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Tiivistelmä 

Pirkkalan kultakriittisen alueen tutkimuksia jatkettiin v. 2000-2001 valtausalueilla Ania 1 ja 2 (kaivosre-
kisterinro 7001/1, 7001/2). Työt käsittivät lohkaretutkimuksia, geofysiikan maastomittauksia (0.6 km2), 
POKA-kairauksia (399 m), moreenitutkimuksia (10 monttua) sekä malmimineralogisia tutkimuksia. 
     Anian selvittely käynnistyi näkyvää kultaa sisältävästä yli 10 m3 :n kansannäytelohkareesta 
K/991451. Moreenikumpareeseen hautautunut lohkare on paikallista kivilajia, areniittista grauvakka-
liusketta. Siinä on näkyvää kultaa on hienorakeisena pirotteena kvartsijuonten reunalla. Lisäksi on piro-
teraitoina erillään arseenikiisua, jossa on sulkeumina kultaa. Lohkareesta otetun lisänäytesarjan kemial-
lisissa analyyseissä oli enimmilläään 515 ppm Au. 
      Kairauksessa lohkareen emäkallio  lävistettiin lohkareen vierestä kahdella reiällä, R402 ja R403. 
Rei'issä oli runsaasti pegmatittijuonia ja jokin verran terävästi leikkaavia kvartsijuonia. Lisäksi oli ka-
peita hiertovyöhykkeitä ja niissä kvartsijuonia. Näissä kohdin tavattiin kohonneita kultapitoisuuksia,  
3.3 – 4.2 ppm Au/0.5-0.8 m. Kultapitoiset kvartsijuonet ovat kapeita (2- 10 cm) ja niitä ympäröi voi-
makkaasti liuskettunut vyöhyke, jossa on 2 – 5 m:n matkalla vähäistä arseenikiisupirotetta ja analyysien 
mukaan selvästi kohonnut As-pitoisuus. 
      Mikroskooppitutkimusten mukaan kulta esiintyy omina rakeina ja sulkeumina arseenikiisussa. EDS-
määrityksissä erillisten rakeiden kultapitoisuus selvästi korkeampi (95 % Au, 5 % Ag) kuin arseenikii-
sun sulkeumina olevissa kultarakeissa (75 % Au, 25 % Ag). Vismuttia esiintyy jonkin verran, mutta tel-
luuria tavattiin vain yhden kultarakeen reunalla pienissä Bi-Te-mineraali-rakeissa. Arseenikiisussa on 
löllingiittisulkeumia, joita kultarakeet paikoin reunustavat.  
      Rakenteen selvittämiseksi tehdyissä magneettisissa maastomittauksissa vallitseva rakennesuunta on 
lähes pohjois-eteläinen. Kvartsijuonen jatkeita ja mahdollista mineralisoitunutta juoniverkostoa kartoi-
tettiin lähialueen hajarei'illä.  Näissä oli harvakseltaan kvartsijuonia, joissa oli anomaalisia Au-
pitoisuuksia (100-500 ppb).  
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Tausta 
 
Pirkkalan alueelta on runsaasti kultamalmiviitteitä ja geokemian anomalioita. Niitä on selvitetty 
1990-luvulla useissa kohteissa (Rosenberg 1990, 1997). Vuonna 2000 niiden tutkimuksia jatket-
tiin Aniassa  POKA-kairauksella. Anian tutkimukset suojattiin valtauksilla, Ania 1 ja 2 (kaivos-
rekisterinro 7001/1,  70001/2, 6 ha) (liite1). 
 
Sijainti  
 
Anian kohde on metsämaastossa Pirkkalan kunnassa noin 15 km Tampereelta lounaaseen (Kuva 
1).  Peruskarttalehti on  2123 05, ja karttakoordinaatit x=6811.500, y=2475.600.   
 
 

 
Kuva 1. Tutkimuskohteen sijainti. Maanmittauslaitoslupa no: 13/MYY/06 

 
Alueen kallioperä 
 
Alue lukeutuu Pirkanmaan migmatiittivyöhykkeeseen (kuva 2). Kallioperä koostuu valtaosin 
kiille- ja grauvakkaliuskeista ja –gneisseistä sekä erilaisista granitoideista.  Alueelta tunnetaan 
useita kultamineralisaatitoita (Rosenberg 1998) 
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Kuva 2. Pirkkalan Anian kohteen sijainti kallioperäkartalla, jolle on merkitty muita Tam-

pereen alueen kultamineralisaatioita (punaisella GTK:n viime vuosina aktiivi-
set kohteet) 

 
 
SUORITETUT TUTKIMUKSET 
 
Pirkkalassa on tehty lohkaretutkimuksia, rakennegeologisia kallioperätutkimuksia (Nironen  
2002), geofysiikan mittauksia (magneettinen ja slingram 0.5 km2 ) ja  timanttikairauksia yhteensä 
399 m /  7 reikää (liite 3). Kemiallisia analyysejä tehtiin 181 kpl kairasydämistä ja 11 kpl malmi-
lohkareesta (liitteet 1 ja 3). Malmimineralogisia tutkimuksia tehtiin kahdesta pintahieestä. Ne 
valmistettiin Au-pitoisten kairasydänten murskeesta rikastetusta raskasmineraalifraktiosta. Mo-
reeni- ja raskasmineraalitutkimuksia tehtiin 11 kaivannosta. 
 
 
TULOKSET 
 
Lohkaretutkimukset 
 
Anian tutkimuksiin syynä oli malmiviite, K/991451, jonka oli löytänyt aktiivinen harrastajamal-
minetsijän Onni Similä (liite 1). Kyseessä on yli 10 m3:n kokoinen kiillegneissilohkare, josta ote-
tussa kansannäytteessä oli kemiallisen analyysin mukaan oli 10.1 ppm Au. Tutkimusavustaja 
Mikko Pelkkala havaitsi tarkistuskäynnillään kivessä  runsaasti näkyvää kultaa kvartsijuonten 
reunoilla (Kuva 3). 
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Kuva 3. Kultarakeita Anian lohkareesta sahatuissa näytteissä (ylemmän kuvan skaalan 

numeroväli on 10 mm); näytteiden isäntäkivi on kuvassa 4. 
 
Lohkare sijaitsee moreenikumpareella, jossa on suuria paikalliselta vaikuttavia pintakiviä (kuva 
4), Notkelman takana NE-puolella kohoaa Piiponvuori, jossa on aiemmin tavattu kultaminerali-
soituneita kvartsijuonia. Piiponvuoren aihe oli Anian tutkimusten aikana vallattu. Anian kultapi-
toinen lohkare on grauvakkamaista kohtalaisen kvartsi- ja maasälpärikasta kiillegneissiä. Siinä 
on kapeita (max 20 cm) budinoituneita heikosti värillisiä kvartsijuonia (kuva 4, liite 1). Kvartsi-
juonten  ympärillä ja välissä kivi on voimakkaasti liuskettunut ja sisältää arseenikiisupirotetta.  
 
Kvartsijuoten rinnalla, loivasti leikkaavana, on noin puoli metriä leveä pegmatiittijuoni (liite 1). 
Kvartsijuonessa ja sen reunalla on pirotteena ja raoissa kultaa (kuva 3). Arseenikiisua on heikko-
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na pirotteena ja piroteraitoina hieman sivussa kultarakeista. Lähialueella on useita kulmikkaita 
lohkareita, jotka ovat samaa kivilajia. Muutamissa lohkareissa on valkoisia kvartsijuonia tai ar-
seenikiisua (mm. x=6811450, y=2475660). Lisää kultapitoisia lohkareita paikalta analysoitiin v. 
2006 (ks. kuva 6) 
 
Kvartsijuonia sisältävästä vyöhykkeestä, juonista ja hiertyneestä sivukivestä otettiin 11 lisänäy-
tettä kemialliseen analyysiin Analyysit sekä piirros lohkareen mineralisoituneesta osasta ja näyt-
teiden irrotuspaikoista on liitteessä 1. Näytteisä oli keskimäärin 78 ppm Au (max 515 ppm), kun 
arseenia vastaavasti oli 0.25 % ja rikkiä 0.28 %. Huomionarvoista on että leikkaavassa pegmatii-
tissakin on 2.96 ppm Au. 
  

 
 

 
 
Kuva 4.  Anian lohkare,yläkuvassa  kvartsijuonet lohkareen alaosassa Onni Similän käden 

alapuolella, sivukivi on grauvakkaliusketta. Alla Au-pitoisia kvartsijuonia, jot-
ka ovat budinoituneet  
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Kallioperä 
 
Magneettisen kartan mukaan Ania sijoittuu N-S ja NW-SE-suuntaisten magneettisten häiriöjak-
sojen väliin (Kuva 5). Lohkareen lähellä on muutama grauvakkaliuskepaljastuma sekä samaa 
kivilajia olevia suuria pintalohkareita . Muut lähialueen paljastumat ovat eriasteisesti migmatiit-
tiutuneita kiillegneissejä niitä hienorakeisepia, kidetuffeja/arkooseja muistuttavia grauvakkalius-
keita (kuvat 6 ja 7). Sekä nuoret että deformoituneet poimuttuneet pegmatiitti- ja kvartsijuonet 
ovat yleisiä.  Alueellisena yleispiirteenä metamorfoosiaste kasvaa Anniasta itään ja etelään (Ni-
ronen 2002). 
 
 
 
 

 

 
 

Kuva 5.  Anian sijainti aeromagneettisella kartalla; koordinaattiasteikko 1 km:n välein; 
kartan alue noin 3x3.5 km2 ;  Merkitty myös pohjoispuolella oleva Tikka-
rinvuoren Au-esiintymä (Rosenberg 1998) ja eteläpuolella oleva Erkkilän Au-
esiintymä (Kärkkäinen ym. 2006). 
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Kuva 7. Anian  länsiosan tuffiittinen grauvakkaliuske (x=6811.540, y=2475.430) 

 
 
 
Kuva 6. Anian kivilajikartta, jossa itäpuolella peliittinen karkea kiillegneissi (violetti) ja 

länsipuolella grauvakkaliuske (sininen); paljastumat tummemmalla sävyllä 
Kartta perustuu geofysiikan mittaukseen ja POKA-kairaukseen; koordinaat-
tiasteikko 100 m välein.Uusimmat lohkarelöydökset keltaisilla kolmioilla (Onni 
Similä 2006). 
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Moreenitutkimukset 
 
Alueellisen moreenigeokemian mukaan Anian alueella on heikosti kohonneita kultapitoisuuksia 
ja selvemmin anomaalisia arseenipitoisuuksia (kuva 9). Kohteeseen kaivettiin  11 kaivin-
konemonttua , joista otettiin 20 litran moreeninäyte. Siitä rikastettiin raskasmineraalifraktio ja 
laskettiin stereomikroskoopilla kultahippujen määrä. Vain yksi näyte oli tyhjä. Muissa näytteissä 
oli 1 – 8 kpl kultaraetta (kuva 10).  Tämä viittasi paikalliseen lähteeseen. Mahdollista on myös 
kultamineralisaation esiintymiseen jonkin verran kauempana (0.5-2 km) kuljetuksen suunnassa. 
 
 

 

   
Kuva 9. Arseenin (sininen) ja kullan (keltainen) pitoisuusvaihtelu Tampereen alueen koh-

dentavan moreenigeokemian (4 näytettä/km2) kartalla; löytölohkare merkitty 
punaisella kolmiolla. Koordinaattimerkinnät 500 m:n välein (kuvan alue noin 
2.5 x 2 km2 laajuinen) 
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Kuva 10. Anian Au-ja ASKI-lohkareiden sijainti (punainen kolmio) ja kultahippujen luku-

määrä moreenitutkimuskaivannoissa, näytekoko 20 litraa, aines pohjamoree-
nia, näytteenottosyvyys 2 – 3 m 

 
Geofysiikan mittaus 
 
Kallioperän yksityiskohtaisemman rakenteen selvittämiseksi  tehtiin pienialainen geofysiikan 
maastomittaus, jossa käytettiin totaalimagneettinen ja slingram-menetelmiä (liite 2).  Magneetti-
nen kartta antoi tukea käsitykselle, että vallitseva kivilajien kulku suunta on likimain N-S- tai 
NW-SE-suuntainen (ks. kuva 11). 
 
Kairaus 
 
Koska lohkare vaikutti aivan paikalliselta,  sen lähtöpaikka päätettiin selvittää kairaamalla. Ani-
aan kairattiin 399.10 m (2123R400-407). Ensimmäinen reikä R400 tehtiin lohkareen alle suunta-
na jäätikön virtauksen tulosuunta. Maapeitettä oli 2.2 m. Reiän kivilaji on lohkareen kaltaista 
hienorakeista metagrauvakkaa, jossa tyypillisenä piirteenä ovat kimaltelevat serisiit-
ti/muskoviittisuomut. Lisäksi kivessä on pari metriä leveä turmaliinipegmatiitti sekä kapeampia 
pegmatiitti- ja kvartsijuonia (5 – 40 cm).  Liuskeisuuden kaadesuunta on loiva, 30 astetta luotee-
seen  (L=300,30), minkä vuoksi seuraavat reiät (R401,R402) kairattiin vastareikinä. 
 
Vastareiät lävistivät kvartsi- ja pegmatiittijuoniverkostoa ja kerroksellista hieno-karkearakeista 
grauvakkaliusketta, joka vaihettuu biotiittiplagioklaasigneissiksi. Reiän R401 alussa on n. 5 m 
matkalla kvartsijuonia ja liuskeen kvartsiutumista,  arseenikiisupirotetta (360-1870 ppm As) ja 
anomaalisesti kultaa (107-200  ppb Au). Välillä 8.10 – 10.10 m on seirisiittiytynyttä ja kvartsiu-
tunutta liusketta,  jossa on hiertosaumoja ja kapeita kvartsijuonia. Näissä on vain hieman ar 
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Kuva 11. Anian POKA-reikien sijainti magneettisella maastomittauskartalla; ( löytölohka-

re kolmiolla) 
 
 
seenikiisua (max 0.9%), mutta selvästi kohonneita kultapitoisuuksia, enimmillään 3.26 ppm / 0.5 
m  (kuva 12). Arseenin pitoisuudet jäävät alle 0.1 % As. Murskatusta kairasydännäytteestä rikas-
tetussa raskasmineraalifraktiossa on kohtalaisen runsaasti erillisiä kultarakeita ja kultasulkeumia 
arseenikiisussa. Syvemmällä on muutamia värillisiä kvartsijuonia ja arseenikiisupirotetta, mutta 
niissä kultapitoisuus on alle 100 ppb Au. Takareiässä R402 korkein kultapitoisuus  4.15 ppm Au/ 
0.8 m on kohdassa, missä on kapeita pegmatiittijuonia  ja niiden reunoilla kvartsilinssejä ja ka-
peita kvartsijuonia (2 cm). Muutoin kvartsijuonet esiintyvät enimmillään metrin paksuisissa   
vyöhykkeissä parvina, yksittäisten juonten paksuuden ollessa millimetrin luokkaa. Näihin liittyy 
vähäistä arseenikiisupirotetta. 
 
Muilla Anian rei'illä kartoitettiin kvartsijuonten esiintymistä, mutta yhtenäistä kultapitoista juo-
niverkostoa ja hiertovyöhykettä ei tässä tavoitettu (kuva 13). Reiät lävistivät kapeita ar-
seenikiisupirotteisia vyöhykkeitä ja yksittäisiä kvartsijuonia, joissa kultapitoisuus on enimmil-
läänkin vain heikosti anomaalinen (max 0.9 ppm Au, R405/6.80-7.60 m). 
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Kuva 12. Anian lohkareen alle kairatut reiät. Lohkare sijaitsee reikien R400 ja R01 välis-

sä. Kultapitoisuus pylväinä (punainen >2 ppmm. sininen 0.5-2 ppm, musta 
<0.5 ppm). Reikien väritys: harmaa = maapeitettä; kivilajivärit: grauvakka-
liuske = vaalean sininen, kiillegneissi = tumman sininen, punainen = pegma-
tiitti, musta = kvartsijuoni; 

  
 
POKA-kairaus oli etsinnän ensimmäinen, tunnusteleva vaihe, jolla voitiin todeta, että 
Anian kultapitoiset kvartsijuonet ovat kapeita, liittyvät voimakkaasti liuskettuneisiin hiert-
vyöhykkeisiin. Kvartsijuonet ovat budinoituneet (kuva 4), joten ne ovat ainakin viimeistä liikun-
tovaihetta vanhempia (D2/D3). Kultapitoisia juonia reunustaa 1 – 5 metrin levyinen arseenista 
rikastunut vyöhyke. 
 
Raportointivaiheen mikroskooppitutkimuksissa vapaata kultaa todettiin enemmän kuin melko 
alhaiset analyysitulokset antoivat olettaa. Moreenin raskasmineraalitutkimuksissa esiintyi kulta-
anomaalisuutta  ja kohteesta v. 2005 saadut uudet lohkareviitteet antavat aiheen olettaa, että Ani-
assa on edelleen kultapotentiaalia.  
 
Malmimineralogia 
 
Malmimineraaleja tutkittiin kahdesta kairasydännäytteen mineraalirikasteesta tehdystä pintahi-
eestä. Lähtoaines on  kemian analyysiin valmistettua kairasydänmursketta,  jota on hienonnettu. 
Hienonnuksen  jälkeen siitä on erotettu mineraalierottimella sulfidifraktio, sen raskain osa. Näis-
tä on valmistettu pintahie epoksipohjaisena preparaattina: 
R401:8.10-8.60,  rikaste, analyysi L00003967 tilaus 70734, 3.3 ppm Au 
R402:52.00-52.80,  rikaste, analyysi L00004032 tilaus 70734, 4.1 ppm Au 
 
Anian raskasmineraalirikasteissa on mikroskooppista kultaa yleisesti erillisinä rakeina (kuva 14) 
ja jonkin verran sulkeumina arseenikiisussa (kuva  15). Yhdessä kultarakeessa, sen ulkoreunalla 
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Kuva 13. Anian kairausprofiilit ja kultapitoisuudet projisoituna maanpinnalle 
 
oli sulkeumina vismuttia ja tellurovismuttia. EDS-määritysten (SEM) mukaan kultarakeiden ho-
peapitoisuus vaihtelee esiintymistavasta riippuen. Silikaattien yhteydessä esiintyvissä kultara-
keissa hopeaa on niukasti, keskimäärin 8  % Ag (0 –15 %) kun taas arseenikiisun sulkeumina 
esiintyvissä kultarakeissa on keskimäärin 26 % Ag (20-31 %). Vastaavasti erillisissä kultarakeis-
sa on EDS-määritysten mukaan keskimäärin 92 % Au (silikaattisulkeumat)  ja 74 % Au (ar-
seenikiisusulkeumat).  
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Raskasmineraalirikasteissa on lukumääräisesti eniten arseenikiisurakeita (70 %), jonkin verran 
magneettikiisua (10-20 %) sekä hieman ilmeniittiä, kuparikiisua, ilmenomagnetiittia ja vismuttia. 
Artseenikiisussa on paikoin sulkeumina vismuttia ja/tai jäänteinä löllingiittiä.  

 

 
 

Kuva 14. Kultarae Anian kairauksista, pintahie kairasydämen raskasmineraalirikasteesta; 
2123R401-8.10-8.60 m 

 

 
Kuva 15.  Kultaa arseenikiisun sulkeumana Anian kairasydänten raskasmineraalirikas-

teessa; 2123R401-8.10-8.60 m 
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YHTEENVETO 
 
Pirkkalassa paikannettiin kairaamalla näkyvää kultaa sisältävän  Anian lohkareen lähtöpaikka. 
Lohkareessa on värillisiä 2-15 cm paksuja rinnakkaisia kvartsijuonia, joista analysoiduissa pala-
näytteissä oli enimmillään yli 500 ppm Au. Jäätikön tulosuunnan puolelle kairatuissa rei'issä lä-
vistettiin kapeita kvartsijuonia sisältäviä hiertovyöhykkeitä, joissa korkein kultapitoisuus oli 4.2 
ppm Au (R402 52.00-52.80). Kivessä on mikroskooppista kultaa sekä vapaana että arseenikiisun 
sulkeumina. Kultapitoinen lävistys edustaa samaa kvartsijuonta kuin lohkareessa. Kultapitoisen 
kvartsijuonen kulkusuunta on todennäköisesti NNW-SSE. Ympärille kairatuissa rei'issä lävistet-
tiin paikoin runsaastikin arseenikiisupirotetta ja risteileviä kvartsijuonia. Näiden analyyseissä 
kultapitoisuus jäi pieneksi, alle 0.5 ppm. Anian kohteen tutkimukset suojattiin valtauksella, kos-
ka lähistöllä oli yksityisiä valtauksia. 
Myöhemmin kohteesta saatiin kansannäytteinä uusia viitteitä Au-kvartsijuonista, jotka ovat 
mahdollisesti peräisin lävistetyn Au-kvartsijuonen jatkeilta. Sen pohjalta kohteessa tehtiin mo-
reenin raskasmineraalitutkimuksia, jossa enimmäispitoisuudet (max 8 hippua) sijoittuvat kai-
rauspaikasta pohjoiseen. 
 
Kairausten mukaan Anian Au-kvartsijuonet liittyvät hiertoon ja löytölohkareessa kvartsijuonet 
ovat budinoituneet (kuva 4) ja siten kullan mineralisoituminen on vanhempi ilmiö kuin kalliope-
rän viimeiset kehitysvaiheet. 
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LIITTYY AINEISTO 
 
Kairasydännäytteet, analyysiä varten tehdyt murskeet ja jauheampullit 
säilytetään Lopen kairasydänarkistolla 
 
Kairasydänraportit Analyysitilaus  
 
M52/2123/2000/R400  70734   
M52/2123/2000/R401  70734   
M52/2123/2000/R402  70734   
M52/2123/2000/R403  70734   
M52/2123/2000/R404  70734   
M52/2123/2000/R405  70734   
M52/2123/2000/R406  70739   
M52/2123/2000/R407  70739   
 
 
Kemialliset analyysit 
 
70734 118 kpl 30/40, 522U. 511P kairaus 
70739 63   kpl 30/40, 522U. 511P kairaus 
 
Pintahieet 
 
R401: 8.10 – 8.60 m 
R402:   52.00 – 52.80 m
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LIITE 1. LÖYTÖLOHKARE(K991451) TARKISTUSNÄYTTEENOTTO 
 

 
Piirros löytölohkareen (K991451) lisänäytteeottokohdista 
1 geologikairalla, 15 cm, kvartsipahku+kapeita juonia 
2A sahattu 7 cm liuskekerrosta, jossa 1.5 cm kvartsijuoni (kv) 
2B sahattu 10 cm liuskekerrosta, 1-2 cm kvartsijuoni 
2C sahattu 15 cm , useita kapeita kvartsijuonia 
3A sahattu kvartsilinssi, jossa näkyvää Au-pirotetta 
3B sahattu pegmatiitti+liuske, jossa arseenikisua (Aski) 
3C sahattu kvartsi+liuske, jossa arseenikiisua 
4 vasaranäyte, puhdas pegmatiitti (Huom! 2.96 ppm Au) 
5 vasaranäyte, puhdas kvartsi, jossa näkyvä Au 
6 vasaranäyte, puhdas kvartsi, jossa näkyvä Au 
7 vasaranäyte, liusketta juonten sivus 
 
Lisäanalyysejä Anian löytölohkareesta (K/991451, 2123 05, 6811.400, 2475.635), tilausnro 70102 

analyysi havainto Au As Co Cu Mo S Sb
tilausnro  µg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg
  + 522U + 511P + 511P + 511P + 511P + 511P + 522U
L99014929 KRK-99-45-1 711 3620 8.6 25.2 <5 2780 124
L99014930 KRK-99-45-2A 6310 1650 10.3 31.9 <5 5440 94
L99014931 KRK-99-45-2B 6890 670 12.7 27.0 <5 4650 115
L99014932 KRK-99-45-2C 201 358 7.2 21.3 <5 2300 120
L99014933 KRK-99-45-3A 515000 1560 1.2 7.6 <5 602 4060
L99014934 KRK-99-45-3B 18100 16500 8.3 20.7 <5 8030 1720
L99014935 KRK-99-45-3C 669 1160 2.3 3.8 <5 692 172
L99014936 KRK-99-45-4 2960 547 <1 <1 <5 231 190
L99014937 KRK-99-45-5 39900 216 1.3 10.5 <5 170 289
L99014938 KRK-99-45-6 267000 1170 2.5 10.5 <5 625 349
L99014939 KRK-99-45-7 939 107 11.5 29.5 <5 4740 407
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LIITE 2 

GPK/maastogeofysiikka 
23.12.2004 
Tarmo Jokinen 
 
 
Pirkkalan Anian geofysikaaliset mittaukset 
 
Pirkkalan Anjan (Piiponvaara) kulta-aiheen systemaattiset geofysikaaliset mittaukset tehtiin 
maaliskuussa v 2000.. Linjoitus perustui  Fokus-GPS-paikannukseen (1-2 m tarkkuus). 50 m lin-
javälillä tehdyt slingram-magneettiset mittaukset käsittivät 0.22 km2 alueen, sijaintikuva liittees-
sä1. Magnetometraus (protonimagnetometri Scintrec MP3) tehtiin 10 m pistevälillä, yhteensä 
984 pistettä. Slingram-mittauksissa (laitteena GTK n:26) taajuus oli 3600 Hz ja kelaväli 60 m ja  
20 m pistevälillä tehtyjä slingram-pisteitä oli yhteensä 504. 
 
Tuloksista on piirretty 1:5000-mittakaavaiset arkistokartat: 
Q22/212305C/2000/1 (magneettinen) 
Q24.1/212305C/2001/1 (slingram) 
Alkuperäinen data säilytetään Geosoft Oasis-xyz-muodossa maastogeofysiikan tietorekisterissä 
GTK:n Otagis/MGFYS-levypalvelimella. 
 
Hankkeen 2108000 (Etelä- ja Länsi-Suomen kultavarojen kartoitus) käyttöön MEMAP-
PER/koht-geofys –hakemistoon on toimitettu arcview-Tiff-1:2000-mittakaavassa piirretty mag-
neettinen värisävykarttakuva ja slingram-imaginääri profiilikartta 
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LIITE 3 PIRKKALAN ANIAN POKA-KAIRAUSPAIKAT 
 
 
 

kartta reika x_koord y_koord z_koord suunta kaade pituus 
2123 400 6811396 2475644 100 300 45 33.30 
2123 401 6811412 2475616 100 120 60 50.20 
2123 402 6811430 2475580 100 120 45 55.70 
2123 403 6811395 2475605 100 360 45 51.30 
2123 404 6811435 2475605 100 360 45 45.50 
2123 405 6811358 2475652 100 360 45 46.00 
2123 406 6811460 2475640 100 70 45 70.10 
2123 407 6811332 2475690 100 70 45 47.00 

      Ania yht. 399.10 
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