
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS    
M06/2123/2004/2/10 
NOKIA, YLÖJÄRVI 
Metsäkylä     
 
 
Tapio Lehto 
15.09.2004  
 
 
TUTKIMUSTYÖSELOSTUS NOKIAN JA YLÖJÄRVEN KUNNISSA, METSÄKYLÄ 1 
(KAIVOSREKISTERI N:o 6623/1) JA METSÄKYLÄ 2 (KAIVOSREKISTERI N:o 7136/1) 
NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA VUOSINA 2000-2002 SUORITETUISTA 
KULTATUTKIMUKSISTA 
 
 

  



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS   KUVAILULEHTI 
Päivämäärä 15.09.2004 

Tekijät

Tapio Lehto 

Raportin laji

Tutkimustyöselostus 
 Toimeksiantaja

GTK  
Raportin nimi

Tutkimustyöselostus Nokian ja Ylöjärven kunnissa, Metsäkylä 1 (Kaivosrekisteri N:o 6623/1) ja Metsäkylä 2 
(Kaivosrekisteri 7136/1) vuosina 2000-2002 suoritetuista kultatutkimuksista 

TIIVISTELMÄ
Geologian tutkimuskeskus suoritti vuosina 2000-2002 jatkotutkimuksia Nokian ja Ylöjärven kuntien alueelle 
sijoittuvalla Metsäkylän kulta-aiheella, peruskarttalehdellä 2123 06. Tavoitteena oli täydentää 10.2.2000 
Kauppa- ja teollisuusministeriölle raportoituja tutkimuksia (raportti M06/2123/2000/1/10, Petri Rosenberg). 
 
Metsäkylän malmitutkimusten lähtökohtana ovat olleet monet alueelliset kultaviitteet, kultaa sisältävät 
kansannäytteet sekä edesmenneen Juhani Kankaansivun sinnikäs etsintätyö.  Alustavissa tutkimuksissa  v. 
1997 paikannettiin Nokian kunnan pohjoisimmassa kolkassa, Pinsiön ja Metsäkylän välimaastossa 
voimakkaasti hiertynyt, kvartsiutunut ja kiisuuntunut plagioklaasiporfyriitti. NE-SW suuntaista, noin 20 m 
leveätä, mineralisoitunutta hiertovyöhykettä seurattiin noin  200 m:n matkalta. Vyöhykkeen kultapitoisuus oli 
kauttaaltaan anomaalinen, paras kairasydänlävistys oli 27,6 ppm Au. 
 
Syksyllä 1999 tehdyt geofysikaaliset maastomittaukset indikoivat kultakriittisen rakenteen jatkumista. 
Rakenteen malmipotentiaalia selvitettiin iskuporauksin ja syväkairauksin vuosina 2000 ja 2001. Tässä 
raportissa selostetaan näiden jatkotutkimusten tulokset. Tutkimustöitä varten laajennettiin alkuperäistä 
Metsäkylä 1 valtausta (kaivosrekisteri 6631/1, 20,88 ha voimassa 23.1.1998-24.1.2003) osalla Metsäkylä 2 
(kaivosrekisteri 7136/1, 26,9 ha, voimassa 10.11.2000-10.11.2005). 
 
Jatkotutkimuksissa porattiin 70 kallio- ja pohjamoreeninäytettä 10-20 m:n pistevälillä 100 m:n linjavälein. 
Väliin kairattiin 12 timanttireikää (2123/R435-R446), yhteensä 1 113 m. Näytteenoton tuloksena 
mineralisoituneen hiertovyöhykkeen pituudeksi todettiin vähintään 800 m. Noin 1-5 metriä leveitä NE-SW 
suuntaisia, siniharmaiden kvartsijuonien ja hematiittisaumojen pirstomia hiertovyöhykkeitä on useita 
muuttuneessa, punaisessa plagioklaasiporfyriitissä. Porfyriitti on osa Hämeenkyrön batoliitin ja Nokian 
graniitin väliin puristunutta alle km:n levyistä vulkaniittijaksoa. Hiertovyöhykkeiden kultapitoisuus on 
voimakkaasti anomaalinen (200- 500 ppb Au). Lisäksi muutama yksittäinen metrin lävistys sisältää 1-3 ppm 
Au. Hiertovyöhykkeiden arseeni- ja rikkipitoisuus on 1000- 2000 ppm:n luokkaa (yli 10-kertainen taustaan 
verrattuna), nousten yksittäisissä metrin leikkauksissa yli prosentin tasolle. Kupari korreloituu arseenin ja 
rikin kanssa, nousten korkeimmillaan  0,2 %:in Cu. Mineralisaation syvyysulottuvuutta ei ole tutkittu, syvin 
leikkaus on noin 70 m maanpinnasta. Kaade on pysty tai jyrkkä luoteeseen. 
 
Koska osa kullasta esiintyy jopa 5 mm:n läpimittaisina, lehtimäisinä hippuina, vaatii edustavan näytteen 
ottaminen poraamalla/kairaamalla karkeaa kalustoa. Tähän ei olla näissä tutkimuksissa ryhdytty, varsinkaan 
kun korkeampia kultapitoisuuksia ei analyyseissa tavattu. Mineralisaation jatkuminen kulun suunnassa 
koilliseen ja lounaaseen on mahdollista, koska moreeni on kulta-anomaalinen vulkaniittivyöhykkeen 
lounaisella jatkeella Oksilankulmalla, 1500 m:n päässä. Myös Leivätönsuon kulta-anomaliat moreenissa ja 
kalliossa noin 5 m päässä koilliseen indikoivat mahdollisia jatkeita Pinsiön harjumuodostuman alla. 
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Geological Survey of Finland (GTK) has carried out further exploration work on the Metsäkylä gold 
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to get additional data on the occurrence, explored earlier during years 1997-1999. The result of the earlier 
exploration was reported to Ministry of Trade and Industry in 2000 (report M06/2123/2000/1/10, Petri 
Rosenberg). 
 
The first exploration phase was based on the many gold indications and boulders known in the area. 
Especially the activity of one prospector, late Juhani Kankaansivu, was beneficial for locating the first 
drilling targets in 1997. A silicified, gold mineralized shear zone, about 20 m wide, was intersected and 
followed along strike about 200 m by core drilling. Several 1 m core sections held more than 1 ppm gold, the 
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sampling was carried out by core drilling between the percussion drilling profiles (a total of 12 holes and 1 
113 m, 2123/R435-R446). As a results an about 800 m long belt with several 1-5 m wide, pyrite and 
arsenopyrite bearing shearzones with intersecting, narrow veins of blue quartz and hematite was located. The 
gold content of the shearzones is highly anomalous (200-500 ppb Au) with a few one metre sections with 1-3 
ppm Au. The arsenic and sulphide contents are 10 fold (1000-2000 ppm As and S, locally up to 1%) 
compared to the non sheared plagioclase-porphyrite. Copper correlates with arsenic being at most 0,2% Cu. 
The deepest section through a mineralized shear is at 70 m level below ground. The dip is to the NW. 
Due to the nugget effect caused by up to 5 mm gold flakes, representative samples must be collected using 
heavy equipment (min 76 mm core). This has not been done at this stage of the investigation, especially since 
the assays did not show any high values at all. Based on gold anomalous till in Oksilankulma, ca 1500 m to 
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JOHDANTO 
 
Tutkimusten lähtökohta 
 
Tutkimusten lähtökohtana ovat olleet GTK:n alueella 1997 aloittamat kultatutkimukset, jotka 
on selostettu raportissa M19/2123/2000/1/10 Tutkimusraportti Nokian ja Ylöjärven kuntien 
alueella, Metsäkylä-nimisellä valtausalueella (kaivosrekisteri N:o 6623/1), vuosina 1997-
1999 suoritetuista kultatutkimuksista, Petri Rosenberg, 10.2.2000. Ylöjärven Metsäkylän 
ympäristössä tunnetaan kultapitoisia kansannäytteitä, esimerkiksi Juhani Kankaansivun 
lukuisat irtolohkare- ja kallionäytteet. GTK:n 1990-luvun tutkimuksissa löydettiin ja tutkittiin 
syväkairaamalla noin 180  m:n pituudelta kulta- ja arseenipitoista kvartsiutunutta 
hiertovyöhykettä plagioklaasiporfyriitissä. 
 
Lisätutkimusten tarkoitus oli seurata hiertovyöhykettä ja määrittää sen kultakriittisyys. 
 
Tutkimusalueen sijainti ja koko 
 
Tutkimuskohde sijaitsee Ylöjärven ja Nokian kuntien raja-alueella, karttalehdellä 2123 06, 
Pinsiön itäpuolella, Tampereelta noin 15 km luoteeseen. Tutkimukset keskittyivät kapealle 
vyöhykkeelle Pinsiön ja Ylä-Pinsiön väliseen maastoon Korkean ja Kiltin tilojen välittömään 
läheisyyteen. 
 
Valtausta Metsäkylä 1 (kaivosrekisterin:o 6623/1, 20,9 ha, raukeamispäivä 24.1.2003), 
laajennettiin 10.11.2000 etelään ja länteen valtauksella Metsäkylä 2 (kaivosrekisterin:o 
7136/1), suuruudeltaan 26,9 ha. Valtaus on voimassa 10.11.2005 asti. Nyt raportoitavat 
poraus- ja kairaustyöt sijoittuvat molempien valtausten alueelle. 
 
Luonnonolosuhteet, asutus ja tiestö 
 
Ylöjärven Metsäkylän- Pinsiön alueet ovat asuttua aluetta, jossa kaavoitus ja 
omakotitalorakentaminen laajenee jatkuvasti. Kyliä, teitä ja peltoja on siten runsaasti. 
Valtausten koillisosa koskettaa WNW-ESE suuntaista Pinsiön pohjavesialueenakin toimivaa 
harjujaksoa. Hyvälaatuisen moreenin löytäminen alueelta geokemiallisia tutkimuksia varten 
on vaikeaa. Peltoihin rajoittuvat selänteet ja peltojen ympäröivät metsäsaarekkeet koostuvat 
useimmiten lajittuneesta ja huuhtoutuneesta materiaalista. Tämä kaikki rajoittaa selkeästi 
malminetsintää. 
 
Tutkimuskohteen nimeäminen 
 
Tutkimuskohteesta on käytetty Metsäkylä nimeä myös jatkotutkimusten aikana ja valtauksesta 
nimeä Metsäkylä 2. 
 
Aikaisemmat tutkimukset 
 
Valtausalueen Metsäkylä 1 kultatutkimukset summaava raportti M06/2123/2000/1/10 
Tutkimustyöselostus Nokian ja Ylöjärven kunnissa, Metsäkylä nimisellä valtausalueella 
(kaivosrekisteri N:o 6623/1), vuosina 1997-1999 suoritetuista kultatutkimuksista, (Petri 
Rosenberg 10.2.2000), listaa myös lähialueiden (mm. Koukkujärvi ja Pirkkala) 
kultatutkimuksiin liittyvät GTK:n raportit. 
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SUORITETUT TUTKIMUKSET 
 
Vuoden 1997 syväkairauksissa ( M52/2123/97/R388-R397, yhteensä 10 reikää, 659,65 m) 
lävistettiin useita rinnakkaisia ENE-WSW suuntaisia voimakkaasti kvartsiutuneita 
hiertovyöhykkeitä punaisessa plagioklaasiporfyriitissä. Analyyseissä todettiin hiertyneessä 
kivessä tasaisesti kohonneita kulta- ja arseenipitoisuuksia. Kullan taso oli yleisesti 100-500 
ppb Au ja joissakin näytteissä (pituus 1 m) 1-2 ppm Au, parhaimpana yksittäisenä 
pitoisuuutena 27,6 ppm Au. Arseenipitoisuus oli myös selvästi kohonnut: yleinen 
mineralisoituneen kiven taso 2000-10 000 ppm As ja yksittäisanalyyseissä yli 20 000 ppm 
(2%) As. 
 
Kairaustulokset yhdistettynä geofysikaalisiin maastomittauksiin (magneettinen ja IP mittaus) 
toivat esille kiinnostavia rakennepiirteitä jotka päätettiin tarkistaa lisätutkimuksin. 
 
Iskuporaus 
 
Syväkairauksilla 1997 paikannettujen kultakriittisten hiertovyöhykkeiden seuraamiseksi 
laadittiin kalliomurskeen ja pohjamoreenin näytteenottosuunnitelma jossa kuudella linjalla, 
25-50 m:n pistevälillä, leikattaisiin potentiaaliset jaksot. Poraus alkoi 18.1.2001 urakoitsijana 
Suomen Malmi Oy (kone Poka II ). Työ valmistui 9.2.2001, lopputuloksena saatiin 72 
kallionäytettä ja 71 vaihtelevan laatuista pohjamoreeninäytettä. Peltoalueella poratuista 
pisteistä ei yleensä saatu näytteeksi kuin lajittuneita maalajeja, pääasiassa hiekkaa. Poraustyö 
rajoittui valtausalueelle Metsäkylä 1. 
 
Kalliomurskenäytteet (72 kpl) analysoitiin ICP-AES menetelmällä (tilaus 74168) ja 
moreeninäytteet (70 kpl) samalla menetelmällä murskatusta ja jauhetusta näytteestä (tilaus 
74167). 
 
Kallionäytteiden kultapitoisuuden nousut (tasolle 520 ppb Au asti) osuivat 
näytteenottolinjoilla kohtiin, jotka vahvistivat käsitystä useamman, samansuuntaisen 
hiertovyöhykkeen esiintymisestä. Vuonna 1997 paikannettu mineralisaatio näkyi hyvin 
kultapitoisuuden nousuna kalliomurskenäytteissä. Sen jatkeet lounaaseen näkyivät kaikissa 
näytteenottolinjoissa, yhteensä noin 300 m:n matkalla. Sitä vastoin mineralisaation 
jatkuminen koilliseen näytti epävarmalta. 
 
Arseenipitoisuuden nousu kallionäytteissä osuus samoille alueille kullan kanssa, vaikkakaan 
ei aina samaan pisteeseen. Hiertovyöhykkeet näkyvät arseenin nousuna tasolle 2970 ppm As 
asti tausta- tason ollessa noin 50 ppm As. 
 
Pohjamoreeninäytteiden kultapitoisuus nousi vain tasolle 63 ppb:tä Au (huom. koko näyte 
murskattu ja jauhettu näytemäärän vähyyden vuoksi). Moreenin kultapitoisuus on 
korkeimmillaan tunnetun mineralisaation kaakkoispuolella. Arseenin ja rikin nousu 
pohjamoreenissa (korkein As 293 ppm verrattuna taustaan 40 ppm As sekä korkein S 1110 
ppm verrattuna taustaan 100 ppm S ) osuu sitä vastoin lähes samoihin pisteisiin kuin kullan 
nousu kallionäytteissä. 
 
Syväkairaus 
 
Iskuporauksen tuloksiin perustuen ja geofysikaalisten maastomittausten ohjaamana laadittiin 
kairausohjelma jonka tarkoituksena oli saada lisää tietoa kultakriittisistä rakenteista. 
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Kairausprofiilit suunnattiin kohtisuoraan oletettuja hiertoja vastaan, aikaisempien 
iskuporalinjojen väliin. Syväkairausprofiilien väli oli noin 100 m ja etäisyys iskuporalinjaan 
noin 50 m.  
 
Taulukko 1. Syväkairausreiät M52/2123/01/R435-R446 
 

hole-id x y suunta kulma 
pituus 
m aloitus 

R435 6828667 2471675 160 40 106.10 13.8.2001
R436 6828609 2471715 160 40 100.25 16.8.2001
R437 6828561 2471730 160 40 94.00 20.8.2001
R438 6828470 2471575 160 40 72.10 22.8.2001
R439 6828510 2471553 340 40 80.45 24.8.2001
R440 6828555 2471540 340 40 113.90 28.8.2001
R441 6828438 2471404 160 40 70.50 30.8.2001
R442 6828372 2471436 160 40 46.30 3.9.2001 
R443 6828398 2471319 160 40 121.00 4.9.2001 
R444 6828347 2471228 160 40 112.55 6.9.2001 
R445 6828268 2471151 160 40 100.55 12.9.2001
R446 6828198 2471084 160 40 95.30 18.9.2001
yhteensä     1113.00  

 
Kairaus aloitettiin 13.8.2001 urakoitsijana GPK, kone GM100/T56. Kairaus päättyi 19.9.2001 
jolloin Metsäkylän valtausalueilla 1 ja 2 oli kairattu yhteensä 1113,0 m jakaantuneena 12 
reikään. Kairasydämiä raportoidessa valittiin kaikkiaan 883 kpl metrin mittaista näytettä 
analysoitavaksi ICP-AES menetelmällä 50 g:n punnituksella (tilausnumerot 74353, 
74534,74535, 74356, 75633, 75634, 75357, 75635, 75636, 75852 ja 75853). 
 
Kairauksella lävistettiin noin 800 m:n matkalla ENE-WSW suuntaista hiertynyttä 
plagioklaasi-porfyriittiä, joka luoteispuolella rajoittuu intermediääriseen tuffiittiin. 
Kaakkoispuolella plagioklaasiporfyriitti rajoittuu punaiseen graniittiin joka on osa Nokian 
graniittimassiivia. Tuffiitin luoteispuolella on massiivisempaa intermediääristä vulkaniittia. 
Hämeenkyrön batoliittiin todennäköisesti kuuluva granodioriitti rajaa vulkaniitit niiden 
pohjoispuolella. Granodioriitti on vulkaniittien kontaktissa hydrotermisesti muuttunutta: 
tummat mineraalit ovat hajonneet ja kvartsi-turmaliinijuonia esiintyy yleisesti (vertaa 
Lepomäen alueeseen raportti M19/2124/2004/1/10, Kultatutkimukset Hämeenkyrön 
Lavajärvellä, Pässärinvuoren ja Lepomäen alueilla vuosina 1997-2003, Tapio Lehto, Saku 
Vuori 29.3.2004) 
 
Plagioklaasiporfyriitti on voimakkaimmin hiertynyttä tuffiitin läheisyydessä josta sitten 
kvartsijuonien ja 1-5 m paksujen hiertovyöhykkeiden esiintymistiheys kasvaa kaakkoon päin 
mentäessä. 
 
Hiertovyöhykkeiden kultapitoisuus on selvästi kohonnut. Jokaisessa kairausprofiilissa, paitsi 
lounaisimmassa reiässä (R446), on yli 500 ppb:n Au-pitoisuuksia yhdessä tai useammassa  
rinnakkaisessa hiertovyöhykkeessä. Yksittäisissä metrin leikkauksissa on analysoitu 2-3 
ppm:n kultapitoisuuksia. Hiertojen paksuus vaihtelee puolesta metristä noin viiteen metriin. 
Hiertyneen plagioklaasiporfyriitin keskipitoisuus on noin 200 ppb Au ja ”muuttumattoman” 
porfyriitin 5-40 ppb Au. Mineralisoituneen hierron pituudeksi saadaan 1 ppm:n rajaa käyttäen 
vähintään 700 m.  
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Arseeni, rikki ja kulta seuraavat hyvin toisiaan, tosin eivät aina samoissa näytteissä. 
Hiertovyöhykkeiden arseenipitoisuus on 1000- 2000 ppm:n luokkaa (yli kymmenkertainen 
taustaan verrattuna), nousten yksittäisissä metrin leikkauksissa yli prosentin . Rikkipitoisuus 
on hiertovyöhykkeissä yli 1000 ppm S (yli kymmenkertainen taustaan verrattuna) ja saattaa 
yksittäisissä metrin leikkauksissa nousta myös yli prosentin. Kupari korreloituu arseenin 
kanssa, nousten korkeimmillaan tasolle 0,2 % Cu. 
 
TUTKIMUSTULOKSET 
 
Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Tutkimusten kohde valittiin GTK:n 1990-luvun loppupuolella suorittamien 
malminetsintätöiden tulosten perusteella. Tutkimuksissa oli geologisen kartoituksen ja 
kansannäytetoiminnan perusteella valitussa, hiertyneessä ja kvartsijuonien leikkaamassa 
plagioklaasiporfyriitissä tavoitettu kultapotentiaalinen vyöhyke. Kyseistä rakennetta oli 
kairauksin seurattu noin 180 m:n matkalta ja tulokset olivat rohkaisevia, vaikkakin 
kultapitoisuudet olivat jääneet alhaisiksi. 
 
Koska paikallinen amatöörigeologi Juhani Kankaansivu oli lähettänyt Metsäkylästä runsaiden 
kultalohkareiden lisäksi myös alkuperäiseltä valtausalueelta huuhtomiaan kultahippuja 
GTK:lle nähtäväksi, päätettiin alueelle suunniteltuja jatkotutkimuksia aikaistaa.  Kultahiput oli 
vaskattu kairatun kohteen lounaispuolelta ja ne indikoivat siis kultakriittisen hierron 
jatkumista pidemmälle. Kultahiput ovat lehtimäisiä, jopa yli 5 mm pitkiä ja hyvin vähän 
kuluneita, mikä viittaa siihen että kyseessä on paikalleen rapautunut lohkare tai vaskattu aines 
on ollut rapakalliota. Montut, joista aines on kerätty sijaitsevat hiertyneen 
plagioklaasiporfyriitin päällä olevassa noin metrin paksuisessa moreenipatjassa. Moreeniaines 
on tällä luoteeseen, kohti peltoaluetta viettävällä rinteellä yleisesti huuhtoutunutta. Peltoalueet 
sijaitsevat savikoilla jotka vuorostaan seuraavat ruhjoutuneeseen kallioon muovautuneita 
painanteita. 
 
Jatkotutkimuksissa paikannettiin kultakriittisiä hiertovyöhykkeitä geofysikaalisten mittausten 
ja iskuporalla suoritetun kallionäytteenoton avulla. Kultakriittiset vyöhykkeet näkyivät 
selvästi analyysien geokemiallisessa käsittelyssä (esimerkiksi kallionäytteissä noin 500 ppb 
Au ja pohjamoreenissa viisinkertainen arseenin ja rikin taso). 
 
Näin paikannettuja kultakriittisiä hiertovyöhykkeitä tutkittiin kairaamalla 12 reikää, yhteensä 
1130 m. Reiät lävistivät granodioriitin (N-puoli) ja graniitin (S-puoli) väliin jäävää ENE-
WSW suuntaista vulkaniittijaksoa. Vulkaaniset kivet koostuvat jakson pohjoisreunalla 
intermediäärisestä tuffiitista ja eteläreunalla plagioklaasiporfyriitistä. Plagioklaasiporfyriitti on 
pohjoisosistaan, lähellä tuffiitin kontaktia, voimakkaasti hiertynyt, muuttunut ja kvartsiutunut. 
Osa hiertovyöhykkeistä on mineralisoituneita, sisältäen rikkikiisua, arseenikiisua ja kultaa. 
Mineralisoitunutta päähiertoa on sen kulun suunnassa seurattu noin 800 m:n pituudelta. 
Kairaus- tai porauslinjat leikkaavat vyöhykettä noin 50 m:n välein, analysoitujen 
kairausprofiilien välin ollessa noin 100 m. Mineralisaatiota kuvaava analyysitieto on siis vielä 
kovin harvaa. 
 
Rinnakkaiset hiertovyöhykkeet ovat selvästi anomaalisia kullan, arseenin, rikin ja paikoin 
kuparin suhteen. Lähes kaikissa kairausprofiileissa on yksittäisiä metrin leikkauksia joissa 
kultapitoisuus nousee 2-3 ppm:n tasolle, mutta keskimäärin analysoiduissa 
hiertovyöhykkeissä jää kultapitoisuus 200-500 ppb:n tasolle, ollen kuitenkin 10-20-kertainen 
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vähemmän hiertyneeseen plagioklaasiporfyriittin verrattuna. Koska kultaa esiintyy omina, 
jopa yli 5 mm pitkinä, lehtimäisinä hippuina, on ns. hippuefekti otettava huomioon, eli 
luotettavan kultapitoisuuden varmistamiseksi olisi otettava ja analysoitava riittävän isoja 
näytteitä (esim. koko näytteen murskaus ja jauhatus sekä bottle-roll käsittely 0.5 kg 
osanäytteestä ja FAAS analyysi). 
 
Vuosina 2000-2002 Metsäkylän valtausalueilla 1 ja 2 tehdyissä jatkotutkimuksissa 
paikannettiin noin 800 m:n matkalta kultapotentiaalinen rakenne kahden happamen syväkiven 
väliin puristuneessa vulkaniittijaksossa. Hiertynyt ja kvartsiutunut plagioklaasiporfyriitti 
sisältää parhaimmillaan 2-3 ppm Au yksittäisissä metrin leikkauksissa kyseisen 
heikkousvyöhykkeen koko tunnetussa osassa. Taloudellisesti mielenkiintoisen 
kultamineraalisaation mahdollisuutta ei ole vielä poissuljettu. Metsäkylän kultapotentiaalista 
jaksoa on syytä tutkia kairaamalla esimerkiksi 76 mm:n kalustolla ja analysoimalla 
menetelmällä joka huomioi karkean kullan vaikutuksen. 
 
Geologisen kartoituksen ja lentogeofysiikan perusteella on sangen mahdollista että 
Metsäkylässä tavattu kultapotentiaalinen rakenne jatkuu sekä itään että lounaaseen. Idässä 
yhdyskuntakaavoitus ja soraharjut peittävät alleen kyseisen rakenteen, joka kuitenkin tulee 
taas näkyviin Leivätönsuo-nimisellä alueella 4 km Metsäkylän valtauksesta koilliseen, 
karttalehdellä 2124 04. Moreenigeokemia ja geologinen kartoitus osoittavat alueella 
esiintyvän hiertyneitä ja muuttuneita (kvartsi-turmaliini) vulkaniitteja ja grandioriittia, joihin 
liittyy selvää kullan nousua. Korkein paljastumasta analysoitu kultapitoisuus 1,6 ppm Au on 
kvartsi-turmaliinijuonisesta granodioriitista (TL01-49, koordinaatit 6831137/2474445). 
Leivätönsuo-alue vaatii lisätutkimuksia. 
 
Metsäkylästä lounaaseen, Oksilamminkulman ja Metsäkulman välisellä alueella, 
karttalehdellä 2123 03, on GTK:n tutkimuksissa tavattu sekä alueellisessa pintamoreenissa 
että syvämoreenissa mielenkiintoisia kultapitoisuuksia, jotka osuvat Metsäkylän tektoonisen 
rakenteen läheisyyteen. Hiertyneen plagioklaasiporfyriitin on todettu jatkuvan Metsäkulmaan 
asti, jolloin etäisyys Metsäkylän esiintymästä on noin 4 km. Myös Oksilamminkulman-
Metsäkulman alueen kultapotentiaalin selvittäminen vaatii lisätutkimuksia. 
 
TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 
 
Tutkimuksiin liittyvää aineistoa säilytetään GTK:n arkistoissa ja toimistotiloissa. 
 
LIITTYY- AINEISTO 
 
Iskuporaus 
 
Porausnäytteiden kallionapit on arkistoitu GTK:n toimitiloissa. Analyysinäytteiden 
ylijäämämurske on arkistoitu Lopen kairasydänvarastolla (näytenumerot M/01/32001-
M/01/32072). Kalliomurske-näytteiden kemiallinen koostumus on raportoitu Geolaboratorion 
numerolla 74168 ja pohjamoreeni numerolla 74167. 
 
Syväkairaus 
 
Kairaukseen liittyvää aineisto on arkistoitu Lopen kairasydänvarastolla. 
 Kairareikänäytteet M52/2123/01/R435-R446 
 Kairareikäraportit M52/2123/01/R435-R446 
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 Kairareikäprofiilit M52/2123/01R435-R446 liitesivuilla 
 
Analyysitulokset raportoitu seuraavin tilausnumeroin: 
 M2123/01/R435 (65 näytettä)  tilaus 75635 
 M2123/01/R441 ja R444 (86 näytettä) tilaus 75634 
 M2123/01/R437 (76 näytettä) tilaus 74357 
 M2123/01/R444 (76 näytettä) tilaus 74355 
 M2123/01/R440 (62 näytettä) tilaus 75633 
 M2123/01/R446 (93 näytettä) tilaus 74356 
 M2123/01/R436 ja R439 (68 näytettä) tilaus 75636 
 M2123/01/R438 (67 näytettä) tilaus 75852 
 M2123/01/R436 ja R445 (147 näytettä) tilaus 75853 
 M2123/01/R443 (104 näytettä) tilaus 74354 
 M2123/01/R442 (39 näytettä) tilaus 74353 
 
Tarkennusanalyysejä tehty kultapitoisista näytteistä ja raportoitu seuraavin tilausnumeroin: 
 M2123/01/R444 (42 näytettä) tilaus 80269 
 M2123/01/R445 (60 näytettä) tilaus 80270  
 
Muu aineisto 
 
Päiväkirjoja ja muuta asiaan liittyvää aineistoa säilytetään GTK:n toimitiloissa. 
Kartoitusnäytteet analysoitu numerolla 74287, 74288 ja 74289 
 
LIITELUETTELO 
 
 
Liite 1. Tutkimuskohteen sijainti yleispiirteisellä geologisella kartalla (mukaeltu 1:100 000 
mittakaavaisesta kallioperäkartasta, karttalehti 2123 ja 2124, voimassa olevat valtausvaraukset 
ja valtaukset merkitty. 
 
Liite 2. Valtausalueiden Metsäkylä 1 ja 2 rajat sekä mineralisaation (yli 0.5 ppm Au) 
todennäköinen pinta puhkeama, pohjana peruskarttalehti 2123 06. Lupa Maanmittauslaitos 
13/MYY/04. 
 
Liite 3. Iskuporalla otettujen kalliomurske- ja pohjamoreeninäytteiden kultapitoisuus (Au 
ppb), pohjakartalla 2123 06. Taustana magneettisen maastomittauksen väripintakartta. Lupa 
Maanmittauslaitos 13/MYY/04. 
 
Liite 4. Vuonna 2001 kairattujen reikien sijainti (R435-R446). Kultapitoisten hiertojen oletettu 
sijainti merkitty punaisella. Kalliomurske- ja pohjamoreeninäytteiden kultapitoisuus (Au ppb), 
taustana magneettinen maastomittaus. Moreenista/rapakalliosta huuhdottujen kultahippujen 
kaivupaikka merkitty tähdellä. Topografikartta Maanmittauslaitoksen lupa 13/MYY/04. 
 
Liite 5. Vuonna 2001 kairattujen reikien sijainti (R435-R446). Kultapitoisten hiertojen oletettu 
sijainti merkitty punaisella. Kalliomurske- ja pohjamoreeninäytteiden kultapitoisuus (Au ppb), 
taustana IP maastomittauksen tasokartta. Moreenista/rapakalliosta huuhdottujen kultahippujen 
kaivupaikka merkitty tähdellä. Topografikartta Maanmittauslaitoksen lupa 13/MYY/04. 
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Liite 6. Iskuporalla otettujen kalliomurske- ja pohjamoreeninäytteiden arseenipitoisuus (As 
ppm). Topografikartta Maanmittauslaitoksen lupa 13/MYY/04. 
 
Liite 7. Iskuporalla otettujen kalliomurske- ja pohjamoreeninäytteiden rikkipitoisuus (S ppm). 
Topografikartta Maanmittauslaitoksen lupa 13/MYY/04. 
 
Liite 8. Täydennyskairausten 2001 (R435-R446) tulokset, mukana myös 1997 kairatut reiät 
(R388-R397). Kultapitoisuus merkitty kairareiän oikealle puolelle (Au 1000 ppb asteikko) ja 
arseenipitoisuus vasemmalle puolelle (As 1000 ppm asteikko). Kulta yli 500 ppb merkitty 
punaisella, arseeni yli 500 ppm sinisellä. 
 
Liite 9. Osasuurennos edellisestä, kairatun kentän koillisosa. 
 
Liite 10. Osasuurennos liitteestä 8, kairatun kentän lounaispää. 
 
Liite 11. Pystyprojektio R440-R439-R394-R392-R438. Kultapitoisuus reiän oikealla puolella 
(yli 500 ppb Au punaisella) ja arseenipitoisuus reiän vasemmalla puolella (yli 500 ppm As 
sinisellä). 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 11
























	GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS
	NOKIA, YLÖJÄRVI

	GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS   KUVAILULEHTI
	SISÄLLYSLUETTELO     sivu
	JOHDANTO
	Tutkimusten lähtökohta
	Tutkimusalueen sijainti ja koko
	Luonnonolosuhteet, asutus ja tiestö
	Tutkimuskohteen nimeäminen
	Aikaisemmat tutkimukset
	Iskuporaus
	Syväkairaus
	TUTKIMUSTULOKSET
	Yhteenveto ja johtopäätökset
	TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN
	LIITTYY- AINEISTO


	Iskuporaus
	Syväkairaus
	Muu aineisto
	LIITELUETTELO

