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TIIVISTELMÄ 

 

Maaperän heikkouuttomenetelmien soveltuvuutta malminetsinnässä tutkittiin Tekesin Green Mining -

ohjelmaan kuuluvassa ’Ultra low-impact exploration methods in sub-arctic’-projektissa (UltraLIM) 

yhteistyössä Oulun yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli 

tutkia ja testata ultrakeveitä geokemiallisia malminetsintämenetelmiä subarktisilla alueilla ja saada 

vertailukelpoista sekä käytännössä testattua tietoa eri heikkouuttomenetelmien soveltuvuudesta erilaisten 

malmiesiintymien etsimisessä jäätikkösyntyisten sedimenttien alueilla. Heikkouuttomenetelmien käyttö 

perustuu maaperän alla olevasta johteisesta malmista, kuten sulfidimalmista, vapautuneiden metalli-ionien 

vertikaaliseen liikkeeseen maaperässä, niiden kiinnittymiseen mineraalirakeiden ja orgaanisten 

partikkeleiden pinnoille pintamaassa ja vasteen aktiiviseen kehittymiseen eli geokemiallisen anomalian 

muodostumiseen pintamaahan. Tutkimuksessa käytettyjä heikkouuttomenetelmiä ovat MMI-menetelmä, 

entsyymiuutto, biouutto, ioniuutto ja ammonium-asetaattiuutto sekä maaperän hiilivetyihin perustuva SGH-

menetelmä. Tutkimuskohteina olivat Kittilän kunnassa sijaitseva Hakokodanmaan kultaesiintymän alue ja 

Savukosken kunnassa sijaitseva Kyörtesselän fosfori-REE-mineralisoitunut vyöhyke. 

 

Molemmille tutkimuskohteille suunniteltiin kaksi näytteenottolinjaa kulkemaan tunnetun mineralisaation yli. 

Näytepisteistä 1/3 sijoitettiin mineralisaation päälle ja 2/3 näytepisteistä tausta-alueille. Tutkimusalueilta 

kerättiin maaperänäytteitä kahtena peräkkäisenä vuotena (2013 ja 2014). Toisen vuoden näytteenotto (2014) 

suoritettiin menetelmien toistettavuuden varmistamiseksi. 

 

Kyörtesselän fosfori-REE-mineralisoituneella vyöhykkeellä heikkouuttomenetelmien soveltuvuutta 

malminetsinnässä tutkittiin ja testattiin fosforin, raudan ja niobin sekä REE-metalleista lantaanin suhteen. 

Kyseessä ei ole sulfidipitoinen mineralisoituma, mistä syystä mobiileja ioneja pintamaahan kuljettava 

mekanismi on muu kuin sähkökemiallinen kulkeutuminen. Sulfidipitoisten mineralisoitumien puuttuminen 

kalliosta vaikuttaa tulosten tulkinnassa siten, että esimerkiksi pH-redox-herkkien alkuaineiden, kuten raudan 

muodostamat anomaliakuviot eivät indikoi tässä tapauksessa pelkistyneen vyöhykkeen esiintymistä 

sulfidipitoisen mineralisaation päällä. Muiden tarkasteltavien alkuaineiden osalta menetelmien käytettävyys 

oli vaihtelevaa. Fosforin suhteen menetelmät toimivat melko heikosti huolimatta korkeista 

fosforipitoisuuksista alla olevassa kalliossa sekä moreenissa, sillä ainoastaan MMI- ja ammonium-

asetaattimenetelmät analysoivat fosforia. Niobin ja lantaanin suhteen menetelmät näyttäisivät toimivan 

suhteellisen hyvin indikoiden alla olevia mineralisoitumia. 

 

Hakokodanmaan kultakohteella heikkouuttomenetelmien soveltuvuutta malminetsinnässä ja kykyä paikantaa 

Au-mineralisaatioita tutkittiin kullan ja arseenin suhteen. Tutkimukset osoittivat kullan olevan epäluotettava 

ja ailahtelevainen lähes kaikkien heikkouuttomenetelmien tuloksissa, mistä syystä niiden käyttöä 

indikoimaan Au-mineralisaatioita ei voi pitää kovin luotettavana ainakaan heikkouuttomenetelmiä 

käytettäessä. Ioniuutto toimii menetelmistä parhaiten ja antaa kohtalaisen indikaation tunnetuista Au-

pitoisista rakenteista. Arseenin suhteen heikkouuttomenetelmät toimivat hyvin ja kaikissa uutoissa esiin 

tulleet As-anomaliat liittyivät tunnettuihin mineralisoitumiin, mistä syystä arseeni on erittäin toimiva 

indikaattori tämän tyypin kultaesiintymille. 

 

Molemmista tutkimuskohteista saadut pääasiassa positiiviset heikkouuttomenetelmien tulokset osoittavat 

menetelmien olevan käyttökelpoisia tutkimusmenetelmiä muiden malminetsintämenetelmien rinnalla. 

Heikkouuttomenetelmien käytön etuja perinteiseen moreenigeokemialliseen tutkimukseen ja 

syväkairaukseen verrattuna ovat näytteenoton edullisuus, ympäristöystävällisyys, nopeus ja helppous. 

Heikkouuttomenetelmien käyttö voi alentaa malminetsinnän kokonaiskustannuksia, kun järeämpien 

näytteenottomenetelmien käytön tarve vähenee. 
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1. JOHDANTO 

 

Heikkouuttomenetelmät (engl. partial or selective extractions) ovat 

maaperägeokemiallisia näytteenottomenetelmiä ja kemiallisia analysointimenetelmiä, 

joita voidaan käyttää maaperän ominaisuuksien sovellettuun tutkimukseen, esimerkiksi 

kasvinviljely- ja ympäristötutkimuksissa. Myöhemmin näitä heikkouuttomenetelmiä on 

ruvettu soveltamaan, kun on haluttu tunnistaa paksujen maapeitteiden läpi mahdollisesti 

kulkeutuneet metallikationit muusta primääri- ja sekundääridispersion kokeneesta 

aineksesta (Hall 1998; Cameron et al. 2004; Heberlein 2010). Tämä 

heikkouuttotekniikan käyttö perustuu maaperän alla olevasta sähköäjohtavasta 

malmista, kuten sulfidimalmista, vapautuneiden metalli-ionien vertikaaliseen 

liikkeeseen maaperässä, niiden kiinnittymiseen maa-rakeiden pinnoille pintamaassa ja 

vasteen aktiiviseen kehittymiseen pintamaahan eli geokemiallisen anomalian 

muodostumiseen (Coker 2005; Hamilton 2007).  Tässä dispersiomallissa geokemialliset 

anomaliat muodostavat tyypillisesti yksihuippuisen, apikaalin anomalian juuri 

mineralisaation päälle tai kaksihuippuisen ns. kaninkorva-anomalian mineralisaation 

reunoille.  

Heikkouuttomenetelmiä on testattu etenkin alueilla, joita peittää paksut (> 20 m) 

jäätikkösyntyiset maakerrostumat tai glasilakustriset sedimentit. Näillä alueilla maaperä 

on tyypillisesti suhteellisen nuorta (8000-12 000 vuotta), mistä syystä mineralisaatiosta 

vapautuneiden metalli-ionien ja muiden alkuaineiden kuljetusmekanismien tulisi olla 

suhteellisen nopeita selittääkseen pintamaan geokemialliset anomaliat (Hamilton 2000). 

Metalli-ionien nousua maapeitteiden läpi aiheuttavat mm. diffuusio, advektio, 

konvektio, kaasukuljetus ja sähkökemiallinen kuljetus (Hamilton 2007), sekä 

kapillaarisuus, ilmanpainepumppaus ja hydrologiset tekijät. Hamiltonin (2007) mukaan 

lähinnä sähkökemiallista kuljetusta ja advektiota voidaan pitää mahdollisina 

kuljetusmekanismeina jäätikkösyntyisten maapeitteiden alueilla. Useat muut tutkijat 

ovat kuitenkin sitä mieltä, että esimerkiksi kasvien kautta syntyvää kiertoa, 

kapillaarisuutta ja hydrologisia olosuhteita voidaan pitää vähintään yhtä merkittävinä 

mekanismeina. Hamiltonin (1998, 2000) kehittelemä malli metalli-ionien 

sähkökemiallisesta kuljetuksesta pelkistyneen vyöhykkeen läpi selittää metalli-ionien 

nopean vertikaalisen liikkeen, jopa useiden kymmenien metrien paksuisten 
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maapeitteiden läpi ja geokemiallisten anomalioiden muodostumiset nuoriin, 

jäätikkösyntyisiin sedimentteihin. 

Mineralisaatiosta pintamaahan kulkeutuneet metalli-ionit kiinnittyvät sorptio- 

mekanismien kautta sekundääristen mineraalien, kuten Fe- ja Mn-oksidien, 

savimineraalien, orgaanisen aineksen ja karbonaattien pinnoille (Hall 1998). Tällöin 

maaperän pintaosista kerätyistä näytteistä saadaan liuotettua heikkojen happojen avulla, 

eli heikkouuttomenetelmillä mineralisaatiosta peräisin olevat mobiilit metalli-ionit 

analysoitavaan liuokseen (Hall 1998). Alkuaineanalyysit tehdään lähinnä induktiivisesti 

kytketyllä plasma-massaspektrometrillä (ICP-MS), jolla saadaan määritettyä erittäin 

alhaisia pitoisuuksia alkuaineille (ppb, jopa ppt). Alhaisten pitoisuustasojen 

määrittäminen on perusedellytys heikkouuttomenetelmillä saatujen hyvien tausta-

anomalia-kontrastien erottamiseen (Mann et al. 1997). Heikkouuttomenetelmien käyttö 

perustuu heikkojen happoliuosten kykyyn liuottaa ainoastaan heikoimmin sitoutuneet 

metalli-ionit mineraaliaineksen pinnoilta, toisin kuin osittais- (esim. kuningasvesiuutto-) 

tai totaaliuuttomenetelmät, jotka liuottavat myös suurimman osan näytteen 

mineraaliaineksesta (Hamilton 2000).   

Yleisimmin ja eniten käytettyjä sekä testattuja heikkouuttomenetelmiä ovat 

entsyymiuutto- ja MMI-menetelmät, joilla on onnistuneesti pystytty tunnistamaan 

paksujenkin maapeitteiden alla olevia mineralisaatioita (Hamilton 2007). Esimerkiksi 

Pohjois-Amerikassa on pystytty entsyymiuuttomenetelmää käyttäen tunnistamaan 370 

m syvyydellä esiintyvä Mississippi Valley -tyyppinen mineralisaatio (MVT) (Yeager et 

al. 1998). Muita heikkouuttomenetelmiä, joita käsitellään tässä opinnäytetyössä, ovat 

biouutto, ammonium-asetaatti uutto ja ioniuutto sekä maaperän hiilivetyihin perustuva 

Soil Gas Hydrocarbons-menetelmä (SGH-menetelmä). Jokaisella näistä menetelmistä 

määritetään mineralisaatiosta kulkeutuneita ja maa-ainekseen löysästi kiinnittyneitä 

metalli-ioneja. Menetelmät eroavat toisistaan käytettävien uuttoliuosten ja 

liuotuskohteen mukaan, ja ne voidaan jakaa selektiivisiin ja ei-selektiivisiin uuttoihin. 

Selektiivinen uutto liuottaa selektiivisesti tiettyä faasia, esim. entsyymiuutossa 

liuotetaan mineraalirakeiden pinnoilta amorfista mangaanioksidia (Yeager et al. 1998), 

johon mineralisaatiosta kulkeutuneet metalli-ionit ovat kiinnittyneet jollakin sorptio 

mekanismilla. Ei-selektiivinen uutto, esim. MMI-menetelmä liuottaa koko 

mineraalirakeesta kaikki heikoimmin kiinnittyneet metalli-ionit analysoitavaan 



6 
 

 

liuokseen (Mann et al. 1998). Osa menetelmistä on patentoitu, mistä syystä niissä 

käytettäviä uuttoliuoksia ei tiedetä. 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu osana Tekesin Green Mining –ohjelmaan kuuluvaa 

’Ultra low-impact exploration methods in sub-arctic’-projektia (UltraLIM) yhteistyössä 

Oulun yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa. Tässä opinnäytetyössä 

tutkitaan heikkouuttomenetelmien soveltuvuutta malminetsinnässä Kittilän kunnassa 

sijaitsevalla Hakokodanmaan kultaesiintymän alueella ja Savukosken kunnassa 

sijaitsevalla Kyörtesselän fosfori-REE-mineralisoituneella vyöhykkeellä. 

Tutkimusalueilta kerättiin maaperänäytteitä kahtena peräkkäisenä vuotena (2013 ja 

2014). Toisen vuoden (2014) näytteenotto suoritettiin menetelmien toimivuuden 

varmistamiseksi ja sääolosuhteista johtuvien vaikutusten minimoimiseksi. Näytteet 

lähetettiin analysoitaviksi kolmeen kaupalliseen laboratorioon Kanadassa. MMI-

menetelmällä tehtäviä analyysejä varten näytteet lähetettiin SGS Mineralsille 

Torontoon, ammonium-asetaatti- ja ioniuutto-menetelmällä tehtäviä analyyseja varten 

kaksi näyte-erää lähetettiin ALS-Chemex:lle Vancouveriin ja biouutto-, entsyymiuutto- 

ja SGH-menetelmillä tehtäviä analyysejä varten kolme näyte-eräälähetettiin Actlabsille 

Ontarioon.  Laboratorioiden tuottamia analyysituloksia tulkitsemalla pyrittiin saamaan 

käsitys eri heikkouuttomenetelmien soveltuvuudesta maapeitteiden alla tai syvällä 

kallioperässä olevien mineralisaatioiden havaitsemisessa. Samalla vertailtiin kahden eri 

vuoden analyysituloksia toistettavuuden varmistamiseksi. Lisäksi vertailtiin 

heikkouuttomenetelmien antamia tuloksia toisiinsa. 
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2. PROJEKTIN TAVOITTEET 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty osana UltraLIM-projektia, jonka tavoitteena on tutkia ja 

testata ultrakeveitä geokemiallisia malminetsintämenetelmiä subarktisilla alueilla ja 

saada vertailukelpoista sekä käytännössä testattua tietoa eri menetelmien 

soveltuvuudesta erilaisten malmiesiintymien etsimisessä jäätikkösyntyisten 

sedimenttien alueilla. Projektissa tutkitaan erilaisten näytemateriaalien, kuten 

mineraalimaan, humuksen, turpeen, kasvien ja lumen, sekä erilaisten 

analyysitekniikoiden, kuten selektiivisen uuton/heikkouuton, osittaisuuton ja 

vesianalytiikan, soveltuvuutta malmiesiintymien paikallistamiseksi peitteisillä alueilla. 

Näytteenotto suoritettiin alueilla, joita on aiemmin tutkittu ja joiden kallioperässä on 

paikannettuja mineralisaatioita. Näytteenotto suoritettiin pääsääntöisesti vuoden 2013 

aikana, mutta osassa kohteissa näytteenotto toistettiin seuraavana vuonna menetelmien 

toimivuuden varmistamiseksi ja sääolosuhteiden huomioimiseksi. 

Projektissa testataan kolmea eri geokemiallista malminetsintämenetelmää; 

heikkouuttomenetelmiä, biogeokemiaa ja lumen geokemiaa. Heikkouuttomenetelmillä 

testataan erilaisten mineraalisten/orgaanisten maaperänäytteiden analysointia 

kaupallisilla heikko- ja osittaisuuttomenetelmillä. Tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä 

ovat modifoitu kuningasvesiuuttomenetelmä, MMI-M-menetelmä, bio-, entsyymi- ja 

ioniuutot, ammonium-asetaatti uutto ja maaperän hiilivetyihin perustuva SGH-

menetelmä. Lisäksi osasta maaperänäytteitä tehtiin analyysit kuningasvesiuutolla sekä 

totaalimääritykset XRF-analyysilla. Heikkouuttomenetelmien avulla pyritään 

osoittamaan parhaat mahdolliset uuttomenetelmät paksujen maapeitteiden alla olevien 

malmiesiintymien paikallistamiseksi. Kahdessa muussa projektiin kuuluvassa 

tehtävässä, jotka tehdään rinnakkain heikkouuttomenetelmätestauksen kanssa, tutkitaan 

ja testataan eri kasvinäytemateriaalien ja lumen geokemian soveltuvuutta sekä käyttöä 

malminetsinnässä. 

Tutkimuskohteiksi valittiin Kersilö ja Kevitsa Sodankylästä, Kyörtesselkä 

Savukoskelta, Hakokodanmaa Kittilästä, Vähäjoki Tervolasta ja Juomasuo Kuusamosta. 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan ainoastaan Hakokodanmaan ja Kyörtesselän 

tutkimusalueita maaperänäytteiden heikkouuttomenetelmien osalta.  
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3. GEOKEMIALLISTEN ANOMALIOIDEN MUODOSTUMINEN 

JÄÄTIKKÖSYNTYISEEN MAAPERÄÄN 

 

Geokemiallisten anomalioiden muodostumista pintamaahan on tutkittu kymmeniä 

vuosia. Hamilton (1998, 2000) esitti aikaisempien tutkimusten (Sato & Mooney 1960; 

Govett 1973, 1976; Bolviken & Logn 1974) pohjalta mallin metalli-ionien 

sähkökemiallisesta kuljetuksesta pelkistyneen vyöhykkeen läpi. Sähkökemialliset 

prosessit oli liitetty metalli-ionien dispersioon jo 1960-luvulla, lähinnä hapettuvien 

sulfidimineralisaatioihin liittyvien omapotentiaalivirtausten myötä (Sato & Mooney 

1960; Govett 1973, 1976; Bolviken & Logn 1974). Tätä sähkökemiallista 

dispersiomallia on suomalaisessakin malminetsinnässä tutkittu käyttämällä 

näytemateriaalina maan pintaosan humuskerrosta (Nuutilainen & Peuraniemi 1977; 

Kokkola 1977; Salminen & Kokkola 1984). Saaduissa tuloksissa näkyi ns. kaninkorva-

anomalioita humuksessa alapuolella kalliossa olevan sulfidimineralisaation päällä. 

Antropova (1975) analysoi humusnäytteistä metalli-hiilisuhdetta ja havaitsi anomalioita 

yli 100 m syvyydellä olevien mineralisaatioiden päällä. Myöhemmissä tutkimuksissa 

1980-luvulla (Smee 1983; Govett et al. 1984) havaittiin geokemiallisten anomalioiden 

muodostavan ns. kaninkorva-anomalioita hapettuvan sulfidimineralisaation päällä. 

Hamiltonin (1998, 2000) esittämää mallia pidetään nykyään todennäköisimpänä 

selityksenä metalli-ionien dispersiolle, advektion lisäksi, jäätikkösyntyisillä alueilla 

(Hamilton 2007). 

Muita kuljetusmekanismeja, kuten diffuusiota, ei pidetä todennäköisinä mekanismeina 

peitteisillä alueilla, sillä ne ovat liian hitaita selittääkseen pintamaan geokemiallisten 

anomalioiden muodostumiset (Hamilton 1998). Smee (1979) teki laskelmia metalli-

ionien ja H+-ionien diffuusionopeuksista 8000 vuotta vanhoissa järvisavissa ja osoitti 

diffuusion olevan epätodennäköinen geokemiallisten anomalioiden tuottaja yli 5 m 

paksuissa maapeitteissä. Tutkimusten mukaan alkuaineiden diffuusionopeudet olivat 

alle 10 m 8000 vuoden aikana. Ainoastaan vetyionien, H+, diffuusionopeudet olivat 

tarpeeksi nopeita, noin 28 m 8 000 vuoden aikana (Hamilton 1998). Myös Hamilton 

(1998) laski metalli-ionien kuljetusnopeuksia määrittämällä sähkökemiallisesti 

kuljetettujen varautuneiden ionien teoreettisen kuljetusajan 30 m paksun saven läpi 

olevan alle 2000 vuotta useimmille ioneille, mikä selittäisi paksujenkin maapeitteiden 

alta tulevan vasteen kehittymisen pintamaahan.  
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Muita maaperissä esiintyviä kuljetusmuotoja ovat metalli-ionien kulkeutuminen 

kaasumaisessa muodossa, kuten ilmanpaineen vaihtelusta johtuvasta kaasujen 

pumppauksesta, lämpötilaeroista johtuvasta haihtumisesta sekä isompien kaasukuplien 

mukana. Metalli-ioneja voi kulkeutua myös kasvien juuriston kautta vesiliukoisessa 

muodossa sekä kapillaarisesti etenkin ohuilla, hienoainespitoisilla mailla (Cameron et 

al. 2004). 

Vaikka sähkökemiallista kuljetusta ja advektiota pidetäänkin merkittävimpinä 

vertikaalisen dispersion aiheuttajina jäätikkösyntyisissä maaperissä (Hamilton 2007), 

todennäköistä on, että useimmat dispersiomekanismit toimivat kuitenkin yhdessä ja yhtä 

aikaa kuljettaen metalli-ioneja pintamaahan. 

 

3.1 Sähkökemiallinen gradientti 

 

Suosituimpana mekanismina metalli-ionien vertikaalisen liikkeen aiheuttajana 

peitteisillä alueilla pidetään Hamiltonin (1998) esittämään malliin perustuvaa metalli-

ionien sähkökemiallista kuljetusta pelkistyneen vyöhykkeen läpi, jonka avulla voidaan 

selittää mineralisaatiosta tulevan vasteen aktiivinen kehittyminen pintamaahan noin 10-

30 cm:n syvyyteen. Sähkökemiallinen kuljetus perustuu metalli-ionien nopeaan 

ylöspäin suuntautuvaan liikkeeseen, joka johtuu redox-potentiaali eroista johteisen 

malmin, kuten sulfidimalmin yläosan, ja pohjaveden pinnanvälillä (Hamilton 1998, 

2000).  

Sulfidimineralisaation yläosan pelkistävien olosuhteiden ja pohjavedenpinnan 

hapettavien olosuhteiden välisestä varauserosta johtuen hapettuvasta 

sulfidimineralisaatiosta vapautuneet pelkistyneet ionit, kuten Zn2+, Cd2+, HS- ja Fe2+, 

liikkuvat ylöspäin hapettavien ionien liikkuessa alaspäin (Cameron et al. 2004). Näiden 

ionien kohdatessa tapahtuu redox-reaktioita, mutta pohjavesivyöhykkeen lähes 

hapettomissa oloissa hapettimet kulutetaan nopeasti loppuun. Tuloksena on negatiivisen 

varauksen leviäminen ympäristöön pelkistyneiden ionien muodossa ja pelkistyneen 

vyöhykkeen muodostuminen sulfidimineralisaation yläpuolelle (Hamilton 2007). 

Negatiivisen varauksen leviäminen ympäristöön pysähtyy pohjaveden pinnalla ja sen 

yläpuolella, kun pelkistyneet, varautuneet ionit, kuten Fe2+, hapettuvat ilmakehän hapen 

vaikutuksesta. Pelkistyneiden metalli-ionien hapettumisprosessin sivutuotteena syntyy 
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vetyioneja, H+ (Hamilton 2004b). Vetyioni-konsentraation kasvusta seuraa pH:n 

laskeminen ja karbonaattien mobilisoituminen (Hamilton, 2000; Cameron et al. 2004). 

pH-muutoksille herkät alkuaineet, kuten Ca, Sr, Mg, Fe, Mn, Cl, Br, I ja harvinaiset 

maametallit (REE:t) (Hamilton 2007) mobilisoituvat pH:n laskun myötä ja saostuvat 

mineralisaation reunoille, missä pH on korkeampi (Kuva 1). Alkuaineiden 

kerääntyminen pelkistyneen vyöhykkeen reunoille näkyy heikkouuttomenetelmiä 

käytettäessä kaninkorva-anomaliana näytteenottolinjalla (Hamilton 2007; Cameron et 

al. 2004; Hamilton et al. 2004b). 

 

 

Kuva 1. Hamiltonin malli pelkistyneen vyöhykkeen muodostumisesta sulfidimineralisaation yläpuolelle ja 

geokemiallisten anomalioiden muodostumisesta jäätikkösyntyiseen maaperään. Pelkistävissä oloissa 

liukoisessa muodossa esiintyvät metalli-ionit liikkuvat ylöspäin kohti pintamaata. Pohjaveden pinnalla ja 

sen yläpuolella ne hapettuvat ilmakehän hapen vaikutuksesta. Hapetusprosessin tuloksena syntyy 

vetyioneja, H+, joiden konsentraation kasvu saa aikaan pH:n laskemisen ja karbonaattien mobilisoitumisen 

ja saostumisen vyöhykkeen reunoille; modifoitu Cameron et al. 2004 kuvasta. 
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3.2 Advektio 

 

Advektio eli pohjavesikuljetus esiintyy lähinnähyvin vettä johtavissa maakerroksissa, 

kuten hyvin lajittuneissa hiekoissa ja sorissa, joissa hydraulinen gradientti aiheuttaa 

pohjaveden ylöspäin suuntautuvan liikkeen (Hamilton 2007). Malmipuhkeamasta 

kemiallisen rapautumisen tuloksena pohjaveteen liuenneet alkuaineet kulkeutuvat veden 

mukana ioneina, ionikomplekseina tai molekyyleinä (Peuraniemi 2011), toisin kuin 

sähkökemiallisessa kuljetuksessa, jossa voidaan kuljettaa ainoastaan redox-aktiivisia 

ioneja (Hamilton 2007).  

Pohjaveden pinnan alapuolella advektiota säätelee pohjaveden virtaussuunta ja –nopeus, 

jotka ovat riippuvaisia hydraulisesta gradientista ja maaperän vedenjohtavuudesta. 

Pohjaveden pinnan yläpuolella, kapillaari- ja vajovesivyöhykkeellä, advektiota säätelee 

sademäärä (Heikkinen 2000).   

Pohjavesikuljetusta tapahtuu myös horisontaalisuunnassa. Kerroksellisissa geologisissa 

maapeitteissä, kuten glasilakustrisissa kerrossavissa, horisontaalinen hydraulinen 

johtavuus on usein suuruusluokaltaan korkeampaa kuin vertikaalisuunnassa tapahtuva, 

jolloin virtaus tapahtuu lateraalisti (Freeze ja Cherry 1979;Hamilton 2000). Tällöin 

alkuaineanomaliat muodostuvat pääasiassa pohjaveden purkausalueille lähelle soita ja 

vesistöjä (Hamilton 2007). 

 

3.3 Metalli-ionien mobiilisuus maaperässä 

 

Mineralisaatiosta vapautuneiden ja vesiliukoisessa muodossa kulkeutuneiden metalli- 

ionien liukoisuuteen ja kiinnittymiseen sekundäärisiin mineraaleihin pintamaassa 

vaikuttaaetenkin maaperän Eh-pH-olosuhteet (Kabata-Pendias 2000; Heberlein 2010), 

mutta myös maa-aineksen koostumus ja rakenne, orgaanisen aineksen määrä, 

vesipitoisuus ja lämpötila (Heikkinen 2000). 

Metalli-ionien kiinnittyessä niitä sitovien orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden 

pinnoille puhutaan sorptiosta. Sorptio on mekanismi, jossa aine pidättyy nesteestä 

kiinteisiin aineisiin (Heikkinen 2000). Näitä mekanismeja ovat adsorptio, 

kationinvaihto, kompleksin muodostus, absorptio ja kerasaostuminen (Cameron et al. 
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2004; Heberlein & Samson 2010). Adsorptio voidaan jakaa edelleen epäspesifiseen 

adsorptioon ja spesifiseen adsorptioon riippuen sidosvoimista. Metalli-ionien 

kiinnittyessä fysikaalisesti elektrostaattisilla voimilla, puhutaan epäspesifisestä 

adsorptiosta, kun taas kemiallisten sidosten ollessa kyseessä puhutaan spesifisestä 

adsorptiosta. Kationinvaihto ja kompleksinmuodostus perustuvat adsorptioon. 

Absorptiossa metalli-ionit kiinnittyvät aineen kiinnityspinnan sijaan sen rakenteeseen ja 

kerasaostumisessa kiinnittyminen tapahtuu joko aineen pinnalle tai rakenteeseen 

(Heikkinen 2000).  

Se, mihin sekundäärisiin mineraaleihin metalli-ionit kiinnittyvät edellä mainituilla 

mekanismeilla, riippuu pintamaassa vallitsevista Eh-pH-olosuhteista (Heberlein & 

Samson 2010). Maaperän Eh-pH-olosuhteet säätelevät maaperän sorptiota mm. 

vaikuttamalla metalli-ionien ja niitä sitovien aineiden kemiallisiin ominaisuuksiin 

(Heikkinen 2000). Yleisimmin metalli-ionit kiinnittyvät epäorgaanisista aineista rauta- 

ja mangaanioksideihin, savimineraaleihinja karbonaatteihin, sekä orgaanisista aineista 

humukseen, joiden pintavaraukset ovat riippuvaisia pH:sta (Alloway 1995, Heikkinen 

2000). Pintavaraukset ovat negatiivisia neutraaleissa tai emäksisissä oloissa ja 

positiivisia happamissa oloissa. Rautaoksidit tekevät poikkeuksen ja ne ovat yleensä 

happamissa ja neutraaleissa pH-oloissa positiivisesti varautuneita, jolloin ne eivät pysty 

sitomaan positiivisesti varautuneita metalli-ioneja kuten lyijyä (Pb2+), kadmiumia (Cd2+) 

ja kuparia (Cu2+) (Heikkinen 2000).  

pH:n ja redox-potentiaalin pieneneminen eli happamuuden kasvu (pH alle 5) ja 

olosuhteiden muuttuminen pelkistäviksi aiheuttaa useimpien metalli-ionien (mm. Cd, 

Co, Cr, Cu, Zn, Ni ja Pb) mobilisoitumisen maaperässä (Kabata-Pendias 2000; Alloway 

1995; Heikkinen 2000). Hapetus-pelkistysolot vaikuttavat metalli-ionien 

hapetusasteeseen ja sitä kautta niiden varaukseen (Heikkinen 2000). Pelkistävissä 

oloissa, kuten pohjavesivyöhykkeellä ja vettä läpäisemättömien kerrosten alapuolella, 

suurin osa metalli-ioneista esiintyy liukoisessa muodossa, sillä niillä on pelkistävissä 

oloissa alhaisemmat varaukset kuin hapettavissa oloissa. Alhainen varaus lisää metalli-

ionien liukoisuutta ja vähentää sorptiota (Heikkinen 2000). Metalli-ionien liukoisuuteen 

vaikuttaa vetyionien suurempi affiniteetti ja runsaus matalassa pH:ssa. Suuremman 

affiniteetin omaavat vetyionit syrjäyttävät metalli-ioneja mineraalipartikkeleista ja 

vapauttavat niitä maaveteen. Neutraaleissa ja emäksisissä oloissa metalli-ionit 

muuttuvat immobiileiksi ja pidättyvät maaperään. Molybdeeni poikkeaa useimmista 
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metalleista liukoisuuden suhteen, sillä se esiintyy yleisimmin molybdaattina ja sen 

liukoisuus kasvaa pH:n kasvaessa (Kabata-Pendias 2000; Alloway 1995; Heikkinen 

2000). 

 

4.  HEIKKOUUTTOMENETELMÄT 

 

Heikkouuttomenetelmien suosio määritettäessä jäätikkösyntyisillä alueilla paksujen 

maapeitteiden alla esiintyviä mineralisaatioita, perustuu heikkouuttomenetelmien 

kykyyn liuottaa mineralisaatiosta vesiliukoisessa tai kaasumaisessa muodossa 

kulkeutuneet ja sekundäärisiin mineraaleihin sitoutuneet mobiilit metalli-ionit eli 

eksogeeniset metallit maanäytteestä (Cameron et al. 2004). Eksogeenisten metallien 

lisäksi mineraaliainekset sisältävät korkeita pitoisuuksia primäärisiä metalleja, jotka 

ovat luontaisia osia sen koostumuksessa. Näistä maaperän luontaisista komponenteista 

käytetään nimitystä endogeeniset metallit (Kuva 2) (Hamilton 2007).  

 

 

Kuva 2. Mobiilien metalli-ionien eli eksogeenisten metallien kiinnittyminen vesiliukoisessa muodossa 

sekundääristen mineraalien pinnoille; modifoitu Cameron et al. 2004 kuvasta. 
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Eksogeenisten metallien osuus totaalikonsentraatiosta on yleensä hyvin pieni, mutta 

heikkouuttomenetelmillä saatava tausta-anomalia-kontrasti sitä vastoin on suuri 

(Heberlein & Samson 2010), toisin kuin vahvempia happoja hyödyntävät menetelmät, 

jotka liuottavat näytteestä suuremman osuuden endogeenista ainesta eli primääristä ja 

sekundääristä ainesta (Cameron et al. 2004). Endogeenisen materiaalin suuri osuus voi 

peittää eksogeenisen signaalin alleen, mistä syystä kuningasvesi on usein tehoton 

määritettäessä alla olevasta mineralisaatiosta peräisin olevaa ja jäätikkösyntyiseen 

maaperään muodostuvaa geokemiallista signaalia (Heberlein & Samson 2010). 

Heikkouuttomenetelmien lisäksi maaperägeokemiallisiin tutkimuksiin suositellaan 

otettavan pH-tutkimukset mukaan (Hamilton 2007). pH-mittauksilla voidaan seurata 

maaperän luontaista happamuutta ja pH:n muutoksia, jotka voivat indikoida 

malmipotentiaalisen vyöhykkeen esiintymistä (Heberlein & Samson 2010). pH-

mittauksilla voidaan määrittää vetyionien, H+, muodostamia geokemiallisia anomalioita, 

jotka muodostavat tyypillisesti ns. kaninkorva-anomalioita pintamaahan indikoiden 

pelkistyneen vyöhykkeen esiintymistä mineralisaation yläpuolella sekä ns. happaman 

vyöhykkeen esiintymistä pelkistyneen vyöhykkeen päällä (Hamilton 2004a, b). 

 

4.1 Näytteenottomenetelmät 

 

Heikkouuttomenetelmiä malminetsintämenetelmänä käytettäessä tulee huomioida ja 

noudattaa suositeltavia ohjeita koskien näytteenottolinjojen suunnittelua ja näytteenoton 

toteuttamista. Hamiltonin (2007) ohjeistuksen mukaan heikkouuttomenetelmiä 

käytettäessä näytteet suositellaan kerättävän linjoittain helpottamaan anomalioiden 

synnyn määrittämistä ja tulosten tulkintaa. Lisäksi näytteenottolinjoja suunniteltaessa 

näytepisteet suositellaan sijoitettavan siten, että vähintään puolet, mieluiten 2/3 

näytepisteistä sijaitsee paikannetun mineralisaation tausta-alueilla ja 1/3 näytepisteistä 

mineralisaation päällä (Hamilton 2007).  

Näytteenotossa huomioidaan myös tutkimuskohteiden maannostyypit ja siten 

näytteenottosyvyys, sekä noudatetaan annettuja ohjeita koskien eri 

heikkouuttomenetelmien näytteenottoa (Kuva 3). 
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Kuva 3. Kaaviokuva maannosprofiilista ja näytteenottosyvyyksistä; modifoitu Heberleinin (2010) kuvasta. 

 

Näytteenotto suositellaan suoritettavan saman näytteenottajan toimesta menetelmittäin 

ja linjoittain, mieluiten kohteittain, jolloin sama näytteenottaja pystyy suorittamaan 

näytteenoton mahdollisimman vertailukelpoisesti ja mahdollisten inhimillisten 

virhelähteiden jäljittäminen tai poissulkeminen on mahdollisia tuloksia analysoitaessa. 

Kontaminaatiovaaran takia työvälineiden huolellinen puhdistaminen näytepisteiden 

välillä huuhtelemalla vedellä tai hieromalla niitä näytteenottokuopasta ennen 

näytteenottoa nostettuun maa-ainekseen on tärkeää. Lisäksi mm. korujen ja 

käsivoiteiden käyttö on kiellettyä edellä mainitusta syystä johtuen. Myös mahdolliset 

luonnontilaisuutta häiritsevät tekijät kuten tie, sähkölinja, oja ja kairauspiste tai muut 

näytteenottopisteen lähiympäristössä olevat saastuttajat tulee huomioida ja merkitä 

muistiinpanoihin (Sarala ym. 2008). Muita näytteenotossa huomioitavia asioita ovat 

sääolosuhteet. Näytteet kerätään kohteelta samankaltaisissa sääolosuhteissa. Tihkusade 

ei estä näytteenottoa, mutta useamman päivän rankkasateet vaikuttavat jo pintamaan 

geokemiallisiin olosuhteisiin. Jos näytteenotto kohteen linjojen välillä keskeytyy 

sateiden vuoksi, on suositeltavaa suorittaa näytteenotto uudestaan molemmilla linjoilla 

samankaltaisten näytteenotto-olosuhteiden varmistamiseksi. 

Molemmille, sekä Hakokodanmaan että Kyörtesselän tutkimuskohteille suunniteltiin 

etukäteen kaksi näytteenottolinjaa yhdessä biogeokemian näytteenottopaikkojen kanssa 

käyttäen ArcGis-ohjelmistoa. Kyörtesselän tutkimusalueen näytteenottolinjat sijaitsevat 
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pääsääntöisesti Soklin karbonatiittia ympäröivällä feniittikehällä (Kuvat 4a ja 4b). 

Läntinen näytteenottolinja on noin 1400 m pitkä ja sillä on 27 näytepistettä. Itäinen linja 

on noin 1700 m ja linjalla on 24 näytepistettä. Näytepisteiden välit vaihtelevat 30-95 

metriin, näytevälin ollessa mineralisaation päällä noin 30 m ja tausta-alueilla 30-95 

metriä.  

 

 

Kuvat 4a ja 4b. Kyörtesselän tutkimusalueelle suunnitellut näytteenottolinjat magneettisen kartan (GTK) ja 

kivilajikartan päällä esitettynä. Kivilajikartta modifoitu Suomen kallioperäkartasta – DigiKP, Digital map 

Database, version 1.0, Geologian tutkimuskeskus 2011, http://www.geo.fi/en/bedrock.html 

 

Hakokodanmaan tutkimusalueen näytteenottolinjat kulkevat itä-länsi-suunnassa 

tunnettujen mineralisoituneiden rakenteiden yli (Kuva 5). Kohteelle suunniteltiin 38 

näytepistettä (19/linja). Pohjoisen linjan pituus on noin 680 metriä ja eteläisen linjan 

pituus noin 570 metriä. Linjojen etäisyys toisistaan on noin 75 m. Näytepisteiden välit 

vaihtelevat 20-50 metriin. Mineralisaation päällä näyteväli on noin 20 m ja tausta- 

alueilla 20–50 metriä. Tausta-alueiden näytepisteistä pohjoisen linjan itäiset näytepisteet 

(pisteet 282–288) sekä eteläisen linjan niin itäiset näytepisteet (pisteet 315–319)  kuin 

http://www.geo.fi/en/bedrock.html
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läntisetkin näytepisteet (pisteet 301–306) sijaitsevat ns. tyhjien alueiden päällä eli 

alueilta ei ole yksityiskohtaista tietoa kivilajeista ja mineralisoituneista rakenteista. 

 

 

Kuva 5. Hakokodanmaan tutkimusalueelle suunnitellut näytteenottolinjat kivilajikartalla. Pohjakartta 

Agnico Eagle. Kuva julkaistu Agnico Eaglen luvalla. 

 

Näytteenotto suoritettiin Kyörtesselässä sekä heikkouutto- että totaaliuuttomenetelmiä 

varten kesäkuun lopussa 2013 ja toistettiin heikkouuttonäytteiden osalta heinäkuun 

alkupuolella 2014. Hakokodanmaalla näytteenotto suoritettiin kesällä 2013 heinä-

elokuun vaihteessa ja kesällä 2014 heinäkuun alkupuolella (Taulukot 1 ja 2). Vuoden 

2014 näytteenottokuopat kaivettiin noin kahden metrin päähän vuoden 2013 

näytteenottokuopista.  
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Taulukko 1. Kyörtesselän tutkimuskohteelta kerättyjen maaperänäytteiden ja duplikaattinäytteiden määrät 

linjoittain vuosina 2013 ja 2014. 

  2013 2014 

 Menetelmä 1 Linja     2 Linja 1Linja 2 Linja 

pH 28 24 27 
 

Modifoitu kuningasvesi 18+2 14+3 27+2 24 

MMI-M 27+3 23+3 27+2 
 

Biouutto 27+3 24+3 27+2 
 

Entsyymiuutto 27+3 24+3 27+2 
 

Ammonium asetaatti 27+3 24+3 27+2 
 

Ioniuutto 27+3 24+3 26+2 
 

SGH 27+3 24+3 27 24 

Kuningasvesi 27+3 24+3 
  

XRF 27+3 24+3   
 

Yht. 288 256 227 48 

 

 

Taulukko 2. Hakokodanmaan tutkimusalueelta kerättyjen maaperänäytteiden ja duplikaattinäytteiden 

määrät linjoittain vuosina 2013 ja 2014. 

  2013 2014 

 Menetelmä   1Linja  2 Linja 1 Linja   2 Linja 

pH 19 19 7 19 

Modifoitu kuningasvesi 
 

6+1 
  

MMI-M 19+3 19+3 7 19+2 

Biouutto 19+3 19+3 7 19+2 

Entsyymiuutto 19+3 19+3 7 19+2 

Ammonium asetatti 19+3 19+3 7 19+2 

Ioniuutto 19+3 19+3 7 19+2 

SGH 19+3 19+3 
  

Kuningasvesi 19+3 19+3 
  

XRF 19+3 19+3     

Yht. 195 202 42 124 

 

Kohteelle saavuttaessa näytteenottopiste paikannettiin GPS-laitteen avulla. Piste 

merkattiin laittamalla puuhun merkkinauhaa helpottamaan näytepisteiden 

havaitsemisessa muiden näytemateriaalien keräämisessä ja näytteenottoa toistettaessa 

seuraavana vuonna. Näytteenottokuoppia kaivettaessa pyrittiin välttämään maanpinnan 

likaamista maa-aineksella. Tästä syystä kuopan viereen asetettiin halkaistu eräpussi, 

jonka päälle maa-aines lapioitiin ja josta se oli helppo siirtää takaisin kuoppaan 

peittämisvaiheessa. Näytteenottokuopan kaivamiseen käytettiin rautalapiota ja kuopasta 
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tehtiin liitteen 1 (LIITE 1) mukaiset havainnot maastokannettavalle tietokoneelle ja 

vihkoon. Lisäksi näytteenottokuoppa ja sen ympäristö valokuvattiin. 

Näytteenotto aloitettiin poistamalla orgaanista materiaalia noin 60 x 60 cm alueelta 

humusnäytteenottoa (Ah) varten. Tämän näytteenoton tuloksia ei käsitellä tässä 

gradussa. Sen jälkeen kuoppaa syvennettiin lapiolla C-horisonttiin asti eli noin 50–70 

cm syvyyteen. Yksi kuopan seinämistä puhdistettiin muovisella puutarhalapiolla 

näytteenottoa ja valokuvausta varten (Kuvat 6a ja 6b). Puhdistetulta seinämältä noin 1-2 

cm:n syvyydeltä mineraalimaan pinnasta, heti humuskerroksen alapuolelta uutemaasta 

kerättiin 50 g näytettä pH-mittauksia varten. pH-arvot mitattiin päivän päätteeksi 

majapaikassa. 

 

 

Kuvat 6a ja 6b. Tyypillisiä Podsol-maannosprofiileja näytteenottokuopissa Kyörtesselän tutkimuskohteella 

vuodelta 2013. Kuvat Olli Junttila. 
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Seuraavaksi kerättiin B-horisontista heikkouuttonäytteet biouutto-, entsyymiuutto-, 

ammonium-asetaatti-, ioniuutto- ja SGH-analyysejä varten (Kuva 7). Näytteet (250-300 

g) otettiin muovista puutarhalapiota käyttäen B-horisontin pintaosasta noin 5-10 

cm:nmatkalta kutakin analyysimenetelmää varten varattuihin pusseihin (MiniGrip-

pussi). Ennen pussien sulkemista näytteistä poistettiin kivet ja juuren kappaleet ja 

näytepussit numeroitiin 1-9 näytemateriaaleittain. 

 

 

Kuva 7. Pintamaanäytteenottoa heikkouuttomenetelmien tutkimusta varten kesällä 2013. Kuva Olli 

Junttila. 
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MMI-näytteenotto poikkeaa muiden heikkouuttomenetelmien näytteenotosta. MMI-

näyte otettiin SGS Mineralsin suosittelemien ohjeiden mukaan 10–25 cm:n syvyydeltä 

humuskerroksen ja mineraalimaan kontaktista alaspäin (Kuva 8). Tältä 15 cm:n alueelta 

otettiin puutarhalapiolla näyte (250–300 g) MiniGrip-pussiin, josta poistettiin ennen 

pussin sulkemista kivet ja juuren kappaleet. 

 

 

Kuva 8. MMI-näytteenotto syvyys. Näytteenoton yläraja on 10 cm orgaanisen kerroksen ja mineraalimaan 

kontaktista alaspäin. Tästä mitataan 15 cm alaspäin, jolloin saadaan määritettyä alue (kuvassa 

muovilusikoilla osoitettu väli), jolta näyte kerätään. Kuva Olli Junttila 2013. 
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Maannoksen C-horisontista otettiin kesällä 2013 näytteet (250–300 g) 

kuningasvesiuuttoa ja XRF-analyysia varten. Näytteenottoa C-horisontin näytteiden 

osalta ei toistettu kesällä 2014. C-horisontin näytteiden tuloksia ei käsitellä tässä 

opinnäytetyössä. 

Lisäksi tutkimuskohteilta kerättiin laadun tarkkailua ja maa-aineksen homogeenisuuden 

tutkimista varten duplikaattinäytteitä noin 10–20 näytteen välein (Heberlein & Samson 

2010). Duplikaatit otettiin samasta kuopasta kuin varsinaiset näytteet, mutta eri 

seinämältä. Ne voidaan kerätä myös erillisestä kuopasta, joka on kaivettu muutaman 

metrin päähän varsinaisesta kuopasta. Duplikaattinäyte merkataan samoin kuin 

varsinainen näyte, mutta näytenumerointi aloitetaan 10:stä. 

Laadun tarkkailemiseksi kerättiin lisäksi referenssinäytteitä (seurantanäytteitä) tausta-

alueelta Kuusamon Juomasuolta. Näytettä kerättiin oikealta syvyydeltä reilusti ämpäriin 

ja homogenisoitiin hyvin. Näytteet pussitettiin ja sijoitettiin näyte-eriin 25–30 näytteen 

välein. Referenssinäytteiden avulla voidaan seurata analyysin aikaisia laitteistosta tai 

menetelmistä johtuvia virheitä (Sarala ym. 2008). 

 

4.2 Laboratoriokäsittely ja kemialliset analyysit 

 

Heikkouuttoanalyyseja varten kerätyt maaperänäytteet lähetettiin kolmeen eri 

kaupalliseen laboratorioon (Taulukko 3), joissa alkuaineet analysoitiin eri 

heikkouuttomenetelmiä käyttäen (Kuva 9). 

 

Taulukko 3. Analyysimenetelmä, näytehorisontti ja analyysin suorittava laboratorio. Actlabs=Activation 

Laboratories Ltd. ALS=Australian Laboratory Services. 

Analyysimenetelmä Ae B C Muu Laboratorio 

MMI-M 
   

x* SGS 

Biouutto 
 

x 
  

Actlabs 

Entsyymiuutto 
 

x 
  

Actlabs 

Ammonium asetaatti  
 

x 
  

ALS 

Ioniuutto 
 

x 
  

ALS 

SGH 
 

x 
  

Actlabs 

pH x       Kenttä mittaukset 

*Näyte kerätty 10–25 cm humuksen ja mineraalimaan kontaktista 
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Ennen varsinaista uuttoa heikkouuttomenetelmästä riippumatta näytemateriaali 

seulotaan laboratoriossa. Alkuaineiden uuttoon käytetään menetelmästä riippuen 

pääsääntöisesti fraktioltaan alle 0,18 mm olevaa näytemateriaalia. Uuttoon tarvittava 

näytemäärä on pieni, menetelmästä riippuen 0,75 g – 50 g. Liuottimien koostumukset ja 

vahvuudet vaihtelevat menetelmien välillä, joten niiden liuotustehokkuuksissa on eroja 

(Kuva 9). Mitä vahvemmasta liuottimesta on kyse, sitä enemmän se pystyy uuttamaan 

sekundäärisiä ja primäärisiä metalleja analysoitavaan liuokseen. 

 

 

Kuva 9. Eri menetelmien liuotustehokkuuden vertailua; modifoitu ALS Minerals Technical Note 2012 

kuvasta,  http://www.alsglobal.com/Our-Services/Minerals/Geochemistry/Downloads 

 

Ainoastaan pH-mittaukset tehtiin näytteenottajien toimesta. Mittaukset suoritettiin 

illalla näytteenoton jälkeen majapaikassa, mutta ne voidaan tehdä myös suoraan 

näytteenoton yhteydessä kentällä mahdollisuuksien mukaan. Yhden pH-näytteen 

käsittelyyn menee aikaa 3-4 minuuttia sisältäen näytteen valmistamisen, mittauksen ja 

laitteen puhdistuksen. pH-mittaukset suoritettiin 20 ml:sta näytemateriaalia, johon 

sekoitettiin 40 ml tislattua vettä, jonka jälkeen pH-anturit asetettiin näytteeseen 20 

sekunniksi. Saatu lukema kirjattiin ylös Excel-taulukkoon. Näytteeseen sekoitettiin 

tämän jälkeen yksi tippa 10 % valkoviinietikkaa, anturit asetettiin näytteeseen ja lukema 

20 sekunnin kohdalta kirjattiin ylös Excel-taulukkoon. pH-laite kalibroitiin päivittäin 

käyttämällä pH:n puskurointiliuoksia (pH 4, 7 ja 10). 

http://www.alsglobal.com/Our-Services/Minerals/Geochemistry/Downloads
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4.2.1 MMI-menetelmä 

 

MMI-menetelmä on SGS:n patentoima menetelmä, mistä johtuen siinä käytettyjen 

uuttoliuosten koostumuksesta ei ole tarkkaa tietoa. Menetelmä perustuu 

mineraalirakeiden pinnoille heikosti kiinnittyneiden ionien vapauttamiseen heikoilla 

orgaanisilla tai epäorgaanisilla liuoksilla. Uuttoliuokset sisältävät vahvoja ligandeja, 

jotka muodostavat vapautuneiden metalli-ionien kanssa metallikomplekseja (Mann 

1998), jolloin vapautuneet metalli-ionit saadaan pysymään analysoitavassa liuoksessa. 

Alkuaineanalyysit tehdään ICP-MS-menetelmällä, jolla saadaan määritettyä hyvin 

alhaisia pitoisuuksia alkuaineille. 

Tutkimuksiin valittiin SGS:n tarjoamista MMI-paketeista MMI-M-paketti, joka on 

suhteellisen uusi, useita alkuaineita uuttava menetelmä (SGS Minerals). 

 

4.1.2 Entsyymiuutto 

 

Actlabsin kehittelemä ja patentoima selektiivinen uuttomenetelmä, entsyymiuutto, 

perustuu reaktioon, jossa entsyymi katalysoi amorfisten mangaanioksidien liuotusta 

mineraalirakeiden pinnoilta (Clark et al. 1997). Liuotusaine koostuu pääasiassa 

glukoosista ja/tai dekstroosista sekä glukoosioksidiaasista (Clark 1993: US Patent 

5491078). Entsyymi katalysoi sokerin, hapen ja veden välistä reaktiota, jossa tuotetaan 

pieni määrä vetyperoksidia (H2O2). Reaktiossa syntynyt vetyperoksidi uuttaa 

selektiivisesti mangaanioksidia vapauttaen rakeiden pinnoille adsorboituneita metalleja 

liuokseen (Clark et al. 1997). Vapautuneet metallit kompleksoituvat 

glukoosihapporeaktion tuotteiden kanssa. Uuttoliuos analysoidaan ICP-MS:llä.  

 

4.1.3 Biouutto 

 

Biouutto on myös Actlabsin patentoima selektiivinen menetelmä, jossa liuotetaan 

bakteerien proteiinijäännöksissä olevia metalleja. Bakteerit mobilisoivat 

mineralisaatiosta yhdisteitä ravinnokseen ja saostavat metalleja solukalvoihinsa. 

Bakteerien kuoltua niiden solut rikkoutuvat ja proteiinien jäännökset nousevat pintaan 
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ja kiinnittyvät mineraalirakeiden pinnoille, josta ne uutetaan tutkittavaan liuokseen. 

Menetelmässä käytetyistä liuottimista ei ole tarkempaa tietoa, sillä menetelmä on 

patentoitu. Alkuaineanalyysit suoritetaan ICP-MS:llä (Actlabs). 

 

4.1.4 Ammonium-asetaatti uutto 

 

Ammonium-asetaatti uuttoa käytetään liuottamaan metalleja, jotka ovat kiinnittyneet 

karbonaattien pinnoille (Cameron et al. 2004). Liuotus voidaan suorittaa käyttäen joko 

puskuroitua (pH 7) tai puskuroimatonta (pH 5) liuotinta. Menetelmä on myös herkkä 

maaperän pH-vaihteluille (Heberlein talk 3). Alkuaineanalyysi tehdään ICP-MS: llä. 

 

4.1.5 Ioniuutto 

 

Ioniuutto on ALS-Chemex laboratorion kehittämä suhteellisen uusi ei-selektiivinen 

osittaisuuttotekniikka. Se kehitettiin erottamaan alla olevasta mineralisaatiosta peräsin 

olevan ionisen dispersion aiheuttamaa hivenalkuaineiden vaihtelua maaperässä. 

Menetelmässä käytetään puskuroitua (pH 8,5) natriumsyanidia, joka sisältää kelatoivia 

aineita ammoniumkloridia, sitruunahappoa ja EDTA:aa vapauttamaan heikosti 

sidoksissa olevia ioneja maarakeiden pinnoilta. Alkuaineanalyysi suoritetaan ICP-

MS:llä (Heberlein& Samson 2010).  

 

4.1.6 Soil Gas Hydrocarbons 

 

SGH-menetelmä on Actlabsin patentoima ja se perustuu orgaanisten hiilivety-

yhdisteiden erottamiseen mineraalipartikkeleiden pinnoilta. Se on kehitetty yhdessä 

biouuttomenetelmän kanssa indikoimaan pelkistyneen vyöhykkeen esiintymistä. 

Menetelmä soveltuu myös turve-, humus-, järvisedimentti- ja luminäytteisiin. 

Nimestään (Soil Gas Hydrocarbons) huolimatta tutkittavat hiilivedyt eivät esiinny 

kaasumaisessa muodossa (Actlabs 2013).  
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Mineralisaatioiden päällä, sulfidimineraalien pinnoilla, kasvaa tietyntyyppisiä 

autotrofisia bakteereja (Heberlein 2010). Ne metaboloivat abioottisesta hapettumisesta 

tai rautasulfideista tuotettuja sulfidimineraaleja tai sulfaatteja, ja syntetisoivat useita 

uusia yhdisteitä sivutuotteina, kuten hiilivetyjä. Bakteerien kuoltua niiden metaboloimat 

ja syntetisoimat yhdisteet vapautuvat ja vaeltavat pintamaahan, missä ne muodostavat 

anomalioita (Heberlein 2010).  

Näytteestä tutkittavaan liuokseen uutetut orgaaniset yhdisteet, hiilivedyt, analysoidaan 

kaasukromatografi/massaspektrometrillä (GC/MS), jolla voidaan määrittää useimpia 

yhdisteitä 1 ppt tarkkuudella. Laitteella analysoidaan 162 orgaanista yhdistettä väliltä 

C5-C17, jotka jaetaan vielä 19 yhdisteluokkaan tulkintaa varten. Luokkajako perustuu 

molekyylipainon ja yhdisteiden kemiallisen rakenteen yhdistelmään. Kevyempiin 

yhdisteluokkiin kuuluvat dispersoituvat nopeammin pintaan kuin raskaampiin luokkiin 

kuuluvat, ja muodostavat apikaalisia anomalioita juuri mineralisaation päälle. 

Raskaiden yhdisteiden luokkiin kuuluvat muodostavat perifeerisiä kehiä (halo) 

mineralisaatioiden ympärille (Actlabs 2013; Heberlein 2010). Kukin yhdisteluokka 

indikoi yleensä erityyppistä mineralisaatiolähdettä. Tulosten tulkinta poikkeaa 

perinteisestä alkuainegeokemiasta ja vaatii runsaasti empiiristä kokemusta hiilivetyjen 

käyttäytymisestä eri malmityypeissä. Tämän vuoksi tulokset yleensä luovutetaan 

tilaajalle valmiina tulkintana laboratoriosta. 
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4.3 Tulosten käsittely 

 

Laboratorioiden tuottamia heikkouuttotuloksia käsiteltiin linjoittain, jotta 

näytteenottohetkeen liittyneet olosuhteiden vaihteluista johtuvat virheet saataisiin 

minimoitua. Alkuperäisiä pitoisuuksia (ppm, ppb tai %) käytettiin merkitsemällä 

tulokset linjoittain joko kallioperäkartoille tai magneettisille kartoille käyttäen ArcGis-

ohjelmistoa, jolloin saatiin nopeasti ja helposti anomalia-alueet esille. Jos pitoisuustasot 

vaihtelivat suuresti, johtuen esim. kivilajien vaihtelusta tai jos anomalioiden 

tunnistamiseen tarvittiin useamman alkuaineen samanaikaista tarkastelua, käytettiin 

tällöin rikastuskerrointa, jonka avulla anomaliat tulevat parhaiten esille. Yli viiden (>5) 

oleva rikastuskerroin merkitsee selkeää anomaliaa. Rikastuskertoimet lasketaan myös 

linjoittain ja niiden laskemiseen tarvitaan taustan keskiarvo, joka saadaan laskemalla 

ensimmäiseen neljännekseen kuuluvien arvojen keskiarvo (Kaava 1). Alkuperäinen 

pitoisuus jaetaan taustan keskiarvolla, josta saadaan rikastuskerroin.  

 

Kaava 1.Kaava alkuaineiden rikastuskertoimien laskemiseen. (Sarala ym. 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi tarkasteltaville alkuaineille laskettiin tilastolliset tunnusluvut, joilla voidaan 

kuvata tiivistetysti alkuainepitoisuuksien jakaumaa tai hajontaa. Tyypillisimpiä 

tunnuslukuja ovat minimi, maksimi, keskiarvo, mediaani, sekä hajontaa kuvaavat 

tunnusluvut keskihajonta ja varianssi. Varianssia ja keskihajontaa käytetään 

havaintoarvojen jakauman kuvaajina eli havaintoarvojen vaihtelun mittoina (Mellin 

2006). Tilastollisia tunnuslukuja ei laskettu linjoittain. 

Alkuaineiden rikastuskertoimen laskeminen perustuu pitoisuuksien vertaamiseen taustanäytteiden 

keskiarvoon: 

AuRR, X = Trunc (AuX / AuKaT) 

missä 

AuRR,X = Alkuaineen (tässä tapauksessa kullan) suhteellinen rikastumiskerroin profiilin pisteessä X, 

Trunc = pyöristys lähimpään pienempään kokonaislukuun, 

AuX = Alkuaineen (kullan) heikkouutolla saatu pitoisuus pisteessä X 

AuKaT = Alkuaineen (kullan) heikkouutolla saatujen pitoisuuksien keskiarvo tausta-alueella. 
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Aineiston vertailua varten alkuaineille laskettiin korrelaatiokertoimia, jotka esitetään 

korrelaatiomatriisissa. Niiden avulla voidaan esittää alkuaineiden välistä lineaarista 

riippuvuutta, jossa korrelaatiokerroin voi saada minkä tahansa arvon lukujen -1 ja +1 

välillä. Arvo 1 (tai -1) kuvaa muuttujien välistä täydellistä lineaarista riippuvuutta, kun 

arvo 0 tarkoittaa, että muuttujien välillä ei ole lineaarista riippuvuutta. Lukujen -0,5 - 

0,5 väliin sijoittuvat arvot kuvaavat heikkoa korreloitumista. Arvot 0,6-0,8 (tai -0,6-(-

0,8)) kuvaavat hyvää korreloitumista ja 0,8-1,0 (tai -0,8-(-1,0)) erinomaista 

korreloitumista (Karjaluoto 2007). 

 

4.4 Laadun tarkkailu 

 

Laadun tarkkailemiseksi kohteilta kerättiin duplikaatti- ja referenssinäytteitä. Lisäksi 

laboratoriot suorittavat itse laaduntarkkailua, joita ei käsitellä tässä yhteydessä. 

Laboratorioiden tuottamat laaduntarkkailun tulokset on esitetty analyysitulosten 

mukana.   

 

4.4.1 Referenssinäytteet 

 

Kuusamon Juomasuolta kerättiin kesällä 2014 referenssinäytteet eli seurantanäytteet. 

Seurantanäytteitä kerättiin yhteensä 34 kpl, joista 28 kploli heikkouuttonäytteitä ja 6 kpl 

Ah-näytteitä. Seurantanäytekuopasta tehtiin laajempi (noin 1 m x 1 m) kuin normaalista 

näytteenottokuopasta. Heikkouuttonäytteitä varten maa-ainesta kerättiin oikealta 

näytteenottosyvyydeltä sankoon, maa-aines sekoitettiin hyvin, siitä poistettiin kivet ja 

juuren kappaleet ja näyteaines jaettiin MiniGrip-pusseihin. MMI- ja Ah-näytteet 

kerättiin erikseen johtuen niiden spesifisestä näytteenottosyvyydestä. Seurantanäytteet 

sijoitettiin näytteiden sekaan noin 20-30 näytteen välein. 

Seurantanäytteistä laskettiin Hakokodanmaan ja Kyörtesselän tutkimusalueiden 

tärkeimmille alkuaineille (Au, As, Fe, Nb, P ja La) keskiarvot, mediaanit, 

keskihajonnat, suhteelliset keskihajonnat (RSD %), vinoudet, 5th prosenttipisteet, 95th 

prosenttipisteet ja kvartiilit (Taulukko 4). Etenkin suhteellista hajontaa (RSD %) tai 

keskipoikkeamaa käytetään tarkkuuden mittarina. RSD% lasketaan jakamalla 
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keskihajonta keskiarvolla ja kertomalla tulos 100:lla. RSD-arvot, jotka ovat alle 30 % 

viittaavat hyvään tarkkuuteen, 30-50 % olevat arvot ovat kohtalaisia ja yli 50 % olevat 

arvot ovat huonoja laadultaan (Heberlein & Samson 2010).  

 

Taulukko 4. Laadun tarkkailun tulokset. 

  Mean Std.Dev. RSD% Median Skewness 5th % 95 th % 
1st 

Quartile 
2 nd 

Quartile 
3rd 

Quartile 
4th 

Quartile 

Au-MMI 0.18 0.08 41.1 0.2 0.313 0.1 0.3 0.13 0.2 0.2 0.3 

Au-ENZ 0.02 0.02 130.4 0.012 1.968 0.0025 0.05 0.0025 0.01 0.01 0.06 

Au-BL 0.07 0.05 63.4 0.06 1.432 0.03 0.1 0.06 0.06 0.07 0.2 

Au-Ioni 0.40 0.11 27.0 0.38 0.377 0.3 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 

Au-AA 0.0005 0 0 0.0005 
 

0.0005 0.004 0.0005 0.0005 0.0005 0.005 

As-MMI 5 0 0 5 
 

5 5 5 5 5 5 

As-ENZ 0.22 0.19 85.9 0.2 0.779 0.05 0.5 0.05 0.2 0.3 0.5 

As-BL 7.38 1.47 19.9 7 1.808 6.3 9.4 6.4 7 7.3 9.9 

As-Ioni 5.5 0.84 15.2 5 1.537 5 6.8 5 5 5.8 7 

As-AA 0.0058 0.00 35.0 0.005 2.449 0.005 0.01 0.005 0.005 0.005 0.01 

Fe-MMI 100.3 22.00 21.9 105 -0.161 72 126 89 105 107.5 132 

Fe-ENZ 2.6 0.55 21.1 3 -0.609 2 3 2 3 3 3 

Fe-BL 284.2 56.04 19.7 266 2.076 248.4 360.6 254 266 271 383 

Fe-Ioni 140.5 20.36 14.5 141 -0.146 115.8 162.8 125.9 141 158 163 

Fe-AA 74 5.14 6.9 73 0.133 16.8 80 68.5 73 78.3 80 

Nb-MMI 15.3 4.69 30.7 16.4 -0.213 9.5 20.6 11.6 16.4 17.6 21.5 

Nb-ENZ 0.7 0.27 39.1 0.5 0.609 0.5 1 0.5 0.5 1 1 

Nb-BL 23.4 4.67 20.0 21.4 2.064 20.4 29.8 21.4 21.4 22.4 31.6 

Nb-Ioni 19.3 2.97 15.4 19.7 -0.352 15.5 22.5 17.2 19.7 21.5 22.6 

Nb-AA 0.002 0.001 24.8 0.002 0.309 0.002 0.998 0.002 0.002 0.003 1.3 

P-MMI 5.7 1.73 30.3 5.95 -0.041 3.7 7.7 4.4 5.95 6.7 8 

P-AA 1.8 1.13 61.4 2 -0.327 0.1 3 0.5 1.3 2.8 3 

La-MMI 120.5 14.36 11.9 116.5 0.664 107 139.5 109 116.5 130.8 141 

La-ENZ 4.4 3.82 86.3 1.9 0.614 1.4 8.8 1.7 1.9 8.3 8.9 

La-BL 309.2 46.86 15.2 299 1.827 272.8 372 288 299 300 390 

La-Ioni 131.6 12.35 9.4 133.5 -0.199 117.5 143.4 120.8 133.5 142.5 143.5 

La-AA 0.16 0.011 6.9 0.15 0.889 0.15 53.3 0.15 0.2 0.2 71 

 

Laadun tarkkailun analysoinnissa tulee ottaa huomioon näyteaineksen 

epähomogeenisuus. Luonnollisissa maaperänäytteissä pienessä määrässä 

näytemateriaalia voi esiintyä suuriakin pitoisuuseroja, jotka heikentävät laatua. 

Toisaalta näytteenotossa on voinut tapahtua virhe, joka myös vääristää tarkkuutta. 

Lisäksi tulee huomioida analyysimenetelmistä johtuvat vaihtelut. Mitä vahvemmasta 
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uuttoliuoksesta on kyse, sitä alhaisempia RSD %-arvoja saadaan, sillä vahvemmat 

liuokset pystyvät liuottamaan suuremman määrän alkuainetta mineraalirakeesta 

(Cameron et al. 2004). Huonoimmat RSD%-arvot kautta linjan saadaankin 

entsyymiuutolla, joka on käytetyistä heikkouuttomenetelmistä miedoin. Useat lähellä 

määritysrajaa olevat arvot voivat myös heikentää tarkkuutta (Hall 1998), mikä näkyy 

korkeana RSD-arvona. 

 

4.4.2 Duplikaattinäytteet 

 

Tutkimuskohteilta kerättiin laadun tarkkailemista ja maa-aineksen homogeenisuuden 

tutkimista varten duplikaattinäytteitä. Molemmilta kohteilta kerättiin vuonna 2013 6 

duplikaattinäytettä jokaista menetelmää kohti. Näytteet otettiin samasta 

näytteenottokuopasta kuin varsinaiset näytteet. 

Duplikaattinäytteitä tarkasteltiin näytepareina varsinaisten näytteiden kanssa. 

Näytepareille laskettiin aluksi keskiarvot ja keskihajonnat, joita käyttäen saatiin 

laskettua keskipoikkeama eli suhteellinen hajonta (RSD %) duplikaattipareille. Lopuksi 

laskettiin kaikkien duplikaattiparien keskipoikkeamien keskiarvot, jotka esitetään 

Taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Vuoden 2013duplikaattinäytteiden keskimääräiset RSD%-arvot. 

Menetelmä MMI ENZ BL IONI AA 

As 23.57 13.51 6.58 10.24 23.57 

Au 39.28 0 0 17.27 0 

P 23.78 - - - 20.10 

Fe 22.98 - - 28.53 11.18 

La 413.54 29.73 14.79 47.74 23.35 

Nb 24.67 17.96 21.58 18.99 16.29 

 

Pääsääntöisesti duplikaattinäytteiden laatu on hyvä (RSD % > 30 %). Esimerkiksi 

entsyymi- ja biouutto- sekä ammonium-asetaattimenetelmien tulokset ovat kaikki hyviä. 

MMI-menetelmällä analysoidut Au-pitoisuudet puolestaan antavat hieman heikomman 

kuvan. Huonoimmat tulokset kautta linjan ovat lähes kaikilla menetelmillä 

analysoiduissa lantaanin duplikaattinäytteissä. Esimerkiksi MMI-menetelmällä 
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analysoitujen duplikaattinäytteiden laatu lantaanin suhteen on erittäin heikko. Lantaanin 

suuriin pitoisuusvaihteluihin vaikuttanee sen ja muiden REE-alkuaineiden herkkyys 

kaikille heikkouuttomenetelmille. 

Duplikaattinäytteiden tilastolliseen tarkasteluun on kuitenkin syytä suhtautua kriittisesti 

suppean aineiston takia. Duplikaattinäytteitä kerättiin ainoastaan 6 

kpl/heikkouuttomenetelmä, mistä johtuen yhdenkin duplikaattiparin poikkeava RSD%-

tulos vaikuttaa merkittävästi keskimääräiseen RSD%-tulokseen. Tästä johtuen 

duplikaattiparien tulokset esitetään myös pylväsdiagrammivertailuna Liitteessä 2. 
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5. TUTKIMUSALUEET 

 

Molemmat projektiin valitut tutkimuskohteet sijaitsevat Lapissa; Kyörtesselän fosfori-

REE-mineralisoituma Itä-Lapissa ja Hakokodanmaan kultaesiintymä Keski-Lapissa. 

Kyörtesselän tutkimuskohde on osa Soklin karbonatiittimassiivia ja kuuluu Kuolan 

alkalikiviprovinssiin. Sokliin on suunnitteilla kaivos, jonka toiminta keskittyisi 

pääasiallisesti fosfaattimalmien ja rautamineraalivarantojen hyödyntämiseen. 

Hakokodanmaan tutkimusalue sijaitsee Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä, jolta on 

löydetty useita kultaesiintymiä ja –aiheita, mm. Suurikuusikko. Suurikuusikossa on 

toiminnassa oleva kultakaivos. Hakokodanmaan tutkimuskohde kuuluu Suurikuusikon 

ruhjevyöhykkeelle. 

 

 

Kuva 10. Tutkimuskohteiden sijoittuminen Lappiin. Pohjakartta modifoitu Suomen kallioperäkartasta, 

DigiKP, Digital map Database, version 1.0, Geologian tutkimuskeskus, 2011, 

http://www.geo.fi/en/bedrock.html 

 

 

 

 

http://www.geo.fi/en/bedrock.html
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5.1 Kyörtesselkä 
 

Kyörtesselän tutkimusalue sijaitsee Itä-Lapissa, Savukosken kunnassa (Kuva 11). Se on 

osa Soklin karbonatiittimassiivia, joka kuuluu Kuolan alkalikivi provinssiin (Vartiainen 

1998). Sokli sijaitsee noin 12 km päässä Suomen ja Venäjän rajalta ja noin 90 km:n 

päässä Savukoskesta. Muihin asutuskeskuksiin etäisyydet ovat pitkät. Kyörtesselän 

tutkimusalue sijaitsee noin 5 km päässä suunnitellulta Soklin kaivosalueelta. 

 

 

Kuva 11. Soklin sijainti magneettisella kartalla. Kartta modifoitu aeromagneettisesta anomaliakartasta, 

Geologian tutkimuskeskus, http://hakku.gtk.fi 

 

http://hakku.gtk.fi/
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Soklin karbonatiittikompleksi löytyivuonna 1967 Rautaruukki Oy:n etsiessä malmia 

Kovdorin alkalikivikompleksiin liittyvän rautamalmin suomenpuoleiselta alueelta 

(Vartiainen 1998). Löydetty esiintymä on maailmanmittakaavassakin merkittävä 

fosforiesiintymä (Pöyry 2009). Soklin löytymisestä lähtien sitä on tutkittu intensiivisesti 

ja malmiaiheiden etsimiseksi alueella on kairattu erilaisin menetelmin yli 1400 reikää ja 

porattu yli 6000 kierrekairausreikää. Geofysikaalisista mittauksista on tehty 

magneettisia, sähköisiä, VLF-, säteily- ja painovoimamittauksia sekä seismisiä 

luotauksia. 

Kaivosoikeudet kuuluivat alkujaan Rautaruukki Oy:lle, mutta siirtyivät Kemira Oy:lle 

vuonna 1986. Tällä hetkellä Soklin oikeudet, hallinta ja tutkimusten ohjaus kuuluvat 

norjalaiselle Yara Suomi Oy:lle. 

Tutkimusalue kuuluu Peräpohjolan ilmastovyöhykkeeseen. Alueen vuotuinen 

keskilämpötila on -0,9 °C, vuosisadanta noin 500-600 mm (Pöyry 2009). Pysyvä 

lumipeite tulee yleensä ennen lokakuun loppua ja lumi sulaa sekä jäät lähtevät 

toukokuun loppuun mennessä.  

 

5.1.1 Maaperä 

 

Soklin maaperä on muodostunut pääasiassa viime jääkauden aikana noin 10000 vuotta 

sitten. Jään kuluttava vaikutus on ollut heikkoa, sillä alue sijaitsi viimeisen 

jäätiköitymisen aikana mannerjäätikön keskiosassa jäänjakaja-alueella (Vartiainen 

1998). Vähäisen glasiaalieroosion takia preglasiaalinen rapautumakerros on säilynyt 

hyvin. Itse karbonatiittimassiivin fosforimalmikin on osa tätä rapautumaa.  Alueella 

esiintyy myös vanhoja interglasiaalisia ja interstadiaalisia orgaanisia kerrostumia, sekä 

ennen viimeistä jäätiköitymistä syntyneitä glasifluviaalisia muodostumia. Maaperä 

koostuu lähinnä moreenista, jonka raekoko vaihtelee silttimoreenista soraiseen 

hiekkamoreeniin. Selänteillä maaperä on pääosin moreenia ja laaksoissa soraa, hiekkaa 

ja turvetta. Laaksoissa moreenipatjat ovat paksuimmillaan (n.15 m) ja korkeimmilla 

kohdilla ohuimmillaan. Mannerjään sulamisvesien vaikutuksesta syntynyt luode-kaakko 

suuntainen harjujakso, Kaulusharju, kulkee osittain epäyhtenäisenä malmialueen halki. 

Se koostuu pääosin hienosta ja keskikarkeasta hiekasta, mutta alavimmilla alueilla 

pääosin siltistä ja moreenista. (Pöyry 2009). 
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5.1.2 Kallioperä 

 

Soklin esiintymä liittyy devonikautiseen karbonatiittimassiiviin (n.360 milj. vuotta), 

joka sijoittuu arkeeiseen yli 2500 milj. vuotta vanhaan graniittigneissistä koostuvaan 

kallioperään. Esiintymän halkaisija maan pinnalla on 5-6 km ja se on noin 20–30 metriä 

ympäristöään alempana oleva allaspainanne (Paarma 1970), jota peittää fosforimalmista 

rikastunut vaihtelevan paksuinen rapakallio (keskimäärin noin 26 m) (Vartiainen 1998). 

Rapakallio sisältää Soklin karbonatiitin tärkeimmät malmityypit; trooppisissa 

olosuhteissa syntyneet lateriittiset fosforimalmit (Vartiainen 1998) ja silikaatti-

apatiittimalmit. Lisäksi esiintyy rapakalliomalmeja ja kovan kiven 

fosforimalmiesiintymiä. Nb-mineralisaatiot ja fosforimalmit esiintyvät erillään 

(Lintinen 2014). Alueen halki kulkee koillis-lounais-suuntainen ruhjevyöhyke.  

Esiintymä on poikkileikkaukseltaan alaspäin kapeneva kartiomainen muodostuma 

(Kuva 12), jonka keskellä on magmaattinen karbonatiittinen sydänosa, josta on 

havaittavissa neljän eri magmaattisen vaiheen synnyttämiä kivilajeja (Vartiainen 1998, 

Paarman 1981 mukaan). Sitä ympäröi metakarbonatiittialue, jonka kivilajit ovat 

pääasiassa metafoskoriittia ja metakarbonatiitteja, sekä metasomatiittisesti muuttunut 

ultramafiittivyöhyke, joka koostuu pyrokseenikivistä, amfibolikivistä ja kiillekivistä. 

Yhdessä nämä kolme muodostavat varsinaisen karbonatiitti-intruusion, jota ympäröi 

laaja feniittikehä, joka on syntynyt metasomaattisesti pohjagneissialueen kivilajeista 

(Vartiainen 1998) ja jolla Kyörtesselän tutkimusalue pääsääntöisesti sijaitsee. 

Feniittikehällä on kahdentyyppisiä mineralisoitumia, joista magneettisiin anomalioihin 

liittyy kehämäisiä P-REE-rikastumia ja joihin myös rauta on rikastunut. Toinen 

mineralisoituma tyyppi on karbonatiittimassiivin keskeltä suuntautuvat säteittäiset, 

kapeat apatiitti-REE-pitoiset karbonatiittijuonet, joissa on mm. Nb-, U- ja Th-

rikastumia, mutta myös P-REE pitoisuudet ovat näissä koholla (Al Ani & Sarapää 

2013). Mineralisoitumat ovat osittain päällekkäin ja säteittäiset karbonatiittijuonet 

leikkaavat feniittikehää, sekä kehän ulkopuolella olevia emäksisiä vulkaniitteja. Muita 

feniittikehän kivilajeja ovat amfiboliitti, feniitti, foscoriitti, karbonatiitti ja tonaliitti 

(saatu kairauksilla selville). Karbonatiitti-intruusion ja feniittikehän läpimitta on noin 10 

km ja pinta-ala noin 50 km2 (Vartiainen 1980; Lintinen 2014). 
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Kuva 12. Soklin karbonatiittikompleksin poikkileikkaus ja kivilajit. Modifoitu Vartiaisen 1998 kuvasta. 

 

5.2 Hakokodanmaa 

 

Hakokodanmaa sijaitsee noin 55 kilometriä Kittilästä koilliseen. Se kuuluu 

varhaisproterotsooiseen Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeeseen ja on osa noin 20 km 

pitkää pohjois-etelä-suuntaista Suurikuusikon ruhjevyöhykettä. Hakokodanmaan 

malmityyppi on samankaltainen kuin sen lähellä, noin 3 km:n päässä etelämpänä 

sijaitsevan Suurikuusikon malmiesiintymän, jossa kulta esiintyy ns. refraktorisena 

arsenopyriittiin ja pyriittiin liittyneenä (Härkönen 1997). Alueen Au-mineralisoituneet 

vyöhykkeet ovat 3-20 m leveitä ja jopa satoja metrejä pitkiä linssejä (Agnico Eagle). 

Au-vyöhykkeet koostuvat yleensä 2-5 vierekkäisestä malmilinssistä. Suurikuusikossa 

sijaitsee nykyisin Euroopan suurin kultakaivos, Agnico Eaglen Kittilän kaivos, jossa 

tuotetaan kultaa noin 5000 kg vuodessa. 
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GTK tutki Suurikuusikon aluetta vuosina 1987–1997, jonka jälkeen se myytiin 

Riddarhyttan Resources AB:lle (1998–2005). Agnico Eagle:n omistuksissa se on ollut 

vuodesta 2006. Hakokodanmaalla tutkimukset on aloitettu vuonna 2006. 

Vuoden keskilämpötila alueella on alle -0,5 °C. Sadanta on noin 500–600 mm 

jahaihdunta 200–300 mm vuodessa. Pysyvä lumipeite tulee alueelle normaalisti 

lokakuussa ja lumi sulaa toukokuussa. Alue luokitellaan subarktiseksi ja sen vallitseva 

kasvillisuustyyppi on pohjoisboreaalinen havumetsä. Topografialtaan Suurikuusikon 

alue on melko tasaista ja korkeusvaihtelut ympäristössä ovat 190–260 m meren pinnan 

yläpuolella (Härkönen 1997). Alueella on laajahkoja suoalueita. 

 

5.2.1 Maaperä 

 

Tutkimusalue kuului viimeisimmän jäätiköitymisvaiheen aikana Keski-Lapin 

jäänjakajavyöhykkeeseen, mistä syystä moreeniaines on pääosin peräisin paikallisesta 

kallioperästä tai suhteellisen läheltä kulkeutumismatkojen ollessa lyhyitä. Moreenin 

paksuus on noin 1-6 metriä ja sen alla olevan kallion pinta on yleensä mekaanisesti 

rapautunutta. Rapauman paksuus voi olla jopa 20 metriä (Härkönen 1997). 

Pohjois-Suomessa tehtyjen maaperätutkimusten mukaan Keski-Lapin 

jäänjakajavyöhykkeellä esiintyy viisi eri-ikäistä moreenipatjaa, jotka kuvastavat eri 

virtausvaiheita (Hirvas ym. 1977). Päällimmäiseksi on kerrostunut lähinnä 

ablaatiomoreenia, jonka moreeniaines on löyhää, vähä- tai pienikivistä hiekkamoreenia 

ja jonka paksuus on noin 0,5-1 m (Hirvas ym. 1977; Taivalkoski & Sarala 2009). 

Ablaatiomoreeni on kerrostunut jäätikön virtausvaiheessa I ja sen virtaus liittyy 

sulamisvaiheeseen. Virtausvaiheessa II Keski-Lapissa kerrostunut moreenipatja on ohut 

ja tiivis. Sen alaosasta on tavattu paikoitellen lajittunutta ainesta, jonka päällä on hyvin 

kehittynyt ruskea tai harmaa pohjakerros.  Virtausvaiheessa II jäänjakajavyöhyke sijaitsi 

Keski-Lapissaja jäätikön virtaussuunta oli pääsääntöisesti lännestä itään.Virtausvaihetta 

III pidetään Keski-Lapissa tärkeimpänä moreenin kuljettajan, sillä jäätikön toiminta on 

ollut tuolloin erittäin voimakasta (Hirvas ym. 1977). Jäätikön virtaussuunta oli luoteesta 

kaakkoon. Moreeniaines on kivistä ja moreenipatjat ovat paksumpia ja tiukempaan 

pakkautunutta kuin nuoremmat moreenit (Hirvas ym. 1977). Viimeisimpien 

virtausvaiheiden IV ja V, kerrostamia moreeneja on lähinnä syvimmissä painanteissa ja 



38 
 

 

paksuimpien sedimenttikerrostumien pohjaosissa (Hirvas ym. 1977; Taivalkoski & 

Sarala 2009). 

 

5.2.2 Kallioperä 

 

Hakokodanmaan tutkimusalue sijaitsee Keski-Lapin vihreäkivikompleksissa (CLGC). 

Se on osa Paleoproterotsooista (2.5–1.97 Ga) vihreäkivivyöhykettä, joka ulottuu 

Pohjois-Norjasta Suomen kautta Venäjälle asti (Hanski & Huhma 2004). 

Pintasyntyisistä liuskeista koostuva Keski-Lapin vihreäkivivyöhyke on kerrostunut 

Arkeeisen (> 2.5 Ga) graniittigneisseistä ja liuskeista koostuvan pohjakompleksin 

päälle. Keski-Lapin vihreäkivivyöhyke jaetaan seitsemään ryhmään vanhimmasta 

nuorimpaan: Salla, Kuusamo (ent. Onkamo), Sodankylä, Savukoski, Kittilä, Lainio ja 

Kumpu (Kuva 13). 
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Kuva 13. Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen jako seitsemään litostratigrafiseen ryhmään. Hakokodanmaa 

kuuluu Kittilän ryhmään. Kuva Eero Hanski 2015; henkilökohtainen tiedonanto. 

 

Kittilän ryhmä on yksi suurimmista vulkaniitteja käsittävistä ryhmistä Keski-Lapin 

vihreäkivivyöhykkeellä ja se jaetaan edelleen Porkosen, Pyhäjärven, Vesmajärven ja 

Kautoselän muodostumiin (Lehtonen ym. 1998). Tutkimusalue kuuluu Porkosen 

muodostumaan ja alueella tavattavat kivilajit ovat pääasiassa serttejä, mafisia laavoja ja 

hienorakeisia, usein graffiittipitoisia tuffeja ja tuffiitteja (Paakkola 1971; Lehtonen ym. 

1998). Muita alueella esiintyviä kivilajeja ovat argilliitit, BIF-tyyppiset 

rautamuodostumatja breksiat. Alueelta on löydetty Au-mineralisoituneita rakenteita 

(Agnico Eagle; Taivalkoski & Sarala 2009) (Kuva 14). 
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Kuva 14. Hakokodanmaan kivilajikartta. Kuva Agnico Eagle. Kuva julkaistu Agnico Eaglen luvalla. 

 

Hakokodanmaan tutkimusalueen Au-mineralisoituneet rakenteet liittyvät Suurikuusikon 

(Kiistala) hiertovyöhykkeeseen. Sille ovat tyypillisiä pohjois-etelä-suuntaiset ja lähes 

pystyt hiertovyöhykkeet, joihin yhtyy pienempiä hiertoja (Väisänen 2002; Sarala ja 

Taivalkoski, 2009). Alueen ruhjeiden ja breksioiden kivet ovat yleensä grafiittirikkaita 

ja hyvin rikkonaisia. Suurikuusikon ruhjevyöhyke on todennäköisesti hyvin vanha ja 

kuumien hydrotermisten fluidien vaikutuksesta muuttuneiden kivien esiintyminen 

vyöhykkeen reunoilla viittaa pitkään jatkuneeseen aktiivisuuteen. Yleisimpiä 

muuttumistyyppejä ovat albiittiutuminen ja karbonaattiutuminen (Härkönen 1997). 

Malminmuodostus, mikä ilmenee arseeni- ja rikkikiisun määrän kasvuna, liittyy myös 

hydrotermiseen muuttumiseen. Arseeni- ja rikkikiisujen atomihilassa esiintyvä kulta 

käsittää yli 90 % alueen kullasta. Tästä kullasta noin 73 % on sitoutunut arseenikiisun 

hilaan, noin 23 % rikkikiisun hilaan ja noin 4 % on vapaata kultaa (Sarala ja 

Taivalkoski, 2009).  
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6. TULOKSET 

 

Kyörtesselällä ja Hakokodanmaalla näytteet otettiin kesien 2013 ja 2014 aikana. 

Näytteenottopisteitä tai –linjoja ei kohdistettu tiettyihin rakenteisiin vaan linjat ja pisteet 

sijoitettiin kulkemaan paikannetun mineralisaation yli Hamiltonin (2007) suositusten 

mukaan eli 1/3 näytepisteistä suunniteltiin mineralisaation päälle ja 2/3 molemmin 

puolin mineralisaatiota tausta-alueille.  

Tulosten esittelyssä keskitytään vuoden 2013 näytteenotosta saatuihin analyysituloksiin. 

Tulokset esitellään ensin tärkeimpien alkuaineiden osalta menetelmäkohtaisesti ja 

tutkimusalueittain. Analyysitulokset esitetään tärkeimpien alkuaineiden osalta ns. 

pallokarttoina magneettisten karttojen ja kivilajikarttojen päällä. Lisäksi alkuaineiden 

korreloitumista keskenään tutkitaan korrelaatiokertoimilla. Vuoden 2014 

näytteenottotuloksia käsitellään tärkeimpien alkuaineiden osalta vertailemalla vuoden 

2013 ja 2014 tuloksia tosiinsa toistettavuuden varmistamiseksi. 

Kaikissa alkuaineanalyyseissä absoluuttiset pitoisuudet ovat pieniä (ppm tai ppb). 

Absoluuttisten pitoisuuksien sijaan mielenkiinto kohdistuu anomalia/tausta-

kontrasteihin ja toistettavuuteen.  
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6.1 Kyörtesselkä 

 

Kyörtesselän tutkimuskohteen alkuaineanalyysien käsittelyssä pääpaino on samoissa 

alkuaineissa kuin Soklin kaivoshankkeen tärkeimmissä alkuaineissa (P, Nb, Fe, REE- 

metallit). Lisäksi muita tärkeitä alkuaineita ovat U, Zr, Th ja Ta (GTK). Harvinaisia 

maametalleja ovat La, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pm, Pr, Sc, Sm, Tb, Tm, Y 

ja Yb, joista tarkasteluun on otettu La. 

 

6.1.1 MMI 

 

MMI-M-menetelmällä oli määritetty 53 alkuainetta. Tarkasteltavista alkuaineista 

menetelmä toimii heikosti tantaalille, jonka arvoista suurin osa on alle määritysrajan (<1 

ppb) tai lähellä määritysrajaa. Tästä syystä sen korreloitumisiin muiden alkuaineiden 

kanssa ei kiinnitetä huomiota. 

Tilastollisia tunnuslukuja tärkeimpien alkuaineiden osalta tarkasteltaessa, menetelmä 

toimii erittäin hyvin seuraaville alkuaineille: Fe, Th, U, Zr, Ce, La, Sc ja Y (Taulukko 

6). 

MMI-menetelmän analyysituloksista lasketut korrelaatiot alkuaineiden välillä ovat 

vaihtelevia. Esimerkiksi fosfori korreloi hyvin ainoastaan raudan ja niobin kanssa, 

torium korreloi zirkoniumin kanssa ja uraani korreloi hyvin REE-metallien kanssa. 

REE-metallit korreloivat keskenään hyvin, jopa erinomaisesti (Taulukko 7). 
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Taulukko 6. Tilastolliset tunnusluvut vuodelta 2013 MMI-menetelmällä analysoiduille alkuaineille 

Kyörtesselän tutkimuskohteella. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. 

MMI-M Unit N Min Max Mean StdDev Var Sum Median 

Au ppb 50 0.05 0.4 0.11 0.09 0.01 5.45 0.05 

Fe ppm 50 7 263 73.8 64 4092 3688 56.5 

Nb ppb 50 0.25 50.7 11.6 10.5 111 578.5 9.55 

P ppm 50 0.3 11.4 3.6 2.9 8.4 181.6 3 

Ta ppb 50 0.5 6 0.8 0.9 0.8 39 0.5 

Th ppb 50 21.8 312 111 74.3 5520 5535 88.6 

U ppb 50 5 120 27 21.9 479.6 1349 22 

Zr ppb 50 17 348 129.2 88.8 7891 6460 110 

Ce ppb 50 32 7890 1068 1298 1683956 53415 673 

La ppb 50 14 4830 643 833 693903 32168 412.5 

Li ppb 50 2.5 2,5 2.5 0 0 125 2.5 

Sc ppb 50 20 384 90.2 69.1 4776 4508 70 

Y ppb 50 9 1890 268 318 100858 13421 156 

 

 

Taulukko 7. Kyörtesselän tutkimuskohteen tärkeimpien alkuaineiden MMI-menetelmällä analysoitujen 

tulosten korrelaatioita vuodelta 2013. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. 

MMI-M Fe Nb P Ta Th U Zr Ce La Sc Y 

Fe 1 
          

Nb 0.428 1 
         

P 0.623 0.685 1 
        

Ta 0.006 0.732 0.354 1 
       

Th 0.240 0.358 0.269 -0.006 1 
      

U -0.281 0.231 -0.099 0.137 0.421 1 
     

Zr 0.406 0.515 0.511 0.159 0.885 0.407 1 
    

Ce -0.369 0.067 -0.257 0.151 0.157 0.677 0.082 1 
   

La -0.404 0.005 -0.331 0.045 0.082 0.619 -0.030 0.946 1 
  

Sc -0.170 0.126 -0.117 -0.036 0.357 0.873 0.379 0.774 0.732 1 
 

Y -0.419 0.076 -0.304 0.217 0.033 0.650 -0.016 0.917 0.904 0.733 1 
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MMI-menetelmällä analysoidut fosfori-pitoisuudet näyttävät pääsääntöisesti liittyvän 

karbonatiittialueelle läntisellä linjalla sekä magneettisiin anomalioihin feniittikehällä, 

etenkin itäisemmällä linjalla (Kuva 15a). Joitain taustaa suurempia pitoisuuksia esiintyy 

itäisen linjan kaakkoispäässä pienempien magneettisten anomalioiden tuntumassa.  

Lantaani, sekä sen kanssa hyvin korreloivat muut REE-alkuaineet liittyvät selkeästi 

läntisellä linjalla magneettisiin anomalioihin (Kuva 15b). Lisäksi linjan eteläpäässä 

niillä on suurempia pitoisuuksia. Itäisellä linjalla puolestaan lantaanipitoisuudet ovat 

lähellä tausta-arvoja. 

 

 

Kuvat 15a ja 15b. Kyörtesselän MMI-näytteenoton P- ja La-pitoisuudet vuodelta 2013 magneettisella 

kartalla. Kivilajiviivat on merkitty harmaalla. Magneettinen kartta GTK. 
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Fosforin kanssa hyvin korreloivien niobin ja raudan pitoisuudet liittyvät myös, etenkin 

itäisellä linjalla magneettisiin anomalioihin (Kuvat 15c ja 15d). Myös niillä on joitain 

taustaa suurempia pitoisuuksia itäisen linjan kaakkoispäässä. Läntisellä linjalla 

pitoisuuksien jakaantumisessa alkuaineiden välillä on enemmän variaatiota. Niobi 

noudattelee samankaltaista jakaumaa kuin fosfori, pitoisuushuippujen keskittyen linjan 

pohjoispäähän karbonatiittialueelle. Raudan anomaaliset pitoisuudet puolestaan liittyvät 

selkeästi feniittikehän magneettisiin anomalioihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 15c ja 15d. MMI-näytteenoton Nb- ja Fe-pitoisuudet vuodelta 2013 magneettisella kartalla. 

Kivilajiviivat on merkitty harmaalla. Magneettinen kartta GTK. 
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6.1.2 Entsyymiuutto 

 

Entsyymiuuttomenetelmällä oli analysoitu 61 alkuainetta. Fosforia ja rautaa 

menetelmällä ei ole määritetty, eikä se toimi hyvin niobille, jonka arvoista 36/51 on alle 

määritysrajan (<0,01 ppb). Myös kullan (50/51), tantaalin (46/51) ja skandiumin (49/51) 

suhteen menetelmä on heikko. Yleensäkin menetelmä toimii heikosti useille 

alkuaineille. Parhaiten menetelmätoimii REE-alkuaineille sekä pääalkuaineista 

toriumille, uraanille ja zirkoniumille (Taulukko 8). 

Korrelaatiot ovat pääsääntöisesti heikkoja alkuaineiden välillä (Taulukko 9). Ainoastaan 

torium, uraani ja zirkonium korreloivat jopa erittäin hyvin keskenään. Ne korreloivat 

myös kohtuullisesti REE-metallien kanssa. REE-metallienkorrelaatiot ovat hyviä, 

lukuun ottamatta skandiumia, jonka lähes kaikki pitoisuudet ovat alle määritysrajan (< 

10 ppb). 
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Taulukko 8. Tilastolliset tunnusluvut vuodelta 2013 entsyymiuuttomenetelmällä analysoiduille alkuaineille 

Kyörtesselän tutkimuskohteella.Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. 

ENZ-MS Unit N Min Max Mean StdDev Var Sum Median 

Au ppb 51 0.0025 0.006 0.003 0.00049 2E-07 0.131 0.0025 

Nb ppb 51 0.05 6.9 0.4 1.1 1.3 19.6 0.05 

Ta ppb 51 0.01 0.15 0.02 0.02 0 0.9 0.01 

Th ppb 51 0.21 17.2 3.4 3.8 14.1 172.9 2.1 

U ppb 51 0.06 3.04 0.8 0.7 0.4 40 0.57 

Zr ppb 51 1.5 47.9 8.9 9.7 93.8 453.4 5.8 

Ce ppb 51 1.27 112 29.7 28.9 833.1 1515 18.9 

La ppb 51 1.47 284 30.8 46.5 2158 1568 13.5 

Li ppb 51 0.8 12 4.9 2.8 7.8 251.8 4.6 

Sc ppb 51 5 20 5.5 2.3 5.3 280 5 

Y ppb 51 0.025 27.9 4.3 5.6 31.6 219 2.16 

 

 

Taulukko 9. Kyörtesselän tutkimuskohteen tärkeimpien alkuaineiden entsyymiuuttomenetelmällä 

analysoitujen tulosten korrelaatioita vuodelta 2013. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. 

ENZ-MS Nb Ta Th U Zr Ce La Li Sc Y 

Nb 1 
         

Ta 0.266 1 
        

Th 0.076 0.050 1 
       

U 0.028 0.065 0.852 1 
      

Zr 0.130 0.102 0.951 0.855 1 
     

Ce 0.018 0.028 0.536 0.789 0.547 1 
    

La -0.035 -0.036 0.284 0.557 0.318 0.793 1 
   

Li 0.108 0.021 0.207 0.046 0.187 -0.170 -0.214 1 
  

Sc 0.071 -0.030 0.637 0.668 0.702 0.357 0.324 0.078 1 
 

Y 0.014 0.023 0.539 0.762 0.597 0.818 0.920 -0.114 0.604 1 
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Suurin osa entsyymiuutolla analysoiduista Nb-pitoisuuksista on alle määritysrajan, 

mutta tuloksissa on muutamia suurempia pitoisuuksia, jotka esiintyvät kuitenkin melko 

sattumanvaraisesti molemmilla linjoilla. Joiltain osin ne näyttävät liittyvän 

magneettisiin anomalioihin etenkin läntisellä linjalla (Kuva 16a).  

Lantaanille menetelmä puolestaan toimii erittäin hyvin ja sen anomaaliset pitoisuudet 

liittyvät feniittikehän magneettisiin anomalioihin (Kuva 16b). Itäisellä linjalla sillä ei 

ole merkittäviä pitoisuuksia. 

 

 

Kuvat 16a ja 16b. Entsyymiuuttomenetelmällä analysoidut Nb- ja La-pitoisuudet vuodelta 2013 

magneettisella kartalla. Kivilajiviivat on merkitty harmaalla. Magneettinen kartta GTK. 
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6.1.3 Biouutto 

 

Biouuttomenetelmällä oli analysoitu 58 alkuainetta. Menetelmällä ei saada määritettyä 

fosforia eikä rautaa. Kullan suhteen menetelmä toimii heikosti. Muiden tarkasteltavien 

alkuaineiden suhteen menetelmä toimii hyvin (Taulukko 10).  

Alkuaineiden väliset korrelaatiot ovat pääsääntöisesti hyviä, lukuun ottamatta niobin ja 

tantaalin korrelaatioita. Niobi ja tantaali korreloivat ainoastaan keskenään. Loput 

alkuaineet korreloivat hyvin tai erinomaisesti keskenään (Taulukko 11). 
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Taulukko 10. Tilastolliset tunnusluvut vuodelta 2013 biouuttomenetelmällä analysoiduille alkuaineille 

Kyörtesselän tutkimuskohteella.Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. 

Biouutto Unit N Min Max Mean StdDev Var Sum Median 

Au ppb 51 0.025 0.14 0.035 0.024 0.0006 1.8 0.025 

Nb ppb 51 1.5 129 29 27.6 761 1480 21.9 

Ta ppb 51 0.07 9.64 1.6 1.9 3.7 84 1.1 

Th ppb 51 26.6 1470 276 308 95205 14065 163 

U ppb 51 15 190 56 43.7 1911 2854 42.2 

Zr ppb 51 54.7 1570 330 292.8 85734 16843 204 

Ce ppb 51 113 4140 960 885.8 784687 48947 565 

La ppb 51 80.4 3810 695 746.6 557376 35426 412 

Li ppb 51 0.1 25.7 3 4.6 21 158 1.5 

Sc ppb 51 36.3 411 119 94.9 9001 6058 88 

Y ppb 51 17.1 759 132 144.5 20873 6734 83 

 

 

Taulukko 11. Kyörtesselän tutkimuskohteen tärkeimpien alkuaineiden biouuttomenetelmällä analysoitujen 

tulosten korrelaatioita vuodelta 2013. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. 

Biouutto Nb Ta Th U Zr Ce La Li Sc Y 

Nb 1 
         

Ta 0.834 1 
        

Th 0.443 0.305 1 
       

U 0.299 0.186 0.715 1 
      

Zr 0.526 0.431 0.942 0.757 1 
     

Ce 0.400 0.292 0.892 0.823 0.860 1 
    

La 0.303 0.163 0.763 0.908 0.731 0.847 1 
   

Li 0.467 0.397 0.289 0.245 0.341 0.278 0.219 1 
  

Sc 0.328 0.167 0.775 0.909 0.799 0.776 0.876 0.264 1 
 

Y 0.370 0.250 0.741 0.922 0.733 0.821 0.973 0.315 0.892 1 
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Molempien, sekä niobin että lantaanin anomaalisimmat pitoisuudet näyttävät liittyvän 

feniittikehällä oleviin magneettisiin anomalioihin (Kuvat 17a ja 17b). Niiden 

pitoisuuksien jakaantumisissa on silti eroja, niobilla on lisäksi kohonneita arvoja 

läntisen linjan pohjoispäässä, kun lantaanilla puolestaan korkeita pitoisuuksia esiintyy 

linjan eteläpäässä feniitin ja emäksisen vulkaniitin kontaktivyöhykkeessä. 

 

 

Kuvat 17a ja 17b. Biouuttomenetelmällä analysoidut Nb- ja La-pitoisuudet vuodelta 2013 magneettisella 

kartalla. Kivilajiviivat on merkitty harmaalla. Magneettinen kartta GTK. 
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6.1.4 Ammonium-asetaatti uutto 

 

Ammonium-asetaatti uutolla oli analysoitu 63 alkuainetta. Alkuaineanalyysissä 

pitoisuusrajana käytetään ppm-yksikköä, mistä syystä pitoisuudet ovat hyvin pieniä. 

Menetelmä toimii heikosti kullalle ja tantaalille, joiden pitoisuuksista useimmat ovat 

alle määritysrajan. Hyvin menetelmä puolestaan näyttäisi toimivan tarkasteltavista 

alkuaineista raudalle, fosforille ja useimmille REE-alkuaineille (Taulukko 12). 

Korrelaatiokertoimet alkuaineiden välillä ovat huonot. Ainoastaan torium, uraani ja 

zirkonium korreloivat kohtalaisesti tai hyvin sekä REE-alkuaineet korreloivat 

keskenään hyvin tai erinomaisesti. Myös torium ja uraani korreloivat hyvin REE-

metallien kanssa (Taulukko 13). 
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Taulukko 12. Tilastolliset tunnusluvut vuodelta 2013 ammonium-asetaattimenetelmällä analysoiduille 

alkuaineille Kyörtesselän tutkimuskohteella. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. ME-MS04=Ammonium-

asetaatti uutto. 

ME-MS04 Unit N Min Max Mean StdDev Var Sum Median 

Au ppm 51 0.0005 0001 0.0006 0.0002 2,65E-08 0.029 0.0005 

Fe ppm 51 44 1910 309.4 380 144477 15777 184 

Nb ppm 51 0.0044 0.114 0.03 0.02 0.001 1.5 0.02 

P ppm 51 6 92 24.2 19.4 376.7 1234 16 

Ta ppm 51 0.0005 0.007 0.002 0.002 2,62E-06 0.1 0.001 

Th ppm 51 0.0701 2.86 1 0.6 0.4 50.9 0.9 

U ppm 51 0.0431 0.776 0.2 0.1 0.01 9.8 0.2 

Zr ppm 51 0.11 2.95 0.97 0.6 0.4 49.4 0.7 

Ce ppm 51 0.211 16.05 3.7 3.1 9.4 188.6 2.9 

La ppm 51 0.155 14.15 3.2 3.3 10.6 162 2.1 

Li ppm 51 0.03 0.15 0.1 0.03 0.001 3.4 0.1 

Y ppm 51 0.0579 1.58 0.5 0.3 0.1 23.4 0.4 

 

 

Taulukko 13. Kyörtesselän tutkimuskohteen tärkeimpien alkuaineiden ammonium-asetaattimenetelmällä 

analysoitujen tulosten korrelaatioita vuodelta 2013. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. ME-

MS04=Ammonium-asetaatti uutto. 

ME-MS04 Fe Nb P Ta Th U Zr Ce La Li Y 

Fe 1 
          

Nb 0.888 1 
         

P 0.073 0.264 1 
        

Ta 0.787 0.926 0.366 1 
       

Th -0.031 0.100 -0.078 0.020 1 
      

U -0.076 -0.042 -0.046 -0.125 0.669 1 
     

Zr 0.334 0.435 0.021 0.392 0.808 0.494 1 
    

Ce -0.218 -0.110 -0.030 -0.176 0.629 0.729 0.331 1 
   

La -0.255 -0.213 -0.178 -0.249 0.656 0.765 0.328 0.751 1 
  

Li 0.240 0.076 -0.187 0.137 -0.249 -0.286 0.071 -0.411 -0.359 1 
 

Y -0.213 -0.164 -0.060 -0.196 0.646 0.814 0.403 0.785 0.940 -0.327 1 
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Menetelmä toimii erittäin hyvin fosforille, jonka suurimmat pitoisuudet näyttäisivät 

liittyvän etenkin läntisen linjan pohjoispäähän karbonatiitin ja feniitin 

kontaktivyöhykkeeseen (Kuva 18a). Lisäksi joitain suurempia pitoisuuksia esiintyy 

linjan eteläpäässä, jossa on havaittavissa pienempiä magneettisia anomalioita. Itäisellä 

linjalla fosforipitoisuudet ovat heikommat, mutta sielläkin suurimmat linjan 

pitoisuuksista liittyvät magneettisiin anomalioihin.  

Lantaanille menetelmä näyttää myöstoimivan hyvin (Kuva 18b), tosin pitoisuuserot 

läntisellä linjalla ovat suhteellisen pieniä, jolloin anomaalisten alueiden paikallistaminen 

vaikeutuu, kun tausta-anomalia-kontrasti on pieni. Anomaalisimmat pitoisuudet liittyvät 

kuitenkin selkeästi magneettisiin anomalioihin molemmilla linjoilla, tosin itäisen linjan 

pitoisuudet ovat huomattavasti pienemmät kuin läntisen linjan La-pitoisuudet. 

 

 

Kuvat 18a ja 18b. Ammonium-asetaattimenetelmällä analysoidut P- ja La-pitoisuudet vuodelta 2013 

magneettisella kartalla. Kivilajiviivat on merkitty harmaalla. Magneettinen kartta GTK. 
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Myös niobille ja raudalle menetelmä toimii hyvin ja ne korreloivat keskenään erittäin 

hyvin. Molempien alkuaineiden suurimmat pitoisuudet liittyvät magneettisiin 

anomalioihin feniittikehällä (Kuvat 18c ja 18d). Lisäksi läntisen linjan eteläpäässäsekä 

itäisen linjan kaakkoispäässäon joitain suurempia pitoisuuksia molemmilla alkuaineilla. 

 

 

Kuvat 18c ja 18d. Ammonium-asetaattimenetelmällä analysoidut Nb- ja Fe-pitoisuudet vuodelta 2013 

magneettisella kartalla. Kivilajiviivat on merkitty harmaalla. Magneettinen kartta GTK. 
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6.1.5 Ioniuutto 

 

Ioniuuttomenetelmällä analysoitiin 60 alkuainetta. Menetelmällä ei ole määritetty 

fosforia ja sen toimivuus tantaalille on melko heikko. Parhaiten menetelmä näyttää 

toimivan tarkasteltavista alkuaineista REE-metalleille, raudalle, toriumille ja 

zirkoniumille (Taulukko 14). 

Alkuaineiden korrelaatiot ovat kohtalaisia tai hyviä lähinnä toriumilla, uraanilla, 

zirkoniumilla ja REE-metalleilla. Myös litiumin ja niobin korrelaatiot ovat joiltain osin 

kohtalaisia tai hyviä. Rauta korreloi kohtalaisesti vain niobin ja zirkoniumin kanssa 

(Taulukko 15). Tantaalin hyvät korrelaatiot ovat harhaanjohtavia, sillä suurin osa 

tantaalin arvoista on alle määritysrajan (< 1 ppb). 
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Taulukko 14. Tilastolliset tunnusluvut vuodelta 2013 ioniuuttomenetelmällä analysoiduille alkuaineille 

Kyörtesselän tutkimuskohteella.Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. ME-MS23=Ioniuutto. 

ME-MS23 Unit N Min Max Mean StdDev Var Sum Median 

Au ppb 51 0.02 0.49 0.09 0.09 0.007 4.41 0.06 

Fe ppm 51 2.8 201 58.6 48.1 2318 2988 42 

Nb ppb 51 0.6 33.8 9.9 9.3 87 504 6.4 

Ta ppb 51 0.5 3 0.9 0.6 0.4 46 0.5 

Th ppb 51 14.55 305 78.5 70.4 4954 40001 49.6 

U ppb 51 2.8 50.5 11.6 9.7 94 594 8.9 

Zr ppb 51 5.8 398 90.8 92.6 8571 4631 52.2 

Ce ppb 51 23.1 1400 408.6 376.8 142005 20839 258 

La ppb 51 14.4 1615 294.5 329.2 108358 15021 176.5 

Li ppb 51 0.1 20.9 4.1 4.3 19 207 2.9 

Sc ppb 51 14 145 46.2 30.8 947 2355 36 

Y ppb 51 9.5 657 116.5 131.1 17188 5942 67.2 

 

 

Taulukko 15. Kyörtesselän tutkimuskohteen tärkeimpien alkuaineiden ioniuuttomenetelmällä analysoitujen 

tulosten korrelaatioita vuodelta 2013. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. ME-MS23=Ioniuutto. 

ME-MS23 Fe Nb Ta Th U Zr Ce La Li Sc Y 

Fe 1 
          

Nb 0.646 1 
         

Ta 0.460 0.909 1 
        

Th 0.311 0.464 0.350 1 
       

U 0.145 0.465 0.365 0.558 1 
      

Zr 0.672 0.777 0.587 0.707 0.628 1 
     

Ce -0.044 0.376 0.342 0.366 0.816 0.469 1 
    

La -0.124 0.176 0.140 0.261 0.769 0.258 0.872 1 
   

Li 0.450 0.791 0.643 0.560 0.530 0.764 0.395 0.214 1 
  

Sc 0.210 0.472 0.311 0.515 0.871 0.617 0.760 0.784 0.602 1 
 

Y -0.336 0.058 0.090 0.091 0.563 -0.003 0.758 0.872 0.090 0.601 1 
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Ioniuuttomenetelmän analyysitulosten niobi- ja rautapitoisuudet näyttävät liittyvän 

feniittikehän magneettisiin anomalioihin (Kuvat 19a ja 19b). Lisäksi itäisen linjan 

kaakkoispään pienemmät magneettiset anomaliat tulevat esille suurempina Fe-

pitoisuuksina. 

 

 

Kuvat 19a ja 19b. Ioniuuttomenetelmällä analysoidut Nb- ja Fe-pitoisuudet vuodelta 2013 magneettisella 

kartalla. Kivilajiviivat on merkitty harmaalla. Magneettinen kartta GTK. 
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Lantaanipitoisuudet liittyvät, etenkin läntisellä linjalla feniittikehän magneettisiin 

anomalioihin. Myös läntisen linjan eteläpään pienemmät magneettiset anomaliat tulevat 

esille hieman korkeampina La-pitoisuuksina. Itäisen linjan pitoisuudet ovat pienet, eikä 

siellä ole suurempia La-pitoisuuksisa lukuun ottamatta muutamia taustaa suurempia 

pitoisuuksia magneettisten rakenteiden päällä linjan pohjoisosassa. 

 

 

Kuva 19c. Ioniuuttomenetelmällä analysoidut La-pitoisuudet vuodelta 2013 magneettisella kartalla. 

Kivilajiviivat on merkitty harmaalla. Magneettinen kartta GTK. 
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6.1.6 SGH 

 

SGH-menetelmän tulokset perustuvat Actlabs:n tekemiin tulkintoihin tutkimusalueelta 

kerätyistä näytteistä. SGH-näytteitä kerättiin tutkimuskohteelta yhteensä 57 kpl kesällä 

2013. Varsinaisia näytteitä oli 51 kpl ja duplikaattinäytteitä 6 kpl. Duplikaattinäytteiden 

tarkkuus oli laboratorion mukaan erinomainen (8.6%). 

Mineralisoituneiden vyöhykkeiden paikantamiseen on ActLabs:n raportin mukaan 

käytetty polymetallisia mineralisaatioita indikoivia SGH-yhdisteitä, jotka ovat 

molekyylipainoltaan pääasiassa alhaiseen ja keskikokoiseen hiilivety-yhdisteiden 

luokkiin kuuluvia. Laboratorion tulkinnassa anomaalisimpia alueita esittää punaisen eri 

sävyt (Kuva 20). Tulkinnan mukaan anomaalisimmat vyöhykkeet sijoittuvat läntisen 

linjan eteläpäähän ja itäisen linjan pohjoispäähän, sekä kaksi pienempää anomaliaa 

linjan kaakkoispäähän. Actlabs:n mukaan mahdollinen mineralisaatio ei ole kovin 

syvällä, todennäköisesti noin 20 metrin syvyydellä. 

Actlabsin tulkinta anomaalisista alueista korreloituu magneettisen anomaliakartan 

kanssa hyvin. Magneettisella kartalla SGH-tuloksia esitettäessä voidaan huomata 

anomaalisimpien alueiden liittyvän magneettisiin anomalioihin feniittikehällä. 

Useimmilla testatuilla heikkouuttomenetelmillä läntisen linjan pohjoisin anomalia, joka 

sijaitsee karbonatiitin ja feniitin kontaktivyöhykkeessä, tulee esille korkeampina Nb- ja 

P-pitoisuuksina. Linjan eteläisemmät anomaliat feniittikehällä tulevat esille kaikilla 

menetelmillä lähinnä suurina La-pitoisuuksina. Itäisen linjan anomalioihin liittyvät 

lähinnä korkeammat Nb- ja Fe-pitoisuudet. 
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Kuva 20. Actlabsin tulkinta mineralisoituneista vyöhykkeistä näytteenottolinjoilla magneettisen 

anomaliakartan päällä. Magneettinen kartta GTK. 
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6.1.7 pH 

 

Näytteenoton yhteydessä kerättyjen pH-näytteiden mittaustulokset esitetään kuvissa 21a 

ja 21b. Vihreät palkit kuvaavat mineralisoituneita alueita näytteenottolinjoilla. pH-

mittauksilla pyritään määrittämään vetyionien, H+, muodostamia geokemiallisia 

anomalioita, jotka tyypillisesti muodostavat ns. kaninkorva-anomalioita pintamaahan 

indikoiden pelkistyneen vyöhykkeen esiintymistä mineralisaation yläpuolella (Hamilton 

2004a, b). Molemmilla näytteenottolinjoilla pH-arvoissa on havaittavissa pieniä 

pitoisuushuippuja molemmin puolin mineralisoituneita alueita, mutta koska 

sulfidipitoiset mineraalit puuttuvat Kyörtesselästä, pH-muutokset johtuvat mahdollisesti 

maaperän luontaisesta pH-vaihtelusta.  

 

 

 

 

Kuvat 21a ja 21b.  Kyörtesselän tutkimusalueen vuoden 2013 pH-arvojen jakaantuminen 

näytteenottolinjoille 1 ja 2. 
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6.1.8 Heikkouuttomenetelmien vertailua 

 

Eri heikkouuttomenetelmiä vertaillaan toisiinsa tärkeimpien alkuaineiden osalta 

mineralisaatioiden paikallistamiseen parhaiten soveltuvien menetelmien löytämiseksi. 

Vertailu tehdään käyttämällä absoluuttisten pitoisuuksien sijaan rikastuskertoimia 

pitoisuuserojen huomioimiseksi. 

Käytetyistä heikkouuttomenetelmistä ainoastaan MMI- ja ammonium-

asetaattimenetelmät määrittävät fosforia (Kuvat 22a ja 22b). Näytteenottolinjalla 1 

MMI-menetelmällä analysoidut anomaalisimmat fosforipitoisuudet ovat linjan 

pohjoispäässä karbonatiittialueella ja heti sen läheisyydessä pitoisuuksien laskien kohti 

linjan eteläpäätä. Ammonium-asetaattimenetelmällä analysoidut fosforipitoisuudet 

näyttävät noudattavan pääsääntöisesti samankaltaista trendiä kuin MMI-menetelmän P-

pitoisuudet, tosin niiden korrelaatio on melko huono (kerroin 0.419). Myös ammonium-

asetaattimenetelmän tuloksissa pitoisuushuippu esiintyy karbonatiittialueen tuntumassa. 

Lisäksi linjan eteläpäässä on yksittäinen fosforin pitoisuushuippu.  

Näytteenottolinjalla 2 (Kuva 22b) menetelmien välillä esiintyy enemmän hajontaa 

fosforipitoisuuksissa ja niiden korreloituminen on heikompaa (kerroin 0.368) kuin 

linjalla 1. Tausta-anomalia-kontrasti on kummankin menetelmän P-pitoisuuksissa 

melko pieni, mutta suurimmat pitoisuudet näyttäisivät silti liittyvän lähelle 

karbonatiittia. Joitain suurempia pitoisuuksia tulee esiin linjan kaakkoispäässä, jotka 

saattavat johtua karbonatiittijuonista.  
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Kuva 22a. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä MMI- ja ammonium-asetaattimenetelmillä analysoitujen P-

pitoisuuksien esiintyminen näytteenottolinjalla 1 rikastuskertoimien (RR) avulla esitettynä. 

 

 

Kuva 22b. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä MMI- ja ammonium asetaatti-menetelmillä analysoitujen P-

pitoisuuksien esiintyminen näytteenottolinjalla 2 rikastuskertoimien (RR) avulla esitettynä. 
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Raudan suhteen heikkouuttomenetelmien vertailtavuus näyttää hyvältä ja menetelmien 

väliset korrelaatiot ovat melko hyviä molemmilla linjoilla (Taulukot 16a ja 

16b).Käytetyistä heikkouuttomenetelmistä vain MMI-, ioniuutto- ja ammonium-

asetaattimenetelmät määrittävät rautaa.  

 

Taulukko 16a ja 16b. MMI-, ioniuutto- ja ammonium-asetaattimenetelmien analyysituloksista lasketut 

raudan korrelaatiokertoimet näytelinjoilta 1 ja 2. 

Linja 1 Fe_MMI Fe_IONI Fe_AA 

 

Linja 2 Fe_MMI Fe_IONI Fe_AA 

Fe_MMI 1 

 
  

 

Fe_MMI 1 

 
  

Fe_IONI 0.845 1   
 

Fe_IONI 0.678 1   

Fe_AA 0.545 0.743 1 

 

Fe_AA 0.418 0.444 1 

 

Kaikilla kolmella menetelmällä tulee esiin kaksihuippuinen anomalia pisteiden 163-166 

magneettisen rakenteen päällä linjalla 1 (Kuva 23a). Lisäksi linjan eteläpäässä, etenkin 

ammonium-asetaattimenetelmällä, mutta myös pienemmässä mittakaavassa ioniuutolla, 

on hieman taustaa suurempia Fe-pitoisuuksia.Myös linjalla 2 menetelmien vertailtavuus 

on hyvä. MMI- ja ioniuuttomenetelmien Fe-pitoisuudet näyttävät noudattavan 

samankaltaista trendiä, tosin kummallakaan menetelmällä tausta-anomalia-kontrasti ei 

ole erityisen hyvä. Ammonium-asetaattimenetelmän Fe-pitoisuuksien tausta-anomalia-

kontrasti puolestaan on hyvä.  

Rautaa määrittävien heikkouuttomenetelmien vertailtavuus on siis suhteellisen hyvä. 

Kaikki kolme menetelmää noudattavat samankaltaista trendiä, tosin pitoisuustasot 

vaihtelevat menetelmien välillä. Lisäksi menetelmillä tulee esille magneettisten 

anomalioiden sijainnit suhteellisen hyvin korkeimpien pitoisuuksien liittyessä 

magneettisiin anomalioihin. 
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Kuva 23a. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä eri menetelmillä analysoitujen Fe-pitoisuuksien 

esiintyminen näytteenottolinjalla 1 rikastuskertoimien (RR) avulla esitettynä. 

 

 

Kuva 23b. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä eri menetelmillä analysoitujen Fe-pitoisuuksien 

esiintyminen näytteenottolinjalla 2 rikastuskertoimien (RR) avulla esitettynä. 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

155 157 159 161 163 166 167 169 171 173 175 177 179 181

R
R

Linja 1

Fe_MMI

Fe_IONI

Fe_AA

Mine-
ralisoitu-
nut alue

0

2

4

6

8

10

12

14

190 192 194 196 198 200 202 204 188 186 184 182

R
R

Linja 2

Fe_MMI

Fe_IONI

Fe_AA

Mine-
ralisoitu-
nut alue



67 
 

 

Kaikki heikkouuttomenetelmät määrittävät niobia, mutta menetelmien vertailtavuus 

korrelaatiokertoimien avulla tarkasteltuna ei ole hyvä etenkään linjalla 1 useimpien 

menetelmien välillä (Taulukot 17a ja 17b). Linjalla 2 puolestaan korrelaatiot ovat 

pääasiassa hyviä. 

 

Taulukko 17a. Heikkouuttomenetelmien analyysituloksista lasketut niobin korrelaatiot näytteenottolinjalla 

1. 

Linja 1 Nb_MMI Nb_ENZ Nb_BL Nb_IONI Nb_AA 

Nb_MMI 1 
    

Nb_ENZ 0.128 1 
   

Nb_BL 0.533 0.220 1 
  

Nb_IONI 0.392 0.097 0.538 1 
 

Nb_AA 0.213 0.050 0.400 0.491 1 

 

Taulukko 17b. Heikkouuttomenetelmien analyysituloksista lasketut niobin korrelaatiot näytteenottolinjalla 

2. 

Linja 2 Nb_MMI Nb_ENZ Nb_BL Nb_IONI Nb_AA 

Nb_MMI 1 
    

Nb_ENZ 0.161 1 
   

Nb_BL 0.419 0.819 1 
  

Nb_IONI 0.520 0.574 0.872 1 
 

Nb_AA -0.161 -0.014 0.131 0.077 1 

 

Korkeimmat Nb-pitoisuudet näyttäisivät lähes kaikilla menetelmillä keskittyvän linjalla 

1 pääasiassa pohjoispäähän, pois lukien ammonium-asetaattimenetelmän Nb-

pitoisuudet, joilla tausta-anomalia-kontrasti on pieni, eivätkä anomaaliset pitoisuudet 

siten erotu taustasta (Kuva 24a).  

Entsyymiuuttomenetelmän anomaaliset Nb-pitoisuudetnäyttävät hyvältä, mutta 

tarkastelussa on huomioitava, että suurin osa määritetyistä Nb-pitoisuuksista on alle 

määritysrajan, jolloin anomaaliset pitoisuudet korostuvat entisestään. Sen, samoin kuin 

ioniuuttomenetelmän Nb-pitoisuudet liittyvät kuitenkin linjan 1 pohjoispään 

magneettisiin anomalioihin. Myös MMI- ja biouuttomenetelmien Nb-pitoisuudet ovat 

hieman koholla magneettisten rakenteiden päällä linjan 1 pohjoispäässä. 
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Linjalla 2 eri menetelmien Nb-pitoisuudet ovat keskittyneet lähinnä linjan 

pohjoispäähän magneettisen anomalian tuntumaan (Kuva 24b). Lisäksi kaikilla 

menetelmillä on muutamia suurempia pitoisuushuippuja kautta linjan, jotka voisivat 

liittyä feniittiä leikkaaviin karbonatiittijuoniin, joissa on Nb-rikastumia. 

 

 

Kuva 24a. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä eri menetelmillä analysoitujen Nb-pitoisuuksien 

esiintyminen näytteenottolinjalla 1 rikastuskertoimien (RR) avulla esitettynä. 

 

 

Kuva 24b. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä eri menetelmillä analysoitujen Nb-pitoisuuksien 

esiintyminen näytteenottolinjalla 2 rikastuskertoimien (RR) avulla esitettynä. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

155 157 159 161 163 166 167 169 171 173 175 177 179 181

R
R

Linja 1

Nb_MMI

Nb_ENZ

Nb_BL

Nb_IONI

Nb_AA

Mine-
ralisoitu-
nut alue

0

2

4

6

8

10

12

14

190 192 194 196 198 200 202 204 188 186 184 182

R
R

Linja 2

Nb_MMI

Nb_ENZ

Nb_BL

Nb_IONI

Nb_AA

Mine-
ralisoitunut
alue



69 
 

 

Lantaanin suhteen menetelmien vertailtavuus on erittäin hyvä, lukuun ottamatta MMI-

menetelmän heikkoa korrelaatiota muiden menetelmien La-pitoisuuksien kanssa etenkin 

linjalla 1 (Taulukot 18a ja 18b). Muilta osin menetelmät korreloivat keskenään hyvin 

lantaanin suhteen. 

 

Taulukko 18a. Heikkouuttomenetelmien analyysituloksista lasketut lantaanin korrelaatiot 

näytteenottolinjalla 1. 

Linja 1 La_MMI La_ENZ La_BL La_IONI La_AA 

La_MMI 1 
    

La_ENZ 0.322 1 
   

La_BL 0.006 0.647 1 
  

La_IONI 0.062 0.358 0.598 1 
 

La_AA 0.151 0.789 0.732 0.646 1 

 

Taulukko 18b. Heikkouuttomenetelmien analyysituloksista lasketut lantaanin korrelaatiot 

näytteenottolinjalla 2. 

Linja 2 La_MMI La_ENZ La_BL La_IONI La_AA 

La_MMI 1 
    

La_ENZ 0.700 1 
   

La_BL 0.463 0.802 1 
  

La_IONI 0.489 0.748 0.835 1 
 

La_AA 0.312 0.533 0.539 0.688 1 

 

Pääsääntöisesti suurimmat pitoisuudet kaikilla menetelmillä analysoituna liittyvät 

feniittikehän magneettisiin anomalioihin linjalla 1 (Kuva 25a). Lisäksi MMI-

menetelmän La-pitoisuudet ovat koholla linjan eteläpäässä emäksisen vulkaniitin päällä. 

Aiemmissa menetelmäkohtaisissa lantaanipitoisuuksien tarkasteluissa kaikilla 

menetelmillä pitoisuudet olivat melko pieniä linjalla 2, eivätkä ne siten tulleet 

absoluuttisia pitoisuuksia tarkasteltaessa esille johtuen linjan 1 suurista pitoisuuksista. 

Rikastuskertoimien avulla anomaalisimpia pitoisuuksia linjoittain tarkastellessa 

anomaliat erottuvat huomattavasti selkeämmin taustasta (Kuva 25b). Lantaanin 

anomaalisimmat pitoisuudet kaikilla menetelmillä liittyvät itäisen linjan magneettisiin 

anomalioihin. Linjan kaakkoispäässä MMI-menetelmällä analysoidut La-pitoisuudet 

ovat koholla. Samanlaista pitoisuushuippua ei tule muilla menetelmillä esille. 
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Kuva 25a. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä eri menetelmillä analysoitujen La-pitoisuuksien 

esiintyminen näytteenottolinjalla 1 rikastuskertoimien (RR) avulla esitettynä. 

 

 

Kuva 25b. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä eri menetelmillä analysoitujen La-pitoisuuksien 

esiintyminen näytteenottolinjalla 2 rikastuskertoimien (RR) avulla esitettynä. 
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6.1.8 Vuosien 2013 ja 2014 tulosten vertailua 

 

Laboratorioiden tuottamia eri vuosien analyysituloksia vertaillaan toisiinsa 

toistettavuuden kontrolloimiseksi. Vuosien 2013 ja 2014 näytteenottotuloksien 

vertailussa heikkouuttomenetelmien osalta käsitellään ainoastaan linjan 1 

analyysituloksia, sillä näytteenotto suoritettiin kesällä 2014 vain linjalta 1. 

Heikkouuttomenetelmistä MMI- ja ammonium-asetaattimenetelmät määrittävät fosforia 

(Kuva 26a ja 26 b). MMI-menetelmällä analysoitujen fosforipitoisuuksien eri vuosien 

välinen korrelaatio on melko heikko (Taulukko 19). Vuoden 2013 pitoisuudet laskevat 

selvästi kohti linjan eteläpäätä (Kuva 26a). Vuoden 2014 pitoisuudet puolestaan 

nousevat feniittikehän magneettisten anomalioiden päälle tultaessa, mutta nekin 

laskevat nopeasti linjan puolen välin jälkeen. Pitoisuuserot vuosien välillä ovat pienet. 

Ammonium-asetaattimenetelmällä analysoitujen P-pitoisuuksien vertailtavuus 

visuaalisesti tarkasteltuna näyttää erittäin hyvältä (Kuva 26b). Myös eri vuosien välinen 

korrelaatio on hyvä ja pitoisuuserot vuosien välillä ovat pienet (Taulukko 19). 

Molempina vuosina pitoisuushuiput liittyvät karbonatiitin ja feniitin 

kontaktivyöhykkeeseen. Lisäksi kaninkorva-anomaliaksikin tulkittavat kaksi 

pitoisuushuippua tulevat esiin molempina vuosina pisteiden 163-166 magneettisen 

anomalian päällä. Myös linjan eteläpäässä olevat pienemmät magneettiset rakenteet 

tulevat esille molempina vuosina. 

Ammonium-asetaattimenetelmällä toistettavuus on parempi kuin MMI-menetelmällä ja 

pitoisuushuiput molempina vuosina näyttävät liittyvän karbonatiittiin. Myös MMI-

menetelmällä analysoiduissa pitoisuuksissa on samankaltaisuutta eri vuosien 

analyysituloksissa suurimpien pitoisuuksien keskittyen linjan pohjoispäähän.  

 

Taulukko 19. Vuosien 2013 ja 2014 näytteistä MMI- ja ammonium asetaatti-menetelmillä analysoitujen 

fosforipitoisuuksien keskiarvot ja keskihajonnat sekä vuosien 2013 ja 2014 väliset korrelaatiot. 

P_ppm Mean_13 StdDev_13 Mean_14 StdDev_14 Korrelaatio 

MMI-M 3.21 3.15 4.47 4.87 0.434 

AA 29.55 23.85 37.63 26.7 0.647 
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Kuvat 26a ja 26b. MMI- ja ammonium asetaatti-menetelmillä analysoitujen fosforipitoisuuksien 

menetelmäkohtaista vertailua vuosien 2013 ja 2014 tulosten välillä. Mineralisoituneet alueet on merkitty 

vihreinä palkkeina näytelinjoille. 

 

Kaikkien rautaa määrittävien heikkouuttomenetelmien toistettavuus näyttää jopa erittäin 

hyvälle. Myös vuosien väliset korrelaatiot ovat hyviä, pois lukien ammonium-asetaatti-

menetelmällä analysoitujen Fe-pitoisuuksien eri vuosien välinen korrelaatio, joka on 

heikko (Taulukko 20). 

 

Taulukko 20. MMI-, ioniuutto- ja ammonium-asetaattimenetelmillä analysoitujen rautapitoisuuksien 

keskiarvot, keskihajonnat ja korrelaatiot vuosilta 2013 ja 2014. 

Fe_ppm Mean_13 StdDev_13 Mean_14 StdDev_14 Korrelaatio 

MMI-M 55.55 52.43 42.92 43.38 0.657 

IONI 45.68 45.73 49.9 43.21 0.794 

AA 174.67 130.9 172.92 138.61 0.397 

 

MMI-menetelmällä analysoidut Fe-pitoisuuksien trendi on samankaltainen molempina 

vuosina pitoisuuksien liittyessä feniittikehän magneettisiin anomalioihin. Pitoisuudet 

ovat molempina vuosina koholla etenkin pohjoisimpien magneettisten rakenteiden 

päällä. MMI-menetelmän toistettavuus raudan suhteen näyttäisi siis olevan suhteellisen 

hyvä (Kuva 27a). 

Myös ioniuuttomenetelmän toistettavuus näyttäisi olevan hyvä. Molempien vuosien 

pitoisuushuiput liittyvät magneettisiin anomalioihin ja molempina vuosina 

magneettisten anomalioiden päällä on kaksihuippuisia anomalioita, jotka voidaan tulkita 

ns. kaninkorva-anomalioiksi (Kuva 27b). 
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Ammonium-asetaattimenetelmällä analysoidut Fe-pitoisuudet ovat huomattavasti 

korkeammat kuin MMI- ja ioniuuttomenetelmillä analysoidut pitoisuudet. Molempien 

vuosien pitoisuustrendi on hyvin samankaltainen, poikkeuksena linjan eteläpään vuoden 

2013 tuloksissa esiintyvät pitoisuushuiput, jotka liittyvät pienempiin magneettisiin 

rakenteisiin. Tosin myös vuoden 2014 analyysituloksissa nämä rakenteet tulevat joiltain 

osin esille korkeampina Fe-pitoisuuksina. Molempien vuosien tuloksissa etenkin 

pisteisiin 163-166 sijoittuvan magneettisen rakenteen päällä on selkeä kaksihuippuinen 

kaninkorva-anomalia (Kuva 27c).  

Yhteenvetona kaikkien rautaa määrittävien heikkouuttomenetelmien osalta voidaan 

sanoa, että menetelmien toistettavuus kaikilla menetelmillä näyttäisi olevan melko hyvä. 

Kaikilla menetelmillä vuosien väliset pitoisuudet näyttävät noudattavan samanlaista 

jakaumaa ja keskittyen samoihin magneettisiin rakenteisiin (pisteet 163-166). 

 

 

 

Kuvat 27a, 27b ja 27c. MMI-, Ioniuutto- ja ammonium asetaatti-menetelmillä analysoitujen 

rautapitoisuuksien menetelmäkohtaista vertailua vuosien  2013 ja 2014 tulosten välillä. Mineralisoituneet 

alueet on merkitty vihreinä palkkeina näytelinjalle. 
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Kaikki menetelmät määrittävät niobia, mutta fosforin ja raudan hyvään toistettavuuteen 

verrattuna niobin toistettavuus on menetelmästä riippuen heikompaa (Taulukko 21). 

Ainoastaan bio- ja ioniuuttomenetelmien vuosien välinen toistettavuus on 

korrelaatiokertoimien avulla tarkastelua tehdessä hyvä. 

 

Taulukko 21. MMI-, entsyymiuutto-, biouutto-, ioniuutto- ja ammonium asetaatti-menetelmillä analysoitujen 

niobipitoisuuksien keskiarvot, keskihajonnat ja korrelaatiot vuosilta 2013 ja 2014 

Nb_ppb Mean_13 StdDev_13 Mean_14 StdDev_14 Korrelaatio 

MMI-M 12.10 11.41 18.54 17.05 0.322 

ENZ 0.36 0.85 0.85 1.02 0.171 

BL 32.81 26.11 38.51 29.76 0.749 

IONI 10.61 9.33 19.7 24.96 0.751 

AA* 0.02 0.01 0.03 0.02 0.113 

*ppm 

 

MMI-menetelmän toistettavuus niobin suhteen näyttää melko heikolta (Kuva 28a). 

Vuoden 2013 korkeimmat Nb-pitoisuudet liittyvät karbonatiitin ja feniitin kontaktiin 

pitoisuuksien laskiessa kohti etelää. Vuoden 2014 tuloksissa puolestaan pitoisuudet ovat 

melko korkeita kaikkien magneettisten anomalioiden päällä. Tosin myös vuoden 2014 

tuloksissa pitoisuudet laskevat kohti etelää. 

Entsyymiuuttomenetelmän toimivuus niobille näyttää melko heikolta, sillä vuoden 2013 

tuloksissa niobipitoisuudet ovat pääsääntöisesti alle määritysrajan. Vuoden 2014 

tuloksissa puolestaan Nb-pitoisuudet ovat mitattavia, eikä tuloksissa ole alle 

määritysrajan olevia pitoisuuksia (Kuva 28b). Tulosten epävakaudesta johtuen 

entsyymiuuttomenetelmää ei voi pitää kovin luotettavana ainakaan niobin suhteen. 

Nb-pitoisuudet biouuttomenetelmällä analysoituna näyttäisivät olevan hyvin 

samankaltaisia molempina vuosina, myös vuosien välinen korrelaatio on hyvä 

(Taulukko 21). Molempina vuosina Nb-pitoisuuksien trendi on laskeva eteläänpäin, 

jossa tosin molempien vuosien Nb-pitoisuuksissa näkyy pienempi pitoisuushuippu 

linjan eteläpäässä (Kuva 28c). 

Myös ioniuuttomenetelmällä analysoitujen Nb-pitoisuuksien toistettavuus näyttää 

hyvälle niin visuaalisesti kuin korrelaatioidenkin avulla tarkasteltuna (Kuva 28d). Tosin 
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vuoden 2013 pitoisuustaso on pienempi kuin vuoden 2014 tuloksissa, eikä 

anomaalisimmat pitoisuudet erotu niin selvästi taustasta. Vuoden 2014 tuloksissa 

anomaaliset pitoisuudet ovat selkeästi korkeammat. Pitoisuustrendi molempina vuosina 

on kuitenkin samankaltainen pitoisuushuippujen liittyen samoihin magneettisiin 

rakenteisiin ja pitoisuuksien laskien kohti etelää. Muilla menetelmillä eteläpään 

pienemmät magneettiset anomaliat ovat tulleet esille pienempinä pitoisuushuippuina, 

mutta ioniuutolla analysoiduissa Nb-pitoisuuksissa ei näitä anomalioita näy. 

Ammonium-asetaattimenetelmällä analysoiduissa niobin pitoisuustasoissa on vuosien 

välillä vaihtelua ja niiden välinen korrelaatio on erittäin heikko. Visuaalisesti 

tarkasteltuna menetelmän toistettavuus niobin suhteen ei ole sen parempi. Vuosien 2013 

ja 2014 välisissä korkeampien pitoisuuksien esiintymisissä on eroja (Kuva 28e). 

Vuoden 2013 pitoisuushuiput näyttävät liittyvän lähinnä magneettisiin anomalioihin 

sekä joitain taustaa suurempia pitoisuuksia on linjan eteläpäässä feniitin ja emäksisen 

vulkaniitin kontaktissa. Seuraavan vuoden tuloksissa niobin pitoisuushuiput liittyvät 

lähinnä karbonatiitin ja feniitin kontaktivyöhykkeelle eivätkä linjan eteläpäässä 

edellisenä vuonna esiin tulleet korkeammat Nb-pitoisuudet tule yhtä selkeästi esille. 
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Kuvat 28a, 28b, 28c, 28d ja 28e. MMI-, entsyymiuutto-, biouutto-, ioniuutto- ja ammonium asetaatti-

menetelmillä analysoitujen niobipitoisuuksien menetelmäkohtaista vertailua vuosien 2013 ja 2014 tulosten 

välillä. Mineralisoituneet alueet on merkitty vihreinä palkkeina näytelinjalle. 
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Kaikki heikkouuttomenetelmät määrittävät lantaania ja pitoisuudet (ppb) ovat melko 

suuria verrattuna muihin tarkasteltuihin alkuaineisiin. Aiemmissa vuoden 2013 tulosten 

menetelmäkohtaisissa tarkasteluissa huomattiin La-pitoisuuksien liittyvän kaikilla 

menetelmillä lähinnä itäisen linjan eteläpäähän sekä magneettisiin anomalioihin 

feniittikehällä. 

MMI-menetelmän toistettavuus lantaanin suhteen näyttää joiltain osin epävarmalta 

(Kuva 29a). Vuoden 2013 La-pitoisuuksissa on kaksi yksittäistä pitoisuushuippua, joista 

toinen liittyy eteläisempään magneettiseen rakenteeseen ja toinen aivan linjan eteläpään 

pienempiin rakenteisiin. Vuoden 2014 La-pitoisuudet vaihtelevat enemmän ja 

suurempia pitoisuuksia esiintyy kautta linjan suurempien pitoisuuksien kuitenkin 

korreloiden vuoden 2013 suurimpien pitoisuuksien kanssa. 

Entsyymiuuttomenetelmällä analysoiduissa La-pitoisuuksissa esiintyy enemmän 

samankaltaisuutta (Kuva 29b). Pitoisuustrendi molempina vuosina on samanlainen 

pitoisuushuippujen liittyen eteläisempään magneettiseen anomaliaan. Vuoden 2014 

tuloksissa linjan eteläpäässä on yksittäinen anomaliahuippu, joka ei näy vuoden 2013 

tuloksissa. Pääsääntöisesti menetelmän toistettavuus lantaanin suhteen on hyvä. 

Biouuttomenetelmän La-pitoisuudet ovat etenkin vuoden 2013 tuloksissa koholla 

magneettisten anomalioiden päällä. Vuoden 2014 La-pitoisuudet puolestaan ovat 

koholla kautta linjan, tosin suurimmat pitoisuudet näyttävät silti liittyvän magneettisiin 

anomalioihin (Kuva 29c). 

La-pitoisuudet ioniuuttomenetelmällä analysoituina näyttäisivät visuaalisesti 

tarkasteltuna olevan samankaltaisia molempina vuosina (Kuva 29d). Niiden korrelaatio 

on kuitenkin erittäin huono (Taulukko 22). Molempina vuosina La-pitoisuushuiput 

liittyvät kuitenkin magneettisiin anomalioihin feniittikehällä. Lisäksi vuoden 2014 

tuloksissa linjan eteläpäässä on yksittäinen pitoisuushuippu, joka ei tule esille vuoden 

2013 tuloksissa. 

Myös ammonium-asetaattimenetelmän toistettavuus lantaanin suhteen näyttäisi olevan 

suhteellisen hyvä, mutta korrelaatiokertoimien avulla tarkastelua tehdessä huono. 

Visuaalisesti tarkasteltuna pitoisuustrendi näyttäisi olevan koholla eteläänpäin (Kuva 

29e). Vuoden 2013 pitoisuudet liittyvät feniittikehän magneettisiin anomalioihin ja 

joitain suurempia pitoisuuksia on myös aivan eteläpäässä. Vuoden 2014 pitoisuudet 
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puolestaan ovat enemmän koholla eteläisemmän magneettisen anomalian päällä ja 

eteläpään pienemmän rakenteen päällä. 

 

Taulukko 22. MMI-, entsyymiuutto-, biouutto-, ioniuutto- ja ammonium-asetaattimenetelmillä analysoitujen 

lantaanipitoisuuksien keskiarvot, keskihajonnat ja korrelaatiot vuosilta 2013 ja 2014 

La_ppb Mean_13 StdDev_13 Mean_14 StdDev_14 Korrelaatio 

MMI-M 974.74 998.16 1520.56 1316.47 0.496 

ENZ 51.86 55.97 59.05 55.27 0.582 

BL 1063.52 835.57 855.07 593.45 0.283 

IONI 415.59 382.06 457.47 400.75 0.067 

AA* 4.84 3.71 3.92 2.8 0.263 

*ppm 
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Kuva 29a, 29b, 29c, 29d ja 29e. MMI-, entsyymiuutto-, biouutto-, ioniuutto- ja ammonium asetaatti-

menetelmillä analysoitujen lantaanipitoisuuksien menetelmäkohtaista vertailua vuosien 2013 ja 2014 

tulosten välillä. Mineralisoituneet alueet on merkitty vihreinä palkkeina näytelinjalle. 
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Kyörtesselän tutkimuskohteelta kerättiin SGH-näytteet molempina vuosina 2013 ja 

2014 (Kuvat 30a ja 30b). Actlabs:n tulkinnat mineralisoituneista alueista on merkitty 

karttaan punaisen eri sävyillä. Tulkinnan mukaiset mineralisoituneet alueet molempina 

vuosina ovat joiltain osin vertailukelpoisia. Mineralisoituneet alueet tulevat molempina 

vuosina suurin piirtein samoissa kohdissa esille, tosin vuoden 2014 tulkinnassa 

mineralisoituneet alueet feniittikehällä eivät ole yhtä selkeitä kuin vuoden 2013 

tulkinnoissa.Vuoden 2014 heikompiin SGH-tuloksiin voi mahdollisesti vaikuttaa kesien 

2013 ja 2014 välissä tehdyt maanmuokkaustyöt tutkimuskohteella, jotka ovat voineet 

vaikuttaa maaperän geokemiallisiin olosuhteisiin. 

 

 

Kuva 30a ja 30b. Vuosien 2013 ja 2014 SGH-tulosten vertailua Kyörtesselän tutkimusalueella. Pohjakartta 

magneettinen anomaliakartta. Magneettinen kartta GTK. 
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6.2 Hakokodanmaa 

 

Hakokodanmaan tutkimusalueella on paikannettuja kultamineralisoituneita rakenteita, 

mistä syystä tulosten tarkastelussa keskitytään lähinnä kullan ja arseenin 

analyysituloksiin, mutta myös niiltä osin kullan indikaattori alkuaineisiin (Ag, Bi, Co, 

Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Te ja Zn), jotka korreloivat kullan kanssa.  

 

6.2.1 MMI 

 

MMI-menetelmän analyysituloksista kullalle ja sen indikaattorialkuaineille lasketut 

tilastolliset tunnusluvut sekä korrelaatiot esitetään Taulukoissa 23 ja 24. MMI-M-

menetelmä ei toimikullan seuralaisalkuaineista antimonille (Sb), vismutille (Bi) ja 

telluriumille (Te), joiden kaikki mitatut pitoisuudet ovat alle määritysrajan. Kullan 

maksimipitoisuus menetelmällä oli 0,4 ppb. Kullan pitoisuuksistayhteensä 14 näytettä 

molemmilta linjoilta oli alle määritysrajan (0,1 ppb), mikä korostanee anomaalisimpia 

arvoja entisestään. Menetelmä toimii kuitenkin useimmille alkuaineille, esimerkiksi 

REE-metalleille, kuparille, nikkelille, lyijylle ja sinkille menetelmä toimii hyvin 

(Taulukko 23). 

Kullan korrelaatiot sen seuralaisalkuaineiden kanssa ovat heikkoja lukuun ottamatta sen 

kohtalaista korrelaatiota arseenin (kerroin 0.577) kanssa ja negatiivista korrelaatiota 

nikkelin (kerroin -0.655) kanssa, sekä hyviä korrelaatioita REE-metallien kanssa. Myös 

arseenin vertailtavuus muiden kuin kullan kanssa on heikkoa, lukuun ottamatta sen 

korreloitumista REE-metallien kanssa. Pääsääntöisesti korrelaatiot ovat heikkoja 

kaikkien alkuaineiden välillä, poikkeuksena kullan, arseenin ja REE-metallien 

korrelaatiot keskenään sekä koboltin korrelaatiot nikkelin ja sinkin kanssa (Taulukko 

24). 
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Taulukko 23. Tilastolliset tunnusluvut vuodelta 2013 MMI-menetelmällä analysoiduille alkuaineille 

Hakokodanmaalla. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. 

 MMI-M Unit N Min Max      Mean StdDev    Var Sum Median 

Au ppb 38 0.05 0.4 0.16 0.103 0.011 6.2 0.2 

As ppb 38 5 50 15.6 11 120 595 10 

Ag ppb 38 1 8 2.7 1.8 3.1 101 2 

Co ppb 38 6 38 16 7.2 52 594 13 

Cu ppb 38 90 310 189 62 3802 7190 190 

Hg ppb 38 0.5 2 0.6 0.3 0.07 21.5 0.5 

Ni ppb 38 13 99 43 23 518 1644 38 

Pb ppb 38 5 150 44 26 672 1665 40 

Zn ppb 38 10 190 51 45 2064 1940 30 

Ce ppb 38 37 477 164 99 9891 6232 133 

La ppb 38 22 241 88 50 2537 3339 74 

Li ppb 38 2.5 2.5 2.5 0 0 95 2.5 

Nb ppb 38 0.7 11.7 5.9 3 8.9 224.1 5.5 

Sc ppb 38 35 131 75 22 488 2868 77 

Y ppb 38 22 183 70 40 1614 2674 59 

 

 

Taulukko 24. Kullan ja sen seuralaisalkuaineiden välisiä korrelaatiokertoimia vuonna 2013 MMI-

menetelmällä analysoiduista tuloksista. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. 

MMI-M Ag Au As Co Cu Hg Ni Pb Zn La Ce 

Ag 1 
          

Au 0.130 1 
         

As -0.156 0.577 1 
        

Co -0.029 -0.400 -0.148 1 
       

Cu 0.092 0.403 0.364 -0.123 1 
      

Hg 0.079 0.240 0.287 -0.079 0.070 1 
     

Ni -0.031 -0.655 -0.406 0.638 -0.295 -0.102 1 
    

Pb 0.438 0.188 0.164 0.007 0.338 0.041 -0.173 1 
   

Zn -0.070 -0.343 -0.121 0.624 -0.059 -0.130 0.491 0.251 1 
  

La 0.058 0.721 0.795 -0111 0.377 0.076 -0.542 0.170 -0.151 1 
 

Ce 0.050 0.710 0.757 -0.117 0.372 0.037 -0.539 0.169 -0.166 0.987 1 
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Au-mineralisoituneen vyöhykkeen päällä, joka koostuu useasta kapeasta malmijuonesta 

tai -linssistä, esiintyy joitain kullan pitoisuushuippuja (Kuva 31a). Molemmilla linjoilla 

on lisäksi anomaalisia kultapitoisuuksia linjojen päissä, joten voi olla mahdollista, että 

näillä alueilla on samanlaisia malmijuonia tai –linssejä kuin linjan keskiosassa. 

Tutkimusalueen itäisimpiä ja läntisimpiä alueita ei ole kuitenkaan kairattu samalla 

tiheydellä kuin alueen keskiosaa. 

Kullan kanssa kohtuullisesti korreloivan arseenin anomaalisimmat pitoisuudet näyttävät 

liittyvän anomaalisimpiin kultapitoisuuksiin näytteenottolinjoilla (Kuva 31b). Arseenin 

anomaalisimmat pitoisuudet keskittyvät eteläisellä linjalla Au-mineralisoituneelle 

vyöhykkeelle viitaten mineralisoituneisiin rakenteisiin. Pohjoisella linjalla suurempia 

pitoisuuksia on koko näytteenottolinjalla, eivätkä pohjoista linjaa lävistävät tunnetut 

mineralisoituneet rakenteet tule esille. 

 

 

Kuva 31a ja 31b. Vuoden 2013 MMI-näytteistä analysoidut Au- ja As-pitoisuudet kivilajikartan päällä. 

Pohjakartta Agnico Eagle. 
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6.2.2 Entsyymiuutto 

 

Entsyymiuuttomenetelmän toimivuus useille alkuaineille on heikkoa. Tarkasteltavista 

alkuaineista se ei toimiseuraaville: Ag, Au, Hg, Bi ja Te:lle. Menetelmä toimii heikosti 

seuraaville: Se, Nb, Cu ja Sc:lle. REE-metalleille (Ce, La ja Y) menetelmä toimii 

kohtuullisesti, mutta tuloksissa on useita alle määritysrajan olevia arvoja. 

Kultapitoisuuksia tarkasteltaessa kohteen kaikki kultapitoisuudet 

entsyymiuuttomenetelmää käytettäessä ovat alle määritysrajan (0,005 ppb) (Taulukko 

25). 

Tilastollisia tunnuslukujaon syytä tarkastella alkuperäisten analyysitulosten kanssa 

virheellisten tulkintojen poissulkemiseksi. Esimerkiksi kuparin tilastolliset tunnusluvut 

ja korrelaatiot ovat harhaan johtavia, sillä määritetyistä kuparipitoisuuksista vain yksi 

arvo (23 ppb) ylittää määritysrajan (0.1 ppb). Vaikka kuparin ainoa määritysrajan 

ylittävä pitoisuus on suurimman Au-mineralisoituneen rakenteen päällä, sitä on 

hyödytöntä lähteä tulkitsemaan, sillä kyseessä on vain yksi määritysrajan ylittävä 

pitoisuus. Anomaalinen Cu-pitoisuus voi mahdollisesti indikoida alla olevaa Au-

mineralisoitunutta rakennetta, mutta kyseessä voi olla myös esim. näytteen 

kontaminoitumisesta johtuva pitoisuuden muutos. 

Korrelaatiokertoimia tarkasteltaessa kullan indikaattorialkuaineista arseenin, koboltin, 

nikkelin ja sinkin korrelaatiot keskenään ovat kohtalaiset. Ainoastaan REE-metallit 

korreloivat keskenään hyvin, jopa erinomaisesti. Toisin kuin MMI-menetelmässä, jossa 

arseeni korreloi hyvin REE-metallien kanssa, entsyymiuuttomenetelmää käytettäessä 

niiden välillä korrelaatiota ei ole (Taulukko 26). 
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Taulukko 25. Tilastolliset tunnusluvut vuodelta 2013 entsyymiuuttomenetelmällä analysoiduille alkuaineille 

Hakokodanmaalla. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. 

ENZ-MS Unit N Min Max Mean StdDev Var Sum Median 

Au ppb 38 0.0025 0.0025 0.0025 8.79E-19 7.73E-37 0.095 0.0025 

Ag ppb 38 0.05 0.05 0.05 2.11E-17 4.45E-34 1.9 0.05 

As ppb 38 0.2 2.1 0.76 0.43 0.19 28.9 0.65 

Co ppb 38 1.9 19.2 7.05 4.45 19.8 268 5.65 

Cu ppb 38 0.5 23 1.09 3.65 13.3 41.5 0.5 

Hg ppb 38 0.05 0.05 0.05 2.11E-17 4.45E-34 1.9 0.05 

Ni ppb 38 6 46 21.03 10.19 103.8 799 18 

Pb ppb 38 1.3 18.1 6 3.84 14.7 228 4.95 

Sb ppb 38 0.005 0.15 0.07 0.04 0.0019 2.74 0.06 

Zn ppb 38 23 208 72.4 39.2 1534 2751 64 

Ce ppb 38 0.005 26.7 2.28 4.57 20.9 86.8 0.77 

La ppb 38 0.005 13.3 1.23 2.37 5.6 46.8 0.46 

Li ppb 38 2.2 13 7.64 2.97 8.8 290 7.85 

Nb ppb 38 0.05 0.2 0.05 0.02 0.0006 2.05 0.05 

Sc ppb 38 0.5 10 0.75 1.54 2.4 28.5 0.5 

Y ppb 38 0.025 6.08 0.90 1.28 1.6 34.3 0.48 

 

 

Taulukko 26. Kullan ja sen seuralaisalkuaineiden välisiä korrelaatiokertoimia vuonna 2013 entsyymiuutto-

menetelmällä analysoiduista tuloksista. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. 

ENZ-MS As Co Cu Ni Pb Sb Se Zn Ce La 

As 1 
         

Co 0.557 1 
        

Cu 0.518 0.133 1 
       

Ni 0.610 0.895 0.081 1 
      

Pb -0.362 -0.301 -0.095 -0.308 1 
     

Sb -0.321 -0.366 -0.197 -0.393 0.401 1 
    

Se -0.047 0.305 -0.055 0.202 0.184 -0.060 1 
   

Zn 0.575 0.674 0.096 0.595 -0.133 -0.142 0.076 1 
  

Ce 0.397 0.120 0.890 0.010 0.116 9.63E-05 0.073 0.128 1 
 

La 0.293 0.037 0.850 -0.071 0.315 -0.030 0.161 0.072 0.933 1 
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Entsyymiuutolla analysoidut anomaaliset arseenipitoisuudet liittyvät selkeästi Au-

mineralisoituneisiin rakenteisiin (Kuva 32). Pitoisuushuippuja esiintyy myös 

varsinaisen tiedossa olevan mineralisoituneen alueilla eteläisen linjan molemmissa 

päissä (pisteet 301, 316 ja 317), mikä saattaisi mahdollisesti viitata mineralisoituneisiin 

rakenteisiin myös näillä alueilla. Esimerkiksi eteläisen linjan itäpäässä näkyvien 

anomaalisten pitoisuuksien yläpuolella olevan kultajuonen voisi olettaa jatkuvan 

etelämmäksi, jolloin se voisi selittää korkeammat arseenipitoisuudet sitä ympäröivillä 

näytteenottopisteillä. Mahdollisten Au-mineralisoituneiden rakenteiden esiintymisen 

toteamiseksi vaadittaisiin kuitenkin lisää tutkimuksia ja näytteenottoa. 

 

 

Kuva 32. Vuoden 2013 näytteistä entsyymiuuttomenetelmällä analysoidut arseenipitoisuudet 

kivilajikartalla. Pohjakartta Agnico Eagle. 
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6.2.3 Biouutto 

 

Biouuttomenetelmä ei toimi kullalle ja telluriumille. Määritysraja kullalle on 0,05 ppb ja 

kaikki kultapitoisuudet ovat alle määritysrajan. Hopean, vismutin ja antimonin suhteen 

menetelmä toimii kohtalaisesti, mutta tuloksissa on muutamia alle määritysrajan olevia 

pitoisuuksia. Pääsääntöisesti menetelmä toimii hyvin lähestulkoon kaikille 

analysoiduille alkuaineille, erityisesti tarkasteltavista alkuaineista REE-metalleille, 

arseenille, kuparille, nikkelille, lyijylle ja sinkille (Taulukko 27). 

Kullan indikaattorialkuaineiden korrelaatiot ovat pääsääntöisesti hyviä, jopa 

erinomaisia, esimerkkinä koboltin, nikkelin ja sinkin korrelaatiot (kerroin > 0.9) sekä 

REE-metallien korrelaatiot keskenään. Myös arseenin korrelaatiot muiden kullan 

indikaattorialkuaineiden ja REE-metallien kanssa ovat pääsääntöisesti hyviä (Taulukko 

28). 
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Taulukko 27. Tilastolliset tunnusluvut vuodelta 2013 biouuttomenetelmällä analysoiduille alkuaineille 

Hakokodanmaalla. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. 

Biouutto Unit N Min Max Mean StdDev Var Sum Median 

Au ppb 38 0.025 0.025 0.025 1.05E-17 1.11E-34 0.95 0.025 

Ag ppb 38 0.1 1.3 0.4 0.3 0.12 16 0.3 

As ppb 38 19.6 372 84.4 71.2 5073 3206 64 

Bi ppb 38 0.05 1.1 0.3 0.2 0.06 10.2 0.2 

Co ppb 38 3.9 129 25 23.2 538.1 949 17.7 

Cu ppb 38 50.2 528 173.2 100.6 10128 6581 157.5 

Hg ppb 38 0.025 0.24 0.1 0.06 0.004 3.2 0.07 

Ni ppb 38 7.2 342 72.6 62.6 3915 2757 55.1 

Pb ppb 38 28.1 432 142 90.9 8270 5395 119 

Sb ppb 38 0.1 3.4 0.8 0.7 0.5 30.3 0.7 

Se ppb 38 14 40 25.2 5.2 27.4 958 25 

Te ppb 38 0.5 0.5 0.5 0 0 19 0.5 

Zn ppb 38 38 808 180.4 148.3 22002 6856 142.5 

Ce ppb 38 104 1680 295.1 258.3 66706 11215 235.5 

La ppb 38 59.8 686 162.8 106.4 11322 6187 138 

Li ppb 38 0.1 132 17.4 25.4 644.1 661.6 11 

Nb ppb 38 1.3 45.3 16.7 11.5 131.8 636.6 14.4 

Sc ppb 38 39.5 221 104.2 36.1 1303 3961 102 

Y ppb 38 31.3 275 81.2 40.3 1624 3086 72.7 

 

 

Taulukko 28. Kullan ja sen seuralaisalkuaineiden välisiä korrelaatiokertoimia vuonna 2013 biouutto-

menetelmällä analysoiduista tuloksista. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. 

BL Ag As Bi Co Cu Hg Ni Pb Sb Se Zn Ce La 

Ag 1 
            

As 0.369 1 
           

Bi 0.102 0.809 1 
          

Co 0.034 0.617 0.872 1 
         

Cu 0.222 0.800 0.827 0.865 1 
        

Hg 0.403 0.249 0.394 0.317 0.264 1 
       

Ni -0.017 0.591 0.895 0.964 0.785 0.358 1 
      

Pb -0.056 0.589 0.821 0.699 0.585 0.254 0.798 1 
     

Sb 0.669 0.807 0.615 0.536 0.724 0.350 0.482 0.412 1 
    

Se 0.338 0.424 0.394 0.261 0.367 0.350 0.216 0.257 0.498 1 
   

Zn 0.010 0.541 0.856 0.948 0.797 0.321 0.968 0.779 0.476 0.229 1 
  

Ce 0.319 0.762 0.528 0.499 0.792 0.024 0.372 0.236 0.664 0.297 0.361 1 
 

La 0.247 0.759 0.567 0.525 0.799 0.028 0.409 0.300 0.638 0.355 0.392 0.985 1 
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Arseenin anomaalisimmat pitoisuudet liittyvät selkeästi Au-mineralisoituneisiin 

rakenteisiintutkimusalueen keskiosassa (Kuva 33). Samoin kuin MMI- ja 

entsyymiuuttomenetelmän analyysituloksissa, arseenilla on joitain korkeampia 

pitoisuuksia eteläisen linjan itä- ja länsipäässä, jotka voivat mahdollisesti viitata 

samanlaisiin malmijuoniin tai –linsseihin kuin linjan keskiosassa. 

 

 

Kuva 33. Vuoden 2013 näytteistä biouuttomenetelmällä analysoidut As-pitoisuudet kivilajikartalla. 

Pohjakartta Agnico Eagle. 
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6.2.4 Ammonium-asetaatti uutto 

 

Ammonium-asetaattimenetelmä ei toimi vismutille. Menetelmä toimii heikosti hopealle, 

elohopealle, kullalle ja telluriumille (Taulukko 29). Kullan suhteen 28/38 näytettä on 

alle määritysrajan (<0,001 ppm). Ainoastaan Au-mineralisoituneiden rakenteiden päällä 

kullalla on mitattavia arvoja. 

Ammonium asetaatti-menetelmän analyysituloksista lasketut korrelaatiot kullan ja sen 

indikaattorialkuaineiden välillä ovat heikot. Ainoastaan koboltti, nikkeli ja sinkki 

korreloivat hyvin keskenään (Taulukko 30). 
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Taulukko 29. Tilastolliset tunnusluvut vuodelta 2013 ammonium-asetaattimenetelmällä analysoiduille 

alkuaineille Hakokodanmaalla. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. ME-MS04=Ammonium-asetaatti 

uutto. 

ME-MS04 Unit N Min Max Mean StdDev Var Sum Median 

Au ppm 38 0.0005 0.001 0.001 0.0002 4.98E-08 0.024 0.0005 

As ppm 38 0.02 0.11 0.051 0.023 0.0005 1.93 0.045 

Ag ppm 38 0.001 0.002 0.001 0.0002 2.63E-08 0.04 0.001 

Co ppm 38 0.015 0.094 0.035 0.017 0.0003 1.32 0.032 

Cu ppm 38 0.12 0.54 0.280 0.103 0.011 10.63 0.27 

Hg ppm 38 0.005 0.03 0.012 0.007 5.44E-05 0.45 0.01 

Ni ppm 38 0.05 0.47 0.149 0.090 0.008 5.67 0.13 

Pb ppm 38 0.088 0.473 0.158 0.078 0.006 6.02 0.131 

Sb ppm 38 0.00025 0.0046 0.001 0.001 9.38E-07 0.04 0.0006 

Se ppm 38 0.01 0.04 0.012 0.007 5.1E-05 0.47 0.01 

Te ppm 38 0.0025 0.008 0.003 0.001 9.41E-07 0.10 0.0025 

Zn ppm 38 0.025 0.69 0.158 0.123 0.015 6.01 0.135 

Ce ppm 38 0.268 1.44 0.531 0.215 0.046 20.19 0.482 

La ppm 38 0.149 0.809 0.332 0.122 0.015 12.60 0.306 

Li ppm 38 0.005 0.07 0.016 0.011 0.0001 0.59 0.01 

Nb ppm 38 0.0039 0.053 0.018 0.012 0.0001 0.69 0.017 

Y ppm 38 0.121 0.391 0.193 0.060 0.004 7.35 0.182 

 

 

Taulukko 30. Kullan ja sen seuralaisalkuaineiden ammonium-asetaattimenetelmän analyysitulosten 

korrelaatioita vuodelta 2013. Alkuaineanalyysit on tehty ICP-MS-menetelmällä. ME-MS04=Ammonium-

asetaatti uutto. 

ME-
MS04 As Au Co Cu Hg Ni Pb Sb Se Te Zn La 

As 1 
           

Au 0.351 1 
          

Co 0.228 0.154 1 
         

Cu 0.128 0.055 0.028 1 
        

Hg 0.289 0.475 0.281 0.366 1 
       

Ni 0.371 0.106 0.788 0.125 0.294 1 
      

Pb 0.040 0.186 0.327 0.025 0.177 0.322 1 
     

Sb -0.194 -0.193 -0.040 0.162 -0.027 -0.041 0.118 1 
    

Se 0.088 -0.031 0.173 0.159 0.024 0.070 0.058 -0.110 1 
   

Te -0.136 -0.131 -0.213 -0.169 -0.203 -0.211 -0.100 0.148 -0.074 1 
  

Zn 0.044 0.133 0.615 0.109 0.125 0.636 0.372 -0.049 0.028 -0.198 1 
 

La 0.228 0.220 -0.083 0.413 0.073 -0.135 -0.212 0.027 -0.108 -0.027 -0.199 1 
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Ammonium-asetaattimenetelmä määrittää heikosti kultaa. Suurin osa analysoiduista 

kultapitoisuuksista on alle määritysrajan (< 0.001). Ainoastaan Au-mineralisoituneella 

vyöhykkeellä kullalla on mitattavia arvoja (Kuva 34a). Pitoisuudet ovat kuitenkin 

ainoastaan määritysrajan verran eli 0.001 ppm. Arseenille menetelmä toimii paremmin 

ja sen anomaalisimmat pitoisuudet liittyvät tunnettuihin Au-mineralisoituneisiin 

rakenteisiin (Kuva 34b). Samoin kuin muillakin menetelmillä, arseenipitoisuudet ovat 

taustaa korkeammat eteläisen linjan itä- ja länsipäässä. Myös pohjoisella linjalla on 

joitain anomaalisia pitoisuuksia, jotka voivat viitata malmijuoniin tai –linsseihin. 

 

 

Kuva 34a ja 34b. Vuoden 2013 näytteistä ammonium-asetaattimenetelmällä analysoidut Au- ja As-

pitoisuudet kivilajikartalla. Pohjakartta Agnico Eagle. 
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6.2.5 Ioniuutto 

 

Ioniuuttomenetelmä toimii heikosti telluriumille ja vismutille, joiden kaikki analysoidut 

pitoisuudet ovat alle määritysrajan. Kullalle menetelmä näyttäisi toimivan, sillä 

tuloksissa ei ole yhtään alle määritysrajan olevia pitoisuuksia (Taulukko 31). 

Kullan korrelaatiot ovat pääsääntöisesti heikkoja, mutta se korreloi kohtalaisesti 

arseeninja REE-metallien kanssa (Taulukko 32). Myös arseenin korrelaatiot ovat 

heikkoja, lukuun ottamatta sen korreloitumista antimonin ja lyijyn kanssa. Antimonilla 

on kuitenkin useita alle määritysrajan olevia pitoisuuksia, mistä syystä sen korrelaatiot 

arseenin tai muiden alkuaineiden kanssa ovat harhaanjohtavia. Ainoastaan koboltin, 

nikkelin ja sinkin korrelaatiot ovat hyviä. 
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Taulukko 31.Vuoden 2013 tilastolliset tunnusluvut ioniuuttomenetelmällä analysoiduille alkuaineille 

Hakokodanmaalla. Analyysit tehty ICP-MS-menetelmällä. ME-MS23=Ioniuutto. 

ME-MS23 Unit N Min Max Mean StdDev Var Sum Median 

Au ppb 38 0.04 0.27 0.11 0.05 0.003 4.2 0.1 

As ppb 38 5 31 14.8 6.7 45.7 563 13 

Ag ppb 38 0.8 10.1 2.8 2.2 4.7 107 2.1 

Co ppb 38 6.4 33.6 154 7.9 61.8 585 12.6 

Cu ppb 38 77 310 161.4 59.6 3551 6134 151.5 

Hg ppb 38 0.4 1.3 0.8 0.2 0.04 29.9 0.8 

Ni ppb 38 17 131 53 26.6 710 2015 45 

Pb ppb 38 14 82 27.9 13.8 191 1061 22.5 

Sb ppb 38 0.25 1.2 0.5 0.3 0.08 17.8 0.25 

Se ppb 38 4 12 8.4 1.6 2.7 321 8 

Te ppb 38 0.5 0.5 0.5 0 0 19 0.5 

Zn ppb 38 10 280 61.6 56.9 3235 2340 40 

Ce ppb 38 70.1 291 115.3 48.9 2394 4382 98.1 

La ppb 38 42.4 164.5 66.7 27.1 736 2534 55 

Li ppb 38 0.3 13 2.8 3 8.9 106 1.7 

Nb ppb 38 1.3 27.2 8.2 7 49.2 313 5.2 

Sc ppb 38 33 97 54.4 14.3 205 2068 51.5 

Y ppb 38 21.6 95.6 41.9 15.4 237 1591 37.9 

 

 

Taulukko 32. Kullan ja sen seuralaisalkuaineiden ioniuuttomenetelmän analyysitulosten korrelaatioita 

vuodelta 2013. Analyysit on tehty ICP-MS-menetelmällä. ME-MS23=Ioniuutto. 

ME-
MS23  Ag As Au Co Cu Hg Ni Pb Sb Se Zn La 

Ag 1 
           

As -0.354 1 
          

Au -0.198 0.521 1 
         

Co 0.263 0.173 -0.107 1 
        

Cu 0.197 0.112 0.325 0.036 1 
       

Hg 0.021 0.240 -0.116 0.229 -0.096 1 
      

Ni 0.126 0.160 -0.146 0.804 0.033 0.330 1 
     

Pb 0.001 0.598 0.188 0.499 0.127 0.188 0.428 1 
    

Sb -0.229 0.745 0.371 -0.048 0.028 0.166 -0.002 0.599 1 
   

Se 0.099 0.327 0.107 -0.021 0.259 0.318 0.080 0.251 0.497 1 
  

Zn 0.005 0.120 0.130 0.660 0.221 -0.062 0.531 0.361 -0.139 -0.161 1 
 

La -0.171 0.599 0.539 0.105 0.404 0.075 -0.055 0.162 0.253 0.339 0.166 1 
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Ioniuutolla analysoidut kultapitoisuudet liittyvät selkeästi Au-

mineralisoituneisiinrakenteisiin mineralisoituneella vyöhykkeellä (Kuva 35a). Lisäksi 

molempien näytteenottolinjojen itäpäässä on anomaalisia kultapitoisuuksia, jotka voivat 

viitata malmijuonien tai –linssien esiintymisiin kallioperässä. 

Kullan kanssa kohtuullisesti korreloivan (kerroin 0.521) arseenin anomaaliset 

pitoisuudet tutkimusalueen keskiosassa liittyvät Au-mineralisoituneisiin rakenteisiin 

(Kuva 35b). Anomaalisia pitoisuuksia esiintyy myös etenkin eteläisen linjan itä- ja 

länsipäissä. Myös pohjoisen linjan itäpäässä on muutamia korkeampia 

arseenipitoisuuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 35a ja 35b. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä ioniuuttomenetelmällä analysoidut Au- ja As-

pitoisuudet kivilajikartalla. Pohjakartta Agnico Eagle. 
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6.2.6 SGH 

 

SGH-menetelmän tulokset ja tulkinnat perustuvat Actlabsin SGH-näytteiden 

analyysitulosten pohjalta tekemiin tulkintoihin. Alueelta kerättiin kesällä 2013 44 kpl 

SGH-näytteitä, joista 6 kpl oli duplikaattinäytteitä. Duplikaattinäytteiden tarkkuus oli 

erinomainen laboratorion mukaan (7,2 % CV).  

Au-mineralisaatioiden paikallistamiseen oli käytetty molekyylipainoltaan pääasiassa 

alhaiseen, keskikokoiseen ja korkeaan hiilivetyluokkiin kuuluvia yhdisteitä. Actlabs:n 

mukaan apikaalin anomalian muodostava Au-mineralisoitunut vyöhyke linjan 

keskiosassa on melko luotettava (Kuva 36). Laboratorion mukaan anomalian muoto ja 

sijainti viittaisivat kultajuoneen, joka sijaitsee mahdollisesti noin 50 m syvyydessä.  

Actlabsin tulkinnan mukaan yksi mahdollinen mineralisoitunut rakenne on pohjoisella 

linjalla pisteen 289 ja eteläiseltä linjalta pisteen 317 tuntumassa. Agnicon kivilajikartan 

mukaan pohjoisella linjalla ei pisteen 289 välittömässä läheisyydessä ole Au-

mineralisoituneita rakenteita. Eteläiseltä linjalta ei ole yksityiskohtaista tietoa 

kallioperästä. Toisaalta muiden heikkouuttomenetelmien kuten entsyymi-, bio- ja 

ioniuuton analyysituloksissa pisteessä 317 on korkeampia arseenipitoisuuksia. SGH-

tuloksissa näkyy myös pohjoisen linjan länsipäässä negatiivisten kaninkorva-

anomalioiden sisällä pieni anomalia (294-295) suoraan mineralisoituneen rakenteen 

päällä. 
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Kuva 36. Actlabsin tulkinta Au-mineralisoituneista vyöhykkeistä vuoden 2013 SGH-näytteistä 

Hakokodanmaalta. Pohjakartta Agnico Eagle. 

 

6.2.7 pH 

 

Näytteenoton yhteydessä kerättyjen pH-näytteiden mittaustulokset molemmilta linjoilta 

esitetään Kuvissa 37a ja 37b. Au-mineralisoituneet rakenteet on merkitty keltaisina 

palkkeina näytteenottolinjoille. pH-vaihtelu linjalla on erittäin heikkoa, eikä selviä ns. 

kaninkorva-anomalioita esiinny kummallakaan näytteenottolinjalla. Näytteenottolinjalla 

2 mineralisoituneiden rakenteiden päällä pH-arvot joiltain osin laskevat ja näyttävät 

jollain tavoin indikoivan mineralisoituneita rakenteita kallioperässä, mutta vaihtelu on 

niin pientä, että pelkästään pH-tuloksia apuna käyttäen mineralisoitumien 

paikallistaminen olisi mahdotonta. Pienistä pH-vaihteluista johtuen tuloksista on vaikea 

tehdä tulkintaa, johtuuko pH-vaihtelu maaperän luontaisesta pH-vaihtelusta vai 

sulfidilähteen aiheuttamasta muutoksesta. 
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Kuva 37a ja 37b. Hakokodanmaan vuoden 2013 pH-pitoisuuksien esiintyminen näytteenottolinjoilla 1 ja 2. 

 

 

6.2.8 Heikkouuttomenetelmien vertailua 

 

Kultamineralisoituneiden rakenteiden paikallistamiseen parhaiten soveltuvien 

heikkouuttomenetelmien löytämiseksi eri menetelmillä analysoituja kulta- ja 

arseenipitoisuuksia vertaillaan toisiinsa. Vertailua tehdään myös eri menetelmien 

tuottamien samankaltaisten pitoisuustrendien löytymiseksi, mikä helpottaa 

mineralisoituneiden alueiden paikallistamista. 

Kullan suhteen heikkouuttomenetelmien vertailtavuus on heikkoa johtuen 

kultapitoisuuksien suuresta hajonnasta menetelmien välillä (Kuvat 38a ja 38b). Myös 

menetelmien väliset korrelaatiokertoimet kullan suhteen ovat erittäin heikot (Taulukot 

33).Näytteenottolinjan 2 korrelaatioita kullan suhteen ei esitetä tässä yhteydessä, sillä 

korrelaatiot ovat erittäin heikot. 
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Taulukko 33. Vuoden 2013 heikkouuttomenetelmillä analysoitujen Au-pitoisuuksien välisiä korrelaatioita 

näytteenottolinjalta 1. 

Linja 1 Au_MMI Au_ENZ Au_BL Au_IONI Au_AA 

Au_MMI 1 
    

Au_ENZ 0 1 
   

Au_BL 0 1 1 
  

Au_IONI -0.010 -1.24888E-16 -1.24888E-16 1 
 

Au_AA -0.486 1.13564E-15 1.13564E-15 0.261 1 

 

MMI-menetelmällä analysoiduissa kultapitoisuuksissa esiintyy useita pitoisuushuippuja 

molemmilla linjoilla, joten mineralisoituneiden rakenteiden paikallistaminen on vaikeaa 

pitoisuuksien ollessa lähes samansuuruisia koko linjalla. Muista 

heikkouuttomenetelmistä bio- ja entsyymiuutto- sekä ammonium-asetaattimenetelmät 

määrittävät heikosti kultaa. Ammonium-asetaattimenetelmällä analysoidut 

kultapitoisuudet ovat mitattavia lähinnä Au-mineralisoituneiden rakenteiden päällä 

molemmilla linjoilla. Muilta osin kultapitoisuudet menetelmää käytettäessä ovat alle 

määritysrajan (< 0.001 ppm). Lisäksi menetelmällä analysoitujen kultapitoisuuksien 

tausta-anomalia-kontrasti on erittäin pieni, kun anomaalisimmat arvot yltävät ainoastaan 

määritysrajalle (0.001 ppm). Ioniuuttomenetelmä toimii käytetyistä menetelmistä 

parhaiten, mutta silläkään tausta-anomalia-kontrasti ei ole erityisen hyvä. Menetelmällä 

saadaan kuitenkin selkeä pitoisuushuippu esiin tutkimusalueen leveimmän kultajuonen 

päällä (piste 294) linjalla 1. Myös linjalla 2 pisteiden 309-310 tuntumassa olevan 

malmijuonen tai –linssin päälle muodostuu anomaliahuippu.  
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Kuva 38a. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä eri menetelmillä analysoitujen kultapitoisuuksien 

esiintyminen näytteenottolinjalla 1 rikastuskertoimien (RR) avulla esitettynä.  

 

 

Kuva 38b. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä eri menetelmillä analysoitujen kultapitoisuuksien 

esiintyminen näytteenottolinjalla 2 rikastuskertoimien (RR) avulla esitettynä. 

 

Arseenin suhteen heikkouuttomenetelmienvertailtavuus on hieman parempi. Kaikki 

käytetyt heikkouuttomenetelmät määrittävät arseenia, eikä analyysituloksissa ole alle 

määritysrajan olevia pitoisuuksia, lukuun ottamatta MMI-menetelmää, jossa muutamat 

arseenipitoisuudet ovat alle määritysrajan (< 10 ppb). Visuaalisesti tarkasteltuna 

menetelmät näyttävät olevan vertailukelpoisia ja indikoivan tunnettuja 

mineralisoituneita rakenteita (Kuvat 39a ja 39b). Parhaimmat tulokset ovat bio- ja 

entsyymiuuttomenetelmillä, joilla on molemmilla selkeä pitoisuushuippu tunnetun Au-
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mineralisoituneen rakenteen päällä pisteessä 294 (Kuva 39a). MMI-menetelmällä 

puolestaan saadaan melko tasaisia tuloksia, eivätkä anomaalisimmat pitoisuudet erotu 

taustasta etenkään linjalla 1. Myös ioniuutto- ja ammonium-asetaattimenetelmillä saadut 

arseenipitoisuudet ovat melko tasaisia, vaikka pitoisuudet hieman nousevat molemmilla 

menetelmillä pisteen 294 tuntumassa.  Tausta-anomalia-kontrastit ovat molemmilla 

menetelmillä kuitenkin niin pienet, että mineralisoituneiden rakenteiden 

paikallistaminen on haastavaa menetelmiä käytettäessä.  

Näytteenottolinjalla 2 etenkin tunnettujen mineralisoituneiden rakenteiden päällä kaikki 

käytetyt heikkouuttomenetelmät noudattavat samansuuntaista trendiä (Kuva 39). Lisäksi 

linjan itä- ja länsipäissä arseenipitoisuudet ovat selkeästi koholla useimmilla 

menetelmillä. Pisteissä 301-303 sekä 316-318 esiintyvät arseenipitoisuushuiput voivat 

viitata mahdollisiin malmijuoniin tai –linsseihin, sillä pitoisuushuiput tulevat esiin 

useilla menetelmillä. 

MMI-menetelmällä analysoidut arseenipitoisuudet noudattavat erisuuntaista trendiä 

linjalla 1 kuin linjalla 2. Näytteenottolinjalla 1 arseenipitoisuudet laskivat 

mineralisoituneiden rakenteiden päällä toisin kuin linjalla 2, missä As-pitoisuudet ovat 

koholla rakenteiden päällä. Anomaalisin arseenipitoisuus on linjan länsipäässä viitaten 

mahdolliseen malmijuoneen tai –linssiin. Itäpäässä MMI-menetelmällä ei saada 

mahdollista rakennetta näkyviin. 

Bio- ja entsyymiuuttomenetelmillä analysoidut arseenipitoisuudet näyttävät noudattavan 

samansuuntaista jakaumaa linjan keskivaiheilta kohti itäpäätä, tosin 

entsyymiuuttomenetelmällä tausta-anomalia-kontrasti on selkeästi pienempi kuin 

biouuttomenetelmällä. Molemmilla menetelmillä saadaan linjan itä- ja länsipään 

mahdolliset mineralisoituneet rakenteet esiin arseenihuippuina sekä pisteiden 311-312 

tuntumaan sijoittuva mineralisoitunut rakenne. Tosin entsyymiuutolla linjan länsipäässä 

arseenihuippu tulee esiin aikaisemmassa pisteessä.  

Ioniuutto- ja ammonium-asetaattimenetelmien pitoisuudet noudattavat myös 

samansuuntaista jakaumaa linjalla, tosin niiden välinen korrelaatio on heikko (Taulukko 

33b). Visuaalisesti tarkasteltuna molempien anomaalisimmat pitoisuudet näyttävät 

liittyvän samoihin pisteisiin, mutta molemmilla tausta-anomalia-kontrasti on pieni, mikä 

vaikeuttaa mineralisoituneiden rakenteiden paikallistamista. Kummallakaan 
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menetelmällä ei saada mahdollista länsipään malmirakennetta esille, mutta itäpäässä 

(piste 317) ioniuuttomenetelmällä analysoitu arseenipitoisuus kohoaa hieman. 

Heikkouuttomenetelmien vertailu arseenipitoisuuksista laskettujen 

korrelaatiokertoimien avulla osoittaa vertailtavuuden olevan melko hyvää poikkeuksena 

MMI-menetelmän vertailtavuus muiden menetelmien kanssa (Taulukko 34a ja 34b). 

Bio- ja entsyymiuuton korrelaatio on hyvä ja ne molemmat noudattavat samankaltaista 

trendiä molemmilla näytteenottolinjoilla. 

 

Taulukko 34a. Vuoden 2013 eri heikkouuttomenetelmillä analysoitujen arseenipitoisuuksien välisiä 

korrelaatiokertoimia näytteenottolinjalta 1. 

Linja 1 As_MMI As_ENZ As_BL As_IONI As_AA 

As_MMI 1 
    

As_ENZ -0.294 1 
   

As_BL -0.074 0.875 1 
  

As_IONI -0.081 0.685 0.664 1 
 

As_AA -0.145 0.562 0.519 0.604 1 

 

Taulukko 34b. Vuoden 2013 heikkouuttomenetelmien analyysituloksista lasketut korrelaatiokertoimet 

arseenille. 

Linja 2 As_MMI As_ENZ As_BL As_IONI As_AA 

As_MMI 1 
    

As_ENZ -0.229 1 
   

As_BL 0.184 0.604 1 
  

As_IONI 0.187 0.591 0.515 1 
 

As_AA 0.012 0.384 0.432 0.306 1 
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Kuva 39a. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä eri menetelmillä analysoitujen arseenipitoisuuksien 

esiintyminen näytteenottolinjalla 1 rikastuskertoimien (RR) avulla esitettynä. 

 

 

Kuva 39b. Vuoden 2013 heikkouuttonäytteistä eri menetelmillä analysoitujen arseenipitoisuuksien 

esiintyminen näytteenottolinjalla 1 rikastuskertoimien (RR) avulla esitettynä. 
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6.2.9 Vuosien 2013 ja 2014 tulosten vertailua 

 

Kuvissa 40a, 40b, 40c, 40d ja 40e esitetään vuosien 2013 ja 2014 näytteistä eri 

heikkouuttomenetelmillä analysoidut kultapitoisuudet menetelmien toistettavuuden 

varmistamiseksi. Kaikkien käytettyjen heikkouuttomenetelmien eri vuosien väliset 

korrelaatiot ovat heikkoja, itse asiassa tulosten välillä ei ole korrelaatiota juuri lainkaan 

(Taulukko 35).  

 

Taulukko 35. Heikkouuttomenetelmillä analysoitujen kultapitoisuuksien keskiarvot, keskihajonnat ja 

korrelaatiot vuosilta 2013 ja 2014.  

Au_ppb Mean_13 StdDev_13 Mean_14 StdDev_14 Korrelaatio 

MMI-M 0.15 0.1 0.09 0.05 0.282 

ENZ 0.0025 4.46E-19 0.006 0.01 5.18E-17 

BL 0.025 7.13E-18 0.08 0.03 1.21E-16 

IONI 0.1 0.05 0.108 0.08 0.073 

AA* 0.0006 0.0002 0.0005 2.23E-19 8.14E-16 

*ppm 

 

MMI-menetelmällä analysoidut vuoden 2013 kultapitoisuudet vaihtelevat välillä 0.05-

0.4 ppb. Kuten jo aiemmissa tulosten esityksissä mainittiin, MMI-menetelmällä 

analysoiduissa Au-pitoisuuksissa esiintyy pitoisuuksien ylösalas sahaamista, eivätkä 

mineralisoituneet rakenteet tule esille. Vuoden 2014 Au-pitoisuudet vaihtelevat välillä 

0.05-0.2 ppb tausta-anomalia-kontrastin ollen melko heikko. Myös näissä 

kultapitoisuuksissa esiintyy sattumanvaraista vaihtelua, joka vaikeuttaa 

mineralisoituneiden alueiden paikallistamista. Molempien vuosien kultapitoisuuksien 

ailahtelevuuden vuoksi menetelmä ei ainakaan kullan suhteen anna yhtenäistä ja 

luotettavaa kuvaa toistettavuudesta (Kuva 40a). 

Entsyymi- ja biouuttomenetelmillä analysoidut molempien vuosien kultapitoisuudet 

poikkeavat huomattavasti toisistaan (Kuvat 40b ja 40c). Molemmilla menetelmillä Au-

pitoisuudet olivat alle määritysrajanvuonna 2013, mutta seuraavana vuonna pitoisuudet 

ovat selkeästi korkeammat. Tosin entsyymiuuttomenetelmän vuoden 2014 tuloksissa 

kultapitoisuudet ovat pääasiassa alle määritysrajan (< 0.005 ppb), mutta selkeä 

pitoisuushuippu esiintyy tunnetun Au-mineralisoituneen rakenteen päälläpisteessä 311 
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ja pienempi pitoisuushuippu linjan länsipäässä pisteessä 302, missä molempien vuosien 

As-pitoisuudet ovat koholla useimmilla menetelmillä. Myös biouuttomenetelmän 

analyysituloksissa kultapitoisuudet ovat koholla tässä pisteessä. Muilta osin 

biouuttomenetelmällä analysoidut Au-pitoisuudet ovat melko tasaisia eivätkä viittaa 

selkeästi mineralisoituneisiin rakenteisiin. Molempien menetelmien toistettavuus on 

erittäin huonoa, jolloin peräkkäisten vuosien hyvin paljon toisistaan poikkeavat 

analyysitulokset viittaavat kullan erittäin sattumanvaraiseen ja epäluotettavaan 

esiintulemiseen ks. menetelmillä. 

Ioniuuttomenetelmällä analysoiduissa Au-pitoisuuksissa esiintyy, samoin kuin MMI-

menetelmän analyysituloksissa, sattumanvaraista vaihtelua. Tosin vuoden 2013 

tuloksissa tunnetun mineralisoituneen vyöhykkeen päällä kultapitoisuudet ovat selkeästi 

koholla. Vuoden 2014 tuloksissa pitoisuudet puolestaan vaihtelevat runsaasti, eikä 

menetelmän toistettavuus tällöin ole kovin luotettava (Kuva 40d). 

Ammonium-asetaattimenetelmällä analysoidut vuoden 2013 kultapitoisuudet ovat 

mitattavia ainoastaan tunnettujen mineralisoituneiden rakenteiden päällä. Tosin 

pitoisuudet ovat ainoastaan määritysrajan verran (0.001 ppm), joten pitoisuusero taustan 

ja anomalian välillä on niin pieni, ettei tulosta voi pitää kovin luotettavana. Vuoden 

2014 tulokset ovat kaikki alle määritysajan (Kuva 40e). 

Kaikkien menetelmien analyysituloksissa kullan pitoisuudet vaihtelevat vuosien välillä, 

eikä menetelmien toistettavuus ainakaan kullan suhteen ole luotettavaa. Kulta näyttäisi 

tulevan esille hyvin sattumanvaraisesti, eikä se näytä noudattavan samankaltaista 

esiintymistrendiä millään menetelmällä analysoituna. Geokemiallisissa 

malminetsintämenetelmissä kullan käyttäminen mineralisoituneiden alueiden 

paikallistamiseen on siten epäluotettavaa. Huomioitava on kuitenkin se, että kaikissa 

vuoden 2014 kullan analyysituloksissa, pois lukien ammonium-asetaattimenetelmä, 

kultapitoisuudet ovat selkeästi koholla pisteissä 302 ja 303. Näissä pisteissä myös 

molempien vuosien näytteistä analysoidut arseenipitoisuudet ovat selkeästi koholla 

useimmilla menetelmillä, joten kullan ailahtelevasta esiintymisestä huolimatta vuoden 

2014 kultapitoisuushuippujen esiintymisiä voisi pitää jopa melko luotettavina. Kulta- ja 

arseeninpitoisuushuiput voivat siten viitata mahdollisiin tuntemattomiin 

malmirakenteisiin tällä alueella.  
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Kuvat 40a, 40b, 40c, 40d ja 40e. Heikkouuttomenetelmillä analysoitujen kultapitoisuuksien 

menetelmäkohtaista vertailua vuosien 2013 ja 2014 välillä. Vertailussa käytetäänainoastaan 

näytteenottolinjalta 2 kerättyjä ja analysoituja näytteitä. Au-mineralisoituneet rakenteet on merkitty 

keltaisilla palkeilla näytelinjoille. 
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Arseenin suhteen heikkouuttomenetelmien toistettavuus on parempi kuin kullan 

suhteen. Visuaalisesti tarkasteltuna näyttäisi, että peräkkäisten vuosien välinen 

vertailtavuus olisi kohtalaista, jopa hyvää esimerkiksi entsyymi- ja 

biouuttomenetelmillä (Kuvat 42a, 42b, 42c, 42d ja 42e). Korrelaatiokertoimet ovat 

kuitenkin heikot kaikilla menetelmillä, lukuun ottamatta entsyymiuuttomenetelmää 

(Taulukko 36). 

 

Taulukko 36. Heikkouuttomenetelmillä analysoitujen arseenipitoisuuksien keskiarvot, keskihajonnat ja 

korrelaatiot vuosilta 2013 ja 2014. 

As_ppb Mean_13 StdDev_13 Mean_14 StdDev_14 Korrelaatio 

MMI-M 16.05 13.08 19.74 12.64 0.313 

ENZ 0.85 0.43 1.33 1.42 0.611 

BL 84.24 63.24 94.52 54.42 0.412 

IONI 15 6.35 14.68 9.12 -0.096 

AA* 0.05 0.02 0.08 0.04 0.268 

*ppm 

 

MMI-menetelmällä analysoidut arseenipitoisuudet noudattavat visuaalisesti 

tarkasteltuna melko samansuuntaista trendiä pitoisuushuippujen keskittyen lähinnä 

tunnettujen mineralisoituneiden rakenteiden tuntumaan ja linjan länsipäähän 

tuntemattomalle alueelle. Korrelaatiokerroin osoittaa niiden vertailtavuuden kuitenkin 

melko heikoksi ja molempien vuosien As-pitoisuuksissa esiintyy melko 

sattumanvaraista vaihtelua, eivätkä tunnetut mineralisoituneet rakenteet tule selkeästi 

esille molempien vuosien tuloksissa (Kuva 41a).  

Entsyymiuuttomenetelmän vuosien välinen vertailtavuus puolestaan on melko hyvä. 

Korrelaatiokertoimien avulla tarkasteltuna peräkkäisten vuosien väliset 

arseenipitoisuudet korreloivat melko hyvin keskenään. Vuoden 2013 pitoisuudet ovat 

kuitenkin pieniä ja tausta-anomalia-kontrasti heikko. Seuraavan vuoden As-pitoisuudet 

kuitenkin noudattavat selkeästi samankaltaista trendiä, mutta tausta-anomalia-kontrasti 

on suurempi, jolloin tunnettujen mineralisoituneiden rakenteiden paikallistaminen 

helpottuu (Kuva 41b). 

Biouuttomenetelmällä analysoidut arseenipitoisuudet noudattavat paikoin 

samansuuntaista trendiä molempina vuosina, mutta niiden korrelaatio on heikko. 
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Pitoisuuserot ovat melko samansuuruisia, vuoden 2013 arseenipitoisuuksien sijoittuen 

välille 25.8-271 ppb ja vuoden 2014 pitoisuudet välille 15.3-214 ppb. Vuoden 2013 

anomaliahuippu liittyy tunnettuun mineralisoitumaan, mutta korkeampia pitoisuuksia 

esiintyy myös linjan itä- ja länsipäissä pisteissä 302 ja 317. Vuoden 2014 tuloksissa 

pitoisuushuiput eivät täsmää vuoden 2013 tuloksiin, mikä heikentää menetelmän 

toistettavuutta, vaikka trendi paikoin samankaltainen onkin (Kuva 41c). 

Ioniuuttomenetelmällä analysoitujen arseenipitoisuuksien vuosien välinen vertailtavuus 

näyttää hyvälle, vaikka pitoisuushuiput hieman eri pisteissä ovatkin. Molempina 

vuosina tunnettujen mineralisoituneiden rakenteiden päällä esiintyy anomaliapiikit, 

jotka voitaisiin tulkita ns. kaninkorva-anomalioiksi ja jotka voisivat viitata 

sulfidilähteeseen kallioperässä (Kuva 41d). 

Ammonium-asetaattimenetelmällä analysoidut arseenipitoisuudet keskittyvät 

molempina vuosina tunnettujen mineralisoituneiden rakenteiden tuntumaan, jolloin 

menetelmän toistettavuus näyttäisi olevan melko hyvä. Eri vuosien tausta-anomalia-

kontrasteissa on silti eroja vuoden 2013 tausta-anomalia-kontrastin ollessa pieni, jolloin 

anomaalisimmat pitoisuudet eivät erotu selkeästi taustasta. Vuoden 2014 tuloksissa 

puolestaan tausta-anomalia-kontrasti on suurempi, jolloin anomaliapiikit erottuvat 

paremmin ja korkeampi pitoisuus vahvistaa vuoden 2013 analyysitulosta (Kuva 41e). 

Arseenipitoisuuksien vertailtavuus eri vuosien välillä ja eri menetelmillä antaa 

huomattavasti paremman kuvan menetelmien toimivuudesta kuin kullan suhteen. 

Kaikilla viidellä heikkouuttomenetelmällä molempina vuosina analysoidut 

arseenipitoisuudet näyttäisivät pääsääntöisesti noudattavan samankaltaista trendiä, 

vaikka vuosien väliset korrelaatiot useimmilla menetelmillä heikot ovatkin. Kaikilla 

menetelmillä ja molempina vuosina, lukuun ottamatta MMI-menetelmää, 

pitoisuushuiput ovat tunnetun mineralisoituneen rakenteen päällä pisteen 311 

tuntumassa. 
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Kuvat 41a, 41b, 41c, 41d ja 41e. Heikkouuttomenetelmillä analysoitujen arseenipitoisuuksien 

menetelmäkohtaista vertailua vuosien 2013 ja 2014 välillä. Vertailussa käytetään ainoastaan 

näytteenottolinjalta 2 kerättyjä ja analysoituja näytteitä. Au-mineralisoituneet rakenteet on merkitty 

keltaisina palkkeina. 
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7. TULKINNALLISIA NÄKÖKOHTIA 

 

Kyörtesselän P-REE-mineralisoituneella vyöhykkeellä heikkouuttomenetelmien käyttöä 

tutkittiin Soklin alueen tutkimusten kannalta tärkeimmillä alkuaineilla: fosfori, niobi ja 

REE-metalleista lantaani sekä rauta (Pöyry 2009). Tarkastelussa tutkittiin alkuaineiden 

jakaantumista näyteprofiileilla. Heikkouuttomenetelmistä ainoastaan MMI- ja 

ammonium-asetaattimenetelmät määrittivät fosforia. Muilla tutkimuksessa käytetyillä 

heikkouuttomenetelmillä ei ollut analysoitu fosforia. Molemmilla fosforia analysoivilla 

menetelmillä kohonneet P-pitoisuudet liittyivät etenkin linjalla 1 karbonatiitin ja feniitin 

kontaktivyöhykkeelle. Linjalla 2 anomaaliset P-pitoisuudet liittyivät selkeästi 

magneettisiin anomalioihin muodostaen kaksihuippuisia anomalioita mineralisoitumien 

reunoille. Heikkouuttomenetelmien käytettävyys fosforin suhteen näyttäisi kuitenkin 

olevan melko heikko, johtuen useimpien menetelmien heikkoudesta analysoida fosforia, 

vaikka Kyörtesselän alue luonnostaan sisältääkin korkeita fosforipitoisuuksia kalliossa 

ja moreenissa (Pöyry 2009), mistä syystä pitoisuudet pitäisi olla korkeampia myös 

heikkouuttomenetelmillä analysoituna. 

Rautapitoisuudet määritettiin ainoastaan MMI-, ioniuutto- ja ammonium-

asetaattimenetelmillä. Hamiltonin (1998, 2007) mukaan rauta on herkkä maaperän 

redox-muutoksille, mistä syystä raudan jakaantumisen näytteenottolinjoille pitäisi 

heijastaa maaperän Eh-pH-olosuhteita. Raudan köyhtyminen mineralisaation päällä ja 

rikastumat mineralisaation reunoilla indikoisivat pelkistyneen vyöhykkeen esiintymistä 

mineralisaation päällä. Kyörtesselän tutkimuskohteella nähdään kohonneiden Fe-

pitoisuuksien liittyvän selvästi feniittikehän magneettisiin anomalioihin ja tuloksissa on 

havaittavissa ns. kaninkorva-anomalioita molemmin puolin mineralisoituneita kohtia 

kaikilla rautaa määrittävillä menetelmillä. Lisäksi ioniuutto- ja ammonium-

asetaattimenetelmillä tulee esille pienemmät raudan pitoisuushuiput läntisen linjan 

eteläpäässä feniitin ja emäksisen vulkaniitin kontaktissa. Tässä on kuitenkin syytä 

huomioida, että Kyörtesselän tutkimuskohteella ei ole sulfidipitoisia mineralisoitumia, 

mistä syystä raudan muodostamat ns. kaninkorva-anomaliat tässä tapauksessa eivät 

indikoi pelkistynyttä vyöhykettä sulfidipitoisen mineralisaation päällä. 

Niobille kaikki heikkouuttomenetelmät toimivat hyvin, tosin entsyymiuuttomenetelmän 

toimivuus ko. alkuaineelle on hieman kyseenalainen useiden pitoisuuksien ollessa alle 

määritysrajan molemmilla näytelinjoilla. Kaikissa menetelmissä esiin tulleet Nb-
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anomaliat liittyvät lähinnä feniittikehän magneettisiin anomalioihin, mutta korkeampia 

pitoisuuksia on etenkin itäisellä linjalla lähes koko linjan pituudelta liittyen 

todennäköisesti säteittäisiin karbonatiittijuoniin, joihin niobia on rikastunut. 

Heikkouuttomenetelmien vertailtavuus niobin suhteen on kuitenkin melko heikkoa 

korrelaatiokertoimien avulla vertailtavuutta tutkittaessa. 

Lantaanin suhteen heikkouuttomenetelmät toimivat hyvin. Kaikilla menetelmillä 

lantaanin sekä muiden REE-alkuaineiden pitoisuudet ovat pääsääntöisesti korkeammat 

kuin muiden alkuaineiden pitoisuudet. Suuret REE-pitoisuudet voisivat johtua osaltaan 

heikkouuttomenetelmien herkkyydestä REE-alkuaineille. Lantaanin anomaaliset 

pitoisuudet kaikissa uutoissa liittyvät kuitenkin selvästi feniittikehän magneettisiin 

anomalioihin molemmilla linjoilla, mutta sen pitoisuudet ovat kaikilla menetelmillä 

koholla myös linjojen eteläpäissä feniitin ja emäksisen vulkaniitin kontaktissa. 

Kyörtesselän kohteella vuosien 2013 ja 2014 välillä tehdyillä maanmuokkaustöillä voi 

olla jonkin verran vaikutusta pitoisuuseroihin vuosien välillä. Näytteenotto pyrittiin 

suorittamaan mahdollisimman koskemattomista tai luonnonmukaisista kohteista, jolloin 

näytepisteet eivät välttämättä ole aivan samoissa kohdissa eri vuosina. Esimerkiksi 

SGH-tuloksissa on selviä eroja vuosien 2013 ja 2014 välisissä tuloksissa, mikä voisi 

mahdollisesti johtua maanmuokkaustöiden aiheuttamista maaperän geokemiallisten 

olosuhteiden muutoksista. Muissa uutoissa anomaaliset pitoisuudet liittyivät 

tunnettuihin mineralisoitumiin, joten merkittäviä muutoksia pitoisuuksissa ei ilmennyt. 

Menetelmien toimivuus tarkasteltaville alkuaineille on pääsääntöisesti hyvä, lukuun 

ottamatta entsyymiuuttomenetelmää, joka ei näytä toimivan hyvin ainakaan Soklin 

karbonatiittimassiivin alueella.  

Kyörtesselän kohteen tuloksia tulkittaessa heikkouuttomenetelmien osalta on syytä 

huomioida sulfidipitoisten mineralisoitumien puuttuminen. Sulfidipitoista 

mineralisaatiota pidetään yleensä perusedellytyksenä heikkouuttomenetelmien käytössä 

siitä syntyvästä pH-redox-potentiaalin erosta ympäristöön, joka aiheuttaa varauseroja ja 

ionien vertikaalin liikkeen. Kyörtesselän tapauksessa mobiilit ionit liikkuvat jonkin tai 

joidenkin muiden mekanismien ajamina pintamaahan ja muodostavat siellä 

geokemiallisia anomalioita. Yksi mahdollinen ioneja pintamaahan nostava prosessi voi 

olla kasvillisuus johtuen alueen ohuesta maapeitteestä, joka on keskimäärin 2-3 m 

(Pertti Sarala; henkilökohtainen tiedonanto). Kasvillisuuden aiheuttamassa prosessissa 
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kasvien juuret nostavat ionit rapakalliosta ja karikkeen ja humustoiminnan kautta sekä 

pinnan pienten kasvien kierrätyksen ansiosta ionit pysyvät rikastuneena maan 

pintaosassa (Aspandiar et al. 2006). Ohut maapeite voi vaikuttaa myös häiritsevästi 

kallioperästä tulevaan signaaliin tai antaa valeanomalioita. Kyörtesselässä moreenin 

alkuperä on pääosin karbonatiittimassiivin ja feniittikehän alueilta, mikä tarkoittaa, että 

moreeni on kontaminoitu alla olevan kallioperän fosfori-REE-pitoisella aineksella, 

jolloin kalliosta tulevan signaalin eroa maapeitteestä saatavaan voi olla vaikea havaita. 

Tämä vaikuttanee etenkin fosforin ja REE-alkuaineiden analyysituloksiin. 

Hakokodanmaan kultakohteella tarkastelussa olivat näytteiden Au- ja As-pitoisuudet. 

Heikkouuttomenetelmien toimivuutta yksittäin tarkasteltaessa ja absoluuttisia 

pitoisuuksia käyttämällä kaikilla kultaa määrittävillä menetelmillä nähdään Au-

anomalioita Au-mineralisoituneen vyöhykkeen kohdalla vuoden 2013 tuloksissa. Kultaa 

määrittävien heikkouuttomenetelmien ongelmana ovat kuitenkin alhaiset Au-

pitoisuudet, joissa näkyy todennäköisesti olosuhteiden muutoksista, kuten sateisuuden 

aiheuttamien maaperän kosteuspitoisuuksien erot vuosien 2013 ja 2014 välillä. Etenkin 

entsyymiuutto-, biouutto- ja ammonium-asetaattimenetelmillä analysoiduissa Au-

pitoisuuksissa oli huomattavia poikkeavaisuuksia eri vuosien välillä. Paras 

heikkouuttomenetelmä kullan suhteen Hakokodanmaalla näyttäisi olevan 

ioniuuttomenetelmä, minkä antamissa tuloksissa anomaaliset Au-pitoisuudet liittyvät 

selvästi Au-mineralisoituneisiin rakenteisiin. Tosin tässäkin menetelmässä vuosien 

välinen toistettavuus on heikko korrelaatioiden avulla vertailtavuutta arvioitaessa. 

Visuaalisesti tarkasteltuna pitoisuustrendi on kuitenkin joiltain osin samankaltainen. 

MMI-menetelmällä analysoiduissa Au-pitoisuuksissa puolestaan esiintyi liikaa 

pitoisuuksien ylösalas sahaamista. Ioniuuttomenetelmällä saaduista kullan suhteen 

positiivisista tuloksista sekä muiden heikkouuttomenetelmien heikommista tuloksista 

huolimatta saatuja tuloksia ei voi yleistää kaikille Au-malmityypeille. Hakokodanmaalla 

kulta esiintyy arseeni- ja rikkikiisuun liittyneenä, joten Hakokodanmaan-tyyppisissä 

esiintymissä saatuja tuloksia voi mahdollisesti hyödyntää. 

Kaikki menetelmät toimivat arseenin analysoinnissa hyvin ja menetelmien vertailtavuus 

on melko hyvä etenkin entsyymi-, bio- ja ioniuutoilla, sekä joiltain osin myös 

ammonium-asetaatti uutolla. Kaikissa näissä uutoissa esiin tulleet As-anomaliat liittyvät 

tunnettuihin mineralisoitumiin. Etenkin bio- ja ioniuutto- sekä ammonium-

asetaattimenetelmien tuloksissa kaksihuippuinen anomalia tulee esiin molemmin puolin 



113 
 

 

tunnettua mineralisoitunutta vyöhykettä näytepisteissä 309-312. Näin Hakokodanmaalla 

ns. kaninkorva-anomaliat indikoisivat arseenikiisupitoista mineralisoitumaa kalliossa. 

Lisäksi joitain arseenin pitoisuushuippuja tulee esille edellä mainituilla menetelmillä 

etenkin linjan 2 molemmissa päissä. Useilla menetelmillä tuntemattomilla alueilla esiin 

tulevat pitoisuushuiput voivat siten viitata tunnettujen mineralisoitumien kaltaisiin 

rakenteisiin/mineralisoitumiin kallioperässä. 

Hakokodanmaalla eri heikkouuttomenetelmien analyysituloksissa, etenkin eteläisen 

linjan molemmissa päissä, on korkeampia arseenipitoisuuksia. SGH-menetelmällä 

puolestaan tuli joitain anomaalisimpia alueita esille pohjoisen linjan itäpäässä. Näitä 

linjojen päihin liittyviä pitoisuushuippuja ajatellen linjat olisivat voineet olla pidempiä. 

Molempien kohteiden pH-tulokset eivät näyttäneet tuovan merkittävää lisää tai 

selittävää tekijää heikkouuttotuloksille. Kyörtesselässä pH-tulokset muodostivat pienet 

pitoisuushuiput mineralisoituneiden alueiden reunoille, mutta koska kyseessä ei ole 

sulfidipitoinen mineralisaatio pH-muutokset eivät siten indikoi pelkistyneen 

vyöhykkeen esiintymistä mineralisaation yläpuolella vaan pH-vaihtelu johtuu 

mahdollisesti maaperän luontaisesta pH-vaihtelusta. Hakokodanmaalla pH-tulokset 

vaihtelivat epäsäännöllisesti, eikä niiden tuloksilla mineralisaatioiden kannalta ole 

merkitystä, vaikka kyseessä on sulfidipitoinen mineralisoituma, jonka päällä pH-

muutosten tulisi viitata pelkistyneen vyöhykkeen esiintymiseen. Hakokodanmaan 

heikkoihin pH-tuloksiin voi mahdollisesti vaikuttaa mineralisoituma tyyppi, joka ei ole 

massiivinen sulfidiesiintymä vaan alueen Au-mineralisoituneet vyöhykkeet koostuvat 

muutamista vierekkäisestä malmilinssistä ja kapeista mineralisoituneista juonista. 

Tulosten tulkinnassa ja analysoinnissa on syytä kiinnittää huomioita tuloksiin 

mahdollisesti vaikuttaviin virhelähteisiin. Näytteenotossa ja analyysissä tapahtuneet 

virheet voivat sotkea anomaliakuvioita ja/tai tuottaa ns. vääriä anomalioita. 

Näytteenotossa tapahtuneet virheet voivat liittyä maannoshorisonttien sekoittumiseen 

esimerkiksi hakkuiden seurauksena tai näytteenottajalla tapahtuu virhe, jolloin 

näyteainekseen sekoittuu useammasta horisontista peräisin olevaa maa-ainesta. Tästä 

syystä ennen näytteenottoa jokaisella näytteenottokuopalla tulee erikseen tarkistaa 

maannosprofiili ja määrittää maannostyyppi, sillä esimerkiksi podsoli- ja brunsoil-

maannoksista kerättyjen heikkouuttonäytteiden näytteenottosyvyys on eri. Lisäksi 

näytteenotossa tulee minimoida mahdolliset näytteiden kontaminoitumista aiheuttavat 
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tekijät, mistä syystä korujen, käsivoiteiden ja tiettyjen sääskimyrkkyjen käyttö on 

kiellettyä. Myös työvälineiden huolellinen puhdistaminen jokaisen näytepisteen välillä 

on tärkeää. Lisäksi jotkin pintamaata muuttavat prosessit voivat saada aikaan 

virheellisiä tuloksia, esimerkiksi sadanta huuhtoo ja laimentaa maaperää ja muuttaa sen 

geokemiallisia olosuhteita, mistä syystä näytteenotto pyritään toteuttamaan 

mahdollisimman samankaltaisissa sääolosuhteissa. Myös näytteenottoalueella 

aikaisemmin tehdyt luonnontilaisuutta häiritsevät työt, esim. hakkuut, ojitukset, 

kairaukset ja sähkölinjat saattavat vaikuttaa maannoshorisontteihin ja alkuaineiden 

pitoisuustasoihin. Näytteenoton ajankohta (alkukesä/loppukesä), eri näytteenottaja sekä 

uuttomenetelmä voivat mahdollisesti vaikuttaa tuloksiin.  

Erityisesti heikkouuttomenetelmien toimivuutta perättäisten vuosien välisten tulosten 

avulla vertailtaessa näytteenottoajankohdan ja sääolosuhteiden vaikutus 

analyysituloksiin korostuu. Kyörtesselässä eri vuosien näytteenottoajankohtien välillä 

oli eroa kaksi viikkoa näytteenoton sijoittuen kesäkuun loppuun vuonna 2013 ja 

heinäkuun alkupuolelle vuonna 2014. Hakokodanmaalla näytteenottoajankohtien välillä 

oli kolme viikkoa näytteenotto ajankohdan ollessa vuonna 2013 heinä-elokuun 

vaihteessa ja vuonna 2014 heinäkuun alkupuolella. Tässä tutkimuksessa 

näytteenottoajankohdat eivät merkittävästi poikkea toisistaan, mutta 

näytteenottoajankohtien eroavaisuus on hyvä huomioida mahdollisena 

alkuainepitoisuuksiin vaikuttavana tekijänä ja vuosien välisten heikkojen 

korrelaatioiden yhtenä mahdollisena selittäjänä. Sääolosuhteilla voi tässä tapauksessa 

olla enemmän vaikutusta pitoisuuksiin. Ilmatieteen laitoksen mukaan molemmat vuodet 

(2013 ja 2014) olivat tavallista lämpimiä.  Kesäkuukaudet vuonna 2013 olivat Keski- ja 

Pohjois-Lapissa tilastojen mukaan jopa harvinaisen lämpimiä. Sademäärät kesällä 2013 

olivat melko pieniä Lapissa, Itä- ja Pohjois-Lapissa sademäärä jäi kolmanneksen alle 

pitkäaikaisen keskiarvon (Ilmastokatsaus 7/2013). Vuonna 2014 sademäärät puolestaan 

olivat lähellä pitkäaikaista keskiarvoa ja heinäkuussa sademäärä molemmilla kohteilla 

olivat > 80 mm (Ilmatieteen laitos), kun vuoden 2013 heinäkuussa sademäärä Keski-

Lapissa oli 40-60 mm ja Itä-Lapissa 60-80 mm (Ilmastokatsaus 07/2013). Lämpimällä 

ja runsassateisemmalla kesällä 2014 voi siten olla vaikutusta eri vuosien 

pitoisuustasoihin, mutta merkittäviä eroja alkuainepitoisuuksissa ei ilmene muilla 

alkuaineilla kuin kullalla Hakokodanmaan kohteella, jossa esimerkiksi entsyymi-, bio- 
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ja ammonium-asetaattimenetelmien tuottamat eri vuosien väliset analyysitulokset 

poikkeavat huomattavasti toisistaan. 

Tulosten tulkinnassa on myös hyvä kiinnittää huomiota näytepisteiden keskinäisiin 

etäisyyksiin. Tässä tutkimuksessa pistevälit olivat pienemmät mineralisaatioiden 

kohdalla kuin tausta-alueilla, jolloin mineralisaatioiden aiheuttamat anomaliat tulivat 

ylikorostuneesti esiin. Tämä oli perusteltua, koska kyseessä oli menetelmän 

toimivuuden testaus tunnettujen mineralisaatioiden kohdalla. Merkittävä syy tähän oli 

näytepisteiden rajallinen määrä ja tarve saada näytelinjat ulottumaan riittävästi 

mineralisoituneen vyöhykkeen ulkopuolelle. Varsinaisessa malminetsinnässä perinteistä 

geokemiallista näytteenottoa tehdään tuntemattomalla alueella yleensä tasavälisellä 

harvahkolla näytteenottoverkolla. Jos siinä tulee joihinkin yksittäisiin, toisistaan erillään 

oleviin näytteisiin anomaalisia metallipitoisuuksia, joudutaan miettimään kuinka suuri 

malminetsinnällinen merkitys niille annetaan. Linjamuotoisen näytteenoton etuna on 

parempi kontrastien saaminen mineralisoitumien ja taustan välillä. Siksi 

heikkouuttomenetelmiä käytettäessä tarkastellaankin yleensä näytteenottolinjoittain 

pitoisuustasojen trendejä kuin varsinaisia absoluuttisia arvoja. Alkuainepitoisuuksia on 

hyvä tarkastella sekä absoluuttisten pitoisuuksien diagrammeina että niistä laskettujen 

rikastuskertoimien avulla, jolloin mahdolliset anomaaliset pitoisuudet saadaan nopeasti 

ja selkeästi esille. Rikastuskertoimien käyttö mahdollistaa pitoisuustasoltaan hyvinkin 

vaihtelevien tuloksien vertaamisen eri menetelmien välillä keskenään mutta myös eri 

vuosien välillä. 
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8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Maaperägeokemiallisten heikkouuttomenetelmien soveltuvuutta tutkittiin ja testattiin 

malminetsinnässä Kittilän kunnassa sijaitsevalla Hakokodanmaan kultaesiintymän 

alueella ja Savukosken kunnassa sijaitsevalla Kyörtesselän P-REE-mineralisoituneella 

vyöhykkeellä. Huomioitavaa on, että Kyörtesselän tutkimuskohde ei ole tyypillinen 

kohde heikkouuttomenetelmätestaukseen, sillä alueen kallioperästä puuttuvat sulfidit, 

joiden esiintyminen on yleensä perusedellytys heikkouuttotekniikoiden käytössä. Kohde 

valittiin tutkimukseen mukaan juuri sen poikkeavan mineralogian ja malmityypin 

vuoksi sekä alueella esiintyvien rapautumien vuoksi.  

Molemmilta tutkimusalueilta kerättiin maaperänäytteitä kahtena peräkkäisenä vuonna 

(2013 ja 2014). Toisen vuoden (2014) näytteenotto suoritettiin menetelmien 

toimivuuden kontrolloimiseksi ja sääolosuhteista johtuvien vaikutusten minimoimiseksi. 

Molempien kohteiden näytemateriaalien analysointiin käytettiin 

heikkouuttomenetelmistä MMI-M-, entsyymiuutto-, biouutto-, ioniuutto ja ammonium-

asetaattimenetelmiä sekä maaperän hiilivetyihin perustuvaa SGH-menetelmää. 

Kyörtesselän kohteella käytettyjen heikkouuttomenetelmien toimivuus tarkasteltavien 

alkuaineiden (P, Fe, Nb ja La) suhteen oli vaihteleva. Etenkin fosfori on useimmille 

heikkouuttomenetelmille hankala analysoida, ainoastaan MMI- ja ammonium-

asetaattimenetelmät analysoivat fosforia. Muilla käytetyillä heikkouuttomenetelmillä ei 

ollut analysoitu ko. alkuainetta. Myös raudan suhteen heikkouuttomenetelmien 

käytettävyys on heikompaa, vaikka rautaa analysoivien menetelmien tuottamat tulokset 

hyviä olivatkin. Rautaa analysoitiin MMI- ja ammonium-asetaattimenetelmien lisäksi 

ioniuuttomenetelmällä. Kaikkien menetelmien antamissa tuloksissa suurimmat raudan 

pitoisuudet liittyivät selkeästi feniittikehän magneettisiin anomalioihin. Kaikkien rautaa 

määrittävien menetelmien vertailtavuus keskenään sekä menetelmien toistettavuus 

vuosien 2013 ja 2014 välillä olivat hyvät antaen samanlaisia tuloksia raudan suhteen 

menetelmästä ja vuodesta riippumatta. Niobin ja lantaanin sekä muiden REE-metallien 

suhteen testatut heikkouuttomenetelmät toimivat pääsääntöisesti hyvin, tosin 

entsyymiuuttomenetelmä ei näytä toimivan hyvin kuin lantaanin suhteen. 

Entsyymiuuttomenetelmän heikkoihin tuloksiin vaikuttanee maaperässä olevien Mn-

oksidi päällysteisten mineraalirakeiden vähäinen määrä. 
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Kyörtesselän erikoisemmasta mineralisoitumasta (P-REE) huolimatta, 

heikkouuttomenetelmät näyttävät toimivan alueella. Fosforin ja raudan suhteen 

menetelmien käytettävyys on heikompaa, mutta muiden tarkasteltavien alkuaineiden 

(Nb ja La) suhteen menetelmien käytettävyys on parempi. Eri vuosien välinen 

tilastollinen vertailtavuus tosin on lähes kaikilla menetelmillä alkuaineesta riippumatta 

heikkoa, mikä voi mahdollisesti johtua erilaisista sääolosuhteista vuosien välillä tai 

alueella tehdyistä maanmuokkaustöistä kesien 2013 ja 2014 välillä.  

Hakokodanmaan kultaesiintymän alueella heikkouuttomenetelmien soveltuvuutta 

testattiin kullan ja sen indikaattorialkuaineen arseenin suhteen. 

Heikkouuttomenetelmien tuloksiin perustuen ja menetelmien toistettavuutta kullan 

suhteen arvioitaessa näyttäisi siltä, että heikkouuttomenetelmien osalta ja etenkin 

Hakokodanmaan–tyyppisessä esiintymässä kulta on hankala analysoida sen 

geokemiallisesti muista metalleista poikkeavan luonteen vuoksi. Kullan suhteen 

pääsääntöisesti heikoista analyysituloksista huolimatta, testatuista 

heikkouuttomenetelmistä ioniuutto toimi parhaite kullalle, tosin tässäkin menetelmässä 

vuosien välinen toistettavuus oli heikko korrelaatioiden avulla vertailtavuutta 

arvioitaessa. Menetelmällä analysoidut anomaaliset kultapitoisuudet liittyivät kuitenkin 

molempina vuosina selvästi Au-mineralisoituneisiin rakenteisiin ja vuosien välinen 

pitoisuustrendi visuaalisesti tarkasteltuna on samankaltainen. Ioniuuttomenetelmän 

antamia tuloksia voisi siten ainakin Hakokodanmaan-tyyppisen mineralisaation 

tutkimuksissa hyödyntää. Arseenin suhteen puolestaan kaikki heikkouuttomenetelmät 

Hakokodanmaalla toimivat erittäin hyvin, mistä syystä niiden käyttö muuallakin kullan 

etsinnässä voisi olla suositeltavaa.  

Molemmista tutkimuskohteista saadut pääasiassa positiiviset heikkouuttomenetelmien 

tulokset osoittavat menetelmien olevan käyttökelpoisia tutkimusmenetelmiä muiden 

malminetsintämenetelmien rinnalla. Muiden malminetsintämenetelmien rinnalla niiden 

käyttö voi alentaa malminetsinnän kokonaiskustannuksia, sillä menetelmien käyttö on 

edullista verrattuna perinteiseen kairaukseen. Heikkouuttomenetelmien käyttö voi myös 

vähentää perinteisten järeämpien näytteenottomenetelmien käyttötarvetta 

malmipotentiaalisilla kohteilla. Muita heikkouuttomenetelmien etuja ovat vähäiset 

ympäristövaikutukset sekä näytteenoton nopeus sekä myös analyysien edullisuus eli 

perinteisiin menetelmiin verrattuna parempi kustannustehokkuus. 
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