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1 JOHDANTO 
Nyky-yhteiskunnassa tarvittavien metallien ja mineraalien kirjo kasvaa koko ajan ja lähes koko 
jaksollinen alkuainejärjestelmä on tarkastelun alla. Kierrätyksestä huolimatta tarvetta on löytää 
uusia metalli- ja mineraaliesiintymiä ja myös etsintäalueet laajenevat entisestään. Kysyntää on 
yhteiskunnan infrastruktuurin rakentamistarpeesta johtuen etenkin perusmetalleille, mutta 
näiden lisäksi etsinnän kohteeksi ovat nousseet erityisesti ns. kriittiset metallit ja mineraalit, 
joita on EU:n mineraalistrategiassa nostettu agendalle liki kolmekymmentä. Tavoite on 
varmistaa korkean teknologian teollisuuden raaka-ainesaantia vähentämällä riippuvuutta EU:n 
ulkopuolisesta tuonnista. Tarve ko. mineraaleille ja metalleille on koko ajan suurempi ja 
omavarainen raaka-ainesaanti on merkittävä kilpailutekijä eurooppalaiselle 
teknologiateollisuudelle. Suomi ja erityisesti Pohjois-Suomi ovat tässä avainasemassa 
kallioperämme malmipotentiaalista johtuen. 
Kriittisiä mineraaleja ovat: 1) mineraalit, joita käytetään sellaisenaan teollisuuden raaka-
aineina (esim. lannoitteissa käytettävät boraatti ja fosfaattimineraalit sekä grafiitti ja magnesiitti) 
ja 2) mineraalit, joista saadaan erotettua teollisuuden tarvitsemia alkuaineita ja metalleja, kuten 
harvinaisia maametalleja (REE), antimonia, kobolttia, magnesiumia, niobia ja platinaryhmän 
metalleja (PGM) (Taulukko 1). Jälkimmäisiä käytetään mm. elektroniikkateollisuudessa, 
älytuotteissa, katalysaattoreissa ja akuissa. Kriittisten mineraalien omavaraisuuden nosto EU-
alueella on lähitulevaisuudessa entistä merkittävämpää. 
 
Taulukko 1. EU:n mineraalistrategiassa kriittisiksi luokitellut mineraalit ja metallit. Lähde EU. 

 
 
Kriittisten mineraalien etsintämenetelmien kehittämiseksi käynnistettiin kesällä 2016 projekti: 
Indikaattorimineraalien automatisoitu tunnistaminen kriittisten mineraalien etsinnässä (Indika). 
Etsintämenetelmien kehittämisessä on hyödynnetty uusinta analysointi- ja mineraalien 
tunnistusteknologiaa ja käytännön kenttätöillä on selvitetty uusien automatisoitujen ja kentällä 
tehtävien eli on-site-indikaattorimineraalitutkimusmenetelmien soveltuvuutta kriittisten 
mineraalien ja metallien etsinnässä. Tavoitteena on ollut kehittää ennen kaikkea 
tutkimuskonsepti indikaattorimineraaleille sisältäen maaperänäytteiden esikäsittelyn, on-site-
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menetelmätestauksen ja laboratoriotutkimuksen, mutta samalla arvioida myös yksittäisten 
menetelmien ja/tai analysaattorien soveltuvuutta indikaattorimineraalitutkimuksessa. 
 

2 PROJEKTIN TAVOITTEET 
Kriittiset metallit esiintyvät luonnossa pääosin ns. raskasmineraaleina, joiden etsintään toimivat 
perinteiset raskasmineralogiset tutkimusmenetelmät. Mukana on myös joukko uusia 
mineraaleja, jotka ovat keveämpiä kuin perinteiset raskasmineraalit, niiden määrät ovat pieniä 
maaperänäytteissä ja niiden etsinnän tukena käytetään ns. seuralaismineraaleja. Tällaisia 
mineraaleja kutsutaan yleisesti indikaattorimineraaleiksi. Näiden erottaminen muusta 
mineraaliaineksesta vaatii uusia konsentrointitekniikkoja ja lisäksi niiden havaitseminen ja 
tunnistaminen vaativat uusia tunnistamismenetelmiä. 
Indika-projektin tavoitteena oli kehittää ja tutkia uusien menetelmien soveltuvuutta kriittisten 
metallien ja mineraalien tutkimukseen sekä malminetsintävaiheessa että kaivosalueilla. 
Projektissa selvitettiin erilaisten näytteiden esikäsittely- ja konsentrointitekniikoiden, uusien 
kenttäanalyysimenetelmien sekä automatisoitujen indikaattorimineraalien 
tunnistamismenetelmien soveltuvuutta kriittisten metallien ja mineraalien etsintäproseduurissa. 
Menetelmäkehitystä varten näytteenottoa toteutettiin sekä tunnetuilla malminetsintäkohteilla 
että uudella etsintäkohteella. Lisäksi tehtiin vanhan kaivosalueen pilotointi, jossa tarkoituksena 
on demonstroida menetelmien soveltuvuutta toimivien ja/tai suljettujen kaivosalueiden 
rikastushiekka-altaiden potentiaalia kriittisten metallien lähteenä.  
Maantieteellisesti projektin toiminta sijoittui Lappiin ja Pohjois-Suomeen. Yhtenä projektin 
tavoitteena oli myös edistää Pohjois-Suomessa toimivien alan tutkimusorganisaatioiden 
yhteistyötä ja koota osaamista yhteen vuorovaikutuksessa yritystoiminnan kanssa. 
 

3 SISÄLTÖ, MENETELMÄT JA VAIHEET 
Indika-projektin menetelmäkehitys jakaantui kolmeen päävaiheeseen: 
- moreeni- ja rapakallionäytteiden esikäsittely- ja konsentrointimenetelmien kehittäminen 
aiemmin kerätyillä näytemateriaaleilla 
- kenttämenetelmien testaamiseen tunnetuilla malminetsintäkohteilla ja vanhalla 
kaivosalueella sisältäen uutta näytteenottoa 
- kehitettyjen menetelmien pilotointiin uudella etsintäkohteella 
Sopivien testauskohteiden valitsemiseksi projektin alussa tehtiin selvitys Pohjois-Suomen 
vanhojen ja nykyisten kaivosten sekä muiden tunnettujen malmipotentiaalisten alueiden 
kriittisten metallien potentiaalista. 
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3.1 Kaivospilotoinnin kohdeselvitys 
Kriittisiä mineraaleja tuottavia kaivoksia on tällä hetkellä Lapissa yksi: Kevitsa (PGE, Co). 
Tulevaisuuden tuottajia voivat olla Sokli (P, Nb, REE), Suhanko (PGE) ja Juomasuo (Co, REE). 
Tällä hetkellä kriittisiä mineraaleja tuottavien tai mahdollisten tuottajien lisäksi selvitettiin 
suljettujen kaivosalueiden mineraalikoostumuksia ja arvioitiin rikastushiekkaan päätyneiden ja 
mahdollisesti jopa konsentroituneiden kriittisten mineraalien esiintymismahdollisuutta koko 
Lapin alueelta (Kuvat 1, 2, ja 3). Selvitys tehtiin kirjallisuuden ja GTK:n asiantuntijoiden 
antamien tietojen perusteella. 
Rikastushiekasta ja muusta kaivannaisjätteeksi luokitellusta materiaalista säädetään 
ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja jätelaissa (646/2011). Jätelaissa muun muassa 
määritetään, mitä on kaivannaisjäte sekä kaivannaisjätteen jätealue (Häkkinen, 2016). 
Teollisuusmineraalikaivoksia ovat Lapin läänissä Keminmaassa sijaitsevat SMA Mineral Oy:n 
Kalkkimaan dolomiitti- ja Ristimaan kvartsikaivokset sekä Lampivaaran ja Lapin Ametisti. 
Suljettuja kaivoksia ovat Rantamaan marmorilouhos ja Äkäsjoensuun kalsiittilouhos. Kehitteillä 
on Yara Suomi Oy:n omistuksissa oleva Sokli (P, Fe, Nb, REE).  
 

Kuva 1. a) Voimassa oleva kaivospiirit 1/2017 b) Kaivokset 1/2017.  
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Kriittisten mineraalien näkökulmasta Sokli on teollisuusmineraalikaivoksista potentiaalisin 
kohde ja Soklin Kaulus onkin toinen projektin malminetsintä testikohteista. Soklin fosforimalmia 
koerikastettiin 1970-luvun lopussa Rautaruukin toimesta ja myöhemmin Kemira, nykyisin Yara 
Suomi Oy jatkoi tutkimus- ja kehitystyötä johon sisältyi myös niobi-tutkimuksia. Soklin rikasteen 
AR 81.77 ja jätteen AJ 81.77 kemiallista ja mineralogista koostumusta on tutkittu 1980-luvulla 
(Sotka, 1988). Tutkimuksen perusteella rikasteen P2O5- pit. on 36,1 p-%, jonka lisäksi se 
sisältää mm. F, Nb, Ba, Sr, Zr ja Zn ja Y, La, Ce, Pr ja Nd. Rikasteessa osa eri 
alkuainepitoisuuksista riippuu raekoosta. Y, La, Ce, Pr ja Nd pitoisuudet ovat tasaisesti 
jakautuneet raekokoluokkien välille kun taas F, Nb, Ba, Sr, Zr ja Zn pitoisuuksien määrä kasvaa 
pienenpään raekokoluokkaan mentäessä. Rikasteen Nb-pitoisuus on 0,03 p-%. Jätteen P2O5- 
pitoisuus on 5,24 p-%, Mn, Ba, Sr, Nb, La, Ce, Pr, Nd ja Th -pitoisuudet kasvavat raekoon 
pienentyessä. Nb-pitoisuus on 0,56 p-%. 
 

Kuva 2. a) Historialliset kaivokset 1/2017, b) Suljetut kaivokset 1/2017.  
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Kuva 3. a) Kehitteillä olevat kaivokset 1/2017, b) Kaikki 1/2017. 
 
Kvartsi- ja kalkkilouhokset eivät juuri tuota jätettä, vaan ne pyritään myymään tai 
hyötykäyttämään viimeistään kaivoksen jälkihoidon aikana. Vanhojen läjitysalueiden 
purkaminen ja hyötykäyttö on ongelmallista ja kallista ja ne ovat osittain jo maisemoitu 
(Lupapäätös nro 61/2013/1).  
Metallikaivoset voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan malmityypin mukaan (Eilu, 2012): 

• Emäksisiin/ultraemäksisiin intrusiiveihin liittyvät PGE, Cr, V, Fe, Ti esiintymät: 
• Kemi (Cr2O3) 
• Kevitsa (Ni, Cu, Pd, Pt, Au) 
• Mustavaara (V, Fe, Ti), suljettu 

• Sulfidimalmikaivokset (Au, Cu, Fe)  
• Suurikuusikko (Au, Ag) 
• Saattopora (Au, Cu), suljettu 
• Pahtavaara (Au), suljettu 

• Rautaoksidikaivokset  
• Hannukainen (Fe, Cu, Au) 
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• Rautuvaara (Fe, Cu) 
• Rautuvaara SW (Fe, Cu, Mn),  
• Misi (Fe, V) 
• Ei tuotannossa olevia kaivoksia tällä hetkellä 

Kromi kuuluu kriittisten mineraalien listaan ja Kemin kaivos onkin Euroopan ainoa kromin 
tuottaja. Malmi jalostetaan ferrokromiksi, joka jatkojalostetaan ruostumattomaksi teräkseksi. 
Kromimalmi on magmaattinen, kerrossidonnainen malmi, joka esiintyy emäksisessä 
kerrosintruusiossa. Kromiitin lisäksi malmissa esiintyy oliviinia, brontsiittia ja augiittia pääosin 
näiden muuttuneina vastineina. Malmissa esiintyy vähäisissä määrin sulfideja ja sen PGE-
pitoisuus on alhainen. Lahtinen (2003) on raportoinut anomaalisesta PGE-vyöhykkeestä 
(KE/ELI-261), jossa peridotiitin Pd+Pt-pitoisuudet ovat viiden metrin lävistyksessä 100–300 
ppm. Nämä voivat olla vastaavia kuin Penikoilla tavatuissa kerrosintruusiokerrostumissa.  
Prosessissa syntyvä rikastushiekka pumpataan ja varastoidaan rikastushiekka-altaaseen. 
Täyttyneet altaat peitetään ja maisemoidaan. Hienorikastamon syöte on vuositasolla noin 900 
000 tonnia, josta tuotetaan hienorikastetta noin 400 000 tonnia sekä rikastushiekkaa noin 500 
000 tonnia. Hienorikasteen pitoisuus on keskimäärin 45,0 p-% -Cr2O3. 
Sivukiven määrä oli vuonna 2007 noin 400 000 tonnia, maan alle siirryttäessä sivukivi 
käytetään kokonaisuudessaan täyttöön. Syntyvä palakivi käytetään mm. maanrakennukseen 
ja hienorikastusprosessissa syntynyt rikastushiekka pumpataan rikastushiekka-altaalle. 
Keskimäärin rikastushiekka sisältää Cr 6-7; Ni 0,1 p-% ja Zn 0,01 p-%, joista jälkimmäiset ovat 
pääosin sitoutuneet kromiittiin. Rikastushiekkaa läjitetään vuositasolla noin 500 000 t 
(Outokumpu Chrome Oy, 2009). 
Kevitsan Fe-Ni-Cu- sulfidipirotemalmi on magmaattinen malmi, jossa Ni ja PGE esiintyvät 
vyöhykkeellisesti. Malmin isäntäkivi on hydrotermisesti muuttunut oliviini websteriitti tai 
pyrokseniitti. PGE mineraalit esiintyvät samassa rakeessa joko (hydrotermisten) silikaattien 
sisällä, sulfidien sisällä, rakotäytteenä tai niiden läheisyydessä. 
Sivukivi läjitetään louhosten välittömään läheisyyteen, rikastushiekka-altaaseen. Sivukivi 
sisältää rikkiä n. 1 p-% ja hankkeen aikana sitä syntyy n. 150–180 Mt. Rikastushiekkaa 
(runsasrikkistä (S 7 p-%) ja niukkarikkistä (S 0,4 p-%) syntyy n. 3,8–4,8 Mt vuodessa (Lapin 
vesitutkimus Oy, 2006). Laajennuksen jälkeen kaivos tuottaa malmia 10 Mt/a ja sivukiveä 
enimmillään 63 Mt/v (Ympäristölupa Kevitsan kaivoksen tuotannon laajenemiseen, 2014). 
Sivukiveä hyödynnetään jonkin verran mm. maarakentamisessa. 
Kittilän kultakaivoksen suunniteltu toiminta aika on 2009-2035. Suurikuusikon esiintymä on 
orogeeninen kultaesiintymä, jolla on rakenteellinen kontrolli. Malmin isäntäkivenä ovat 
metavulkaniitit: Au esiintyy pääosin sulfideissa, vapaa Au liittyy myöhäisiin fluideihin 
(Koppström, 2012). Geokemiallinen data viittaa As, Au, Co2 ja S rikastumiseen malmissa, 
muiden perusmetallien rikastumisesta ei ole toistaiseksi viitteitä (Wyche et al., 2015) 
Sivukivi lajitellaan ja läjitetään rikkipitoisuuden perusteella louhoksen ulkopuolelle, osa 
käytetään maarakentamisessa ja maan alla sivukivi käytetään louhostäyttöön. 
Rikastusprosessissa syntyy vaahdotuksen rikastushiekkaa (NP) ja syanidiliuotuksen sakkaa 
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(CIL) (Leppinen et al. 1997). Valtaosa on NP (85 %) rikastushiekkaa, josta osa käytetään 
louhoksen täytemateriaalina ja muu rikastushiekka ajetaan rikastushiekka-altaaseen. (Pöyry, 
2015).  
Pahtavaaran kultamalmin isäntäkiviä ovat metakomatiitit, -vulkaniitit ja biotiitti-talkki-
magnetiitti-breksia. Au on pääosin vapaata kultaa silikaattien, karbonaattien ja baryytti 
rakeiden yhteydessä. Vähäisinä määrinä esiintyy mm. milleriittiä, kupaniittia ja merenskyiittia 
(Hulkki, 1990). Tämä heijastaa kuitenkin isäntäkiven korkeita Cu, Ni ja PGE pitoisuuksia, eikä 
viitteitä näiden rikastumisesta malmiin ole. Muuttumisen seurauksena isäntäkivi (ja malmi) 
sisältää moninaisen joukon mineraaleja kuten albiitti, kloriitti, biotiitti, talkki, dolomiitti, ankeriitti, 
tremoliitti, aktinoliitti, kvartsi, pyriitti, rutiili ± albiitti, richteriitti, baryytti, magnetiitti ja turmaliini. 
(Eilu et al., 2007) 
Mustavaaran V-Fe-Ti-malmi on magmaattinen malmi, jonka isäntäkivi on plagioklaasi-augiitti-
ilmenomagnetiitti kumulaatti. Vanadiini esiintyy ilmenomagnetiitin magnetiittiosassa. 
Esiintymään liittyy myös anomaalinen PGE-Cu vyöhyke, mutta se on epäekonominen. 
Aksessorisina mineraaleina esiintyy myös sulfideja ja apatiittia. Vanhalle kaivosalueelle on 
varastoitu n. 11,5 Mt rikastushiekkaa ja sivukiveä 4 Mt. Magneettirikasteen Fe-pitoisuus on n. 
62–63 p-%  ja V-pitoisuus 0,9 p-%. (Adriana Resources Inc. 2009)  
Misin rautamalmi koostuu useista pienistä magnetiittiesiintymistä, joita on louhittu Otanmäki 
Oy toimesta seuraavasti: Kärväsvaara 1958-1967, Leveäselkä 1972-1974, Raajärvi ja Puro 
1961-1975. Yhteensä malmia on tuotettu n. 7 Mt Fe 46-53 p-%. 
Misin alueen malmin isäntäkiviä ovat heterogeeninen joukko karsikiviä. Malmi on paikoitellen 
heikosti rikastunut P, S, V, Co, Cu, Ni, Au ja Te suhteen verrattuna sivukiviin Raajärven 
esiintymässä ja heikosti rikastunut P, S, V, Co, Cu ja Te suhteen Puron esiintymässä. 
Huolimatta sivukivien köyhtymisestä useiden alkuaineiden suhteen, ei malmimuodostusta ole 
tapahtunut johtuen alhaisesta S pitoisuudesta. (Niiranen et al., 2007, Niiranen, 2005). 
Rautuvaaran rikastamossa on rikastettu Rautuvaaran ja Hannukaisen rautamalmien lisäksi 
kupari- ja kultamalmeja. Varsinainen Rautuvaaran kaivos toimi vuosina 1962-1988. 
Hannukaisen Kuorvaaran avolouhoksen rikastetta tuotettiin 1978-1986 ja Laurinojan 
avolouhoksesta 1982-1988.  
Outokumpu Oy vuokrasi rikastamon Rautaruukilta ja rikastamolla rikastettiin vuosien 1989–
1996 aikana Laurinojan, Saattoporan, Pahtavuoman malmeja ja lisäksi Juomansuun ja 
Kirakkajuppuran koelouhittuja malmeja. Kaiken kaikkiaan Rautuvaaran jätealtaalle on 
varastoitu n. 9,53 Mt rikastushiekkaa 135 ha alueelle, lisäksi jätealueelle on läjitetty sivukiviä 
n. 2,2 Mt, Hannukaisen alueelle 5,4 Mt ja maanpoistomaita 2,9 Mt. (Räisänen et al., 2015). 
Saattoporan malmin isäntäkivi on albiittiutunut ja karbonaattiutunut albiittiliuske, joka on alun 
perin koostumukseltaan grafiittipitoinen fylliitti tai tuffiitti. Esiintymä on luokiteltu orogeeniseksi 
kultaesiintymäksi ja kullan esiintymistä säätelee rakenteellinen kontrolli. Malmissa esiintyy 
sulfideja, mutta metallisena esiintyvä Au liittyy kvartsi-ankeriitti-dolomiitti-sulfidijuoniin ja 
välittömästi näiden kontaktissa olevaan breksioituneeseen isäntäkiveen. Au esiintyy omina 
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rakeinaan silikaateissa ja jonkin verran myös sulfideissa. Malmi on lisäksi rikastunut As, S, Te, 
suhteen ja lisäksi anomaalisesti Ag, B, Bi, Co, Cu, K, La, Pd, Se, U ja W suhteen.  
Malmin isäntäkivenä Hannukaisessa (Kuervaara, Laurinoja) on kalkkisilikaatti karsikivi ja 
malmilla on rakenteellinen kontrolli. Fe esiintyy magnetiitissa pirotteena, raitoina ja myös 
massiivisena, sulfidit esiintyvät pääosin malmin proksimaaliosassa raudan yhteydessä ja Au 
pääosin sulfideissa. Malmi on rikastunut Fe, Cu, Au, S ±Ag, Bi, Ba, Co, Mo, Sb, Te ja LREE 
suhteen. Tyypillisesti REEt ovat alhaisia, tosin paikoitellen rautakivissä esiintyy korkeampia 
REE pitoisuuksia, liittyen allaniitin ja monatsiitin läsnäoloon. (Niiranen, 2005). 
Pahtavuoman esiintymää isännöivät metasedimentit ja malmi sijoittuu metasedimenttien ja 
happamien vulkaniittien kontaktiin. Isäntäkivi on pääosin grafiittipitoista fylliittia ja kiilleliusketta. 
Kuparikiisun ja magnetiitin lisäksi esiintymässä on useita aksessorisia malmimineraaleja kuten 
pyriitti, lyijyhohde, sinkkivälke, arseenikiisu, pentlandiitti, gersdorffiitti ja metallinen hopea. 
Malmi on rikastunut Cu ja Au:n lisäksi Ni, Co, Pb, Ag, U, Mo, S ja Fe osalta. (Korkalo, 2006). 
Rautuvaaran rikastushiekan jätealue on n. 2 km pitkä ja 500 m leveä. Läjitysalue on laaksossa 
ja sitä reunustaa loivat rinnealueet. Vanha selkeytysallas on osittain veden peitossa. Alueen 
laajuus on 135 ha, josta 30 ha on veden peittämää. 
GTK (Räisänen et al., 2015) on tutkinut allasta, jossa vesien ja maaperän laadun lisäksi on 
tutkittu mm. rikastushiekka-alueen maakerrostumien paksuutta, koostumusta ja laatua sekä 
läjitysalueen pohjan ja rikastushiekan rakennetta. Läjitysalueelta on kairattu rikastushiekkaa ja 
pinta- ja pohjamaalajeja jatkuvana näytteenä 16 kohteesta, joista määritettiin 
alkuainekoostumukset. Läjitysalueella on tehty myös geofysiikan mittauksia: sähköisiä, 
sähkömagneettisia sekä gammasäteilymittauksilla.  
Kairaushavaintojen perusteella rikastushiekan paksuus on 3-9 m. Rikastushiekka-altaan 
topografia, kuten myös pintatopografia viettää etelään päin mentäessä, minkä vuoksi 
rikastushiekka on karkeampaa altaan pohjoisosassa. Veden kyllästämissä kerroksissa 
rikastushiekka ei ole hapettunut, eikä ole kemiallisesti rapautunut, kun taas pintaosissa 
rapautumista on tapahtunut ja metalleja vapautuu huokosveteen, joista osa saostuu 
jätealueelle, osa kulkeutuu pois jätealueelta. Radioaktiiviset mineraalit uraani ja thorium 
näkyvät säteilykartassa ja ovat peräisin Juomasuon rikastushiekasta. (Räisänen et al., 2015) 
Sivukivessä kriittisten mineraalien pitoisuudet ovat pieniä, toisaalta esim. Soklin rikastuskokeet 
osoittavat, että esim. Nb-pitoisuus on suurempi rikastushiekassa kuin rikasteessa. Soklin 
rikastuskokeet ovat osoittaneet myös, että raekoolla voi olla merkittävä vaikutus alkuaineiden 
rikastumiseen.  
Lapin kaivoksista ja niiden jätealueista Rautuvaara katsottiin parhaaksi kohteeksi Indika-
projektin tavoitteiden näkökulmasta. Rautuvaaran rikastamolla on rikastettu useita malmeja, 
joissa esiintyy myös kriittisiksi luokiteltuja mineraaleja. GTK on tutkinut jätealuetta mm. 
rikastushiekka-alueen maakerrostumien paksuutta, koostumusta ja laatua sekä läjitysalueen 
pohjan ja rikastushiekan rakennetta. Nämä antoivat hyvät lähtökohdat onnistuneeseen 
näytteenottoon.  
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3.2 Tutkimusalueiden valinta 
Indika-projektin tutkimusalueiksi valittiin Sodankylästä Mäkärän Au-REE potentiaalinen 
tutkimuskohde ja Savukoskelta Kyörtesselän P-Fe-Nb-REE potentiaalinen tutkimuskohde 
(Kuva 4). Kohteiden valintaan vaikutti se, että GTK on tehnyt kohteilla tutkimustyötä jo 
aikaisemmin. Tehtyjen tutkimusten perusteella tiedettiin jo etukäteen, että alueen kallioperästä 
sekä moreenipeitteessä on REE-pitoisia mineraaleja (esim. Sarapää & Sarala, 2012; Sarapää 
et al., 2013; Sarapää et al., 2015). Kohteiden valintaan vaikutti myös se, että olemassa oleva 
luvitus oli heti projektin alkaessa kunnossa ja kohteille päästiin maastotöihin heti projektin 
alkaessa. Raskasmineraalinäytteitä käytiin ottamassa myös Soklin kaivospiirin alueelta. 
Lisäksi kerättiin kaivosselvityssuosituksen mukaisesti raskasmineraalinäytteitä Rautuvaaran 
rikastushiekka-altaasta yhteistyössä EAKR-rahoitteisen Biopeitto-projektin kanssa. 
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Kuva 4. Havaintopisteiden sijainti a) Mäkärän, b) Kyörtesselän (Sokli) ja c) Pentinpuron 
tutkimuskohteilla. d) Projektin tutkimuskohteiden sijainti kartalla. 
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3.3 Olemassa oleva aineisto ja tutkimusta tukeva näytteenotto 
Ennen kuin varsinainen näytteenotto saatiin käynnistymään, tutkimustoiminta Indika -
projektissa käynnistyi käyttämällä testinäytteinä GTK:n aikaisemmissa projekteissa kerättyjä 
raskasmineraalinäytteitä (Taulukko 2). Näiden näytteiden tarkoituksena oli jo alustavasti 
päästä testaamaan sekä GTK:n Mineraalitekniikan laboratoriossa että Lapin AMK:ssa 
käytettäviä rikastusmenetelmiä sekä säätämään tarvittavia parametrejä. Lisäksi saadut 
rikasteet analysoitiin. 
Taulukko 2. Testinäytteinä käytettyjen raskasmineraalinäytteiden tunnukset, materiaalit ja 
näytteenottopaikka. 

Vuosi Paikka Näytetunnus Maalaji Näytemäärä  
2014 Mäkärä RM_AMPE-2014-202.1 - 

RM_AMPE-2014-224.2 
MR+RP 9 

2015 Mäkärä RM_JOV$-2015-1.1 – 
RM_JOV$-2015-20.1 

MR+RP 9 

2014 Kyörtesselkä RM_POS$-2014-501.1 - 
RM_POS$-2014-505.2 

MR+RP 9 

 
Kesällä 2017 otettiin raskasmineraalinäytteitä Sodankylässä, Mäkärän Au-REE potentiaalisella 
etsintäkohteella sekä Savukoskella Kyörtesselästä ja Soklista, jotka ovat P-Fe-Nb-REE 
tutkimuskohteita (Taulukko 3, Kuva 4). Myös näiden näytteiden tarkoituksena oli toimia 
testinäytemateriaalina projektissa käytettävien rikastusmenetelmien testaamiseen, sillä 
testikohteiksi valituilla kohteilla tiedettiin aikaisempien tutkimusten (esim. Sarapää & Sarala 
2012; Sotka 1988) perusteella olevan kriittisiä mineraaleja.  
 
Taulukko 3. Indika-projektissa tutkimuskohteista kerättyjen raskasmineraalinäytteiden 
tunnukset, näytemateriaalit ja määrät. 

Kohde Näytetunnus Maalaji Näytemäärä 
(kpl) 

Näytekoko 
(l) 

Mäkärä RM_JOV$-2017-1.1 – 
RM_JOV$-2017-10.2 

MR+RP 28 12 

Sokli RM_JOV$-2017-11.1 – 
RM_JOV$-2017-21.1 

MR+RP 23 12 

Rautu-
vaara 

RM_AMPE-2017-150.1 – 
RM_AMPE-2017-151.6 

rikastushiekka 12 12 

Pentin-
puro 

RM_POS$-2018-1.1 – 
RM_POS$-2018-11.2 

MR 21 12 
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3.4 Uuden etsintäkohteen valinta 
Uudeksi etsintäkohteeksi Indika-projektin menetelmäpilotointia varten valikoitui Oulujärven 
eteläpuolella, Vuolijoella sijaitseva Otanmäki Mine Oy/Vuorokas Oy:n REE-potentiaalinen 
malminetsintäkohde. Koska Indika-projektin tarkoituksena nimenomaan oli testata eri 
rikastusmenetelmiä kriittisten mineraalien indikaattorimineraalien löytämiseksi, sopi Vuolijoen 
REE-potentiaalinen etsintäkohde projektin pilotointikohteeksi erittäin hyvin. 
Otanmäki Mine Oy/Vuorokas Oy:n malminetsintäkohde (Kuva 4, kpl 4.4) sijaitsee lähellä 
Otanmäen vanhaa kaivosta. Aikaisemmin tutkimuskohde on ollut GTK:n uraaninetsintäkohde. 
Malminetsintäkohteella kivet ovat kahta erilaista tyyppiä: punaista graniittia ja mustaa 
kvartsiittia. Tutkimukset keskittyvät Mustikkakankaalle ja Pentinpurolle. Tutkimukset ovat 
alueella vielä alkuvaiheessa, jolloin juuri maaperägeologisilla tutkimuksilla voidaan 
jatkotutkimuksia ohjata lohkareiden lähtöalueille. Raskasmineraalinäytteet otettiin 
kaivinkonemontuista. 
 
3.5 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan hypoteesit 
Kehittämistoiminnan ajatuksena on ollut soveltaa jalo- ja perusmetallien malminetsinnässä 
yleisesti käytettäviä raskaiden malmi- ja indikaattorimineraalien tutkimusmenetelmiä sekä 
uusia tunnistamistekniikkoja ja analysaattoreita ns. kriittisten mineraalien ja metallien 
malmiesiintymien etsinnässä. Hypoteeseina on ollut, että: 
1) Erilaisia näytteiden käsittely- ja rikastusmenetelmiä soveltaen voidaan optimoida kriittisten 
mineraalien ja metallien indikaattorimineraalien erottamista muusta näyteaineksesta. Tällä 
tavoin voidaan löytää sopivimmat prosessointimenetelmät erikokoisille näytteille ja vaihteleville 
raekokofraktioille sekä indikaattorimineraalien ominaispainoluokille. 
2) On-site analyysimenetelmien eli kentällä/maastossa tehtävään mineraalinäytteiden 
analysoinnilla ja tutkimuksella saadaan nopeutettua malminetsintäproseduuria ja vähennettyä 
kalliita laboratorioanalyysejä. Tällaisia menetelmiä ovat esim. kannettavat XRD- ja XRF-
analysaattorit sekä hyperspektrikuvaukseen perustuvat menetelmät. Tällä saavutettaisiin 
merkittävää kustannussäästöä malminetsintään. 
3) Uusien, automatisoitujen mineraalien tunnistusmenetelmien sovelletulla tutkimuksella 
voidaan nopeuttaa ja tehdä tehokkaammaksi kriittisten mineraalien analysointia ja 
tunnistamista maaperänäytteissä. Tähän soveltuvat mm. laboratoriossa tehtävät 
kenttäemissio-pyyhkäisyelektronimikroskooppi (FE-SEM-EDS) ja Mineral Liberation Analyser 
(MLA) -analysaattorit. Näillä menetelmillä voidaan myös nopeasti validoida on-site 
analyysimenetelmien tuloksia.  
4) Kenttä- ja laboratoriomenetelmien monipuolisilla testauksilla saadaan luotettavaa tietoa 
projektissa tehtävän menetelmäkehityksen toimivuudesta pohjoisissa olosuhteissa. Testaus 
sisältää myös erityyppisten näytepreparaattien käytettävyyden arvioinnin ja datan käsittelyn 
sekä soveltuvan on-line datan siirron toimivuuden arvioinnin.   



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Indika loppuraportti 14 
 
  20.6.2019 
 
 
 
 

 
 

5) Pilotoimalla menetelmäkehityksen tuloksia uudella testikohteella voidaan arvioida 
projektissa tuotetun uuden osaamisen ja menetelmäkonseptin toimivuutta. Samalla saadaan 
kerättyä dokumentoitua tietoa menetelmistä tuloksia hyödyntäville yrityksille ja 
jatkoprojekteille. 
 
 

4 PROJEKTIN TEHTÄVIEN KUVAUS JA KESKEISET TULOKSET 
 
4.1 Projektin hallinta, johtaminen ja raportointi 
 
Suunniteltu työmäärä: 4 htkk 
Vastuuhenkilö: Pertti Sarala (GTK) 
Tavoite:   

- projektin toteuttaminen suunnitelman mukaisesti, ohjausryhmätoiminta, 
työpajojen ja seminaarien järjestäminen 

- tiedottaminen, tulosten julkaiseminen sekä esitteleminen kansallisissa ja 
kansainvälisissä geologian alan kokouksissa 

 
Projektipäällikkönä on toiminut suunnitellusti Pertti Sarala ja projektisihteerinä Anne 
Taivalkoski GTK:sta. Vastuuhenkilöinä Lapin AMK:ssa on ollut Rauno Toppila ja Oulun 
yliopistossa Kari Strand. Talouspuolen sihteereinä ovat olleet Irja Mykkänen GTK:sta, Elvi 
Hiltunen Oulun yliopistosta ja Sonja Kuha Lapin AMK:sta. 
Projektia on johdettu EAKR:n ohjeistuksen mukaisesti sekä noudattaen GTK:n ja muiden 
partnereiden projektinhallintaohjeistusta. Töitä ja toimintaa on suunniteltu aktiivisesti 
huomioiden koko projektiryhmä järjestämällä säännöllisesti projektiryhmän kokouksia ja 
tutustumalla eri toimijoiden toimipisteisiin ja menetelmäosaamiseen ja -tarjontaan. 
Projektiryhmän jäseniä on myös pyydetty ohjausryhmän kokouksiin asiantuntijoiksi kertomaan 
projektin etenemisestä ja tuloksista sekä erilaisiin koulutustilaisuuksiin, työpajoihin ja 
seminaareihin. 
Ohjausryhmätyöskentely on ollut aktiivista ja hedelmällistä koko projektin toiminnan ajan. 
Tarpeiden ja käytännöllisyyden mukaisesti on pidetty normaali toimistokokouksia, mutta myös 
kenttäkokous Vuotsossa menetelmäkehityksen esittelemiseksi maasto-olosuhteissa ja 
sähköpostikokouksia nopeamman kommunikoinnin mahdollistamiseksi. Osana projektin 
ohjausta on myös ollut aktiivinen vuorovaikutus rahoittajan edustajien (ELY-keskus) kanssa 
projektin käytäntöjen ja talousasioiden hoitamisessa.  
Projektissa on toteutettu aktiivista tiedottamislinjaa, joka on esitelty raportin lopussa. 
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4.2 Indikaattorimineraalien konsentrointimenetelmien tutkimus 
 
Suunniteltu työmäärä: 12 htkk 
Vastuuhenkilö: Rauno Toppila (Lapin AMK) 
Tavoite:   

- indikaattorimineraalien erottamismenetelmien kehittäminen soveltaen 
erilaisia konsentrointi- ja magneettisia separointimenetelmiä 

- erilaisten konsentrointimenetelmien (Knelson, spiraalirikastin, tärypöytä ja 
mikrovaskaus) vertailu sekä soveltuvin osin menetelmien käyttö maasto-
olosuhteissa 

- vahvamagneettisten erottimien sekä Carpcon ja Frantzin testaus 
magneettisista separointimenetelmistä 

- vertailututkimus eri menetelmien kesken laadun varmistamiseksi 
 

4.2.1 Indikaattorimineraalien konsentrointi – GTK:n tutkimustulokset (Marja 
Lehtonen ja Sari Lukkari) 

 
Tutkimuksen tavoitteena oli löytää tehokas ja luotettava konsentrointimenetelmä moreenin ja 
rikastushiekan sisältämien indikaattorimineraalien talteenottoon sekä automatisoituun 
elektronioptiseen analytiikkaan, ja edelleen arvioida sen hyödynnettävyyttä kriittisten metallien 
etsinnässä. Indikaattorimenetelmää on hyödynnetty perinteisesti mm. kultamalmien, 
kimberliittien, magmaattisten Ni-Cu-PGE-esiintymien sekä Pb-Zn-esiintymien etsintään (esim. 
McClenaghan & Kjarsgaard, 2007; McClenaghan & Cabri, 2011; McClenaghan et al. 2018; 
Averill 2001;). Elektronioptisten tutkimusmenetelmien nopea kehitys on mahdollistanut niiden 
tehokkaan hyödyntämisen moreenin hienofraktioiden tutkimiseen (Lehtonen et al., 2011; 
2015). 
Indikaattoreiden tehokas rikastusprosessi on menetelmäkehityksen kannalta tärkeä, koska 
pääsääntöisesti indikaattorimineraalit esiintyvät etenkin moreenissa erittäin pieninä 
pitoisuuksina (ppb-tasolla). Rikastefraktioissa indikaattoreita voi kuitenkin esiintyä tilastollisesti 
merkittäviä määriä, jolloin voidaan vertailla näytekohtaisia pitoisuuksia ja tuottaa 
malminetsintää hyödyttävää tietoa. Mikäli rikastusprosessi ei onnistu riittävän hyvin tai 
indikaattorimineraalihavainnot jäävät muista syistä satunnaisiksi, tuloksilla ei ole luotettavaa 
vertailupohjaa ja sovellettavuus malminetsintään jää kyseenalaiseksi.   
Tutkimusmenetelmän hyödynnettävyyteen vaikuttaa myös sen työläys. Teknisesti hyvinkään 
toimiva näytekäsittely- ja analytiikkaproseduuri ei ole käyttökelpoinen mikäli se vaatii 
kohtuuttomasti aikaa ja resursseja. Yhtenä menetelmäkehityksen lähtökohtana olikin 
eliminoida tutkimuksen kannalta ei-kiinnostavat näytefraktiot mahdollisimman varhaisessa 
prosessointivaiheessa, ja näin säästää resursseja jatkossa.   
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Soklista ja Mäkärästä kerättyjen testinäytteiden avulla pyrittiin selvittämään moreeninäytteiden 
sisältämien raskasmineraalien jakauma, erityisesti kriittisten metallien indikaattorimineraalien 
rikastuminen tiettyihin raekoko-, tiheys- ja magneettisiin fraktioihin. Tulosten perusteella 
näytekäsittelyprosessi optimoitiin eniten indikaattoreita sisältävien fraktioiden 
konsentroimiseen esikäsittely-, laboratorio- ja preparointimenetelmien avulla (kuva 5). 
Elektronioptisessa analytiikassa keskityttiin mineraalikirjastojen täydentämiseen ja reseptiikan 
kehittämiseen indikaattorimineraalien luotettavaan identifiointiin.  
Kehitettyä proseduuria ja sen vaiheita sekä tuloksia on esitetty tarkemmin erillisraportissa 
Lukkari & Lehtonen (2019). 

Työmenetelmät 
Näytekäsittely ja analytiikka tehtiin pääosin Geologian tutkimuskeskuksen 
Tutkimuslaboratoriossa Espoossa. Tietyt näytekäsittelyt tehtiin GTK:n Outokummun 
toimipisteessä, Mintecissä ja Oulun yliopistossa.  

Testinäytteet 
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa prosessoitiin 12 l moreenitestinäytteet Soklista ja 
Mäkärästä käyttäen tärypöytää, seulontaa, heikko- ja vahvamagneettista separointia, sekä 
raskasneste- ja hydroseparointia.  
Tärypöytä valikoitui esikäsittelymenetelmäksi, koska kokenut operaattori pystyy vaikuttamaan 
syntyvän konsentraatin tiheyteen, ja lisäksi sen soveltuu hyvin moreenin hienoaineksen (<100 
µm) raskasmineraalien talteenottoon (Lehtonen et al., 2015). Lisäksi tärypöytä on mm. 
Knelson-konsentraattoria hellävaraisempi hauraille mineraalirakeille.  
Magneettisina erottelumenetelminä käytettiin heikkomagneettista (0,1 T) pyörämagneettia 
(LIMS) sekä vahvamagneettista HGMS-erotinta (0,25 T). Heikkomagneettisella erottimella 
näytteistä poistettiin magnetiitti. Vahvamagneettisella erottimella pyrittiin rikastamaan eri 
magneettisen ominaisuuden omaavat mineraalit omiin fraktioihinsa.  
Raskasnesteseparoinnit tehtiin laimentamattomalla metyleenijodidilla (3,3 g/cm3), sekä LST:lla 
(litium-heteropolytungstaatti-vesiliuos; 2,8 g/cm3). Lisäksi testattiin 
hydroseparointimenetelmää. Menetelmistä parhaiten indikaattorimineraalitutkimukseen 
soveltui metyleenijodidi, jolla pystyttiin tehokkaasti erottamaan keskeisimmät indikaattorit 
yleisimmistä kallioperän mineraaleista. Metyleenijodidi-separointi tehtiin erotussuppilossa yli 
0,25 mm raekokoa olevalle mineraaliainekselle. Tätä hienomman mineraaliaineksen 
separoitumista tehostettiin sentrifugin avulla. LST-menetelmän heikkoutena oli suuri 
näytehävikki sekä epätarkka separoituminen. Hydroseparointi puolestaan ei soveltunut muiden 
kuin erittäin raskaiden mineraalien (ominaispaino >8 g/cm3) talteenottoon.  
Fraktioiden mineraloginen koostumus määritettiin kenttäemissio-
pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (FE-SEM), johon on liitetty energiadispersiivinen 
spektrometri (EDS). Analyyseissä kriittisten metallien indikaattorimineraaleista tulivat esiin 
erityisesti monatsiitti [(Ce,La,Nd,Sm)(PO4)] ja pyrokloori [Ca2Nb2O7].   
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Testinäytteiden tulosten perusteella havaittiin, että: 

• Tärypöytä soveltuu hyvin esikonsentrointimenetelmäksi. 
• Seulonnoilla voidaan jo varhaisessa näytekäsittelyvaiheessa eliminoida vähemmän 

merkityksellisiä raekokoluokkia, ja siten vähentää jatkokäsiteltävän materiaalin 
määrää. 

• Heikko- ja vahva-magneettisella separoinnilla voidaan eliminoida edelleen ei-
kiinnostavia näytejakeita sekä konsentroida indikaattorimineraaleja tiettyihin fraktioihin. 

• Parhaiten toimiva raskasnesteseparointimenetelmä on metyleenijodidi. 
• Indikaattorimineraalitutkimuksen kannalta kriittisimmät fraktiot ovat raekooltaan 63-100 

µm ja 100-150 µm olevat raskasmineraalikonsentraatit. 
 

 
Kuva 5. Testinäytteiden prosessoinnissa käytetyt rikastus- ja tutkimusmenetelmät. 

Kirjallisuus 
Averill, S.A. 2001. The application of heavy indicator minerals in mineral exploration with 
emphasis on base metal indicators in glaciated metamorphic and plutonic terrain. In Drift 
Exploration in Glaciated Terrain. Edited by M.B. McClenaghan, P.T. Bobrowsky, G.E.M. Hall, 
and S. Cook. Geological Society of London, Special Volume 185, pp. 69–82.  
Lehtonen, M., Laukkanen, J., and Sarala, P. 2011. Exploring RE and REE 818 mineralization 
using indicator minerals. In Indicator Mineral Methods in Mineral Exploration, Workshop 3, 25th 
International Applied Geochemistry Symposium, Rovaniemi, Finland, Association of Applied 
Geochemists, pp. 13-18. 

Esikäsittelyt
•Tärypöytä
•Seulonta
•Heikkomagneettinen 

separointi (LIMS)

Laboratoriokäsittelyt
•Vahvamagneettinen 

separointi (HIMS)
•Raskasnesteseparointi (d=3.3 

ja 2.8 g/cm3)
•Hydroseparointi

Elektronioptinen 
tutkimus
•FE-SEM-EDS -laitteisto
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Technologies for Indicator Mineral based Exploration. Geological Survey of Finland, Special 
Paper 57, 23-62. 
Lukkari, S. & Lehtonen, M., 2019. Indikaattorimineraalien konsentrointi ja konsentraattien 
mineraloginen tutkimus INDIKA-projektissa. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti 
45/2019, 18 s. 
McClenaghan, M.B. & Kjarsgaard, B.A. 2007. Indicator mineral and surficial geochemical 
exploration methods for kimberlite in glaciated terrain: Examples from Canada. In Mineral 
Deposits of Canada: A Synthesis of Major Deposit Types, District Metallogeny, the Evolution 
of Geological Provinces, and Exploration Methods. Edited by W.D. Goodfellow. Geological 
Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication No. 5, pp. 983–1006. 
McClenaghan, M.B. & Cabri, L.J. 2011. Gold and Platinum Group Element indicator minerals 
in surficial sediments. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 11: 251–263.  
McClenaghan, M.B., Paulen, R.C. & Oviatt, N.M. 2018. Geometry of indicator 904 mineral and 
till geochemistry dispersal fans from the Pine Point Mississippi Valley-type Pb-Zn district, 
Northwest Territories, Canada. Journal of Geochemical Exploration, 190; 69-86. 
 

4.2.2 Knelsonointi – Lapin AMK:n tutkimustulokset (Jouko Karinen ja Heidi 
Kalliosalo) 

 
Knelson-separaattorilla on perinteisesti erotettu kultapartikkeleita maanäytteistä ja laitteen on 
todettu soveltuvan siihen luotettavasti. Knelsonin on todettu erottelevan jopa 20 µm:n kokoisia 
kultapartikkeleita. Laitteen toiminta perustuu siihen, että vesipyörre lajittelee materiaalia 
painovoimapohjaisesti. Syötettävästä materiaalista raskaimmat mineraalipartikkelit 
konsentroituvat laitteen keskiössä pyörivän keräimen rihloihin ja kevyt materiaali menee 
ylitteenä pois (Kuva 6).  
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Kuva 6. Knelson-separaattorin toimintaperiaate (Koppalkar 2009). 

Knelsonilla voisi olla mahdollista erottaa myös muita mineraaleja painovoimapohjaisesti yksi 
fraktio kerrallaan. Lapin AMK:n Knelsonilla kerrallaan erotettava näytemäärä on 0,6 dl. Kun 
näytteestä on erotettu pois raskaimmat partikkelit, voisi siitä erottaa seuraavaksi raskaimmat 
partikkelit knelsonoimalla ylite uudestaan. Tällä tavoin voitaisiin erottaa näytteestä yksi fraktio 
kerrallaan toistamalla ylitteen käsittely, kunnes päästään keskiraskaaseen fraktioon. 

Knelson erotuskokeet  
Moreeni- ja rapakallionäytteille tehtiin erotuskokeet Knelson-separaattorilla kentällä ja Lapin 
AMK:n laboratoriossa. Tarkoituksena oli selvittää, miltä osin Knelson -separaattorilla saadaan 
erotettua harvinaisten maametallien (REE) indikaattorimineraaleja. Erotuskokeissa tavoitteena 
oli löytää parametrit keskiraskaiden mineraalien erotukselle, sillä osa indikaattorimineraaleista 
esiintyy 2,7 – 3,2 g/cm3 painoluokassa.  
REE:tä sisältävien mineraalien ja niiden indikaattorimineraalien erotukseen soveltuvat 
parametrit selvitettiin tekemällä Knelson:lla erotuskokeita maanäytteille eri parametreillä. 
Tavoitteena oli löytää parametrit siten, että ensimmäiseen Knelson-ajoon konsentroituisivat 
raskaimmat partikkelit ja seuraavaan ajoon keskiraskaat partikkelit. Kun parametrit saatiin 
selvitettyä, suoritettiin varsinaiset rikastuskokeet (Kuva 7).  
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Kuva 7. Knelsonoinnin prosessikaavio. 

Ennen knelsonointia näytteet seulottiin 0 – 2 mm:n raekokoon (kuva 8a). Näytteet knelsonoitiin 
(Kuva 8b) kaksi kertaan peräkkäin, eli varsinaisen knelsonoinnin jälkeen (1. ajo) näytteiden 
ylitteet käsiteltiin Knelson – separaattorilla uudelleen (2. ajo).  
Ajoista 1. ja 2. kerätyt konsentraatit seulottiin alle 500 µm:n raekokoon (Kuva 9). Kuudesta 
Knelson – konsentraatista valmistettiin kylmävaluna epoksinäytenapit, joista valmistettiin 
kiillotetut pintahieet. Näistä analysoitiin mineraalikoostumukset Lapin AMK:n Quanta FEG 450-
kenttäemissiopyyhkäisyelektronimikroskoopilla (FE-SEM EDS). 
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Kuva 8. a) Raskasmineraalinäytteen pesuseulonta < 2 mm fraktioon ennen b) Knelson –
rikastusta. 
 

  
Kuva 9. a) Knelson – rikastimeen kerääntynyt näyte. b) Valmis rikaste seulotaan < 500 µm 
fraktioon. 

 

a) b) 

a) b) 
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Tulokset 
Erotuskokeissa saavutettiin jokseenkin keskiraskaita mineraaleja suosiva tilanne 2. ajossa. 
Tämä näkyy mm. rautaoksidien ja ilmeniitin vähäisempänä määränä 2. ajon näytteissä 1. ajoon 
verrattuna (Kuva 10).  
 

 
Kuva 10. FE-SEM+EDS:llä määritetty päämineraalikoostumus näytteestä RM_JOV$-2015-
12.1. 
 
Ideaalitilanteessa kaikki rautaoksidit ja sitä raskaammat mineraalit olisi saatu kerättyä 
näytteestä pois 1. ajossa, eikä niitä pitäisi olla juuri yhtään 2. ajon näytteessä. Lisäksi kaikissa 
näytteissä oli runsaasti kvartsia, maasälpiä ym. kevyitä (ominaispaino < 2,7 g/cm3) 
päämineraaleja, jotka ovat saattaneet rikastua näytteeseen kevyiden ja keskiraskaiden 
indikaattorimineraalien sijaan. Syötteen verrattain suuri raekoon vaihtelu (0 – 2 mm) on 
mahdollisesti vaikuttanut knelsonoinnin onnistumiseen. Suuret kevyiden mineraalien partikkelit 
ovat saattaneet syrjäyttää pienempiä raskasmineraalipartikkeleita, joten mineraalien 
konsentroituminen ei ole välttämättä tapahtunut täydellisesti ominaispainon mukaan.   
 
Kirjallisuus 
Koppalkar S., 2009. Effect of operating variables in Knelson Concentrators: A pilot-scale study. 
Department of Mining and Materials Engineering, MacGill University, Montreal. 
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4.3 Mineraalitutkimuksen ja – tunnistuksen automatisointi 
 
Suunniteltu työmäärä: 25 htkk 
Vastuuhenkilö: Marja Lehtonen (GTK), Pertti Sarala (GTK), Kari Strand (OY) 
Tavoite:   

- ominaispainoltaan <3.3g/cm3 mineraalien tunnistamisen optimointi FE-
SEM-EDS ja MLA – pyyhkäisyelektronimikroskoopeilla, 
hyperspektrianalyysillä sekä kannettavalla röntgendiffraktioanalysaattorilla  

- alkuaineiden pitoisuusmittauksen kannettavalla XRF-analysaattorilla 
(pXRF) 

- langattoman tiedonsiirron testaaminen pXRF-analyysitiedon reaaliaikaiseen 
siirtämiseen kentältä toimistolle 

4.3.1 Konsentraattien mineraloginen tutkimus - GTK:n tulokset (Marja Lehtonen ja 
Sari Lukkari) 

Esikäsittely- ja laboratoriomenetelmät 
Soklin ja Mäkärän testinäytteiden tulosten perusteella suunniteltiin näytteenkäsittelyprosessi 
varsinaisille projektinäytteille, joita oli yhteensä 11 kpl (Taulukko 4). Kooltaan ne olivat 12 – 20 
l. Mäkärän kohteesta oli neljä moreeninäytettä, Soklista kolme moreeninäytettä ja Kolarin 
Rautuvaaran rikastushiekka-altaasta neljä.  
Näytteiden käsittelyproseduuri on esitelty kuvassa 11. Näytteiden esikäsittelyyn käytettiin 
testinäytteiden tavoin tärypöytää. Esikonsentraatista poistettiin seulomalla yli 1 mm sekä alle 
0,063 mm aines, minkä jälkeen siitä poistettiin magnetiitti LIMS:illä. Esikonsentraattien 
rikastamista jatkettiin raskasnesteseparoinnilla seulafraktioista 63-100 µm ja 100-160 µm 
käyttäen laimentamatonta metyleenijodidia, sekä vahvamagneettista erottelua (Frantz) 
kahdella eri virranvoimakkuudella (0,3A ja 0,5A). 

Analyysimenetelmä 
Näytteet analysoitiin kenttäemissiopyyhkäisyelektronimikroskoopilla JEOL JSM 7100F (FE-
SEM), joka on yhdistetty Oxford Instrumentsin energiadispersiiviseen spektrometriin (EDS) X-
Max 80 mm2. FE-SEM-EDS:ää operoitiin INCA -ohjelmistolla. 
Analytiikkaa varten näytefraktioista valmistettiin epoksiin valetut ja kiillotetut 25 mm pintahieet, 
jotka päällystettiin grafiitilla sähkönjohtavuuden aikaansaamiseksi. Kustakin tutkitusta 
fraktiosta valmistettiin yksi preparaatti.  
FE-SEM-EDS:n analyysiparametrit olivat: korkea vakuumi, COMPO-takaisinsironta-signaali, 
20 kV kiihdytysjännite ja 1.3 nA virran voimakkuus. Kustakin preparaatista analysoitiin 
automatiikka-ajolla 10 000-20 000 mineraaliraetta. EDS-spektri generoitui rakeen pisimmän 
halkaisijan keskipisteestä, minimiraekoon ollessa 7 µm (ECD). 
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Taulukko 4. Projektissa tutkitut näytteet. 

Näytetunnus Esiintymä LabID 

RM_JOV-2017-4.1 Mäkärä 201701144 

RM_JOV-2017-6.2 Mäkärä 201701145 

RM_JOV-2017-8.2 Mäkärä 201701146 

RM_JOV-2017-9.2 Mäkärä 201701147 

RM_JOV-2017-11.2 Sokli 201701148 

RM_JOV-2017-12.2 Sokli 201701149 

RM_JOV-2017-13.2 Sokli 201701150 

RM_AMPE-2017-150.4 Rautuvaara 201701151 

RM_AMPE-2017-150.6 Rautuvaara 201701152 

RM_AMPE-2017-151.2 Rautuvaara 201701153 

RM_AMPE-2017-151.5 Rautuvaara 201701154 

 
 

Kuva 11. Projektinäytteiden prosessikaavio. 

Alkuperäinen 
näyte 12 l 

Pesuseulonta 
2mm 

-2mm: 
Tärypöytä 

Rikaste: 
Pesuseulonta 
0.063 ja 1 mm 

0.063-1 mm: 
LIMS 

Non-mag 
Jatkokäsittelyt 

Non-mag 63-1000 µm Kuivaseulonta 100 ja 160 µm

63-100 µm:
Raskasneste

>3.3 gcm-3

Franz 0.3 A NONMAG.
Hieentekoon / FESEM

Frantz 0.5 A Nonmag.
Hieentekoon / FESEM 

100-160 µm:
Raskasneste

>3.3 gcm-3
Frantz 0.3 A Nonmag.
Hieentekoon / FESEM

Frantz 0.5 A Nonmag.
Hieentekoon / FESEM
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Joistakin näytteistä tehtiin lisäksi tarkennettua analytiikka hyödyntäen elektronien 
takaisinsirontakuvan (BSE) harmaasävyjä, joiden avulla analytiikka voidaan kohdentaa 
atomipainoltaan raskaimpiin mineraalifaaseihin. 
EDS-analyysien laatu on semikvantitatiivinen ja tulokset normalisoitu 100 %:iin. Faasitunnistus 
perustuu EDS-spektristä konvertoidun numeerisen alkuainekoostumuksen vertaamiseen 
GTK:n sisäiseen mineraalitietokantaan (Kuva 12). Faasien tarkka identifioiminen EDS-spektrin 
perusteella ei ole aina mahdollista erityisesti mineraaleilla/ja faaseilla, jotka sisältävät hiiltä, 
OH- ja H2O-ryhmiä tai Be ja sitä kevyempiä alkuaineita. Myöskään saman kemiallisen kaavan 
omaavia faaseja ei pystytä erottamaan toisistaan. 
 

 

 
Kuva 12. Havainnekuva Espoon GTK:n tutkimuslaboratorion elektronioptisesta tutkimuksesta 
FE-SEM-EDS-laitteistolla.  

Laadunvarmistus 
Analyysien laadun varmistamiseksi 8 näytepreparaattia analysoitiin sekä GTK:n että Lapin 
AMK:n FE-SEM-EDS-laitteistoilla. Vertailuanalyysit osoittivat, että vaihtelu eri laboratorioiden 
FE-SEM-EDS-laitteistojen analyysituloksissa oli käytännössä mineraalitunnistuksen 
parametreista johtuva, eli tulkinnallinen, ja koski muuta mineraaliainesta kuin 
indikaattorimineraaleja. 
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Virhelähteet 
Monivaiheiseen näyteprosessointiin sisältyy lähtökohtaisesti virhelähteitä. Niitä ovat mm. 
näytemateriaalin hävikki sekä kontaminaatiovaara eri tutkimusvaiheissa.  
Lisäksi eri prosessin osiin liittyy erilaisia riskitekijöitä. Tärypöydän heikkoutena on puutteellinen 
levymäisten mineraalien talteenotto. Esim. levymäinen kulta ei todennäköisesti päädy 
konsentraattiin vaan poistuu prosessijätteisiin. Magneettisten erottimien hankaluutena on 
niiden vaikea puhdistettavuus ja siten lisääntynyt kontaminaatiovaara. 
Raskasnesteseparoinnissa saatetaan menettää indikaattorimineraalirakeita, jotka sisältävät 
keveämpää mineraaliainesta esim. sulkeumina.  
Näytepreparoinnin haasteena on näytteen edustavuus, koska preparaatille mahtuu yleensä 
vain pieni osa tutkittavasta fraktiosta. Pintahieen valmistuksessa on mahdollista, että 
näytemateriaali lajittuu ja että hionnan yhteydessä menetetään kaikkein raskaimpia 
mineraalifaaseja. Analytiikassa korostuu operaattorin ammattitaito ja tulosten tulkinta. 
Kaikkia virhelähteitä pyrittiin minimoimaan huolellisilla työskentelytavoilla. Todennäköisesti 
niillä kuitenkin oli kumulatiivista vaikutusta tuloksiin, joskaan ei kokonaisuuden kannalta 
merkittävästi.   

Tulokset 
Mäkärän, Soklin ja Rautuvaaran raskasmineraalikonsentraattien mineralogian tulokset 
osoittavat, että indikaattorimineraalien rikastusprosessi on onnistunut. Indikaattorimineraalit 
ovat rikastuneet analysoituihin fraktioihin jopa useiden prosenttien tai jopa kymmenien 
prosenttien pitoisuuksina. Lähtökohtaisesti ne esiintyvät moreenissa ja rikastushiekassa ppm-
ppb tasolla. Taulukkoon 5 on koottu raskasfraktioissa esiintyvät mineraalifaasit ja niiden 
kemialliset kaavat ja mineraalilyhenteet. Mäkärän, Soklin ja Rautuvaaran eri raekokofraktioista 
tehdyt indikaattorihavainnot on koottu taulukkoon 6. 
Mäkärän moreeninäytteiden yleisimpiä raskasmineraaleja ovat epidootti, rutiili, klinozoisiitti, 
Fe-oksidi, zirkoni, almandiini, Al-silikaatti ja sarvivälke. Päämineraaleista zirkoni luokitellaan 
myös indikaattorimineraaliksi. Sen ohella havaittiin muitakin indikaattoreita: monatsiittia, 
apatiittia, allaniittia, xenotiimia ja baddeleyiittia. Raskasmineraalikonsentraattien 
zirkonipitoisuus on maksimissaan jopa 29 vol-%, seuraavaksi yleisin indikaattorimineraali on 
monatsiitti, jota esiintyy välillä 0-2.8 vol-%.  
Soklin moreeninäytteiden raskasmineraalikonsentraateissa päämineraaleja ovat rutiili, zirkoni, 
epidootti, klinozoisiitti, Fe-oksidi, almandiini, pyrokloori, baddeleyiitti ja monatsiitti. Niistä 
indikaattorimineraaleja ovat zirkoni, pyrokloori, baddeleyiitti ja monatsiitti. Lisäksi 
indikaattoreista esiintyy apatiittia, allaniittia, xenotiimia ja zirkeliittia. Pyroklooripitoisuus 
vaihtelee konsentraateissa välillä 0.1-10.9 vol-%,  monatsiittipitoisuus 0.1-11.7 vol-% ja 
baddeleyiittipitoisuus 0-8.1 vol-%. Zirkonipitoisuus on korkeimmillaan jopa 20.8 vol-%. 
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Taulukko 5. Projektinäytteissä esiintyvät mineraalit, niiden kemialliset kaavat ja 
mineraalilyhenteet Kretzin (1983) mukaan. Mineraalilyhenteet, joita ei ole Kretzin 
luokittelussa on merkitty kursiivilla. 

Mineraali Kaava Lyhenne 

Allaniitti CaCe(Al2Fe2)[Si2O7][SiO4]O(OH) Aln 

Almandiini Fe3Al2(SiO4)3 Alm 

Apatiitti Ca5(PO4)3(OH,F,Cl) Ap 

Baddeleyiitti ZrO2 Bdy 

Bastnäsiitti (Ce,La,Nd,Y)(CO3)F Bas 

Epidootti Ca2(Fe,Al)3(SiO4)3(OH)  Ep 

Hematite Fe2O3  Hem 

Klinozoisiiti Ca2Al3(SiO4)3(OH) Czo 

Kobaltiitti CoAsS Cbl 

Kolumbiitti (Fe,Mg,Mn)Nb2O6 Col 

Magneetikiisu FeS Po 

Monatsiitti (Ce,La,Nd,Sm)(PO4) Mnz 

Pyriitti FeS2 Py 

Pyrokloori Ca2Nb2O7 Pcl 

Rutiili TiO2 Rt 

Sarvivälke Ca2[Mg4(Al,Fe]Si7AlO22(OH)2 Hbl 

Thoriitti Th(SiO4) Thr 

W-rutiili (W)TiO2 W-Rt 

Xenotiimi YPO4 Xtm 

Zirkeliitti (Ca, Th, Ce)Zr(Ti,Nb)2O7 Zrc 

Zirkoni ZrSiO4 Zr 

 
Rautuvaaran rikastushiekkanäytteiden konsentraateissa päämineraaleja ovat magneettikiisu, 
Fe-oksidi, sarvivälke, klinopyrokseeni, pyriitti ja almandiini. Yleisin indikaattorimineraali on 
wolframi-pitoinen rutiili, jossa wolframia esiintyy 1.5-5 wt% välillä. W-rutiilia esiintyy 0.1-2.0 vol-
%. Muita indikaattorimineraaleja, monatsiittia, kobaltiittia, apatiittia, allaniittia, xenotiimia, 
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zirkonia, baddeleyiittia ja thoriittia esiintyy pieninä pitoisuuksina. Monatsiittipitoisuus vaihtelee 
välillä 0.1-1.1 vol-%.  
Frantz magneettierottajalla käsitellyissä näytteissä saatiin hiveninä esiintyvät kriittiset 
mineraalit hyvin esille ja erotettua eri fraktioihin. Zirkoni, baddeleyiitti ja pyrokloori rikastuvat 
0.5 ampeerin fraktioon ja monatsiitti 0.3 ampeerin fraktioon. Kriittiset mineraalit esiintyvät 
pääsääntöisesti 63-100 µm raekoossa. Soklin 13.2 näytteessä monatsiitti ja pyrokloori sekä 
Mäkärän 8.2 näytteessä xenotiimi ovat kuitenkin korkeampana pitoisuutena karkeammassa 
100-160 µm fraktiossa. 
 
Taulukko 6. Mäkärän, Soklin ja Rautuvaaran näytteiden raskasfraktioista (d>3.3 g/cm3) tehdyt 
indikaattorimineraalien havainnot. Käytetyt mineraalilyhenteet esitetty taulukossa 2. Tähdellä 
merkityt näytteet on ajettu Frantz magneettierottajalla joko 0.3 A tai 0.5 A virralla. 

Mäkärä 63-100 µm 100-160 µm 

RM_JOV-2017-4.1* Zr, Mnz, Ap, (Bdy), (Aln), (Xtm) Zr, Mnz, (Xtm), (Ap) 

RM_JOV-2017-6.2 Zr, Mnz, (Ap) (Mnz), (Zr) 

RM_JOV-2017-8.2* Zr, Mnz, Xtm, (Aln) Zr, Mnz, Xtm, (Aln), (Au) 

RM_JOV-2017-9.2 Zr, (Mnz) (Aln), (Mnz) 

Sokli   

RM_JOV-2017-
11.2* 

Zr, Ap, Mnz, Pcl, (Bdy) Zr, Mnz, Pcl, Ap, (Aln), (Bdy), (Xtm), 
(Zrc) 

RM_JOV-2017-12.2 Zr, Ap, Mnz, Pcl, (Bdy) Zr, Ap, Mnz, (Pcl), (Bdy) 

RM_JOV-2017-
13.2* 

Zr, Pcl, Bdy, Ap, Mnz, Zrc, (Aln), (Thr), 
(Bas) 

Zr, Pcl, Bdy, Mnz, Ap, Zrc, (Aln) 

Rautuvaara   

RM_AMPE-2017-
150.4 

W-Rt, Mnz, Cbl, (Ap), (Aln), (Xtm), (Zr) W-Rt, Mnz, Aln, (Ap), (Cbl) 

RM_AMPE-2017-
150.6 

W-Rt, Mnz, (Zr), (Aln), (Xtm), (Cbl) W-Rt, (Mnz), (Ap), (Cbl) 

RM_AMPE-2017-
151.2 

W-Rt, Mnz, Xtm, Aln, (Ap), (Zr) W-Rt, Mnz, Ap, (Aln), (Cbl), (Xtm), (Thr), 
(Zr) 

RM_AMPE-2017-
151.5 

W-Rt, Mnz, (Ap), (Zr), (Xtm), (Cbl), 
(Bdy), (Aln) 

W-Rt, Zr, Mnz, Aln, (Xtm) 

bold=Pitoisuus yli 5 %, () = Alle 10 raetta, *0.3 / 0.5 A Frant 
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Pohdintaa  
Automatisoituun FE-SEM-EDS-analytiikkaan perustuvan tunnistusmenetelmän etuja on 
mahdollisuus moreenin sisältämien indikaattorimineraalirakeiden tarkkaan kuvantamiseen, 
analytiikkaan ja pitoisuusmääritykseen. Samalla voidaan tehdä malminetsinnän kannalta 
merkittäviä havaintoja mm. indikaattorimineraalirakeiden sisältämistä sulkeumista ja niihin 
kiinnittyneestä muusta mineraaliaineksesta, joka on peräisin niiden lähtökivestä. Korrelaatiot 
eri indikaattorimineraalien pitoisuuksien ja muun mineralogian suhteen voivat myös tuoda esiin 
mineraaliassosiaatioita, joiden perustella voidaan arvioida lähtökiven tyyppiä ja mineralogiaa. 
Vaihtelut indikaattorimineraalien pitoisuudessa, raekoossa rakeiden ulkonäössä voivat 
puolestaan antaa viitteitä kuljetusmatkan pituudesta (esim. Lehtonen et al., 2005).  
Tarvittaessa FE-SEM:illä havaittujen indikaattorimineraalirakeiden koostumus voidaan 
analysoida kvantitatiivisesti elektronimikroanalysaattorilla (EPMA) samoista 
näytepreparaateista, ja näin ollen varmentaa eksakti mineraalitunnistus kompleksisen 
kemiallisen kaavan omaavilla indikaattoreilla. Lisäksi mikroanalytiikalla saadaan mitattua 
indikaattorimineraalien hivenalkuainepitoisuuksia, jotka voivat olla merkittäviä lähtöesiintymän 
karakterisoimisessa.  
Automatisoidun FE-SEM+EDS-analytiikan teknisiä heikkouksia indikaattorimineraali-
tutkimuksessa ovat näytemateriaalin raekoon asettamat rajoitukset. Menetelmällä ei ole 
käytännössä mahdollista tutkia <5 µm ja >500 µm fraktioita. Muita rajoitteita ovat menetelmän 
työläys ja korkea hinta (Taulukko 7). Varsinaista analytiikkaa edeltää lukuisia työvaiheita 
käsittäen näytteen esi- ja laboratoriokäsittelyjä sekä näytepreparointeja. Näytekäsittelyt, 
analytiikka ja tulosten tulkinta vaativat osaavaa henkilökuntaa sekä korkeatasoista 
laboratorioinfrastruktuuria. Näistä syistä johtuen tulosten valmistumiseen näytteenotosta kuluu 
vääjäämättä runsaasti aikaa. Menetelmän ei näin ollen ole sovellettavissa suurille 
näytemäärille, vaan se on pikemminkin täydentävä menetelmä muille etsintämenetelmille ja 
kenttämittaustekniikoille (moreenin geokemia, pXRF, pXRD, hyperspektrianalyysi). Muiden 
menetelmien perusteella on suositeltavaa valita vain osa näytteistä FE-SEM-analytiikkaan.  
Taulukko 7. Automatisoituun SEM-EDS-analytiikkaan perustuvan indikaattorimineraalien 
tunnistusmenetelmän kustannuserittely (arvio).  

TYÖVAIHE YKSIKKÖHINTA € 
(aLV 0%) 

Esikäsittely: pesuseulonta, tärypöytärikastus, 
LIMS 

200 € 

Laboratoriokäsittelyt: kuivaseulonta, 
raskasnesteseparointi, HIMS 

135 € 

Näytepreparointi: hieenteko (2 preparaattia) 160 € 
Analytiikka: FE-SEM-EDS 500 € 
Yhteensä 995 € 
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4.3.2 Konsentraattien mineraloginen tutkimus – Lapin AMK:n tulokset (Jouko 
Karinen ja Heidi Kalliosalo) 

 
Knelsonoiduista näytteistä selvitettiin kriittisten mineraalien ja niiden indikaattorimineraalien 
määrät Lapin AMK:n FE-SEM EDS:llä. Näistä näytteistä osa analysoitiin myös 
Thermoscientific DXR-Raman:lla (Taulukko 8).  
Lapin AMK:n FE-SEM EDS optimoitiin kriittisten mineraalien ja niiden indikaattorimineraalien 
tunnistukseen. Tämä tehtiin yhteistyössä Espoon GTK:n kanssa. Laitteistoon laadittiin 
mineraalikirjasto, jonka perusteella laite tunnisti kriittiset mineraalit ja niiden 
indikaattorimineraalit automaattisesti. Näytteistä analysoitiin 5000 – 6000 raetta, joiden 
määräosuuksista määritettiin näytteen päämineraalikoostumus.  
Kriittiset mineraalit ja niiden indikaattorimineraalit tunnistettiin erillisellä 
raskasmineraalianalyysillä. Siinä laitteen asetukset määritettiin siten, että analyysiin sisältyivät 
vain zirkonia raskaammat partikkelit. Tällä tavoin saatiin analysoitua koko näyte jättämällä 
analyyseistä kevyimmät mineraalit pois, jolloin tarkasteltavaan alueeseen sisältyi yhteensä 10 
000 – 50 000 raetta. Erillistä raskasmineraalianalyysiä ei tehty Rautuvaaran näytteille johtuen 
raskasmineraalien runsaasta määrästä näissä näytteissä. 
Lapin AMK:n FE-SEM:n tunnistustarkkuutta verrattiin Espoon GTK:n FE-SEM:iin teettämällä 
neljästä testinäytteestä vertailuanalyysit. Näiden perusteella molemmilla laitteilla tunnistettiin 
samat kriittiset mineraalit ja niiden indikaattorimineraalit.  
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Taulukko 8. Lapin AMK:n laboratoriossa analysoidut näytteet ja käytetyt analyysimenetelmät. 

 
 
Tulokset 
Eri näytteissä esiintyvät kriittiset mineraalit ja niiden indikaattorit on kuvattu taulukossa 9.  
 
Taulukko 9. Näytteistä tavatut kriittiset mineraalit ja indikaattorimineraalit. Käytetyt 
mineraalilyhenteet on esitetty kappaleen 4.3.1 taulukossa 5. Sulkeilla merkityt kohdat 
tarkoittavat < 10 havainnon tuloksia. 

 
 
 

Näyte FE-SEM-EDS DXR Raman Näyte FE-SEM-EDS DXR Raman
RM_JOV$_2015_1.1 x x RM_AMPE_2017_150.1 x
RM_JOV$_2015_10.1 x x RM_AMPE_2017_150.2 x
RM_JOV$_2015_12.1 x x RM_AMPE_2017_151.1 x
RM_POS$_2014_501.1 x x RM_AMPE_2017_151.4 x
RM_POS$_2014_502.1 x x RM_AMPE_2017_151.6 x
RM_POS$_2014_502.2 x x RM_POS$_2018_1.2 x
RM_JOV$_2017_5.1 x RM_POS$_2018_4.3 x
RM_JOV$_2017_5.2 x RM_POS$_2018_5.1 x
RM_JOV$_2017_6.1 x RM_POS$_2018_6.1 x
RM_JOV$_2017_8.1 x RM_POS$_2018_7.1 x
RM_JOV$_2017_9.1 x RM_POS$_2018_8.1 x
RM_JOV$_2017_12.1 x RM_POS$_2018_9.1 x
RM_JOV$_2017_13.1 x RM_POS$_2018_10.1 x

RM_POS$_2018_11.1 x

Kriittiset mineraalit ja  niiden 
indikaattorimineraalit

Kriittiset mineraalit ja  
indikaattorimineraalit

Testinäytteet Rautuvaara
RM_JOV$_2015_1.1 (Bas), (Bdy), Mnz, (Thr), Xtm, Zr RM_AMPE_2017_150.1 Mnz, (Pcl), (Xtm)
RM_JOV$_2015_10.1 (Bas), (Bdy), Mnz, Xtm, Zr RM_AMPE_2017_150.2 Mnz, (Xtm)
RM_JOV$_2015_12.1 Bdy, Mnz, (Pcl), (Xtm), Zr RM_AMPE_2017_151.1 Mnz, (Xtm)
RM_POS$_2014_501.1 (Aln), (Bdy), Mnz, (Pcl), Zr RM_AMPE_2017_151.6 Col, Mnz, Pcl, Thr, (Xtm)
RM_POS$_2014_502.1 Aln, (Bdy), (Bas), Mnz, (Xtm), (Thr), Zr Vuolijoki
RM_POS$_2014_502.2 (Bdy), (Col), Mnz, Pcl, (Thr), (Zr) RM_POS$_2018_1.2 (Aln), Mnz, (Thr), Zr
Mäkärä RM_POS$_2018_4.3 (Bas), (Col), Mnz, Zir
RM_JOV$_2017_6.1 Mnz, Zr RM_POS$_2018_5.1 (Bdy), Mnz, (Pcl), (Xtm), Zr
RM_JOV$_2017_8.1 (Col), Mnz, (Xtm), Zr RM_POS$_2018_6.1 Aln, (Bdy), Mnz, Zr
RM_JOV$_2017_9.1 (Mnz), Zr RM_POS$_2018_7.1 (Aln), Mnz, (Pcl), (Xtm), Zr
Sokli RM_POS$_2018_8.1 (Aln), (Col), Mnz, (Pcl), Zr
RM_JOV$_2017_12.1 Bdy, Col, Mnz, Pcl, Zr RM_POS$_2018_9.1 Mnz, (Pcl), (Xtm), Zr
RM_JOV$_2017_13.1 Bdy, Col, Mnz, Pcl, Zr, (Xtm) RM_POS$_2018_10.1 Mnz, Zr

RM_POS$_2018_11.1 (Aln), (Col), Mnz, (Xtm), Zr
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Parametriajoissa käytetyissä testinäytteissä kriittisistä mineraaleista esiintyvät tyypillisimmin 
monatsiitti, xenotiimi, kolumbiitti ja pyrokloori. Näiden indikaattorimineraaleina tavattiin zirkonia 
ja baddeleyiittiä (Kuva 13). 
 

 
Kuva 13. Parametriajoissa käytettyjen testinäytteiden kriittiset mineraalit ja niiden 
indikaattorimineraalit. 
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Mäkärän näytteissä kriittisistä mineraaleista esiintyivät monatsiitti, ksenotiimi ja kolumbiitti. 
Näiden indikaattorimineraalina tavattiin zirkonia (Kuva 14). 
 

 
Kuva 14. Mäkärän näytteiden Knelson-konsentraateista havaitut kriittiset mineraalit ja niiden 
indikaattorimineraalit. 

 
Soklin näytteissä kriittisistä mineraaleista korostuivat kolumbiitti, monatsiitti ja pyrokloori. 
Näiden indikaattorimineraaleina esiintyivät baddeleyiitti ja zirkoni (Kuva 15).  
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Kuva 15. Soklin näytteiden Knelson-konsentraateista havaitut kriittiset mineraalit ja niiden 
indikaattorimineraalit. 

 
Rautuvaaran näytteissä kriittisistä mineraaleista tavattiin monatsiittia, pyroklooria, ksenotiimia, 
kolumbiittia ja thoriittia (Kuva 16). Näiden indikaattorimineraaleina tavattiin savimineraaleja.   
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Kuva 16. Rautuvaaran näytteiden Knelson-konsentraateista havaitut kriittiset mineraalit ja 
niiden indikaattorimineraalit. 

 
Vuolijoen näytteissä kriittisistä mineraaleista korostuivat monatsiitti, allaniitti ja pyrokloori. 
Näiden indikaattorimineraaleina tavattiin zirkonia (Kuva 17). 
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Kuva 17. Vuolijoen näytteiden Knelson-konsentraateista havaitut kriittiset mineraalit ja niiden 
indikaattorimineraalit. 
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Näytteestä RM_JOV$_2015_1.1 DXR-Raman:lla saatiin satunnaisia mittaustuloksia 
uraanipyrokloorista (Kuva 18). Muita kriittisiä mineraaleja ei Raman:lla havaittu johtuen niiden 
vähäisestä määrästä ja pienestä raekoosta. Raman-analyysissä keskiraskaiden ja raskaiden 
mineraalien tunnistuksessa epävarmuutta aiheutui fluoresenssista. 

 
 

 
Kuva 18. Uraanipyrokloori Raman:lla havaittuna. Ylhäällä on spektrikuva ja alhaalla 10-
kertaisella suurennoksella tarkennettu kuva mittauspaikasta. 
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Pohdintaa 
Kriittisistä mineraaleista näytteissä esiintyi tyypillisimmin monatsiittia ja xenotiimia, ja näiden 
indikaattorimineraalina tavattiin tyypillisimmin zirkonia. Moreeninäytteissä näiden pitoisuudet 
olivat yleisesti korkeimmillaan 1. ajon näytteissä, kun taas rapakallionäytteissä monatsiitin, 
xenotiimin ja zirkonin pitoisuudet olivat korkeimmillaan 2. ajon näytteissä. Rapakallionäytteissä 
monatsiitti, xenotiimi ja zirkoni näyttävätkin konsentroituvan samoissa olosuhteissa kuin 
keskiraskaat mineraalit, kun taas moreeninäytteissä konsentroituminen näyttäisi tapahtuvan 
raskasmineraalifraktioon. 
Kriittiset mineraalit ja niiden indikaattorimineraalit saatiin poimittua näytteistä FE-SEM:llä 
määrittelemällä analyysialue siten, että analyysiin sisältyisivät vain tietyn painoluokan 
mineraalit. Tässä tapauksessa kriittiset mineraalit ja niiden indikaattorimineraalit olivat > 4,0 
g/cm3:n tiheysluokassa, joten ne oli helppo sisällyttää näytteeseen tarkastelemalla vain tämän 
painoluokan mineraaleja. FE-SEM+EDS:llä voitaisiin etsiä kriittisiä mineraaleja ja niiden 
indikaattoreita samaan tapaan myös muista painoluokista, mikäli on tiedossa, minkä 
painoluokan mineraaleja ollaan etsimässä. Automatisoitu analyysi FE-SEM+EDS:llä on tarkka 
menetelmä ja sillä saadaan rajattua analyysistä ulos epäoleellisia mineraaleja. Analyysi on 
aikaa vievä, sillä sitä varten täytyy valmistaa hiilipinnoitettu näyte ja 5000:n rakeen analyysiin 
kuluu aikaa n. 6 tuntia. FE-SEM-analyysi on tarkka ja helposti muokattavissa tutkimuskohteen 
mukaan, mutta kustannukset ovat korkeahkot yhtä analyysiä kohden (Taulukko 10). 
Taulukko 10. Hinta-arviot knelsonoinnin + FE-SEM analyysin kustannuksista. 

Työvaihe Yksittäinen ajo (Alv. 0%) Kaksi peräkkäistä ajoa 
(Alv. 0 %) 

Knelsonointi 75 € 150 € 
Näytteenvalmistus: pintahieet 60 € 120 € 
FE-SEM EDS-analyysi  440 € 880 € 
Yhteensä 575 € 1150 € 

  
 

4.3.3 Konsentraattien mineraloginen tutkimus kannettavalla XRD-analysaattorilla 
(Hanna Koskinen) 

 
Tutkimuksessa haluttiin saada selville, pystytäänkö kannettavalla XRD-analysaattorilla (pXRD) 
saaduista XRD-kuvaajista tunnistamaan luotettavasti kriittisiä ja indikaattorimineraaleja, 
erityisesti REE-mineraaleja. Samalla haluttiin selvittää, miten näytteitä pitäisi kentällä käsitellä, 
jotta REE-mineraalit tulisivat mittauksissa esiin. Tutkimuksen kuluessa havainnoitiin laitteella 
tehtävissä mittauksissa ja analysoinnissa ilmeneviä ongelmia ja virhelähteitä. 
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Menetelmät ja tutkimuskohteet 
Tässä projektissa on testattu Olympus Terra 542 kannettavan XRD-analysaattorin käyttöä 
neljässä näytteenottokohteessa. Kesällä ja syksyllä 2017 näytteitä kerättiin Vuotsossa 
Mäkärän Au-REE-mineralisaation alueella, Soklin karbonatiittiesiintymässä ja sitä ympäröivällä 
feniittikehällä Kyörtesselässä sekä Kolarissa, Rautuvaaran rikastushiekka-altaalla. Kesällä 
2018 näytteitä otettiin Vuolijoella, Otanmäen V-Ti-Fe-esiintymän läheisellä REE-
potentiaalisella alueella. Näytteenoton yhteydessä testattiin myös maasto-olosuhteissa 
suoritettavaa rikastamista eri menetelmillä. Tutkimuksessa vertailtiin kultakoira-
spiraalirikastimella ja Knelson-separaattorilla erotettujen näyteainesten tuottamia REE-
mineraaliosuuksia sekä eri raekokoluokista saatuja tuloksia. Kannettavan XRD:n lisäksi 
näytteitä on analysoitu kannettavalla XRF-analysaattorilla (pXRF), laboratorio-XRD:llä ja FE-
SEM-EDS-laitteilla. pXRD-analyyseissä on vertailtu XPowder- ja PDXL2-ohjelmien tuottamia 
tuloksia.  
 
Olympus Terra 542 pXRD 
Olympus Terra XRD/XRF -laite on toistaiseksi ainoa kaupallisille markkinoille tullut pXRD-
analysaattori (Kuva 19). Kenttäolosuhteisiin kehitetty laite ei sisällä liikkuvia osia. Suurin ero 
perinteiseen XRD-analysaattoriin on se, että pXRD:ssä näytettä pyöritetään näytekotelossa 
värähtelevän näytepidikkeen avulla, kun taas laboratoriossa näyte pysyy paikallaan, mutta 
laitteen osat liikkuvat mittauksen aikana. pXRD-mittauksessa käytetään läpäisevää 
geometriaa. Faasien tunnistus perustuu näytteestä tuotetun diffraktiokuvion ja mineraalien 
XRD-heijasteista luodun tietokannan vertailuun. XRF-toiminnolla saatua dataa voidaan käyttää 
apuna tunnistusprosessissa esimerkiksi harvinaisten mineraalien kohdalla. Kuvassa 20 on 
esimerkki kannettavalla XRD-analysaattorilla tuotetusta kuvaajasta ja siitä XPowder-ohjelmalla 
tunnistetuista piikeistä. 
 
Laite painaa 14,5 kg ja siinä on 1024 x 256 pikselin 2D Peltier-jäähdytteinen CCD-ilmaisin 
(charge-coupled device). Säteilylähteenä on käytettävissä kupari tai koboltti. 
Toimintalämpötilaksi valmistaja on ilmoittanut -10°–+35°C ja yhden akun kestävyydeksi noin 4 
tuntia. Laitteessa on patentoitu, värähtelevä näytekotelo (VSH vibrating sample holder), jolla 
kiteiden suuntautuneisuus saadaan satunnaiseksi. Näytteen on oltava kuivaa ja raekoon tulee 
olla alle 150 µm. Näytemääräksi riittää 15 mg. XRD-resoluutio on 0,25˚ 2θ FWHM ja kulman 
vaihteluväli 5-55˚ 2θ. 
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Kuva 19. Olympus Terra 542 XRD/XRF-analysaattori ja maastotietokone mittausvalmiina 
maastossa.  

 

  
Kuva 20. Kannettavalla XRD-analysaattorilla tuotettu kuvaaja, josta on tunnistettu XPowder-
ohjelmalla kvartsin, muskoviitin ja hematiitin piikit. 
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Näytteenkäsittely ja analysointi  
Mäkärän tutkimusalueelta pXRD:llä analysoituja näytteitä on yhteensä 17:sta näytepisteestä. 
Soklista analysoituja näytepisteitä on 10 ja Vuolijoelta 9. Näytemateriaalina on moreenia ja 
rapakalliota. Rautuvaaran rikastushiekkanäytteitä otettiin kahdesta näytepisteestä ja kolmesta 
eri kerroksesta. Näytteitä rikastettiin sekä kultakoira-spiraalirikastimella että Knelson-
separaattorilla. Knelsonilla tehtiin kaksi ajoa, joista ensimmäiseen kerättiin raskain aines ja 
toisen ajon tuloksena saatiin keskiraskas aines. Kannettavan XRD-analysaattorin mittausta 
varten suurin osa rikastetuista näytteistä vielä mikrovaskattiin, jotta päästiin eroon 
kevyemmästä aineksesta. Mikrovaskatusta näytteestä seulottiin alle 150 µm:n aines. 150 µm–
2 mm:n osuus jauhettiin morttelilla pXRD-mittausta varten. Kannettavalla XRD-analysaattorilla 
mittausajat vaihtelivat noin 15 minuutista yli tuntiin sen mukaan, millaista kuvaajaa laite tuotti. 
 
Osasta näytteitä tehtiin vertailevia analyysejä GTK:n laboratoriossa Espoossa. Sekä 
Mäkärästä että Soklista otetuista näytteistä osa analysoitiin Espoon GTK:n laboratoriossa 
Bruker XRD-laitteella ja diffrac.eva ohjelmalla. Siellä näytteet jauhettiin akaattimorttelissa aivan 
hienoksi jauheeksi ennen analyysiä. Analyysejä tehtiin Espoossa myös FE-SEM-EDS-
laitteella. FE-SEM-analyysejä tehtiin lisäksi Lapin ammattikorkeakoulun Kemin yksikössä sekä 
Oulun yliopiston mikroskopian ja nanoteknologian laitoksella (MNT).  XRD-, XRF- ja ICP-MS-
analyysejä tilattiin ALS laboratoriosta ja Labtiumilta. Palsatechiltä tilattiin 
raskasmineraalinäytteiden rikastusta sekä konsentraattien pikkaus. MNT:n Rigaku laboratorio-
XRD:llä tuotettiin vertailevia kuvaajia, jotka tulkittiin MNT:n PDXL2-ohjelmalla. Lisäksi osa 
kannettavalla XRD-laitteella tuotetuista kuvaajista tulkittiin sekä PDXL2-ohjelmalla että 
XPowder-ohjelmalla. MNT:llä käytössä oli ICDD:n (International Centre for Diffraction Data) 
PDF-4-tietokanta ja XPowder-ohjelma taas käytti AMCSD:n (American Mineralogist Crystal 
Structure Database) tietokantaa. Näin saatiin kokemuksia paitsi eri ohjelmista, myös eri 
tietokannoista. Menetelmät on kuvattu tarkemmin liitteenä olevissa raporteissa (Liitteet 1 ja 2). 
 
Tulokset 
Taulukossa 11 on vertailtu pXRD:llä/XPowder-ohjelmalla ja Rigaku laboratorio-
XRD:llä/PDXL2-ohjelmalla saatuja analyysituloksia kolmeen, samasta näytenapista tehtyyn 
FE-SEM-analyysiin. Näytteenä on Vuolijoen mikrovaskattu aines. Vertailussa näkyy XRD-
analyyseissä toistuva linja Fe-oksidien liian pienissä osuuksissa ja plagioklaasin liian suurissa 
osuuksissa. Toisaalta osuudet vaihtelevat myös eri FE-SEM-analyysien kesken, varsinkin Fe-
oksidien ja ilmeniitin suhteiden kohdalla.   
 
pXRD:n kuvaajasta on löydetty kloriittia ja rutiilia lukuun ottamatta samoja mineraaleja kuin 
muistakin analyyseistä. Pyriitti ja aeschyniitti puolestaan ovat ainoastaan pXRD-sarakkeessa. 
Allaniittia on löytynyt vain XRD-analyyseissä mutta ei yhdessäkään FE-SEM-analyysissä. 
Päämineraalien lisäksi zirkonia on löytynyt kaikissa analyyseissä ja monatsiittia kaikissa 
muissa paitsi laboratorio-XRD:n analyysissä. 
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Amfibolin osuus on liian suuri laboratorio-XRD:n analyysissä, pyrokseenin osuus taas on liian 
suuri pXRD:n kuvaajasta tehdyssä analyysissä. Lisää vertailuja ja tuloksia on esitelty 
erillisessä Pro gradu -työssä (Koskinen 2018). 
 
Taulukko 11. Mineraalien osuudet Vuolijoen näytteestä tuotettujen XRD-analyysien sekä 
Oulun, Espoon ja Kemin FE-SEM-analyysien vertailuissa. 

RM_POS-2018 7.1   Pinta-ala normalisoitu 100 %   
Mineraali pXRD/XPowder Rigaku/PDXL2 Oma FE-SEM Espoo FE-SEM Kemi FE-SEM 
Kvartsi 6 13 7,4 5,3 4,8 
Fe-oksidi (Magnetiitti 
ym.) 24 28 37,2 50,2 50,8 
Plagioklaasi  11 4 0,7 0,5 0,5 
Kalimaasälpä 0 0 0,6 0,2 0,3 
Amfiboli 2 24 6,4 5,7 5,2 
Titaniitti 3 6 0,5 0,9 0,3 
Ilmeniitti 5 17 32,5 27,9 30 
Biotiitti 0 0 0 0 0,03 
Rutiili/Ti-ox 0 0 0,3 0,4 0,3 
Allaniitti 2 0,3 0 0 0 
Zirkoni 2 3 3,3 2,9 3,1 
Pyrokseeni 16 1 0,3 0,2 1,2 
Pyrokloori 0 1 0,1 0 0 
Monatsiitti 0,5 0 0,9 0,8 0,8 
Kloriitti 0 0 2 0,3 1,4 
Almandiini/Grossulaari 2 0 2,2 3,0 0,1 
Aeschyniitti 0,4 0 0 0 0 
Pyriitti 4 0 0 0 0 
Epidootti 0 0 0  0,5 0,5 
Vermikuliitti 1 0 0  0  0,1 

 
Taulukoissa 12 (Mäkärä), 13 (Sokli) ja 14 (Vuolijoki) on esitetty pXRD:llä tunnistetut REE-
mineraalit näytteiden eri näytefraktioissa. Viimeisessä sarakkeessa on näytteestä FE-SEM-
analyysissä tunnistetut REE-mineraalit. 
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Taulukko 12. pXRD:llä tunnistetut REE-mineraalit Mäkärän näytteiden eri näytefraktioissa. 
KK = kultakoira, Knel = Knelson. Mineraalilyhenteiden selitykset löytyvät taulukosta 2, kpl 
4.3.1. Lisäksi Cer=ceriitti, Rha=rhabdofaani, Anc=ancyliitti, Eux=eukseniitti, Aes=aeschyniitti, 
Fer=fergusoniitti. Harmaalla merkityistä näytteistä ei tulosta. 

 
 
Taulukko 13. pXRD:llä tunnistetut REE-mineraalit Soklin näytteiden eri fraktioissa. Knel = 
Knelson. Mineraalilyhenteiden selitykset löytyvät taulukosta 2, kpl 4.3.1. Lisäksi Cer=ceriitti, 
Rha=rhabdofaani, Anc=ancyliitti, Eux=eukseniitti, Aes=aeschyniitti, Fer=fergusoniitti. 
Harmaalla merkityistä näytteistä ei tulosta. 

 
 
 
 
 
 
 

Näytenro KK1 hieno KK1 karkea KK2 hieno Knel1 hieno Knel1 karkea Knel2 hieno Knel2 karkea FE-SEM
Mäkärä
1.1 Xtm, Mnz, Co Xtm, Col Xtm, Mnz, Col
2.7 Xtm, Mnz Mnz Mnz -
2.11 Xtm, Mnz, Col Xtm, Mnz, Col, CerXtm, Aln Xtm, Col
3.1 - Xtm, Mnz, Col - Xtm, Mnz -
4.1 Xtm, Mnz, Col Xtm, Mnz, Col, Cer
5.2 Xtm, Col - Xtm, Mnz Xtm, Rha Xtm, Mnz -
6.1 Xtm, Mnz - Mnz
7.1 Xtm Xtm, Mnz, Col, Anc
8.1 Xtm, Mnz Xtm, Mnz Xtm, Mnz, Col Xtm, Mnz Xtm, Mnz Xtm, Bas - Xtm, Mnz, Col
9.1 Xtm, Mnz Mnz
10.2 Xtm, Mnz Xtm, Mnz Xtm, Fer Xtm, Mnz Xtm, Anc
11.1 Xtm, Mnz -
11.3 - Xtm, Col

Sokli
Näytenro Knel1 hieno Knel1 karkea Knel2 hieno Knel2 karkea FE-SEM
12.1 Col, Rha, Cer, Pcl Mnz, Pcl Xtm, Col, Cer Mnz, Pcl Col, Cer, Mnz, Pcl
12.3 Xtm, Anc Xtm, Col, Eux Xtm, Col, Pcl Xtm, Col, Anc
13.1 Col, Eux Mnz, Pcl Xtm, Col, Pcl Col Xtm, Col, Mnz, Pcl
13.3 Col, Pcl Mnz, Pcl, Anc Mnz, Col, Pcl Mnz, Col, Pcl
14.1 Xtm, Col, Anc, Pcl Xtm, Anc, Pcl Xtm, Anc, Pcl Mnz, Anc, Pcl
15.1 Mnz, Co, Anc, Pcl Anc, Pcl Xtm, Anc, Pcl Pcl
16.1 - Col Anc, Pcl Anc, Pcl
17.1 Mnz, Col, Anc, Pcl Mnz, Anc, Pcl Xtm, Mnz, Col, An  Anc, Pcl
18.1 Mnz, Anc, Pcl Anc, Pcl  Xtm, Anc Anc 
19.2 Anc, Pcl Mnz, Col, Anc, Pcl Mnz, Pcl Mnz, Col, Pcl, Aln
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Taulukko 14. pXRD:llä tunnistetut REE-mineraalit Vuolijoen näytteiden eri fraktioissa. KK = 
kultakoira, Knel = Knelson. Mineraalilyhenteiden selitykset löytyvät taulukosta 2, kpl 4.3.1. 
Lisäksi Cer=ceriitti, Rha=rhabdofaani, Anc=ancyliitti, Eux=eukseniitti, Aes=aeschyniitti, 
Fer=fergusoniitti. Harmaalla merkityistä näytteistä ei tulosta. 

 
 
Taulukoissa 15–17 on esitetty yhteenvedot mineraalien esiintymisestä pXRD-analyyseissä ja 
FE-SEM-analyyseissä näytepaikoittain.   
Taulukko 15. Mineraalien esiintyminen Mäkärän näytteiden pXRD-analyysien ja FE-SEM-
analyysien vertailuissa. 

Mäkärän näytteet, FE-SEM vs. pXRD Mineraalit 

FE-SEM ja pXRD kvartsi, Fe-oksidit, plagioklaasi, 
kalimaasälpä, amfiboli (suhteet vaihtelevat 
paljon), epidootti,  ilmeniitti, muskoviitti, 
monatsiitti, zirkoni, ksenotiimi, kolumbiitti 

vain pXRD titaniitti, allaniitti, rabdofaani, ancyliitti, 
bastnäsiitti 

vain FE-SEM biotiitti, kalsiitti, rutiili, pyrokseeni, turmaliini 

 
Taulukko 16. Mineraalien esiintyminen Soklin näytteiden pXRD- ja FE-SEM-analyysien 
vertailuissa. 

Soklin näytteet, FE-SEM vs. pXRD Mineraalit 
FE-SEM ja pXRD kvartsi, Fe-oksidit, apatiitti, amfiboli 

(suhteet vaihtelevat paljon), ilmeniitti, 
almandiini, zirkoni, baddeleyiitti, pyrokloori, 
monatsiitti, ksenotiimi, kolumbiitti, ceriitti 

vain pXRD rabdofaani, ancyliitti, eukseniitti 

Vuolijoki
NäytenroKK1 hieno KK1 karkea Knel1 < 0,063 Knel1 hieno Knel1 karkea Knel2 hieFE-SEM
1.1 Aln, Col, Pcl Aln, Cer, Pcl Aln, Col Aln, Mnz
2.1 Aln, Mnz, Pcl Aln Aln, Mnz, Pcl Col, Mnz
3.1 Pcl Aln, Cer, Col, Mnz, Pcl Aln, Col, Pcl, Aes Aln, Col, Pcl, Fer Col, Cer, Mnz, Pcl Mnz
4.1 Aln, Mnz, Pcl, Aes Col, Cer, Fer, AesAln, Cer, Mnz, Pcl, Aes Col, Mnz
5.1 - Mnz, Pcl, Xtm
6.1 Aln, Cer, Mnz
7.1 Aln, Cer, Mnz, Pcl, Aes, XtmAln, Mnz, Pcl, Aes Col, Cer, Mnz, Pcl Aln, Mnz, Pcl Col, Pcl Aln, Mnz, Pcl, Xtm
8.1 Aln, Col, Mnz, Pcl, Cer, Xtm Aln, Mnz, Pcl, Aes Aln, Col, Cer, Mnz Aln, Mnz, Pcl, Aes Aln, Col, Mnz, Pcl
9.1 Aln, Col, Fer, Aes Mnz, Pcl, Xtm
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vain FE-SEM kloriitti, kalsiitti, epidootti, turmaliini  

 
Taulukko 17. Mineraalien esiintyminen Vuolijoen näytteiden pXRD- ja FE-SEM-analyysien 
vertailuissa. 

Vuolijoen näytteet, FE-SEM vs. pXRD Mineraalit 
FE-SEM ja pXRD kvartsi, Fe-oksidit, plagioklaasi, amfiboli 

(suhteet vaihtelevat paljon), ilmeniitti, 
pyrokseeni (suhteet vaihtelevat paljon), 
titaniitti, zirkoni, monatsiitti, almandiini, 
allaniitti, kolumbiitti, ceriitti, pyrokloori, 
ksenotiimi 

vain pXRD aeschyniitti, fergusoniitti 

vain FE-SEM kloriitti  

 
Rautuvaaran rikastushiekkanäytteet 
Taulukossa 18 on esitetty punaisella pohjalla Rautuvaaran rikastushiekkanäytteestä saadut 
tulokset samalle näytenapille tehdyistä FE-SEM-analyyseistä (Espoo, Oulu, Kemi). Kyseessä 
on mikrovaskattu osuus näytteestä. Vertailusta nähdään, että tulokset vaihtelevat erityisesti 
kiisujen osalta. Mielenkiintoisia mineraaleja ovat ainakin monatsiitti ja rutiili. Keltaisella pohjalla 
on vertailtu mikrovaskaamattomalle ainekselle tehtyjä FE-SEM- ja pXRD-analyysejä. 
Kannettavalla XRD:llä näytteestä on analysoitu myös alle 0,063 mm:n osuudet. Sinisellä 
pohjalla on vertailtu eri ohjelmilla saatuja tuloksia.  
 
Yleisesti voidaan todeta, että pXRD:llä tuotetut spektrit olivat Rautuvaaran näytteiden kohdalla 
erityisen huonoja. pXRD-analyyseissä merkittäviä kiisuosuuksia on saatu vain PDXL2-
ohjelmalla. XPowder-ohjelmallakin niitä löytyy, mutta osuudet jäävät pieniksi. Sen sijaan 
ilmeniitin ja albiitin osuudet ovat liian suuria. Monatsiitti ja rutiili tunnistettiin myös pXRD:n 
kuvaajasta. Mielenkiintoinen yksityiskohta on ksenotiimi, jota löytyi Kemin ja Oulun FE-SEM-
analyyseissä mikrovaskatusta aineksesta tehdystä napista, ja myös mikrovaskaamattoman, 
alle 0,063 mm:n pXRD-analyysistä.  
pXRD:llä löytyivät myös As-mineraalit realgaari (arseenisulfidi) ja arsenoliitti (arseenioksidi), 
joita ei ollut muissa kuin Oulun FE-SEM-analyysissä. FE-SEM-luokittelun kriteereistä siis 
riippuu, löytyykö ko. mineraaleja, sen sijaan pXRD-kuvaajasta näyttäisi löytyvän niihin 
täsmäävät piikit. pXRD:llä löytyi myös arseenikiisua, jota oli runsaasti kaikissa FE-SEM-
analyyseissä. 
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Taulukko 18. Rautuvaaran rikastushiekkanäytteestä saatuja FE-SEM- ja pXRD- tuloksia 
mikrovaskatulle ja mikrovaskaamattomalle ainekselle. Punaisella pohjalla ovat samalle 
napille eri paikoissa tehdyt FE-SEM-analyysit. Keltaisella pohjalla ovat 
mikrovaskaamattomasta aineksesta saadut FE-SEM- ja pXRD-tulokset. Sinisellä pohjalla 
ovat eri XRD-tulkintaohjelmilla saadut tulokset alle 0,063 mm:n ainekselle. 

 
 
 

RM_AMPE-2017_151_6 Knel1 ei mikrovaskattu ei mikrovaskattu
Koko aines, mikrovaskattu Koko aines alle 0,150 mm< 0,063 mm < 0,063 mm > 0,063 mm

Mineraali FE-SEM Espoo Oma FE-SEM FE-SEM Kemi FE-SEM KemipXRD/XPowdpXRD/XPowpXRD/PDXL2 pXRD/XPowder
Pyrrhotite 61,5 46 0 0 2 4 56 3
Cobaltite 7,6 12 6,2 0 0 0 0 0
Arsenopyri6,7 6 15,3 0 0 2 4 0
Pyrite 6,3 20 70,6 29,2 0 2 5 0
Gersdorffit4,7 2 0 0 0 0 0 0
Fe-oxide 3,0 0,1 0,2 1,2 0 2 3 0
Monazite 3,6 3,6 3 0,1 1 1 0,5 2
Rutile/TiO 2,3 1,6 1,8 0,3 2 11 14,4 8
Ilmeniitti 0 1 1 0 19 11 0 7
Dolomite 0,7 1 0,7 12,4 13 0 0 14
Co-löllingit0,7 0 0 0 0 0 0 0
Calcite 1,3 0 0 1 0 0 0 0
Gypsum 1,3 0,3 0 6,1 4 0 0 0
Pentlandite0 0 0 0 0 0 11,1 0
quartz 0 0,1 0,1 6,6 6 4 0 8
Albite 0 0 0 24,5 43 24 0 50
Plagioclase0 0 0 8 0 0 0
Xenotime 0 0,2 0,2 0 0 1 0 0
Allanite 0 0 0 0 0 6 0 0
Realgar 0 0,6 0 0 0 2,5 0 0
Arsenolite 0 0,2 0 0 0 2 0 0
Pyrokseen 0 0 0 3,3 7 14 0 6
Clinochlore0 0,2 0,4 1,3 0 14 0 0
Columbite 0 0 0 0,2 0 2 0 1
Tantalite 0 0 0 0 0 1 0 0,4
Thorite 0 0 0 0,1 0 0 0 0
Pyrochlore0 0 0 0,7 0 0 0 0
Amfibol 0 0,1 0,1 1,1 0 0 0 0
Biotite 0 0 0 1,1 0,4 0 0 1
Schorl/Dra 0 0 0 0 0 0 0 5
Uraninite 0 0,1 0,1 0 0
Zircon 0 0,1 0 0 0
Vermiculite0 0,1 0,1 0,4 0
Apatiitti 0 0,1 0,1 0,2 0
Uranophan0 0 0 0,4 0
Kaoliniitti 0 0 0 0 4
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Kannettava XRD vs. laboratorio-XRD 
Laboratorio-XRD:hen verrattuna pXRD:n tuottamat spektrit ovat huonompia mm. suuremman 
mittausnopeuden ja huonomman resoluution takia. Kohinataso on tällöin korkea, ja pieniä 
piikkejä on vaikea erottaa taustasta. Yksi ratkaisu on mittausajan radikaali pidentäminen, mikä 
tarkoittaisi vähintään tunnin mittausaikoja näytettä kohti. 
 
Kannettavassa XRD-analysaattorissa mitattava kulma-alue on 5–55˚, mikä on huomattavasti 
suppeampi laboratorio-XRD:hen verrattuna, jossa kulma-alue on 2–120˚. Suppea kulma-alue 
on ongelmallinen niiden faasien tunnistamisessa, joissa suurin osa piikeistä sijoittuu alueen 
ulkopuolelle. Jos näitä faaseja on näytteessä, kvantitatiivinen analyysi ei onnistu.  
Taulukossa 19 on vertailtu Mäkärän moreeninäytteestä RM_JOV$-2017-3.1 saatuja ALS-
laboratorion XRD-tuloksia kannettavalla XRD:llä saatuihin tuloksiin eri näytefraktioilla. 
Näytefraktiot on merkitty omilla väreillään. Kahdessa viimeisessä sarakkeessa on mukana 
myös Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian laitoksen Rigaku XRD:llä ja PDXL2-
ohjelmalla saadut tulokset.  
Taulukko 19. ALS-laboratorion XRD:n, kannettavan XRD:n ja MNT:n Rigaku XRD:n tulosten 
vertailua. Mäkärän näyte. 

 
Kultakoiranäytteen (1. sarake) rautaoksidien yhteismäärässä ei ole paljon eroa ALS:n ja 
pXRD/XPowderin analyysin välillä. Toisessa ja kolmannessa näytteessä on suuri ero hematiitin 
osuudessa. ALS:n analyysissä näytteestä löytyi kaoliniitti-serpentiiniä, toisin kuin XPowder- ja 
PDXL2-ohjelmilla. Muskoviitti ja illiitti oli ALS:n tuloksissa yhdistetty. Toisessa näytteessä 
XPowderilla muskoviitin osuus on suuri, mutta PDXL2:lla vielä suurempi. Kolmannessa 

raskas < 150 µm KK < 150 µm Knel1  < 150 µmKnel1  < 150 µmKnel1  < 150 µmKnel2 < 150 µmKnel2 < 150 µm Knel2
RM_JOV$-2017-3.1 ALS1 XRD pXRD/XPowdeALS2 XRD pXRD/XpowdeRigaku XRD ALS3 XRD pXRDXPowder Rigaku/PD
Magnetite 7 40 2 0 0 2 0 0
Hematite 89 51 49 4 15 41 5 49
Goethite < 1 0 1 4 0 < 1 5 0
Ilmenite 1 0 0 0 0 0 0 0
Zircon 0 0 0 10 0 0 11 0
Pyrrhotite 0 0 0 0 0 2 0 0
Clay minerals 0 0 2 0 0 < 1 0 0
Chlorite 0 0 < 1 7 0 0 0 0
Kaolinite-serpentine 0 0 4 0 0 2 0 0
Biotite 0 0 0 0 0 1 0 0
Muscovite-illite 0 0 12 20 27 8 22 5
Amphibole 0 0 5 0 0 6 0 0
Plagioclase 0 0 3 0 0 8 26 0
K-feldspar < 1 0 1 0 2 2 0 0
Quartz 1 8 22 21 40 26 26 39
Ti-oxide (anatase, rutile) < 1 0 1 0 0 1 0 0
Scheelite 0 0 0 0 0 0 0 4
Olivine 0 0 0 6 0 0 0 0
Cordierite 0 0 0 0 1 0 0 0
Xenotime 0 0 0 1 2 0 1 0
Monazite 0 0 0 2 5 0 1,5 0
Columbite 0 0 0 1 0 0 0 0
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näytteessä taas erot ovat päinvastoin. Amfibolia oli ALS:lla, muilla ei yhtään. Kvartsissa erot 
ovat maltilliset. 
Zirkonia on löydetty vain XPowderilla. Magneettikiisua on vain ALS:lla, samoin savimineraaleja 
ja kaoliniitti-serpentiniittiä, biotiittia ja amfibolia. Kalimaasälpää ja Ti-oksidia löytyy vain ALS:n 
tuloksista. Yhteenvetona voidaan todeta, että vaihtelu on suurta. Mineralogiat ovat sentään 
samankaltaiset kaikissa analyyseissä. 
 

Pohdintaa 
pXRD:n tuottamat kuvaajat jäävät tarkkuudessa ja XRD-piikkien sijainnin kannalta tärkeässä 
2θ-kulma-alueen laajuudessa jälkeen laboratorio-XRD-laitteiden kuvaajista. Niistä pystyy 
kuitenkin luotettavasti tunnistamaan tavallisimmat mineraalit sekä tietyin edellytyksin myös 
erikoisempia mineraaleja. REE-mineraalien tunnistaminen vaatii tarkoitukseen suunnitellun 
rikastusprosessin sekä XRD-analyysiä tukevaa, muilla menetelmillä saatua dataa. Esimerkiksi 
kannettavalla XRF-analysaattorilla saatuja alkuainepitoisuuksia voidaan käyttää XRD-tulosten 
vahvistamisessa. Luotettavaa kvantitatiivista analyysiä ei pXRD:n tuottamasta kuvaajasta ole 
mahdollista saada, ainakaan perehtymättä tarkemmin analyysiohjelmistoihin, 
standardinäytteiden käyttöön ja osuuksien laskennassa käytettyjen kertoimien määritykseen. 
Näytteiden määrän sijaan kannattaa keskittyä laatuun eli huolelliseen näytteenkäsittelyyn ja 
mittausta vääristävien virhelähteiden minimointiin. Luotettavimmat tulokset pXRD:llä saadaan, 
kun kuvaaja on mahdollisimman selkeä eli piikit erottuvat kunnolla ja taustahäly on pientä. 
Hyvän kuvaajan saamiseksi mittausajan on oltava tarpeeksi pitkä, näytteestä riippuen 15 
minuutista kahteen tuntiin. Näytekoteloon annosteltavan aineksen raekokojakauman on oltava 
mahdollisimman tasainen. Tämän tutkimuksen puitteissa parhaaksi raekooksi todettiin 0,063–
0,150 mm, todennäköisesti pienempi vaihteluväli olisi aina parempi. Myös näytteen 
annostelussa kannattaa olla tarkka, jotta rakeet pääsevät pyörimään kunnolla värähtelevässä 
näytekotelossa. Magneettierotus olisi kannattanut tehdä sekä paremman kuvaajan saamiseksi 
että REE-mineraalien pitoisuuden parantamiseksi. 
Analyysiohjelmistojen vertailussa kumpikaan käytetyistä ohjelmista ei osoittautunut selkeästi 
paremmaksi. Ohjelmiston käyttö vaatii joka tapauksessa totuttelua ja perehtymistä eri 
toimintoihin ja työkaluihin. XPowder-ohjelmassa mineraalitietokantana oli AMCSD ja PDXL2-
ohjelmassa ICDD, joista viimeksi mainittu on tunnetumpi ja sitä pidetään luotettavampana. 
Sekä Espoon GTK:n laboratoriossa että Oulun yliopiston mikroskopian ja nanoteknologian 
keskuksessa on käytössä ICDD. Sen etuna on muun muassa mineraalitietueiden laatuarvio, 
jonka perusteella käyttäjä näkee, onko analyysiin valittu tietue luotettavaksi todistettu.  
FE-SEM- ja pXRD-tulosten vertailussa todettiin, että yleisimmistä mineraaleista pXRD-
tuloksissa jäävät lähes säännönmukaisesti pois ainakin biotiitti, kloriitti ja kalsiitti. Varmimmin 
tunnistamatta jäävät luonnollisesti ne mineraalit, joilla suurin osa piikeistä sijoittuu kannettavan 
XRD-analysaattorin 2θ-alueen ulkopuolelle. Esimerkiksi kalsiitti ja fluoriitti kuuluvat tähän 
joukkoon. Muita syitä jonkin mineraalin tunnistamatta jäämiselle voivat olla esimerkiksi 
mineraalin amorfisuus tai metamiktisyys, tai mineraalille ominaiset heikot heijasteet, jotka eivät 
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XRD-kuvaajassa erotu piikkeinä taustasta. Syynä voi olla myös mineraalin käyttäytyminen 
mittauksessa. Jos kiteillä on taipumus kerääntyä mittauksen aikana näytekotelon reunoille sen 
sijaan, että ne liikkuisivat värähtelevässä kotelossa, ne eivät tule mukaan analyysiin. 
Virheellisiin tunnistuksiin puolestaan voivat vaikuttaa useiden eri mineraalien piikkien 
päällekkäisyydet sekä käyttäjän tulkinta merkitsevistä, taustasta erottuvista piikeistä ja 
tietokannan ja kuvaajan piikkien yhteensopivuudesta. Syvällisellä perehtymisellä XRD-
analyysiohjelmistoihin ja lukuisiin virhelähteisiin kuvaajista voi saada irti paljonkin. 
Standardinäytteiden avulla ja omia kirjastoja luomalla on mahdollista kehittää myös 
virtaviivaistetumpi analyysiprosessi mineralogialtaan yhtenäiselle näytejoukolle. 
FE-SEM+EDS-vertailu osoitti, että pXRD-analyyseissä saatetaan myös tunnistaa sellaisia 
mineraaleja, jotka jäävät FE-SEM-analyysissä huomaamatta tekniikan rajoitteiden takia. 
Esimerkiksi mineraalit, joilla on sama alkuainekoostumus mutta eri kiderakenne, tuottavat 
erilaiset piikit XRD-kuvaajaan, vaikka eivät erotu toisistaan FE-SEM-analyysissä. 
 
Kirjallisuus 
Koskinen, H. 2018. Kannettavan XRD-analysaattorin soveltuvuus kriittisten mineraalien 
tunnistamiseen kentällä. Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, kaivannaisalan yksikkö, Pro 
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4.3.4 Selvitys hyperspektrimenetelmän käytöstä kriittisten mineraalien etsinnässä 
(Kari Strand, Olli-Pekka Luoto, Matleena Hyvärinen) 

 
Hyperspektrikuvausta on sovellettu viime aikoina tuloksellisesti kairasydän- ja kivinäytteiden 
mineralogiseen tutkimiseen. Hyperspektrimenetelmän potentiaalisena sovelluskohteena 
nähdään myös malmien indikaattorimineraalien tunnistaminen.   Spektroskopian alaan 
kuuluvassa hyperspektrimenetelmässä sovelletaan näkyvän valon aallonpituusalueen lisäksi 
pääasiassa infrapuna-aluetta, sillä mineraalien kiderakenteissa olevat kemialliset sidokset ja 
elektroniset prosessit ovat herkemmin todettavissa juuri näillä aallonpituuksilla (Clark 1999). 
Kunkin materiaalin kemiallinen koostumus vaikuttaa mitattavaan infrapunasäteiden 
absorptiospektriin.  
Indika-projektissa hyperspektritutkimukset tehtiin yhteistyössä Terracore-yrityksen kanssa ja 
tutkimusaineistona oli erityisesti Vuotson Mäkärän alueen rapauma- ja moreeninäytteet, joissa 
on potentiaalia tunnistaa mineralogisia indikaatioita mahdollisista alueen Au-REE-
mineralisaatioista. 
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Materiaalit ja menetelmät 
Projektityön puitteissa pohdinnan kohteena olivat hyperspektrikuvauksen käytännön 
toteuttaminen ja sen mahdollisuudet spesifisessä mineraalitunnistuksessa.  
Hyperspektrimittausta on sovellettu viime aikoina tuloksellisesti kairasydän- ja kivinäytteiden 
mineralogian tutkimiseen ja tässä menetelmässä nähdään potentiaalinen sovelluskohde myös 
indikaattorimineraalien tunnistamisessa. Laboratoriomittakaavan hyperspektrilaitteisto antoi 
mahdollisuuden myös indikaattorimineraalien tutkimukselle eri näytepreparaateista ja 
huomioitavaa on, että sen soveltuvuutta indikaatiomineraaleille ei ole aiemmin tutkittu. 
Vastuuhenkilönä tässä tutkimusosiossa oli professori Kari Strand Oulun yliopistosta ja 
tutkimukseen osallistuivat geotieteiden opiskelijat Matleena Hyvärinen ja Olli-Pekka Luoto sekä 
palveluja tarjoavien yhtiöiden edustajina Hanna Junttila Specim-yhtiöstä sekä Paul Linton ja 
Phil Harris Terracore-yhtiöstä.    
Indika-hankkeessa on selvitetty hyperspektrianalyysin sovellettavuutta maaperän in-situ 
näytteille (10 kpl), moreeninäytteille (9 kpl) ja näiden raskasmineraalikonsentraateille (17 kpl) 
Vuotson Mäkärästä. Vuotson Mäkärässä on todettu olevan rapaumaan liittyvää Au-REE-
rikastumaa. Lisäksi käytössä oli vanhempia hyperspektrikuvia viidestä Mäkärän ja viidestä 
Soklin moreenien raskasmineraalikonsentraatista. Lisäksi Soklin uudesta näytesarjasta 
spektrikuvattiin kaksi raskasmineraalikonsentraattia. Soklin alueen kallioperässä on todettu 
esiintyvän P-REE -rikastumaa. Vuotson näytteille ominaista ovat korkeat rautaoksidimäärät ja 
tunnetusti ne sisältävät mm. monatsiittia, xenotiimia ja zirkonia. Soklin näytteissä on todettu 
edellisten lisäksi myös pyroklooria, kolumbiittia ja baddeleyiittiä. Soklin alueen fosfaatti-
pitoisessa rapaumassa on havaittu kohonneita Y-, Nb- ja La-pitoisuuksia. Tässä 
tutkimusosiossa Rautuvaaran ja Vuolijoen näyteitä ei tutkittu käyttäen hyperspektrikuvausta. 
Käytettäviä laitteistoja (Kuva 21) olivat sisuRock- (Specim 2018a) ja sisuChema-laitteistot 
(Specim 2018b). Hyperspektrikuvaus tehtiin laboratoriosovellutuksena Sodankylässä ja 
sisuRock-laiteessa hyperspektrikameroina olivat FENIX VNIR-SWIR (380-2500 nm = visible-
near to short-wave-infrared), OWL LWIR (7700-12300 nm = long-wave-infrared) and TVI RGB 
(400-700 nm = visible). Oulussa käytössä oli korkeamman resoluution omaava laite 
sisuChema, joka oli varustettu SWIR-hyperspektrikameralla sijoittuen rajoittuneemmalle 
aallonpituudelle (1000-2500 nm = short-wave-infrared). Jos vain SWIR-kamera on käytössä 
tietyt raskasmineraalit jäävät tunnistamatta, sillä mm. granaateille ja pyrokseeneille tarvitaan 
LWIR-alueen spektrikattavuus. Monatsiitille ja zirkonille tarvitaan VNIR-alue, jotta spektrin 
todentamat ns. REE-vyöhykkeet olisivat erotettavissa. Magnetiittia, ilmeniittiä tai spinelliä ei 
hyperspektroskopialla voida erottaa ollenkaan. Käytössä olivat ns. VNIR-SWIR- ja LWIR-
taulukot, joihin on koottuna tietoa eri mineraalien vasteesta tiettyihin aallonpituusalueisiin 
(Taulukko 20). Terracoren puolesta oli käytössä web-pohjainen IntelliCore-ohjelmisto oman 
spektraalianalyysin tekemiseen. 
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a)                                                                                     b) 
Kuva 21. Käytössä olleet laitteistot a) sisuCore ja b) sisuChema (kuvat Terracore). 
 
Taulukko 20. Aallonpituusalueet, joilla tietyt mineraalit voidaan tunnistaa Terracoren-yhtiön 
hyperspektri-proseduurin mukaan.  
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Tulokset 
Vuotson REE-tutkimuskohde 
Vuotson alueen rapaumien in-situ näytteet mm. RM_JOV$-2017-5.1 ja 6.1 koostuvat 
hyperspektritutkimuksen perusteella suurelta osin savimineraaleista, sisältäen pääosin 
kaoliniittia, nontroniittia, montmorilloniittia (smektiittiä). Näytteet koostuvat pääosin myös 
rautaoksideista (götiitti) ja kvartsista (kuva 22). 
 

     
a)                                b)                                  c)                                d) 

Kuva 22. Esimerkkinä hyperspektrikuvaus in situ-tyyppisestä näytteestä RM_JOV$-2017-2.1. 
a) RGB-kuva, b) D1950-filtteriä käyttäen esille tulevat punaisena alueena smektiitti-illiitti-
muskoviitti-mineraalit, c) D2200-filtteriä käyttäen esille saadaan punaisena myös kaoliniitti-
savea sisältävät alueet, d) Fe2-indeksoituna rautapitoiset mineraalit saadaan esille punaisena.   
Vuotson alueen moreeninäytteissä esim. näytteessä RM_JOV$-2017-8.1 korostuu 
rautaoksidimineraalien esiintyminen. Moreeninäytteissä esiintyy lisäksi runsaasti myös illiitti-
savea, amfiboli-mineraaleja mm. sarvivälkettä, muskoviittia ja myös kaoliniittia ja kvartsia. 
Näytekonsentraateista mm. näytteessä RM_JOV$-2017-4.1_>150 µm erottuivat hyvin 
montmorilloniitti, amfiboli, kvartsi ja aksessorisena klinopyrokseeni. Joissakin näytteissä 
esiintyy myös illiitti-kaoliniittisavea ja näytteestä RM_JOV$-2017-5.2_>150 µm todettiin 
epidootti. Lisäksi LWIR-kameralla erottui grossulariitti-granaatti näytteistä RM_JOV$-2017-5.2 
ja 7.1 sekä almandiini-granaatti näytteistä RM_JOV$-2017-8.1 ja 10.2. SisuChemalla, jossa 
varustuksena on ainoastaan SWIR-kamera, tunnistettiin huonommin 
raskasmineraalikonsentraatin eri mineraalifaaseja. Lähinnä esille tulivat rautaoksidit, illiitti-
montmorilloniitti-savi ja joitakin amfiboli-mineraaleja ja aksessorisena kloriitti sekä epidootti. 
Käytettävissä laitteistoissa SisuRock todettiin olevan toimiva konsepti in situ-näytteiden 
rakenteiden ja mineralogisten mm. savimineraaleja, rautaoksideja ja hydroksyyliryhmän ja 
vettä sisältävien mineraalien ja muuttumisvyöhykkeiden tunnistamisessa, kun kuvauksen 
resoluution pikselikoko rajoittuu n. 1,5 mm. Raskasmineraalikonsentraateista voitiin kuitenkin 
tunnistaa mm. granaatti, pyrokseeni- ja amfiboli-mineraaleja ja zirkoni.  
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Soklin alueen P-REE -tutkimuskohde 
 

Soklin näytteille (RM_JOV$-2017_17.1 ja 19.1) käytettiin ainoastaan sisuChemaa SWIR-
kameralla, joten osa raskasmineraaleista jää tunnistamatta. Tyypillisiä päämineraaleja 
näytteissä olisivat apatiitti, kloriitti, kvartsi ja rautaoksidit SisuChemalla lähinnä esille tulivat 
rautaoksidit, illiitti-kaoliniitti-savet ja heikosti amfibolit (mm. aktinoliitti ja sarvivälke) ja epidootti. 
Amfiboleissa todettiin muuttumista Mg-saveksi (saponiitti) perustuen esilläolevaan vesi-
absorptioon (Kuva 23). 

 
Kuva 23. Esimerkkinä amfiboliitin spektri, jossa vesi H2O tai hydroksyyliryhmä OH aiheuttavat 
helposti tunnistettavissa olevia absorptiovöitä mineraalin spektreihin. 
Pohdintaa 
Hyperspektrikuvaus on soveltuva menetelmä yleismineralogiseen tutkimukseen ja esim. 
muuttumisvyöhykkeiden havaitsemiseen rapakalliossa tai kivinäytteissä. Se soveltuu mm. 
kairasydänten tai in situ -maaperänäytteiden mineralogiseen tutkimukseen. Yhdessä muiden 
on-site -indikaattorimineraalitutkimusten kanssa voidaan saada jo tutkimusten alkuvaiheessa 
ennen tarkempia mineraalierotteluja ja laboratoriotutkimuksia tärkeää yleistietoa näytteiden 
mineralogiasta ja tekstuurista. 
Erotteluun sopivat hyvin mineraaleina granaatit, turmaliini, pyrokseenit sekä REE:tä sisältävät 
mineraalit mm. zirkoni ja monatsiitti. Indikaattorimineraalien tunnistamisessa tietyn raekoon 
ylittäviin näytteisiin voidaan käyttää hyvin hyperspektritutkimusta ja sen rinnalla tukena voi olla 
käytössä esim. XRD-menetelmä. 
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4.3.5 Mobiilitiedonsiirron testaus pXRF-analysaattorilta (Hanna Koskinen, Anne 
Taivalkoski) 

 
Syksyllä 2018 testattiin oikeissa maasto-olosuhteissa Hitachin kannettavan XRF-
analysaattorin mobiilitiedonsiirtoa. Tulosten oli tarkoitus siirtyä XRF-laitteesta kännykän 
välityksellä pilvipalveluun, jonne avattiin tili tätä varten. Hitachi High-Tecilta tuli laitteen käyttöä 
esittelemään Mikko Järvikivi. Mobiilitiedonsiirtoa testattiin myös kesällä 2018 Vuolijoen 
työmaalla, mutta tuolloin Hitachi High-Techin asiantuntijat eivät päässeet paikan päälle.  
Menetelmät 
Kännykkään asennettiin ExTOPE Connect-ohjelma, jossa voi tarkastella XRF-mittausten 
tuloksia ja liittää tuloksiin valokuvia. Ensin kännykän wi-fi-asetuksissa asetettiin hotspot 
tethering päälle, mikä avasi yhteyden XRF-laitteeseen. XRF-analysaattorin verkkoasetuksista 
avattiin yhteys kännykkään, joka tuli näkyviin XRF-laitteelle. Tätä kautta laitteiden välille saatiin 
tiedonsiirtoyhteys. Kännykkäverkon kautta tietojen oli tarkoitus siirtyä suoraan pilvipalveluun 
XRF-laitteen sarjanumeron avulla. Myös mittauspaikan koordinaattien luvattiin näkyvän 
tulosten yhteydessä, minkä vuoksi mittaukset suoritettiin iskuporan näytteenottopisteissä. 
 
Näytteenotto ja pXRF -mittaukset  
Kaustisen Outovedellä tehdyn iskuporanäytteenoton yhteydessä mitattiin kannettavalla XRF-
analysaattorilla n. 1,3 metrin syvyydestä tavatun moreenin sekä pohjamoreenin koostumus. 
Mittauksissa käytettiin XRF-laitteen Mining-moodia. Myös kevyet alkuaineet otettiin mukaan. 
Iskuporan putkesta näyte otettiin ensin paperipussiin, josta se kaadettiin puhtaan paperipussin 
päälle. Mittaukseen tarvittiin tasainen alusta, joka tässä tapauksessa oli kansio tai XRF-laitteen 
salkku (Kuvat 24 ja 25). Näytettä tasoitettiin vähintään sentin paksuiseksi kerrokseksi ja 
isoimmat hiekkapaakut murennettiin käsin. Kivet siirrettiin sivummalle. Näytteen päälle 
asetettiin muovikelmu suojelemaan XRF-analysaattorin mittausikkunan kalvoa. Näytteestä 
otettiin kolme 30 sekunnin mittaista mittausta eri kohdista. 
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Kuva 24. Moreeninäyte tasoitettuna mittausalustana toimineen kansion ja paperipussin 
päällä. 

 

 
Kuva 25. XRF-analysaattori mittaamassa moreeninäytettä muovikelmun läpi. Mittausalustana 
on tällä kertaa laitteen salkku. 

Esiin tulleita ongelmia ja huomioita 
Suurin ongelma oli se, etteivät mittaustulokset siirtyneet pilvitilille. Laitevalmistaja arvioi 
ongelman syyksi ylläpitopäässä tapahtuneen inhimillisen virheen. Tiedot yhdistetään pilvitiliin 
laitteen sarjanumeron perusteella, ja tässä tapauksessa tiliin yhdistetty sarjanumero saattoi 
olla väärä. Testauksen alussa oli myös ongelmia vanhan pilvitilin siirtämisessä toisen käyttäjän 
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nimiin, minkä takia jouduttiin luomaan uusi pilvitili. Tämä viivästytti muiden ongelmien 
selvittelyä. Yksi ongelma oli myös pilvitiliohjelman selainvaatimus; ilmeisesti tilin käyttöliittymä 
näkyy täydellisenä ainoastaan Chrome-selaimessa. Myös aikaisemmassa testauksessa 
kesällä 2018 tulosten siirtyminen Liveconnect-pilvitilille ei onnistunut. 
Käytännön mittauksessa ilmeneviä ongelmia oli muun muassa mittaamisen hankaluus osasta 
näytteitä. Turvallisuussyistä XRF-laitteessa oli tunnistin, jossa syttyi merkkivalo, kun laite oli 
valmis mittaamaan. Tämä valo ei syttynyt, jos näytemateriaali oli liian huokoista tai epätasaista, 
esimerkiksi kun näyteikkunan kohdalla oli kivenkappaleita tai huokoista tilaa. Tämä sama 
ongelma huomattiin myös Vuolijoen mittauksissa, kun pXRF-analysaattori keskeytti mittauksen 
todella helposti, jos laite heilahti aavistuksen verran käden liikkeestä johtuen. Mittaus ei 
myöskään onnistunut, jos näytemateriaali oli liian tummaa. Näissä tapauksissa piti ensin 
asettaa detektori vaaleaa materiaalia vasten, ja sen jälkeen yrittää uudelleen mittausta. 
Muutaman kerran laitteen ohjelmisto ”jäi jumiin”, eli toiminnoissa ei pystynyt etenemään, eikä 
laite suostunut myöskään sammumaan. Tässä tapauksessa ainoa keino oli ottaa akku hetkeksi 
pois paikoiltaan. Aina laitteen käynnistyksen yhteydessä verkkoasetukset piti tehdä uudelleen. 
Kun pXRF-laitteen mittausasetuksiin oli määritetty kolme peräkkäistä mittausta yhdestä 
näytteestä, virhettä ei voinut korjata enää jälkeenpäin, jos yhdestä näytteestä olikin tullut vain 
kaksi mittausta sen takia, että detektori oli keskeyttänyt yhden mittauksista. Tällöin yksi tulos 
kolmesta jäi puuttumaan, mikä jäi laitteen käyttäjältä huomaamatta. Sen jälkeen näytenimet ja 
tulokset menivät sekaisin. Myös puhelimen ohjelmassa oli puute, joka aiheuttaa helposti 
virheitä; näytenimi ei näkynyt tulosten yhteydessä. Kun näytteistä otettiin kuvia, jotka liitettiin 
tulosten yhteyteen, piti näytenimi arvioida mittauksen aikaleiman perusteella. Aikaisemmin 
havaittiin, että kännykässä näkyivät vain keskiarvotulokset. 
Muita käytännön puutteita oli vielä pXRF:n hankala kuljettaminen sekä mittausalustan 
puuttuminen. Laitteelle pitäisi olla oma reppu, ja mittausikkunan päälle pitäisi saada suojus 
kuljetuksen ajaksi. Reppuun voisi myös sisällyttää kovan ja tasaisen mittausalustan, joka olisi 
helppo asetella tukevasti maasto-olosuhteissa. 
Loppupäätelmät/ yhteenveto 
Mittaukset maastossa sujuivat edellä lueteltuja ongelmia lukuun ottamatta hyvin. Tiedot 
siirtyivät pXRF-analysaattorista kännykkään, kuten pitikin ja tulosten yhteyteen pystyttiin 
liittämään valokuvia ko. näytteestä. Noin kuukautta myöhemmin mittaustulokset olivat 
siirtyneet pilvitilille, mutta ongelmana oli, että tuloksista puuttuivat sekä näytenumerot, 
valokuvat että koordinaatit. Käyttöliittymä oli muutenkin vielä melko keskeneräinen. 
 
pXRF-mittaukset suoritettiin maastossa näytteenottopisteillä, koska myös pisteen 
koordinaattien piti näkyä automaattisesti mittaustulosten yhteydessä. Tästä ei vielä saatu 
näyttöä. Jatkossa näytteenoton ja pXRF-mittausten saumattomuutta voisi parantaa esimerkiksi 
siten, ettei näytettä laitettaisi välissä pussiin. Toisaalta, jos mittausten ja tulosten siirron ei 
tarvitse olla täysin reaaliaikaisia näytteenoton kanssa, pXRF-mittaukset voisi suorittaa myös 
jälkeenpäin yhdessä paikassa, jolloin mittaajan ei tarvitsisi kulkea laitteineen näytteenottajan 
mukana metsässä. Tällaiseen ratkaisuun joudutaan turvautumaan esim. kylmien kelien vuoksi 
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talvisaikana sekä sadekeleillä kesällä. Tällöin näytepisteiden koordinaatit pitäisi liittää tuloksiin 
muulla tavalla. 
 
4.4 Mineraalitutkimuskonseptin pilotointi ja dokumentointi (Anne Taivalkoski, Pertti 

Sarala, Jouko Karinen, Heidi Kalliosalo) 
 
Suunniteltu työmäärä: 16 htkk 
Vastuuhenkilö: Anne Taivalkoski (GTK) 
Tavoite:   

- tehtävissä 2 ja 3 kehitettyjen menetelmien ja tutkimuskäytäntöjen 
soveltuvuuden testaaminen käytännössä kahdella kohdealueella (uusi 
etsintäkohde ja vanha kaivosalue)  

- laitteistojen ja näytekäsittelyprosessien toimivuuden arviointi sekä 
vaadittavan osaamisen kehittyminen 

- mahdollisten jatkotutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen 
 
Pohjois-Suomen vanhoista kaivoskohteista Indika-projektin tutkimuskohteeksi valittiin 
Rautuvaara sen sisältämien useiden kaivosten rikastushiekkojen perusteella (3.1 
Kaivospilotoinnin kohdeselvitys). Uudeksi kohteeksi valittiin Vuolijoella oleva Vuorokas Oy:n 
REE-malminetsintäkohteet Mustikkakankaalla ja Pentinpurolla (3.2 Uuden etsintäkohteen 
valinta).  
Rautuvaaran näytteenotto toteutettiin loppukesällä 2017 (Taulukko 3, kpl 3.4). 
Raskasmineraalinäytteet otettiin rikastushiekasta kahdesta eri näytepisteestä eri syvyyksiltä, 
syvyydeltään noin puolen metrin montuista. Rautuvaaran kaivosalueella liikkuminen vaatii 
erityisluvat, jonka takia näytteiden esikäsittelyä ja rikastamista ei tehty kentällä. 
Uudessa etsintäkohteessa Vuolijoella näytteenotto toteutettiin kesäkuussa 2018 (Kuva 26). 
Mustikkakankaalle ja Pentinpurolle kaivettiin yhteensä 12 tutkimusmonttua (Kuva 4, kpl 3.2). 
Tutkimuksen tarkoituksena oli jäljittää alueelta maan pinnalta löydettyjen REE-pitoisten 
lohkareiden lähtöalue. Tutkimuskaivannoista kerättyjen moreeninäytteiden 
raskasmineraalifraktioista löydettävien indikaattori- sekä REE-mineraalien runsauksien 
perusteella tutkimuksia pyrittiin kohdentamaan oikealle alueelle. Alueen lohkareista on tavattu 
allaniittia, parisiittia, titaniittia (Y-rikastunut) ja pyroklooria (Nb, U, Th) sekä Mustikkakankaan 
lohkareista lisäksi monatsiittia ja bastnäsiittiä. Zirkoni on alueella hyvin yleinen mineraali REE-
pitoisten mineraalien yhteydessä ja toimii siten myös indikaattorimineraalina REE-pitoisille 
mineraaleille tällä alueella. Taulukossa 21 on esitetty Mustikkakankaalta ja Pentinpurolta otetut 
raskasmineraalinäytteet sekä niiden rikastusmenetelmät. 
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Havaintopisteiden paikat sekä otetut näytteet tallennettiin Panasonic maastotietokoneella 
ArcMap-ohjelmassa toimivan Maapelisovelluksen avulla tietokantaan, josta ne myöhemmin 
siirretään osaksi GTK:n tietovarantoa. 

 
Kuva 26. Pentinpuron tutkimusmontutus Vuolijoella tehtiin kesäkuussa 2018.  

 
Raskasmineraalinäytteiden esikäsittely ja rikastaminen 
Otetut raskasmineraalinäytteet kahtioitiin Vuolijoella tukikohdassa (Taulukko 21) ja ne 
rikastettiin sekä spiraalirikastimella (Kuva 27a) että Knelsonilla. Spiraalirikastinta varten 
näytteet ensin pesuseulottiin < 2 mm fraktioon, jonka jälkeen vesikylläisen materiaalin annettiin 
seisoa hetken. Spiraalirikastimella saatu rikaste mikrovaskattiin lopuksi (kuva 27b). 
 
Knelson-separaattorin soveltuvuus rikastuskokeisiin kenttäolosuhteissa testattiin Vuolijoen 
tutkimuskohteen tukikohdassa. Osa rikastuskokeista tehtiin kentällä ja osa laboratoriossa.  
Jotta Knelson toimisi oikein, pitää veden virtauksen pysyä vakiona. Tällöin veden syöttö 
laitteeseen pitää olla tasainen. Laitetta testattiin aiemmin myös Vuotson tukikohdassa, jolloin 
ongelmaa aiheutui epätasaisesta veden syötöstä. Tällöin veden virtaama vaihteli 
rikastuskokeen aikana, jolloin mineraalien rikastumisprosessi saattoi häiriintyä kentällä 
käsiteltyjen näytteiden osalta. Vuolijoen tukikohdassa veden virtaama laitteessa pysyi 
tasaisena, jolloin rikastuskokeet onnistuivat myös kenttäolosuhteissa.   
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Taulukko 21. Mustikkakankaalta ja Pentinpurolta otettujen raskasmineraalinäytteiden 
näytetiedot sekä rikastusmenetelmät. Jako-sarakkeessa x tarkoittaa, että näyte on jaettu ja 
näytteiden puolikkaat on rikastettu molemmilla menetelmillä. Tällöin näytteen toiselle 
puolikkaalle on annettu uusi tunnus (esim. RM_POS$-2018-1.1 -> RM_POS$-2018-1.10). 

 
 
 

Näytetunnus Syv_m Maalaji Maannos_hor JAKO Knelson spiraalirikastin
RM_POS$-2018-1.1 1.4 MR C x RM_POS$-2018-1.1 RM_POS$-2018-1.10
RM_POS$-2018-1.2 1 MR C x RM_POS$-2018-1.2 RM_POS$-2018-1.20
RM_POS$-2018-2.1 0.4 MR A x RM_POS$-2018-2.1 RM_POS$-2018-2.10
RM_POS$-2018-3.1 1.5 MR C x RM_POS$-2018-3.1 RM_POS$-2018-3.10
RM_POS$-2018-3.2 1.5 MR C
RM_POS$-2018-3.3 4 MR C x RM_POS$-2018-3.3 RM_POS$-2018-3.30
RM_POS$-2018-3.4 4 MR C
RM_POS$-2018-4.1 1.5 MR C x RM_POS$-2018-4.1 RM_POS$-2018-4.10
RM_POS$-2018-4.2 1.5 MR C
RM_POS$-2018-4.3 3 MR C x RM_POS$-2018-4.3 RM_POS$-2018-4.30
RM_POS$-2018-5.1 1.5 MR C x RM_POS$-2018-5.1 RM_POS$-2018-5.10
RM_POS$-2018-5.2 1.5 MR C
RM_POS$-2018-6.1 1 MR C x RM_POS$-2018-6.1 RM_POS$-2018-6.10
RM_POS$-2018-6.2 1 MR C
RM_POS$-2018-7.1 0.3 MR A x RM_POS$-2018-7.1 RM_POS$-2018-7.10
RM_POS$-2018-7.2 0.7 MR B
RM_POS$-2018-8.1 0.2 MR A x RM_POS$-2018-8.1 RM_POS$-2018-8.10
RM_POS$-2018-8.2 0.2 MR A
RM_POS$-2018-9.1 2 MR C x RM_POS$-2018-9.1 RM_POS$-2018-9.10
RM_POS$-2018-10.1 0.5 MR C
RM_POS$-2018-11.2 1 MR C
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Kuva 27. a) Spiraalirikastin. b) Spiraalirikastimella saadun rikasteen mikrovaskaus. 

 
Rikasteen valmistelu pXRD-analysaattorille 
Ennen kuin saadut rikasteet voidaan analysoida kannettavalla XRD:lla, ne pitää kuivata. 
Kentällä rikasteet kuivattiin kaasupolttimella (Kuva 28a). Rikasteita voi kuivata myös 
tukikohdassa liedellä tai sähköuunissa sekä sopivasti lämmitetyssä saunassa. Kuivatut 
rikasteet seulottiin < 150 µ raekokoon ja tarvittaessa niitä jauhettiin (Kuva 28c). 
 

   
Kuva X. Raskasmineraalinäyterikasteen a) kuivaaminen, b) seulominen < 150 µm fraktioon ja 
c) jauhaminen. 

 
Pohdintaa pilotoinnista 
Knelson-rikastimen etuna on, että sillä saadaan aina vakiokokoinen rikaste. Toisaalta se on 
spiraalirikastimeen verrattuna herkempi vedenpaineen vaihteluille ja soveltuu näin ollen 
parhaiten käytettäväksi kenttätukikohdassa. Spiraalirikastimeen voidaan helposti ottaa 
puhdasta vettä esim. purosta samoin kuin näytteiden seulontaa varten. Mikäli näytteiden 

b) a) 

a) b) c) 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Indika loppuraportti 61 
 
  20.6.2019 
 
 
 
 

 
 

esikäsittely tehdään maastossa, olisi varminta kuitenkin viedä vettä työmaalle esimerkiksi 
siirrettävällä vesisäiliöllä. Spiraalirikastimen käyttö vaatii jonkin verran kokemusta, jotta 
näytteistä saa ajettua vain raskaimman fraktion talteen. Näin ollen spiraalirikastimen käyttäjän 
olisi suositeltavaa olla koko työmaan ajan sama henkilö, jotta rikasteista saadaan 
vertailukelpoiset eikä niihin tule käsittelijästä johtuvaa eroa. Samasta syystä on suositeltavaa, 
että mikrovaskauksen tekijää ei vaihdeta kesken työmaan. 
Indikaattorimineraalinäytteille voidaan toteuttaa kentällä koko tutkimusproseduuri (näytteiden 
seulomisesta ja rikastamisesta aina pXRD- ja pXRF-analyyseihin sekä mikroskopointiin asti) 
näytteiden konsentroinnista alkuainepitoisuuksien ja kriittisten mineraalien sekä niiden 
indikaattorien määrittämiseen. Raskaamman fraktion konsentrointi vaatii tasaisen veden 
paineen ja pXRD:n sekä pXRF:n käyttö suojatun tilan erityisesti sadekelillä.  
 
 

5 TULOSTEN YHTEENVETO 
Vuosina 2016-2019 toteutetussa Indika-projektissa keskityttiin käytännönläheisesti 
indikaattorimineraalitutkimuksen menetelmäkehitykseen kriittisten mineraalien etsinnässä. 
Projektin fokuksena oli maaperänäytteiden esikäsittelyn ja konsentroinnin kehittäminen, 
mineraalien tunnistamisen kenttämenetelmien ja osittaisen automatisoinnin testaus sekä 
tulosten soveltava pilotointi erilaisissa malminetsintä- ja kaivosympäristökohteissa.   
Projektin päätuloksena voidaan pitää uutta ja käytännössä testattua sekä dokumentoitua 
indikaattorimineraalinäytteiden esikäsittely- ja tutkimusproseduuria, jota voidaan soveltaa 
uusien kriittisten mineraalien malmipotentiaalisten alueiden ja esiintymien etsinnässä sekä 
vanhojen esiintymien tai kaivosympäristöissä olevien potentiaalien selvittämisessä. Proseduuri 
pitää sisällään ison joukon erilaisia kehittyneitä näytekäsittely- ja analysointimenetelmiä sekä 
käytännön tietämystä, joita voidaan hyödyntää alustana kaupalliselle toiminnalle. 
Indika-projektin keskeisiä osa-alueita ja niiden tuloksia olivat:  
 1) erilaiset näytteiden käsittely- ja rikastusmenetelmät kriittisten mineraalien ja metallien 
indikaattorimineraalien erottamiselle muusta näyteaineksesta. 
Laboratorioympäristössä Knelson- ja tärypöytäkonsentroinnit mahdollistavat vakioidun tavan 
tuottaa laadukkaita raskas- tai keskiraskasmineraalikonsentraatteja indikaattorimineraali-
tutkimukseen. Konsentrointiprosessia voidaan säätää tai toistaa, jolloin saadaan erilaisia 
fraktioita (esim. eri raekokoja tai ominaispainon omaavia jakeita) erilleen mineraaliaineksesta. 
Lisäksi haluttuja fraktioita voidaan vielä eristää esim. mikrovaskauksella tai raskasnesteillä ja 
siitä voidaan poistaa magneettinen fraktio häiritsemästä muun mineraaliaineksen tutkimusta. 
Indikaattoreiden konsentrointi mahdollistaa myös näytekohtaisen pitoisuusvertailun. 
Kenttäolosuhteissa Knelson ja kultakoira (spiraalirikastin) tarjoavat suhteellisen luotettavan 
tavan saada vakioituja konsentraatteja, tosin olosuhteiden muutokset voivat hieman vaikuttaa 
laatuun. Esimerkiksi veden paineen vaihtelut voivat aiheuttaa mineraaliaineksen 
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konsentroinnin häiriintymistä. Vakioidulla veden virtauksella ja konsentraattien 
mikrovaskauksella voidaan kuitenkin tuottaa hyvälaatuisia indikaattorimineraalinäytteitä. 
Raskaamman fraktion erottamista voidaan tuottaa myös perinteisellä vaskausmenetelmällä, 
mutta silloin saanti on hyvin riippuvainen vaskaajan taidoista. 
2) tutkimustiedon tuottaminen ns. on-site analyysimenetelmien soveltuvuudesta 
kentällä/maastossa tehtävään mineraalinäytteiden analysointiin tunnetuilla 
malminetsintäkohteilla ja rikastushiekka-altaalla 
Projektissa tutkittiin käsikäyttöisten pXRD- ja pXRF-analysaattoreiden toimivuutta 
kenttäolosuhteissa indikaattorimineraalien tutkimuksessa. Projektille hankittu Olympuksen 
pXRD-analysaattori osoittautui kenttäkelpoiseksi ja suhteellisen toimivaksi menetelmäksi 
indikaattorimineraalien tunnistamisessa ja sillä pystyi tuottamaan käyttökelpoisia kuvaajia 
konsentraattien mineralogiasta. On kuitenkin huomioitava, että näyteaineksesta, 
mineralogiasta ja käytössä olevista ohjelmista riippuen kuvaajien ja tulosten tulkinta vaihtelee 
helposta vaikeaselkoiseen. Suhteellisen helppokäyttöisenä, nopeana ja suuntaa-antavana 
menetelmänä kannettava XRD-analysaattori on soveltuva menetelmä kenttäolosuhteisiin 
kriittisten mineraalien etsinnässä. pXRF-analysaattorilla saadulla alkuainekoostumustiedolla 
tuettuna mineraalien tunnistaminen vielä jonkin verran helpottuu ja mobiililla tiedonsiirrolla 
reaaliaikaistuu. 
Yhtenä tutkittuna mineraalien tunnistamismenetelmänä oli hyperspektrimenetelmä käyttäen 
SisuRock- ja SisuChema-laitteistoja. Infrapuna-alueen aallonpituuksista voidaan tunnistaa 
esim. in situ- ja kairasydännäytteiden rakenteita, koostumusta ja muuttumisvyöhykkeitä mm. 
savimineraaleja, rautaoksideja ja hydroksyyliryhmän ja vettä sisältävien mineraalien 
tunnistamisella, mikä on hyödyllistä erityisesti alkuvaiheen yleismineralogian selvittämisessä. 
Sen sijaan tutkimuskohteiden ollessa ns. kriittiset mineraalit indikaattoreineen, niiden 
tunnistaminen todettiin, että mitä suurempi näytteen raekoko sen parempi se on kuvauksen ja 
tunnistuksen kannalta (esimerkiksi pikselikoko sisuRockilla on 1,5-1,7 mm). Resoluutio- ja 
mineraalien tunnistamisrajoitteen vuoksi hyperspektrikuvauksen ei todettu soveltuvan 
yksittäisten hienorakeisten mineraalien tunnistamiseen. Sen vuoksi 
raskasmineraalikonsentraateista saadut tulokset eivät olleet erityisen lupaavia. Lisäksi datan 
prosessointi on aikaa vievää ja lisää kustannuksia. 
Kenttämittausmenetelmillä (pXRD, hyperspektrianalyysi) tehtyjä havaintoja indikaattori-
mineraaleista voidaan validoida laboratoriossa esim. FE-SEM-EDS, MLA ja RAMAN 
laitteistojen avulla sekä laboratorio-XRD:llä. Niin ikään laboratoriossa tehtävillä 
alkuainepitoisuuksien analysoinneilla voidaan kontrolloida kentällä tehtäviä määrityksiä. 
3) automatisoitujen mineraalien analysointi- ja tunnistamismenetelmien tutkimusproseduurin 
kehittäminen 
Tuotettujen raskasmineraalifraktioiden mineraloginen koostumus sekä niiden sisältämät 
kriittiset mineraalit ja niiden indikaattorit voidaan luotettavasti identifioida automatisoituun 
elektronioptiikkaan perustuvilla analyysimenetelmillä (FE-SEM-+EDS ja MLA).  
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Automatisoituun elektronioptiikkaan perustuva indikaattorimineraalitunnistus ei sovellu 
pääasialliseksi etsintämenetelmäksi sen työläyden ja siitä johtuvan korkean hinnan vuoksi. 
Menetelmä soveltuu käytettäväksi valikoiduille näytteille. Näytteiden ennakkovalinta kannattaa 
tehdä esim. geokemian ja kenttämittausmenetelmien perusteella. 
4) pilottitutkimus menetelmäkehityksen tuloksista uudella malminetsintäkohteella.  
Vuolijoella tehty pilotointi osoitti, että projektissa kehitetty indikaattorimineraalien 
tutkimuskonsepti sisältäen moreeninäytteiden esikäsittelyn, konsentroinnin ja 
kenttäanalysointimenetelmät sekä mineraalien tunnistamisen ovat toimiva kokonaisuus 
kriittisten mineraalien etsintää varten. Indikaattorimineraalinäytteille voidaan kentällä tehdä 
Knelson-konsentrointia lukuun ottamatta kaikki näytteiden seulomisesta rikastamiseen aina 
pXRD- ja pXRF-analyyseihin sekä mikroskopointiin asti. 
Sujuvan työskentelyn mahdollistamiseksi on kuitenkin suositeltavaa miettiä, voidaanko 
näytteiden käsittely ja analysointi tehdä helpoiten kenttätukikohdassa, josta löytyy riittävästi 
sopivaa työtilaa näytekäsittelyn eri vaiheisiin, tai voidaanko koko näytteenkäsittely- ja 
analysointiprosessi rakentaa siirrettävän kuljetusyksikön (peräkärry, pakettiauto, kontti jne.) 
sisään. Jälkimmäisessä ratkaisussa ns. tutkimusmoduuli on mahdollista kuljettaa työmaalle ja 
se voidaan varustaa myös esim. murskauslaitteistolla rapakallio- ja kivinäytteiden 
käsittelemiseksi. Suojaisassa työtilassa olosuhteet saadaan helpoiten vakioitua ja myös 
sääolosuhteet eivät pääse keskeyttämään tai vaikeuttamaan eri työvaiheita. Tällaisen 
moduulin pohjalta olisi myös helposti nähtävissä menetelmäkokonaisuuden ja 
tutkimusproseduurin kaupallistamismahdollisuuksia. 
 
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että kriittisten metallien indikaattorimineraaleja on 
kuvatun näyteprosessointimenetelmän avulla mahdollista konsentroida moreenista ja 
rikastushiekasta merkittäviä pitoisuuksia. Indikaattorimineraalitutkimuksen avulla voidaan 
saada jo tutkimusten alkuvaiheessa ennen tarkempia mineraalierotteluja yleistieto näytteiden 
mineralogiasta ja tekstuurista. Menetelmä on räätälöitävissä tutkimuskohteen mukaan, esim. 
priorisoimalla tiettyjä raekokoalueita sekä ominaispainofraktioita. Tuotettua dataa voidaan 
hyödyntää muuhunkin malminetsintään kuin vain kriittisten metallien. 
Indikaattorimineraalimenetelmä on sovellettavissa mm. kultamalmien, kimberliittien 
(timantinetsintä), magmaattisten Ni-Cu-PGE-esiintymien ja Pb-Zn-esiintymien etsintään. Myös 
vanhojen kaivosalueiden erilaisten läjitysalueiden tutkimiseen Indika-projektissa tuotettu 
konsepti tarjoaa tutkimusvälineen. 
 
5.1 Tutkimuskonseptin kustannuksista 
Todellisten kustannusten laskeminen ja vertailu on Indika-projektin kokemusten perusteella 
vaikeasti määritettävissä. Kulujen muodostuminen on riippuvainen malminetsinnän 
vaiheesta, etsintätyömaan sijainnista, malmityypistä, vallitsevista maaperä- ja maasto-
olosuhteista jne. 
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Näytteenotto muodostaa yhden osan kuluista, mutta on luonnollisesti erittäin merkittävä vaihe 
koko tutkimuskokonaisuudessa. Indikaattorimineraalinäytteet ovat tyypillisesti kohtalaisen 
isoja verrattuna vaikka perinteiseen geokemialliseen näytteenottoon. Näytemäärien 
vaihdellessa noin viidestä kilosta jopa sataan kiloon näytteenottoon tarvitaan hieman 
järeämpiä menetelmiä, kuten kaivinkonekuoppia tai maakairausta. Nämä ovat kuitenkin 
nykyisin varsin kehittyneitä menetelmiä ja soveltuvat herkemmillekin luontoalueilla huolella 
toteutettuna. Suotuisissa olosuhteissa näytteenotto voidaan toteuttaa myös käsin kaivetuista 
näytteenottokuopista. 
Merkittävimmän osan perinteisestä indikaattorimineraalitutkimuksen kustannuksista aiheuttaa 
näytteiden kuljettaminen, esikäsittely ja konsentrointi sekä mineraalitutkimus erilaisilla 
laboratorioanalysaattoreilla. Kuljetuskustannukset ovat riippuvaisia kuljetusetäisyyksistä, 
mutta erityisesti myös laboratorion sijainnista. Esimerkiksi näytteiden kuljettaminen toiselle 
mantereelle on yleensä erittäin kallista. Näytteiden esikäsittely- ja konsentrointikustannukset 
ovat yleensä luokkaa 100-200 €. Sen jälkeen analysointi- ja mineraalien 
tunnistamiskustannukset vaihtelevat suuresti valitusta menetelmästä ja ns. laatutasosta 
riippuen. Erilaisia arvioita on esitetty kappaleissa 4.3.1 ja 4.3.2 koskien tunnistamista 
automatisoiduilla tunnistamismenetelmillä. Usein näiden päälle tulevat vielä kemialliset 
analysointikustannukset. 
Indika-projektin yhtenä tavoitteena oli testata kentällä tehtävien mineraalitunnistusten ja 
analyysien toimivuutta ja luotettavuutta. Tällä tavoin olisi mahdollisuus saavuttaa merkittäviä 
säästöjä näytteiden kuljetus- ja analysointikustannuksissa. Mikäli näytemateriaalin 
konsentrointi voidaan tehdä suoraan kentällä, vältytään suurten näytteiden 
kuljettamiskuluista. Konsentraattien suoralla kentällä tapahtuvalla analysoinnilla lasketaan 
merkittävästi laboratorioissa suoritettavista kustannuksista sekä saavutetaan huomattavaa 
etua tulosten saamisessa suoraan kenttätöiden aikana. Tällä on merkittävää etua tutkimusten 
nopeutumisena ja tehostumisena sekä kustannusten laskemisena. Myös 
ympäristövaikutuksia voidaan pienentää näytteiden kuljattamisen vähentymisen kautta.  
 
5.2 Jatkotoimenpideajatuksia 
Indika-projektissa toteutettiin kenttätutkimuksia muutamille malmityypeille kahdella tunnetulla 
etsintäkohteella, yhdellä uudella etsintäkohteella ja yhdellä vanhan kaivoksen rikastushiekka-
altaalla. Vaikka tulokset olivat pääosiltaan positiivisia, lisätutkimuksia tarvitaan vielä tulosten 
laajemman sovellettavuuden varmistamiseksi.  
Useat menetelmät olivat ensimmäistä kertaa tutkimuksen ja testauksen kohteena kriittisten 
mineraalien ja niiden indikaattorimineraalien tunnistamiselle moreeniaineksesta tehdyistä 
konsentraateista. Erityisesti kenttärikastusmenetelmät ja -analysaattorit osoittautuivat 
käteviksi, nopeiksi ja toimiviksi menetelmiksi malminetsintää varten, mutta niiden 
käytettävyyteen ja luotettavuuteen liittyvät epävarmuustekijät vaativat vielä lisätutkimusta ja 
menetelmäkehitystä. 
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Vanhojen kaivosten rikastushiekka-altaiden kriittisten metallien ja mineraalien potentiaalin 
arviointi jäi Indikassa ainoastaan yhden kohteen (Rautuvaara) testaukseen ja sielläkin näytteitä 
saatiin vain ihan läjitysalueen pintaosasta. Useimmat kriittiset mineraalit lukeutuvat myös 
raskaimpiin mineraaleihin ja siten painuvat todennäköisimmin vesipitoisessa lietteessä 
altaiden pohjaosiin. Yhtenä jatkotutkimusideana voisi olla selvittää esim. 
maakairausmenetelmiä apuna käyttäen rikastushiekka-altaiden pohjaosien 
malminetsintäpotentiaalia kriittisille mineraaleille. Samoin vanhat kaatopaikka-alueet voisivat 
olla mielenkiintoinen tutkimusympäristö erityisesti pohjaosistaan, jonne pinta- ja pohjavesien 
liikkeiden seurauksena voi metalleja rikastua. 
Kenttätutkimusyksikön tai ns. tutkimusmoduulin rakentaminen ja sen käytännön testaaminen 
olisivat hyvä jatkoprojektin aihe Indikalle. Tässä tarjoutuisi hyvä yhteistyötilaisuus 
menetelmäkehityksestä kiinnostuneelle yritykselle. Tässä on myös selkeää 
kaupallistamismahdollisuutta. 
Hyperspektritutkimuksen osalta tässä projektissa oli selvityksen kohteena vain ns. 
laboratoriolaitteistojen käytettävyys indikaattorimineraalien tunnistamisessa. 
Hyperspektrikuvaukseen ja mineraalien tunnistamiseen on saatavilla myös kannettavia 
laitteistoja, joiden soveltuvuutta olisi hyvä tutkia kriittisten mineraalien 
indikaattoritutkimuksessa.  
Eri tutkimusyksiköissä tehtyjen laboratorioanalyysien ja mineraalitunnistamisten välillä 
vastaavan tyyppisillä laitteistoilla/menetelmillä havaittiin tässä projektissa paikoin 
huomattavaakin eroavaisuutta. Eroavaisuuksien syitä ja mahdollisia ratkaisuja olisi järkevää 
selvittää jatkossa ja miettiä laadunvarmistukseen esim. standardi- ja/tai vertailunäytteiden 
käyttöä. Myös tulosten käsittely ja esittäminen olisi hyvä yhtenäistää laboratorioiden 
yhteiskäytettävyyden parantamiseksi.  
 

6 PROJEKTIN VAIKUTUKSET 
Indikassa kehitetty indikaattorimineraalien tutkimusproseduuri sisältää uusia toimintamalleja 
maaperänäytteen esikäsittelyyn ja konsentroimiseen sekä automatisoituun 
mineraalitunnistukseen hyödyntäen edistyneitä analyysimenetelmiä ja digitaalisena tuotettujen 
tulostietojen on-line siirtoa ja hallintaa. Tulokset ovat hyödynnettävissä erityisesti uusia 
kriittisten mineraalien esiintymiä etsittäessä ja ne tukevat kiertotalouden jalkauttamista 
kaivannaisalalla esimerkiksi selvittämällä mahdollisuuksia vanhojen sivukivi- ja 
rikastushiekkakasojen uusiokäytölle. Saadut tulokset näytteiden konsentrointi- ja 
analysointimenetelmäkehityksestä ovat suoraan siirrettävissä ko. palveluja tarjoavien yritysten 
tuotevalikoimaan. 
Projektin konkreettisia hyötyjä ovat mm.:  
-projektin tuloksen on kaksi kriittisten mineraalien tutkimuslinjaa, jotka on tuotteistettavissa 
malminetsinnän tarpeisiin: a) keveisiin, kentällä tehtäviin näytteiden konsentrointi- ja 
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analysointimenetelmiin perustuva proseduuri ja b) korkean teknologian laboratoriomenetelmiin 
perustuva proseduuri. Myös näiden räätälöidyt yhdistelmät ovat mahdollisia. 
-projekti on lisännyt pohjoisten toimijoiden (GTK, Oulun yliopiston Kaivannaisalan tiedekunta, 
Lapin AMK ja yhteistyöyritykset) osaamista ja yhteistyötä sekä vuorovaikutusta sidosryhmiin  
-projektin tulokset luovat uusia mahdollisuuksia alan nykyisen yritystoiminnan kehittämiselle ja 
uuden luomiselle. Mm. tätä varten projektin etenemisestä ja tuloksista on tiedotettu aktiivisesti 
projektin aikana sekä järjestetty työpajoja, joihin alan toimijat ovat voineet osallistua.  
- kriittisten mineraalien etsinnässä uusien malmiesiintymien etsinnän lisäksi on olemassa suuri 
potentiaali vanhoilla kaivosalueilla rikastushiekka- ja sivukivikasoissa. Näiden hyöty- ja 
uusiokäyttö ovat olleet viime vuosina runsaan keskustelun kohteena ja niiden 
hyödyntämismahdollisuuksille haetaan ratkaisuja kiertotalouden näkökulmasta. Indikassa 
kehitetty indikaattorimineraalien tutkimuskonsepti on soveltamiskelpoinen myös tälle 
tutkimusalueelle. 
 
 

7 RESURSSIT, ORGANISOINTI 
Projektissa on hyödynnetty ja voimistettu olemassa olevaa Pohjois-Suomen tutkimus- ja 
osaamisverkostoa. Projekti on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama ja sen 
vetovastuu on ollut Geologian tutkimuskeskuksella (GTK). Tutkimuspartnereina ovat Lapin 
ammattikorkeakoulu (Lapin AMK) ja Oulun yliopiston kaivannaisalan tutkimusyksikkö (OMS). 
Tutkimusta ovat lisäksi rahoittaneet Suomen kaivosyrittäjät, Lapin kullankaivajain liitto ja 
Hitachi High-Tech Analytical Science (entinen Oxford Instruments). 
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8 BUDJETTI JA KUSTANNUSTOTEUMA 
Budjetti 

 
 
Projektin kehittämisosaa on täydentänyt laiteinvestointi-osio. Siinä projektille hankittiin 
kannettava XRD-analysaattori (pXRD), jonka kustannusarvio oli 86 000 €. 
Analysaattorihankinta tehtiin tarjouskilpailun jälkeen vuonna 2016 ja lopullinen kustannus oli. 
 
 
 
 
 
Kustannustoteutuma 1.8.2016 – 31.3.2019; Koko projekti 

 
 

Indika projektin kustannukset 1.8.2016 -31.3.2019 (GTK, Oulun yo ja Lapin amk)

1.8.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.3.
2 016 2 017 2 018 2 019 Tot. yhteensä Kustannusarvio Jäljellä

1. Palkkakustannukset 36 069 92 452 121 067 40 063 289 651 306 193 16 543
2. Ostopalvelut 0 8 745 10 315 0 19 061 30 000 10 939
3. Kone- ja laiteinvestoinnit 0 0 0 0 0 0 0
4. Rakennukset ja maa-alueet 0 0 0 0 0 0 0
5. Muut kustannukset 283 2 245 112 4 295 6 935 11 000 4 065
6. Flat rate 8 657 22 188 29 056 9 615 69 516 73 486 3 970

Yhteensä 45 008 125 630 160 551 53 973 385 162 420 680 35 517
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Kustannustoteutuma 1.8.2016 – 31.3.2019; GTK 

 
 
Henkilöresurssitoteutuma 

Geologian tutkimuskeskuksen työajat 1.8.2016 - 31.3.2019  

      

Htkk 
2016 

Htkk 
2017 

Htkk 
2018 

Htkk 
2019 

Suunniteltu Jäljellä 

1,92 11,02 12,29 4,01 31,00 1,75 

 
 
 
 
Kustannustoteutuma 1.8.2016 – 31.3.2019; Oulun yliopisto 

 

Geologian tutkimuskeskuksen kustannukset 1.8.2016 - 31.3.2019

1.8.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.3.
2 016 2 017 2 018 2 019 Tot. yhteensä Kustannusarvio Jäljellä

1. Palkkakustannukset 10 216 44 193 52 055 20 135 126 599 148 800 22 201
2. Ostopalvelut 0 8 745 10 315 0 19 061 30 000 10 939
3. Kone- ja laiteinvestoinnit 0 0 0 0 0
4. Rakennukset ja maa-alueet 0 0 0 0 0
5. Muut kustannukset 0 398 57 4 128 4 583 4 000 -583
6. Flat rate 2 452 10 606 12 493 4 832 30 384 35 712 5 328

0
Yhteensä 12 668 63 942 74 921 29 095 180 626 218 512 37 886

Oulun yliopiston kustannukset 1.8.2016 - 31.3.2019

1.8.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.3.
2 016 2 017 2 018 2 019 Tot. yhteensä Kustannusarvio Jäljellä

1. Palkkakustannukset 7 296 28 262 25 339 19 928 80 825 80 496 -328
2. Ostopalvelut 0 0 0 0
3. Kone- ja laiteinvestoinnit 0 0 0 0
4. Rakennukset ja maa-alueet 0 0 0 0
5. Muut kustannukset 0 1 837 0 167 2 004 2 000 -4
6. Flat rate 1 751 6 783 6 081 4 783 19 398 19 319 -79

0
Yhteensä 9 047 36 882 31 421 24 877 102 227 101 816 -411
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Henkilöresurssitoteutuma 

Oulun yliopiston työajat 1.8.2016 - 31.3.2019   

      

Htkk 
2016 

Htkk 
2017 

Htkk 
2018 

Htkk 
2019 

Suunniteltu Jäljellä 

0,90 6,92 3,11 3,06 13,00 -0,99 

 
 
Kustannustoteutuma 1.8.2016 – 31.3.2019; Lapin amk 

 
 
Henkilöresurssitoteutuma 

Lapin ammattikorkeakoulun työajat 1.8.2016 - 31.3.2019  

      

Htkk 
2016 

Htkk 
2017 

Htkk 
2018 

Htkk 
2019 

Suunniteltu Jäljellä 

5,57 5,66 8,79 0,00 20,50 0,48 

 
 

9 DOKUMENTOINTI 
Projektin dokumentoinnissa on noudatettu EAKR:n ja tutkimusorganisaatioiden käytäntöjä. 
Projektipäällikkö ja -sihteeri ovat hoitaneet projektin aikaista dokumentointia ja asiakirjojen 

Lapin ammattikorkeakoulun kustannukset 1.8.2016 - 31.3.2019

1.8.-31.12. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. 1.1.-31.3.
2 016 2 017 2 018 2 019 Tot. yhteensä Kustannusarvio Jäljellä

1. Palkkakustannukset 18 557 19 997 43 672 0 82 227 76 897 -5 330
2. Ostopalvelut 0 0 0 0 0 0
3. Kone- ja laiteinvestoinnit 0 0 0 0 0 0
4. Rakennukset ja maa-alueet 0 0 0 0 0 0
5. Muut kustannukset 283 10 55 0 348 5 000 4 652
6. Flat rate 4 454 4 799 10 481 0 19 734 18 455 -1 279

0
Yhteensä 23 294 24 807 54 209 0 102 310 100 352 -1 958
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hallintaa GTK:n levypalveluihin järjestetyssä projektikansiossa. Projektin raportointi on 
tapahtunut EAKR:lle kaksi kertaa vuodessa EURA-verkkopalvelujen käytännön mukaisesti 
käsittäen väli- ja kustannusraportoinnin sekä loppuraportin. Lisäksi projektin toteutumisesta on 
raportoitu kuukausi- ja neljännesvuosittain GTK:lle virastossa käytettävän ohjeistuksen 
mukaisesti. Projektiryhmän ja ohjausryhmän kokouksista on laadittu kokousmuistiot. 
Lopputulokset raportoidaan julkisilla EAKR:n raportointilomakkeella, GTK:n raporttisarjassa 
julkaistavana loppuraporttina ja sitä tukevissa erillisraporteissa sekä tieteellisenä artikkelina 
Mineralium deposita -sarjassa. 
 

10 JULKAISEMINEN 
Projektin www-sivut löytyvät osoitteesta:www.gtk.fi/tutkimus/tutkimushankkeet/indika.html 
Projektissa on järjestetty kaksi työpajaa (25.11.2016 ja 12.10.2018) ja kaksi seminaaria 
(ensimmäinen osana Rikasta pohjoista -tapahtumaa Lapin AMK:ssa 2017, Kemissä ja 
loppuseminaari osana 13. Geokemian Päiviä Oulun yliopistossa 30.11.2018). 
Osallistuttiin useaan kotimaiseen ja kansainväliseen konferenssiin, joissa aktiivista projektin ja 
menetelmäkehittelyn esittelyä suullisilla ja posteriesityksillä. Tarkempi listaus esityksistä löytyy 
julkaisuluettelosta. 
Tuloksista on tiedotettu alan ammattilehdissä (Geologi ja Materia) ja kolmessa lehtiartikkelissa 
sekä työpajoissa että seminaareissa ja erityisesti loppuseminaarissa ja loppuraportissa (ks. 
julkaisuluettelo). Lisäksi on julkaistu erillisraportteja ja opinnäytetöitä. 
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H. Koskinen piti esitelmän 13. Geokemian Päivillä Oulun yliopistossa marraskuussa 2018 
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exploration tool’. 
M. Lehtonen piti esitelmän 3rd International Critical Metals meeting Edinburghissa 30.4–2.5. 
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