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MAAPERÄTUTKIMUKSET PALSILLA



TUTKIMUKSEN TARKOITUS

• selvittää valtausalueen huuhdontakullan määrää ja 

hippujen lähtöaluetta

• selvittää alueen maaperägeologista kehitystä

• testata ja vertailla erilaisia maaperän näytteenotto- ja 

mittausmenetelmiä ja tutkia niiden soveltuvuutta 

malminetsintään



TUTKIMUSALUE

Sotajoki

Moberginoja

Ivalojoki

Palsinoja



Jäkäläisenoja

Elsaoja

Uomia

PALSINOJA

Suo

Delta







TUTKIMUSMENETELMÄT

• maatutkaus maapeitteen paksuuden määrittämiseksi ja 

näytteen oton kohdistamiseksi 

• maaperänäytteenotto ja suojaputkien asennus POKA-

kalustolla

• tutkimuskuoppien kaivu ja näytteenotto; geokemia ja 

raskasmineraalit

• gamma-spektrometrimittaukset kairausreijistä

• näytteiden käsittelyt kem.anal., rm, minikivet



TUTKIMUSMENETELMÄT

Gamma-spektrometrimittaukset

kairareijistä:

• mitataan materiaalin gammasäteilyn 
energiaspektriä

• käyttö hippukultatutkimuksissa 
perustuu painavan ja säteilevän 
monatsiitti-mineraalin  
(Ce,La,Y,Th)PO4 esiintymiseen 
samoissa kerroksissa Au:n kanssa.



TUTKIMUSTULOKSET

• maapeite ohut (max 2,5 m), alueella tavataan yleisesti 
granuliittista rapakalliota

• jäätikön peräytymisen yhteydessä sulamisvedet 

huuhdelleet ympäröiviä kallioalueita, luoteispuolen 

uomaverkosto uurtunut rapakallioon – hippukullan määrä 

tutkimusalueella aiemmin inventoitua pienempi

• maaperänäytteenotto maaputken avulla toimiva 

menetelmä ao. kuivassa hiekkamoreenissa



TUTKIMUSTULOKSET 

• geokemiannäytteissä Au-pitoisuudet eivät ole kohonneita –

hippujen fraktiokoko yl. > 0,1 mm

• gamma-spektrometrimittaukset toimiva menetelmä, osoittavat 

thorium-säteilyn määrän kohoamisen kultapitoisessa kohteessa –

monatsiitti/seraliitti

• muodon perusteella alueen kultahippujen

kulkeutumismatkat vaihtelevat –

hiput luokiteltiin kuluneisuuden

mukaan luokkiin 1-3, 

pääosa luokissa 2 ja 3



TUTKIMUSTULOKSET 

• raskasmineraalinäytteiden raelaskennan perusteella  näytteissä, 
joissa on paljon monatsiittiia on myös selvästi kohonnut säteily, 
muita yleisimpiä raskasmineraaleja gran, ilme, zirk, magn

• näytteenottopisteistä kultahippuja eniten Jäkäläisenojan ja 
Elsanojan alueelle tehdyissä pisteissä

• tulokset viittaavat kultahippujen lähdealueeksi alueen 
länsipuolella olevaa kallioperän siirrosvyöhykettä



KULTAOJA





KULTAOJA; aeromagneettinen
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Kultaojan tutkimusoja ja näytteenottoa



KULTAOJA; tutkimusoja



KULTAOJA; analyysituloksia



KULTAOJA; tuloksia

• moreeninäytteiden kultapitoisuudet pieniä

• Kultaojan laaksosta löydettiin noin 2 metriä leveä suunnassa 120* oleva 
Au-pitoinen kvartsi-serisiitti-hematiittijuoni, juonen pituutta ei tiedetä

• tutkitut kultahiput ovat lähtöisin juonen voimakkaasti rapautuneista 
serisiittisistä ja karbonaattisista osista

• Kallionäytteistä tehdyissä analyyseissä Au-pitoisuus juonen kohdalla 
selvästi kohonnut, joskin pieni (1400-1550 mikrog) 
blokkinäytteenotto!

• juoni liittyy Lapin granuliittikaarta lävistävään pitkään ja vähän tutkittuun 
kivilajirakenteeseen (”Laanilan diabaasijuoni”) 





“KROKOTIILIN KITA”  -HIPPU

5,070 g  koko: 20x14x8 mm
Raportti Kari A. Kinnunen (2004)



Mitä sitten tapahtui….?
Partasen Seppo ehdotti seminarian jälkeen aiheesta pikkupuffia Hesariin…OK! Näin tehtiin. 

Toimittaja kirjoitti artikkelin puhelinhaastattelun perusteella ja asiatarkistuksen jälkeen se julkaistiin. 

Siitäpä syntyi melkomoinen mediamylläkkä! Kaikki mahdolliset mediat valtakunnan uutisia myöten

tarttuivat aiheeseen, puhelin soi ja haastatteluja tehtiin. Yleisin kysymys oli; koska tulee kaivos? 

Ihmettelin mistä moinen hälinä, kunnes tajusin, että hippukultaan liittyvä terminologia oli hämärä tai 

tuntematon. Lapin kullalla tässä yhteydessä tarkoitettiin hippukultaa ja emäkalliolla näiden kyseisten

hippujen lähtöpaikkaa kalliossa, ei Aku Ankasta tuttua kimmeltävää kultaista peruskalliota. 

Jälkinäytöksenä uutisoinnin oikeellisuudesta syntyi kipakkaa “keskustelua” toimittajien kesken…

Mylläkän syntyessä olin siitä autuaallisen tietämättömänä keskellä korpea, puhelimen

kuulumattomissa arvioimassa geofysiikan mittauksia. Päästyäni ihmisten ilmoille tunne oli kuin olisi

astunut hiljaisesta kaivosperästä keskelle markkinoita. Ihmeissäni soitin Antille, että mitä nyt on 

tapahtunut ja mitä tehdään? Antti totesi vakaan rauhallisesti “Älä hätäile Jaska, tämähän on tosi

mahtava juttu, hyvää julkisuutta asialle, kullankaivuulle ja Lapille, matkailupuoli tykkää”...niinpä. 



Mitä tästä opin…kulta on ihmeellinen aine, se saa pään sekaisen, kuumeen syntymään, 

hälyn aikaiseksi, ei tarvita someja, naamakirjoja, twittereitä…kultaa vaan niin johan

lähtee.. eli, kun siitä puhuu täytyy olla tarkka sanoistaan…tämä on kyllä huomattu

myöhemminkin.



GTK teki alueen kultapotentiaalin selvittämiseksi
tarkentavia tutkimuksia. Tulokset olivat siinä
vaiheessa kuitenkin vähäisiä eikä tutkimusta
katsottu kannattavaksi jatkaa….



KIITOS


