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1 JOHDANTO 

Seula –projektissa (WP1 Näytekokoelmat 50402-2003321) analysoitiin uudelleen vanhoja 
moreeninäytteitä vuonna 2018. Tarkoituksena on verrata vanhojen ja uusien analyysitulosten 
tuloksia, onko niistä mahdollista erottaa samoja trendejä. Vastaavanlainen tarkastelu on tehty 
myös linjamuotoisesta moreeniaineistosta Savukoski-Pelkosenniemi alueelta (Taivalkoski, 
2017).  

Usein vanhoista moreeninäytteistä on analysoitu aikoinaan vain perusmetallit, joten vanhojen 
näytteiden uusinta-analysointi voi tuottaa mielenkiintoisia tuloksia, kun analysoitavien 
alkuaineiden määrä kasvaa. Analysoitavaksi valittiin eri vuosikymmeniltä olevia näytteitä eri 
alueilta. Alueet pyrittiin kuitenkin valitsemaan niin, että analyysituloksia voidaan hyödyntää 
GTK:n käynnissä olevissa projekteissa. Projektissa WP1 Mineraalipotentiaalin kartoitus Au 
(50402-2006721) oli yhtenä kohteena Keski-Lapista rajattuna Venejoeksi nimetty kohde. 
Tältä alueelta valittiin GTK:n vanhoja moreeninäytteitä 65 kpl, jotka on alun perin analysoitu 
vuonna 1979. Näytteenottopisteet on sijoitettu noin 8,5 km pitkään, koillis-lounaissuuntaiseen 
linjaan ja sijoittuvat Tepsan kylän kohdalle (kuva 1a). Samansuuntaisia linjoja on alueella 
useita, mutta analyysitilausnumeron puuttuessa on vaikea sanoa, kuuluvatko ne samaan 
tilauserään/näytteenotto-ohjelmaan. Lisäksi uudelleen analysoitavaksi valittiin Venejoen 
kohteelta vuonna 1980 Outokumpu Oy:n ottamia moreeninäytteitä 44 kpl. Näytteet ovat osa 
verkkomuotoista näytteenottoa, johon kuuluu 206 näytettä. Osa näytteistä on merkitty 
soraksi, hiekaksi tai rapakallioksi, mutta uusinta-analyysiin valittiin pelkästään selvästi 
moreenia olevat näytteet. Outokumpu Oy:n aineisto sijaitsee Tepsan kylästä n. 32 km 
länteen Kaukosen kylän pohjoispuolella, Palovaaran kupeessa (kuva 1b). 

GTK:n alkuperäiset moreeninäytteet on analysoitu menetelmällä A61 (typpihappoliuos ja 
AAS-laitteisto liekkitekniikalla) ja niistä on analysoitu vain Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb ja Zn. 
Näytteet analysoitiin uudelleen Labtium Oy:n menetelmällä 515PMU (42 alkuainetta, mukaan 
lukien Au ja Pd), jossa näytekoko on 5 g. Koska näytteet on valmiiksi seulottu < 0.06 mm 
fraktioon, ei näytteitä tarvinnut enää esikäsitellä.  

Outokumpu Oy:n vanhat moreeninäytteet on analysoitu liekki-AAS (Flameaas) –
menetelmällä. Tiedossa ei ole, mihin fraktioon näytteet on seulottu ennen analysointia. 
Puuttuvat tiedot analysoidusta fraktiosta osaltaan hankaloittavat vanhojen moreeniaineistojen 
käyttöä (Hulkki & Taivalkoski, 2018). Koska liekki-AAS tuloksia haluttiin verrata uusien ICP-
MS tulosten kanssa, näytteitä ei seulottu enää uusinta-analyysien yhteydessä, jotta liekki-
AAS ja 515PMU analyysit on tehty samasta fraktiosta. 

Molemmissa aineistoissa joissakin näytteissä näytemateriaalia oli jäljellä niin vähän, että ne 
jouduttiin analysoimaan menetelmällä 511PM (39 alkuainetta, näytekoko on 0.15 g). Näiden 
näytteiden analyysituloksia ei ole otettu mukaan diagrammeihin, mutta osa tuloksista on 
esitetty kuvissa 5-7. 
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Kuva 1. Näytepisteiden numerot ja sijainti DigiKP -kartalla: a) GTK:n aineisto Tepsan kylässä 
(punainen neliö indeksikartalla) ja b) Outokumpu Oy:n näyteverkko (sininen piste 
indeksikartalla). Pohjakartat: © Maanmittauslaitos. 

 

2 TULOKSET 

2.1 Uudelleen analysoitujen GTK:n moreeninäytteiden tulokset 

Tuloksia tarkasteltaessa kiinnitettiin erityisesti huomiota Au:n sekä sen seuralaisalkuaineiden 
kuten As, Bi, Sb ja Te:n tuloksiin, mutta myös perusmetallien tuloksiin. Kuvissa 2-4 on 
esitetty alkuaineiden pitoisuudet viivadiagrammeina. Kuvien perusteella on nähtävissä, että 
Au ei liity muiden alkuaineiden kanssa yhteen. Sen sijaan As, Bi ja Sb:llä (kuva 2) on 
samanlaiset diagrammit. Etenkin pisteen 37 kohdalla pitoisuudet nousevat kaikilla kolmella 
alkuaineella samoin kuin linjan koillispäässä. Lähes samassa kohtaa nousevat myös Pd:n ja 
Pt:n pitoisuudet (kuva 3).  
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Kuva 2. Moreenin hienoaineksen (<0,06 mm) a) Au (ppb); b) As (ppm); c) Bi (ppm) ja d) Sb 
(ppm)  -pitoisuudet. Pistenumero = näytepisteen sijainti linjalla lounaispäästä laskettuna. 
Näytteenottolinjan lounaispää vasemmalla ja koillispää oikealla. 

Perusmetalleista (kuva 4) Co:n, Cu:n, Pb:n ja Zn:n pitoisuudet ovat korkeammat linjan 
loppupäässä kuin linjan alkupäässä. Pisteen 37 kohdalla näkyy selvä pitoisuuspiikki ainakin 
Cr:lla, Cu:lla, Ni:lla, Zn:lla ja Mo:lla samoin kuin Pd:lla ja Pt:lla (kuva 3). Co:lla ja Fe:lla 
pitoisuus nousee myös tässä pisteessä, mutta korkeimmat pitoisuudet osuvat pisteen 46 
kohdalle, johon osuu myös korkeat As- ja Sb-pitoisuudet. Lisäksi Pb ja Zn nousevat aivan 
linjan lopussa, kuten As, Bi ja Sb.  

 

a) 

 

c) 

 

b) 

 

d) 
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Kuva 3. Moreenin hienoaineksen (<0,06 mm) a) Pd (ppm); b) Pt (ppm); c) Te (ppm); d) Fe 
(ppm) ja e) Mo (ppm) -pitoisuudet. Pistenumero = näytepisteen sijainti linjalla lounaispäästä 
laskettuna. Näytteenottolinja kuten kuvassa 2. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 
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Kuva 4. Moreenin hienoaineksen (<0,06 mm) a) Co (ppm); b) Cr (ppm); c) Cu (ppm); d) Mn 
(ppm); e) Ni (ppm); f) Pb (ppm) ja g) Zn (ppm) -pitoisuudet. Punainen viiva = 
analyysimenetelmä ICP-MS (515PM), sininen viiva = analyysimenetelmä AAS (A61). 
Pistenumero = näytepisteen sijainti linjalla lounaispäästä laskettuna. Näytteenottolinja kuten 
kuvassa 2. 

Koska kullan korrelaatio muiden alkuaineiden kanssa on heikko, on paljon mahdollista, että 
se esiintyy näytteissä hippuina. Kivilajien suhteen kullan esiintymisessä ei myöskään ”suosi” 
jotain tiettyä kivilajia, vaan korkeita pitoisuuksia esiintyy pitkin näytteenottolinjaa. Kuitenkin 
korkeat Au-pitoisuudet näyttävät liittyvän enemmän sedimenttisiin kiviin ja siirroksen 
pohjoispuolella esiintyy ainoastaan yksi erittäin korkea (> 40 ppb) Au-pitoisuus. 

Selvä pitoisuustason nousu perusmetalleissa näytepisteestä 30 alkaen johtuu hyvin 
todennäköisesti kivilajien muuttumisesta sedimenttisistä kivistä vulkaanisiksi kiviksi (vrt. kuvat 
1, 3 ja 4). Lisäksi piste osuu lähelle siirrosta, joka on Venejärvi siirroksen jatkeita. As, Bi, Sb, 
Zn ja Mo esiintyvät (kuvat 5-7) korkeina pitoisuuksina pisteiden 37 ja 46 paikkeilla sekä linjan 
lopussa, joka voi olla viite muuttumisesta tai mineralisoitumisesta. Näihin pisteisiin liittyvät 
vaihtelevasti myös Au, Pd, Pt, Co, Cr, Fe, Ni, ja Pb poikkeavan korkeat pitoisuudet. Yhden 
näytteenottolinjan perusteella asiaa ei pysty tarkemmin selvittämään, mutta koska Keski-
Lapin alueella jäätikön virtaus on lyhyt, voidaan olettaa, että moreeniaines on melko 
paikallista.  

Kuvassa 4 on esitetty perusmetallien pitoisuudet sekä ICP-MS menetelmällä analysoituna 
(punainen viiva) ja AAS –menetelmällä (sininen viiva). Menetelmien välillä on jonkin verran 
tasoeroja (Cr, Ni, Zn), mutta trendit ovat samanlaiset. Osalla esitetyistä alkuaineista AAS-
tuloksissa ei näy vastaavia korkeita pitoisuuksia kuin ICP-MS –tuloksissa. 

g) 
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Kuva 5. a) Au (ppb) ja b) As (ppm) -pitoisuuksien esiintyminen moreenin hienoaineksessa 
(0,06 mm) näytteenottolinjalla. Valkoisella rastilla on merkitty 80 ppm (eteläinen) ja 297 ppm 
(pohjoinen) As-pitoisuudet 511PM –menetelmällä mitattuna. Pohjakartat: © 
Maanmittauslaitos. 

 

Kuva 6. a) Bi (ppb) ja b) Sb (ppm) -pitoisuuksien esiintyminen moreenin hienoaineksessa 
(0,06 mm) näytteenottolinjalla. Valkoisella rastilla on merkitty a) 0,28 ppm (eteläinen) ja 2,83 
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ppm (pohjoinen) Bi-pitoisuudet ja b) 0,28 ppm (eteläinen) ja 2,83 ppm (pohjoinen) Bi-
pitoisuudet 511PM –menetelmällä mitattuna. Pohjakartat: © Maanmittauslaitos. 

 

Kuva 7. a) Zn (ppm) ja b) Mo (ppm) -pitoisuuksien esiintyminen moreenin hienoaineksessa 
(0,06 mm) näytteenottolinjalla. Valkoisella rastilla on merkitty a) 146 ppm (eteläinen) ja 216 
ppm (pohjoinen) Zn-pitoisuudet ja b) 7,96 ppm (eteläinen) ja 29,1 ppm (pohjoinen) Mo-
pitoisuudet 511PM –menetelmällä mitattuna. Pohjakartat: © Maanmittauslaitos. 

 

2.2 Uudelleen analysoitujen Outokumpu Oy:n moreeninäytteiden tulokset 

Myös Outokumpu Oy:n (OKU) moreeninäytteiden tuloksissa kiinnitettiin huomiota Au:n sekä 
sen seuralaisalkuaineiden ja perusmetallien tuloksiin. Muutamien alkuaineiden tulokset on 
esitetty viivadiagrammeina kuvissa 8-10. Viiva on tehty niin, että pisteet linjoista vasemmalta 
oikealle ja ylhäältä alas on sijoitettu peräkkäin yhdeksi linjaksi. As-, Mo- ja Pt-pitoisuuksissa 
ei havaittu juurikaan vaihtelua eikä niiden diagrammeja ole sen takia esitetty.  
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Kuva 8. Moreenin a) Au (ppb); b) Bi (ppm); c) Pd (ppb) ja d) Sb (ppm) -pitoisuudet. 
Järjestysnumero = näytepisteen sijainti näyteverkossa.  

Kullan osalta ovat huomattavasti alhaisempaa tasoa (max 16,4 ppb) kuin GTK:n näytteissä 
(kuva 8). Myöskään tässä aineistossa kullalla ei näytä olevan korrelaatiota muiden 
tarkasteltujen alkuaineiden kanssa. Vismutin ja antimonin pitoisuudet ovat myös alhaiset, 
mutta niissä erotettavissa selvästi yksittäisiä, korkeita pitoisuuspiikkejä samoin kuin 
palladiumilla (kuva 8). Co, Cr, Fe, Mg, Mn ja Ni esiintyvät poikkeavan korkeina pitoisuuksina 
pisteen 9 kohdalla (kuvat 9 ja 10). Pisteen 14 kohdalla puolestaan Cr, Cu, Pb, S ja Te 
esiintyvät korkeina pitoisuuksina. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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Kuva 9. Moreenin a) Fe (ppm); b) Mg (ppm); c) S (ppm) ja d) Te (ppm) -pitoisuudet. 
Järjestysnumero = näytepisteen sijainti näyteverkossa.  

Kuvassa 10 on perusmetallien viivadiagrammeissa esitetty sinisellä viivalla alkuperäiset 
liekki-AAS – pitoisuudet ja punaisella uudet, ICP-MS – menetelmällä mitatut pitoisuudet. 
Pitoisuustaso voi hieman vaihdella menetelmien välillä, mutta samat trendit ovat nähtävissä. 
Huomattavaa kuitenkin on, että Co:n, Cr:n ja Ni:n ICP-MS – menetelmällä mitatut erittäin 
korkeat pitoisuudet puuttuvat liekki-AAS tuloksista. Lisäksi Zn –pitoisuuksista (kuva 10g) 
huomataan, että liekki-AAS mitattu korkea pitoisuus (n. 55 ppm) ei näy ICP-MS tuloksissa.  

Pisteessä 9 (kuvat 9 ja 10) esiintyvien alkuaineiden yhdistelmä (Co-Cr-Fe-Mg-Mn-Ni) voi olla 
kivilaji-indikaattori ultramafisista kivistä. Spatiaalisesti koboltin, kromin, kuparin ja nikkelin 
korkeat pitoisuudet sijoittuvat alueelle, jossa on mafisia kivilajeja (kuvat 11 ja 12), mutta 
kuparin, nikkelin ja lyijyn pitoisuudet ovat huomattavasti korkeammat kuin Tepsan kohteella. 
Samat alkuaineet esiintyvät korkeina pitoisuuksina myös yhdessä pisteessä kohteen 
eteläreunalla, jossa kivet ovat DigiKP:n mukaan kvartsiittia. On siis mahdollista, että alueella 
esiintyy mafisia intruusioita tai on tapahtunut mineralisoitumista. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 
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Kuva 10. Moreenin a) Co (ppm); b) Cr (ppm); c) Cu (ppm); d) Mn (ppm); e) Ni (ppm), f) Pb 
(ppm) ja g) Zn (ppm) -pitoisuudet. Punainen viiva = analyysimenetelmä 515PM, sininen viiva 
= analyysimenetelmä liekki-AAS. Järjestysnumero = näytepisteen sijainti näyteverkossa. 

 

Kuva 11. Moreenin a) Co:n (ppm) ja b) Cr:n (ppm) –pitoisuudet DigiKP-kartalla, menetelmä 
515PM. Pohjakartat: © Maanmittauslaitos. 

g) 
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Kuva 12. Moreenin a) Cu:n (ppm) ja b) Ni:n (ppm) –pitoisuudet DigiKP -kartalla, menetelmä 
515PM. Pohjakartat: © Maanmittauslaitos. 

 

3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tepsan kylän kohdalla kullan, arseenin, vismutin ja antimonin sekä muutamien 
perusmetallien (Ni, Mo, Zn) esiintyminen moreenissa selvästi korkeina pitoisuuksina antaa 
aihetta laajentaa kohteella moreeninäytteenottoa tai analysoida uudelleen kohteen muita 
vanhoja moreeninäytteitä. Näin saataisiin rajattua mahdollinen mineralisoitunut tai muuttunut 
alue. Lisäksi saadaan tarkastettua, millaisina pitoisuuksia kyseiset alkuaineet laajemmalti 
esiintyvät.   

Nyt analysoitujen vanhojen Outokumpu Oy:n moreeninäytteiden perusteella kullan tulokset 
eivät anna aihetta jatkotöihin. Perusmetalleissa sen sijaan esiintyy erittäin korkeita 
pitoisuuksia, mutta todennäköisesti ne heijastelevat alla olevaa kallioperää. Kohteen 
eteläosassa kvartsiittialueella moreenissa esiintyvät korkeat pitoisuudet voivat ilmentää joko 
mafisia intruusioita tai mineralisoitumista. Huomioitavaa on, että isosta näytteenottoverkosta 
on analysoitu uudelleen vain pieni osa näytteistä. Analysoimalla myös loput kohteen 
moreeninäytteet saataisiin kuitenkin kattavampi kuva kohteen moreenigeokemiasta.   

AAS- ja ICP-MS – menetelmillä mitatut alkuainepitoisuudet vastaavat melko hyvin toisiaan, 
vaikka tasoeroja esiintyy. Kaikki ICP-MS – menetelmällä mitatut erittäin korkeat pitoisuudet 
eivät näy erotu yhtä selvinä AAS-tuloksissa. Tämän aineistotarkastelun perusteella on 
mahdollista, että AAS – tuloksia tarkastellessa osa korkeista pitoisuuksista voi jäädä 
löytymättä, vaikkakin trendit tuloksissa ovat samat.  
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Outokumpu Oy:n alkuperäisten liekki-AAS –tulosten ja ICP-MS –menetelmällä uudelleen 
analysoitujen näytteiden tulokset ovat samankaltaiset AAS ja ICP-MS vertailun kanssa: 
vaikka pitoisuudet ovat lähes yhteneväiset ja samat trendit ovat tuloksissa näkyvissä, osa 
korkeista pitoisuuspiikeistä puuttuu vanhoista liekki-AAS –tuloksista.  

Tämän tarkastelun perusteella voidaan kuitenkin varovaisesti todeta, että vanhoja AAS-
analyysituloksia voidaan suoraan käyttää tietynlaiseen aineistotarkasteluun. Vanhojen 
näytteiden uusinta-analysointia puoltaa kuitenkin se, että usein niissä analysoitujen 
alkuaineiden määrä on varsin suppea. Outokumpu Oy:n moreeninäytteitä analysoitaessa on 
myös suositeltavaa seuloa näytteet < 0,06 mm fraktioon, mikäli ei ole tiedossa analyysiin 
lähetettyjen näytteiden raekoko.  

Tämä testi osoittaa, että GTK:n arkistossa olevat vanhat moreeninäytteet ovat edelleen 
käyttökelpoisia ja niihin liittyvää olemassa olevaa analyysidataa voidaan jatkossakin 
hyödyntää mineraalipotentiaalin kartoituksessa, kun tunnetaan datan laatu. 
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