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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja vaikuttavuus 
Pohjois-Suomen poikki, Enontekiöltä Kittilän, Sodankylän, Sallan ja Kuusamon kautta Taival-
koskelle kulkee malmipotentiaalinen varhaisproterotsooinen vulkaanissedimenttinen kivilaji-
vyöhyke, josta on löytynyt useita kultaesiintymiä ja aiheita, mm. Saattopora, Pahtavaara, Suuri-
kuusikko ja Isokuotko (kuva 1). Myös Peräpohjan liuskealue muodostaa jakson erillisen haaran 
samoin kuin Kittilästä Kolarin kautta Ruotsiin jatkuva haara. Pohjoisessa vyöhyke jatkuu Karas-
joelle ja Kautokeinoon Norjassa, josta tunnetaan suljettu Bidjovaggen Au-Cu-kaivos ja idässä 
Sallan ja Kuusamon kohdalta Ääniselle ja Vienanmeren eteläpuolelle Venäjällä. 

 Geologian tutkimuskeskus (GTK) on 1970-luvun lopulta tutkinut Pohjois-Suomen kultapotenti-
aalia. Aluksi tutkimukset keskitettiin Kumpuryhmän konglomeraatteihin sekä nopean ja edulli-
sen geokemiallisen analyysimenetelmän kehittämiseen. Puolivälissä 1980-lukua alkoivat kulta-
tutkimukset myös Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä, jossa heti ensimmäisenä kenttäkesänä 
tehtiin ensimmäiset kultahavainnot kalliossa Suurikuusikon ja Isokuotkon alueilla. Samoihin ai-
koihin myös Kuusamossa kulta osoittautui merkittäväksi metalliksi koboltin ohella. Näistä ajois-
ta lähtien kultatutkimukset ovat keskittyneet voimakkaasti Kittilän, Sodankylän ja Kuusamon 
kuntien alueille. Lisäksi vähäisemmässä määrin tutkimuksia on tehty Posion, Sallan, Pelkosen-
niemen, Rovaniemen mlk:n, Tervolan ja Kolarin kuntien alueilla. 

Nyt raportoitava hanke oli edellä mainittujen tutkimusten suora jatko, ja sen tehtävänä oli jatkaa 
edeltäjältä kesken jääneitä tutkimuksia sekä suunnata tutkimusten painopiste vähemmän tutki-
tuille alueille Pohjois-Suomessa. 

Pohjois-Suomen kultavarojen kartoitushanke kuului GTK:n Luonnonvarojen etsintä- ja kartoi-
tusohjelmaan. Hanke toimi Pohjois-Suomen tulosyksikössä kallioperä- ja raaka-aineet vastuualu-
eella (VA 501). Vuosina 2003-2004 hankenumero oli 2108002 ja vuosina 2005-2008 hankenu-
mero oli 2901005. 

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Pohjois-Suomen kultavarojen kartoitushankkeen pääta-
voitteena vuosina 2003-2008 oli kartoittaa Pohjois-Suomen kultapotentiaalia, paikantaa ja arvi-
oida hyödynnettäviä kultaesiintymiä ja siten tuottaa myyntikelpoisia esiintymiä KTM:lle.  

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli erillistutkimusten ja julkaisujen laatiminen Pohjois-Suomen kul-
taesiintymistä ja niiden potentiaalista yhdessä GTK:n muiden tutkijoiden kanssa ja siten tehdä 
Lapin kulta-aiheita ja -vyöhykettä kansainvälisesti tunnetuksi. Myös etsintämenetelmien kehit-
täminen kuului hankkeen tavoitteisiin. Hanke teki yhteistyötä Suomen kultaesiintymien tutki-
mushankkeen ja GIS menetelmien kehittämishankkeen kanssa, Emäksisten magmakivien mal-
mivarojen kartoitushankkeen kanssa sekä Pohjoisen alueen maaperätutkimukset ja sovellutukset 
ja Maaperän geokemian ja stratigrafian tutkimushankkeiden kanssa käytännön malminetsinnässä, 
raporttien ja julkaisujen laadinnassa.  

Tämän hankkeen kartoituksen konkreettiset tulokset ovat Kittilän Kettukuusikon, Sodankylän 
Sakiatievan ja Kittilän Soretialehdon kultaesiintymät, joista kaksi ensiksi mainittua on siirtynyt 
kaivosyhtiön haltuun. Kittilän Petäjäselästä on paikannettu useita kultamineralisaatioita, joiden 
jatkotutkimukset Suurikuusikon läheisyydessä tarjoavat haasteita kaivosyhtiöille. 

Kartoitusten perusteella kultapotentiaalisiksi ovat osoittautuneet Sodankylän Ruosselkä, Itä-
Kittilän ja Länsi-Sodankylän spatiaalimallinnuksen ennustekohteet (Petäjäselkä, Lauttaselkä, 
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Nuttio, Vuomanperä), Savukosken Tulppion jakson vulkaniitit ja Yli-Iin vulkaniitit, sekä Misin 
alue, jolla raudan ja kuparin ohella on myös kultapotentiaalia.  

Hankkeen alkuvaiheessa etsittiin kultaa Kolarin alueen rautamalmikentältä, mutta sieltä väistyt-
tiin kaivosyhtiön tieltä, samoin kuin Peräpohjan Rumatmaalta. Yhteistyössä Suomen kultaesiin-
tymien tutkimushankkeen kanssa on tutkittu mittauksin ja kairauksin Inarin Laaniojalla ja Kaks-
lauttasessa kulta-anomaalisia hiertovyöhykkeitä ja kvartsijuonia. Kakslauttasesta lävistettiin kai-
rauksin kulta- ja kuparipitoinen kvartsijuoni, ns. Oivanjuoni, joka on ensimmäinen varma kallio-
kultakohde Laanilan kultamailla. 

Alun perin hanke suunniteltiin viisivuotiseksi, mutta hanke sai jatkoajan vuodelle 2008, koska 
monien kohteiden osalta tutkimukset olivat vielä kesken. Jatkoajasta huolimatta kaikkien kohde-
alueiden tutkimukset eivät ole valmistuneet vuoden 2008 lopussa. Syynä tähän on osittain kaira-
usten ja analyysien viivästyminen. Viimeisenä vuonna saatiin uusia lupaavia tuloksia ja niiden 
osalta tutkimukset tullaan saattamaan loppuun FT Nykäsen vetämässä Keski-Lapin kallioperän 
ja malmipotentiaalin 3D-mallinnushankkeessa.  Nämä kohteet on esitelty jatkotutkimusten yh-
teydessä. 

Kultavarojen kartoituksessa etsittiin uusia kultapotentiaalisia alueita, joilla ei ollut kaivosyhtiöil-
lä aktiivista kullanetsintätoimintaa. Uusien kultapotentiaalisten alueiden valinnassa hyödynnet-
tiin GIS-pohjaista prospektiivisuusennustetta ja rakennegeologisia tulkintoja. 

Myös aiempaa kairausmateriaalia tarkistettiin ja vanhoja moreeninäytteitä alysoitiin uudelleen. 
Alueellisissa ja kohteellisissa tutkimuksissa käytettiin maaperägeologisia menetelmiä raskasmi-
neraalitutkimusta ja geokemiallista näytteenottoa, kallioperäkartoitusta, systemaattisia geofysi-
kaalisia maastomittauksia, MMI-näytteenottoa ja kairausta. 

Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksista, niiden tuloksista ja jatkotutkimussuunnitel-
ma. Yksityiskohtaiset tiedot kustakin tutkimuskohteesta löytyvät vastaavasta tutkimukseen liitty-
västä raportista.  

1.2 Hankkeen eteneminen 
Hankkeen toiminnan vaiheista ja etenemisestä on raportin liitteenä kultavarojen kartoitushank-
keen vuosiraportit (Liite 1.). 

1.3 Tutkimusalueiden sijainti 
Hankkeen tärkeimmät tutkimusalueet on työmaittain esitetty kuvassa 1. Kultavarojen kartoitusta 
on tehty Kittilän, Sodankylän, Inarin, Savukosken, Pelkosenniemen, Kemijärven, Rovaniemen, 
Kuusamon ja Yli-Iin kuntien alueilla. Tutkimuksen painopistealueina ovat olleet Itä-Kittilän-
Länsi-Sodankylän alue ja Pohjois-Sodankylä. 
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Kuva 1.   Tärkeimpien kultatyömaiden sijainti Pohjois-Suomen kallioperäkartalla. 

2 HANKKEEN ORGANISAATIO JA TYÖNTEKIJÄT 
Pohjois-Suomen kultavarojen kartoitushanke kuului GTK:n Luonnonvarojen etsintä- ja kartoi-
tusohjelmaan. Hanke toimi Pohjois-Suomen tulosyksikössä kallioperä- ja raaka-aineet vastuualu-
eella (VA 501), jonka toimialapäällikköinä ovat olleet FT Erkki Vanhanen (2003), Risto Pietilä 
(2004), Heikki Juopperi (2005) ja FT Esko Korkiakoski ( 2006 -). 

Vuosina 2003-2004 hankkeen hankenumero oli 2108002 ja vuosina 2005-2008 hankenumero oli 
2901005. Hankepäällikköinä toimivat FT Heikki Pankka vuosina 2003-2005 ja FT Olli Sarapää 
vuosina 2006-2008. 

Hanketyöskentelyyn osallistuivat koko hankkeen ajan täydellä panoksella tutkimuksista vastaa-
vina geologeina Helena Hulkki, Veikko Keinänen, Heikki Pankka ja geokemisti Eelis Pulkkinen. 
Lisäksi merkittävä työpanos on ollut geokemisti Matti Kontiolla, geologeilla Jorma Isomaalla, 
Vesa Kortelaisella ja Antero Karvisella. Tohtorit Tegist Chernet ja Thair Al-Ani ovat tehneet 
kultaesiintymien mineralogisia tutkimuksia. 

Geofyysikoista hankkeen mittausten suunnittelusta ja aineiston käsittelystä tulkintoineen ovat 
vastanneet Heikki Salmirinne, Teuvo Pernu, Ilkka Lahti, Pertti Turunen ja Eero Sandgren. 
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Maaperägeologisena asiantuntijana ovat toimineet FT Pertti Sarala ja geologi Anne Peltoniemi-
Taivalkoski. Sarala on vastannut maaperätutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Malmipotentiaalisten alueiden valinnassa, julkaisujen ja raporttien laadinnassa on toimittu yh-
teistyössä Professori Juhani Ojalan ja FT Vesa Nykäsen kanssa. 

Tutkimuksissa ovat avustaneet Reijo Puljujärvi, Antti Pakonen, Viljo Mäntynen, Pauli Vuojärvi, 
Pertti Telkkälä, Seppo Kurttila ja Martti Melamies. Geologi Anne-Peltoniemi–Taivalkoski ja 
tutkimusavustaja Jorma Valkama ovat osallistuneet tutkimusmontutukseen ja vastanneet raskas-
mineraalinäytteiden separoinnista ja mineraalien tunnistamisesta. Tutkimusavustaja Jouni Aarre-
vaara on hoitanut hankkeen varaus- ja valtausasiat. Tutkimusavustaja Ilkka Keskitalo on puoles-
taan hankkinut luvat maanomistajilta tutkimustyöhön ja maastokulkuun sekä arvioinut maasto-
vahingot. Kausiapulaisina ovat toimineet Leena Niska, Jenni Hasa, Hanna Haapala, Sami Niemi, 
Aku Heinonen, Teemu Voipio, Mikko Savolainen, Janne Hokka, Jaakko Hietava, Oiva Varjos, 
Mikko Numminen ja Matti Mäkikyrö. 

Hankkeen kaikki henkilötyövuodet olivat yhteensä 87 htv, josta kallioperä- ja raaka-aineet toi-
mialan (VA 501) osuus oli 44 htv. Tutkimuspalvelut käsittäen lähinnä GTK:n tekniset palvelut 
osuus oli 43 htv (Taulukko 1). Taulukossa 2 on esitetty kultavarojen kartoitushankkeeseen 
2108000-2901005 osallistuneiden tutkijoiden, tutkimusapulaisten ja kesäapulaisten henkilötyö-
kuukaudet. 

 

Taulukko 1.   PSY:n kultavarojen kartoitushankkeen henkilötyövuodet vuosina 2003-2008. 

Henkilötyö htv 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yhteensä
Tutkijat (501) 3.66 4.29 4.75 5.02 4.59 4.64 26.95
Tutkimusavustaja. 
501) 

1.95 2.62 3.53 3.51 3.70 2.09 
17.40

Tutkimuspalvelut 6.25 5.29 7.52 8.36 9.12 6.40 42.94
Kaikki 11.88 12.21 15.80 16.72 17.42 13.14 87.16
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Taulukko 2.   PSY:n kultavarojen kartoitushankkeen työntekijät ja heidän käyttämänsä työaikansa. 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008.0  
  htkk htkk htkk htkk httk htkk htkk 
Tutkijat 43.8 50.7 57.5 68.9 75.7 68.6 365.2
Helena Hulkki geologi  4.4 9.4 9.8 9.5 9.1 8.6 50.8
Jorma Isomaa geologi      9.5 2 2.3 0.9 14.7
Antero Karvinen geologi        3.5 7.9 8.3 19.7
Veikko Keinänen geologi  9.9 10.1 9.6 9.3 9.9 9.6 58.4
Matti Kontio geokemisti 5.3 4.7 5.3 1.1    16.4
Vesa Kortelainen  geologi  0.6 0.7 0.9 0.4    2.6
Ilkka Lahti geofyysikko     0.2 3.1 4.2 1.7 9.2
Vesa Nykänen geologi  0.1 0.2 0.1 0.1    0.5
Juhani Ojala professori     0.4 0.8 1.6 0.3 3.1
Heikki Pankka hankepäällikkö 2003-2005 9.4 9.3 8.3 10.3 9.3 6.9 53.5
Teuvo Pernu geofyysikko 4.1 5.1        9.2
Eelis Pulkkinen geologi  7.8 9.1 8.7 7.2 8.4 8.3 49.5
Heikki Salmirinne geofyysikko 2 2.1 1.4 3.3 0.7 1.1 10.6
Olli Sarapää hankepäällikkö 2006-2008       9.2 8.9 8.4 26.5
Pertti Turunen  geofyysikko 0.3   0.3 2.7 3.8 2.0 9.1
Anne Peltoniemi maaperägeologi  VA502       2.2 5.8 2.3 10.3
Pertti Sarala Maaperägeologi VA 502     0.9 2.1 1.5 1.5 6
Thair Al-Ani geologi            3.7 3.7
Tegist Chernet geologi            1.3 1.3
Eero Sandgren geofyysikko      VA 636     2.1 1.8 2.3 3.7 9.9
Tutkimusavustajat   23.4 32.1 45.7 40 39.4 29.5 210.1
Ilkka Keskitalo tutkimusavustaja   0.1 2 4 3.7 1.6 11.4
Seppo Kurttila tutkimusavustaja 1.8 2.3 0 0.4 0.7 0.2 5.4
Martti Melamies tutkimusavustaja         1.5 0.5 2
Vilho Mäntynen tutkimusavustaja 10 8 6.1 5.1 4.4  33.6
Antti Pakonen tutkimusavustaja     10.5 7 2.7 8.7 28.9
Reijo Puljujärvi tutkimusavustaja 6.2 6.4 9.4 8.8 10.3  41.1
Pertti Telkkälä tutkimusavustaja 1.5   3.1 4.7 3.5 6.1 18.9
Pauli Vuojärvi tutkimusavustaja   1.9   2 0.9 3.8 8.6
Jorma Valkama tutkimusavustaja, 502   0.1 1.2 0.6 4.7 3.7 10.3
Leena Niska kausiapulainen 3.8 0.5        4.3
Jenni Hasa kausiapulainen   2.7 3.9      6.5
Sami Niemi kausiapulainen   2.6 1.5      4.1
Markus Kyläkoski kausiapulainen     2.9      2.9
Hanna Haapala kausiapulainen     3.7      3.7
Aku Heinonen kausiapulainen       2.8    2.8
Teemu Voipio kausiapulainen       2.8    2.8
Mikko Savolainen kausiapulainen         3 2.8 5.8
Janne Hokka kausiapulainen         3.1  3.1
Jaakko Hietava kausiapulainen          
Oiva Varjos kausiapulainen        0.8  
Muut   0.1 7.1 1.5 1.9 1 1.3 12.9
HENKILÖSTÖRESURSSIT YHTEENSÄ: 67.1 82.8 103.2 108.9 115.1 98.1 575.3
HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUOSINA: 5.6 6.9 8.6 9.1 9.6 8.2 48
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3 TUTKIMUSKULUT 
Hankkeen menot vuosina 2003-2008 olivat yhteensä 8,1 miljoonaa euroa. Tästä summasta kal-
lioperä- ja raaka-ainetoimialan VA 501 kulutusmenot olivat yhteensä 0,535 milj. euroa ja palkat 
1,833 milj. euroa eli yhteensä 2,4 milj. euroa. Tutkimuspalveluista kairauksen ja mittauksen 
osuus oli 3,7 milj. euroa, josta ostopalvelujen osuus on 1,6 milj. euroa ja GTK:n teknisten palve-
lujen osuus 2,1 milj. euroa. Analyysipalvelujen osuus kustannuksista on 2,1 milj. euroa. 

 

Taulukko 3.   Pohjois-Suomen kultavarojen kartoitushankkeen tutkimuskulut vuosina 2003-2008. 

 
Yhteensä TUTKIMUSKULUT VA 

501, HANKE 
2108002,2901005 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1000*€ 
Matkat  16 22 34 35 38 24   
Aineet ja tarvikkeet 2 7 11 17 10 8   
Vuokrat 0 4 18 20 15 17   
Palvelujen ostot * 6 5 10 36 63** 39   
Muut menot  11 14 19 15 4 15   
Kulutusmenot yht. 34 52 92 123 131 103 535 
Palkat (501) 225 259 330 346 357 316 1833 
Tutkimuskulut yht. 259 311 422 468 488 419 2368 
                
TUTKIMUSPALVELUT               

Analyysit, GTK 408 337 298 270 136 0 1449 
Analyysit, Labtium 0 0 0 0 185 455 640 
  408 337 298 270 321 455 2089 
Ostopalvelukairaus 175 323 399 378 157 110 1542 
Ostopalvelumittaus 4 0 28 11 4 0 47 
Menot TP ym. 122 158 243 90 52 30 695 
Palkat TP ym. 181 162 237 275 314 233 1402 
Kairaus+mittaus 481 643 907 754 527 483 3686 
KAIKKI MENOT               
Kulutusmenot yht. 743 870 1061 872 663 698 4907 
Palkat yht. 406 421 568 621 671 549 3236 
Nettomenot 1149 1291 1629 1493 1334 1247 8143 

* sisältää mm. tutkimuskaivannot, ** MMI-analyysit 
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4 TUTKIMUSKOHTEIDEN VALINTA 
Uusien kultapotentiaalisten alueiden valinnassa hankkeen loppuvaiheessa hyödynnettiin GIS-
pohjaiseen tilastolliseeen mallinnukseen perustuvaa prospektiivisuusennustetta ja rakennegeolo-
gisia tulkintoja. Lähtökohtana malmimallin valinnalle oli se että lähes kaikki Pohjois-Suomen 
kultamalmit ovat alkuperältään orogeenisia (Ojala 2007). Prospektiivisuusennusteessa yhdistet-
tiin korkean erotuskyvyn geofysikaalista matalalentoaineistoa, alueellista moreenigeokemiallista 
aineistoa ja geologista karttatietoa. Integroitua aineistoa verrattiin tilastollisesti Keski-Lapin tun-
nettuihin kultaesiintymiin ja orogeeniseen malmimalliin (Nykänen 2008). Tällä tavalla laadittua 
kultamalmien ennustekarttaa hyödynnettiin Keski-Lapin alueella ensivaiheen jatkotutkimuskoh-
teiden valinnassa (kuva 2). 
 

 
Kuva 2.   Prospektiivisuusennuste Keski-Lapista, Nykäsen mallintamana, valitut GTK:n etsintäkohteet ja 
kaivokset. 
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Kuva 3.   Pohjois-Suomen kultavarojen kartoitushankkeen valtaukset ja valtaushakemukset vuosina 2003-
2008. Sinisellä luovutetut, punaisella voimassa olevat ja ruskealla uudet. Alueen ulkopuolella Yli-Iissä on 
Kupsusselkä. 

 

5 VALTAUKSET JA VALTAUSVARAUKSET 
Hankkeelle periytyi edelliseltä kultahankkeelta kaikkiaan 16 valtausta Kettukuusikon ja Ruosse-
län alueilta. Varsinaisia uusia valtauksia haettiin 38 kpl, joista 28 saatiin valtauspäätös (Taulukko 
4, kuva 3). Näistä 13 on laadittu valtausraportit ja lisäksi perutusta Sodankylän Petäjälehdon val-
taushakemuksesta M19-raportti. Kittilän Petäjäselän kaksitoista valtausta raportoidaan ensi 
vuonna mahdollisesti myyntiraporttina (Taulukko 5). Sodankylän Nuttion ja Savukosken Ketun-
kankaan valtaukset ja perutut kolme valtaushakemusta raportoidaan myös ensi vuonna.  Valtaus-
hakemuksesta neljän hakemus peruttiin vuoden 2008 aikana, koska tutkimukset oli saatettu lop-
puun maanomistajan luvalla. Kuudesta valtaushakemuksesta ei ole saatu valtauspäätöstä TEM: 
stä. Niiden osalta tutkimuksia jatketaan muissa hankkeissa. 
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Taulukko 4.   Pohjois-Suomen kultavarojen kartoitushankkeen valtaukset vuosina 2003-2008.  
 
 
VNRO VALTAUSNIMI SAAPUMISPV PÄÄTTÄMISPV RAUKEAMISPV   P-ala   
Luovuttu ja raportoitu             
7377/1 Kettukuusikko1 21.12.2001 26.2.2002   97 Au 

7309/1 Kortemännikkö1 21.9.2001 5.11.2001   50 Au 

7540/1 Soretia 28.11.2002 20.1.2003 31.12.2007 22 Au 

7548/1 Lehtovaara 1 11.12.2002 20.1.2003 16.12.2004 10 Au 

7319/1 Lohi 1 16.10.2001 29.1.2002 16.12.2004 15 Au 

7319/2 Lohi 2 16.10.2001 29.1.2002 16.12.2004 11 Au 

7319/3 Lohi 3 16.10.2001 29.1.2002 16.12.2004 27 Au 

7549/1 Lohiaapa 1 11.12.2002 20.1.2003 19.12.2005 63 Au 

7141/1 Ruosselkä 2 8.11.2000 16.1.2001 31.12.2005 12 Au 

7141/2 Ruosselkä 3 8.11.2000 16.1.2001 31.12.2005 5 Au 

7141/6 Ruosselkä 7 8.11.2000 16.1.2001 31.12.2005 9 Au 

7141/5 Ruosselkä 6 8.11.2000 16.1.2001 31.12.2005 5 Au 

7141/4 Ruosselkä 5 8.11.2000 16.1.2001 31.12.2005 5 Au 

7141/3 Ruosselkä 4 8.11.2000 16.1.2001 31.12.2005 9 Au 

7300/1 Ruosselkä8 10.9.2001 5.11.2001 5.11.2006 8 Au 

7392/1 Sakiatieva 21.1.2002 26.2.2002 1.11.2007 77 Au 

       

7782/2 Sorva 1 23.3.2004 11.5.2004 19.12.2005 13 Au 

7782/3 Sorva 2 23.3.2004 11.5.2004 19.12.2005 12 Au 

7782/4 Urakka 1 23.3.2004 11.5.2004 19.12.2005 20 Au 

7743/1 Pentinkangas 9.1.2004 23.3.2004 19.12.2005 32 Au 

7590/1 Puuroniemi 1 12.3.2003 6.5.2003 19.12.2005 101 Au 

7590/2 Puuroniemi 2 12.3.2003 6.5.2003 19.12.2005 101 Au 

7590/3 Puuroniemi 3 12.3.2003 6.5.2003 19.12.2005 100 Au 

7590/4 Puuroniemi 4 12.3.2003 6.5.2003 19.12.2005 97 Au 

Luovuttu  ja raportoitu 2008                

7782/1 Lohi 3 23.3.2004 11.5.2004 11.5.2009 95 Au 

7861/1 Tuorevaara 23.8.2004 24.9.2004 24.9.2009 35 Cu 

7861/2 Särkipalo 1 23.8.2004 24.9.2004 24.9.2009 42 Cu 

7861/3 Särkipalo 2 23.8.2004 24.9.2004 24.9.2009 13 Cu 

8128/1 Tuorevaara 2 10.2.2006 29.11.2006 29.11.2011 31 Au 

8467/1 Petäjälehto 1 3.9.2007 peruttu 9.9.2008 5.5 Au 
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Taulukko 5.   Pohjois-Suomen kultavarojen kartoitushankkeen valtaukset vuosina 2003-2008. vuonna 
2009 raportoitavat kohteet ja vireillä olevat valtaukset. 
 
 
Luovuttu 2008  ja raportoidaan 
2009 

            

8247/1 Ketunkangas 1 6.10.2006 9.7.2007 9.7.2012 82.74 Au,Ni,Pt,Pd

8358/1 Ketunkangas 2 26.2.2007 peruttu 9.9.2008 96.6 Au,Ni,Pt,Pd

8349/1 Nuttio 1 19.2.2007 19.6.2008   99.9 Au 

8400/1 Nuttio 2 10.5.2007 peruttu 9.9.2008 86.1 Au 

8400/2 Nuttio 3 10.5.2007 peruttu 9.9.2008 100 Au 

7661/2 Kerolaki 2 29.8.2003 9.9.2003 19.12.2007 56 Au 

Raportoidaan 2009             

7760/1 Selkä-Mäntypää 1    35 Au 
7760/2 Kerolaki 3    50 Au 
7661/1 Kerolaki 1 29.8.2003 9.9.2003 9.9.2011 90 Au 
7661/2 Kerolaki 2 29.8.2003 9.9.2003 19.12.2007 56 Au 

7887/1 Kerolaki 4 11.11.2004 11.1.2005 11.1.2010 99 Au 

7887/2 Kerolaki 5 11.11.2004 11.1.2005 11.1.2010 96 Au 

7887/3 Kerolaki 6 11.11.2004 11.1.2005 11.1.2010 100 Au 

7887/4 Kerolaki 7 11.11.2004 11.1.2005 11.1.2010 100 Au 

7887/5 Kerolaki 8 11.11.2004 11.1.2005 11.1.2010 99 Au 

7888/3 Nuokkioselkä 3       11.11.2004 11.1.2005 11.1.2010 98 Au 
7888/2 Nuokkioselkä 2       11.11.2004 11.1.2005 11.1.2010 75 Au 
7888/1 Nuokkioselkä 1       11.11.2004 11.1.2005 11.1.2010 74 Au 
Vireillä olevat  valtaushake-
mukset 

            

8411/1 Lauttaselkä 1 5.6.2007     100 Au 

8466/1 Lauttaselkä 2 27.8.2007     100 Au 

8570/1 Lauttaselkä 3 28.1.2008     100 Au 

8468/1 Vuomanperä 1 27.8.2008     93.3 Au 

8508/1 Kupsusselkä 1 16.10.2007     92.9 Au 

8580/1 Tullinpalo1 11.2.2008     43 Au 

          3144.04   
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

6.1 Geofysikaaliset tutkimukset 
Kultaesiintymien kultapitoisuudet ovat niin alhaisia, että niitä ei voida suoraan havaita geofy-
siikallisesti. Geofysiikan menetelmien avulla pystytään kuitenkin paikantamaan siirros- ja ruhje-
vyöhykkeitä, litologisia yksiköitä, poimurakenteita sekä muuttumisvyöhykkeitä, jotka voivat olla 
otollisia kullan rikastumiselle (Airo 2007, Salmirinne ja Turunen 2007). 

Vihreäkivivyöhykkeiden orogeenisille kultaesiintymille on tyypillistä, että ne liittyvät suurmitta-
kaavaisiin maankuoren hiertovyöhykkeisiin ja niihin kytkeytyviin pienempiin siirroksiin tai hier-
toihin, kivilajista riippumatta ja niiden muuttumisvyöhykkeet (karbonaattiutuminen, serisiittiy-
tyminen, kvartsiutuminen, kiisuuntuminen, demagnetisoituminen; magneettikiisun muuttuminen 
rikkikiisuksi tai magnetiitin häviäminen komatiiteista karbonaattiutumisen yhteydessä) ovat pai-
koin geofysikaalisesti havaittavissa. 

Kuorenmittakaavaiset siirros- ja hiertorakenteet, kuten esim Sirkka-vyöhyke, johon pääosa tun-
netuista Keski-Lapin kultaesiintymistä liittyy sekä Suurikuusikkovyöhyke näkyvät aeromagneet-
tisesti ja aerosähköisesti sekä alueellisessa painovoimamittauksessa (APV). 

 Painovoimakartoilla kultaesiintymät sijoittuvat usein Bouguer anomalioiden gradientteihin, mit-
kä voidaan tulkita kivilajikontakteiksi tai ruhjevyöhykkeiksi. Pääosa Keski-Lapin kultaesiinty-
mistä sijoittuu Savukosken ryhmän Matarakoski muodostumaan, jonka malminetsinnällisesti 
kiinnostavat sulfidi- ja grafiittipitoiset sedimentit ovat helposti seurattavissa aeromagneettisilla ja 
–sähkömagneettisilla kartoilla. 

Maanpintamittausten tarkoituksena on ollut saada tarkempaa tietoa näytteenoton ja kairauksen 
suunnittelua varten. Menetelminä ovat olleet magneettinen, sähkömagneettinen VLF-R, paino-
voima, IP ja SP (omapotentiaali). Ensivaiheessa on pyritty selvittämään kunkin tutkimuskohteen 
kivilajiyksikköjen rajoja, siirroksia ja hiertoja, muuttumisvyöhykkeitä sekä mahdollisia johteita 
magneettisella ja VLF-R menetelmällä. 

Tarvittaessa on IP–menetelmällä pyritty selvittämään pirotteisten sulfidien esiintymistä. SP me-
netelmällä on kartoitettu ja luokiteltu hyviä johteitä. Painovoimamittauksilla on selvitetty tutki-
muskohteiden litologiaa ja rakenteita. 

Taulukossa 6 on esitetty kohteittain vuosina 2003 - 2008 tehdyt geofysiikan mittaukset. Monella 
tutkimuskohteella mittauksia on tehty jo edellisten hankevaiheiden aikana (esim. Sodankylän 
Sakiatieva) ja työt on raportoitu erillisissä tutkimuskohteisiin liittyvissä raporteissa. 

Useimmissa tutkimuskohteissa on kairasydämistä tehty myös petrofysiikaalisia laboratoriomitta-
uksia GTK:n petrofysiikan laboratoriossa. Mittaussuureina ovat olleet tiheys (D), magneettinen 
suskeptibiliteetti (S) sekä remanentin magnetoituman intensiteetti (R). Petrofysikaalisia in situ – 
loggauksia on tehty myös kairanrei’issä, jolloin mittaussuureina ovat edellisten lisäksi olleet 
myös sähkönjohtavuus, varautuvuus ja gamma-säteilyn intensiteetti. Petrofysiikan tuloksien 
hyödyntämisestä kullan etsinnässä ovat raportoineet mm. Salmirinne ja Turunen (2007) sekä Tu-
runen ja Keinänen (2007). 
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Taulukko 6.   Geofysikaaliset mittaukset PSY:n kultavarojen kartoitushankkeessa vuosina 2003-2008. 

Kohde Vuosi Menetelmät Kattavuus 
(pinta-ala, pituus, lkm) 

Geofyysikko 

Pelkosenniemi / Rahkavaara 2004-
2006 

MG + VLF-R 16 km2 Salmirinne 

Kittilä / Kettukuusikko 2003 MG + VLF-R 2.7 km2 Salmirinne 

 2003 Monitaso-IP 10 profiilia, 6.1 km Salmirinne 

Kittilä / Petäjäselkä 2003-
2004 

VLF-R 5.5 km2 Salmirinne 

 2003-
2004 

SP 7 km2 Salmirinne 

 2004 APV 169 km2 / 6pist/km2  

 2004 AMT 9 pistettä Pernu/Niemi 

 2004 Tihennyslento 
MG+EM+RAD 

260 km2  
linjaväli 50 m 

 

 2005 Monitaso-IP 5 profiilia, 7.6 km Salmirinne 

 2007-
2008 

MG 1.76 km2 Lahti 

Kittilä / Puuroniemi 2004 MG + VLF-R 4.2 km2 Salmirinne 

Sodankylä / Lohiaapa 2004 MG + VLF-R 12 km2 Salmirinne 

 2004 SP 0.5 km2 Salmirinne 

Sodankylä / Kousivaara 2004 MG + VLF-R 5.9 km2 Salmirinne 

Sodankylä / Kirakka-aapa 2005 MG + VLF-R 4.96 km2 Salmirinne 

Sodankylä / Petäjälehto 2004 MG + VLF-R 14 km2 Salmirinne 

 2006 GR 19.5 km Salmirinne 

Sodankylä / Sakiatieva 2005-
2006 

Monitaso-IP 26 profiilia, 14.96 km Salmirinne 

Sodankylä / Laanila 2006-
2008 

M +VLF-R 10 km2 Lahti 

Sodankylä / Tullinpalo (Laani-
la) 

2008 MG + VLF-R + IP 4.2 km2 Lahti 

Sodankylä / Tiukuvaara 2006 Tihennyslento 
MG+EM+RAD 

320 km2  
linjaväli 50 m 

 

Savukoski / Kuttusvaara 2006 MG + GR + VLF-R 10.4 km2 Lahti 

Savukoski / Kuttusvaara-
Tulppio 

2008 Tihennyslento 
MG+EM+RAD 

125 km2  
linjaväli 75 m 

 

Yli-Ii / Kupsusselkä 2006-
2007 

MG + GR + VLF-R 9.7 km2 Lahti 

 2007 IP 3.75 km2 Lahti 

Rovaniemi / Kuusivaara 2003-
2004 

MG + VLF-R 4.6 km2 Sandgren 

 2003 IP 2 profiilia, 1.75 km  Sandgren 
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Rovaniemi / Misi 2008 APV 333 km2 / 4pist/km2  

 2008 MG 4 profiilia, 33 km Sandgren 

Kemijärvi / Ruopsa (Misi) 2004 MG + VLF-R 0.5 km2 Sandgren 

Kemijärvi / Särkipalo (Misi) 2004 MG + VLF-R + IP 1 km2 Sandgren 

Tervola / Pukinselkä 2003-
2004 

MG + VLF-R 2.6 km2 Sandgren 

Sodankylä / Nuttio 2007 MG + VLF-R Profiileita 17.45 km  Lahti 

Kittilä / Lauttaselkä 2007- 
2008 

MG + GR + VLF-R-
profiileja 

32 km prof. Lahti 

Sodankylä / Laanilan juoni 2008 MG + VLF-R-prof. 13.11 km prof. Lahti 

Sodankylä / Vuomanperä 2008 GR-prof. 7.4 km prof. Lahti 

6.2 Geologinen kartoitus 
Geologista kartoitusta tehtiin tutkimuksessa kolmessa eri vaiheessa. Alueellisessa kartoituksessa 
etsittiin kultamineraalisaatioihin liittyviä muuttumisvyöhykkeitä potentiaalisiksi valituilta kivila-
jijaksoilta. Kartoitusta tehtiin Kittilän Petäjäselässä, Tiukuvaarassa ja Lauttaselässä sekä Sodan-
kylän Nuttiossa, Ruosselässä ja Petäjälehdossa ja lisäksi Savukosken Tulppion jaksolla ja Laani-
lan alueella. Työ tehtiin geologien johdolla ja heitä avustivat kesäapulaiset. Valtausalueilta kar-
toitettiin systemaattisesti kalliopaljastumat, mutta koska paljastumaolosuhteet olivat yleensä hei-
kot, lisätietoa saatiin tutkimuskaivannoista (kuva 4), joista tehtiin detaljikartoitusta. Detaljikar-
toituksesta vastasivat geologit ja sitä tehtiin Kettukuusikon, Soretiakummun, Sakiatievan ja Petä-
jäselän Kerolaen mineralisaatioista. Kartoitushavainnot on siirretty GTK:n tietokantoihin. 

 



   14 
  
 
 

      
  

 
 
Kuva 4.   Sakiatievan tutkimuskaivanto M10, raudan värjäämän rapautuneen serisiittiliuskeen kultapitoi-
suus korkeimmillaan 11.3 ppm. 

 

6.3 Maaperän stratigrafiset, raskasmineraali- ja geokemialliset tutkimukset kaivannoista 

Useassa kohteessa tutkimusten lähtökohtana oli moreenista havaitut malmilohkareet tai mo-
reenigeokemian anomaliat. Jäätikkösyntyisen maaperän koostumus ja startigrafia ei kuitenkaan 
ollut useimmiten tiedossa, joten aineksen kulkeutumismatkan ja mahdollisen alkuperän arvioi-
minen kallioperässä oli vaikeaa. Maaperägeologisilla tutkimuksilla pyrittiin selvittämään eri 
kohdealueiden maaperän koostumusta ja rakennetta, moreenin kivi- ja hienoaineksen kulkeutu-
mista (kulutus-, kuljetus- ja kerrostumisprosesseja) sekä kuljetusmatkaa. Tärkeimpänä menetel-
mänä oli järeää kaivinkonekalustoa apuna käyttäen tehty tutkimusmontutus ja sitä tukenut maa-
perän morfologinen tulkinta korkeusmallista. 

Tutkimusmontutusta tehtiin eri filosofialla tutkimusten eri vaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa 
uudella kultapotentiaaliseksi arvioidulla alueella tehtiin tunnustelevaa tutkimusta. Tällöin kaivet-
tiin harvaan noin 0,5 km välein tai eri puolille kohdetta (jotka olivat helposti tavoitettavissa esim. 
metsäautoteiden varresta) tutkimusmonttuja. Tätä menetelmää sovellettiin Petäjälehdon, Vuo-
manperän, Nuttion, Lauttaselän, Petäjäselän, Misin ja Kuttusvaaran alueilla. Toisessa vaiheessa 
tehtyjen havaintojen ja saatujen tulosten sekä kallioperä- ja geofysikaalisten mittaustulosten pe-
rusteella tehtiin tarkentavia tutkimuksia ja lisänäytteenottoa tutkimusmonttujen ja/tai 5-100 m 
pitkien tutkimusojien muodossa. Näitä tutkimuksia tehtiin Lauttaselän ja Petäjäselän kohteissa 
sekä Lohisarrioilla. Kolmannessa vaiheessa tehtiin edellisten tulosten tarkastelun ja mm. iskupo-
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ranäytteiden geokemiantulosten ohjaamana hyvin tarkasti rajattuja tutkimusojakaivauksia, joissa 
tarkoituksena oli kallioperähavainnointi ja -näytteenotto sekä varmentava maaperänäytteenotto 
(muutama näyte per kaivanto). Tämän vaiheen tutkimus tehtiin Selkämäntypään ja Sinoselän 
alueilla Petäjäselän kohteessa. 

Monttututkimuksen ideana oli ohjata malminetsintää kultahippujen emäkallion paikantamisessa. 
Stratigrafiahavaintoja käytettiin myös apuna tulkittaessa alueella suoritetun systemaattisen mo-
reenin/rapakallion iskuporanäytteenottotuloksia sekä suunniteltaessa uutta iskuporanäytteenot-
toa. Puhdistettujen monttujen seinämät havainnoitiin (kerrokset ja rakenteet) ja valokuvattiin. 
Samalla monttujen seinämistä otettiin näytteitä kivilaskuja (n. 50 kpl; 3-10 cm halkaisija), rakei-
suusanalyysejä (1-2 kg), geokemian analyysejä (200-300 g) ja raskasmineraalitutkimuksia (12 l 
eli n. 20 kg) varten. Paikoin tehtiin myös suuntauslaskuja (n. 50 pitkulaista kiveä/lasku; kaade+ 
suunta) kiviaineksen kulkeutumissuunnan määrittämiseksi sekä kerättiin maaperägeologisesti 
kiinnostavia maaperänäytteitä (esim. OSL-ajoitusnäytteitä). Tutkimusmonttujen kaivamisen yh-
teydessä seurattiin myös pintalohkareissa ja maaperässä sekä alla olevassa rapakalliossa tai ter-
veessä kalliossa esiintyviä mineralisoituneita lohkareita, joista otettiin tarvittaessa palanäytteitä 
kemiallisesti analysoitavaksi. Mikäli kallioperä tavoitettiin monttujen pohjalla, myös kallioperäs-
tä tehtiin havainnot ja näytteenotto. 

Moreeni- ja rapakalliogeokemian näytteet analysoitiin GTK:n ja vuoden 2007 kesän jälkeen Lab-
tiumin laboratorioissa. Perusmenetelmänä oli kaikissa kohteissa < 0,06 mm:n fraktiosta kunin-
gasvesiuutosta tehdyt 511P- ja 521U-analyysit. Vuonna 2008 käytettiin myös 511PM-
menetelmää laajemman alkuainekirjon saamiseksi näytteistä. Petäjälehdon kohteessa analysoitiin 
myös karkeampia fraktioita (0,06-0,5 mm ja 0,5-2 mm) kullan esiintymisen selvittämiseksi. 
Muutamassa kohteessa (Lauttaselkä, Petäjäselkä, Petäjälehto, Kukkaroselkä, Lohisarriot, Sa-
kiatieva, Kakslauttanen, Vuomaselkä ja Siikaselkä) kerättiin myös isompia (n. 1 kg) näytteitä 
236A-menetelmällä (kullan määrittäminen PAL-syanidointimenetelmä) analysointia varten. 

Raskasmineraalinäytteiden rikastaminen tapahtui pääosin spiraalirikastimella eli kultakoiralla 
(Gold hound). Vuoden 2007-2008 näytteiden esirikastukseen käytettiin myös Kuhmossa GTK:n 
mineraalitutkimuslaboratoriossa ollutta Knelson-erotinta. Knelsonilla saaduista rikasteista erotet-
tiin myös alle 3,3 g/cm3 tiheydellä oleva mineraaliaines raskasnesteseparoinnilla (metyleeni-di-
jodidilla) pois. Molemmilla menetelmillä saaduista konsentraateista (10-150 g) erotettiin ennen 
mikrsokooppitarkastelua magnetiitti käsimagnetiilla. Kultahippujen laskeminen ja raskasmine-
raalien tunnistus on tehty Rovaniemellä. Osa mineraaleista tutkittiin ja kuvattiin GTK:n Espoon 
yksikön mikroanalysaattorilla (SEM). 

Kohteellisessa tutkimuksessa tarkistettiin moreenigeokemiassa esille tulleita anomalioita tai kai-
vettiin esille kairauksissa lävistettyjä mineralisaatioita, jotta kallioperän muuttumista ja rakenne-
geologiaa pystyttiin yksityiskohtaisesti kartoittamaan. Samalla otettiin yleensä sahaamalla ura-
näytteitä tai vasaralla palanäytteitä mineralisaatiosta. 

Raskasmineraalitutkimuksella on tärkeä merkitys jatkotutkimuskohteiden valinnassa. Hippulas-
kujen perusteella lupaavimmiksi kohteiksi osoittautuivat Sakiatievan, Petäjäselän, Lauttaselän ja 
Petäjälehdon kohteet, joista onnistuttiin löytämään paikoin runsaasti kultahippuja rapakallionäyt-
teistä (Taulukko 7). Sen sijaan Vuomanperän, Nuttion, Iskelmävaara-Kuttusvaara kohteissa kul-
tahippuja löydettiin paikoin kohtalaisen runsaasti moreenista, mutta rapakallionäytteet olivat tyh-
jiä, mikä viittasi siihen ettei moreeni ollut aivan paikallista. 

Hankkeeseen liittyviä maaperägeologisia tutkimuksia on käsitelty Saralan et al. (2007) julkai-
suissa ja Leena Niskan (2004, 2005) laatimassa pro-gradussa sekä lisenssiaattityössä. 
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6.4 Moreeni- ja rapakallionäytteenotto 
Moreeni ja rapakallionäytteitä otettiin vuosina 2003-2008 kaikkiaan 7856 pisteestä. Näyt-
teenotossa käytettiin GTK:n telaketjuilla varustettuja Terri-iskuporakonetta, GM50- ja vuodesta 
2007 lähtien GM50BW-iskuporakonetta (Taulukko 8). Näyte otettiin 35 mm:n läpivirtausterällä 
pohjamoreenista ja/tai pintamoreenista sekä rapakalliosta. Kohdentavaa näytteenottoa tehtiin 
200-250 m verkkoon, tihennettynä rapakallionäytteenottoa on tehty 50 m verkkoon. Kuttusvaa-
ran alueella tehtiin myös linjanäytteenottoa seitsemältä linjalta 50 m:n pistevälillä. 

Rapakallionäyte analysoitiin kokonaan, moreeninäytteestä analysoitiin joko 0.06 mm fraktio tai 
0.5 mm fraktio. Moreeni ja rapakallionäytteitä analyyseihin otettiin myös tutkimuskaivannoista. 
Analyysit tehtiin GTK:n Kemian laboratoriossa ja syksystä 2007 lähtien Labtiumissa käyttäen 
menetelminä 511P ja U sekä 521U. 

Tutkimusten suunnittelussa on hyödynnetty GTK:n valtakunnallista alueellista 1 näytettä/ 4 km2 
ja ns. linjamoreeninäytteenoton geokemian aineistoa. 

Moreeni- ja rapakallionäytteenoton tavoitteena oli tutkimuskohteiden kultapotentiaalin selvittä-
minen ja mineralisaatioiden paikantaminen. Alueen kivilajeja ja geokemiallisia vyöhykkeitä tul-
kittaessa moreeniaineisto on edustavampi kuin rapakallioaineisto. Tämä johtuu osaksi siitä, että 
rapakallionäyte antaa pistemäistä tietoa alla olevasta kallioperästä, kun taas yksittäinen moreeni-
näyte edustaa laajempaa aluetta. Moreenigeokemiaa apuna käyttäen on paikannettu Sakiatievan 
ja Soretiakummun kultaesiintymät sekä osa Petäjäselän alueen mineralisaatioista. 
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Taulukko 7.   Tutkimuskaivannoista tehdyt raskasmineraali- ja geokemialliset tutkimukset PSY:n kultava-
rojen kartoitushankkeessa vuosina 2003-2008. 

Kohde  Mon
tut 
kpl  

RM 

Kpl 

Montut, 
joissa 
hippuja 
MR:ssa 

Hiput 
MR:ssa
N/Max 

Mon-
tut, 
joissa  
hippu-
ja 
RP:ssä 

Hiput 
RP 
N/max 

Tilaus N Havainnot 

Vuomanperä 2006 19 49 9 16/4 1 1 89761 89 POS-1-19 

Nuttio 2006 23 56 20 55/13   89761 84 POS-20-42 

Kuttusvaara 2006 17 33 12 15/3 1 1 89920 58 POS-60-76 

Kuttusvaara 2007 48 67 21 41/6 1 2 89929 115 POS-67-111 

Tiukuvaara 2007 31 37 7 8/2   89926 89 POS-36-44 

Lauttaselkä 2006 22 70 16 59/13 1  89923 86 POS-101-122 

Lauttaselkä  2007          

Lauttaselkä  2008 19  17 2 3/2 2 2/1 204956  POS-1-20 

 2007 46  77  46/19      

Petäjäselkä 2006 10 20 6 46/27 1 1 89922 62 AMPE-1-10 

Petäjäselkä 2007 35 82 29 92/14 6 71/65 89925 

 

105 

 

POS-1-35 

Petäjäselkä 2007 46 76 19 47/19 4 227/230 89927 116 AMPE-1-46 

Selkä-
Mäntypää 

2008 13 26 4 94/60 6 281/133 204308 

204318 

25 

79 

POS-100-112 

PetäjäselkäN 
Selkä- ja 
Ranta-
Mäntypää, 
Sinoselkä 

2008 63 118 14 102/80 7 540/130  116 

31 

AMPE-15-77 

Kakslautta-
nen-
Vuomaselkä 

2008 18      104100 20 

 

POS-27-52 

-Lohisarriot 2008 13      220202 

220203 

46 

16 

POS-27-52 

-Siikaselkä 2008 10      220131 

220133 

27 

24 

POS 54-67 
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Taulukko 8.   Moreenigeokemiallinen näytteenotto vuosina 2003-2008. 

Työmaa Vuosi Näyte Pisteet Verkko/p
inta-ala

Analyysitilaus Geologi

Petäjäselkä 2003 MR+RP 559 250m/ 
29 km2

90025 ,90026 Hulkki

Petäjäselkä 2004 RP 217 91428.91429 Hulkki
Petäjäselkä 2004 RP 777 91430,91431,9

1432,91433,91
434,91435,914
36

Hulkki

Petäjäselkä 2005 MR 627 91437.91438 Hulkki
Petäjäselkä 2006 RP 381 89729-89732 Hulkki
Petäjäselkä N: 
Ranta-Mäntypää-
Sinoselkä

2007-
2008

MR 406 89759 Hulkki

2007-
2008

RP 325 89758

Petäjäselkä N Mr 624 XRF-skannaus Sarala, 
Hulkki 

Rahkavaara 2003 MR+RP 285 91449 Pankka
Kuttusvaara 2006 MR+Rp 132 89491
  Lattuna 2008 MR 345 89493
Kuttusvaara MR, RP 1068 Vanhat 

linja-mr
89492, 
89914,89915. 
89916, 
89917,89918

Tiukuvaara 2006 MR 522 89556, 89557 Keinänen

RP 440 89710
334 89711

89719, 89720

MR 37-alueAAS
RP 95 89725
MR 86 89726

Nallukka 2008 MR 64 215839 Pulkkinen
Tiukuvaara 2008 RP 234 215916 Keinänen
Tiukuvaara 2008 114 215917 Keinänen

7856

Vanhat 
cobra-
näytteet

Sarapää

Nuttio 2008 Sarapää

Nuttio 2007
MR+RP

221

Sarala, 
Sarapää

Lauttaselkä 2007 Keinänen
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6.5 Kultamineralisaatioiden indikaatiot maaperässä 
Al-Ani et al. (2008) työssä kultamineralisaatioiden moreenin ja rapakallion geokemiaa ja mine-
ralogia tutkittiin ja verrattiin keskenään. Tutkimuskohteiksi valittiin Keski-Lapin liuskealueelta 
Isomaan, Sakiatievan, Soretialehdon ja Petäjäselän mineralisaatiot sekä Pirkanmaan migmatiitti-
alueelta Kalliojärven kulta-aihe. Lapin kohteista otettiin pohjamoreeninäytteet ja Kalliojärven 
kohteesta pintamoreeninäyte. 

Tutkimukseen sisältyivät moreenin raekokoanalyysit, mineralogiset määritykset XRD:llä eri 
fraktioista, raskasmineraalidentifiointi ja kultahippujen laskut, SEM ja EDS-analyysit, sekä geo-
kemialliset analyysit eri fraktioista ja kokonaisnäytteistä. Moreeninäytteistä, joita oli 16 kpl, löy-
dettiin yhteensä 600 kultahippua, joiden keskimääräinen raekoko eri kohteissa vaihteli alle 0.04 
mm raekoosta 0.5 mm. Kultahippujen raemuoto vaihteli omamuotoisesta lähes kuutiollisesta 
pyöristyneisiin ja litteisiin rakeisiin. Hippujen kultapitoisuus oli 83–100 % (ka. 94 % Au) ja ho-
peapitoisuus 0-15 % (ka. 5 % Ag), lisäksi ne sisälsivät hieman Fe, As, Te, Tc, Nb. 

 

Taulukko 9.   Kultahippujen lukumäärä moreenin ja rapakallionäytteiden eri fraktioissa Ison-
maan (57), Soretialehdon (59), Sakiatievan (58), Petäjäselän (60) ja Kalliojärven kohteissa.  
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Kuva 5.   Kultapitoisuus moreenin eri fraktioissa suoraan mineralisaatioiden päältä otetuissa näytteissä 
(Al-Ani ym 2008). 

 

Kultahipuissa oli sulkeumina kvartsia, pyriittiä, kuparikiisua ja arseenikiisua. Paikoin kulta ja 
hopea liittyvät pirotteena esiintyviin pyriittiin ja arseenikiisuun. Magnetiitti, ilmeniitti, hematiitti, 
kloriitti, oliviini ja amfiboli ovat yleisimmät raskasmineraalit moreenissa. Rikkikiisu ja ar-
seenikiisu esiintyvät yhdessä. Ne ovat yleisimmät sulfidimineraalit ja kullankantajat Lapin näyt-
teissä. 

Molemmat kiisut ovat yleensä omamuotoisia joko karkearakeisia tai hienorakeisia, joskus mik-
rokiteisiä. Arseenikiisua luonnehtii korkea As, alhainen S/Fe-suhde EDS-analyysin perusteella. 
Geokemiallinen tutkimus osoittaa, että Lapin näytteitä luonnehtisivat yleensä korkeat Au, Cu, As 
ja Zn-pitoisuudet erityisesti moreenin hienofraktiossa (<0.06 mm). Korkeimmat kultapitoisuudet 
olivat Lapissa Petäjäselän moreenin keskifraktiossa (130 ppb Au raekoko 0.5–2.0 mm). Kallio-
järvellä kultapitoisuudet olivat korkeampia kuin Lapissa, keskifraktiossa 929 ppb ja hienofrakti-
ossa 599 ppb. 

Lapin moreeninäytteissä kultahippujen määrä oli verrattain vähäinen 0-4 kpl, vaikka näytteet oli 
otettu suoraan mineralisaatioiden päältä (Taulukko 9). Petäjäselän ja Sakiatievan moreeninäyt-
teiden geokemiassa kullan anomaalisuus on selvästi havaittavissa, mutta vaihtelee eri fraktioissa. 

6.6 MMI-menetelmäkokeilu 
GTK:n Itä- ja Pohjois-Suomen yksiköissä toteutettiin vuonna 2007 laaja Mobil Metal Ion (MMI) 
-menetelmän testauskampanja. Näytteitä kerättiin 1164 kpl Pohjois-Suomessa ja 352 Pohjan-
maalla ja Itä-Suomessa) 18 kohteesta 50 näytteenottolinjalta (Sarala et al. 2008). 
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MMI-menetelmä perustuu maapeitteen pintaosassa mineraalirakeiden pinnalle heikosti sitoutu-
neiden metalli-ionien ja muiden alkuaineiden pitoisuuden määrittämiseen. Menetelmää on käy-
tetty erityisesti paksujen jäätikkösyntyisten ja järven pohjaan kerrostuneiden sedimenttien alla 
olevien mineralisoitumien etsimiseen. Siitä, miten metalli-ionit kulkeutuvat maan pintakerrok-
seen on olemassa useita malleja. Veteen liuenneet metalli-ionit liikkuvat joko diffusiivisesti kos-
teassa maaperässä, elektrokemiallisesti lähinnä sulfidisten malmien aiheuttaman varauseron (re-
dox-potentiaali) vuoksi tai kapillaarisesti joko suoraan maaperän huokosissa tai kasvien juuriston 
kautta (Cameron et al. 2004). Kaasumaiset ionit kulkeutuvat kalliosta maapeitteen läpi esim. il-
manpaineen vaihtelusta johtuvan kaasujen pumppauksesta, lämpötilaeroista johtuvasta haihtumi-
sesta ja isompien kaasukuplien (esim. hiilidioksidi) mukana. 

Kultapotentiaalisten kohteista näytteet otettiin lapiolla 40 - 50 cm syvyydestä 40 m välein linjoit-
tain. Kohteina olivat Savukoskella Iskelmävaara, Kuttusvaara ja Heiniselkä, Sodankylässä Lo-
hisarriot, Petäjälehto, Nuttiot ja Vuomanperä, Kittilässä Lauttaselkä, Petäjäselkä, Sinoselkä, Nut-
tio ja Tiukuvaara, Yli-Iissä Kupsusselkä ja Kiiminki. Kullan rikastuminen MMI-näytteissä oli 
korkeimmillaan Petäjäselän, Vuomanperän, Heinisuon, Kuttusvaaraan ja Nuttion profiileilla (ku-
va 3, Taulukko 8). MMI-tuloksissa havaitut anomaliat näkyvät useimmiten myös moreenige-
okemiassa. 

Tuloksien perusteella GTK:n toteuttama MMI-näytteenotto ja menetelmän testaus osoittavat, että 
menetelmä on käyttökelpoinen Suomen olosuhteissa erityyppisiä malmeja etsittäessä (Sarala et 
al. 2007). Useimmissa testatuissa kohteissa voitiin MMI-menetelmällä tunnistaa ennestään tun-
netut mineralisaatiot tai malminmuodostukselle sopivia rakenteita. Myös kallioperän kivilaji-
vaihtelut tulevat pääosin hyvin näkyviin. Kohteellisessa tarkastelussa ilmeni myös uusia mielen-
kiintoisia anomalioita muillakin kuin varsinaisesti tutkimuksen kohteena olevilla alkuaineilla. 
Menetelmä mahdollistaa nopean ja kevyen näytteenoton sekä kohtuulliset analysointikulut. 

6.7 Kairaukset 
Kultapotentiaaliset vyöhykkeet ovat Keski-Lapissa ja muuallakin Pohjois-Suomessa hyvin huo-
nosti paljastuneita ja niinpä geofysikaaliseen rakennetulkintaan ja geokemiaan perustuvien otol-
listen kohteiden tarkistaminen edellyttää aina syväkairausta. 

Kultavarojen kartoitushankkeessa vuosina 2003 - 2008 GTK Pokakalustolla kairattiin 16 km ja 
ulkopuolisena syväkairauksena 21 km (Taulukko 11). Suurimmat kairaustyömaat ovat olleet So-
dankylän Sakiatievan kultaesiintymä 3,5 km ja Kittilän Petäjäselän työmaa 10,8 km käsittäen 
Kerolaen, Selkä-Mäntypään, Vuomasjärämäaavan ja Sinoselän kulta-aiheet. 

 Petäjäselässä kairattiin kultakriittisen serttivyöhykekkeen rakenteellisesti ja geokemiallisesti 
otollisia kohteita. Kairauksin on selvitetty Itä-Kittilän ja Länsi-Sodankylän sulfidi- ja oksidi- ja 
karbonaattifasieksen rautamuodostumien, ofioliittien ja komatiittien, Savukosken Tulppion ja 
Yli-Iin arkeeisten vulkaniittien, Misin rautamalmialueen, Laanilassa granuliittikaaren kvartsijuo-
nien sekä Peräpohjan liuskealueella Jouttiaapamuodostuman kultapotentiaalisia kohteita. 
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Kuva 6.   Kullan rikastuskertoimet PSY:n MMI-näytteenottoprofiileilla. Rikastuskertoimet laskettu erik-
seen profiileittain. Pohjakarttana geologinen LVP-muodostumakartta. 
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Taulukko 10.   MMI-näytteenottoalueiden hopean, arseenin, kuparin ja sinkin rikastumiskertoimet. 

 
Alue Ag As Au Cu Zn 

N 42 42 42 42 42 

Mean 2,31 1,62 1,76 1,93 2,90 

Heiniselka 
Savukoski 

Maximum 11 4 11 4 7 
N 128 128 128 128 128 

Mean 4,25 2,16 1,81 2,88 5,95 

Iskelmavaara 
Savukoski 

Maximum 27 12 6 11 55 
N 95 95 95 95 95 

Mean 19,73 4,74 2,59 8,34 10,84 

Kiiminki 
 

Maximum 201 14 11 56 101 
N 159 159 159 159 159 

Mean 3,40 15,66 1,47 2,48 4,95 

Kuttusvaarat 
Savukoski 

Maximum 19 854 10 9 30 
N 115 115 115 115 115 

Mean 4,81 4,92 2,12 1,90 11,80 

Lauttaselka 
Kittilä E 

Maximum 26 44 8 5 117 
N 31 31 31 31 31 

Mean 4,84 1,58 1,87 1,68 4,39 

Lohisarriot 
Sodankylä N 

Maximum 16 6 5 4 14 
N 77 77 77 77 77 

Mean 3,05 3,12 1,66 1,71 4,35 

Nuttio 
Sodankylä W 

Maximum 11 18 10 10 17 
N 89 89 89 89 89 

Mean 2,62 1,43 1,66 2,07 4,53 

Petajalehto 
Kittilä E 

Maximum 8 4 6 11 20 
N 12 12 12 12 12 

Mean 4,00 4,25 5,25 1,75 2,08 

Petajaselka 
Kittilä E 

Maximum 9 14 14 2 5 
N 77 77 77 77 77 

Mean 4,48 2,05 1,48 2,22 5,78 

Sinoselka 
Kittilä E 

Maximum 18 10 4 9 27 
N 74 74 74 74 74 

Mean 2,88 1,91 1,66 2,00 10,01 

Tiukuvaara 
Kittilä W 

Maximum 14 4 4 8 38 
N 99 99 99 99 99 

Mean 3,12 2,20 1,70 1,94 3,99 

Vuomanpera 
Sodankylä W 

Maximum 23 11 12 6 143 
N 77 77 77 77 77 

Mean 10,03 3,48 2,00 4,79 8,09 

Yli-Ii 

Maximum 98 12 6 24 52 
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Taulukko 11.   PSY:n Kultavarojen kartoitushankkeen kairaukset 2003-2008. 

 

 2003  Poka, GTK  Syväkairaus Raportointi 
Petäjäselkä 41R/1999 m   3R/305 m Hulkki 
Kettukuusikko   12R/923 m Keinänen 
Sakiatieva     3R/185 m Pulkkinen 
Ruosselkä     3R/314 m Pulkkinen 
Lohisarriot   9R/379 m   6R/603 m Pulkkinen 
Lehtovaara     9R/988 m  Pulkkinen 
Yhteensä 50R/2379 m 36R/3318 m  
       
 2004      
Petäjäselkä     6R/761 m Hulkki 
  Sinoselkä ja Selkä-Mäntypää     8R/1235 m Hulkki 
Puuroniemi 15R/756 m   4R/220 m Keinänen 
Sakiatieva 10R/660 m   8R/861 m Pulkkinen 
Lohiaapa 10R/730 m   Pulkkinen 
Kousivaara 14R/617 m    Keinänen 
Yhteensä 49R/2763 m 26R/3077 m  
       
 2005      
Tuorevaara     4R/470 m Isomaa 
Mustalammet  4R/329 m  Isomaa 
Särkipalo     9R/890 m Isomaa 
Venelampi     7R/601 m Isomaa 
Kuusivaara     7R/596 m Isomaa 
Pukinselkä   3R/214 m   Karvinen 
Petäjäselkä 12R/736 m 10R/1270 m Hulkki 
Puuroniemi 10R/500 m   Keinänen 
Kirakka-aapa 11R/719 m   Keinänen 
Lohisarriot     7R/905 m Pulkkinen 
Petäjälehto   5R/234 m   Pulkkinen 
Sakiatieva     7R/797 m Keinänen 
Laanila   4R/268 m   Keinänen 
Yhteensä 49R/3000 m 51R/5529 m   
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 2006  Poka, GTK  Syväkairaus  
Tuorevaara   8R/989 m Pankka 
Pukinselkä 7R/505 m   Karvinen 
Petäjäselkä 18R/1543m   8R/1000 m Hulkki 
Sakiatieva   13R/1585 m Keinänen 
Lohisarriot     Pulkkinen 
Petäjälehto   10R/1127 m Keinänen 
Kuttusvaara    3R/265 m Sarapää 
Yhteensä 25R/2048 m  42R/4966m  
       
 2007      
Petäjäselkä   3R/277 m   Hulkki 
Petäjälehto 6R/531 m   Keinänen 
Tiukuvaara 9R/790 m   Keinänen 
Nuttio  11R/1012m   Karvinen 
Laanila 10R/685 m   Keinänen 
Kuttusvaara   7R/1017 m Sarapää 
Kupsusselkä   11R/1564 Pankka 
Yhteensä 39R/3295m 18R/2581m  
       
 2008      
Nuttio 1R/95m   Karvinen 
Kuttusvaara   5R/552 m Karvinen 
Petäjäselkä 6R/587m 9R/1105m Hulkki 
Lauttaselkä 9R/798m   Keinänen 
Vuomanperä 13R/1037m   Karvinen 
Yhteensä 29R/2517m 14R/1657m  
 2003-2008 yhteensä  241R/16002 m  184R/21128 m  

 

6.8 Vanhan kairasydänaineiston tarkistukset 
Vanhoja kairasydänaineistoja tarkistettiin Lopen kairasydänarkistolla vuonna 2005 Kolarin 
Kuervitikon osalta ja vuonna 2006 Nuttion (371280R301-306, tilaus 89702,89703), Vuomanpe-
rän (M371280R416, VMP-2, tilaus 89703), Haurespään (M371283R451-452,tilaus 89703), Jä-
nesvaaran (K371285R11,R13, tilaus 87045) Aittakummun (K372185R9-R10,tilaus 87044) ja 
Savukosken Kuttusvaaran (K4721/87/R1-R4, R101, R107(89704) ja Rovaukonselän 
(M472185RVK3, 87046) osalta. Tarkistukseen valittiin sellaiset kairasydämet, jotka sijaitsivat 
kullanetsinnällisesti mielenkiintoisissa geologisissa rakenteissa tai muodostumissa, eikä niitä oltu 
aiemmin kullan osalta riittävästi analysoitu. 

Nuttion vanhoissa kairasydämissä kulta kohoaa korkeimmillaan 0,5 ppm (R301) serpentiniittien 
ja sedimenttien kontaktissa. Vuomanperän karbonaattiserisiittiliuskeen kobolttipitoisessa  kvart-
si-kuparikiisujuonessa on kuparia 2 % ja kultaa 1,5 ppm (VMP-2). Haurespään mustaliuskeet ja 



   26 
  
 
 

      
  

serisiitti-, karbonaatti- ja albiittiliuskeet ovat kauttaaltaan kullan suhteen anomaalisia, joskaan 
malmipitoisuuksia ei esiinny (max 0.25 ppm). Myös sinkkipitoisuudet ovat anomaalisen korkeita 
(max 1 % Zn). Jänesvaaran grafiittisulfidiliuskeet ovat kairasydämissä R11 ja R13 sinkin (max 
3,6 % Zn/2 m), kullan (max. 0,2 ppm Au) ja lyijyn (max 0.1 %) sekä hopean suhteen anomaali-
sia. Rautamuodostumassa mangaanin määrä on 1.5-2,7 % Mn. Savukosken kairasydännäytteiden 
ultramafiiteissa määritysrajan ylittäviä kultapitoisuuksia tavattiin ainoastaan R1:ssä (max 0,15 
ppm Au). 

6.9 Kemialliset analyysit 
Kemialliset analyysit tehtiin vuosina 2003-1.9.2007 GTK:n Geolaboratoriossa ja senjälkeen Lab-
tiumin laboratoriossa. Kairasydämet halkaistiin timanttisahalla ja toinen puoli sydämestä jätettiin 
kairasydänlaatikkoon arkistoitavaksi ja toinen puoli kuivattiin, murskattiin kromiteräsmurs-
kaimella (menetelmä 31) ja jauhettiin hienoksi rengasmyllyllä hiiliteräsjauhinastiassa (menetel-
mä 40 tai 50). Näytteistä analysoitiin ICP-pakettiin kuuluvat alkuaineet ja lisäksi vielä Au, Pt ja 
Pd. Jauhettujen näytteiden liuotuksessa käytettiin kuningasvesiliuotusta 90°C:n lämpötilassa ja 
analysointi tapahtui ICP-tekniikalla (GTK:n menetelmä 511P tai 510P). Jalometallimääritykset 
tehtiin fire assays-rikastusmenetelmillä (703P, 704 P tai 705 P) näytemäärästä riippuen. Analy-
sointi tapahtui ICP-AES-tekniikalla. Moreeninäytteiden jalometallien analysointi tehtiin moree-
nin hienoaineksesta grafiittiuuni-AAS:llä (520U). Kairasydän- ja kartoitusnäytteistä otetuista 
tyyppinäytteistä tehtiin monialkuaineanalyysi XRF:llä (175X) ja ICP-MS:llä (308 M) kivilaji-
määritysten varmentamiseksi. Kaikkiaan analysoitiin n. 35000 näytettä. 

6.10 Dokumentointi 
Dokumentointi, aineistojen vienti GTK:n tietokantoihin ja arkistointi on tehty Mineraalisten raa-
ka-ainevarojen kartoituksen laatukirjan mukaisesti.  Keskeneräisten tutkimusten osalta dokumen-
tointi tehdään loppuun Keski-Lapin kallioperän ja malmipotentiaalin 3D mallinnus hankkeessa. 

7 KOHTEELLISET TUTKIMUKSET 

7.1 Kettukuusikko, Kittilä 

GTK tutki Kittilän kunnassa noin 15 km koilliseen sijaitsevaa Kettukuusikon kohdetta vuosina 
2001 – 2003. Geologisesti alue sijoittuu paleoproterotsooiseen Keski-Lapin vihreäkivivyöhyk-
keeseen. Kettukuusikossa tutkimuksen kohteena oli NNW-SSE-suuntainen heikosti magneetti-
nen muuttumis- ja deformaatiovyöhyke (Keinänen 2003). Syväkairauksella paikantui pintaleik-
kaukseltaan noin 300 x 50 m2 laajuinen mineralisoituma. Tutkimusvaiheessa mineralisoituma 
kairattiin 85 m syvyyteen, josta se näytti jatkuvan syvemmälle. Kairauksessa maapeitteen pak-
suus vaihteli muutamasta metristä 20 metriin (kuvat 7, 8 ja 9). 

Kultamineralisaation isäntäkivi on hydrotermisesti muuttunutta komatiittista vulkaniittia. Pää-
muuttumismineraalit ovat karbonaatti, talkki, kloriitti, albiitti, hematiitti ja kvartsi sekä pääsulfidi 
rikkikiisu. 

Kulta esiintyy pieninä, pääasiassa mikroskooppisina vapaina rakeina sekä sulkeumina ja raon-
täytteinä. Muut malmimineraalit ovat kuparikiisu, lyijyhohde, telluridit, scheeliitti ja tetrahedriit-
ti. 
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Merkittävimmät Kettukuusikon kairausten kultalävistykset ovat seuraavat: 

 

  5.2 m@ 3.79 g/t  R1     from 48.50 m

  2.9 m@ 6.14 g/t  R2     from 46.20 m

  4.3 m@ 6.55 g/t  R4     from 32.20 m

  2.0 m@ 2.88 g/t  R572 from 14.80 m

  3.0 m@ 2.90 g/t  R574 from 21.35 m

 

 

  

Kuva 7.   Kettukuusikon muuttuneita komatiittisia vulkaniitteja: vasemmalta distaalipuolen talkki-
magnetiitti-karbonaattiliuske, keskiosan poimuttunut kloriitti-talkki-karbonaatti-rutiililiuske, proksimaa-
linen karbonaatti-albiittikivi, jossa pyriittipirotetta ja kvartsi-karbonaatti-talkkijuonia. 

 

 

Kuva 8.   Detaljikartta Soretiavuoman alueen geologiasta (Hulkki & Keinänen 2007). 
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Kuva 9.   Poikkileikkaus Kettukuusikon kultaesiintymästä, N = 7521.080. 

 

7.2 Petäjäselkä, Kittilä (Palolaki, Kerolaki, Vuomasjärämäaapa, Selkä-Mäntypää, Sinoselkä) 

Pohjois-Suomen kultatutkimushanke aloitti Petäjäselän alueen malmipotentiaalin tutkimukset 
kesäkuussa vuonna 2002. Tutkimusalue sijaitsee paleoproterotsooisella Keski-Lapin vihreäkivi-
vyöhykkeellä Porkosen rautamuodostumien jatkeilla Kittilän kunnan itäosissa, karttalehdellä 
3721. 

Tutkimusten lähtökohtana oli alueelle sijoittuva pitkähkö Suurikuusikkoon asti ulottuva mo-
reenigeokemiallinen kulta-anomalia sekä GTK:n aikaisemmat alueella suorittamat malmitutki-
mukset. Tutkimukset aloitettiin geologisella maastokartoituksella sekä kohdentavalla geokemial-
lisella moreeni- ja rapakallionäytteenotolla, joka toteutettiin 250 m:n verkkonäytteenottona noin 
29 km2:n alueelle. 

Tutkimuksia jatkettiin kohteellisella rapakallio- ja moreeninäytteenotolla, kaivamalla tutkimus-
monttuja ja -kaivantoja sekä kairaamalla. Tutkimusalueelle on kairattu yhteensä 10807 metriä. 
Tutkimusalueelle on tehty geofysikaalisia magneettisia mittauksia, omapotentiaali-, IP-, VLF-R- 
sekä AMT –mittauksia. Vuonna 2004 alueella tehtiin tiheämpi alueellinen painovoimamittaus 
sekä lennettiin tihennetty aerogeofysiikan lento. 
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Kuva 10.   Petäjäselän kohteet ja kairareiät esitettynä aeromagneettisella kartalla. Kuvaan on merkattu 
myös kalliosta tai rapakalliosta analysoidut > 1.00 ppm:n kultapitoisuudet. 



   30 
  
 
 

      
  

Tutkimusten tuloksena alueella on todettu vulkaniittien laaja-alaista karbonaattiutumista ja seri-
siittiytymistä sekä muuttumisiin liittyvää kulta-anomaalisuutta (kuva 10). Alueen kohonneet kul-
tapitoisuudet liittyvät hiertyneisiin ja intensiivisesti muuttuneisiin kiviin tai kivien kiisu-kvartsi-
karbonaatti –juonisiin (Hulkki ja Salmirinne 2006). 

Petäjäselän tutkimusalueelta paikannettiin Kerolaelta voimakkaasti kiisuuntunut ja hiertynyt kul-
tapitoinen serttiyksikkö (Kuva 11). Kiisuuntunut osa on 4-14 metriä leveä ja sijoittuu serttiho-
risontin yläosaan. Mineralisoitunutta serttihorisonttia on lävistetty noin 200 metrin matkalta. Ke-
rolaen kultapitoinen vyöhyke on kairauksien mukaan repaleinen ja kultapitoisuudet vaihtelevat 
pääosin välillä 0,5- 2,0 ppm. Korkein analysoitu yksittäinen kultapitoisuus oli 25,6 ppm Au. 

 
Kuva 11.  Poikkileikkaus Kerolaen esiintymästä. 

 

Selkä-Mäntypäästä paikallistettiin noin 340 metrin matkalta kohonneita Au-pitoisuuksia, jotka 
liittyvät götiitti-serisiitti-karbonaatti-rapaumiin tai intensiivisesti serisiitti-karbonaatti-
muuttuneiden kivien kiisu-karbonaatti-kvartsi-juoniin. Kohteella on syväkairattu vuoden 2008 
lopulla, mutta analyysitulokset eivät ole käytössä raportin kirjoittamisvaiheessa. Kohteen korkein 
kultapitoisuus on 6.7 ppm. 

Petäjäselän alueella esiintyy kohtalaisen runsaasti kiisu-grafiittiliuskeita, joihin on havaittu pai-
koitellen liittyvän kohonneita metallipitoisuuksia. Vuomasjärämäaavan kohteella on 1.30 metrin 
kairauslävitys Ag-Mo-Cu-pitoista kiisu-grafiittikiveä; 469 ppm Ag, 0.48 % Cu ja 0.30 Mo. Petä-
jäselän Palolaen kohteella on metrin lävistys jalometalli-pitoista kiisu-grafiittiliusketta; 1.10 ppm 
Au, 1.34 ppm Pd, 0.37 ppm Pt. Paikoitellen kiisu-grafiittituffeihin liittyy korkeita sinkkipitoi-
suuksia (max. 1.86 % Zn). 
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7.3 Puuroniemi, Kittilä 
Geologian tutkimuskeskus tutki Puuroniemen aluetta vuosina 2002 –2005. Tutkittava alue sijait-
see Kittilän kunnassa, Sirkan kylältä Leviltä 17 km koilliseen karttalehdellä 2743 02. 

Geologisesti alue kuuluu Keski- Lapin vihreäkivivyöhykkeeseen. GTK teki alueella moreeni-
geokemiallista näytteenottoa 100 m:n verkolla 5 km2:n alueelle yht. 546 pistettä, geofysikaalisia 
mittauksia 4,2 km2:n alueelle magneettisella ja VLF-R–menetelmällä sekä syväkairausta 32 rei-
kää, yht. 1570,6 m. Tutkimuksen lähtökohtana oli tutkia lounais-koillinen–suuntaista ruhjera-
kennetta ja selvittää onko tämä rakenne samalla tavoin kultapotentiaalinen kuin noin viisi kilo-
metriä idempänä sijaitseva Kiistalan ruhje, jossa Suurikuusikon kultaesiintymä sijaitsee (Keinä-
nen ja Salmirinne 2006). 

Moreeninäytteenoton ja samoin magneettisen mittauksen tuloksissa voidaan havaita pohjois–
eteläsuuntainen trendi, jota seurattiin kairauksella. Moreeninäytteissä suurin kultapitoisuus oli 11 
ppm voimakkaasti rapautuneen ruhjeen kohdalla, mutta kairauksissa tavatut Au-pitoisuudet 
(maksimi yhden metrin lävistys 0,2 ppm) eivät kuitenkaan antaneet aihetta jatkotutkimuksiin, 
joten valtauksista päätettiin luopua vuoden 2005 lopulla. 

7.4 Soretiakumpu, Kittilä 
Soretiakummun rakennuskiviesiintymä ja kultamineralisaatio sijaitsee Kittilän vihreäkivialueen 
lounaisosassa ja kuuluu Savukoski -ryhmän Soretiajärvi-muodostumaan, joka voidaan rinnastaa 
Matarakosken tyyppimuodostumaan (Lehtonen et al. 1998). 

Soretiakummun esiintymä sijaitsee komatiittisten vulkaniittien ja mustaliuskeiden kontaktissa, 
johon on tunkeutunut myös hapanta juoniainesta, albitiittia. Esiintymälle on tyypillistä voimakas 
hydroterminen muuttuminen, johon liittyy voimakas kloriittiutuminen, karbonaattiutuminen, se-
risiittiytyminen (fuksiitti), kvartsiutuminen ja kiisuuntuminen (rikki- ja kuparikiisu, Ni-sulfidit, 
kulta). 

Soretiakummun kromimarmoriesiintymälle tehtiin Keski-Lapin rakennuskiviprojektin aikana 
valtaus (7040/1) tarkoituksena selvittää aiemmin tutkitun alueen pohjoispuolelle jatkuvan mar-
morialueen rakennuskiviominaisuudet (Vartiainen ja Keinänen 2008). Projektin aikana valtaus-
alueen eteläosaan kairattiin viisi reikää (yht. 92 m) ja kaivettiin tutkimuskaivantoja. Rakennuski-
vitutkimusten päättymisen jälkeen kohteella on tehty kultatutkimuksia, joihin liittyen kairasydä-
mistä analysoitiin kultapitoisuus. Lisäksi tehtiin litogeokemiallista näytteenottoa, otettiin ura-
näytteitä ja näytteet analysoitiin. 

Valtausalueen kultatutkimukset ovat painottuneet sen eteläosaan, koska aikaisempiin tutkimus-
vaiheisiin liittyneet geokemialliset tutkimukset antoivat tulokseksi vain hajanaisia Au-
anomalioita. Tämän johdosta tutkimusalueen pohjoisosaan ei ole tehty tässä tutkimuksessa eikä 
aiemminkaan systemaattista kairausta. 

Yleisenä piirteenä on, että korkea kultapitoisuus liittyy kromimarmorin kvartsiutumiseen ja hie-
norakeiseen rikkikiisupirotteeseen (kuva 12). Tästä ovat selvänä todisteena litogeokemiallisen 
näytteenottoalueen korkeat kultapitoisuudet. 

Kairattujen reikien kultapitoisuus jäi vaatimattomaksi, mutta valtauksen eteläpään kvartsiutu-
neissa ja kiisuuntuneissa osissa on korkeita kultapitoisuuksia, tosin vain hajanaisesti ja aiempien 
kairausten perusteella vain noin 10 metrin syvyyteen saakka. Nyt ja aiemmin tehtyjen tutkimus-
ten perusteella valtausalueella esiintyy hyvälaatuista kultamalmia pieninä taskuina, mutta koko-
naisuutena Soretiakummun esiintymä ei vaikuta ekonomiselta. 
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Kairasydänten kultapitoisuus on parhaimmillaan 1,75 ppm reiässä R534 välillä 7,0 - 8,0 m. Ai-
van valtaus-alueen eteläisimmässä osassa tehdyn litogeokemiallisen näytteenoton perusteella 
kromimarmorin kvartsiutuneiden ja kiisuuntuneiden osien kultapitoisuus on osassa näytteenotto-
aluetta yli 4 ppm. Koska tulokset jäivät kokonaisuutena melko vaatimattomiksi, ja koska ympä-
röivät alueet ovat kaivosyhtiöiden valtaamia, GTK luopui valtauksestaan vuoden 2007 lopussa. 

 

 
 
Kuva 12.   Soretiakummun kiillotettua kromimarmoria tutkimusmontusta, luonnollisessa koossa (Vartiai-
nen ja Keinänen 2008). 

7.5 Lauttaselkä, Kittilä 
Lauttaselän kohdealue sijaitsee Kittilän koillisosassa, Agnico Eaglen Kittilän kaivokselta (Suuri-
kuusikko) n. 10 km koilliseen. Tutkimuskohteen valinta perustuu prospektiivisuusanalyysissä 
todettuun kultapotentiaaliin (Nykänen et al. 2007). 

Lauttaselkä koostuu Kittilän vihreäkivistä ja niihin liittyvistä vulkaanisista sedimenteistä, joiden 
välissä on ofioliittikompleksin serpentiniittejä. Näiden kontakti Sodankylän ryhmän sedimenttei-
hin on korkealle kohoavan Seurukarkean juurella. Seurukarkean kiilleliuskeet muodostavat anti-
klinoriumharjanteen kaatuen 45°:een kaateella itään. Itäpuolinen synkliniroum-allas koostuu Sat-
tasvaara-tyyppisista komatiiteista, ja Matarakoskityyppisistä grafiittifylliiteistä. 

Prospektiivisuusanalyysin jälkeen Lauttaselässä jatkettiin kallioperäkartoitusta, moreenin ras-
kasmineraalitutkimusta, geofysikaalisia profiilimittauksia ja lisäksi tehtiin systemaattinen mo-
reenigeokemiallinen näytteenotto 200 m ruudukkoon. Raskasmineraalitutkimuksessa löydettiin 
kultahippuja sekä Lauttaselän että Seurukarkean puolelta. MMI-näytteenotto käsitti kaksi profii-
lia. Analyysituloksissa havaitaan selvästi anomaalisia As, Au, Ni ja Zn- pitoisuuksia. Kaikkein 
mielenkiintoisimmalta vaikutti Lauttaselän itäosa ja Seurukarkean länsireunan kontaktialue, jos-
sa kulta ja arseeni nousevat sekä moreeni- että MMI-geokemiassa (kuva 13). 
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Kairausten perusteella (8R/800 m) Arseenikiisupitoisen muuttumisvyöhykkeen leveys on kaira-
uksen perusteella n. 350 m, josta yhtenäisin osa on n. 100 m leveä. Kairasydämissä toistaiseksi 
korkein kultapitoisuus on 0,8 ppm. Arseenikiisupitoisessa vyöhykkeessä on anomaalisuutta myös 
hopean, vismutin ja telluurin suhteen. GTK jatkaa kohteen Lauttaselän tutkimuksia Keski-Lapin 
kallioperän ja malmipotentiaalin 3D-mallinnushankkeessa. 

 

 
Kuva 13.   Lauttaselän moreenigeokemian Au (ppb) ja MMI-geokemian Au (ppb) stratigrafisella geologi-
sella kartalla (Lehtonen et al. 1998). Ofioliittikompleksin serpentiniitit valkoisella. Pohjakartta © Maan-
mittauslaitos, lupa nro 13/MYY/08. 
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7.6 Tiukuvaara, Kittilä 
Tiukuvaaran kohde sijaitsee n. 20 km Kittilän kirkonkylältä etelään, Kaukosen kylässä. Tiuku-
vaaran alue on uusi tutkimuskohde Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen eteläosassa, kontakti-
vyöhykkeessä Keski-Lapin graniittialueeseen. Tutkimusten lähtökohtana on ollut alueelle tehty 
malmipotentiaalimallinnus, jossa kohdetta halkoviin suurrakenteisiin näytti liittyvän kultapoten-
tiaalia. Tiukuvaaran alueella on tehty myös kohdentava moreenigeokemiallinen näytteenotto 500 
x 500 m verkolla, jonka perusteella on voitu tehdä tarkempia tutkimuskohteiden rajauksia. Mo-
reenigeokemiaa täydennettiin vuonna 2008 profiilinäytteenotolla. Lisäksi kohteelle on tehty 
kolme MMI-näytteenottolinjaa, joilla kultapitoisuudet ovat vain satunnaisesti kohonneet (Sarala 
et al. 2008). 

Kaukosesta Ylläkselle menevän päätien varressa Haaparantatyyppisiin granitoideihin kuuluva 
Kallon massiivi muodostaa itäreunallaan kaakkoon suuntautuvia haarakkeita. Viisi kairanreikää 
2731-2008-R339 – R343 antavat selvästi uutta geologista tietoa Kallon massiivin itäisestä kon-
taktialueesta. Pohjoisemmalla profiililla (x = 7490.720) vulkaanisperäinen amfiboliitti muuttuu 
karsikivibreksiaksi (R340), jossa on parin metrin levyisiä monzoniittisia juonia. Breksiavyöhyk-
keessä esiintyy karsikivien lisäksi juonimaisia albitiittikiviä. Kairanreiässä R399, joka on 75 
metriä lännempänä, puuttuvat monzoniittiset juonet, mutta kivi on koostumukseltaan hyvin vaih-
televaa breksiaa. 

Eteläisempi profiili, jonka x-koordinaatti on 7490.320 ja joka sijaitsee kaakkoon yllä mainitusta 
profiilista on kivilajistoltaan selvästi erilainen. Profiilin kivet ovat kaikki granitoideja. Kiviä voi-
si mahdollisesti pitää Kallon massiiviin kuuluvina apliitteina. Nämä apliittiset graniitit näkyvät 
mainiosti myös magneettisella matalalentokartalla. Kairauksissa ei ole todettu merkittäviä kulta-
pitoisuuksia. 

7.7 Lohisarriot, Sodankylä 
Valtaus Lohi 3 tehtiin alueellisen moreenigeokemian kulta-, hopea- ja kuparianomalioiden perus-
teella. Lohisarriot sijaitsee Lapin läänin Sodankylän kunnassa 80 km kirkonkylästä pohjoiseen, 
valtatie nro 4:n länsipuolella, Porttipahdan tekoaltaasta pohjoiseen päin nousevan mäen päällä.  
Tutkimukset käsittivät raskasmineraalitutkimuksia, magneettisia ja VLF-R- mittauksia sekä sy-
väkairausta 23 reikää yhteensä 1479,5 m (Pulkkinen ja Salmirinne 2006, Pulkkinen et al. 2008). 
 
Tutkimuskohteen kallioperä on kahteen otteeseen poimuttunutta ja poimuakseli on loivassa 
asennossa eteläkaakkoon (kuva 14). Poimun molemmilla laidoilla on Sattasvaaran tyyppistä ko-
matiittia, felsistä tuffia ja niihin liittyviä pääosin sulfidisia rautamuodostumia. Poimun keskellä 
on massiivinen basalttisesta metalaavasta koostuva yksikkö. Valtauksen itäpuolen kulta- ja ho-
peapitoisiin osiin liittyy lamprofyyrijuonia. 
 
Kairauksessa näytteensaanti oli riittämätön kultaa, hopeaa ja kuparia sisältävistä rikkikiisupirot-
teisista karbonaattikerroksista, koska ne olivat kemiallisesti läpeensä rapautuneita. Sydänhukka 
kairauksissa oli jopa 70 %. Korkeimmat Au-pitoisuudet ovat 2 ppm:n luokkaa (kuva 15). Sulfidi-
rautamuodostumaa indikoivan 600 metrin pituisen johteen itäkontaktissa on kiisujen yhteydessä 
myös 46 metrin pituinen hopea-anomalia, jossa on enimmillään 326 ppm hopeaa. Hiertyneissä ja 
hydrotermisesti muuttuneissa ultramafisissa ja mafisissa vulkaniiteissa sekä sulfidirautamuodos-
tumassa on yleensä 0.1 – 0.2 % Cu. Metakomatiittien laaja-alainen karbonaattiutuminen ja bio-
tiittiutuminen korostaa alueen kultapotentiaalisuutta. 
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Geologian tutkimuskeskus luopui valtauksesta 31.12.2008, koska metallipitoisuudet ovat liian 
alhaisia. 
 
 
 

 
 
Kuva 14.   Lohisarrion tutkimusalueen kallioperä maastogeofysiikan ja kairausten mukaan (Pohjakartta 
© Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/08). 
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Kuv 15.   Kulta- ja hopeapitoisuudet Lohisarrion kairareiässä R231. 

 

7.8 Kirakka-aapa, Sodankylä 
Kirakka-aavan tutkimuskohde sijaitsee kartta-alueella 3723 06, n. 20 km länteen 4-tiestä Portti-
pahdan tekoaltaan padon kohdalta (Pulkkinen ym 2008). Kairaukset aloitettiin kartta-alueen 
3723 kallioperäkartan tarkentamiseksi. Tutkimusta laajennettiin malminetsinnälliseksi, jolloin 
tarkoituksena oli selvittää, onko alueen kallioperässä vastetta alueellisen moreenin geokemian ja 
geofysikaalisten mittausten osoittamille anomalioille. Tutkimukset sisälsivät geofysiikan maas-
tomittauksia ja kairauksia. Kairauskohteet ovat Kirakka-aavalla Juolkusselän ja Kuorajoen väli-
sessä maastossa. 

Ensimmäisessä kairausvaiheessa todettiin, että muuttunutta metasedimenttiä leikkaa kiisuuntunut 
violariittikarbonaattijuonisto (R516). Kiisu on pääosin violariittiä. Juonistossa on kultaminerali-
saatio välillä 29.45 – 31.45 m. Siinä on 3.1 - 5 ppm Au, 0.26 % Ni ja 0.08 ppm Co. Länsipuolen 
metasedimenttien ja metakomatiitin kontaktissa olevassa mineralisaatiossa on 0.9 ppm Au ja 0.8 
% Cu yhden metrin jaoksessa. 

Tämän lisäksi alueen itäosassa on n. 10-50 m leveä vahvasti kiisuuntunut kvartsiutunut vyöhyke, 
jossa on paikoin 0.5 % Cu ja 0.1 % Co. GTK lopetti tutkimukset Kirakka-aavalla, koska malmi-
pitoisuudet jäivät pieniksi. 
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Taulukko 12.   Kulta-, kupari- ja kobolttipitoisuudet Kirakka-aavalla. 

Reikä nro Väli m Syvyydeltä m Au ppm Cu% Co%
DH no Intersection m From the depth m

R510 2,00 45,50 0,05 - 0,10
R514 1,00 14,70 0,70
R512 1,30 26,45 0,20 - 0,37
R516 2,00 29,45 3,00 - 5,00 0,08
R507 6,20 11,10 0,10 - 0,80

1,15 16,15 0,90
R546 1,45 18,50 0,20 - 0,50
R547 7,35 47,05 0,01 - 0,20
R549 6,00 46,00 0,10 - 0,50
R551 1,00 54,25 0,15 0,20
R575 0,65 38,00 0,30 0,37
R576 0,70 47,80 0,30 0,24
R580 2,00 27,70 0,30 0,40
R546 2,05 17,90 0,02-0,06

2,00 29,50 0,02-0.03
0,30 46,20 0,16

 
 

7.9 Kousivaara, Sodankylä 
Kelujärvellä on toteutettu geofysikaalinen maastomittaus N-S-suuntaisen rakenteen ja tähän liit-
tyvän kulta-anomalian selvittämiseksi. Noin 20 km pitkästä anomaliavyöhykkeestä tarkistuskoh-
teeksi valittiin Kousivaaran tutkimuskohde helpomman saavutettavuuden vuoksi. Kohteessa on 
tehty johteiden tarkistuksia POKA-ohjelmalla, josta toteutui 14 reikää yhteensä 617 m. Tulosten 
osoittauduttua heikoiksi, jatkotutkimuksista luovuttiin. 

7.10 Kukkaroselkä, Sodankylä 
Kukkaroselän tutkimusalue sijaitsee kartta-alueella 3724 07, n. 16 km pohjoisluoteeseen valtatie 
4:ltä Porttipahdan altaan sillan kohdalta. Kohteeseen tulee Vuotsosta maastoautolla ajettava met-
säautotiestöä pitkin matkaa n. 30 km (Pulkkinen et al. 2007). 

Tutkimukset aloitettiin alueellisen geokemiallisen kartoituksen osoittamien kulta- ja kupa-
rianomalioiden alkuperän selvittämiseksi. Toimenpiteet koostuvat kallioperäkartoituksesta, geo-
kemiallisesta näytteenotosta, geofysikaalisista mittauksista, tutkimuskairauksesta (9 reikää/412 
m) ja tutkimuskaivannoista tehdyistä havainnoista. Kairaukset ja tutkimuskaivannot tehtiin geo-
kemian ja geofysiikan tulkinnan osoittamiin malmipotentiaalisiin kohteisiin Porttipahdan tekoal-
taan rannassa. 

Tulokset osoittivat Kukkaroselän kallioperässä olevan kvartsiittia, kiilleliusketta, amfiboliittia, 
SW-NE-suuntaisen diabaasijuonen, tiilenpunaisen karbonaattijuonen sekä granitoidijuoniston. 
Kairaus ja kaivukohteissa amfiboliitti on kalimetasomatoosiin läpeensä muuttamaa ja siinä on 
sekä graniitti- että kvartsijuonia. 

Muuttuneiden kivien kairauksessa oli runsas sydänhukka. R308:ssa välillä 24.65 – 37.15 on am-
fiboliitissa muuttumista osoittaen 1.0 – 1.5 % Mg ja 1.0 – 1.5 % K sekä 0.13 – 0.17 % Ni, 120 – 
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330 ppm Cu, 3 – 35 Mo ja 13 ppm Ag. Samassa reiässä on välillä 47.10 - 48.30 252 ppm Cu, 
415 Zn, 40 Mo, 11 ppm Ag ja 3.8 ppb Au. Metallianomalioiden alkuperä on biotiittiutuneissä 
granitoidi- ja kvartsijuonia sisältävässä amfiboliiteissä sekä diabaasijuoneen liittyvässä karbo-
naattijuonistossa. GTK lopetti kultatutkimukset Kukkaroselkien alueella, koska metallipitoisuu-
det jäivät pieniksi. 

7.11 Nallukka, Sodankylä 
Nallukan tutkimuskohde sijaitsee kartta-alueella 3741 02, n. 30 km 4-tiestä Lokan tekoaltaalle 
päin Mäntypään tietä pitkin. Tutkimusten perusteena olivat alueellisen moreenigeokemian kulta-
anomalia ja vaskaamalla löydetyt kultahiput. Tutkimustyöt aloitettiin talvella 2008. Kohteesta 
otettiin iskuporakalustolla 64 pohjamoreeninäytettä. Näytteistä seulottiin fraktio <0,5 mm ja se 
analysoitiin Labtiumin menetelmillä 511U, 511P ja 521U. Paksu ja betonimaiseksi kovettunut 
pohjamoreeni vaikeutti näytteensaantia kallion pinnasta. Siitä syystä tulkinta perustuu pohjamo-
reenin koostumukseen.  

Tulokset viittaavat siihen, että ultramafisen vulkaniitin ja metasedimenttien kontakti saattaa olla 
kultapotentiaalinen. Siitä ovat merkkinä kohonneet As-, Bi-, Ba-, Cu- ja Fe-, Sb- ja Te-
pitoisuudet. Korkein Au-pitoisuus on 8,9 ppb ja Pd-pitoisuus 7,3 ppb. Pitoisuustaso on matala, 
mutta käytettyyn fraktioon nähden merkittävä. Tulokset vahvistavat käsitystä Ruosselän – Nallu-
kan alueen kultapotentiaalisuudesta. 

Moreenigeokemian kulta-anomalian ja kultahippujen lähtökohdan selvittämiseksi tulisi kohteen 
ylitse kairata syväkairausprofiili. 

7.12 Lehtovaara, Sodankylä 
Lehtovaaran tutkimusalue sijaitsee Sodankylän kunnassa kartta-alueella 3723 09 noin 60 km kir-
konkylän pohjoispuolella. Tutkimusalue kuuluu Pomokairan graniittikompleksiin. Lehtovaarassa 
kallioperä on karkearakeista, Nattastyypin graniittia. Koillis- ja länsisuuntaiset hiertovyöhykkeet 
jakavat graniitin neljään lohkoon, näihin rakenteisiin liittyy moreenigeokemiassa anomalisia kul-
tapitoisuuksia. Talvella 2003-2004 geofysikaalisten mittausten jälkeen kohteeseen kairattiin 9 
reikää yhteispituudeltaan 980 metriä. 

Graniitin itälaidalla on luode-kaakkosuuntainen magneettinen minimi, johon liittyy 30 metrin 
paksuinen, pystykaateinen johde. Johde ei ulotu pintaan, vaan se alkaa vasta n. 15 metrin syvyy-
dellä. Lehtovaaran laella on muutamia kalliopaljastumia karkearakeista, lähes rapakivityypin 
graniittia. Paikallisessa graniittilohkareikossa on karkearakeista, osittain götiittiytynyttä rikki-
kiisua. Vaaran länsirinteen alaosassa on magneettisessa minimissä johde. 

Itälaidan johde koostuu grafiittipitoisesta liuskeesta. Vaaran laella on graniitissa rikkiisupirote, 
josta johtuu heikko IP-anomalia. Lehtovaaran länsilaidalla on graniitin sisällä graniitin lämmit-
tämistä metavulkaniiteista koostuva yksikkö. Se on läpeensä kiisuuntunut. Kiisut ovat pääasiassa 
rautakiisuja. Paikoitellen mukana on hieman kuparikiisua ja molybdeenihohdetta. Metallipitoi-
suudet ovat anomaaliset amfiboliittia leikkaavien graniittijuonten läheisyydessä olevissa kiisuun-
tumissa sekä yhdessä 30 cm paksussa fluoriittipitoisessa apliittijuonessa. Korkeimmat molyb-
deenipitoisuudet olivat 1330-2850 ppm (Pulkkinen 2004). 
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7.13 Petäjälehto, Sodankylä 
Petäjälehdon tutkimuskohde sijaitsee kartta-alueella 3724 08, n. 40 km Vuotson kylän kohdalta 
länsiluoteeseen Porttipahdan altaan pohjoispuolella. Paikalle pääsee pääosin maastoautolla kul-
jettavia metsäautoteitä pitkin. Metsäautotie kulkee tunnetun Mäkärärovan kultamineralisaation 
kautta. Tutkimustyöt Petäjälehdon alueella aloitettiin kesällä 2002 alueellisen moreenigeokemian 
osoittamien kulta- ja kuparianomalioiden alkuperän tutkimiseksi.  Tällöin otettiin kahdesta koh-
teesta (Porsaanpää ja Lampi) 100 metrin verkolla moreeninäytteitä metrin syvyydeltä. Geofysi-
kaalisia mittauksia (magneettinen + VLF-R) tehtin 14 neliökilometrin alueelle. Lisäksi tehtiin 4 
painovoimaprofiilia, yhteispituudeltaan 19,5km. Geofysikaalisen tiedon perusteella voitiin koh-
dentaa geokemiallista näytteenottoa ja syväkairausta otollisiin rakenteisiin. Alueen magneettisten 
anomalioiden pääasiallinen aiheuttaja ovat magnetiittipitoinen graniittigneissi. 

Geokemiallinen tutkimus jatkui raskasmineraalitutkimuksena, jossa ensin kerättiin lapiolla ja 
kevyellä kaivurilla näytteitä vaskattavaksi. Työ jatkui raskaalla kaivinkoneella, jolla tehtiin 22 
tutkimusmonttua. Montuista otettiin geokemialliset näytteet sekä raskasmineraalinäytteet. Vas-
kaamalla löydettiinkin kultahippuja, mutta moreenin kultapitoisuudet jäivät alhaisiksi. Kesällä 
2007 kahdesta kohteesta (Petäjälehdon keskiosa ja Porsaanpää) kerättiin lapiolla MMI-näytteitä 
6 linjalta.. MMI-näytteissä tavattiin kohonneita kulta-, kupari ja sinkkipitoisuuksia. 

Vuosina 2005-2007 alueelle tehtiin 21 kairareikää, yhteismitaltaan 1891 metriä. Alueen pohjois-
osasta paikannettiin kvartsi-karbonaattijuonistoja sekä kvartsi-karbonaatti-epidoottibreksia, mut-
ta läpeensä rapautuneista karbonaattiosista ei saatu kunnon näytteitä kairaamalla. 

Tutkimusten tuloksena saatiin tarkennettua Petäjälehdon alueen geologista karttakuvaa, mutta 
kultatutkimus antoi heikon tuloksen (Pulkkinen et al. 2008). 

 

7.14 Ruosselkä, Sodankylä 
(Lohiaapa, Urakka, Sorva, Ruosselkä) 

GTK:n Pohjois-Suomen kultatutkimushanke (2108002) aloitti Ruosselän kultatutkimukset vuo-
den 1999 alussa. Ruosselän tutkimusalue sijaitsee karttalehdellä 3741 Sodankylän kunnan poh-
joisosassa (Pulkkinen ja Salmirinne 2005). Tutkimuksen lähtökohtana olivat alueelle sijoittuva 
150 km2:n laajuinen moreenigeokemiallinen kulta-anomalia ja vuoden 1988 kesällä alueen etelä-
osassa tehdyn esitutkimuksen yhteydessä moreenin raskasmineraalirikasteista löytyneet pyöris-
tymättömät kultahiput alueen keskiosassa, Eilitsemänvuomassa. 

Systemaattinen kultatutkimus aloitettiin Ruosselän alueen länsiosassa kevättalvella 1999. Mo-
reenin kulta-anomalioiden osoittamissa kohteissa tehtiin maastogeofysiikkaa. Kairauskohteiden 
määrittämisessä käytettiin VLF-R- ja magneettista mittausta. Kaikissa kultapotentiaalisissa koh-
teissa kallioperä on pitkälle rapautunutta joten kairausnäytteen saanti rapautumista osoittautui 
hankalaksi, koska merkittävin osa näytteestä huuhtoutui pois. Tästä syystä useimpien kohteiden 
malmipotentiaalisuudet jäivät selvittämättä.  

Ruosselästä paikannettiin Sakiatievan kultaesiintymä, josta on laadittu erillinen raportti. Ruosse-
län malmipotentiaalia osoittavat esiintymän pohjoispuolella Sakiatievan vaaran päällä olevassa 
kiisuuntumassa oleva enimmillään 1.5 ppm Au ja 0.8 % Cu, ja 300 m Sakiatievan länsipuolella 
on yhdessä kohteessa on merkittävä määrä hopeaa. Tämän lisäksi kiisuuntuneissa, peridotiittisis-
sa komatiiteissa on anomaalisia (0.1 - 0.5 %) nikkelipitoisuuksia. 



   40 
  
 
 

      
  

7.15 Sakiatieva, Sodankylä 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut vuosina 1999-2006 Ruosselän aluetta, jonka sisällä 
on Sakiatievan kulta-aihe (Keinänen et al. 2006).  Sakiatieva sijaitsee Sodankylän kunnassa, noin 
70 km kirkonkylältä koilliseen. Tutkimusalue kuuluu geologisesti paleoproterotsooiseen Keski- 
Lapin vihreäkivivyöhykkeeseen. Sakiatievan kultamineralisaatio löydettiin systemaattisen geo-
kemiallisen, geofysikaalisen, raskasmineraali- ja kairausohjelman tuloksena. GTK on kairannut 
alueelle 58 kairareikää/5165m. Tämän hetkisten kairaustietojen pohjalta mineralisaatio on 200 
metrin pituinen ja noin 10 m levyinen, mutta sen mitat ovat auki sekä syvyys- että pituussuun-
nassa (kuvat 16 ja 17). 

Kultamineralisaatiota kontrolloi NE-SW –suuntainen deformaatio- ja muuttumisvyöhyke. Kul-
tamineralisaation isäntäkiviä ovat emäksiset vulkaniitit sekä grafiittipitoiset fylliitit, jotka ovat 
metamorfoituneet amfiboliittifasieksen alaosan olosuhteissa. Mineralisoituneiden osien päämine-
raaleja ovat karbonaatti, kvartsi, diopsidi, tremoliitti, serisiitti, albiitti, kalimaasälpä ja kloriitti. 
Sulfidimineraaleista runsaimmin esiintyy magneettikiisua. Muita sulfidimineraaleja ovat kupari-
kiisu, rikkikiisu, telluridit, kulta sekä aksessorisesti esiintyvät lyijyhohde, sinkkivälke, scheeliitti, 
molybdeenihohde, magnetiitti ja arseenikiisu. Kulta esiintyy silikaatti- ja sulfidimineraalien rae-
rajoilla ja raoissa. Malmimineraalien määrä korreloi positiivisesti magneettisten ominaisuuksien 
ja negatiivisesti tiheyden kanssa. Merkittävimmät analyysitulokset: 

 

Kaivanto (sahatut näytteet)   Pituus vs Au g/t 

M10/2001     6.0 m @ 4.8 g/t 

M11/2001    2.0 m @ 1.4 g/t 

x  M2/2004    7.0 m @ 13.7 g/t 

M3/2004    3.0 m @ 3.1 g/t 

Syväkairausreikä  Lävistys   Yläsyvyys (m) 
R310    2.0 m @ 3.3 g/t 28.0 

R311    1.0 m @ 4.8 g/t  69.0 

R256    1.5 m @ 2.8 g/t 53.0 

xx R258   1.5 m @3.8 g/t  49.0 

xxx R259   1.0 m @ 4.8 g/t  79.0 

xxxx R268   4.6m@7.2 g/t   62.8 

 

x sisältäen 2.0 m @ 36.9 g/t, xx 0.75 m @ 7 g/t, xxx 0.5 m @ 8.4 g/t, 

xxxx 1.6m@19.5ppm 

mailto:1.6m@19.5ppm�


   41 
  
 
 

      
  

 
Kuva 16.   Sakiatievan kultaesiintymä liittyy koillissuuntaiseen venymään. 
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Kuva 17.   Poikkileikkaus Sakiatievan kultaesiintymästä. 

 

7.16 Sammalselkä, Sodankylä 
Sammalselän tutkimuskohde sijaitsee kartta-alueella 3724 02, n. 30 km linnuntietä 4-tiestä Port-
tipahdan tekoaltaan padon kohdalta länteen, Porttipahta – Pokka metsäautotien ja Porttipahdan 
tekoaltaan välisessä maastossa Sammalselässä (Pulkkinen et al. 2007). 

Tutkimustyöt aloitettiin talvella 2001 alueellisen moreenigeokemian osoittamien kulta- ja kupa-
rianomalioiden alkuperän tutkimiseksi. Tutkimukset sisälsivät geofysiikan maastomittauksia ja 
kairauksia. Kohteeseen kairattiin GTK:n Poka-kalustolla viisi reikää; kaikkiaan 208 m. Kai-
rasydämestä R521:sta tehtiin petrofysikaaliset mittaukset laboratoriossa. 

Maapeite osoittautui otaksuttua paksummaksi ja siten yhdessä reiässä (R517) kallioperää ei ta-
voitettu vielä 21.5 metrin syvyydessä. Kallioperän rapautuneisuus haittasi näytteen saantia 
R518:n kairauksessa. Reikä R518 lävistää voimakkaasti albiittiutuneen, karbonaattiutuneen ja 
kalimetasomatoosin muuttaman diabaasijuonen. Sen molemmat kyljet ovat hiertyneet mylonii-
tiksi, joka muistuttaa Kaaresselän kultamalmin myloniittiä. Siinä on kahdessa 5.5 ja 10 metriä 
paksussa jaoksessa yli 0.01 % Co. 

Rikkikiisua on yleensä 1 – 2 % ja albiitti-kvartsijuonissa 3 %. Reikä R521 lävistää magnetiittipi-
rotteista metadiabaasia ja siinä on 14 m:n matkalla 0.4 – 0.5 % happoliukoista titaania. Kulta- ja 
palladiumpitoisuudet ovat 10 - 20 ppb. Moreenissa oleva kulta-anomalia aiheutunee 100 m 
R518:n SE-puolella olevasta hiertosaumasta. GTK lopetti tutkimukset Sammalselässä, koska 
malmipitoisuudet jäivät pieniksi. 

7.17 Nuttio, Sodankylä 
Nuttio sijaitsee Sodankylän länsiosassa n. 40 km Sodankylän keskustasta luoteeseen. Toiminnas-
sa oleva Pahtavaaran kultakaivos sijaitsee n. 10 km kaakkoon kohdealueelta. Kallioperältään 
Nuttion kohdealue sijoittuu Kittilän vihreäkivialueen kaakkoisosaan. 
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Nuttion alueen kallioperä koostuu ofioliittikompleksin serpentiniiteistä, joiden länsipuolella on 
Porkosen muodostuman sulfidi- ja karbonaattifasieksen rautamuodostumia ja Vesmajärven Mg-
tholeiitteja, itäpuolella Kautoselän muodostuman Fe-tholeiitteja, jotka rajoittuvat Savukosken 
Matarakoskimuodostuman kivilajistoon (kuva 18). 

Kohdealueen valinta perustui prospetiivisuusanalyysiin. Vanhan kairasydän-aineiston tarkistus-
ten yhteydessä vuonna 2006 todettiin, että serpentiniittien kontakteihin liittyy anomaalisia kulta-
pitoisuuksia, max 0.5 ppm. Alueen kulta-anomaalisuus vahvistui vuonna 2006 alueella tehdyissä 
raskasmineraalitutkimuksissa, joissa löytyi samoista kohdin kultahippuja moreenista. Ns. linja-
moreeniaineistossa tämä näkyy kohonneina kuparipitoisuuksina. Kairauksissa lävistetyt kontak-
tivyöhykkeet tulevat selvästi esille myös magneettisilla ja sähköisillä kartoilla, joiden perusteella 
tutkimusalueen keskellä oleva serpentiniitti on voimakkaasti magneettinen ja sen sivukivinä on 
molemmin puolin grafiittisulfidiliuskeita ja serttejä, jotka ovat sekä johtavia, että osin magneetti-
sia. 

Nuttion pohjoispuolen rapakallio-moreeninäytteenotto 84 pistettä/1380m toteutettiin alkutalvesta 
2008. Moreeninäytteenoton rapakallionäytteissä (200 m pisteväli) on korkeita Ni, Cu, ja Zn-
pitoisuuksia ja kulta nousee yli 0.2 ppm:n. 

MMI-analyysituloksissa on havaittavissa kulta-anomalioita liittyen serpentiniittien kontakti-
vyöhykkeeseen (kuva 18). Tämä sama vyöhyke on näkyvissä myös alueen muissa magneettisissa 
maksimeissa, jotka aiheutuvat serpentiniitteistä. Muista metalleista sinkki esiintyy korkeina pi-
toisuuksina MMI-aineistossa. Todetut korkeat sinkkipitoisuudet sijoittuvat samoihin kohtiin kul-
ta-anomaliuoiden kanssa ja myös niiden paikkansa pitävyys on osoitettu kairauksin. 

Nuttioon kairattiin 10 reikää, kokonaissyvyys 1012 m. Kairasydänten analyysituloksissa on sel-
västi anomaalinen sinkkivyöhyke 0.1-0.7 % Zn (R321,R320, R323, 331) jossa on satunnaisesti 
myös kohonneita nikkeli (0.3 % )- ja kupari- (0.1 %) pitoisuuksia grafiittisertin magneetti- ja 
rikkikiisurikkaimmissa osissa; max 30 % S. Kultapitoisuus on kuitenkin alhainen max. 126 ppb 
ja Pt 174 ja Pd 155. Vyöhykkeen pituus on vähintään 1400 m ja sen leveys useita kymmeniä 
metrejä. Nuttion valtaushakemukset peruttiin syyskuun alussa vuonna 2008. 
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Kuva 18.   Nuttion MMI-aineiston kulta-anomaliat kivilajikartalla yhdessä muun moreeniaineiston kulta-
pitoisuuksien (mustat pallot) kanssa. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/08. 

7.18 Vuomanperä, Sodankylä 
Vuomanperä on tilastollisen kultaennusteen perusteella valittu kultakohde. Alue sijaitsee Sirkka-
ruhjeessa. Vallitsevat kivilajit ovat Matarakoskimuodostuman grafiittiset tuffit ja tuffiitit, jotka 
näkyvät geofysiikassa voimakkaina johteina. GTK:n aikaisemmissa tutkimuksissa oheisessa 
R416 on lävistetty 8 metrin syvyydessä malmikvartsijuoni, joka sisälsi 2.4 % Cu ja 4 ppm Au 
(Karvinen 1988). Samoin Outokumpu Oy:n kairauksissa on tavattu merkkejä kullasta ja kuparis-
ta. 

MMI-tuloksissa Zn korreloi hyvin edellä mainitun lävistysten kanssa. Kultapitoisuus on maksi-
missaan noin 20-kertainen taustaansa verrattuna. Vuomanperän kohteeseen Värttiövaaran etelä-
puolelle kairattiin GTK:n GM100 POKA-koneella reiät R0426-R0438 yht. 1037.20 m. 
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Kairauksissa tavattiin sulfidirikasta osin voimakkaasti breksioitunutta ja kvartsi-karbonaatti-
juonia sisältävää grafiittiliusketta. Grafiittiliuskeessa on paikoin vähempisulfisia selvästi kerrok-
sellisia grauvakkoja ja fylliittejä. Sähköisillä kartoilla selvästi erottuvan grafiittiliuskeen etelä-
kontaktissa tavataan voimakkaasti ruhjoitunutta gabroa. Eteläkontaktissa näyttää olevan useita 
kymmeniä metrejä leveä ruhjevyöhyke, jossa maapeitteet ovat vaikeita lävistää tavallisella syvä-
kairauskalustolla. Grafiittiliuskejakso on 500-900 m leveä ja jatkuu Vuomanperän poronerotus-
paikalta Tepsaan asti (9 km). Väliin jää Kutuvuoman kultaesiintymä. 

Grafiittiliuskeen sisässä tavataan mafisia ja pohjoisosassa ultramafisia vulkaniitteja. Niissä on 
usein myös voimakkaasti muuttuneita ja kvartsi-karbonaatti-juonisia osia, joissa tavataan myös 
runsaasti edellä mainittuja sulfideja. Koko sedimenttivyöhyke näyttäisi olevan gabro- ja vul-
kaniittipatjojen välissä, joiden pohjoispuolelle tulevat Värttiövaaran epäpuhtaat kvartsiitit.  Pieni 
osa analyyseistä on valmistunut, Zn- (max 0.45 %), Cu-, As-, Au- pitoisuudet ovat anomaalisia, 
max 1,7 ppm Au/2 m. 

7.19 Laanioja ja Oivan juoni, Inari 
Laanilassa tehtiin alustavia tutkimuksia ja tarkistuksia POKA-kairausohjelmalla Kaarle Kustaan 
ja Sarlinin vanhojen kaivosten alle (4R/268 m). Kairauksessa todettiin muuttuneita kiisupitoisia 
granuliitteja, joissa tavattiin yksittäisiä pieniä kultahippuja. Kairatuissa reijissä on lähes koko 
matkalla anomaaliset Au-pitoisuudet. Alueelle tehtiin 10 km2 M+VLF-R-mittaus vuonna 2006. 
Vuoden 2007 kairauksissa 10R/637 m lävistettiin serisiittiytynyttä, kiisupitoista granuliittia, jos-
sa oli paikoin epidoottiutumista ja kvartsiutumista. Myös rikki-, magneetti-ja kuparikiisua esiin-
tyi rakopinnoilla. Hangasselän R319:ssä maksimi kultapitoisuus oli 0,5 ppm, myös Bi, Se ja Te 
ovat koholla. 
 
Kakslauttasen Tullinpalossa tutkittiin Oivan juonta (nimetty löytäjänsä Oiva Varjoksen mukaan) 
kairaamalla siitä kaksi reikää läpi (R305 ja R320). Oivan juoni näyttää kairausten perusteella 
olevan samansuuntainen kuin alueella esiintyvät diabaasijuonet ja kvartsi-kiisuaines näyttääkin 
tunkeutuneen samaa kanavaa pitkin ja breksioineen diabaasijuonen. R320:ssa välillä 18,85-19,6 
m kivi on kvartsikarbonaattijuonta, jossa on runsaasti kuparikiisua ja pyriittiä (sydänhukkaakin 
on valitettavan paljon). Se sisälsi kultaa 6,1 ppm ja 0,9-15,9 % kuparia. 

Kesällä 2008 koillissuuntainen kvartsi-kupari-kulta-juoni kaivettiin esiin. Siitä ja sen sivukivenä 
olevasta muuttuneesta granuliitista toimitettiin näytteet analyysiin. Juonta ei tavoitettu muista 
kaivannoista. 

Oivan juonen, joka on koillisuuntainen ja vain n. 0.5 m paksu, kallionäytteissä on 20-30 ppm Au 
ja 1 % Cu, 114 ppm Ag. IP-tulkinnan perusteella juonella saattaa olla jatkuvuutta koillissuunnas-
sa, myös rinnakkaisia rakenteita on näkyvissä. Se on samansuuntainen kuin Laanilan juoni ja ra-
kenteella magneettisen kartan mukaan olevan jatkuvuutta satoja kilometrejä. 

7.20 Kummitsoiva-Rahkavaara, Pelkosenniemi 

Hankkeen aikana on saatettu loppuun geokemiallinen näytteenotto Rahkavaaran alueelta: Näyt-
teet on analysoitu (analyysitilausno: 91449 yhteensä 285 pistettä). Geogemialliset anomaliat liik-
kuvat kuparin ja nikkelin osalta yleensä alle 500 ppm ja kullan osalta alle 100 ppb:tä. 
 
Kivilajit alueella ovat tyypillisiä Keski-Lapin liuskealueen kivilajeja, jonka suoranainen jatke 
tutkimusalue on. Vallitsevia kiviä ovat mustaliuskeet, tuffiitit, dolomiitit, karsikivet sekä raitaiset 
rautamuodostumat. Lisäksi esiintyy tholeiittisia ja komatiittisia vulkaniitteja sekä kvartsiitteja. 
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Paikoin hydroterminen muuttuminen kuten albiittiutunuminen, kloriittiutuminen, amfiboliittiu-
tuminen ja karsiutuminen ovat tyypillisiä. Kohteeseen on suunnitetu kairausohjelma. 

7.21 Kuervitikko, Kolari 
Kolarin Kuervitikkon vanhoja kairansydämiä revidoitiin Lopen kairasydänarkistossa 23 kpl. 
Kairasydänten voimakkaimmin kiisuuntuneet osueet oli usein analysoitu kokonaan ja vain kiisu-
tonta tai heikkokiisuista osaa oli jäljellä. Kolarin alueelle suunnitellut tutkimukset eivät toteutu-
neet, koska alueella työskentelee ulkomaisia malminetsintäyhtiöitä. 

7.22 Misin liuskealue 
Misin tutkimusalue sijaitsee noin 35 km Rovaniemeltä Kemijärvelle päin. Geologian tutkimus-
keskus suoritti alueella useammassa kohteessa malmitutkimuksia edellä mainittuina vuosina 
Isomaan et al. (2007) raportissa kuvataan seuraavat tutkimuskohteet: Välimaa, Välijoki, Sa-
dinmaa, Tuorevaara, Venelampi, Särkipalo, Mustalampi, Pilkkakangas ja Köyryselkä. 
Tutkimuskohteissa tehtiin lohkare-etsintää, kallioperäkartoitusta, maaperän geokemiallisia ja -
stratigrafisia tutkimuksia, geofysikaalista maastomittausta ja syväkairausta 6842 m (kuva 19). 
Misin liuskejakso koostuu emäksisestä vulkaniitista, tuffiitista, kiilleliuskeesta ja grafiittipitoi-
sesta liuskeesta. Kallioperä on paikoin voimakkaasti muuttunut; albiittiutunut, epidoottiutunut, 
skapoliittiutunut ja vähän magnetiittiutunut.  Tutkimusten alkuvaiheessa arvioitiin, että Misin 
alue saattaisi olla rautaoksidi-kupari-kultamalmien suhteen potentiaalinen. 

Syväkairauksissa tavataan sulfidimineraaleina magneettikiisua, rikkikiisua ja kuparikiisua. Gra-
fiittipitoisessa liuskeessa on jonkin verran sinkkivälkettä ja lyijyhohdetta. Analysoiduissa kai-
rasydännäytteissä on merkkejä kultapitoisuuden noususta. Välijoen reiässä R331 on heikko 1,2 
m:n mineralisaatio, jossa sinkkipitoisuus on 1,6 % ja lyijy 0,9 %. Tuorevaarassa kuparipitoisuus 
on parhaimmillaan 1 m analyysissä 0,7 % sekä yhdessä kapeassa juonessa 10 %. 

Misin alueen maaperä koostuu viimeisimpään jäätikön liikesuuntaan (lännestä itään) nähden 
poikittaisten ribbed-moreenien ja liikesuuntaisten drumliinien muodostamasta kentästä, jota hal-
koo luode-kaakkosuuntainen harju-kompleksi. Erityisesti ribbed-moreenit ovat alueella minerali-
soitumien ja muuttmisvyöhykkeiden etsinnän kannalta merkittäviä moreenimuodostumia. Ne 
koostuvat kahdesta moreeniyksiköstä, joissa ylemmässä (0-2,5 m) esiintyy kohonneita kulta-, 
kupari- ja sinkkipitoisuuksia. 
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Kuva 19.   Misin valtausalueet ja kairanreiät  geologisella kartalla. 

7.22.1 Tuorevaara, Kemijärvi 
Ennen Tuorevaaran kairauksia kohteessa suoritettiin kallioperäkartoitusta ja lohkaretutkimuk-
sia. Kohteen kenttätutkimuksissa löytyi voimakkaasti muuttuneita, heikosti kiisuuntuneita vul-
kaniittilohkareita. Lohkareet ovat voimakkaasti albiittiutuneita, epidoottiutuneita ja paikoin ska-
poliittiutuneita, kalliopaljastumia alueella on harvakseltaan, lähinnä kiilleliusketta. Vuosina 2002 
ja 2004 kairattiin reiät (R346-359). Kairasydämissä muuttuminen ilmenee pääasiassa albiittiutu-
misena ja epidoottiutumisena. Näiden lisäksi usein esiintyy myös skapoliittiutumista ja magne-
tiittiutumista, satunnaisesti vähän karbonaattiutumista. Säteilymittauksia kairasydämistä ei ole 
tehty. Kairasydämissä tavataan emäksistä vulkaniittia, tuffiittia, kvartsiittia ja kiilleliusketta (pai-
koin fylliittisiä osueita). Leikkaavina juonina esiintyy kvartsijuonia. Satunnaisesti tavataan albi-
tiittijuonia. 
 
Rikkikiisu on yleisesti esiintyvä sulfidimineraali, mutta magneettikiisua tavataan myös. Kupari-
kiisua esiintyy satunnaisesti paikoin jopa runsaasti pirotteena ja läiskinä. Magnetiitin esiintymi-
nen on yleistä. Magnetiitti liittyy muuttumisprosessiin, mutta osa saattaa olla primaarista alkupe-
rää. Kuparipitoisuus vaihtelee laajasti ollen parhaimmillaan 0,73 %. Kuparikiisupitoisissa juonis-
sa kuparipitoisuus nousee 10 %:iin. Kuparipitoisuus näyttää joissakin rei’issä hyvin korreloivan 
kullan, palladiumin ja platinan kanssa. Sama näkyy tietenkin myös rikissä ja raudassa. Rautapi-
toisuus on maksimissaan 17,7 % ja rikkipitoisuus 2,9 %. Eräässä rikkikiisuvaltaisessa osueessa 
rautapitoisuus on 29,5 % ja rikkipitoisuus nousee 12,2 %:iin. Sinkkipitoisuus on alhainen, mutta 
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satunnaisesti nousee 0,37 %:iin. Jalometallipitoisuus vaihtelee ollen alhainen, maksimissaan kul-
ta 49, palladium 41 ja platina 19 ppb:tä. 
 
Tuorevaara 2-valtaukselle kairattiin vuonna 2006 seitsemän syväkairausreikää (R391–397) yh-
teispituudeltaan 990 m aikaisemmin geofysikaalisesti maastomitatulle alueelle. Profiili sijoittuu 
Isopalon maantien ja Misijoen Peuralammin väliin. Reiät lävistävät alueelle tyypillisiä kiviä ku-
ten emäksistä vulkaniittia, kiilleliuskeita ja graniittia, jotka ovat vaihtelevasti hydrotermisesti 
muuttuneita. Muuttuminen vaihtelee täydellisestä albiittiutumisesta tai karsiutumisesta vain 
heikkoon haamumaiseen jälkeen. Tyypillisiä muuttumisprosesseja ovat albiittiutuminen, amfibo-
liutuminen, kloriittiutuminen, karsiutuminen ja epidoottiutuminen.Kapeat leikkaavat kvartsijuo-
net ovat yleisiä ja paikoin esiintyy granaattiporfyroblasteja ja skapoliittia välikerroksina. 

Vaihtelevasti magneettisessa kivessä esiintyy magnetiittia pääasiassa heikkona, mutta paikoin 
kohtalaisen pirotteena sekä harvemmin raekasaumina tai lähes kompakteina kapeina raitoina. 
Kiisuja on paikoin pääasiassa heikkona pirotteena, mutta joskus runsaammin varsinkin kvartsi-
juonissa. Magneetti- ja rikkikiisu ovat yleisimmät sulfidimineraalit, mutta heikkoa kuparikiisupi-
rotetta esiintyy vain satunnaisesti. Rautapitoisuus vaihtelee 0,25 – 17,9 %, rikki 0,1 – 0,89 %, 
kupari alle 800 ppm ja sinkki alle 340 ppm. Kultapitoisuus jää suurimmassa osassa alle erotus-
kynnyksen 10 ppb ja muualla pitoisuus vaihtelee 10 – 30 ppb. Pd- ja Pt-pitoisuudet jäävät lähes 
poikkeuksetta erotuskynnyksen 10 ppb alle ja korkeimmat pitoisuudet ovat noin 20 ppb. 

7.22.2 Venelampi, Kemijärvi 
Venelampi sijaitsee Misin asemalta 3,5 km kaakkoon metsäautotien varrella. Tutkimukset aloi-
tettiin magneettisen ja sähköisen matalalentoanomalian perusteella (Isomaa 2006). Tutkimuskoh-
teessa suoritettiin lohkare-etsintää, kallioperäkartoitusta, geofysikaalisia maastomittauksia ja sy-
väkairausta (7 reikää/600,70 m). Kairauksissa tavattiin voimakkaasti ruhjoutuneita ja hydroter-
misesti muuttuneita vulkaniitteja. Kairasydämissä oli satunnaisesti magneetti- ja rikkikiisua ja 
runsaasti magnetiittia, joka selittää kohteen magneettisen anomalian. Analysoitujen näytteiden 
metallipitoisuudet jäivät alhaisiksi. Kuparipitoisuus on parhaimmillaan 0,2 %, jalometallipitoi-
suuksien jäädessä lähes kauttaaltaan alle määritysrajan (< 10 ppb). 

7.22.3 Mustalampi, Kemijärvi 

Mustalammen kohteeseen tehtiin vuonna 2002 systemaattinen maastomittaus, magneettinen ja 
VLF-R –mittaus ja sitä täydennettiin vuonna 2004. Kohteeseen kairattiin syksyllä 2005 GTK:n 
POKA-kalustolla. Perusteena olivat vanhoista Rautaruukki Oy:n kairasydämistä saadut hyvät 
kuparipitoisuudet. 

Kairareiät (R370-374) oli suunniteltu N-S-suuntaiseen profiiliin. Profiiliin saatiin kairattua kaksi 
reikää, ja sitten alkoivat vaikeudet. Alueen paksut hiekkasedimentit vaikeuttivat kairausta siten, 
että putket katkeilivat jatkuvasti. Reikäpaikkoja jouduttiin jatkuvasti siirtämään, ja lopputulos oli 
kaikkea muuta kuin profiili. Kairauksissa tavattiin lähes kompakti magnetiittimalmi. Kahden rei-
än kairasydämet analysoitiin. Rautapitoisuus on korkea, maksimissaan 49 %. kuparipitoisuus 
nousee myös siellä, missä on runsaasti magnetiittia ollen em. kohdalla 0,238 %. Rikkipitoisuus 
on korkeimmillaan 4,43 %, mutta muuten vaihtelee 0,06-1,03 %:n välillä. Jalometallipitoisuudet 
ovat alhaisia alle 10 ppb. Yhdessä kuparipitoisessa kohdassa palladiumpitoisuus nousee 168 
ppb:hen. 
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7.22.4 Särkipalo, Kemijärvi 
Kenttätutkimusten tuloksena löytyi Särkipalon alueelta myös paikoin voimakkaasti muuttuneita, 
kiisupitoisia lohkareita. Luonteeltaan lohkareet muistuttavat Tuorevaaran lohkareita. Valtaus 
kohteeseen tehtiin syksyllä 2004 ja samana vuonna sinne tehtiin systemaattinen magneettinen, 
IP- ja VLF-R –maastomittaus. Mittausalueen laajuus oli 1,6 km2. Vuonna 2004 Särkipalon koh-
teeseen kairattiin 9 reikää (R360-368). Seuraavana vuonna jatkettiin kairauksia, ja reikiä tehtiin 9 
kpl lisää (R375-383), yhteensä 1002 m. 

Särkipalon valtausalueen maaperä muodostuu loivapiirteisistä kumpareista, jotka myötäilevät 
kallion pinnanmuotoja. Uurresuunnat vaihtelevat 270-280. 

Kairareiät suunniteltiin kahteen, lähes N-S-suuntaiseen profiiliin. Syksyn ja talven aikana kairat-
tiin 9 reikää, yhteispituudeltaan 1002,45 metriä. 

Yleisin kivilaji alueella on emäksinen vulkaniitti. Kivi on voimakkaasti muuttunut; epidoottiutu-
nut, albiittiutunut, biotiittiutunut ja kloriittiutunut. Kohteen S-puolella tavattiin graniittia, ja ha-
panta vulkaniittia (saattaa olla graniittiin liittyvä jäähtymisreunus). Kairasydämissä tuli esille 
karsivyöhyke. Juonina esiintyvät metadiabaasi, kvartsi- ja karbonaattijuonet. 

Kairareikä 366 on luodattu (Astrock Oy). Yleisimmät malmimineraalit ovat rikkikiisu, magneet-
tikiisu ja kuparikiisu. Rautapitoisuus vaihtelee 4,9-19 %:n välillä, rikkipitoisuus 0,35-6,9 %:n 
välillä ja kuparipitoisuus enimmäkseen alle 0,1 %, mutta myös kuparipitoisempia osueita tava-
taan, jolloin kuparipitoisuus vaihtelee 0,13-0,83 %:n välillä. Korkein kuparipitoisuus on 1,63 %. 
Reiässä 361 kuparipitoisuus on 0,74 % /4 m, ja rei'ässä 366 1,9 %/0,3 m. Kultapitoisuudet ovat 
alhaisia vaihdellen 10-624 ppb:n välillä , samoin myös palladium- ja platinapitoisuudet ollen alle 
128 ppb tä. Satunnaisesti kulta nousee1430 ppb. Kun verrataan Tuorevaaran ja Särkipalon ana-
lyysituloksia kuparin ja kullan osalta, näyttää Särkipalo olevan edellä mainittujen metallien suh-
teen potentiaalisempi kuin Tuorevaara. 

7.23  Kuusivaara, Rovaniemi 
Kuusivaara sijaitsee Rovaniemen Muurolan kylästä 15 kilometriä maantietä no 930 länteen. Tut-
kimukset aloitettiin kallioperästä löytyneiden kuparihohdeviitteiden perusteella (Isomaa ja Sand-
gren 2006). Tutkimuskohteessa suoritettiin lohkare-etsintää, kallioperäkartoitusta, geofysi-
kaalisia maastomittauksia (magneettinen, VLF-R- ja IP-mittausta) ja syväkairausta (19R/ 
1932,20 m). Kairauksissa tavattiin voimakkaasti ruhjoutuneita ja muuttuneita kiviä. Kairasydä-
missä on satunnaisesti magneetti-, kupari-, rikkikiisua, kuparihohdetta, metallista kuparia ja 
magnetiittia. Kuparipitoisuus on enimmäkseen alle 0,1 %:n. Kuparin maksimipitoisuudeksi to-
dettiin 3,4 %. Jalometallipitoisuudet jäivät alhaisiksi vaihdellen 10-50 ppb:n välillä. 

7.24 Pukinselkä, Tervola 

Pukinselän tutkimukset aloitettiin alueelta lähetettyjen sulfidipitoisten kansannäytteiden perus-
teella. Niissä tavattiin kohonneita kulta- ja kuparipitoisuuksia. Alueelta on aikaisemmin louhittu 
myös kiviainesta maanteiden ja rautatien pohjamateriaaliksi. Näistä louhoksista otetuissa vulka-
niitti- ja albiittidiabaasinäytteissä tavattiin myös magneetti- rikki- sekä hieman kuparikiisua ja 
malakiittia (Karvinen et al. 2007). 

Geologian tutkimuskeskuksen tutkimukset käsittivät geologista kartoitusta, sähkömagneettisia 
maastomittauksia ja kairausta yhteensä 505.45 m. GTK:n Poka-kairauksissa tavattiin koko pro-
fiililla vuoroin mafisia vulkaniitteja ja melko homogeenisia epidoottiutuneita albiittidiabaaseja. 
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Molemmat kivilajityypit ovat hieman muuttuneita ja niissä on monin paikoin heikko sulfidipiro-
te. Analysoidut arvomineraalipitoisuudet jäivät kuitenkin varsin alhaisiksi; kupari max 1100 ppm 
ja Au 92 ppb. Tosin nämä pitoisuudet analysoitiin itäisimmän (viimeisen kairatun) reiän lopusta 
rypyttyneestä tuffiitista. 

Selviä merkkejä kullan tai muiden arvomineraalien runsaammasta esiintymisestä ei näissä tutki-
muksissa tavattu. Pukinselän muuttuneissa albiittidiabaaseissa ja metatuffiiteissa on kuitenkin 
anomaalisia kulta-, telluuri- ja kuparipitoisuuksia. Ainakin kullan esiintyminen muuttuneissa ja 
paikoin kvartsiutuneissa yksiköissä voisi olla mahdollista. Geologian tutkimuskeskus on lopetta-
nut kohteen tutkimukset vuonna 2007. 

7.25 Rumatmaat, Rovaniemi 
Rumatmaat sijaitsee Rovaniemen kaupungin ja Ylitornion kunnan rajan tuntumassa noin 20 km 
Muurolan kylästä länteen. GTK aloitti kesällä 2006 alueella malmitutkimukset, kun tutkimus-
avustaja Antti Pakonen löysi uuden metsäautotien ojista säteileviä ja sulfidirikkaita lohkareita ja 
kallionnokkia (Karvinen 2007). 

Ympäristön maastotöissä tavattiin paikoin säteilyä ja sulfidipitoisuutta Jouttiaavan muodostuman 
mafisissa vulkaniiteissa, karsikivissä, grafiittiliuskeissa ja kvartsiiteissa. Yleensä niihin liittyy 
runsas magneetti- ja rikkikiisu- sekä selvä kuparikiisupirote. 

Yhdelle parhaiten paljastuneelle kohteelle metsäautotien varteen suunniteltiin ja toteutettiin ura-
näytteenotto. Uranäytteistä ja ympäristön kallioista otetuista näytteistä saadut analyysitulokset 
osoittavat , että alueen kupari- ja kultapitoisuudet ovat kohonneet. Parhaat kuparipitoisuudet ovat 
noin 1 % ja kultapitoisuudet noin 0.5 ppm. Yhtenäistä mineralisoitunutta vyöhykettä ei vielä näi-
den havaintojen perusteella ole kuitenkaan voitu osoittaa. Uranäytteistä määritettiin petrofysikaa-
liset ominaisuudet, joiden perusteella IP –menetelmä vaikuttaa sopivalta menetelmältä alueen 
lähempään geofysikaaliseen tutkimiseen. 

7.26 Kuttusvaara, Savukoski 
Savukosken Kuttusvaaran kulta-nikkelitutkimukset alkoivat vuosina 2006-2008 tehtiin yhteis-
työssä Emäksisten magmakivien malmivarojen kartoitushankkeen kanssa. Kulta- ja nikkelitut-
kimusten tarkoituksena oli selvittää liittyykö proterotsooisten ja arkeeisten kivilajien kontakti-
vyöhykkeen suurrakenteeseen malmipotentiaalia, erityisesti komatiittien osalta, mutta myös laa-
ja-alaisemmin Tulppion vihreäkivijaksossa. Tutkimukset käsittivät geokemiallisia profiilimitta-
uksia (8/250 pistettä), geologista kartoitusta, systemaattisia M+VLF-R ja G-mittauksia 10 km2  
sekä tutkimuskaivantoja (79 kpl), joista otettiin raskasmineraali-, geokemian- ja kallionäytteet. 
Kultakohteisiin kairattiin 12 reikää 1569 m. 

Tämän lisäksi Kuttusvaaran alueelle tehtiin elokuussa 2007 kolme MMI-profiilia (kuva 21). Pro-
fiilit 31 ja 33 kulkevat poikki arkeeisen ja proterotsooisen kontaktivyöhykkeen, siten että profii-
lien länsipään kallioperä koostuu proteerotsooisista vulkaniiteista ja sedimenteistä ja itäpää vas-
taavasti arkeeisista kivilajeista (Sarala et al. 2007). Profiili 32 sijoittuu kokonaan proterotsooisen 
kallioperän alueelle. MMI-profiilien tuloksia voidaan verrata kairaustietoihin ja tutkimuskaivan-
noista saatuihin tuloksiin. Lisäksi profiilit sijoittuvat samoille kohdin, joista vuonna 2006 toteu-
tettiin moreenigeokemiallinen näytteenotto. 

Au-, Ag-, Pd-, As-, Cu-, Pb-, Zn-anomaliat profiileilla 33 ja 32 sijoittuvat komatiittien kontakti-
vyöhykkeisiin, osin samoille alueille kuin vastaavilla moreenigeokemian profiileilla. Nikkelin 
suhteen voimakkain anomalia on Kuttusvaaran komatiittialueella. Profiilikairauksissa ei kuiten-
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kaan todettu malmia näissä anomalioissa. Profiilin 31 kaakkoispään kuparianomaliaa ei ole tar-
kistettu. 

Iskelmävaara on Savukosken kohteista eteläisin ja sijaitsee Lattunasta Sokliin menevän päätien 
varressa, sen eteläpuolella. Savukoskelta (koilliseen) on matkaa kohteeseen n. 60 km. Alueella 
esiintyy alueellisessa moreenigeokemiassa usean näytepisteen kattava kulta-anomalia. Kallioperä 
koostuu graniittigneissistä ja emäksisistä vulkaniiteista. Niistä jälkimmäisiä esiintyy myös leik-
kaavina linsseinä graniittigneissien seassa.  

MMI-näytteitä otettiin kolmelta profiililta 35, 36 ja 37 (kuvat 5-10). Profiililla 35 on anomalisia 
Cu, Ag ja Zn-pitoisuuksia ja profiililla 36 vastaavasti Au, Cu ja Ag on kohonneina. Profiililla 37 
on voimakas Mo-Pb-U-Zn anomalia. Näitä ei ole tarkistettu. 

 



   52 
  
 
 

      
  

 
Kuva 20.   Savukosken Tulppion vihreäkivijakson MMI-profiilien kultapitoisuus. 
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7.27 Kupsusselkä, Yli-Ii 
Arkeeisella vihreäkivialueella Iijoen pohjoispuolella Yli-Iin Kupsusselässä kultaa on tavattu ma-
fisten vulkaniittien hiertovyöhykkeessä (Rossi ja Konnuaho 2006). Korkeimmat kultapitoisuudet 
on tavattu magneettisen anomalian itäreunaa myötäilevässä hiertovyöhykkeessä R327-R332, jos-
sa muutamissa näytteissä on 0,5 ppm kultaa ja korkein kultapitoisuus on 1,17 ppm reiässä R331. 
R328-R330:n tonaliitissa, felsisessä juonessa, intermediäärisessä juonessa ja mafisessa vulkanii-
tissa on 152 m anomaalisesti (0,02-0,7 ppm) kultapitoista kiveä. Reiällä R350 on lävistetty noin 
50 m leveä kultapitoinen vyöhyke 0,1-3 ppm Au, jossa on kahdeksan metrin matkalla 1-3 ppm 
Au. Muutaman metrin kultapitoisia lävistyksiä on lisäksi rei’issä R343 ja R352 (max 0,3 ppm 
Au), joissa myös lävistettiin hiertovyöhyke. Korkeimmat arseenipitoisuudet ovat kairanreikävä-
lillä R327-R332. Myös kadmiumin on havaittu nousevan kultapitoisissa rei’issä. 

Kuvassa 21 on magneettiselle kartalla esitetty kullan, MMI-tulokset. Au-pitoisuuksien korkeim-
mat arvot sattuvat kairasydämistä analysoitujen korkeimpien pitoisuuksien kohdalle. MMI-
anomalinen kulta-anomalia näyttäisi olevan koillis-lounaissuuntainen, mikä on kenttähavaintojen 
perusteella venymän suunta. Tämän rakenteen tarkistaminen tulevissa kairauksissa olisi syytä 
ottaa tutkimuskohteeksi. 
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Kuva 21.   Yli-Iin Kupsusselän kairanreiät ja MMI-kultapitoisuudet maanpintamagneettisella kartalla. 

 

 



   55 
  
 
 

      
  

7.28 Pajulampi, Kuusamo 
Kesällä 2007 tutkimusavustaja Jorma Valkama löysi maaperäkartoituksen yhteydessä kupari-
kiisupitoisen kvartsijuoniston turpeen alta suosaarekkesta Kuusamon Pajulammen maastosta. 

Alustavassa kartoituksessa otetuissa näytteissä kvartsi-kuparikiisujuonissa ja sen sivukivessä al-
biitti-karbonaattikivessä on kultaa parhaimmillaan 5 ppm. 

Toukokuussa kartoitettiin Pajulammen kultapitoinen kvartsikuparikallio ja tehtiin vasaranäyt-
teenotto. Analyysiin lähetettiin 23 näytettä (510P ja 704P) sekä tilattiin kiillotettuja ohuthieitä 9 
kpl. Näytteet koostuvat kupari-kvartsijuonista, albitiitista ja metadiabaasista. Korkeimmat pitoi-
suudet tavattiin kupari-kvartsijuonessa 1.6 ppm Au ja 19 % Cu. 
 
Alueelle tehtiin pienialainen systemaattinen geofysikaalinen mittaus (M+S). Mineralisaatio erot-
tuu pienenä positiivisena magneettisena häiriönä kartalla, koska sen sivukivenä oleva diabaasi on 
magneettinen. Alustavissa kartoituksissa ympäristön mafisissa vulkaniiteissa ja diabaaseissa on 
satunnaisesti kuparikiisupirotetta. GTK jatkaa kohteen tutkimuksia. 

8 YHTEENVETO JA ARVIO JATKOTUTKIMUSTARPEESTA 
Pohjois-Suomen kultavarojen kartoitushankkeen tehtävänä vuosina 2003–2008 oli kartoittaa 
Pohjois-Suomen kultapotentiaalia ennen tutkimattomilla alueilla, paikantaa ja arvioida hyödyn-
nettäviä kultaesiintymiä, laatia julkaisuja ja kehittää tutkimusmenetelmiä.  

Hanke oli suora jatko edelliselle kultahankkeelle, jolta periytyivät Kettukuusikon, Sakiatievan ja 
Soretiakummun kulta-aiheet ja eräitä muita valtauksia. Myös Petäjäselän alueella tutkimukset oli 
aloitettu jo vuonna 2002. Hankkeen aikana em. taloudellisesti merkittäviksi arvioitujen kulta-
esiintymien tutkimukset saatettiin päätökseen ja raportoiduksi Petäjäselkää lukuun ottamatta, jos-
ta kaikki analyysitulokset eivät ehtineet valmistua. 

Uusien kultapotentiaalien paikantamisessa hyödynnettiin nykyaikaisia tutkimusmenetelmiä. Läh-
tökohtana Keski-Lapissa olivat GTK:n geotiedon paikkatietojärjestelmään perustuva spatiaali-
mallinnuksen prospektiivisuusennuste, jossa opetuskohteina oli tunnetut esiintymät ja malmimal-
lina orogeeninen kultamalmi (Nykänen 2008). Tähän ja rakennegeologiin tulkintoihin perustuen 
valittiin jatkotutkimuskohteiksi Petäjäselän, Tiukuvaaran, Nuttion, Vuomanperän ja Lauttaselän 
alueen, joiden kultapotentiaalisuudelle Tiukuvaaraa lukuun ottamatta on saatu vahvistusta. 

 Pohjois-Sodankylän kultaaiheiden; Sakiatieva- Ruosselkä, Kirakka-aapa, Petäjälehto ja Lohisar-
rio tutkimusten lähtökohtana olivat alueellisen moreenigeokemian anomaliat, Savukosken Kut-
tusvaarassa ja Yli-Iin Kupsusselässä arkeeisiin vulkaniitteihin liittyvät hierto- ja muuttumis-
vyöhykkeet, Misissä geologiset analogiat ja kallioperän voimakas muuttuminen, jotka indikoivat 
rauta-kulta-kuparimalmen esiintymismahdollisuuksia. Laanilassa tutkittiin alueen koillissuuntai-
siin rakenteisiin diabaasien yhteyteen liittyviä kultakvartsijuonia. Tähän saatiin vahvistus Kaks-
lauttasen Tullinpalon kulta-kuparikvartsijuonesta saadun kansannäytteen myötä, joka varmistet-
tiin kairaamalla. Kuusamon Pajulammen kulta-kuparikvartsijuonisto löytyi maaperäkartoituksen 
yhteydessä. 

Kohteellisissa tutkimuksissa ensivaiheessa kaivettiin tutkimuskaivantoja, joista tehtiin maaperä-
geologisia tutkimuksia, laskettiin moreenin ja rapakallionäytteiden kultahippujen määrää, ja tut-
kittiin kallioperän rakenteita. Kultamineralisaatioiden paikantamisessa käytettiin geokemiallista 
näytteenottoa 50–500 m pistevälillä tilanteesta riippuen. Uutena menetelmänä testattiin MMI-
näytteenottoa, josta saatiin positiivisia tuloksia, sillä se antoi samansuuntaisia tuloksia kuin mo-
reenigeokemiakin. Geofysikaalisina menetelminä ovat olleet magneettinen, sähkömagneettinen 
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VLF-R, painovoima, IP ja SP (omapotentiaali). Ensivaiheessa on pyritty selvittämään kunkin 
tutkimuskohteen kivilajiyksikköjen rajoja, siirroksia ja hiertoja, muuttumisvyöhykkeitä sekä 
mahdollisia johteita magneettisella ja VLF-R menetelmällä. Geofysiikan karttojen ja kartoitus-
havaintojen rakennetulkintaan sekä moreenigeokemiaan perustuvat otolliset kohteet tarkistettiin 
syväkairaamalla. 

Todettuja anomalioita ja rakenteita tarkistettiin kairaamalla n. 36 km.  Geokemian näytteitä otet-
tiin iskuporaamalla 7856 pisteestä. MMI-näytteitä otettiin 1164 kpl ja kemiallisia analyysejä tee-
tettiin kaikkiaan n. 35000 kpl. Kaiken kaikkiaan tutkittiin 54 valtausaluetta. Työn tuloksista laa-
dittiin 36 raporttia, 39 julkaisua ja neljä pro gradua. 
 
Kartoituksen konkreettiset tulokset ovat Kittilän Kettukuusikon, Sakiatievan ja Soretiakummun 
kulta-esiintymät. Kittilän Petäjäselästä Porkosen muodostumasta on paikannettu useita kulta-
mineralisaatioita, joissa on analogisia piirteitä Suurikuusikon kanssa. Petäjäselän ja Sakiatievan 
kultaesiintymät ympäristöineen omaavat suuren potentiaalin ja ovat haastavia jatkotutkimuskoh-
teita kaivosyhtiöille. 

Mielenkiintoinen on myös Oivan kulta-kupari-kvartsijuoni, joka on noin 400 km pituiseen koil-
lissuuntaiseen suurrakenteeseen liittyvä kultamineralisaatio Laanilassa ja edustaa Lapin kulta-
hippujen yhtä mahdollista emäkalliotyyppiä.  

Muita kultamineralisaatioiksi luokiteltavia kohteita ovat Lauttaselkä (Kittilä), Vuomanperä, Ki-
rakkaapa ja Lohisarriot, (Sodankylä), Särkipalo (Kemijärvi), Kupsusselkä (Yli-Ii) ja Pajulampi 
(Kuusamo). 

Tässä yhteenvedossa esitetään seuraavanlainen jatkotutkimussuunnitelma: 

Petäjäselän työmaan valtauksista laaditaan myyntipaketti keväällä 2009, joka käsittäisi  kaikki 
valtaukset ja niihin liittyvän tietoaineiston käyttöoikeuden. Tämä aineisto on hyvin kattava, sitä 
on kerätty vuodesta 1988 lähtien. Se käsittää mm. mittavat geofysikaaliset maastomittaukset, ti-
hennetyt lentomittaukset, geokemiallisen aineistot, raskasmineraalitutkimukset, kairaus-ja ana-
lyysitiedot, niiden tilastolliset tulkinnat ja mineralogiset tutkimukset. Petäjäselkä on kultapoten-
tiaalinen, sijaitsee lähellä kaivosta ja sen mineralisaatiot ovat geologialtaan samantyyppisiä kuin 
Suurikuusikossa. Petäjäselästä on paikannettu kultamineralisaatioita Kerolaelta, Selkä-
Mäntypäältä, Vuomasjärämäaavalta ja Sinoselästä. 

Haussa olevien valtausten osalta tutkimuksia ehdotetaan jatkevan tulevissa hankkeissa seuraa-
vasti: 

1. Kittilän Lauttaselässä vulkaniittien ja sedimenttien kontaktin kultapitoisen arseenikiisupitoisen 
muuttumisvyöhykkeen kairauksia jatketaan. 

2. Yli-Iin Kupsusselän arkeeisen Oijärvivyöhykkeeseen liittyvän kulta-aiheen kairauksia jatke-
taan mineralisaation paikantamiseksi. 

3. Laanilan diabaasiin liittyvän kulta-kuparikiisujuonten, syeniittijuonten ja sideriitti-, hematiitti-
juonten osalta tutkimuksia jatketaan sekä kullan että REE-aineiden osalta. 

4.  Kairauksin tulisi myös tarkistaa Kuusamon Pajulammen albitiittiin liittyvä osin paljastunut 
kulta-kuparimineralisaatio. 

5.  Tarkistetaan Pelkosenniemen Rahkavaaran alueen kulta-anomaliat, joiden osalta toteutus on 
viivästynyt ulkopuolisen varauksen vuoksi.  
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6.  Sodankylän Vuomanperän kulta-sinkki-kupariaiheen osalta kairaus on tehty, mutta analyysit 
eivät ole valmistuneet, joten raportointi siirtyy vuodelle 2009. 

7.  Raportointi ja aineiston dokumentointi saatetaan päätökseen vuoden 2009 aikana. 
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11 LIITTEET 

11.1 Vuosiraportit 

11.1.1 Toimintavuosi 2003 
 
Pelkosenniemen Rahkavaarassa ja Kummitsoivassa on jatkettu viime vuonna keskeytynyttä 
geokemiallista näytteenotto-ohjelmaa ja näytteitä on otettu 285 pisteestä. Näytteenotto oli osan 
aikaa keskeytyneenä FIRE-projektin vuoksi. Myös systemaattista magneettista ja VLF-R-
mittausta on jatkettu. 
 
Kittilän Petäjäselässä valmistui magneettinen ja VLF-R-mittausohjelma ja POKA-
kairausohjelma johteiden selvittämiseksi on toteutettu. Kaikkiaan on kairattu 41 reikää, yhteispi-
tuudeltaan 2000 m. Kairauksessa tavatut kivet ovat muuttuneita ja usein voimakkaasti rapautunei-
ta albiitti-karbonaattikiviä, joissa toisinaan esiintyy myös serisiittiä ja grafiittia. Tyypillisesti ki-
vissä näkyy götiittiytynyttä suonistoa. Muuttumattomat kivet näyttävät olevan grafiittituffia sekä 
mafista että ultramafista vulkaniittia. Voimakkaasti rapautuneissa saumoissa sydänhukkaa saattaa 
olla 60-90 %. Karbonaattiutunut vyöhyke näyttäisi olevan arvioitua laajempi. Kiisuja esiintyy 
muuttuneissa kivissä vaihtelevana, pääasiassa heikkona pirotteena. Kiisut ovat magneetti-, rikki- 
ja kuparikiisua sekä paikoin myös arseenikiisua. Kiisuuntumat muistuttavat Suurikuusikon vas-
taavia ja sijoittuvat Porkonen-Pahtavaara rautamuodostumajakson pohjoisille jatkeille. Myös 
suurrakenteet ovat pohjois-eteläsuuntaisia. Alueella on myös aloitettu geokemiallista näytteenot-
toa (16 näytettä/km2) ja näytteitä on otettu 500 pisteestä. Geofysikaalista SP-mittausta on tehty 60 
linjakm muuttumisvyöhykkeiden seuraamiseksi. Marraskuun lopussa aloitettiin Petäjäselässä sy-
väkairausohjelma paksummalla kalustolla, koska kivien rikkonaisuuden vuoksi POKA:lla ei saa-
tu näytettä. Ohjelmasta on kairattu 3 reikää yhteensä 180 m. 
 
Kittilän Kettukuusikossa on 31.03.2003 aloitettu noin 1000 m syväkairausohjelma Sirkkaruh-
jeen ja Levijärvi-Loukinen systeemin jatkeiden selvittämiseksi. Kohteeseen on kairattu 12 reikää 
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yhteensä 923 m. Kairauksessa on lävistetty useita pitkiä hydrotermisesti muuttuneita kiisu-
vyöhykkeitä, joissa esiintyy vaihtelevana, usein kohtalaisena pirotteena magneetti- ja rikkikiisua. 
Kettukuusikosta on saatu käyttöön Outokumpu Mining Oy:ltä vanhaa aineistoa. Vanhoista rei'istä 
tehdyissä uusinta-analyyseissä on todettu 3.5 g/7 m ja 2.3 g/4 m kultapitoisuuksia. yhdessä uusis-
ta rei'istä on todettu 47 m:n matkalla noin 1 g, sisältäen lävistykset 4,2 g/ 4 m ja 4.0 g/ 5,5 m. 
Neljässä eri reiässä on analysoitu noin 2.5 g 2-4 m lävistyksinä. Kulta esiintyy pääasiassa sul-
keumina pyriitissä. Lisäksi sulkeumina esiintyy kuparikiisua, tellurideja, lyijyhohdetta ja tetrahe-
driittia. Kulta-aihe esiteltiin FEM -kongressissa ja se on raportoitu KTM:lle myyntiä varten. 
 
Sodankylän Sakiatievassa on saatu päätökseen syväkairausohjelma, joka ei vaikeiden olosuhtei-
den vuoksi onnistunut suunnitellusti, vaan jouduttiin keskeyttämään (3R/185 m). Kairauksessa on 
todettu hydrotermisesti muuttuneita komatiitteja, basalttisia vulkaniitteja ja sedimenttikiviä. 
Magneetti- ja rikkikiisua esiintyy vaihtelevasti, mutta yleensä vähäisiä määriä hydrotermisesti 
muuttuneissa kivissä. Muuttuneita kiviä leikkaavat kvartsi- ja graniittijuonet. Esiintymästä on ra-
portti valmisteilla. Ruosselän Raanurääseikköön on kairattu kolme syväkairausreikää (3R/314 
m), jotka lävistävät vaihtelevasti hydrotermisesti muuttuneita komatiitteja, vulkaniitteja ja grafiit-
tipitoisia kiilleliuskeita. Komatiiteissa esiintyy magnetiittipirotteen ohella heikkoa magneetti-, 
rikki – ja kuparikiisupirotetta. Yksi reikä lävistää noin 5 m paksun magneettikiisukiisuuntuman 
peridotiittisessa komatiitissa, jossa kiisujen määrä vaihtelee 20-30 % välillä. Lohiaavalla ja Lo-
hisarrioilla on kairattu yhdeksän POKA-kairausreikää (9R/379 m), joista neljällä ei tavoitettu 
kalliota. Reiät lävistävät pääasiassa graniittia. Yhdestä reiästä on todettu muuttuneessa liuskeessa 
noin 16 m matkalla kiisupirotetta sekä vähän molybdeenihohdetta. Yksi reikä lävistää komatiittia 
sekä intermediaarista vulkaniittia, jossa esiintyy kisupitoisia hydrotermisesti muuttuneita väliker-
roksia. Lohisarrioilla on tehty 11 kpl noin 2 m syviä iskuporausreikiä, jotka on putkitettu Astrock 
Oy:n säteilymittauksia varten. Lisäksi on otettu raskasmineraalinäytteitä 40 pisteestä kaivinko-
neella, jotka on vaskattu sekä osaksi separoitu. Kohteilla ja niiden ympäristössä on kesän aikana 
kartoitettu. Loppuvuodesta Lohisarrioilla aloitettiin syväkairausohjelma geokemiallisten ja geo-
fysikaalisten magneettisten, elektromagneettisten ja radiometristen anomalioiden selvittämiseksi. 
Ohjelmasta toteutui kuluneena vuonna 6 R/ 603 m. Sodankylän Lehtovaarassa on toteutettu sy-
väkairausohjelma 9R / 988 m. Kairausreiät lävistävät Nattastyyppistä graniittia, jossa esiintyy 
runsaasti hydrotermisesti muuttuneita mafisia ja ultramafisia suuria sulkeumia. Näissä esiintyy 
pääasiassa rikkikiisua ohuena verkkomaisena juonistona, joka ilmeisesti on IP-anomalian aiheut-
taja.  Lisäksi Pikku-Hookanassa on alustavasti selvitetty kiisupitoisia albiittikiviä ja Visakup-
purassa voimakkaasti muuttuneita komatiitteja. 
 
Kuluneen puolen vuoden aikana on jouduttu tarkastelemaan ja korjaamaan tulostavoitteita, koska 
osa kairausrahoista on jouduttu siirtämään kausiapulaisten palkkaukseen. Näillä näkymin korjatut 
tulostavoitteet näyttäisivät toteutuvan, ellei ilmaannu merkittäviä viiveitä GPK:n palveluissa, var-
sinkin analyysiviiveitä. Tilanne muotoutuu selvemmäksi seuraavan vuosineljänneksen aikana. 
 
Toiminnan leikkaukset huomioiden tulostavoitteissa on kohtalaisesti pysytty ja mikäli loppuvuo-
deksi suunniteltu kairaus toteutuu koko vuoden tulostavoitteet toteutunevat. Palveluiden saata-
vuudesta johtuen uusilla alueilla ei ole päästy toimimaan suunnitelmien mukaisesti tai ainakin 
aikataulu on myöhästynyt. Tulossopimuksessa Sakiatieva oli nimetty raportoitavaksi kohteeksi, 
josta kuitenkin raportti valmistuu vasta tammikuussa 2004. Tämän sijasta on raportoitu KTM:ään 
Kittilän Kettukuusikon kulta-aihe, joka tullee kansainväliseen myyntiin alkuvuodesta. Muilta osin 
hanke toteutui korjattujen suunnitelmien mukaisesti, joskin osa loppuvuodesta tilatuista kairauk-
sista jatkuu vuoden 2004 puolella. 
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KTM:ään luovutetut raportit ja malminetsintäkohteet (nimi, raporttitunnus, mineraaliva-
rantoarvio)  
2.2.  Keinänen, V., 2003: Proterozoic Komatiite-Hosted Kettukuusikko Au Prospect. 
C/M06/2743/2003/1/10. 

 

Muuta 
Hankkeessa on viimeistelty puuttuvia Special Paper-julkaisuun tulevia artikkeleita.  Osa artikke-
leista tuli revidointikäsittelystä korjausehdotuksineen. Lisäksi on käyty kehityskeskusteluja, osal-
listuttu TUPA-hankkeen kokouksiin sekä viimeistelty loppuraporttia. 
 
Tämän hetkisten suunnitelmien mukaa Special Paper ilmestynee joulukuun alussa. 
 
Vesa Kortelainen on jatkanut Riddarhyttan Resources Ab:n maksullisessa hankkeessa kokopäi-
väisesti vuoden alusta. 
 
Hulkki, Keinänen, Pankka, Pulkkinen ja Salmirinne osallistuivat 8. – 11.9.2003 Kulta-
nikkeliworkshopiin ja ekskursiolle Kuopion yksikön toiminta-alueella. 
 
Hulkki, Keinänen, Kortelainen, Pankka, Pulkkinen ja Salmirinne osallistuivat 4. – 5. 12.2003 
FEM – kongressiin Rovaniemellä. Lisäksi Hulkki, Keinänen, Kortelainen, Pankka ja Salmirinne 
osallistuivat "Exploration for Orogenic Gold Deposit" – workshopiin 2. – 3. 12.2003. Kongres-
sissa luovutettiin palkinto Pulkkiselle kaivokseen (Pahtavaara) johtaneesta kultalöydöstä. 
 

11.1.2 Toimintavuosi 2004 
 
Kittilän Petäjäselässä on saatu valmiiksi viime vuonna aloitettu syväkairausohjelma, jolla pyrit-
tiin selvittämään todettuja geofysikaalisia anomalioita Suurikuusikon suuntaisessa rakenteessa ja 
kivilajimiljöössä. Vallitsevia kivilajeja ovat Kittilän ryhmän vulkaniitit sekä välikerroksina esiin-
tyvät mustaliuskeet ja eri fasiesten rautamuodostumia. Alkuvuodesta kairattiin yhteensä 6 reikää 
pituudeltaan 913 m. Kairauksessa on tavattu muuttuneita vulkaniitteja sekä kvartsi-karbonaatti-
juonistoja, joissa vähäistä kiisupirotetta. Analyysejä ei ole käytettävissä, mutta mikroskooppista 
kultaa on tavattu Suurikuusikon tyyppisissä kivissä. Toinen syväkairausohjelma on toteutettu Si-
noselässä ja Selkä-Mäntypäässä (7R/1228 m), jossa on kairattu Petäjäselän ja Suurikuusikon 
tyyppisiä muuttuneita ja hieman kiisuja sisältäviä kiviä. Kesäkuussa aloitettu moreeni- ja rapakal-
lionäytteenotto-ohjelma on saatu päätökseen. Näytteitä otettiin 217 pisteestä. Loppusyksystä aloi-
tettiin uusi rapakallionäytteenotto, josta loppuvuoteen mennessä on toteutunut 670 pistettä. Jenni 
Hasa kartoitti n. 1,5 kk:n ajan Petäjäselän alueella. Petäjäselkä ympäristöineen on myös hankkeen 
2104016 testialue ja siellä on tehty keväällä APV-mittaus ja kesällä 5000 linjakm matalalentomit-
taus noin 260 km2-alueella 50 m:n linjavälillä. Heikki Salmirinne on tehnyt molempien mittaus-
ten prosessointia kummallekin hankkeelle. Puuroniemessä Kapsajoella on tehty geofysikaalinen 
maastomittaus kairanreikäpaikkojen määrittämiseksi. Lähtökohtana kairaukselle on rapakal-
liomoreenista tavattu kulta-anomalia, jossa korkein yksittäinen piste antaa 10 gramman kultapi-
toisuuden. Kairaus pääsi alkamaan maaliskuun puolivälissä kairakoneiden pulan vuoksi ja en-
simmäisen vaiheen ohjelma jouduttiin supistamaan tästä syystä suunnitellusta 1000 metristä 300 
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metriin. Toteutunut kairausohjelma on vain 4 reikää yhteispituudeltaan 220 m. Kairauksessa on 
tavattu ruostunutta ja rapautunutta pintakalliota, joka on samalta alueelta kuin korkeimmat kulta-
pitoisuudet rapakalliossa, sekä terveempiä hydrotermisesti muuttuneita kiviä. Syväkairauksen ty-
pistymisen vuoksi alueella on kairausta jatkettu POKA:lla, jolla on kairattu 15 reikä yhteensä 756 
m. 
 
Sodankylän Lohisarrioilla on saatu päätökseen syväkairausohjelma vuoden vaihteessa ja kaikki 
reiät on merkitty lopetetuiksi viime vuonna, vaikka lopullinen lopetus tapahtui tammikuussa. Li-
säksi ultramafisen kiven kontaktiin on kaivettu yksi tutkimusoja rapakallioon. Porttipahdan poh-
joispuolella sijaitsevan Petäjälehdon tutkimusalueella toteutettiin loppuvuodesta geofysikaalinen 
maastomittaus, josta näkyy selviä ja mielenkiintoisia N-S –suuntaisia rakenteita voimakkaamman 
salmiakkikuvion läpi. Ruosselässä Sakiatievan ympäristössä on POKA:lla kairattu kolmessa 
kohteessa 10 reikää 660 m. Tammikuussa kairattiin 3 reikää ja kairausta jatkettiin maaliskuussa 
Sakiatievan vaaran itäpäässä, johon kairattiin 5 reikää. Täällä todettiin kvartsiporfyyrin ja meta-
gabron kontaktissa Cu-mineralisaatio. Kupari on kuparihohteena ja metallisena kuparina. Mukana 
on myös hieman kultaa. Tästä 2 km koilliseen sijoittuvaan magneettiseen anomaliaan kairattiin 2 
reikää. Sakiatievassa on kaivettu kaivinkoneella 500 m tutkimusojia, joilla korvataan osittain 
suunniteltua kairausohjelmaa. Ojista on kerätty 300 kappaletta edustavia näytteitä analyysejä var-
ten. Pintaosien voimakkaan rapautumisen vuoksi syväkairausnäytettä saadaan vain erikoisteknii-
kalla, joka ei vielä ollut käytössä suunnitteluvaiheessa. Lohiaavalla on tehty geofysikaalinen 
maastomittaus ja aloitetusta syväkairausohjelmasta on toteutettu 10 reikää 730 m. Loput kairaus-
ohjelmasta siirrettiin yhdessä muilta hankkeilta saadun kairauksen kanssa Sakiatievan lisäkaira-
ukseen, johon kairattiin 8 reikää yhteensä 861 m. Kairauksessa lävistettiin pienialainen voimak-
kaasti muuttuneessa kivessä oleva kiisumineralisaation, joka koostuu vaihtelevasti magneetti-, 
rikki- ja kuparikiisusta. Alustavissa microanalysaattoriajoissa on todettu mikroskooppisten kulta-
hippujen lisäksi Te- ja Bi-mineraaleja. Varsinaisesta mineralisoitumasta ei analyysejä vielä ole 
käytettävissä. Kelujärvellä on toteutettu geofysikaalinen maastomittaus N-S-suuntaisen raken-
teen ja tähän liittyvän kulta-anomalian selvittämiseksi. Noin 20 km pitkästä anomaliavyöhyk-
keestä tarkistuskohteeksi valittiin Kousivaaran tutkimuskohde helpomman saavutettavuuden 
vuoksi. Kohteessa on tehty johteiden tarkistuksia POKA-ohjelmalla, josta toteutui 14 reikää yh-
teensä 617 m. 
 
Pelkosenniemen Kummitsoivalla on lopetettu geofysikaalinen maastomittaus ja aloitettu uusi 
pohjoisempana Rahkavaaran alueella. 
 
 
KTM:ään luovutetut raportit ja malminetsintäkohteet (nimi, raporttitunnus, mineraaliva-
rantoarvio)  
 
2.2. Pulkkinen, Eelis 2004. Tutkimustyöselostus Sodankylän kunnassa valtausalueella Lehtovaara 
1, kaiv.rek.nro 7548/1 suoritetusta malmitutkimuksesta. M06/3723/2004/1/10 
 
Muuta 
 
Vesa Kortelainen on jatkanut Riddarhyttan Resources Ab:n maksullisessa hankkeessa kokopäi-
väisesti vuoden alusta. 
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Abstrakti Kuusamon kultaesiintymien Te-mineralogiasta on hyväksytty esitelmäksi 32. Kansain-
väliseen geologiseen konferenssiin Firenzessä Italiassa 18.-28.8.2004. 
 
Heikki Pankka piti esitelmän ja osallistui 32nd International Geological Congress:iin Firenzessä 
Italiassa 20.-28.08.2004. 
 

11.1.3 Toimintavuosi 2005 
 
Valmistuneet selitykset, kartat, raportit ja julkaisut (kirjallisuusviite)  

 
1.4 Niiranen Tero, 2005: Iron Oxide-Copper-Gold Deposits in Finland: case studies from the 
Peräpohja schist belt and the Central Lapland greenstone belt. University of Helsinki, Publica-
tions of the Department of Geology, D6, 27 p. Papers I-III. 
 
1.5. Sakiatieva Gold Prospect. Open for Tender – posteri. PDAC 2005, Toronto 6.- 9.3.2005. 
 
2.1 Kyläkoski Markus, 2005: Platinaryhmän alkuaineiden esiintyminen, geokemia ja malmipo-
tentiaali varhaisproterotsooista mantereista laakiobasalttikerrostumaa edustavassa Jouttiaavan 
muodostumassa Peräpohjan vyöhykkeellä. Oulun Yliopisto, Geotieteiden Laitos, pro gradu-
tutkielma, 139, [23] s. 
 
 
Keskeiset työmaat (tilanne, tulokset, raportit, aerogeofysiikka/km2, alueellinen gravimet-
raus/km2) 
 
Kolarin Kuervitikkon vanhoja kairansydämiä revidoitiin Lopen kairasydänarkistossa 23 kpl. 
Kairasydänten voimakkaimmin kiisuuntuneet osueet oli usein analysoitu kokonaan ja vain kiisu-
tonta tai heikkokiisuista osaa oli jäljellä. Kolarin alueelle suunnitellut tutkimukset eivät kuluvalla 
kaudella muilta osin toteudu, koska alueella työskentelee ulkomaisia malminetsintäyhtiöitä. 
 
Kemijärven Tuorevaaran syväkairausohjelma saatiin päätökseen tammikuussa, jolloin kairattiin 
4 reikää yhteensä 470m. Kairauksessa tavattiin kohtalainen CUKI-pirote kahdesta profiilireiästä 
noin viiden metrin matkalla sekä CUKI- ja SKII-pitoinen kvartsijuoni. Cu-pitoisuus vaihtelee 
R353:ssa 20 m matkalla 0.1- 0.7 % ja kultapitoisuus on koholla, mutta jää kuitenkin alle 0.1 
ppm:n. Kiisu-kvartsijuonessa kupari kohoaa 9 % ja Au 0.3 ppm. Mustalammen kohteella on to-
teutettu POKA-kairausohjelma (4R/329 m). Yhdessä reiässä on 8 m magnetiittilävistys, jossa on 
rikkikiisua pirotteena ja kasaumina. Kairausta on hankaloittanut maapeitteiden paksuus, kivien 
rikkonaisuus ja paikoin suuri sydänhukka. Särkipalon viime vuoden kairausten alustavien ana-
lyysien mukaan Cu-pitoisuudet jäävät alle 0,1 % eikä kultakaan nouse merkittävästi. Myös vuo-
delle 2005 suunniteltu uusi syväkairausohjelma on saatu päätökseen. Kohteeseen kairattiin yh-
teensä 9 reikää yhteispituudeltaan 890 m ja kairauksessa on tavattu muuttuneita vulkaniitteja, al-
biitti-epidootti-magnetiittikiviä, joissa on heikkoa riikkikiisupirotetta sekä paikoin vähän kupari-
kiisua. Läntisellä profiililla malmimineraaleina on vähän kuparikiisua kasaumina, malakiittia sekä 
rikkikiisua pirotteena ja läimäreinä. Itäpuolen profiileilla on myös muuttuneita kiviä, mutta kiisut 
ovat rikkikiisuvaltaisia ja kuparikiisua esiintyy vähän tai se puuttuu kokonaan. Aikaisempien rei-
kien reikäluotauksissa muuttuneiden kivien kohdalla on erittäin selvä totaalisäteilyn muutos. Ve-
nelammen kohteen kairausohjelma saatiin päätökseen (7R/601 m). Kairauksessa on ollut teknisiä 
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vaikeuksia kairaustankojen katkeilun vuoksi johtuen osaltaan paksuista maapeitteistä. Tuorevaa-
raan ja Särkipaloon verrattuna Venelammella albiittiutuminen on voimakkaampaa ja epidoottiu-
tuminen sekä magnetiittiutuminen vähäisempää. Myös kiisujen määrä on vähäisempää kuin muis-
sa kohteissa. Misin alueella on tehty tutkimusmonttuja 12 eri kohteessa, joihin kaivettiin yksi tai 
useampi tutkimuskaivanto moreenistratigrafian selvittämiseksi. Misin alueen kohteista Tuorevaa-
ra näyttäisi malminetsinnällisesti lupaavimmalta. 
 
Rovaniemen mlk:ssa Kuusivaaran kairaus on saatu päätökseen ja kohteeseen on kairattu 
7R/596 m. Kivet ovat pääasiassa heikkoa rikki- ja kuparikiisupirotetta sisältäviä muuttuneita 
Jouttiaavan vulkaniitteja, joissa paikoin esiintyy voimakkaasti talkkiutuneita ja hematiittiutuneita 
osia. Kuparikiisun ohella on esiintyy vähän kuparihohdetta. Erikoisuutena on kalsiittiosueissa 
esiintyvä metallinen kupari. Tervolan Pukinselässä alkoi loppuvuodesta POKA-kairausohjelma, 
josta toteutui 3 reikää yhteispituudeltaan 214 m. Kairauksessa on tavattu heikkoa magneetti-, 
rikki- ja kuparikiisupirotetta hydrotermisesti muuttuneista kivistä, joita lävistävät kapeat kvartsi-
juonet. 
 
Kittilän Petäjäselän alueella on jatkettu geokemiallista näytteenottoa rapakalliosta ja rapakal-
liomoreenista ja näytteitä on otettu kuluneen vuoden aikana kaikkiaan 1320 pisteestä. Näytteenot-
tolinjoja on harvakseltaan poikki geologisten rakenteiden. Näytteenotolla pyritään poimimaan 
kultapotentiaaliset rakenteet muista rakenteista. Kohteessa on toteutettu POKA-ohjelma, josta on 
kairattu 12R/736 m. Alussa reiät on suunniteltu suunnattujen näytteiden ottamiseksi ja myöhem-
min malminetsinnällisten intressien perusteella. Rei'istä on tavattu voimakkaasti rapautuneita 
muuttumisvyöhykkeitä, jotka näyttäisivät olevan vaakatasossa. Lisäksi on tavattu aikaisemmista 
poikkeavia, voimakkaasti albiittiuneita ja kiisuuntuneita muuttumisvyöhykkeitä. Voimakkaan 
rapautumisen vuoksi näytteensaannin parantamiseksi kehitettiin huuhteluvedetöntä rapakal-
liokairausta, josta saatiin erittäin lupaavia tuloksia. Kausiapulaiset ovat tehneet geologista kartoi-
tusta Petäjäselän alueelta noin 1,5 kk ajan. Syyskuun loppupuolella Kerolaella SMOY aloitti 
2200 m syväkairausohjelman, josta kuluneen vuoden aikana toteutui 10 reikää 1258 m. Kairauk-
sen tarkoitus on selvittää tulkittujen rakenteiden mineralisoitumista. Niissä on todettu hydrotemi-
sesti muuttuneita, albiittiutuneita, serisiittiytyneitä, karbonaattiutuneita ja kvartsiutuneita kiviä. 
Paikoin esiintyy kapeita, leikkaavia, arseenikiisupitoisia karbonaatti-kavartsijuonia. Merkittäviä 
mineralisoitumia ei kuitenkaan ole todettu. Puuroniemen kohteessa on POKA-kairausohjelma 
anomalioden selvittämiseksi saatu päätökseen ja sinne on kairattu 10 reikää yhteispituudeltaan 
500 m. 
 
Raportti Sodankylän Sakiatievan kultaesiintymästä on luovutettu KTM:lle, joka laittoin sen kan-
sainväliseen kilpailuun. Kulta-aihetta on esitelty PDAC-kokouksessa Torontossa 6.-9.3. 2005, 
jossa oli esillä sekä posteri että raportti. Otaniemen kirjaamon kuukauden viivyttelyn seurauksena 
Kirakka-aavan geofysikaalisten mittausten alku viivästyi, mutta mittaukset on saatu tehtyä ja 
POKA-kairaus ohjelma saatiin päätökseen tutkimuslupaehtojen mukaisesti. Tutkimuskohde si-
jaitsee Naturan soidensuojelualueella ja sinne kairattiin 11 reikää yhteispituudeltaan 719 m. Reiät 
lävistävät monipuolisesti hydrotermisesti muuttuneita ja usein kiisupitoisia sedimenttisiä kiviä 
sekä komatiittisia laavoja. Kivet ovat vaihtelevasti albiittiutuneita, kvartsiutuneita ja karsiutuneita 
sekä komatiittien osalta kloriittiutuneita ja talkkiutuneita. Muuttuneissa kivissä on vaihtelevasti, 
paikoin runsaasti, rikki-, magneetti- ja kuparikiisupirotetta. Lähes kaikki kiisulävistykset on ana-
lysoitu, mutta kultapitoisuudet eivät taustasta kohoa lukuun ottamatta muutamia 1-2 m:n lävis-
tyksiä, joissa kulta nousee 0.1-0.2 gramman pitoisuuksiin. Paikoin kuparipitoisuus kohoaa 0-5-
1.0 % välille, mutta tyypillisesti se on alle 0.2 %. Muiden arvometallien määrät ovat vaatimatto-
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mia. Lohisarrioiden syväkairausohjelma valmistui ja kaikkiaan kairattiin 7 reikää 905 m. Kaira-
uksessa on lävistetty muuttuneita kiisupitoisia vyöhykkeitä ultramafisissa kivissä. Petäjälehdon 
tutkimusalueella, Porttipahdan N-puolella on toteutettu raskasmineraalinäytteenotto, joka osittain 
korvaa POKA-kairausta. Lisäksi alueelle kairattiin 5 reikää pituudeltaan 234 m. Kairauksessa to-
dettiin amfiboliitteja ja graniittigneisseja. Alustavassa raportoinnissa ei todettu merkittäviä mine-
ralisoitumia. Kausiapulaiset ovat tehneet kallioperäkartoitusta. Raskasmineraalinäytteenotto on 
saatu päätökseen ja näytteitä on otettu 70 pisteestä. Käsitellyistä näytteistä hyvin monista löytyy 
pieniä silminnähtäviä kultahippuja magnetiitin ohella. Sulfidimineraaleja alustavissa tutkimuksis-
sa ei ole löydetty. Sakiatievan esiintymä oli KTM:llä myynnissä, mutta yhtään tarjousta ei esiin-
tymästä tehty. Aiheen tutkimukset teknisistä syistä jäivät talvella kesken ja esiintymän jatkeiden 
selvittämiseksi on siihen esitetty jatkokairausohjelma. Esiintymän alueella on tehty monitaso-IP-
mittausta profiileittain tulevan kairauksen ohjaamiseksi. Loppuvuodesta Sakiatievaan saatiin 
1200 m lisäkairausohjelma kultaesiintymän rajaamiseksi, joka jäi vuosi sitten kesken teknisten 
ongelmien vuoksi. Ohjelmasta on toteutunut seitsemän reikää pituudeltaan 797 m, jotka lävistävät 
vaihtelevasti mineralisoituneita kiviä. Pintaosa on hyvin rikkonaista. 
 
Länsi-Sodankylän Vaalajärven ja Kelontekemän sekä itäosan Lampivaaran alueilla on jatkettu 
alustavaa paljastumakartoitusta ja lohkare-etsintää Fe-oksidi-kupari-kulta-ennustekartan perus-
teella. Kallioperä ja lohkareet ovat vähäkiisuisia, ja alueellinen muuttuminen heikkoa. Paikoin 
lohkareissa on rakopinnoilla ja –juonissa kohtalainen CUKI- ja SKII-pirote.  
 
Inarin Laanilan POKA-kairausohjelma vanhojen kultamineralisaatioiden ja tutkimuskuilujen alle 
saatiin valmiiksi. Sarlinin ja Kaarle Kustaan kaivosten alle kairattiin 4 reikää 268 m. Kairaukses-
sa on todettu muuttuneita kiisupitoisia granuliitteja, joista on tavattu yksittäisiä pieniä kultahippu-
ja. 
 
 
KTM:ään luovutetut raportit ja malminetsintäkohteet (nimi, raporttitunnus, mineraaliva-
rantoarvio)  
 
2.2.  Pulkkinen, E., Keinänen, V. ja Salmirinne, H. 2005: Sakiatieva, a komatiite hosted gold 
prospect in Central Finnish Lapland. C/M06/3741/2005/1/10. 
 
Muuta 
Vesa Kortelainen on jatkanut Riddarhyttan Resources Ab:n maksullisessa hankkeessa kokopäi-
väisesti vuoden alusta. 
 
GTK:n ja LYK:n yhteistyöseminaari Vuotsossa 9.-10.6.2005. Pulkkinen esitteli malminetsin-
tätyömaasta luontoon jääviä jälkiä. Vuotsossa pidettiin esityksiä maastotöistä, luonnonsuojelu-
alueista ja työskentelystä niillä.  
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11.1.4 Toimintavuosi 2006 

Tulossopimus  
Sakiatievan myyntiraportti valmistui oikoluettavaksi 31.12.2006, jatkotutkimuksissa varannot 
kasvoivat. Kuusivaaran ja Venelammen M19, ja Puuroniemen, Ruosselän, Lohisarrion ja Jam-
min KTM-raportit valmistuivat, samoin Petäjäselän väliraportti. Tulossopimus toteutui. 

Hankesuunnitelma 
Työt etenivät suunnitelman mukaisesti. Kairauksia tehtiin Sodankylän Sakiatievan, Petäjälehdon, 
Lohisarrion, Kittilän Petäjäselän Tervolan Pukinselän, Misin Tuorevaaran, ja Savukosken Kut-
tusvaaran kohteissa. Sakiatievan kultaesiintymä on osoittautunut syksyn jatkokairauksissa kool-
taan oletettua suuremmaksi. Petäjäselän kairauksissa paikannettiin arseenikiisupitoinen grafiit-
tiserttivyöhyke, jossa on korkeita kultapitoisuuksia. Uusien etsintäkohteiden aluevalinnassa on 
hyödynnetty GIS-mallinnusta. Valituissa kohteissa on tehty raskasmineraalitutkimusta ja geo-
kemian näytteenottoa. Analyysituloksia saatiin lähinnä vain Sakiatievan ja Petäjäselän kohteista. 
Keskeiset työmaat (tilanne ja tulokset)  

Rautaoksidi-kupari-kultatutkimus (Pankka) 
 
Rovaniemen Misin Tuorevaara 
Tuorevaaraan suunnitellun 1000 m syväkairausohjelman toteutti SMOY. Kairaus alkoi suunni-
telman mukaisesti huhtikuun alussa. Tuorevaara on osoittautunut kullan ja kuparin suhteen mie-
lenkiintoisimmaksi kohteeksi Misin alueella. Toteutunut kokonaisohjelma oli 7 reikää yhteispi-
tuudeltaan 989 m. Kairareiät on saatu raportoiduksi ja toimitettu analyysiin. Kairauksessa lävis-
tettiin pääasiassa muuttunutta kiilleliusketta. Rei'issä tavattiin vaihtelevaa hydrotermista muut-
tumista kuten albiittiutumista, kvartsiutumista, karsiutumista, epidoottiutumista ja skapoliittiu-
tumista. Viimeisessä reiässä R397 on todettu merkittäviä usean kymmenen metrin lävistyksiä 
kuparikiisupirotetta, joissa Cu-pitoisuus saattaa kohota 0.1 – 0.3 % haarukkaan. Myöskin hydro-
terminen muuttuminen on voimakkaampaa. Rikkikiisu ja magneettikiisu esiintyvät heikkona ta-
saisena pirotteena. Kuparikiisua esiintyy hyvin satunnaisesti pieninä rakeina. Magnetiittia esiin-
tyy yleensä hienona pirotteena, mutta paikoin saattaa olla kapeita lähes kompakteja osueita. 
Merkittäviä kiisuuntumia ei kairauksessa ole todettu. Myös kapeat leikkaavat kvartsijuonet ovat 
lähes kiisuttomia. Misin Tuorevaaran reikämittauksen tulokset ovat valmistuneet. Pertti Turusen 
alustavien tulkintojen mukaan 4 reiässä radiometristen mittausten antamat Th/K-suhteet ovat 
mielenkiintoisia, koska mm Oriveden kaivoksella vastaavanlaisten suhdearvojen on todettu kor-
reloivan kultapitoisuuksien kanssa. Misin liuskealue on voimakkaan hydrotermisen muuttumisen 
läpikäynyttä ja systemaattinen kullan etsintä edellyttäisi detaljilentomittausta ja alueellista gra-
vimetrausta pohjatiedoksi, joita on ehdotettu vuodelle 2007. 
 
Pelkosenniemen Rahkavaaran geofysikaalinen maastomittaus on monien viivästymisten jäl-
keen valmistunut. Kohde kairataan ensi keväänä. 

Kemijärven Misin Venelammen raportti (M19/3614/2006/1/10), josta Isomaa on kirjoittanut 
geologinen osuuden ja Sandgren geofysikaalisen osan, valmistui. 

Misin Särkipalosta on tullut kahden reiän analyysit. Toisessa oli noin 15 cm massiivinen kiisu-
juoni, jossa Cu kohoaa 1.63 %, mutta Au vain 0.05 ppm. Muutoin satunnaisesti Cu saattaa kohota 
0.1 – 0.4 %, mutta kultaa on tuskin edes anomaalisesti. 
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Tervolan Pukinselän POKA-kairausohjelma alkuvuodesta käsitti 7 reikää yhteispituudeltaan 
505.5 m. Kairauksessa lävitettiin kiisuuntuneita vulkaniitteja. Kairasydämet on raportoitu tieto-
kantaan ja näytteiden analysointi on käynnissä. Kairausta on valvonut ja raportoinut Antero Kar-
vinen. 
 
Rovaniemellä, Narkaus-Jokelan tien puolivälissä, Ahvenvaaran ympäristössä on tehty alusta-
vaa lohkare-etsintää Lohelan lähettämän kansannäytteen perusteella (Cu 5.9 %, Au 31 g ja Pd 
0.25 g). Alueelta on löytynyt runsaasti erityyppisiä kiisupitoisia lohkareita, joista osa on Lohelan 
lohkareen tyyppisiä. 
 
Rovaniemen Rumatmaat-alueella Ylitornion rajalla Kuusivaaran alueelta, noin 10 km Muu-
rolasta Aavasaksalle löydettiin kartoituksen yhteydessä uusi kuparikultaaihe säteilyanomalian 
perusteella. Alueen kivilajit ovat vulkaniitteja, karsia ja kvartsiitteja. Aihe sijaitsee aiemmin kai-
ratusta Kuusivaarasta muutama kilometri luoteeseen. Kohteeseen on haettu varausta. Alueella on 
tehty kartoitusta, lohkare-etsintää ja uranäytteenottoa. Näytteistä edustava valikoima ( 34 kpl) on 
toimitettu laajaspektriseen analyysiin yhdessä  Ahvenvaaran ympäristön näytteiden (13 kpl) 
kanssa.  Kalliopaljastumista on otettu valikoidusti kuparikiisupitoisesta kalliosta uranäytteitä (50 
m). Työmaata hoiti Antero Karvinen. Rovaniemen Rumatmaat-alueella Ylitornion rajalla val-
tausvarauksista luovuttiin ja tehtiin tilaa Pyhäsalmi Mine OY:lle. Alueelta kerätty paljastuma-, 
lohkare- ja uranäytteet ovat analyysissä. Kymmenestä näytteestä on saatu tulokset:  
 Cu  0.12 - 0.50 % 
 Pb  max  0.20 % 
 U   max  0.35 % yleensä selvästi alle 0.10 % 

Kuusivaaran alueen M19-raportti valmistui. Siitä on kiinnostunut Pyhäsalmi Mine Oy. 

M. Kontion Savukosken Jammijärvenvuotson kairareiät on raportoitu ja korjattu KAIRA-
kantaan. Valtausraportti valmistui. 
 
Kittilän Petäjäselkä (Hulkki) 
Petäjäselän Kerolaen syväkairaus alkoi viime vuonna ja tänä vuonna kairattiin 1053 m. Kairauk-
sissa lävistettiin arseenikiisu- ja grafiittipitoista serttiä. Kerolaen syväkairareiän R402 grafiit-
tisertin arseenikiisu-magneettikiisu-kvartsijuonien kultapitoisuus on 0,4 - 1,3 g/tn. Yhdessä met-
rin leveässä juonirikkaassa osassa oli 12.6 g/tn Au-pitoisuus. 
 
Pokakairaus Petäjäselän alueen ip-anomalioiden tarkistamiseksi alkoi 3.4. ja sitä tehtiin 18 reikää 
yhteensä 1543 m. Pokakairaus on tehty 5.4 - 3.8.2006 yhteensä 18 reikää (R410-R427) eli 
1542,90 m, josta IP-anomalioden tarkistukseen käytettiin vain 7 reikää (R410-R416), yhteensä 
462,25 m ja loput 1080,65 m on kairattu Kerolakeen. Kerolaessa kairattiin kaksi hajareikää Ke-
rolaen pohjoisosiin (R417-R418) ja kolme reikää (R423-R425) ison rakenteen pohjoisreunaan 
noin 300-600 metrin päähän arseenikiisupaikasta. Loput reiät (R419-R422 ja R426-R427) on 
kairattu syväkairauksella löydettyyn kohteeseen eli siihen arseenikiisupitoiseen serttiin. 
 
R422 :ssa on 14 metrin levyinen kvartsiutunut arseenikiisu-magneettikiisu-vyöhyke. Ison raken-
teen pohjoisreunaan kairatuissa rei'issä lävistettiin kapeita magneettikiisupitoisia serttiosia, joissa 
pikaisella tarkastelulla ei havaittu arseenikiisua (ps. aiemmissa rei'issä magneettikiisupitoisiin 
serttiyksiköihin on liittynyt selvää kullan nousua, noin 1-2 ppm). Kerolaen pokakairauksista on 
tullut väliraportteja (eli jalometallipitoisuuksia) ja niiden mukaan grafiittisertissä on 6-22 m le-
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veä ja 130 m pitkä kiisuuntunut osa, jossa korkeimmat Au-pitoisuudet vaihtelevat välillä 0,5-2,2 
ppm. J. Ojalan kanssa on tehty rakennemittaukset rei'istä R419-R422. 
 
Kerolaen rapakallionäytteenotto saatiin valmiiksi ja se käsitti pisteitä yhteensä 381, näytteet ovat 
analyysissä. Alueen keskus- ja eteläosissa tehtiin lisäksi kallioperäkartoitusta. Petäjäselässä kai-
vettiin kaivantoja ja niissä paljastettiin kultakriittinen grafiittisertti. Alueella tehtiin tarkkaa ra-
kennegeologista kartoitusta mm. valokuvausta apuna käyttäen (Ojala). Kaivannosta otettiin sa-
haamalla jatkuva näyte kulta-analyysiin. Maaperägeologisista tutkimuksista vastasi Saralan po-
rukka. Kesäapulaiset tekivät MMI-näytteenoton. Kaikki kairasydänten analyysitulokset valmis-
tuvat lähipäivinä. Petäjäselän tutkimuksista laadittiin väliraportti, jonka pohjalta suunnitellaan 
jatkotutkimuksia. 
 
Kittilä, Puuroniemi (Keinänen) 
Viime vuonna Puuroniemeen kairatuissa kuudessa POKA-reiässä ei ollut kohonneita Au-
pitoisuuksia. Kohde raportoitiin KTM:lle. 
 
Sodankylän Lohisarriot (Pulkkinen) 
Lohisarriot 4 osalta kairasydänten raportointi ja analysointi on valmis. Ultramafiittien kiisupitoi-
set muuttumisvyöhykkeet ovat kulta-anomalisia maksimi 2 ppm Au. Loppuvuodesta kohteeseen 
tehtiin 500 m Poka-kairaus, Lävistyksissä on voimakkaasti hiertyneitä ja kiisuuntuneita serttejä 
ja vulkaniitteja  1 – 5 m paksuina vyöhykkeinä. Lohi 1-3 raportoitiin KTM:lle. 

Sodankylän Sakiatieva (Keinänen) 
Sakiatievaan kairattiin marraskuulta tammikuulle 13 reikää, josta tammikuussa 6/R587 m. Hel-
mikuun aikana saatiin 5 reijän analyysitulokset. Kultapitoiset vyöhykkeet olivat vaatimattomia: 
 

− R265: 91- 103.4 m, Au-pit. noin 0,5g /t ja Cu-pitoisuus samalla matkalla 0,23 %. 
− R261: 22.7- 31.4 m, Au-pit. 0,5g/t, Cu-pit. välillä 35.9- 39 m on 0,18 %. 
− R266:ssa on vain yksi metrin levyinen 3 gramman "piikki" 18 metrin levyisen kupari-

vyöhykkeen alareunassa. 
 
Maaliskuussa saatiin mielenkiintoisia tuloksia. Kairausten perusteella voitiin päätellä, että kulta-
pitoinen kiisuuntunut vyöhyke on noin 200 metriä pitkä ja parhaimmallaan noin 25 metriä leveä. 
Kairanreiässä R268 on 3,6 metrin mittainen lävistys  ja sen Au-pitoisuus on 9,25 g/t  ja Cu-
pitoisuus 0,5%. Kulta-kuparipitoinen lävistys on kokonaisuudessaan 24 metriä pitkä. Vyöhyk-
keen luoteispäässä kultapitoinen vyöhyke painuu syvälle ja se tavataan rei'ässä R265 syvyysvä-
lillä 91- 103 metriä. Tegist Chernetilta tilattiin malmista mineraloginen selvitys. 
 
Kultamineralisaatiosta tehtiin mallinnus Gemcomilla rakennegeologisia havaintoja hyväksikäyt-
täen. Kölin muotoisen mineralisaation pituussuunta viettää koilliseen. 
 
Heinäkuussa valmistuneessa IP-mittauksessa Sakiatievan itäpuolelta löydettiin uusi rinnakkainen 
IP-anomalia. Elokuussa kohteeseen tehtiin testiluontoisesti kaksi MMI-näytteenottolinjaa kesä-
apulaisten toimesta. 
 
Syväkairaus alkoi 15. elokuuta, ja se valmistui syyskuun lopussa, sen toteutti Suomen Malmi OY 
(998 m). 
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R273:ssa lävitettiin IP-anomalian mukaisesti kaksi kultakriittistä kiisuvyöhykettä: 53 - 69,4m ja 
120,6- 134,6m. Molemmissa vyöhykkeissä on muuttumistuloksina karsiutumista, kvartsiutumista 
sekä serisiittiytymistä ja paikoin runsaasti kiisuja (MAGK + CUKI). R274:ssä ensimmäinen 
vyöhyke alkaa n. 41 m:stä ja päättyy 63 m:iin. Toinen vyöhyke on vaatimattomampi 110,5-119 
m. Muuttumistulokset ovat samanlaisia kuin ensimmäisessäkin rei’ässä. Reiässä R276 malmilä-
vistys on 34 m, R277:ssä 15m (kairattu 60 asteen kulmalla) ja R278 malmivyöhyke on 14 m. 
R279 kiisuja on kahdessa noin 10 m:n levyisessä vyöhykkeessä (tunnetun malmialueen lounais-
puolella). Geolaboratoriosta saatiin kaikki kulta-analyysit, mutta perusmetallianalyysit eivät ole 
valmistuneet. Viimevaiheen kairauksessa ei saatu merkittäviä kultapitoisuuksia. Raportin oikolu-
ettava versio on valmis. 
 
Sodankylän Petäjälehto (Keinänen, Pulkkinen) 
Kairausprofiilit (1200 m)oli suunniteltu kohteellisen geokemian ja geofysiikan tulosten perus-
teella. Geofysikaalisia mittauksia täydennettiin helmi-maaliskuussa ennen kairausta gravimetri-
sillä profiileilla. Petäjälehdossa tehtiin painovoimamittaus 24 km:n matkalle. Mittaus käsitti 5 
profiilia. Syväkairaus 10R/1127 m alkoi helmikuun lopulla ja päättyi toukokuun puolivälissä. 
Kairauksessa lävistettiin "arkeeisia" amfiboliitteja ja graniittigneissejä. Amfiboliiteissa on pai-
koin kiisupirotetta ja paikoin magnetiittia. 

Kartoituksessa Petäjälehdosta löytyi noin hehtaarin laajuinen alue, jossa on voimakkaasti hydro-
termisesti muuttunutta kvartsiutunutta emäksistä vulkaniittia rakkana. Montutusta tehtiin kaivin-
koneella elokuussa, ja niissä löydettiin lisää muuttuneita vulkaniitteja. Saralan toimesta otettiin 
raskamineraali- geokemian näytteet ja tehtiin maaperägeologiset tutkimukset. Kallioperäkartoi-
tusta tehtiin kesäapulaisten voimin. Raskasmineraalinäytteet sisältävät kultahippuja. 

Sodankylän Ruosselkä (Pulkkinen) 
M06-raportti, joka koskee 12 Ruosselän alueen valtausta on valmis. 

Kittilän Tiukuvaara (Keinänen) 
Yhteistyössä Ojalan kanssa, laaja-alainen geokemian näytteenotto valmistui vuoden lopussa. 
Samoin tihennetyn lentomittauksen tulokset. Moreenigeokemia toi esille anomalioita, jotka liit-
tyvät lentogeofysiikassa ja Firessa näkyvään syvämurrokseen. Kairausta on suunniteltu vuoden 
2007 kevättalvelle. 

Kittilä-Sodankylä-alueen uudet aiheet 
GIS-mallinnuksen pohjalta tehtyjen aluevalintojen osalta varauksia on haettu Sodankylän Nutti-
oon ja Vuomanperämaalle sekä Kittilän Lauttaselkään. Lisäksi uusia kohteita ovat Sodankylän 
Lehmäsaari ja Vaulojoki. Vuomanperälle ja Nuttioon tehtiin yhteensä 42 monttua P Saralan joh-
dolla (Valkama, Hirvasniemi). Montuista tehtiin suuntauslaskut otettiin raskasmineraalinäytteet, 
geokemiannäytteet ja kallionäytteet, jotka on toimitettu analyysiin. Vuomanperän näytteiden ri-
kasteet on mikroskopoitu ja niissä  kultapitoisuus vaihtelee 0-4 hippuun. Nuttiossa hippuja on 
runsaammin. Näytteiden vaskaus tehtiin ja jatkuu Rovaniemellä kultakoiralla. Myös Lauttaseläs-
sä tehtiin tutkimuskaivantoja. Tällä hetkellä siellä on käynnissä 440 pisteen moreeninäytteenotto. 

Inari, Laanioja (Keinänen, Ojala) 
Laanilan vanhojen kultakaivosten viereen kairatuissa reijissä on lähes koko matkalla anomaaliset 
Au-pitoisuudet. Alueelle on tehtiin 10 km2 M+VLF-R-mittaus. Mittaus valmistui ja sen pohjalta 
laadittiin 600 metrin kairaussuunnitelma, joka toteutetaan alkutalvesta. 
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Savukosken Tulppio (Sarapää, Iljina, Sarala) 
Kultatutkimukset keskittyvät proterotsooisten ja arkeeisten vulkaniittien kontaktivyöhykkeen 
suurrakenteeseen Kuttusvaarassa sekä geokemiallisiin anomalioihin lähimaastossa. Geokemian  
näytteenottosuunnitelman n. 250 pistettä toteutus alkoi maaliskuun alussa ja valmistui kesäkuun 
alussa, lisäksi vanhoja linjamoreeninäytteitä laitettiin kulta-analyysiin.  Myös vanhan syvä-
kairausmateriaalin tarkistus on osin tehty. Kesäkuun alussa aloitettiin alueella malmietsinnälli-
nen kartoitus kahden kesäapulaisen voimin (Heinonen, Huovinen) yhteistyössä Iljinan hankkeen 
kanssa. Alueella kaivettiin Saralan johdolla 18 kpl. tutkimuskaivantoja (24.-27.7.), joista tehtiin 
maaperä- ja kallioperäkartoitus. Montuista otettiin raskamineraali-, geokemian- ja kallionäytteet 
ja tehtiin kivilaskut. Kuttusvaarasta tavattiin kahdessa montussa kiisupitoisia muuttuneita vul-
kaniitteja. 

Geokemian analyysituloksia on juuri saatu Kuttusvaarasta kahdelta profiililta. Ultramafiitin kon-
takteissa on selviä kulta-anomalioita, jotka tarkistetaan. Alueelle on tehty varaus ja 10 km2 

M+G+S-mittaus, joka valmistui juuri ennen kairakoneen saapumista. Kairaus 1000 m aloitettiin 
joulukuussa, ohjelmasta on toteutettu n. 300 m ja siellä on lävistetty kiisupitoisia happamia 
gneissejä. 

Yli-Ii Kupsusselkä Au-aiheen jatkotutkimus 
Alueelle käynnissä geofysiikan mittaus(M+S+G) 9 km2. Arkeeisissa muuttuneissa vulkaniiteissa 
oleva kulta-aihe, jonka löysi Juopperin vetämä Pudasjärven hanke.  

Muuta 
− Kultahankkeessa osallistuttiin aktiivisesti Oulussa 9-12.1 pidettyyn Wintermeetingiin, 

Postereita ja esityksiä oli seuraavilla henkilöillä: Keinänen (3), Pulkkinen (1), Sarapää 
(3), Sarala (1) 

− Keinänen piti 24.-25.1.   5 tuntia kaivoskurssia Sodankylässä. 

− Kortelainen jatkaa tilaustutkimuksissa Riddarhyttanilla Kittilässä. 

Koulutusta: 

− Arc-9-kurssi (Hulkki, Sarapää) 

− VMY-laivaseminaari 15.-16.2. (Sarapää) 

− Energiaseminaari 15.2. (Sarapää) 

− Geomex 23.3. (Sarapää) 

− Vuorimiespäivät 24.3. (Sarapää) 

− Geokemian kurssille osallistuivat 23.-24.5. Keinänen ja Sarapää 

− Kultaekskursio 5.-6.9. Sodankylä (laboratorio) - Pahtavaara kaivos – Vuotso - Tankavaa-
ra(seminaari) - Kaarle Kustaan kaivos  30 osallistujaa GTK:sta, esitelmiä Tankavaarassa: 
Hulkki, Keinänen, Niskavaara, Ojala, Pietilä, Pulkkinen, Pankka, Salmirinne, Sarapää 
(järjestäjä) 

− Kultakurssi 7.-8.9. Rovaniemi (Ojala, Eilu pitivät) osallistujina Hulkki, Karvinen, Sarala, 
Sarapää, Telkkälä, Lahti 

− VMY ekskursio 19.-20.9.2006, Sarapää 
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11.1.5 Toimintavuosi 2007 
 
Tulossopimus  
Sakiatievan myyntiraportti M19 viimeisteltiin Nurmen kommenttien mukaiseksi ja toimitettiin 
KTM:ään. Aiheen myyntihankkeesta kuitenkin luovuttiin strategiajohdon määräyksestä ja samal-
la Sakiatievan kultaesiintymän valtauksista ja valtaushakemuksista luovuttiin. Sakiatievasta toi-
mitettiin M06-raportti KTM:lle vuoden lopussa. Kokonaisuudessaan  tulossopimus täyttyi rapor-
toinnin osalta niiltä osin kuin analyysitiedot olivat käytettävissä.  Julkaisuja laadittiin 15 ja ra-
portteja 7 kpl. Uutena etsintämenetelmänä otettiin MMI-näyteprofiilit kaikista jatkotutkimuskoh-
teista, tulokset ovat lupaavia. 
 
Hankesuunnitelma  
Kairausohjelmista toteutui Kuttusvaaran viime vuonna aloitettu ohjelma, Petäjälehdon, Laanilan 
kairaukset, Tiukuvaaran ja Yli-Iin ohjelmat.  Nuttion ohjelma jäi osin kesken, Kuttusvaaran oh-
jelma aloitettiin, Lauttaselkä, ja Petäjäselkä N siirtyivät vuoteen 2008. Misin ohjelmasta luovut-
tiin ja Pelkosenniemen Rahkavaaran kairaukset siirtyivät ensi vuoteen ulkopuolisen varauksen 
takia. Analyysien valmistuminen on kautta linjan ollut myöhässä, loppuvuodesta tilanne onneksi 
hieman parani, mikä edisti raportointia. 
 
Yli-Iissä lävistettiin vähintään 250 m leveä kiisuuntunut, kvartsiutunut ja serisiittiytynyt muut-
tumisvyöhyke, joka liittyy suurtektoniseen hiertovyöhykkeeseen arkeeisessa vulkaniittiympäris-
tössä. 
 
Soretialehdon kulta-aiheen M06-raportti jäi viimeistelyä vaille, koska analyysit eivät valmistu-
neet ajoissa. Petäjälehdon, Lauttaselän ja Nuttion GIS-kohteiden raskasmineraalitutkimuksista 
saatiin lupaavia tuloksia. Kittilän Petäjäselän Kerolaen mineralisaatiossa kultapitoisuus uranäyt-
teissä on parhaimmillaan 26 ppm. Korkeat kultapitoisuudet liittyvät grafiittisertin hiertosaumoi-
hin. Mineralisaatio on 5-10 m leveä ja vähintään 200 m pitkä. 
 
MMI-näytteenotto 1443 näytettä (mukaan lukien Vihanti ja Kiiminki) toteutettiin ja näytteet on 
toimitettu ALS Chemexin laboratorioon. MMI-näytteiden analyysit valmistuivat ja tulokset ovat 
mielenkiintoisia. Ne tukevat aikaisempia käsityksiä malmipotentiaalisista kohteista. Tutkimus-
kaivantoja 2007 tehtiin noin 160 kpl, joista otettiin yli 200 raskasmineraalinäytettä, prosessointi 
tehtiin pääosin Kuhmon GTK:ssa Knelsonilla. Näytteiden mineraalitutkimus on käynnissä 
 
Keskeiset työmaat (tilanne ja tulokset) 
 
Rautaoksidi-kupari-kultatutkimus (Pankka) 
Rovaniemen Misi  
Laadittu 100 km profiilimittaussuunnitelma (M+G+S) häiriöjaksojen poikki. Yhteenvetoraportti 
Misin alueen malmipotentiaalista on aloitettu. Alueelle ei kairata tänä vuonna. Tuorevaaran val-
tausalueiden kairasydännäytteiden jalometallianalyysit valmistuivat, ja parhaat pitoisuudet ovat 
hieman yli määritysrajan. M19-raportti Misin malmitutkimuksista valmistui. APV-mittausesitys 
vuodelle 2008 hyväksyttiin. 
 
Pelkosenniemen Rahkavaaran geofysikaalinen maastomittaus on monien viivästymisten jälkeen 
valmistunut. Kohde kairataan ensi vuonna, koska kairaus peruuntui 2007 alueelle tehdyn laaja-
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alaisen ulkopuolisen varauksen vuoksi. Kummitsoivan, Jauratsinselän ja Siulíopalon kairasydä-
met on revidoitu ja niistä on tilattu lisäanalyysejä. 
 
Tervolan Pukinselän (Karvinen) kairausten analyysit ovat valmistuneet niissä ei ollut kultaa. 
Tulokset on raportoitu M19-raporttina. 
 
Rovaniemen Rumatmaat (Karvinen) 
GTK on lopettanut alueen tutkimukset. Palanäytteiden jalometalli-analyyseissä on kaksi anomaa-
lista kallionäytettä, joissa 540 ja 690 ppb Au. Karvisen ja Turusen tekemä M19-raportti on toimi-
tettu tilaajalle ja työ on laskutettu. Raportti on Pyhäsalmi Minen tilaustyö, raportti arkistoidaan 
siinä vaiheessa kun tilaaja on saanut valtauksen. 
 
Kittilän Petäjäselkä (Hulkki) 
Väliraportin pohjalta laadittiin jatkotutkimussuunnitelma. Hankittiin maasto- ja tutkimusluvat, 
laadittiin Petäjäselän pokakairauksen suunnitelma (800 m) ja tehtiin tilaus. Laadittiin geokemial-
lisen näytteenoton suunnitelma (400 pistettä) Petäjäselän pohjoispuolelle. Raportoitiin loput 
vanhoista kairasydämistä R410-R418 ja R423-R427 (yhteensä 1146 m). 
 
Maaliskuun lopussa alueelle kaivettiin 35 tutkimusmonttua Saralan johdolla, käsittäen moreeni- 
ja raskasmineraalitutkimuksen. Chernet laati mineralogisen yhteenvedon kairasydämistä tutki-
tuissa näytteissä, niissä  ei ollut kultahippuja.  
 
Pokakairaus ja Petäjäselän pohjoispuolisten alueitten geokemiallinen näytteenotto aloitettiin tou-
kokuussa. Mr-Rp-näytteeotto on edennyt kohtalaisesti eli ensimmäinen vaihe on saatettu päätök-
seen Ranta-Mäntypään - Selkä-Mäntypään alueella eli yhteensä 235 pistettä. Näytteenottoa 
on jatkui itäpuolella Sinoselän alueella (171 pistettä) ja se valmistui vuoden lopussa. 
 
Malmigeologista kartoituksen tuloksena löydettiin lupaavan näköisiä kiisuuntuneita ja götiittiy-
tyneitä serttejä niin Porkosesta kuin Jänesvaaralta. 
 
Kerolaella kairattiin kolme reikää 277m. Kairauksessa tarkistettiin mm. Kerolaen MMI-
anomalia, mutta malmiutumista ei tavattu.  Alueella tehtiin myös kartoitusta ja MMI-
näytteenottoa. Sinoselässä, Selkä-Mäntypäässä ja Petäjäselän itäosiin kaivettujen mo-
reenimonttujen 46 kpl raskasmineraaliinäytteitä ei ole vielä edes seulottu, joten näistä saadaan 
odottaa tuloksia kauan! 
 
Uranäytteiden mukaan tutkimuskaivannon grafiittisertin hiertyneisiin osiin liittyy kohonneita 
kultapitoisuuksia. Hiertosaumoille tyypillisesti kultapitoisuudet vaihtelevat suuresti eli Kerolaen 
tapauksessa 0,3 - 25,6 g/tn. Kerolaen tutkimusojan hiertosauma on luonteeltaan hyvin repaleinen 
sisältäen hiertymättömiä osia, joissa kultapitoisuus jää alle 0,1 ppm. 
 
Petäjäselän tutkimusalueelta ja sen ympäristöstä kerättiin 17 näytettä syanidiliuotukseen syys-
kuussa ja tulokset saatiin noin viikon kuluessa. Näytteitä oli Kerolaelta, Vuomasjärämäaavalta, 
Ranta-Mäntypäästä, Porkosen länsireunalta ja yksi näyte Sinoselästä.  Syanidiliuotuksen mukaan 
götiittibreksiat Vuomasjärämäaavalta, Ranta-Mäntypäästä ja Porkoselta eivät ole Au-pitoisia (Au 
<0.1 ppm). Kerolaen tutkimusojan rapauman kultapitoisuus oli 12.4 ppm (uusinta-analyysi näytti 
10.6 ppm). Sinoselän karbonaatti-kvartsijuoninäytteen Au-pitoisuus oli 0.1 ppm. Analyysitilauk-
sesta 89750 (palanäytteitä maaliskuun 2007 mr-montuista) on saatu väliraportti eli jalometallipi-
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toisuudet. Analyysissä oli 10 näytettä Vuomasjärämäaavan götiitti-kvartsibreksioista, tulosten 
mukaan paras Au-pitoisuus oli 77 ppb. Vuomasjärämäaavan sulfidifasieksen rautamuodostumaa 
edustavissa näytteissä oli paras Au-pitoisuus 164 ppb. 
 
Kerolaen tutkimuskaivannosta on otettu yksi näyte kultapitoisesta rapakalliosta ja kaksi näytettä 
moreenista, kaikista näytteistä on otettu rinnakkaisnäytteet. Näytteet oli tarkoitus käsitellä sekä 
Kultakoiralla että Knelsonilla ja saatujen tulosten perusteella verrata näitä kahta menetelmää 
keskenään. Vertailu osoitti, että Knelson-rikastus onnistuu kultahipuille. 
 
Kerolaen kairauksissa tarkistettiin edellisen kesän MMI-näytteenoton anomalioita, näytteiden 
analysointi on vielä kesken. Kultakriittistä serttivyöhykettä kartoitettiin pohjoiseen, rakenteelli-
sesti otollisia kohteita tarkistettiin raskasmineraalinäytteenoton ja moreenigeokemian avulla Sel-
kä-Mäntypään-RantaMäntypään ja Sinoselän alueilla. Vuomasjärämäaavan kairaus siirtyi vuo-
teen 2008. Raskasmineraali- ja MMI-näytteenottokohteiden valinnassa huomioitiin uudet GIS-
ennusteet. 
 
Sodankylän Lohisarriot 4 (Pulkkinen) 
Loppuvuoden kairasydämet raportoitu ja niistä on tilattu analyysit. MMI-näytteenotto tehtiin 
heinäkuussa. Lohisarriot 1-3 raportti on muuten lähes valmis, mutta kaikkia analyysituloksia ei 
ole saatu vielä. Anomalisia kultapitoisuuksia on, mutta ei malmipitoisuuksia. 
 
Sodankylän Sakiatieva (Keinänen) 
Valtaushakemukset on tehty, raportin korjaukset tehty, raportti KTM:ssä, myynti vuoden lopus-
sa? Aineistot OK. Sakiatievan MMI-anomalian tarkistus; Kaivettiin 5 tutkimuskuoppaa ja yksi 
20 m pitkä tutkimusoja. MMI-anomalioihin tehdyt montut osoittivat samantapaista muuttumista 
kalliossa kuin esim. M3:n mineralisaatiossa. Parhaassa MMI-paikassa oli vain 60 cm paksu 
muuttunut osue kalliossa. Kaikista montuista on RM-näytteet ja geokemian näytepussit. 
 
Kukkaroselän 6 monttua kaivettiin pikaisesti ja niistä otettiin 1 kpl RM-näyte sekä geokemian 
moreenipussit ja kallionäytteet. Sieltä löytyi mm. ruosteista biotiittiutunutta amfboliittia, jossa on 
poimuileva kvartsijuoni. 
 
Sodankylä, Kirakka-aapa (Pulkkinen) 
Sodankylän Kirakka-aavan raportti valmistui. Työryhmässä toimivat E. Pulkkinen, H. Hulkki, H. 
Salmirinne, T. Manninen ja V. Keinänen. Violariitti-karbonaattijuonistossa(R516) on kulta-
mineralisaatio välillä 29.45 – 31.45 m; 3.1 - 5 ppm Au, 0.26 % Ni ja 0.08 ppm Co. Metasedi-
menttien ja Sattasvaaran tyyppisen metakomatiitin kontaktissa olevassa mineralisaatiossa on 0.9 
ppm Au ja 0.8 % Cu yhden metrin jaoksessa. Tämän lisäksi alueen itäosassa on n. 100 m leveä 
vahvasti kiisuuntunut plagioklaasi-kvatsi juoni, jossa on paikoin 0.5 % Cu ja 0.1 % Co. 
 
Sodankylän Petäjälehto (Keinänen, Pulkkinen) 
Syksyn 2006 raskasmineraalitutkimuksissa paikannettiin kultahippuja sisältävä rapakallio. Koh-
teeseen tehtiin alkuvuodesta magneettinen profiilimittaus ja kairaus 500 m. Kairareiät on rapor-
toitu ja analyysit on tilauksessa. Toistaiseksi analysoitujen kairasydänten kultapitoisuudet ovat 
luokkaa 10 – 40 ppb. MMI-näytteenotto suunnitelma toteutettiin elokuussa, tuloksia ei ole käsi-
telty. 
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Kittilän Tiukuvaara (Keinänen, Ojala) 
Yhteistyössä Ojalan kanssa, laaja-alainen geokemian näytteenotto valmistui viime vuoden lopus-
sa. Samoin tihennetyn lentomittauksen tulokset. Moreenigeokemia toi esille anomalioita, jotka 
liittyvät lentogeofysiikassa ja Firessa näkyvään syvämurrokseen. Alueelle tehtiin MMI-
näytteenotto ja montutusta kesäkuussa. 
 
Kairaussuunnitelma 1000 m laadittiin GIS- ja rakenneanalyysien pohjalta ottaen huomioon uudet 
lentomittaustulokset ja kulta-anomaliat laaja-alaisessa kohteellisessa moreenigeokemiassa. PO-
KA-kalustolla on kairattiin 790.2 m, ja lävistettiin mm. karsiutuneita vulkaniitteja Isovaara 
W:ssä. Tiukuvaaran loputkin moreeninäytteenoton analyysitulokset (258 kpl) saapuivat marras-
kuun lopulla. Analyysien tuloksia ei olla ehditty vielä käsitellä. Paras kultapitoisuus on 56,7 ppb 
6 metrin syvyydestä. Kesän 2007 raskassmineraalitutkimuksessa alueelta on löydetty kultahippu-
ja. Alueen MMI-tulokset vahvistavat kultapotentiaalia. 
Kittilä-Sodankylä-alueen uudet aiheet (Sarapää, Karvinen, Keinänen) 
GIS-mallinnuksen pohjalta tehtyjen aluevalintojen osalta varauksia ja valtauksia on tehty So-
dankylän Nuttioon ja Vuomanperään sekä Kittilän Lauttaselkään. 
 
Kittilän Lauttaselästä moreeninäytteitä otettiin 440 pistettä ja näytteet analysoitiin. Viime 
vuonna otetuissa raskasmineraalinäytteissä on löydetty spiraalirikastuksessa runsaasti kultahip-
puja myös rapakalliossa. Kairaussuunnitelma on laadittu käsittäen 800 m. Kesäkuussa kartoitet-
tiin tutkimuskaivannot, otettiin MMI-näytteet ja mitattiin 15 km magneettista + VLF-R –mit-
tausta 10 ja 20m:n pistevälillä. Profiilikartat ovat myös valmiit. 
 
Tutkimuskaivannoista otettujen kallionäytteiden analyysit valmistuivat syyskuussa, niissä tavat-
tiin anomaalisia Cu, Zn, Co, ja Ni-pitoisuuksia, korkein Au-pitoisuus oli 76 ppb. Lauttaselän 
geokemiallisen näytteenoton rapakalliotulokset (334 kpl) saapuivat. Kultapitoisuudet eivät ole 
huikean korkeita, mutta niistä nähdään selvästi rakenteellisia trendejä. Paras Au-pitoisuus, 97 
ppb, sijoittuu 200 m kaivetun monttujonon pohjoispuolelle ja magneettisen anomalian itäreu-
naan. MMI:n kultapitoisuus korreloi rpgeokemian kanssa. 
 
Sodankylän Nuttio 
Montuista otetuissa kallionäytteissä ei ollut kultaa, mutta moreenista löytyi hippuja. Vanhoissa 
kairasydännäytteissä on mielenkiintoisia metallipitoisuuksia, max 500 ppb Au. Kohteeseen teh-
tiin geofysikaalisia profiileja ja MMI-näytteenotto, sekä kallioperäkartoitusta. Nuttioon suunni-
teltu kairaus 1000m on käynnissä (4R/362 m). Kairauksessa on lävistetty kiisupitoisia 
(MAGK,SKII, CUKI) muuttuneita tuffiitteja, serttejä ja vihreäkiviä sekä talkkiutuneita serpen-
tiniittejä. Kiisut esiintyvät paikon kompakteina kerroksina ja kvartsiutuminen ja karbonaattiutu-
minen on yleistä. Ofioliittikompleksin malmipotentiaali vaikuttaa lupaavalta. Kairauksessa lävis-
tetty kiisuuntunut, osin  kupari-, osin grafiittipitoinen 200-400 m leveä tuffiitti- serttivyöhyke 
serpentiniittien kontaktissa on kullanetsinnällisesti mielenkiintoinen.Tähän vyöhykkeeseen sijoit-
tuvat parhaat MMI-anomaliat. Yhteensä Nuttiossa on kairattu 14.9.-13.12.2007  745.30 m. 
 
Sodankylän Vuomanperä 
Kohteeseen suunniteltu kairausohjelma 12R/1000 m, joka lävistäisi malmikriittisen vyöhykkeen, 
toteutus siirtyi vuoteen 2008. Kohteeseen on tilattu kolme gravimetrista profiilia aikaisempien 
mittausten tueksi. MMI-tulokset lupaavia. 
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Inari, Laanioja (Keinänen, Ojala) 
Laanilan vanhojen kultakaivosten viereen kairatuissa rei’issä on lähes koko matkalla anomaaliset 
Au-pitoisuudet. Alueelle tehtiin 10 km2 M+VLF-R-mittaus viime vuonna ja sen pohjalta laadit-
tiin 600 metrin kairaussuunnitelma, joka oli suunniteltu toteutettavaksi alkutalvesta, mutta siirtyi 
myöhempään. Touko-elokuussa kairattiin Pokalla 10R/634.6 m. I profiilin ensimmäisessä reijäs-
sä (3831/2007/R306) välillä 47,5-51,5m kivi on serisiittirikasta ja siinä on paikoin runsaasti py-
riittiä. R307:ssä on leveä kiisupitoinen muuttumisvyöhyke, 38,7-66,35 m. II profiilin viimeises-
sä, itäisimmässä, rei’ässä (R319) on lopussa selvää epidoottiutumista ja kvartsiutumista. Myös 
SKII-MAGK-CUKI:a esiintyy ainakin rakopinnoilla. 
 
Niin kutsuttua Oivan juonta testattiin kairaamalla siitä kaksi reikää läpi (R305 ja R320). Oivan 
juoni näyttää kairausten perusteella olevan samansuuntainen kuin alueella esiintyvät dia-
baasijuonet ja kvartsi-kiisuaines näyttääkin tunkeutuneen samaa kanavaa pitkin ja breksioineen 
diabaasijuonen. R320:ssa välillä 18,85-19,6 m kivi on kvartsijuonta, jossa on runsaasti kupari-
kiisua ja pyriittiä (sydänhukkaakin on valitettavan paljon). Elokuussa alueen malmikohteista ke-
rätiin lisänäytteitä Oivan opastuksella: Kakslauttanen, Hirvasselkä, Purnumukan tien varren hier-
tyneet gabrot. Laanilan alueen analyysit eivät ole valmistuneet. 
 
Savukosken Kuttusvaara (Sarapää, Iljina) 
Kultahanke on kairannut Kuttusvaarassa 1281 m, josta tänä vuonna 1017 m. Kairauksissa on lä-
vistetty felsisiä, mafisia ja ultramafisia vulkaniitteja, sekä sedimenttejä. Kivet ovat paikoin hier-
tyneitä ja kiisupitoisia. Kairasydämet on tutkittu ja raportoitu sekä analyysit tilattu. Priorisoidus-
sa R122:n kulta-analyyseissä ei ollut kultaa. Montutuksessa Kuttusvaara-Iskelmävaara-
Rovaukonselkä (40 kpl Sarala) kiisupitoisia liuskeita tavattiin Kuttusvaaran itäpuolella ja Ro-
vaukonselässä. Kairasydämistä tehtyjen kokokivi- ja REE-analyysien perusteella Juopperin tul-
kinnan mukaan Kuttusvaaran vulkaniitit ovat tyypiltään arkeeisia ja läntiset Ketunkankaan vul-
kaniitit proterotsooisia. Yhteistyössä nikkelihankkeen kanssa aloitettiin loppuvuodesta kairaukset 
(600 m/Au) arkeeinen-proterotsooinen -kontaktin kultapotentiaalin selvittämiseksi. Aikaisempi-
en kairausten kultapitoisuudet jäivät alhaisiksi. Anomalisia pitoisuuksia on metsedimenteissä 
lähellä komatiittien kontaktia. MMI- kultapitoisuudet ovat myös anomalisia vulkaniittien ja se-
dimenttien kontakteissa. MMI-maksimi kultapitoisuus 0.9 ppb sijoittuu Heinisuolle.Kesän 2007 
raskasmineraalinäytteissä runsaiten hippuja esiintyy Lattuna-Iskelmävaarajaksolla ja Rovaukon-
selässä. 
 
Yli-Ii Kupsusselkä Au-aiheen jatkotutkimus (Karvinen, Pankka) 
Kupsusselkä on arkeeisissa muuttuneissa vulkaniiteissa oleva kulta-aihe, jonka löysi Juopperin 
vetämä Pudasjärven hanke. Kohde muistuttaa Oijärveä.  Alueelle aloitettiin viime vuonna geofy-
siikan mittaus(M+S+G) 9 km2, se valmistui, sen lisäksi on tehty IP-mittaus. Kairauksen suunnit-
telussa on hyödynnetty vanhaa kairaustietoa ja geofysiikan dataa. Aineistoa on tulkittu, Ilkka 
Lahti on tehnyt aineistosta geofysikaalisen ja tilastollisen mallinnuksen. MMI näytteenotto teh-
tiin myös, aineistoa ei ole käsitelty. Kairaus ( SMOY) päättyi vuoden lopussa. Alueelle kairattiin 
11 reikää; R0349-R0359: 1564.05 m. Kivet kairausalueella ovat pääosin muuttuneita vulkaniitte-
ja ja vaaleita voimakkaasti hiertyneitä ja kvartsiutuneita muuttuneita juonikiviä tai vulkaniitteja, 
joissa on runsas sulfidipirote. Etenkin profiilin R0352- R0354 ja R0359 kivet näyttävät visuaali-
sesti kultakriittisiltä! Muuttumisvyöhykkeen leveys on noin 250 m. Reikä R352 lävistää koko-
naisuudessaan 157 m matkalla muuttunutta ja kiisupitoista hiertovyöhykettä, joka on laitettu ko-
konaisuudessaan analyysiin. 
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Tietokantaan vietyjen aineistojen tarkistus 
− kl 3724, 3723, E. Pulkkinen tarkistanut aineiston 
− Puuroniemi, Sakiatieva, Kirakka-aapa, Kettukuusikko, kannassa olevat kairaraportit ky-

seisistä kohteista tarkastettu ohjeiden mukaisesti V. Keinäsen toimesta. 
− Petäjäselän kairasydänaineisto ja geokemialliset aineistot on tarkistettu ja kunnossa. Petä-

jäselän tietokantoihin vietyjen kallioperähavaintojen kunnostus ja tarkistus valmis 90 
%:sesti (Reijo on hoitanut tämän). 

− Pankka on tarkistanut aineistoa omien kultatutkimuksiensa osalta. 
− Vanhojen aineistotietojen tarkistus on nyt pääosin tehty hankkeen 2901005 osalta. 

 
Muuta 

− Kairaus-, mittaus- ja analyysitulosten viivästyminen on vaikeuttanut hankkeen suunni-
telmallista toteuttamista 

− Vanhojen aineistotietojen tarkistus on pääosin tehty hankkeen 2901005 osalta. 
− Esitelmiä: Olli Sarapää hanke-esittely PSY-kokouksessa, Helena Hulkki Petäjäselän kul-

tatutkimukset toimialakokous 21.11. 
− FEM-kokous, osallistujat hankkeesta: Hulkki, Keinänen, Pulkkinen, Sarapää, Turunen, 

Salmirinne, Lahti 
− VMS-kurssi: Keinänen, Sarapää, GIS-kurssi: Hulkki 
− Lahti, Ilkka piti esitelmän: Target scale prospectivity mapping: unsupervised neutral net-

works approach,  
− Spatial modeling seminar 2.-3.10.2007 Rovaniemellä, osallistujina Hulkki ja Sarapää. 
− Raskasmineraalinäytteiden käsittelyä ja Knelson-separointia on suunniteltu ja testattu yh-

dessä Kuhmon RM-laboratorion kanssa loppuvuodesta. Erittäin kultapitoisia näytteitä (20 
kg; hippumäärä > 50 kpl), joissa hippukoko on myös pieni (< 100 γm), on kerätty Petä-
jäselän mineralisaation päältä moreenista ja rapakalliosta. Näytteiden avulla kalibroidaan 
Knelson-prosessia kultanäytteille sopivaksi. Raskasmineraalien tutkimisessa ollaan myös 
yhteistyössä. 

− Sarapää kävi tarkistamassa kaksi Jorma Valkaman löytämää kuparikiisuimineralisaatiota 
Kuusamon itäosassa. Pajulammen mineralisaatiosta saatiin esille lapiolla kaivamalla 2m 
leveä rikas kupari-kvartsijuoniparvi (4 juonta). Aihe  aiheuttaa jatkotutkimuksia. 

− Keinänen 4.-5.10. toimi ekskursio-oppaana Vesa Nykäselle ja hänen kanadalaiselle ja 
australialaiselle vieraalleen 

− Hulkki, Keinänen ja Sarapää osallistuivat 26.8.-31.8. Au-Ag-telluride-selenide deposits 
Fiel Workshopiin Espossa. 

− Arc-9-kurssi (Hulkki, Sarapää) 

− VMY-laivaseminaari (Pulkkinen, Keinänen,) 

− Analyysien toimitus on pahasti myöhässä, pahimmat viiveet yli vuosi. 

− Tilaustyö: Pankka 2007. Tunturi-Lapin maakuntakaava-alueen geologiset taustatiedot. 
Osa: Kaivoskivennäiset - Metalliset malmit. 

− Tilaustyö: Karvinen: Rumatmaat 

− Antero Karvinen on tehnyt Taranis Oy:lle kirjallisen tilausraportin: Kittilän alueen geo-
logisia piirteitä (Kittilä regional exploration, Karvinen and Ojala 2007) 
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− Vuodelta 2006 tunnustuspalkinto myönnettiin Pohjois-Suomen kullanetsijöille 13.3.2007, 
koska Pohjois-Suomen kultavarojen kartoitushankkeessa on saavutettu malminetsintä-
hankkeen tärkein päämäärä – kaivoksen rakentamiseen johtanut malmilöytö (Suuri-
kuusikko, Pahtavaara).  

− 24.4.2007 pidettiin OPTIMUS-seminaari GTK:ssa. Seminaarissa pitivät esitelmiä kul-
lanetsinnästä: Risto Pietilä, Eelis Pulkkinen, Veikko Keinänen, Heikki Pankka, Pertti Tu-
runen, Antero Karvinen ja Heikki Salmirinne. Seminaarin päälle maistui sauna. 

− Eelis Pulkkinen ja Pertti Sarala esittelivät Petäjälehdon aineiston posterin ja videon avulla 
23rd symposiossa Oviedossa Espanjassa. 

− kesäapulaiset Janne Hokka, Jaakko Hietava, Mikko Savolainen, Mikko Numminen, Irme-
li Huovinen osallistuvat malmikartoitukseen, MMI-näytteenottoon ja montutukseen. 

− MMI (Mobile Metallic Ions)-näytteennotto toteutettiin useilla eri kulta-, nikkeli ja sink-
kikohteilla. Steward Hamilton Kanadasta toimi kesäkuussa MMI-asintuntijana ja koulut-
tajana. Analyysitulokset korreloivat hyvin moreenigeokemian kanssa. 

− Soretialehdon, Isomaan, Petäjäselän ja Sakiatievan Au-esiintymien  rapakallio- ja mo-
reeninäytteiden mineraloginen ja geokemiallinen tutkimus aloitettu. Espoossa työtä tekee 
Thair Al-Ani. Näytteet analysoidaan Rovaniemellä ja samoin hippujen määrä, mineralo-
gia tutkitaan hienoaineksen osalta Espoossa. 

 

11.1.6 Toimintavuosi 2008 

Kuukauden päätulokset (= kk-osa) 
Raportointi saatiin valmiiksi suunnitelman mukaisesti. Syksyllä Selkä-Mäntypään alueelle kai-
vettujen monttujen rapakallionäytteistä on löydetty runsaasti kultahippuja (max. 130 kpl) itä-
länsisuuntaisista rakenteista, mikä edelleen vahvistaa Kittilän Petäjäselän alueen kultapotentiaa-
lia. 
 
Hankkeen kumulatiiviset päätulokset (= Q-osa) 
 
Soretialehdon raportti valmistui: Kairasydänten kultapitoisuus on parhaimmillaan 1,75 ppm/1 
m litogeokemiallisen näytteenoton perusteella kromimarmorin kvartsiutuneiden ja kiisuuntunei-
den osien kultapitoisuus on osassa aluetta yli 4 ppm. 
 
Kittilän Petäjäselän tutkimuskaivantojen analyyseistä ja raskamineraalitutkimuksista on saatu 
lupaavia tuloksia Kerolaelta. Myös Kittilän Selkä-Mäntypään, myös Petäjäselän työmaata, 
tutkimuskaivannon kalliosta otetussa albiittikivessä oli 6 ppm kultaa, yläpuolisesta pohjamoree-
nissa vaskattiin kultakoiralla 65 hippua. Selkä-Mäntypään kohteen tutkimuskaivantojen mo-
reeninäytteistä löydettiin kevään kaivauksissa runsaasti kultahippuja. Paras analyysipitoisuus ra-
pakallionäytteessä oli 4,5 ppm. Mineralisaatio jatkuu kivilajien kulun suunnassa sekä pohjoiseen 
että etelään. Lisäksi Selkä-Mäntypään itä-länsisuuntaisten hiertovyöhykkeiden 
kultapotentiaalisuus vahvistui syksyn kaivauksissa, rapakallionäytteissä oli parhaimmillaan 130 
hippua kultaa. Kairasydämissä näkyy intensiivisesti serisiitti-karbonaatti-muuttuneita emäksisiä 
tuffeja. Paikoin muuttuneissa osissa on kohtalaisesti magneettikiisua ja/tai kiisu-krb-kv-juonia. 
Näihin muuttuneisiin osiin todennäköisesti liittyy kohonneita Au-pitoisuuksia, koska alueen tut-
kimuskaivannoissa kohonneet Au-pitoisuudet (max. 6,7 ppm) liittyivät götiitti-serisiitti-
karbonaatti-rapaumiin. 
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Kohde on ollut kultavarojen kartoitushankkeen pääkohde sen tutkimukset jatkuvat 3D-
hankkeessa. 
 
Laanilan Kakslauttasen Oivan-juonen jalometallianalyysit valmistuivat R320 :sta, kupari-
pitoisessa kvartsijuonessa on 6.1 ppm kultaa 0.8 m lävistyksessä ja kuparipitoisuus vaihtelee 0.9-
15,7% Cu ollen korkein juonen kultarikkaimmassa (6.1 ppm Au) osassa. Juoni varmistettiin 
kaivamalla ja se on koillissuuntainen ja magneettisen kartan mukaan rakenteella on jatkuvuutta 
satoja kilometrejä. Juonen poikki oteuissa palanäytteissä kultapitoisuus on 10-30 ppm. 
 
Kuusamon Pajulammen kvartsi-kuparikiisujuonissa ja sivukivessä albiitti-karbonaattikivessä 
kultapitoisuus oli 5 ppm. 
 
Yli-Iin Kupsuselän kairauksissa lävistettiin noin 50 m leveä kullan suhteen anomaalinen 
kiisuuntunut muuttumisvyöhyke. Malmin paikannus vaatii lisäkairauksia. 
 
Nuttion kairauksissa paikannettiin sinkin ja kullan suhteen anomalinen vyöhyke, joka on 
mittasuhteiltaan merkittävä. 
 
Vuomanperän kairauksissa lävistettiin Cu-Zn-pitoisia vulkaniitteja. Näytteiden analysointi on 
kesken. 
 
Kittilän Lauttaselässä Seurukarkean kiilleliuskeen ja vihreäkiven kontaktivyöhykkeestä on 
kairauksin paikannettu 350 m leveä arseenikiisupitoinen kvartsiutunut vyöhyke, mutta 
kultapitoisuus jäi alhaiseksi. Kultapitoisuudet eivät kohoa malmipitoisuuksiin. 
 
MMI-tulosten käsittelyssä löytynyt useita lupaavia jatkotutkimuskohteita mm. Kiimingistä, Yli-
Iistä ja Savukoskelta. 
 
Elokuussa toimitettiin jatkotutkimussuunnitelma strategiajohdolle.  
 
Viimeisen neljänneksen aikana valmistuivat hankkeen loppuraportti, valtausraportti Misin 
(Tuorevaara,Särkipalo) ja M19-raportit Petäjälehdosta jaVinsasta. Aikaisemmin olivat jo 
valmistuneet Soretian ja Lohi 3 valtausraportit sekä Nallukkan M19-raportti, MMI-raportti ja ra-
portti kultaesiintymien moreeni – ja rapakallion mineralogiasta ja geokemiasta (Al-Ani et al.). 
Myös Kerolaen kultamineralogiasta valmistui raportti. 
 
Yhteenveto hankkeen toiminnasta 
Raportointi toteutui suunnitelman mukaan niistä kohteista, joissa tutkimukset oli saatu päätök-
seen ja analyysitulokset olivat käytettävissä. 
 
Kultatietokannan päivitys on ajantasalla. Raportointi jatkuu ensi vuonna keskeneräisten tutkimus-
ten osaltaa. Moreeninäytteenotto toteutui hyvin Nuttion, Nallukan, Tiukuvaaran ja Petäjäselän 
ohjelmat valmistuivat. Syväkairauksessa oltiin selvästi aikataulusta jäljessä, mutta vuoden kulu-
essa kaikki suunniteltu toteutui. GTK:n kalustolla kairattiin 2518 m ja ulkopuolisella 1657 m, 
alun perin painopisteen piti painottua alkuvuoteen.  Nuttion kairausohjelma valmistui tammi-
kuussa (yht. 95,5 m/1012 m), samoin Savukosken Kuttusvaaran (600m), Petäjäselän Vuomasjä-
rämäaavan (587 m) keväällä ja Lauttaselässä (800 m) kairaus valmistui syyskuussa. Analyysien 
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toimitus oli välillä keskeytynyt rahapulaan, joten hanke ei pysynyt raportoinnissa aikataulussa. 
Vuomanperän kohteeseen Värttiövaaran eteläpuolelle kairattiin 18.8.-17.9.2008 GTK:n GM100 
POKA-koneella reiät R0426-R0438 yht. 1037.20 m. Petäjäselän kairaus valmistui 1105 m. Geo-
fysiikan ohjelma on toteutunut suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta Misin M+G-ohjelmaa. 
Tulppiojakson tihennetty lentomittaus toteutui vain pieneltä osin. 
 
Yli-Ii, Kupsusselkä (Pankka, Karvinen): 
Kaikissa rei’issä on lävistetty hydrotermisesti muuttunut ruhjevyöhyke, joka sisältää vähäisiä 
määriä kiisupirotetta, pääasiassa rikki- ja magneettikiisua. Reiästä R352 ja R356 analyysit ovat 
valmistuneet. R352:ssa on parhaimmillaan Cu 0.01-0.015 %, S 0.5-1.1 % ja Au 0.1-0.3 ppm vä-
lillä 128-134 m, muualla ei päästä edes 0.1 ppm:ään. Reiässä R356 kultaa ei ole, kuparia on yh-
dessä näytteessä 0.14 % muuten alle 0.05 %. Kupsusselän kaikki analyysit, lukuun ottamatta 
XRF-analyysejä ovat tulleet toukokuun aikana. Mitään merkittäviä pitoisuuksia huolimatta sel-
vistä ja vaihtelevasti kiisuuntuneista muuttumisvyökkeistä ei löytynyt. Kuparipitoisuus vaihtelee 
yleisesti 100-800 ppm, nikkeli 50-600 ppm yhdessä 1200 ppm, rikki yleensä 0.2 – 0.8 %, mutta 
muutamissa kiisupitoisimmissa lävistyksissä 1 – 14 % (reiät R350, 351 ja 358). Kultapitoisuus 
jää pääasiassa alle tai lähelle analysointirajaa, mutta saattaa kohota 300 ppb:hen. Selvästi ano-
maalinen noin 50 m leveä lävistys todettiin reiässä R350, jossa noin kahdeksan metrin matkalla 
pitoisuus vaihteli 1-3 ppm ja muulla osalla 100-900 ppb. Kupsusselkään kairatuista rei’istä vii-
meisimmät reiät R354-359 ovat tyhjiä kullasta ja myös muut arvometallipitoisuudet ovat selvästi 
aikaisemmin kairattuja alhaisempia. 
 
Uutta kairausohjelmaa suositellaan koillissuuntaisen ruhjeen tarkistamiseksi, johon liittyvät 
MMI:n Au-anomaliat. 
 
Rovaniemen Misi (Pankka, Isomaa) 
Misin M19 raportti on toimitettu arkistoon. 
 
Misin Tuorevaarasta tuli jalometallianalyysejä neljästä reiästä, mutta merkittäviä pitoisuuksia 
ei todettu. Au yleensä 10-40 ppb, Pd <10 ppb, Pt 10-17 ppb. Misin Tuorevaaran (R352, R356, 
R355, R354, R357 ja R353, vastaavat tilausnumerot 203684-203689), kairasydämistä tehdyissä 
lisäanalyyseissä, vaikka kairasydämissä on kohtalainen kiisupirote, niin analyysitulokset jäivät 
alhaisiksi. Kuparipitoisuus vaihtelee 100-900 ppm:n välillä, maksimissaan 1180 ppm ja jalome-
tallit määritysrajan tuntumassa 10-20 ppb. 
 
Misin APV-mittaus valmistui. Viisi magneettista profiilia on mitattu jaksojen poikki, profiilimit-
tauksen loppuosa (M+G, 100 km) toteutetaan APV-tulosten analysoinnin jälkeen. 
 
Toukokuun aikana ovat tulleet myös viimeiset Misin Tuorevaaran kairausten analyysit. Kuten 
alustavista analyyseistä jo on todettu, ei Tuorevaarasta tavattu merkittäviä kulta- tai muitakaan 
arvometallipitoisuuksia. Kultapitoisuudet jäävät lähes poikkeuksetta alle erotuskynnyksen. Rik-
kipitoisuus vaihtelee 0.1-5.0 % ja vaihtelu on merkittävää osan rei’istä ollessa lähes kiisuttomia. 
Kuparipitoisuus vaihtelee suhteellisen tasaisesti 100-2000 ppm ja nikkelipitoisuus jää lähes 
poikkeuksetta alle 300 ppm. Reiässä R391 on selvästi sinkkianomaalinen vyöhyke, jossa pitoi-
suus on 0.1 – 0.9 %-välillä. Kahdessa muussa reiässä sinkkipitoisuus on anomaalinen, mutta 
muualla ei yleensä sinkkiä esiinny. 
 
Misin valtausraportti (Tuorevaara-Särkipalo) valmistui. 
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Pelkosenniemen Rahkavaaran (Pankka) 
Kummitsoivan, Jauratsinselän ja Siulíopalon kairasydämet on revidoitu, mutta niistä tilatuissa 
lisäanalyyseissä ei ollut merkittäviä kultapitoisuuksia. 
 
Tervolan Pukinselkä (Isomaa, Karvinen, Sandgren) 
Raportti on toimitettu arkistoon. 
 
Vinsan raportti (Hulkki, Turunen) 
Geofysiikan osalta raportti on valmis. 
 
Kittilän Petäjäselkä (Hulkki, Keinänen) 
Kittilän Kerolaen tutkimuskaivantojen analyyseistä ja raskamineraalitutkimuksista on saatu lu-
paavia tuloksia ja mineralisaatio jatkuu kivilajien kulun suunnassa sekä pohjoiseen että etelään. 
Kohde on kultavarojen kartoitushankkeen pääkohde. Tammikuun aikana tulleiden analyysitulos-
ten mukaan Kerolaen mineralisaatio näyttäisi aikaisemmasta tiedosta poiketen jatkuvan eteläosil-
taan. Kerolaen mineralisaatioon kaivetusta tutkimuskaivannosta noin 200 m etelään on palanäyte 
hiertyneestä sertistä, jossa kultapitoisuus on 924 ppb. Lisäksi noin 700 metriä Kerolaen tutki-
muskaivannosta etelään on palanäyte intensiivisesti hiertyneestä sertistä, jossa on korkea ar-
seenipitoisuus (1300 ppm As) indikoiden mahdollista kultapitoista hiertovyöhykettä. 
 
Kerolaen tutkimuskaivannosta noin 300 metriä pohjoiseen kaivettiin kesällä 2007 tutkimusmont-
tu rapakallionäytteenottolinjan Au-As-anomaaliseen pisteeseen. Tutkimusmontun rapakalliosta 
otetusta raskasmineraalinäytteestä on löydetty satoja kultahippuja. Näiden havaintojen perusteel-
la kultapitoisia kiisuuntuneita serttejä voisi esiintyä lähes pohjois-etelä -suuntaisella vyöhykkeel-
lä noin kilometrin matkalla. 
 
Maaliskuussa kaivettiin Selkä-Mäntypäässä ja Kerolaella; 4+8 kaivantoa, joista 7 kaivannoista 
otettiin jatkuvia uranäytteitä yhteensä 97 kpl ja lisäksi kaivannoista otettiin yhteensä 34 palanäy-
tettä. Saralan analyysitulosten ja raskasmineraalinäytteiden perusteella Selkä-Mäntypää näyttää 
hyvältä, hippuja löytyi useita kymmeniä monesta näytteestä ja syanidianalyysituloksissa oli hy-
viä kultapitoisuuksia max. 4,5 ppm.  Kerolaelta löytyi hippuja, mutta analyysit jäivät alle määri-
tysrajan 100 ppb, nyt odotellaan ura- ja palanäytteiden analyysitulokset.´ 
 
Tutkimuskaivantojen ura- ja palanäytteiden tilaukset on tehty. Urahavainnot on tallennettu säh-
köiseen muotoon PC-kairalla ja siirretty tietokantaan. Palanäytteet ja niiden havaintokohteet on 
tallennettu sähköiseen muotoon Kapalolla 5 pokareikää/435 m (R431-R435) on logattu ja tallen-
nettu sähköiseen muotoon PC-kairalla. Viimeinen Vuomasjärämäaavan reikä on menossa ja 
24.04 mennessä oli kairattu 35,10 m. Seuranta-kansiosta löytyvät jo valmistuneiden reikien tie-
dot! 
 
Tegistille on lähetetty 4+1 mineralogista näytettä Kerolaen ja Selkä-Mäntypään kohteista. 
 
Selkä-Mäntypäällä (kapea kaakko-luode-suuntainen vyöhyke Sinoselän ja Selkä-Mäntypään 
välissä) on havaittu tutkimusmontun rapakalliosta otetusta raskasmineraalinäytteestä runsaasti 
kultahippuja (65 kpl). Tutkimuskaivannon albiittikivikalliossa on 6 ppm kultaa. Tämä havainto 
yhdessä vanhojen kairaushavaintojen kanssa indikoi noin 300 metriä pitkää kullan suhteen rikas-
tunutta kaakko-luode-suuntaista vyöhykettä. Vyöhykettä on tutkittu lisää kaivinkonetta käyttäen 
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maaliskuussa. Sinoselän rp- ja mr-näytteenotto saatettu päätökseen (mr-näytteitä 411 kpl ja rp-
näytteitä 326 kpl). Alueelle on haettu kultavaltausta Sino 1. 
 
Vuomasjärämäaavalla kairaus eteni hitaasti, koska ruhjevyöhykkeen kivilajit ovat voimakkaas-
ti rapautuneita. Poka-kairaus päättyi 6.5.2008; (6 reikää ja 587,20 m), reiät logattu ja tiedot siir-
retty tietokantaan. Kairauksessa lävistettiin grafiitti-sulfidiserttejä ja uutena muuttumistyyppinä 
serisiittiliusketta. Valitettavasti malmikriittisten kivien osalla oli runsasta sydänhukkaa, yli 50 %. 
Petäjäselän pohjoispuolisen alueen (23 km2) mr- ja rp-analyysit on saatu; tulokset ovat lupaa-
via ja aineiston perusteella on tehty tutkimussuunnitelma; kaivinkonemontutus (2 viikkoa), mon-
tutus siirtyy heinäkuulta syyskuulle. Syväkairauksen tutkimussuunnitelma tehty tämän hetken 
tietojen mukaan kairaus alkanee elo-syyskuun vaihteessa.Tegistille on lähetetty murskenäytteitä 
Kerolaen esiintymän mineralogisia tutkimuksia varten. Valtaus Kerolaki 1:stä (raukeaa 9.9.2008) 
on tehty jatkoaika-anomus. Vuoden 2008 montutuksen ja syväkairauksen vaatimat tutkimus- ja 
maastolupa-anomukset tehty. 
Suunniteltu montutusohjelma 63 monttua toteutettiin syyskuussa, näytteet on toimitettu jatkotut-
kimuksiin. XRF-skannaus näytteenotto Selkä-Mäntypään ja Sinoselän kohteilla valmistui. Kai-
raus 1105 m valmistui marraskuun lopussa. 
 
Syväkairauksen reiät on nyt logattu ja analyysitilaukset tehty. 
 
Kerolaen tunnetun esiintymän eteläpuolelle, noin 700 metrin päähän, kairattiin kaksi reikää. 
Kairauksissa lävistettiin noin 20 metriä paksu muuttunut ja osin götiittiytynyt serttikerros. Vali-
tettavasti sertti kerroksen Au-otollisimmasta osasta eli yläkontaktista katosi 80 %:a sydänhukka-
na! Kerolaen tunnetun esiintymän pohjoispuolelle kairattiin myös kaksi reikää. Näissä rei'issä ei 
kuitenkaan tavoitettu Au-As-pitoisia kivilajeja, joita oli havaittu maanpinnalla (tutkimuskaivan-
nosta ja rp-näytteenotossa). Tämä tarkoittanee, että kyseisellä kohteella kullan suhteen otolliset 
serttikerrokset katoavat jo noin 50 metrin syvyydellä maanpinnasta. 
 
Selkä-Mäntypäähän kairattiin viisi reikää. Kairasydämissä näkyy intensiivisesti serisiitti-
karbonaatti-muuttuneita emäksisiä tuffeja. Paikoin muuttuneissa osissa on kohtalaisesti magneet-
tikiisua ja/tai kiisu-krb-kv-juonia. Näihin muuttuneisiin osiin todenäköisesti liittyy kohonneita 
Au-pitoisuuksia, koska alueen tutkimuskaivannoissa kohonneet Au-pitoisuudet (max. 6,7 ppm) 
liittyivät götiitti-serisiitti-karbonaatti-rapaumiin. 
 
Syksyn montutusprojektin näytteiden analyysituloksia ei ole vielä saatu, mutta raskasmineraali-
näytteet on lähes kaikki jo läpikäyty (J. Valkama). Selkä-Mäntypään näytteistä on löytynyt Au-
hippuja. Hippuhavainnot näyttävät liittyvän lähes itä-länsi-suuntaisiin rakenteisiin, esim. 5 met-
riä leveästä tutkimuskaivannossa näkyneestä itäkoillis-länsilounais-suuntaisesta hierosaumasta 
otetusta näytteestä löytyi 130 kpl Au-hippuja. 
 
Kittilän Soretialehto (Keinänen) 
Vartiaisen ja Keinäsen laatima valtausraportti Soretialehdon rakennuskivi – ja kultatutkimuksista 
valmistui. Rakennuskivitutkimusten päättymisen jälkeen kohteella on tehty kultatutkimuksia, 
joihin liittyen kairasydämistä analysoitiin kultapitoisuus. Lisäksi tehtiin litogeokemiallista näyt-
teenottoa, otettiin uranäytteitä ja näytteet analysoitiin. Kairasydänten kultapitoisuus on parhaim-
millaan 1,75 ppm reiässä R534 välillä 7,0 – 8,0 m. Aivan valtaus-alueen eteläisimmässä osassa 
tehdyn litogeokemiallisen näytteenoton perusteella kromimarmorin kvartsiutuneiden ja kiisuun-
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tuneiden osien kultapitoisuus on osassa aluetta yli 4 ppm. Koska valtausalueen ympäristö on jo 
muiden yhtiöiden toimesta vallattu, GTK ei katso jatkotutkimuksia tarpeellisiksi. 

 

Kittilän Lauttaselkä (Keinänen, Sarapää) 
Moreeni-, rapakallio-, MMI-analyysien ja geofysikaalisten mittausten pohjalta laaditun kairaus-
ohjelman 8R/800 m, toteutus alkoi kevättalvella. Lauttaselän kairausohjelmia laadittiin yhteis-
työssä Nykäsen kartoitushankkeen kanssa, jotta alueelta saatiin kattava leikkaus malmipotentiaa-
lin ja alueen geologian selvittämiseksi. Nykäsen laatimaa malmipotentiaalikartta on myös hyö-
dynnetty. Lauttaselän magneettiset ja VLF-R- profiilimittaukset kairausten tueksi valmistuivat. 
Maaliskuussa toteutettiin montutus. Kaivannoista kartoitettiin muuttunut ofioliittivyöhyke. Kar-
bonaatti-talkkikivessä on kupari- ja magneettikiisupirotetta. Lisäksi montuissa on tavattu kloriit-
ti-serisiittiliuskeessa kultapotentiaalisia kvartsi-turmaliinijuonia. Tutkimusmonttujen moreeni-
näytteiden kultahiput lasketaan, geokemia ja mineralogia tutkitaan. 

Lauttaselän kairauksessa on tällä hetkellä 5 valmista kairareikää, yhteensä 424,90 m (kts hank-
keet/seuranta). 

Mielenkiintoisimmalta näyttää tällä hetkellä R508, jossa on 28 m:stä eteenpäin likaisenharmaata 
kvartsijuonta, jonka välissä on serisiittiliusketta. Kvartsissa on paikoin karkeahkoa ASKI:a ja 
SERIL:ssa hienojakoista tiheää ASKI-pirotetta. Lävistyksen pituus on noin 16,5 metriä. Sama 
juonisysteemi näkyy jo ensimmäisessä R501 reiässä, mutta rikkonaisuuden vuoksi reikä oli pak-
ko lopettaa kesken. Molemmissa rei’issä on valtava sydänhukka, koska kivi on rikkonaista. 

550 metriä reiän R508 taakse (itään) kairattu R503 on myös mielenkiintoinen, sillä kiilleliuske 
on serisiittiytynyttä, poimuttunutta ja siirrostunutta ja siinä on reilusti juonitoimintaa. Useissa 
juonissa on ASKI:a. Välillä 44,85- 46,70m kvartsijuonibreksiassa on selvästi ASKI:a ja lisäksi 
hieman SKII:a ja CUKI:a. Aivan reijän loppupäässäkin tavataan noin cm:n levyinen kvartsijuoni, 
jossa on hienojakoisen ASKI:n muodostama juoneke. Kairaus valmistui, lopputulos kvartsiutu-
nut, arseenikiisupitoinen vyöhyke on sekä kiilleliuskeessa, että kontaktin länsipuolen mafisessa 
vulkaniitissa. Reiät on raportoitu (798 m) ja näytteet lähetetty analyysiin. Nykäsen hanke jatkaa 
kairauksia alueella. Arseenikiisupitoisen muuttumisvyöhykkeen leveys on n. 350 m, josta yhte-
näisin osa on n. 100 m leveä. 

Kittilän Tiukuvaara (Keinänen, Ojala) 
Tiukuvaaran alueelta ovat Nykänen ja Ojala laatineet ennustekartan, jonka pohjalta suunniteltu 
tihennetty moreeninäytteenoton toteutus alkoi huhtikuussa, siitä oli tehty noin puolet. Tiukuvaa-
ran moreeninäytteenotto valmistuivat syyskuun alussa ja näytteet ovat analyysissä. 
 
Sodankylän Lohisarriot (Pulkkinen, Salmirinne) 
Lohisarrion valtausraportti Lohi 3 valmistui. Kairauksessa näytteensaanti oli riittämätön kultaa, 
hopeaa ja kuparia sisältävistä  rikkikiisupirotteisista karbonaattikerroksista, koska ne olivat ke-
miallisesti läpeensä rapautuneita. Sydänhukka kairauksissa oli jopa 70 %. Korkeimmat Au-
pitoisuudet ovat 2 ppm:n luokkaa. Sulfidirautamuodostumaa indikoivan 600 metrin pituisen joh-
teen itäkontaktissa on kiisujen yhteydessä myös 46 metrin pituinen hopea-anomalia, jossa on 
enimmillään 326 ppm hopeaa. Hiertyneissä ja hydrotermisesti muuttuneissa ultramafisissa ja ma-
fisissa vulkaniiteissa sekä sulfidirauta-muodostumassa on yleensä 0.1 – 0.2 % Cu.  Metakoma-
tiittien laaja-alainen karbonaattiutuminen ja biotiittiutuminen korostaa alueen kultapotentiaali-
suutta. GTK luopuu valtauksesta 31.12.2008, koska metallipitoisuudet ovat liian alhaisia. 
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Lohisarrion valtausalueen ulkopuolella tehtiin kesäkuussa tutkimuskaivantoja hopea-anomalian 
selvittämiseksi. Kaivauksissa tavoitettiin hiertyneitä ja muuttuneita vulkaniitteja. 

 

Sodankylän Kukkaroselkä (Pulkkinen, Salmirinne) 
Raportti M19/3724/2008/10/32valmistui: Kairaus- ja kaivukohteissa amfiboliitti on kalime-
tasomatoosiin läpeensä muuttamaa ja siinä on sekä graniitti- että kvartsijuonia. Muuttuneiden 
kivien kairauksessa oli runsas sydänhukka. R308:ssa välillä 24.65 – 37.15 on amfiboliitissa 
muuttumista osoittaen 1.0 – 1.5 % Mg ja 1.0 – 1.5 % K sekä 0.13 – 0.17 % Ni, 120 – 330 ppm 
Cu, 3 – 35 Mo ja 13 ppm Ag. Samassa reiässä on välillä 47.10 -48.30 252 ppm Cu, 415 Zn, 40 
Mo, 11 ppm Ag ja 3.8 ppb Au. Metallianomalioiden alkuperä on biotiittiutuneissä granitoidi- ja 
kvartsijuonia sisältävässä amfibiliiteissä sekä diabaasijuoneen liittyvässä karbonaattijuonistossa. 
Kaikkiaan kairattiin 9 reikää yhteensä 412 m ja 5 tutkimuskaivantoa. 

Sodankylän Sakiatieva (Keinänen et al.) 
Raportti on arkistoitu. 
 
Sodankylän Nallukka (Pulkkinen) 
Moreeninäytteenotto valmistui, 64 pisteen työmaa, lähellä Sakiatievaa. M19-raportti valmistui 
syyskuussa, ultramafiitin ja kgn:n kontakti on kultapotentiaalinen. 

Sodankylän Petäjälehto (Keinänen, Pulkkinen) 
Näytteiden nalyysit valmistuivat. Kultaa ei tavattu kairauksissa. M19 raportti on valmis valtaus-
hakemuksesta luovuttiin. 

Sodankylä, Siikaselkä (Pulkkinen) 
Elokuussa Au-anomalioista kaivannoista otetut kalliopala ja raskasmineraalinäytteet ovat tutkit-
tavina ja analysoitavina. Tulokset liitetään valmisteilla olevaan raporttiin. 

Sodankylän Nuttio (Sarapää, Karvinen) 
Hankeelle 2901005 oli Nuttiossa 14.9.2007-24.1.2008  1012.40 m kairausta, josta tänä vuonna 
95.3 m. Kaikki syksyllä 2007- talvella 2008 kairatut 10 reikää R0320-R0327 sekä R0331 ja 
R0332 on raportoitu ja tallennettu tietokantaan. 

Kaikki analyysitulokset on saatu rei´istä R0325, R0326 ja R0327. Jalot on saatu rei´istä R0320, 
R0323, R0324 ja R0331. Kaikki analyysit uupuvat rei´istä R0321 ja R0332. Reikää R0322 ei ole 
analysoitu! 

Analysoitujen grafiitti-sulfidi-serttien malmipitoisuudet ovat jääneet vaatimattomiksi; parhaana 
R0324, jossa on Au 0.22 ppm, (43.00-45.00). Muut maksimipitoisudet; R0320 Au 0.11 ppm, 
R0323 Au 0.08 ppm, R0325 Au 0.10 ppm, R0326 Au 0.02 ppm, R0337 Au 0.04 ppm ja R0331 
Au 0.02 ppm.  

Au-hankeen Nuttion kairaukset on saatu loppuun 24.1.2008. Yhteensä kairattiin 10 kairareikää, 
kokonaissyvyys 1012.40 m, josta maakairausta 157.55 m. Kairaukset jatkuvat ns. 3D-hankkeen 
nimissä! Nuttion pohjoispuolen rapakallio-moreeninäytteenotto 84 pistettä/1380m valmistui. 
Näytteet ovat analyysissä. 

Kairasydänten ja moreenianalyysien tulokset valmistuivat. Tavoiteltiin kultaa – tavattiin selvästi 
anomaalinen sinkkivyöhyke 0.1-0.7 % Zn (R321,R320, R323, 331) jossa on satunnaisesti myös 
kohonneita nikkeli (0.3 % )- ja kupari- (0.1 %) pitoisuuksia grafiittisertin magneetti- ja rikki-
kiisurikkaimmissa osissa; max 30 % S. Kultaa on max. 126 ppb ja Pt 174 ja Pd 155.  Vyöhyk-
keen pituus on vähintään 1400 m ja leveys useita kymmeniä metrejä. Sama vyöhyke erottuu 
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myös pohjoispuolen moreenituloksissa. Mr-näytteenoton rp-näytteissä (200 m pisteväli) on kor-
keita Ni, Cu, ja Zn-pitoisuuksia ja kulta nousee yli 0.2 ppm:än. Nuttion valtaushakemukset perut-
tiin syyskuun alussa. Raportin laatiminen on aloitettu. Hieet on tutkittu. 
 

Sodankylän Vuomanperä (Karvinen,Sarapää, Lahti ) 
Kohteeseen suunniteltiin kairausohjelma 12R/1000m, joka lävistäisi Au-Zn-Cu- malmikriittisen 
vyöhykkeen. Toteutus siirtyi vuoteen 2008.  Kohteeseen tilattiin kolme gravimetrista profiilia 
aikaisempien mittausten tueksi. MMI-tulokset ovat lupaavia. Vuomanperän gravimetriset linjat 
7.4 km valmistuivat. Tuloksista tarkistetaan kultakriittiset kontaktit, joihin kairaus kohdistetaan. 
Nykäsen hanke osallistuu kairaukseen.  

Vuomanperän kohteeseen Värttiövaaran eteläpuolelle kairattiin 18.8.-17.9.2008 GTK:n GM100 
POKA-koneella reiät R0426-R0438 yht. 1037.20 m. 

Kairauksissa tavattiin sulfidirikasta (MAGK, SKII +- CUKI,  ZNVA, ASKI) osin voimakkaasti 
breksioitunutta ja juonittunutta grafiittiliusketta (kvartsi-karbonaattijuonia, joissa usein sulfidi-
reunus). Grafiittiliuskeessa (mustaliuske) on paikoin vähempisulfisia selvästi kerroksellisia grau-
vakkoja ja fylliittejä.  Sähköisillä kartoilla selvästi erottuvan grafiittiliuskeen eteläkontaktissa 
tavataan voimakkaasti ruhjoitunut gabroa (R0326 ja R0437). Eteläkontaktissa näyttää olevan 
useita kymmeniä metrejä leveä ruhjevyöhyke, jossa maapeitteet ovat vaikeita lävistää tavallisella 
syväkairauskalustolla. Grafiittiliuskejakso on 500-900 m leveä ja jatkuu Vuomanperän poronero-
tuspaikalta Tepsaan asti (9 km). Väliin jää Kutuvuoman kultaesiintymä! 

Grafiittiliuskeen sisässä tavataan mafisia ja pohjoisosassa ultramafisia vulkaniitteja. Niissä on 
usein myös voimakkaasti muuttuneita ja kvartsi-karbonaatti-juonisia osia, joissa tavataan myös 
runsaasti edellä mainittuja sulfideja. Koko sedimenttivyöhyke näyttäisi olevan gabro- ja vul-
kaniittipatjojen välissä, joiden pohjoispuolelle tulevat Värttiövaaran epäpuhtaat kvartsiitit 
(R0431 ja R0432). Osa analyyseistä valmistui, Zn (max 0.45 %), Cu-, As-, Au-anomaalisia pitoi-
suuksia. 

Kultatutkimus Sodankylän Siikaselässä v. 2000 (Pulkkinen) 
Raportti M19/3724/2008/10/20 oikoluettavana. Mielenkiintoinen kulta-aihe. 

Inari, Laanioja ja Oivan juoni (Keinänen, Sarapää, Sarala) 
Kakslauttasen Oivan juonen jalometallianalyysit valmistuivat R320 :sta. Kuparipitoisessa kvart-
sijuonessa on 6.1 ppm kultaa 0.8 m lävistyksessä. Juoni on koillissuuntainen ja magneettisen kar-
tan mukaan rakenteella on jatkuvuutta satoja kilometrejä. 

Oivan juoni näyttää kairausten perusteella olevan samansuuntainen kuin alueella esiintyvät dia-
baasijuonet ja kvartsi-kiisuaines näyttääkin tunkeutuneen samaa kanavaa pitkin ja breksioineen 
diabaasijuonen. R320:ssa välillä 18,85-19,6 m kivi on kvartsijuonta, jossa on runsaasti kupari-
kiisua ja pyriittiä (sydänhukkaakin on valitettavan paljon). Kakslauttasen Tullinpaloon on haettu 
valtausta, ja alueelle on käynnissä systemaattinen maanpintamittaus M, VLF/VLF-R, dipoli-
dipoli-IP. Laanilan analyysejä valmistui: Oivan juoneen kairatussa toisessa reiässä R305 on 6,75 
m:n matkalla selvä Au, Bi, Se, Te, Cu -pitoisuuksien nousu. Hangasselän R319:ssä edellisestä 4 
km pohjoiseen on 40 cm:n matkalla 0,5 ppm:n kultapitoisuus. Myös Bi, Se ja Te ovat koholla. 
Tässä kohdassa Cu-pitoisuus ei nouse. Oivan-juonen perusmetallianalyysit valmistuivat. Kultapi-
toisen kiisujuonen kuparipitoisuus vaihtelee 0.9-16 % Cu ollen korkein juonen kultarikkaimmas-
sa osassa. Kakslauttasen Tullinpalon kulta-aiheeseen Oivan juoneen on valtaus vetämässä. Oi-
van-juoni liittyy Laanilan juonen suuntaiseen rakenteeseen ja sen kartoitus alkoi kesäkuussa. Ke-
säkuussa alueelle tehtiin tutkimuskaivantoja ja juoni kaivettiin auki. Juonen suunta on koillinen 
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ja kaade pysty. Leveyttä juonella on 50 cm. Samassa rakenteessa noin 7 km kaakkoon kaivettiin 
esiin 200 m leveä kiillerikas muuttumisvyöhyke. 
 
Koillissuuntainen kvartsi-kupari-kulta-juoni kaivettiin esiin. Siitä ja sen sivukivenä olevasta 
muuttuneesta granuliitista toimitettiin näytteet analyysiin. Juonta ei tavoitettu muista kaivannois-
ta. Juonen kultapitoisuus syanidimenetelmällä on 9.1 ppm. Valtaushakemusta on täydennetty. 
Laanilan diabaasijuoni on kartoitettu. Geofysiikan IP-mittausprofiilit valmistuivat. 
 
Oivan  juonen kallionäytteissä on 20-30 ppm Au ja 1 % Cu, 114 ppm Ag.  Lahti on tulkinnut 
geofysiikan mittaustuloksia. IP:n perusteella juonella saattaa olla jatkuvuutta koillissuunnassa, 
myös rinnakkaisia rakenteita on näkyvissä. Myös monttunäytteiden  moreenissa on anomalisuut-
ta. Näiden tarkistamiseksi jatkotutkimuksiksi suositellaan syväkairausta. Tegist Chernet tutkii 
juonen mineralogiaa Espoossa. 
 
Kultatutkimukset Laanilan Kultaojalla v. 2002 (Pulkkinen). Raportti on valmistumassa 
M19/3831/2008/10/23, raskasmineraalitutkimus kesken. 
Savukosken Kuttusvaara (Sarapää, Iljina ) 
Kuttusvaaran toisen profiilin kairaus valmistui, kullan osalta 600 m. Kairauksella selvitettiin ar-
keeisten ja proterotsooisten kivien välisen kontaktivyöhykkeen Au-malmipotentiaalia. Johdejän-
gällä törmättiin paksuihin rapautumiin. Myös MMI-anomalia tarkistettiin. Merkittäviä muuttu-
misvyöhykkeitä ei tavattu. Kuttusvaaran toisen profiilin kairauksen kairasydämet on raportoitu ja 
laitettu analyysiin. Kivilajit pääosin komatiitteja, karsikiviä ja grafiitti- ja rautakiisupitoisia lius-
keita. Muuttumien melko vähäistä. Kairasydämistä on tilattu yhteensä 99 kpl malmianalyysiä 
(510P ja 704P) sekä 15 kpl kokokivianalyysiä (XRF ja REE) sekä 15 kpl kiillotettuja ohuthieitä. 

Kuttusvaaran kairasydänten analyyseissä ei ole kultaa (max 0,3 ppm). Tulokset raportoidaan ja 
valtauksista luovutaan. 
 
Pajulampi, Kuusamo (Sarapää, Karvinen, Valkama) 
Kuusamon Pajulammen kvartsi-kuparikiisujuonien sivukivessä albiitti-karbonaattikivessä kulta-
pitoisuus oli 5 ppm mineralisaation löysi viime kesänä Jorma Valkama maaperäkartoituksen yh-
teydessä. Kohteeseen on tehty valtausvaraus se oli tarkoitus kaivaa auki huhtikuussa, mutta ison 
perikunnan yhden maaomistajan lupaa ei saatu lupaa eli alueelle tehdään valtaus. 

Toukokuussa kartoitettiin Pajulammen kultapitoinen kvartsikuparikallio ja tehtiin vasaranäyt-
teenotto. Analyysiin lähetettiin 23 näytettä (510P ja 704P) sekä tilattu kiillotettuja ohuthieitä 9 
kpl. Näytteet ovat kupari-kvartsijuonista, albitiitista ja metadiabaasista. Alueelle tehtiin pienia-
lainen systemaattinen geofysikaalinen mittaus (M+S). Mineralisaatio erottuu magneettisella kar-
talla. Tutkimusluvan puuttuessa, kohde on mahdollista kairata noin 30 m päästä itäpuolelta toi-
sen maanomistajan maalta, vaikka pystyasentoiset juonet kaatuvatkin hieman länteen. Alustavis-
sa kartoituksissa ympäristön mafiset vulkaniiteissa ja diabaasesissa on satunnaisesti kupari-
kiisupirotetta. Analyysit valmistuivat kartoitusnäytteistä, kvartsijuonessa on max 1.6 ppm Au ja 
19 % Cu. 
 
Kehitteillä olevat asiat 

− Pulkkinen laatii yhteenvetoa geokemiallisen malminetsinnän käytöstä Suomen Lapissa 
− Kesän aikana toteutettiin MMI-näytteenotto Laanilan juonen ja sen suuntaisen rakenteen 

poikki n. 200 pistettä. Näytteet on lähetetty analyysiin. 
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Muuta 
− Soretialehdon, Isomaan, Petäjäselän ja Sakiatievan Au-esiintymien rapakallio- ja mo-

reeninäytteiden mineraloginen ja geokemiallinen tutkimus on laadittu. Raportin on laati-
nut Thair Al-Ani et al.  

− Sarapää piti Teollisuumineraalit luentokurssin Helsingin yliopistossa 10.-19.3., kurssille 
osallistui 7 GTK:sta, opiskelijoiden lisäksi. 

− Pankka on aloittanut Fingoldin ylläpidon 
− Pankka on tarkistanut kaksi yhtiöiden TEM:lle luovuttamaa valtausraporttia 
− Pankka on laatinut tilaustyön: Soklin ympäristön mineraaliesiintymistä. 
− Keinänen ja Sarapää osallistuivat 25.-28.8. VMY:n ja geologiliiton syysekskursiolle. 
− Keinänen opetti syyskuussa tulevia kaivosalan työnjohtajia viikon verran 
− Sarapää kertoi Lapin maanperän rikkauksista 9.10 Lapin radiossa. 
− Pankka esitteli GTK:n tekemiä malmitutkimuksista Misin alueella Kemijärven kaupungin 

edustajille 6.11. 
− Sarapää (2008) :Matka Kiirunaan ja Länsi-Lappiin, Materia 4 sivut 61-62 
− Karvinen osallistui Turun yliopiston geologian laitoksella 12.-17.10. Mark Hanningtonin 

VMS-kurssille. 
− Kirsi Larjamon gradu valmistui HY:ssä, ohjaajana Sarapää. 
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