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Primäärijuoniteoriat - maallikot

- kulta tullut läheltä tai kaukaa

- räjähdys, tulivuori, asteroidi

- jättiläistulva, salaperäinen pyörre

- ylhäältä, lännestä, idästä, pohjoisesta tai 
etelästä tai jostakin väli-ilmansuunnasta

- aikaa ei hahmoteta lainkaan



  

Primäärijuoniteoriat - geologit

- lyhytmatkaista tai pitkämatkaista

- Ivalojokea pitkin etelästä tai lounaasta

- Norjasta jäätikkökuljetuksena eli lännestä

- Kittilästä jäätikkökuljetuksena eli etelästä

- toisin päin virtaavan Ivalojoen mukana eli 
pohjoisesta tai koillisesta

- pienistä taustapitoisuuksista rapautumisen 
yhteydessä rikastuen eli ylhäältä



  

Placer-kultaesiintymän syntyyn tarvitaan: 
(Placer = paikka jossa on kultahippuja ja –hiekkaa) 

1. Alkuperäinen kultapitoinen juoni 
tai vyöhyke kalliossa

2. Riittävän pitkä rapautumisaika
3. Sopivat korkeuserot
4. Virtaavaa vettä
5. Paljon aikaa – ilman häiriöitä

 



  

primäärijuoni - endogeeniset
Residuaali - rapautuminen
eluviaali - rinneprosessit
deluviaali - rinneprosessit
proluviaali - rinneprosessit
glasiaali - jäätikkökuljetus
glasifluviaali – virtaava vesi
alluviaali – virtaava vesi

TERMIT JA PARADIGMAT



  

Luokittelu ei ole yksinkertaista

• Pitkä ja monimutkainen geologinen 
historia

• Sekoitukset yleisiä

• Usein eri tyyppisiä (ja eri ikäisiä) 
päällekkäin tai vierekkäin

• Välittäjäplacerit



  

Placer-kultaesiintymän syntyyn tarvitaan: 
1 kultasuoni kalliossa

• Kallioperän murrosvyöhykkeissä tai muissa 
sopivissa rakenteissa on liikkunut kultapitoisia 
fluideja

• Kulta on rikastunut fluideista kapeisiin juoniin, 
sekä hierto-, murros- ja muuttumisvyöhykkeisiin 
(pari cm-muutama metri)(vyöhyke, kerros, juoni,  
tasku, linssi tms. tai näiden yhdistelmä)

• Rapautumisessa kultamineralisoituneiden 
vyöhykkeiden sulfidimineraalit ovat hapettuneet 
ja kulta on konsentroitunut entistä pienempään 
tilavuuteen isäntäkivessä (supergeeninen 
rikastuminen)



  



  

Placer-kultaesiintymän syntyyn tarvitaan: 
2. pitkä rapautumisaika

• Lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa 
kemiallinen rapautuminen muuttaa 
mineraaleja toisiksi

• Tässä prosessissa myös kultahiput voivat 
kasvaa, kun pienet kultakolloidit liittyvät 
kookkaampiin hippuihin

• Satojen miljoonien vuosien eroosion 
aikana alun perin syvälle syntyneet 
kultajuonet paljastuvat maan pinnalle – 
näin syntyy eluviaalinen placer



  

Placer-kultaesiintymän syntyyn tarvitaan: 
3. sopivat korkeuserot

• Tasaisessa maastossa kultapitoinen 
rapautuma jää paikalleen

• Tarvitaan korkeuseroja ja paljon aikaa, 
että kulta ylipäänsä lähtee liikkeelle – 
kulkeutumismatkat ovat yleensä lyhyitä

• Hyvin hitaassa kulkeutumisessa muut 
mineraalit hajoavat, mutta kulta säilyy 
muuttumattomana – näin syntyvät de- ja 
proluviaaliset placerit



  

Juonen rapautuessa tapahtuu rikastumista, yleensä 
kultahiput kasvavat

Rinneprosessitkin rikastuttavat kultaa, 
hiput kuitenkin muovautuvat, kuluvat ja pienenevät

Muu kivi hajoaa tomuksi – kulta pysyy
Kevyempi kivi kulkeutuu kauemmas – kulta pysyy

Vaatimattomasta primäärijuonesta voi kasvaa
merkittävä placer



  

Placer-kultaesiintymän syntyyn tarvitaan: 
4. virtaavaa vettä

• Virtaava vesi on hyvin tehokas kullan 
rikastaja – kuitenkin liian kova virtaus 
jauhaa kultahiput pölyksi

• Joki kuljettaa kullan tiettyihin 
sedimentaation kannalta sopiviin 
paikkoihin – näin syntyy alluviaalinen 
placer, tai jäätikköjoen työn tuloksena 
glasifluviaalinen placer



  



  

Tai jokin muu prosessi käy

• Rinneprosessitkin rikastavat

• Tuuli tai aallot

Kaikki prosessit kuljettavat kultaa. 
Osa prosesseista rikastaa.
Osa prosesseista hajottaa placerin.



  

Placer-kultaesiintymän syntyyn tarvitaan: 
5. paljon aikaa ilman häiriöitä

• Jotta placer syntyy ja kasvaa tiettyjen 
geologisten prosessien täytyy tapahtua 
sopivassa järjestyksessä, ilman häiriöitä

• Meillä jääkaudet ovat olleet häiriöitä

• Jäätiköt tuhosivat vanhat placerit, mutta 
toisaalta niiden sulamisvedet rikastivat 
uusia placereita – näin syntyivät 
fluvioglasiaaliset placerit, joita suurin osa 
Lapin placereista on.



  

Placerin (paystreak) 
ominaisuudet

Eli muoto, kullan vaihtelu, alku, loppu

Ovat:

Lähtöpaikan

Kuljetusprosessien

Topografian

Muodostama synteesi



  

Kiinnostavaa on
Placerin symmetria jokilaaksossa, tai 

symmetrian puuttuminen



  

Kiinnostavaa on
Placerin symmetria jokilaaksossa, tai 

symmetrian puuttuminen



  

Kiinnostavaa on
Mistä esiintymä alkaa – minne/miksi se loppuu



  

Kiinnostavaa on
Mistä esiintymä alkaa – minne/miksi se loppuu



  

Kiinnostavaa on
Kultapitoisuuden vaihtelut 

kulta-alueen/placerin/paystreakin sisällä



  

Kiinnostavaa on
Kultapitoisuuden vaihtelut 

kulta-alueen/placerin/paystreakin sisällä



  



Minkälainen rakenne selittäisi 
lähtöpaikan - Kallioperän rakenteet





Minkälainen rakenne selittäisi 
lähtöpaikan - Maaperä



Millainen juoni, juoniverkosto 
selittäisi placerin





Millainen juoni, juoniverkosto 
selittäisi placerin



Millainen juoni, juoniverkosto 
selittäisi placerin



  

Kiinnostavaa on
Mistä esiintymä alkaa – minne/miksi se loppuu



  

Placer-kultaesiintymän syntyyn tarvitaan: 
(Placer = paikka jossa on kultahippuja ja –hiekkaa) 

1. Alkuperäinen kultapitoinen juoni tai vyöhyke kalliossa
2. Riittävän pitkä rapautumisaika
3. Sopivat korkeuserot
4. Virtaavaa vettä
5. Paljon aikaa – ilman häiriöitä

Nämä ehdot ovat toteutuneet ja mielenkiintoisen, Etelä-Suomesta
poikkeavan geologisen historian tuloksena meille 
Lappiin on syntynyt erilaisia ja eri ikäisiä placereita. 
Vanhimmat voivat olla osittain deformoituneita tertiäärisiä placereita
Nuorimmat ovat holoseenin aikana syntyneitä edelleen aktiivisia ja 
jatkuvasti muotoutumassa olevia placereita. 

Antti Peronius, geologi



Kiitos paljon mielenkiinnosta
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