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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
Geologian tutkimuskeskus on 1970-luvun lopulta selvittänyt Pohjois-Suomen kultapotentiaalia, 
jolloin tutkimukset keskitettiin Kumpuryhmän konglomeraatteihin sekä nopean ja edullisen ana-
lyysimenetelmän kehittämiseen. Puolivälissä 1980-lukua alkoivat kultatutkimukset myös Keski-
Lapin vihreäkivivyöhykkeellä, jossa heti ensimmäisenä kenttäkesänä tehtiin ensimmäiset kallio-
kultahavainnot Suurikuusikon ja Iso-Kuotkon alueilla. Samoihin aikoihin myös Kuusamossa kul-
ta osoittautui merkittäväksi metalliksi koboltin ohella. Näistä ajoista lähtien kultatutkimukset 
ovat keskittyneet voimakkaasti Kittilän, Sodankylän ja Kuusamon kuntien alueille. Lisäksi vä-
häisemmässä määrin tutkimuksia on tehty Posion, Sallan, Pelkosenniemen, Rovaniemen mlk:n, 
Tervolan ja Kolarin kuntien alueilla. 

Hankkeen tavoite oli kartoittaa sekä arvioida Pohjois-Suomen mineraalisten raaka-ainevarojen 
potentiaalia. Tämän kultahankkeen (hanke 2551009) pääasiallisena tarkoituksena oli kuitenkin 
saattaa päätökseen aikaisempien hankkeiden keskeneräiset kultatyömaat niin maastotöiden kuin 
raportoinnin suhteen. Alun perin hanke suunniteltiin kaksivuotiseksi, mutta hanke kesti vain yh-
den vuoden ja se lopetettiin GTK:n strategisten muutosten vuoksi vuoden 2010 lopussa. Hank-
keen keskeneräiset maastotyöt ja vuodelle 2011 suunnitellut työt siirrettiin toteutettavaksi Poh-
jois-Suomen mineraalipotentiaalin arviointihankkeelle (hanke 2551011). 

1.2 Hankkeen eteneminen 
Hankkeen toiminnan etenemisestä on raportin liitteenä esitetty Pohjois-Suomen kultahankkeen 
vuosiraportti (Q4-raportti, Liite 1). 

1.3 Tutkimuskohteiden sijainti 
Hankkeen tutkimus- ja raportointi kohteet sijoittuivat pääosin Keski-Lapin vihreäkivivyöhyk-
keelle (Kuva 1). Keski-Lapin alueen ulkopuolisina kohteina olivat Laanila ja Kupsusselkä. Laa-
nilan kohde sijaitsee Lapin granuliittivyöhykkeelle, noin 120 km:ä Sodankylästä pohjoiseen. 
Kupsusselän kohde sijaitsee arkeeisella vihreäkivialueella Rovaniemen eteläpuolella Yli-Iissä.  
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Kuva 1.   Pohjois-Suomen kultahankkeen tutkimus- ja raportointikohteiden sijainti on esitetty Pohjois-
Suomen kallioperäkartalla. 

 

2 HANKKEEN ORGANISAATIO JA TYÖNTEKIJÄT 
Pohjois-Suomen kultahanke kuului GTK:n mineraalisten raaka-ainevarojen kartoitusohjelmaan 
vaikuttavuusalueenaan luonnonvarat ja raaka-ainehuolto. Hanke toimi Pohjois-Suomen yksikös-
sä kallioperä- ja raaka-aineet vastuualueella (VA 501), jonka toimialapäällikköinä oli Kimmo 
Pietikäinen. Hankkeen hankenumero oli 2551009 ja hankepäällikkönä toimi Helena Hulkki. 

Hankkeen maastotöiden suunnittelijoina ja toteuttajina sekä kohteiden raportoijina toimivat geo-
logit Tuomo Karinen, Veikko Keinänen, Pertti Sarala ja Helena Hulkki. Eri kohteiden raportoin-
neista ovat lisäksi vastanneet geologit Antero Karvinen ja Olli Sarapää. Hankkeen geofysikaa-
lisisten mittausten suunnittelusta, aineiston käsittelystä sekä tulosten tulkinnasta ovat vastanneet 
Heikki Salmirinne, Eero Sandgren ja Ilkka Lahti. 
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Tutkimuksissa ovat avustaneet Reijo Puljujärvi ja Martti Melamies. Lisäksi tutkimusassistentti 
Jorma Valkama on osallistunut tutkimusmontutukseen ja vastannut raskasmineraalinäytteiden 
separoinnista ja mineraalien tunnistamisesta. Tutkimusassistentti Jouni Aarrevaara on hoitanut 
hankkeen varaus- ja valtausasiat ja tutkimusavustaja Ilkka Keskitalo on hankkinut tarvittavat tut-
kimusluvat sekä arvioinut maastovahingot. 

Hankkeen kaikki henkilötyökuukaudet olivat yhteensä 60,60 htkk, josta PSY:n osuus oli 35,31 
htkk (Taulukko 1) ja tutkimuspalvelut käsittäen lähinnä GTK:n tekniset palvelut osuus oli 25,29 
htkk.  

 

 

Taulukko 1.   PSY:n Pohjois-Suomen kultahankkeen henkilötyökuukaudet vuonna 2010. 

  PSY 
  yksikkö 
  htkk 
Tutkijat ja vastuualue:  VA 28.58 
Helena Hulkki 501 9.04 
Tuomo Karinen 501 3.73 
Antero Karvinen 501 2.09 
Veikko Keinänen 501 8.24 
Olli Sarapää 501 1.09 
Pertti Sarala 502 1.47 
Ilkka Lahti 501 0.71 
Heikki Salmirinne 501 1.29 
Eero Sandgren 501 0.81 
Katja Lalli   0.11 
      
    htkk 
Tutkimusavustajat ja vastuualue:   6.73 
Reijo Puljujärvi 501 5.98 
Martti Melamies 501 0.26 
Jorma Valkama 502 0.44 
Laura Paakkonen   0.05 
      
HENKILÖSTÖRESURSSIT YHTEENSÄ:   35.31 
HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUOSINA:   2.94 
 

 

3 TUTKIMUSKULUT 
Pohjois-Suomen kultahankkeen kulutusmenot olivat vuonna 2010 yhteensä 189 400 euroa sisäl-
täen myös teknisten palvelujen kulutusmenoja (Taulukko 2). Tehollisen työajan varsinaiset arvi-
oidut palkkakustannukset tutkijoiden ja tutkimusavustajien osalta vuonna 2010 olivat noin 
151 500 euroa. 
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Taulukko 2.   Pohjois-Suomen kultahankkeen kulutusmenot vuonna 2010. 

Kulutusmenot PSY TP Yhteensä 
1000*€ 

Matkat  5 261 10417 15 678 
Aineet ja tarvikkeet 2 434 4518 6 952 
Vuokrat 5 341 562 5 903 
Palvelujen ostot * 148 519 3278 151 797 
Muut menot  9 035   9 035 
Kulutusmenot yht. 170 590 18775 189 365 

* sis. Labtium-menoja 138 974 €  

 

4 TUTKIMUSKOHTEET 
Hankkeella oli yhteensä yhdeksän kohdetta (Kuva 1), joista Nälkäjärvi ei kuulunut alkuperäiseen 
hankesuunnitelmaan. Maastotöitä tehtiin vuoden 2010 aikana Kuolavaaran-Keulakkopään, Laut-
taselän ja Tiukuvaaran sekä Nälkäjärven kohteella. Rahkavaaran, Vuomanperän, Petäjäselän ja 
Laanilan kohteet raportoitiin hankesuunnitelman mukaisesti vuonna 2010. Keulakkopään, Laut-
taselän ja Tiukuvaaran kohteiden raportointi suunniteltiin vuodelle 2011. Lisäksi Yli-Iin Kupsus-
selän raportointi päätettiin siirtää vuodelle 2011. 

5 VALTAUKSET JA VALTAUSVARAUKSET 
Pohjois-Suomen kultahankkeelle periytyi muilta hankkeilta kaikkiaan 11 valtausta Petäjäselän, 
Lauttaselän, Keulakkopään ja Kupsusselän kohteilta. Vuoden 2010 aikana Petäjäselän alueen 
kuudesta valtauksesta jätettiin jatkohakemukset ja lisäksi alueelle haettiin kolme uutta valtausta. 
Lauttaselän valtauksesta luovuttiin ja Keulakkopään valtaushakemukset peruttiin vuoden 2010 
lopulla. Vuonna 2010 tehtiin yksi valtausvaraus Kittilän Kenttälään (Nälkäjärvi 1). 

 

Taulukko 3.   Pohjois-Suomen kultahankkeen valtaukset vuonna 2010. 

Valtauksen nimi Kaiv.rek.no Pinta-ala Tilanne 2010 
Kerolaki 1 7661/1 91.0 voimassa 
Kerolaki 4 7887/1 100.0 jatkohakemus jätetty 
Kerolaki 5 7887/2 97.2 jatkohakemus jätetty 
Kerolaki 6 7887/3 100.0 jatkohakemus jätetty 
Kerolaki 7 7887/4 100.0 jatkohakemus jätetty 
Kerolaki 8 7887/5 100.0 jatkohakemus jätetty 
Selkämäntypää 1 776/1 35.5 jatkohakemus jätetty 
Kerolaki 9 8887/1 69.60 hakemus jätetty 
Selkämäntypää 2 8887/2 96.70 hakemus jätetty 
Ranta-Mäntypää 1 8887/3 100.0 hakemus jätetty 
Lauttaselkä 3 8570/1 100.0 luovuttu 
Keulakkopää 1 8732/1 100.0 hakemus peruttu 
Keulakkopää 2 8732/2 100.0 hakemus peruttu 
Kupsusselkä 1 8508/1 92.9 voimassa 
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6 TEHDYT KOHTEELLISET TUTKIMUKSET JA RAPORTIT 
Pohjois-Suomen kultahankkeen hankesuunnitelman mukaan maastotöinä Kuolavaaran-
Keulakkopään, Lauttaselän ja Tiukuvaaran kohteille suunniteltiin syväkairausta 2000 m, geofy-
siikan mittauksia (magnetometraus, gravimetraus, VLF-R ja IP) 9.8 km2 sekä 3 viikkoa tutki-
musmontutusta. Kansannäytetarkistusten vuoksi ylimääräisenä maastokohteena mukaan tuli 
Nälkäjärven kohde. Hankesuunnitelman mukaisesti Rahkavaaran, Kupsusselän, Vuomanperän, 
Laanilan ja Petäjäselän kohteiden aineisto oli tarkoitus koota ja raportoida. GTK:n strategisten 
muutosten vuoksi hanke lopetettiin vuoden 2010 lopussa ja hankkeen keskeneräiset maastotyöt 
sekä vuodelle 2011 suunnitellut työt siirrettiin toteutettavaksi Pohjois-Suomen mineraalipotenti-
aalin arviointihankkeelle (hanke 2551011). 

Lauttaselän ja Tiukuvaaran kohteilla tehtiin vuoden 2010 aikana syväkairausta 1604 m. Kuola-
vaaran-Keulakkopään syväkairaus jäi toteutumatta. Geofysiikka tehtiin 6.8 km2:n alueella Laut-
taselän kohteella. Lauttaselän gravimetrauksesta ja IP-mittauksista jouduttiin luopumaan. Kuola-
vaaran-Keulakkopään alueelle suunniteltu geofysiikan mittaus jäi toteutumatta. Tutkimusmontu-
tukset sekä vuodelle 2010 suunnitellut eri kohteiden raportoinnit toteutuivat hankesuunnitelman 
mukaisesti.  

6.1 Kuolavaara-Keulakkopää 
Kuolavaaran-Keulakkopään tutkimukset Kittilän-Sodankylän alueella aloitettiin jo vuonna 2009 
Keski-Lapin kallioperän ja malmipotentiaalin 3D-mallinnus -hankkeessa (2141006). Pohjois-
Suomen kultahankkeen hankesuunnitelman mukaan kohteelle suunniteltiin vuodelle 2010 geofy-
siikan mittauksia (3.0 km2), syväkairausta (500 m) ja tutkimusmontutusta (2vk). Maastotutki-
muksista ainoastaan tutkimusmontutus toteutui ja muista tutkimuksista jouduttiin luopumaan. 
Alueelle kaivettiin 23 tutkimuskaivantoa, yhteensä 717 m. Tutkimuskaivannoista kartoitettiin 
kivilajit, suoritettiin tektoniset mittaukset, havainnoitiin maaperää ja kerättiin pala-, moreeni- ja 
raskasmineraalinäytteitä sekä suoritettiin uranäytteenottoa. Kohteesta on valmistumassa arkisto-
raportti 25/2011, jossa on kuvattu ja esitetty vuoden 2010 sekä myös vuoden 2009 tutkimukset ja 
tulokset (Karinen ja muut 2010). Raportin kuvailusivu on esitetty liitteessä 2. 

6.2 Lauttaselkä 
Lauttaselän alueella on tehty kultatutkimuksia vuosina 2006–2010. Keski-Lapin kallioperän 3D-
mallinnus – hankkeen (hanke 2141006) vuoden 2009 tilaukset koskien Lauttaselän geokemiallis-
ta näytteenottoa sekä geofysiikan mittauksia saatettiin päätökseen vuoden 2010 aikana. Pohjois-
Suomen kultahankkeen hankesuunnitelman mukaan Lauttaselkään suunniteltiin geofysiikan mit-
tauksia 6.8 km2:n alueelle sekä syväkairausta Sunnuntailaen ja Visalauttasen kohteille yhteensä 
1000 m. Lauttaselkään kairattiin vuoden 2010 aikana 9 kairareikää, yhteensä 1200.40 m. Syvä-
kairaus keskitettiin Sunnuntailaen kohteelle. Hankkeen tilaama geofysiikan mittaus valmistui 
vasta vuoden 2011 puolella ja se toteutui vain osittain, sillä gravimetrauksesta ja IP-mittauksista 
jouduttiin luopumaan. Kohteesta on valmistunut arkistoraportti 26/2011, jossa on kuvattu ja esi-
tetty vuosien 2006-2010 tutkimukset ja tulokset (Karinen ja muut 2010). Raportin kuvailusivu on 
esitetty liitteessä 3. 

6.3 Tiukuvaara 
Kittilän Tiukuvaarassa on tehty kultatutkimuksia vuosina 2005-2010. Pohjois-Suomen kulta-
hankkeen hankesuunnitelman mukaan kohteelle suunniteltiin vuodelle 2010 syväkairausta (500 
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m) ja tutkimusmontutusta (1 vk). Tiukuvaaran Palovaaran kohteelle kairattiin loppuvuodesta 
2010 viisi kairareikää, yhteensä 408 m. Palovaaran kohteelle kaivettiin 8 lyhyttä tutkimuskaivan-
toa, yhteensä 156 m. Kaivannoista otettiin pala-, ura- moreeni- ja raskasmineraalinäytteitä. Koh-
teesta on valmistumassa arkistoraportti 37/2011, jossa on kuvattu ja esitetty vuosien 2005-2010 
tutkimukset ja tulokset (Keinänen ja muut 2010). Raportin kuvailusivu on esitetty liitteessä 4. 

6.4 Nälkäjärvi 
Vuoden 2010 aikana hankkeen toimesta suoritettiin Keski-Lapin alueella kansannäytetarkistuk-
sia. Kittilän alueelta lähetetyn kansannäytteen (8.49 ppm Au, 1.52 % Cu ja 0.14 % Ni) johdosta 
tehtiin Nälkäjärvi 1 -niminen valtausvaraus Kittilän Kenttälään. Kohteelle kaivettiin 26 metrinen 
tutkimuskaivanto (U442/2010/R001) sekä kairattiin vuoden 2011 alussa yksi 176.30 m:ä pitkä 
kairareikä (U442/2011/R002, tn. 502909). Tutkimuskaivannosta otettiin ura- ja moreeninäytteitä 
(tn. 503430, 220755). Kohteen lähiympäristön vanhoista kairasydämistä teetätettiin uusinta-
analyysejä kairasydänjauheista ja kairasydänpaloista yhteensä 197 kpl (tn. 218421, 218420, 
504583 ja 504584). 

Kansannäytteen löytöpaikan läheisyyteen kaivetun tutkimuskaivannon perusteella näytti siltä, 
että kansannäyte ei todennäköisesti ole kalliosta vaan edustanee paikallista lohkaretta. Uudel-
leenanalysoitujen vanhojen kairasydämien analyysitulosten perusteella kairasydämessä 
2734/72/R389 on 1.0 ppm kultaa 22 metrin matkalla (analyysiväli 2.00 m). Tämä kultalävistys 
sijaitsee noin 800 m länsiluoteeseen kansannäytepaikasta. Kairasydämessä 2734/72/R399, joka 
sijaitsee noin 200 metriä pohjoiseen 2734/72/R389:stä, on 2.00 metrin lävistys, jossa on 0.64 
ppm Au ja 0.72 % Cu. 

6.5 Rahkavaara 
Pelkosenniemen Rahkavaaran kohteella on tutkittu mahdollisia sulfidi- ja kultamalmiaiheita jo 
vuodesta 2003 lähtien. Pohjois-Suomen kultahankkeen toimesta kohteen aineisto on koottu ja 
raportoitu tutkimusraporttina M19/3644/2010/75. Raportin kuvailusivu on esitetty liitteessä 5. 

6.6 Vuomanperä 
Kittilän Vuomanperän kohteella on tehty malmitutkimuksia vuosina 2006-2008. Kohteella on 
ollut yksi valtaus, josta on luovuttu vuoden 2009 aikana. Pohjois-Suomen kultahankkeen toimes-
ta kohteen aineisto on koottu ja raportoitu valtausraporttina M06/3712/2010/12. Raportin kuvai-
lusivu on esitetty liitteessä 6. 

6.7 Petäjäselkä 
Kittilän Petäjäselän alueella on kultatutkimuksia tehty vuosina 2002-2009 ja alueella on ollut 
useita valtauksia. Pohjois-Suomen kultahankkeen toimesta Petäjäselän alueen kultakohteista 
koottiin myyntiraportti vuoden 2010 aikana. Myyntiraportti koostuu julkisesta englanninkielises-
tä raportista M19/3721/62 ja luottamuksellisesta suomenkielisestä raportista M06/3721/2010/47, 
jonka kuvailusivu on esitetty liitteessä 7. 



Pohjois-Suomen kultahankkeen 2551009 loppuraportti  7 
50/2011 
 
 

       
  

6.8 Laanila 
Inarin Laanilassa on tehty kultatutkimuksia vuosina 2005-2009. Pohjois-Suomen kultahankkeen 
toimesta kohteen aineisto on koottu ja raportoitu tutkimusraporttina M19/3831/2010/26. Rapor-
tin kuvailusivu on esitetty liitteessä 8. 

6.9 Kupsusselkä 
Yli-Iin Kupsusselän kohteella on GTK:n toimesta tehty malmitutkimuksia jo 2000-luvun alussa 
(Rossi ja Konnunaho 2006). Kohteella on lävistetty mm. noin 50 m leveä kultapitoinen vyöhyke 
0.1-3 ppm Au, jossa on kahdeksan metrin matkalla 1-3 ppm Au (Sarapää ja muut 2008). Pohjois-
Suomen kultahankkeen hankesuunnitelman mukaan kohteen aineisto oli tarkoitus koota ja kohde 
raportoida valtausraporttina vuonna 2010. Kohteella oleva valtaus päätettiin kuitenkin pitää voi-
massa ja raportointi siirrettiin vuodelle 2011. Raportin kirjoittamishetkellä valtaus on edelleen 
voimassa ja kohteen mahdollinen raportointi on siirretty myöhempään ajankohtaan.  

7 YHTEENVETO 
Pohjois-Suomen kultahankkeen (hanke 2551009) pääasiallisena tarkoituksena oli saattaa päätök-
seen aikaisempien hankkeiden keskeneräiset kultatyömaat niin maastotöiden kuin raportoinnin 
suhteen. Alun perin hanke suunniteltiin kaksivuotiseksi, mutta hanke kesti vain yhden vuoden ja 
se lopetettiin GTK:n strategisten muutosten vuoksi vuoden 2010 lopussa. Hankkeen keskeneräi-
set maastotyöt ja vuodelle 2011 suunnitellut työt siirrettiin toteutettavaksi Pohjois-Suomen mine-
raalipotentiaalin arviointihankkeelle (hanke 2551011). Vuoden 2010 töiden osalta hanke eteni 
lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tosin osa kairauksista ja suurin osa suunnitelluista 
geofysiikan mittauksista jäi toteutumatta lähinnä resurssipulan vuoksi. Tutkimusten perusteella 
kaikki raportoidut kohteet on todettu malmipotentiaalisiksi. Tosin useimpien kohteiden todelli-
sen malmipotentiaalin määrittäminen vaatisi lisätutkimuksia. Pohjois-Suomen kultahankkeen 
tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää Petäjäselän myyntiraportin valmistumista. 
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8 ARKISTORAPORTIT 
Hulkki Helena, Salmirinne Heikki, Karinen Tuomo, Nykänen Vesa and Sarala Pertti 2010. 
The Petäjäselkä gold prospect. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, M19/3721/2010/62. 

Hulkki Helena, Salmirinne Heikki, Sarala Pertti ja Karinen Tuomo 2010. Tutkimustyöselos-
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(kaiv.rek.nro 7760/1) suorite-tuista kultatutkimuksista vuosina 2002-2009. 152 s., 4 liites. Geo-
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8466/1 ja 8570/1) suoritetuista malmitutkimuksista vuosina 2006-2010. Geologian tutkimuskes-
kus, arkistoraportti, 26/2011. 

Karvinen, Antero ja Sandgren, Eero 2010. Tutkimustyöselostus Pelkosenniemen Rahkavaaran 
malmitutkimuksista vuosina 2003-2010. 21 s., 3 liites. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraport-
ti, M19/3644/2010/75. 

Karvinen Antero, Sarapää Olli, Sarala Pertti ja Lahti Ilkka 2010. Tutkimustyöselostus So-
dankylän kunnassa valtausalueella Vuomanperä 1 (8468/1) ja sen ympäristössä tehdyistä kulta-
tutkimuksista vuosina 2006-2008. 8 s. + 13 liites. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, 
M06/3712/2010/12. 

Keinänen Veikko, Lahti Ilkka, Sarala Pertti jaSarapää Olli 2010. Kultatutkimukset Inarin 
Laanilassa vuosina 2005-2009. 20 s., 19 liites. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, 
M19/3831/2010/26. 
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Pohjois-Suomen kultahankkeen 2551009 Q4-raportti 

Yhteenveto hankkeen toiminnasta  
Hankkeen maastotyökohteiden (Lauttaselkä, Keulakkopää, Tiukuvaara) tutkimus- ja maastolii-
kenneluvat on pääosin saatu, mutta Tiukuvaarasta on saamatta joitakin lupia yksityisiltä maan-
omistajilta. Näytteenottosuunnitelmat (kairaus) on jätetty Tiukuvaarasta ja Lauttaselästä ja Laut-
taselkään on tehty uusi geofysiikan mittaustilaus. Hankkeen maastotyöt eivät ole edenneet suun-
nitellusti. Lauttaselän geokemiallinen näytteenotto on edennyt nihkeästi, sillä 400 pisteestä on 
otettu vasta 155 pistettä ja työt ovat tällä hetkellä pysähdyksissä. Samoin Lauttaselän ”vanha” 
(2141006-hankkeen vuoden 2009 tilaus) geofysiikan mittaustilaus ei valmistu maaliskuun lop-
puun mennessä. Lisäksi on tiedossa, että Lauttaselän kairaus siirtyy ainakin kuukaudella eteen-
päin. Lauttaselän ja Keulakkopään vuoden 2009 kairausten ja Keulakkopään geokemiallisen 
näytteenoton (2141006-hankkeen vuoden 2009 tilauksia) analyysitulokset on saatu. Keulakko-
pään kairasydämissä oli kaksi korkeampaa kultapitoisuutta (U441/2009/R5; 1.1 ppm / 1.60 m ja 
U441/2009/R8; 3.57 ppm / 0.45 m), Lauttaselän lopuissa kairaustuloksissa ei ollut mitään mai-
nittavaa. Keulakkopään geokemiallisen näytteenoton tuloksissa oli rapakallioaineistossa anomaa-
lisia Cu-, Au-, Ag-, Ni-, Zn- ja Te-pitoisuuksia. Korkeimmat rp-aineiston metallipitoisuudet oli-
vat 0.8 % Cu ja 0.5 ppm Au. Mr-aineiston tulokset olivat yhteneväisiä rp-aineiston kanssa. Keu-
lakkopään kairareikien kultapitoiset kohdat osuvat geofysiikan kartoilla näkyviin rakenteiden 
leikkauskohtiin ja rakenteet näkyvät myös kohteen geokemian näytelinjoilla mm. As-
anomalioina. Hankkeen raportointi on edennyt suunnitellusti. Vuomanperän valtausraportti on 
viimeistelyä vaille valmis, Laanilan (Oivan-juoni) M19-tutkimusraportti on loppusuoralla ja Pe-
täjäselän myyntiraportin kirjoitus on edennyt lähes suunnitellusti. 

Q2:n aikana hankkeen maastotyöt ovat edenneet. Lauttaselän kairaus on valmistunut kesäkuun 
aikana. Hankesuunnitelmasta poiketen kaikki reiät kairattiin Lauttaselän Sunnuntailaen kohteel-
le, Visalauttasen kohde jätettiin kairaamatta. Lauttaselkään kairattiin yhdeksän reikää, yhteensä 
1200 m. Kairauksissa on lävistetty arseenikiisupitoista vyöhykettä. Kahdesta kairareiästä on saa-
tu alustavia kulta-analyysejä, joiden mukaan arseenikiisupitoisen vyöhykkeen kultapitoisuudet 
ovat vain heikosti anomaalisia (max. 0.3 ppm). Lauttaselän geokemiallinen näytteenotto (yhteen-
sä 400 pistettä) ja geofysiikan mittaukset (2141006-hankkeen vuoden 2009 tilaus) on myös saa-
tettu päätökseen. Tiukuvaaran montutus on toteutunut viikolla 24. Tiukuvaaraan kaivettiin 8 kai-
vantoa, yhteensä 156 metriä. Kaivannoista otettiin yhteensä 103 ura-, pala- tai geokemian näytet-
tä analyysejä varten sekä 13 raskasmineraalinäytettä. Vuomanperän valtausraportti (Tutkimus-
työselostus Sodankylän kunnassa valtausalueella Vuomanperä1 (8468/1) ja sen ympäristössä 
tehdyistä kultatutkimuksista vuosina 2006-2008, M06/3712/2010/12) on valmistunut ja raportti 
sekä siihen liittyvä data-cd on luovutettu arkistoitavaksi. Samoin Laanilan tutkimusraportti (Kul-
tatutkimukset Inarin Laanilassa vuosina 2005-2009, M19/3831/2010/26) on valmistunut. Petä-
jäselän myyntiraportin teko on osoittautunut arvioitua työläämmäksi ja lisäksi joidenkin raportin 
tekoon osallistuvien henkilöiden tilaustyöt ovat hidastaneet ja tulevat hidastamaan raportin val-
mistumista. Petäjäselän myyntiraportti tulee myöhästymään alkuperäisestä aikataulusta ainakin 
kuukauden verran. 

Q3:n aikana hankkeen raportointi on edennyt vain Petäjäselän myyntiraportin osalta. Myyntira-
portin suomenkielinen osuus on loppusuoralla. Englanninkielinen osuus on vielä aloittamatta, 
mutta asian tiimoilta on pidetty yksi palaveri, jossa on sovittu englanninkieliseen osaan (Prospec-
tus) tulevista asioista ja tehty ”nakkilista”. Myyntiraportin on arveltu myöhästyvän sovitusta 
(30.09.2010) ajankohdasta noin kaksi kuukautta. Lauttaselän kuudesta kairareiästä on saatu ana-
lyysitulokset, joiden mukaan arseenikiisupitoisen vyöhykkeen kultapitoisuudet ovat heikkoja. 
Yksi korkeampi Au- pitoisuus on analysoitu kairasydämestä R022, jossa on 0,45 m:n matkalla 
0,77 % As ja 1.47 ppm Au. Lauttaselän geokemiallisen näytteenoton analyysit ovat juuri valmis-



 

       
  

tuneet, mutta niitä ei ole vielä ehditty käsitellä. Lauttaselän ”uuden” geofysiikan mittausalueen 
mittaukset eivät ole vielä edenneet, mutta mittaukset alkanevat lokakuun aikana. Tiukuvaaran 
alueen Palovaara kohteen kaivinkonemontutuksen analyysitulokset on saatu. Tutkimuskaivanto-
jen ura- ja palanäytteiden sekä moreenin geokemian näytteiden mukaan alue on kullan suhteen 
potentiaalinen (palanäytteessä max. 0,8 ppm Au). Kohteelle suunniteltu kairaus (500 m) alkanee 
lokakuun loppupuolella. Kesän aikana on hankkeen toimesta suoritettu kansannäytetarkistuksia. 
Tarkistuskäyntien johdosta on tehty Nälkäjärvi 1 -niminen valtausvaraus Kittilän Kenttälään. 
Keulakkopään-Kuolavaaran tutkimusalueella on parhaillaan menossa kaivinkonemontutus. 

 

Hankkeen maastotyöt ovat jatkuneet Q4.n aikana: Lauttaselän geofysiikan mittaukset ovat eden-
neet, mutta valmistuvat vasta vuoden 2011 aikana. Kuolavaaran-Keulakkopään kaksiviikkoinen 
kaivinkonemontutus on tehty lokakuun aikana. Kittilän Nälkäjärven kansannäytepaikkaan tehtiin 
marraskuussa lyhyt tutkimusmonttu. Tiukuvaaran kohteella aloitettiin kairaus marraskuun alussa. 
Kohteelle on kairattu neljä reikää, yhteensä 314 m. Tiukuvaaran kairauksesta puuttuu vielä yksi 
reikä, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2011 alussa. Lauttaselän kairauksen ja Keulakkopään 
kaivinkonemontutuksen analyysit ovat valmistuneet. Analyysituloksien mukaan Lauttaselän ar-
seenikiisupitoisen vyöhykkeen kultapitoisuudet ovat heikkoja ja sisältävät vain joitakin yksittäi-
siä kohonneita kultapitoisuuksia. Keulakkopään analyysituloksissa ei ilmennyt mitään merkittä-
vää. Hankkeen vuoden 2010 aikana tilaamista analyyseistä vain Nälkäjärven tutkimuskaivannon 
uranäytteiden (26 kpl) ja Lopelta kerättyjen kohteen vanhojen kairareikien näytteiden analyysitu-
lokset (172 kpl) puuttuvat. Lauttaselän valtauksesta ja Keulakkopään kahdesta vireillä olleesta 
valtaushakemuksesta on päätetty luopua. Vuoden 2010 maastotyökohteiden geokemian aineistot 
on tarkistettu ja luovutettu eteenpäin sähköistä arkistointia varten, samoin kesän Kapalohavain-
not on luovutettu. Maastotyökohteissa aiheutuneet puuvahingot on kirjattu ja luovutettu I. Keski-
talolle maksatusta varten. Rahkavaaran M19-raportin kirjoitus on edennyt ja se on viimeistelyä 
vaille valmis. Petäjäselän myyntiraportti on valmistunut joulukuun aikana. Raporttiin liittyvän 
data-DVD:n kokoaminen on kuitenkin vielä vähän kesken.  

 

Kehitteillä olevat asiat 
Hankkeen lopettamisen myötä vuoden 2010 keskeneräiset työt ja alkuperäisen hankesuunnitel-
man vuoden 2011 työt tullaan toteuttamaan J. Konnunahon vetämän Pohjois-Suomen mineraali-
potentiaalin arviointi hankkeen alla. Pohjois-Suomen kultahankkeen 1-vuotisesta toiminnasta 
tehdään lyhyt loppuraportti tulevan vuoden 2011 loppuun mennessä.
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Kuolavaaran-Keulakkopään tutkimusraportin 25/2011 kuvailusivu 

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 
Päivämäärä / Dnro 
 

Tekijät 
Karinen, T., Hulkki, H., Sarala, P., Sandgren, E., 
Karvinen, A., Valkama, J. & Nykänen V. 

Raportin laji 
Tutkimusraportti  

Toimeksiantaja 
Geologian tutkimuskeskus 

Raportin nimi 
Kuolavaaran ja Keulakkopään alueen tutkimukset 2009-2010 

Tiivistelmä 
Kuolavaaran ja Keulakkopään tutkimusalue sijaitsee Kittilän ja Sodankylien kuntien rajalla n. 35 km Kittilän kir-
konkylästä itään. Tutkimukset alueella käynnistyivät kansannäytelöydön seurauksesta. Nämä näytteet, joista ana-
lysoitiin 5-8 g/t Au-pitoisuuksia, osoittautuivat kuitenkin kuorma-auton lavalta tippuneiksi silloin, kun Kutu-
vuoman kaivoksen malmia kuljetettiin 1998-2000 Pahtavaaran kaivoksen rikastamoon. Tutkimuksia jatkettiin, 
sillä malmilohkareiden lähistön paljastumissa esiintyi kalliossa voimakkaasti muuttuneita Porkosen muodostu-
maan kuuluvia kiviä. Porkosen muodostuma on esim. Petäjäselän alueella todettu malmikriittiseksi kivilajiyksi-
köksi. Tutkimusalueella tehtiin geologinen profiilikairaus, geofysikaalinen maastomittaus, geokemiallinen näyt-
teenotto moreenista ja rapakalliosta sekä tutkimuskaivantoja. 
Porkosen muodostuma koostuu tutkimusalueella kahdesta litologisesti erilaisesta osasta, joista pohjoisempaa luon-
nehtii kemiallisten sedimenttien runsaus ja eteläisempi jakso on vulkaniittivaltainen. Pohjoisempi jakso on geoke-
mialtaan metallirikkaampi johtuen sulfidifasieksen rautamuodostumista. Tutkimusalueella esiintyy korkeahkoja 
Au-pitoisuuksia: tutkimusojien kalliossa maks. 446 ppb, moreeniaineistossa maks. 355 ppb, rapakallionäytteissä 
maks. 474 ppb. Korkeisiin Au-pitoisuuksiin liittyy kohonneita Bi-, Sb-, As- Te-pitoisuuksia. Alueelta on tavattu 
korkeita fosforipitoisuuksia (maks. 1.9 % P). Keulakkopään vuoden 2009 kairasydämistä analysoitiin joitakin kor-
keita tai kohonneita Au-pitoisuuksia: 3.57 ppm Au @ 0.45 m (U441/2009/R8), 0.12 ppm Au @ 10 m 
(U441/2009/R7), 1.1 ppm Au @ 1.6 m ja keskimäärin 0.55 ppm Au @ 4.6 m (U441/2009/R5). Kairausprofiilin 
vulkaniittien ja sulfidirikkaiden grafiittiliuskeiden Cu-, Zn- ja Ni-pitoisuudet ovat keskimäärin selvästi kohonneet 
alueelle tyypillisistä noin 100 ppm.stä/alkuaine ollen yhteensä usein yli 1000 ppm.  
Alueen todellisen P- ja Cu-Ni-Zn-potentiaalin tarkistaminen sekä Porkosen eteläisen jakson Au- ja/tai As-
anomalioiden selvittely vaatisi vielä lisätutkimuksia. 
Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) 
Kuolavaara, Keulakkopää, geokemia, geofysiikka, kairaus, kulta, mangaani, kupari 

Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) 
Suomi, Lapin lääni, Kittilä 
Karttalehdet 
UTM-peruskarttalehti U4414, KKJ-peruskarttalehti 3712 08 
Muut tiedot 
 
Arkistosarjan nimi 
Tutkimusraportti 

Arkistotunnus 
25/2011 

Kokonaissivumäärä 
 

Kieli 
Suomi 

Hinta 
 

Julkisuus 
 

Yksikkö ja vastuualue 
Pohjois-Suomen aluetoimisto, 501 

Hanketunnus 
2551009 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
Karinen Tuomo, geologi 
Helena Hulkki, geologi 
Sarala Pertti, geologi 
Sandgren Eero, geofyysikko 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
Karvinen Antero, geologi 
Valkama Jorma, tutkimusavustaja 
Nykänen Vesa, geologi 
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Lauttaselän valtausraportin 26/2011 kuvailusivu 

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 
Päivämäärä / Dnro 
31.12.2011 

Tekijät 
Karinen, T., Keinänen, V., Sarala, P., Hulkki, H., 
Sandgren, E. & Nykänen, V. 

Raportin laji 
Valtausraportti 

Toimeksiantaja 
Geologian tutkimuskeskus 

Raportin nimi 
Tutkimustyöselostus Kittilän kunnassa valtausalueilla Lauttaselkä1-3 (8411/1, 8466/1, 8570/1) suoritetuista malmi-
tutkimuksista vuosina 2006-2010. 
Tiivistelmä 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Lauttaselän aluetta vuosina 2006-2010. Tutkimukset on toteutettu 
GTK:n tutkimushankkeiden 2108002, 2901005, 2141006 ja 2551009 alla.  
Lauttaselkä sijaitsee Kittilän kunnassa, noin 50 km kirkonkylältä koilliseen ja noin 15 km itäkoilliseen Agnico Eagle-
yhtiön omistamalta Kittilän kultakaivokselta. Tutkimusalue kuuluu geologisesti paleoproterotsooiseen Keski-Lapin 
vihreäkivivyöhykkeeseen. Lauttaselän kallioperä edustaa laajaa  leikkausta Keski-Lapin vulkaniittialueen stratigrafi-
asta. Alueen itäosissa esiintyy vanhimpaan Sallan ryhmään (2,5- 2,4 Ga) kuuluvia happamia-intermediaarisia vul-
kaniitteja ja länsiosassa puolestaan noin 2,0 Ga:n ikäisiä Kittilän ryhmän vulkaniitteja sekä mahdollisesti ofioliitti-
kompleksiin kuuluvia serpentiniittejä. Topografiassa korkeimmalla sijaitsevat siirrosten ja kertautuvien poimutusten 
johdosta Sodankylän ryhmään (< 2,2 Ga)  kuuluvat kiilleliuskeet, jota reunustavat molemmin puolin Savukosken 
ryhmän (<2,05 Ga) grafiittiliuskeet.  
Lauttaselän alue valittiin tutkimuskohteeksi, koska se oli todettu kultamalmien kannalta potentiaaliseksi aiemmin 
suoritettujen prospektiivisuusmallinnusten perusteella. Tutkimukset käsittivät geofysikaalisia, maaperägeologisia, 
geokemiallisia ja kallioperätutkimuksia. Syväkairauksia tehtiin kolmessa vaiheessa vuosina 2008, 2009 ja 2010 yh-
teensä 4422,50m. 
Tutkimusten tuloksena Lauttaselän tutkimusalueelta löydettiin kultaa(0,4- 5,2ppm) joistakin kvartsijuonista ja kapeis-
ta ruhjeista Sunnuntailaen länsirinteestä ja Visalauttasen yhdestä kairareijästä.  Sunnuntailaessa kullan seuralaisalku-
aineina esiintyvät Te ja Bi. Tämä kolmen alkuaineen yhdistymä havaittiin jo moreenin hienoainesanalyyseissä ja 
sama tulos saatiin kairauksilla. 
 
Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) 
Lauttaselkä, geokemia, geofysiikka, kairaus, kulta, arseeni, vismutti 

Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) 
Suomi, Lapin lääni, Kittilä, Lauttaselkä, Visa-Lauttanen 
Karttalehdet 
3721 09 (KKJ), V4313 (UTM) 
Muut tiedot 
 
Arkistosarjan nimi 
Valtausraportti M06 

Arkistotunnus 
26/2011 

Kokonaissivumäärä 
52 

Kieli 
Suomi 

Hinta 
 

Julkisuus 
 

Yksikkö ja vastuualue 
Pohjois-Suomen aluetoimisto, 501 

Hanketunnus 
2551011 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
Tuomo Karinen, geologi 
Veikko Keinänen, geologi 
Pertti Sarala, geologi 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
Hulkki Helena, geologi 
Eero Sandgren, geofyysikko 
Nykänen vesa, geologi 
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Tiukuvaaran tutkimusraportin 37/2011 kuvailusivu 

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 
Päivämäärä / Dnro 
31.12.2011 

Tekijät 
Veikko Keinänen     veikko.keinanen@gtk.fi 
Pertti Sarala              pertti.sarala@gtk.fi 
Tuomo Karinen 
Ilkka Lahti        ilkka.lahti@gtk.fi 

Raportin laji 
37/2011 

Toimeksiantaja 
GTK 

Raportin nimi 
Tutkimustyöselostus Kittilän Tiukuvaarassa suoritetuista kultatutkimuksista vuosina 2005-2010 
Tiivistelmä 
Geologian tutkimuskeskus on tutkinut Tiukuvaaran aluetta vuosina 2005-2010. Tutkimukset toteutettiin GTK:n 
tutkimushankkeiden 2108002, 2901005, 2141006 ja 2551009 alla. 
Tiukuvaaran tutkimusalue sijaitsee Kittilän kunnassa, pääosin Kaukosen kylän länsi- ja luoteispuolella. 
Geologisesti tutkimusalue kuuluu Keski-Lapin vihreäkivialueen eteläosaan ja sijaitsee kahden granitoidialueen, 
Kittilän graniittialueen ja Keski-Lapin graniittialueen välissä. Alueen liuskeet ovat Onkamo-ryhmään kuuluvia 
happamia, intermediaarisia ja komatiittikoostumuksellisia metavulkaniitteja. Niiden päälle on kerrostunut Sodan-
kylä-ryhmän kiilleliuskeita ja kvartsiitteja. Lounaisosassa vanhempiin liuskeisiin ovat intrudoituneet  Haaparanta-
sarjaan  kuuluvat synorogeeniset syväkivet, jotka ovat usein montsoniitteja.Tutkimusten lähtökohtana ovat olleet 
alueelle tehty malmipotentiaalimallinnus ja alueen  sijainti  FIRE-tulosten mukaan etelään kaatuvan syvärakenteen 
vaikutuspiirissä. Alueelle tehtiin tihennetty geofysikaalinen matalalento vuonna 2006, moreenigeokemiallinen 
verkkonäytteenotto 2005-2006. Moreeni-rapakallionäytteenotto- ohjelma käsitti seitsemän näyttenottolinjaa ja se 
toteutettiin vuonna 2008. Tutkimusmontutusta tehtiin kahdessa vaiheessa vuosina 2007 ja 2010. MMI-
näytteenottoa tehtiin kolmelle linjalle vuonna 2008. Syväkairauksia tehtiin vuosina 2007 ja 2010. 

Kesän 2009 kartoituksen aikana tutkimusalueen  pohjoisosasta löytyi kulta- ja kuparipitoinen kvartsi-
karsimineraaleja sisältänyt juoni. Sen ympäristöä tutkittiin montuttamalla ja kairaamalla. Tuloksena löydettiin joi-
takin heikosti kultapitoisia juonia. Palovaaran metsäautotien varresta saatiin geokemiallisella näytteenotolla sekä 
kahdesta tutkimusmontusta vähäisiä kullan merkkejä. Kohteelle tehtiin kahden kairareijän profiili, josta niin ikään 
saatiin pieniä kultaviitteitä. 

 
 
 
Asiasanat (kohde, menetelmät jne.)  
 Malminetsintä, ,geofysikaalinen tihennetty matalalento, MMI-geokemia , geokemiallinen veronäytteenotto sekä 
linjanäytteenotto,tutkimusmontutus, geologinen kartoitus ja syväkairaus,  
Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) 
Suomi, Lapin lääni, Inari,  
Karttalehdet 
2731 12 ja 2732 07 ja 2732 10 vastaten UTM-luokituksella karttalehteä U441. 

 Muut tiedot 
 
Arkistosarjan nimi 
 

Arkistotunnus 
 

Kokonaissivumäärä 
 

Kieli 
Suomi 

Hinta 
 

Julkisuus 
julkinen 

Yksikkö ja vastuualue 
Pohjois-Suomen yksikkö, va 501 

Hanketunnus 
 

Allekirjoitus/nimen selvennys  
Veikko Keinänen, geologi  
Tuomo Karinen, geologi 
 
 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
Ilkka Lahti, geofyysikko 
Pertti Sarala, geologi 

mailto:veikko.keinänen@gtk.fi�
mailto:pertti.sarala@gtk.fi�
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Rahkavaaran tutkimusraportin M19/3644/2010/75 kuvailusivu 

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 
Päivämäärä / Dnro 
31.12.2010 

Tekijät 
Antero Karvinen 
Eero Sandgren 

Raportin laji 
Tutkimusraportti M19 

Toimeksiantaja 
Geologian tutkimuskeskus 

Raportin nimi 
Tutkimustyöselostus Pelkosenniemen Rahkavaaran malmitutkimuksista vuosina 2003-2010 

Tiivistelmä 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut geologi Heikki Pankan aloittamana Pelkosenniemen Rahkavaaran 
alueella mahdollisia sulfidi- ja kultamalmiaiheita vuosien 2003 ja 2010 välillä. Rahkavaaran tutkimusalue sijaitsee 
Pelkosenniemen itäisimmässä osassa peruskarttalehdillä 3644 02 ja 03 ja UTM-karttalehtijaon mukaisella lehdellä 
U511 4G3. Alueella on hyvä metsäautotieverkosto. Maastomittaukset, yhteensä 32 km2, aloitettiin jo 2001 ja saa-
tiin päätökseen 2004. Moreeninäytteenotto, yhteensä 171 pistettä, toteutettiin vuonna 2003 cobra-kalustolla. 
Syväkairaukset alueella toteutettiin Heikki Pankan suunnitelmien mukaisesti keväällä 2009. Tutkimusalueelle kai-
rattiin 9 reikää yhteispituudeltaan 839.60 m. Kairauksen toteutti GTK:n tekniset palvelut käyttäen T56-kalustolla 
varustettua GM 100 pokakairausyksikköä. 
Rahkavaaran tutkimusalue kuuluu Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeeseen. Alueen ultramafiitit ovat peridotittisia 
komatiititteja, jotka luetaan Kummitsoivan muodostumaan. Lisäksi esiintyy vaihtelevasti mafisia ja felsisiä vul-
kaniitteja ja juonia. Alueen sedimenttikivilajit kuuluvat Siuliopalon muodostumaan, joka voidaan rinnastaa Savu-
kosken ryhmän Matarakosken muodostumaan. Kairausalueella valtakivilajeina esiintyvät fylliitit ja grafiittipitoiset 
sulfidiliuskeet sekä paikoin paksut karbonaattikivet. 
Merkittävimmät malmipitoisuudet tavattiin rei´issä R0735, R0737 ja R0738. Leveimmillään tämä sulfidivyöhyke 
on noin 100 m paksu. Reiän R0737 rikkipitoisuus on tasaisesti noin 8 %. Reiän kuparipitoisuus on tasaisesti noin 
0.1-0.2% 125 m matkalla ja enimmillään 0.4% Cu. Reiässä R0738 maksimipitoisuudet olivat: 0.7 % Cu, 0.11 % 
Ni ja 251 ppb Au 0.6 m leveässä osueessa komatiitin kontaktissa. 
Geokemiallisen näytteenoton ja geofysikaalisten mittausten perusteella alueelta saattaisi löytyä useita kiinnostavia 
sulfidi- ja kultaesiintymiä, joten vulkaanissedimenttinen ympäristö paksuine komatiitti- ja karbonaattikivimuodos-
tumineen on jatkossa potentiaalinen malmitutkimuskohde. Tutkimukset Rahkavaaran alueella on lopetettu, koska 
näissä tutkimuksissa ei voitu osoittaa taloudellisesti merkittävää esiintymää. 
Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) 
Rahkavaara, kulta, kupari, sinkki, nikkeli, maaperätutkimukset, geofysikaaliset mittaukset; magneettinen ja VLF-
R-mittaus, syväkairaus, sulfidiliuske, felsinen vulkaniitti, mafinen vulkaniitti, komatiitti, karbonaattikivet  
Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) 
Lapin Lääni, Pelkosenniemi, Rahkavaara, Kummitsoiva, Käyläselkä 

Karttalehdet 
Peruskarttalehdet 3644 02 ja 03 sekä uuden UTM-karttalehtijaon mukaan U5114G3 
Muut tiedot 

Arkistosarjan nimi 
Tutkimustyöselostus 

Arkistotunnus 
M19/3644/2010/75 

Kokonaissivumäärä 
21 sivua ja 3 liitesivua 

Kieli 
suomi 

Hinta 
 

Julkisuus 
Julkinen 

Yksikkö ja vastuualue 
Pohjois-Suomen yksikkö /501 

Hanketunnus 
2551011 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
 

Antero Karvinen 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
 
 
                                 Eero Sandgren 
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Vuomanperän valtausraportin M06/3712/2010/12 kuvailusivu 

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 
Päivämäärä / Dnro 
18.3.2010 

Tekijät 
Helena Hulkki, Veikko Keinänen, Tuomo Kari-
nen, Antero Karvinen, Pertti Sarala, Olli Sarapää, 
Heikki Salmirinne, Eero Sandgren ja Ilkka Lahti 
 

Raportin laji 
Tutkimustyöselostus M06 
Toimeksiantaja 
GTK 

Raportin nimi 
Tutkimustyöselostus Sodankylän kunnassa valtausalueella Vuomanperä 1  (8468/1) ja sen ympäristössä 
tehdyistä kultatutkimuksista vuosina 2006-2008 
Tiivistelmä 
Vuomanperän tutkimusalue sijaitsee Sodankylän kunnassa Kittilän rajan tuntumassa 1:20 000 peruskart-
talehdillä 3712 07 ja 10 tai uudella 1:50 000 maastokartalla U441.  GTK tutki alueen kultapotentiaalia 
vuosina 2006-2008. Alueen valinta kultatutkimuskohteeksi perustui spatiaaliseen malmiennusteeseen ja 
aikaisempiin Au-Zn-Pb-Cu-malmiviitteisiin ja sijaintiin Sirkkalinjan hiertovyöhykkeellä. 
Tutkimukset käsittivät moreeni- ja litogeokemiallisia tutkimuksia, raskasmineraalitutkimuksia, MMI-
näytteenottoa, geofysikaalisia profiilimittauksia sekä syväkairauksia 13 reikää yhteispituudeltaan 1037 m. 
Vuomanperän pääasiallisina kivilajeina ovat Savukoskiryhmän Matarakoskimuodostumaan kuuluvat osin 
sulfidi- ja grafiittipitoiset tuffit ja tuffiitit, jotka näkyvät geofysiikassa voimakkaina sähkömagneettisina 
anomalioina.  Tutkimuskaivannoista otetuissa moreeninäytteissä kultahippuja oli vähän 0-4 kpl ja kulta-
pitoisuudet olivat  alhaiset, max 30ppb.  Tutkimuskaivantojen rapakallionäytteissä oli anomaalisia Zn-, 
Pb-, ja Cu-pitoisuuksia. MMI-näytteiden Au-, Zn-, Pb- anomaliat ovat samassa vyöhykkeessä kairauksis-
sa tavattujen mineralisaatioiden kanssa. Kairauksissa tavattiin sulfidirikasta osin voimakkaasti breksioi-
tunutta ja kvartsi-karbonaattijuonia sisältävää grafiittiliusketta. Grafiittiliuskeessa on paikoin välikerrok-
sina vähemmän sulfideja sisältäviä kerroksellisia grauvakkoja ja fylliittejä. Alueen pohjoisosassa kontak-
tissa Värttiövaaran kvartsiittien kanssa lävistettiin kromimarmoriksi muuttuneita ultramafisia vulkaniitte-
ja. 
Reiässä R0436 tavattiin kairausten korkein kultapitoisuus syvyysvälillä 34.00-36.00 m, jossa on 1.8 g/t  
kultaa kahden metrin  matkalla grafiitti-sulfidiliuskeessa.  R0435:ssa on anomaalisia sinkki-
lyijylävistyksiä; 64.30-72.60 m  0.2-0.9 % Zn+Pb,  102.45-110.40 m  keskimäärin 0.16 % Zn+Pb,  
151.00-152.0 m  0.65 %  Zn+Pb. 
Aikaisempien ja tässä raportissa esitettyjen tutkimuksien perusteella Vuomanperä on kullan, sinkin, ku-
parin ja lyijyn suhteen malmipotentiaalinen alue.  Mahdollisen kultamalmin paikantaminen sähköisten ja 
magneettisen anomalioiden seasta edellyttäisi geokemiallisia lisätutkimuksia ja voimaperäistä kairausta.  
Koska GTK:n tutkimuksissa ei voitu osoittaa taloudellisesti merkittävää malmiesiintymää GTK luopui 
valtauksestaan vuoden 2009 lopussa. 
Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) 
Vuomanperä, valtaus, kulta, sinkki, lyijy,  prospektiivisuus, maaperä, moreeni, raskasmineraalitutkimuk-
set, geokemia, MMI,  syväkairaus, painovoima, grafiittisulfidiliuskeet  
Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) 
Lapin lääni,  Sodankylä, Vuomanperämaa, Poroaita, Jeesiö, Tepsa 

Karttalehdet 
371207, 371210 
Muut tiedot 
 
Arkistosarjan nimi 
M06 

Arkistotunnus 
M06/3712/2010/12 

Kokonaissivumäärä 
8 s. + 13 liitettä 

Kieli 
Suomi 

Hinta 
 

Julkisuus 
julkinen 

Yksikkö ja vastuualue 
Pohjois-Suomen yksikkö 

Hanketunnus 
2901005 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
Antero Karvinen   Olli Sarapää 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
Pertti Sarala                     Ilkka Lahti 
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Petäjäselän valtausraportin M06/3721/2010/47 kuvailusivu 

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 
Päivämäärä / Dnro 
 

Tekijät 
Helena Hulkki, helena.hulkki@gtk.fi 
Heikki Salmirinne, heikki.salmirinne@gtk.fi 
Pertti Sarala, pertti.sarala@gtk.fi 
Tuomo Karinen, tuomo.karinen@gtk.fi 

Raportin laji 
Valtausraportti 

Toimeksiantaja 
Geologian tutkimuskeskus 

Raportin nimi 
Tutkimustyöselostus Kittilän Petäjäselässä valtausalueilla Kerolaki 1-8 (kaiv.rek.nro 7661/1-7661/2, 7760/2, 
7887/1-7887/5), Nuokkioselkä 1-3 (kaiv.rek.nro 7888/1-7888/3) ja Selkämäntypää 1 (kaiv.rek.nro 7760/1) suorite-
tuista kultatutkimuksista vuosina 2002-2009 
Tiivistelmä 
Petäjäselän tutkimukset toteutettiin Geologian tutkimuskeskuksen hankkeissa (2108002, 2901005, 2141006, 
2551009). Tutkimusalue sijaitsee Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä Porkosen rautamuodostumien jatkeilla Kit-
tilän kunnan itäosissa, karttalehdellä 3721. Tutkimusten lähtökohtana olivat alueelle sijoittuva Kittilän kulta-
kaivokselle asti ulottuva moreenigeokemiallinen kulta-anomalia sekä alueen aikaisemmat malmitutkimukset. Kul-
tatutkimusten aikana on 52 km2:n alueella tehty geologista maastokartoitusta (469 havaintoa), geokemiallista mo-
reeninäytteenottoa (1537 pistettä), rapakallionäytteenottoa (2100 pistettä) sekä 192 tutkimusmonttua, joista on 
otettu 633 geokemiallista näytettä, 374 raskasmineraalinäytettä ja 892 uranäytettä. Tutkimusalueelle on kairattu 
123 kairareikää (10807 m). Geofysikaaliset tutkimukset sisältävät magneettisia mittauksia, elektromagneettisia 
mittauksia, painovoima-, omapotentiaali-, IP-, VLF-R- ja AMT -mittauksia. Tutkimusalueella suoritettiin myös 
tihennetty aerogeofysiikan lento. Tutkimusten tuloksena on alueelta todettu hierto- ja ruhjevyöhykkeisiin liittyvää 
laaja-alaista hydrotermistä muuttumista, jonka yhteydessä on kiisu-kvartsi-karbonaatti-juoniin rikastunut kultaa. 
Tutkimusalueelta paikannettiin kaksi noin kilometrin pituista kultapitoista vyöhykettä; Kerolaen kiisuuntunut sert-
tivaltainen jakso ja Selkä-Mäntypään itäreunan serisiittiytynyt ja karbonaattiutunut jakso. Kultapitoiset vyöhykkeet 
ovat luonteeltaan epäyhtenäisiä ja kultapitoisuudet ovat yksittäisiä. Korkein Kerolaen jakson pohjoisosien kai-
rasydämen kultapitoisuus on 12,6 ppm Au (∅ 1,05 m) ja eteläosien 2,27 ppm Au (∅ 3,30 m). Selkä-Mäntypään 
paras kairasydämen kultapitoisuus on 3,1 ppm (∅ 1,00 m). Ranta-Mäntypään kohteen tutkimuskaivannon uranäyt-
teistä analysoitiin kolmen metrin matkalta keskimäärin 28,2 ppm Au sekä kolmen metrin matkalta 4,3 ppm Au. 
Palolaen ja Vuomasjärämäaavan kohteilta sekä Selkä-Mäntypään keskusosista on analysoitu kalliosta yli 1,00 
ppm:n kulta-pitoisuuksia. Tutkimusten perusteella alue on potentiaalinen myös sinkin ja mangaanin suhteen. Jat-
kotutkimusten kannalta alueen rakenteiden tarkempi selvittäminen on erityisen tärkeää, mm. optimaalisten kai-
raussuuntien selvittämiseksi. Nykyisissä tutkimuksissa jo löydettyjä kultapitoisia vyöhykkeitä on tutkittu vain 
alustavasti, joten alue vaatii vielä runsaasti kairausta kultapotentiaalin selvittämiseksi. 
Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) 
Petäjäselkä, geokemia, geofysiikka, kairaus, rautamuodostumat, kulta, sinkki, mangaani 
Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) 
Suomi, Lapin lääni, Kittilä, Petäjäselkä, Palolaki, Kerolaki, Vuomasjärämäaapa, Ranta-Mäntypää, Selkä-
Mäntypää, Pitslomakuru, Sinoselkä 
Karttalehdet 
3721 07 ja 08 
Muut tiedot 

Arkistosarjan nimi 
Valtausraportti M06 

Arkistotunnus 
M06/3721/2010/47 

Kokonaissivumäärä 
152 

Kieli 
suomi 

Hinta 
 

Julkisuus 
Luottamuksellinen 

Yksikkö ja vastuualue 
Pohjois-Suomen aluetoimisto, 501 

Hanketunnus 
2551009 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
Helena Hulkki, geologi 
Pertti Sarala, geologi 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
Heikki Salmirinne, geofyysikko 
Tuomo Karinen, geologi 

mailto:helena.hulkki@gtk.fi�
mailto:heikki.salmirinne@gtk.fi�
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Laanilan tutkimusraportin M19/3831/2010/26 kuvailusivu 

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 
Päivämäärä / Dnro 
 

Tekijät 
Veikko Keinänen     veikko.keinanen@gtk.fi 
Ilkka Lahti               ilkka.lahti@gtk.fi 
Pertti Sarala             pertti.sarala@gtk.fi 
Olli Sarapää             olli.sarapaa@gtk.fi 
 

Raportin laji 
M19 

Toimeksiantaja 
GTK 

Raportin nimi 
Kultatutkimukset Inarin Laanilassa vuosina 2005-2009 
Tiivistelmä 
Laanilan tutkimusalue kuuluu granuliittivyöhykkeeseen ja  sijaitsee 120 km Sodankylästä pohjoiseen nelostien 
länsipuolella, kartta-lehdellä 383104, jakaantuen kahteen osa-alueeseen;  pohjoisempaan Pikku-Hangasselän ja 
eteläisempään Tullinpalon alueeseen.  Aluevalintojen lähtökohtina olivat vanhojen historiallisten kaivosten kvart-
sijuonet,  Kultaojan kultapitoinen rapakallio ja kansannäytteenä Kakslauttasen Tullinpalosta esille tullut ns. Oivan 
kulta- kvartsijuoni.  Nämä kaikki liittyvät  Laanilan diabaasia kontrolloivaan  luode-koillissuuntaisen ruhjeeseen, 
jonka kultapotentiaalin selvittäminen  asetettiin työn tavoitteeksi.   
Tutkimukset käsittivät kallioperäkartoitusta, geokemiallista näytteenottoa tutkimuskaivannoista, MMI-
näytteenottoa,  systemaattisia geofysikaalisia mittauksia: magneettisia, VLF-R ja IP-mittauksia sekä syväkairausta 
yhteensä 20 reikää 1529 m, josta Tullinpalon alueelle kairattiin 686 m ja Pikku Hangasselkään 843 m. 
Oivan kulta-kupari-kvartsijuoni kaivettiin esiin ja se lävistettiin kairaamalla. Tutkimusmontusta otetut näytteet 
sisälsivät 20 ppm Au, 0.7 % Cu, 80 ppm Ag. Juonen  kulkusuunta on pohjoiskoillinen, mutta sen  leveys on vain 
0,5 m eikä sen jatkeita tai rinnakkaisia juonia tavoitettu kaivamalla eikä  kairaamalla, joiden suunnittelussa hyö-
dynnettiin IP-mittaustuloksia ja MMI-tuloksia.  
Oivan kulta-kuparikvartsijuoni on esimerkki kullan emäkalliosta. Tämä on ensimmäinen varma todiste kultapitois-
ten juonien olemassaolosta Laanilassa.  Oivan juonen esiintyminen hauraassa murroksessa granuliitissa, omamuo-
toinen  kvartsi ja malmimineralogia  kulta ja elektrum todistavat juonen myöhäisen hydrotermisen alkuperän puo-
lesta.   
Pikku-Hangasselän  kairauksissa vanhojen historiallisten kaivosten alle ja koillissuuntaiseen ruhjeeseen todettiin 
liittyvän anomaalisia kultapitoisuuksia.  Kultapitoisuus kohosi  korkeimmillaan  0.5 ppm 
GTK ei katso tarpeelliseksi ryhtyä jatkamaan alueiden kultatutkimuksia, koska malmipitoisuuksina kultaa tavattiin 
vain Tullinpalon  Oivan juonessa,  joka kaivauksissa ja kairauksissa osoittautui kooltaan vaatimattomaksi. Tutki-
mus osoitti, että Laanilan koillissuuntainen  rakenteeseen  liittyvät juonet ovat kullan suhteen potentiaalisia. 
Asiasanat (kohde, menetelmät jne.)  
 Kulta, kupari, hopea,  kulta-kvartsijuoni, hydroterminen,  kartoitus, granuliitti, Laanilan diabaasi, mineralogia, 
elektrum, malminetsintä,.  MMI-geokemia, geofysiikka, magneettinen, VLF_R, IP, syväkairaus,   
Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) 
Suomi, Lapin lääni, Inari, Kakslauttanen, Tullinpalo, Pikku Hangasselkä 
Karttalehdet 
383104 
Muut tiedot 
 
Arkistosarjan nimi 
 

Arkistotunnus 
M19/3831/2010/26 

Kokonaissivumäärä 
11 

Kieli 
Suomi 

Hinta 
 

Julkisuus 
julkinen 

Yksikkö ja vastuualue 
Pohjois-Suomen yksikkö, va 501 

Hanketunnus 
2901005 

Allekirjoitus/nimen selvennys  
Veikko Keinänen, geologi 
Olli Sarapää, erikoistutkija  
 
 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
Ilkka Lahti, geofyysikko 
Pertti Sarala, erikoistutkija 

 

mailto:veikko.keinänen@gtk.fi�
mailto:ilkka.lahti@gtk.fi�
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