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YHDEKSÄNNET GEOKEMIAN PÄIVÄT – The

9th Finnish Geochemical Meeting pidettiin Geolo-

gian tutkimuskeskuksessa Otaniemessä 25.–26.

maaliskuuta 2009. Päivillä oli niin teemoissa kuin

osallistujalistalla vahva eurooppalainen painotus,

sillä mukana oli iso joukko geokemian asiantunti-

joita kahdeksasta eri maasta. Suomalaisten lisäksi

Pohjoismaista oli mukana kollegoja Norjasta ja

Ruotsista. Muita edustettuja maita olivat Iso-Bri-

tannia, Irlanti, Saksa, Viro ja Venäjä. Päivien jär-

jestäjinä toimivat Vuorimiesyhdistyksen Geologi-

jaosto ja Geokemian rengas.

Geokemian Päivillä luotiin jälleen katsaus

koko geokemiallisen tutkimuksen kirjoon. Keski-

viikon ja samalla ensimmäisen session teemana oli

Geokemia ja yhteiskunta (Geochemistry and society).

Sessio oli järjestetty tutkimusprofessori Reijo Sal-

misen kunniaksi ja siinä tehtiin nopea läpileikka-

us hänen tutkijauransa merkittäviin aiheisiin. Esi-

telmissä korostui Salmisen huomattava panos kan-

sallisiin ja kansainvälisiin geokemiallisiin kartoi-

tusohjelmiin, joista viimeisimpinä mainittakoon

Euroopan ympäristögeokemiallisen kartoituspro-

jektin (The FOREGS Geochemical Baseline Map-

ping Programme) vetäminen ja Pohjois-Euroopan

geokemiallisen kartoituksen tulkintaprojekti (North

European Geochemistry). Myös kotimaan taajama-

ja ympäristögeokemialliset sekä kaivosympäristö-

jen ongelmat ovat olleet keskeisiä tutkimuskohtei-

ta. Session päätteksi järjestettiin buffet-illallinen,

jossa Salminen otti vastaan huomattavan määrän

huomionosoituksia mm. Geologian tutkimuskes-

kukselta, Vuorimiesyhdistykseltä, Geokemian ren-

kaalta ja monilta muilta yhteistyötahoilta.

Toisena päivänä ohjelma jatkui North Europe-

an Geochemistry - projektin loppuseminaarin mer-

keissä. Neljä kuultua esitelmää osoittivat geokemi-

allisen tutkimuksen tason olevan Venäjällä korke-

alla tasolla. Projektissa oli yhdistetty Pohjoismai-

den, Baltian maiden ja Luoteis-Venäjän kansallis-

ten ja kansainvälisten geokemian aineistoja ja tuo-

tettu niiden pohjalta koko alueen kattavia analyy-

sejä ympäristön tilasta ja mineraalipotentiaalista.

Kolmannessa sessiossa siirryttiin malminetsin-

nälliseen geokemiaan teemalla: Sovelletun geoke-

miallisen malminetsinnän uudet mahdollisuudet

(New opportunities of applied geochemical explorati-

on). Esitelmissä pureuduttiin ajankohtaisiin mal-

minetsinnässä käytettäviin geokemiallisiin mene-

telmiin, kuten immobiileihin ja mobiileihin alku-

aineisiin ja XRF-menetelmän uusiin soveltamis-

mahdollisuuksiin. Myös analyysitekniikoista ja

niiden uusista tuulista kuultiin esityksiä samoin

kuin spatiaalimallinnuksen hyödyntämisestä mi-

neraalipotentiaalin arvioinnissa.

Viimeisessä sessiossa kuultiin ajankohtaisista

kuulumisista Taajamien ja ympäristön geokemial-

lisessa tutkimuksessa (Research of urban and envi-

ronment geochemistry). Pilaantuneiden maiden kä-

sittely ja taustapitoisuuden kynnys- ja ohjearvot

ovat jatkuvassa tarkastelussa taajamien ja teollisuus-

alueiden ympäristön tilaa seuratessa. Uusia tutki-

muksia on tälläkin alalla meneillään ja hyviä tu-

loksia on saavutettu yhteistyössä eri tutkimuslai-

tosten kesken. Työtä vielä riittää, sillä kaivannaisa-

la on Suomessa kasvussa ja teollisuus uusine inno-

vaatioineen uusien ympäristöllisten haasteiden

edessä.

Esitelmiä täydensi viisi posteria, jotka edusti-

vat niin ikään geokemian eri tutkimusaloja. Aihe-

piireissä liikuttiin vanhojen aineistojen kunnosta-

misesta malminetsintätutkimuksiin ja malmiesiin-

tymän geokemialliseen mallintamiseen unohtamat-

ta kuitenkaan luonnollista ja ihmisen aiheuttamaa

geokemiallista vaihtelua maaperässä.

Kaiken kaikkiaan 9. Geokemian Päivät osoit-

tivat geokemiallisen tutkimuksen olevan edelleen

voimissaan. Luonnon ja maaperän geokemiallisen

eokemiaa eurooppalaisittainG
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tilan luontaisia ja ihmistoiminnasta aiheutuvia

vaihteluja ei voida selvittää ilman laadukasta ja

yhteismitallista tutkimusta. Menetelmät ja välineet

ovat jatkuvassa kehitystilassa, mutta perusasiat säi-

lyvät vuodesta toiseen. Suomi ja suomalaiset ovat

olleet sovelletun geokemiallisen tutkimuksen edel-

läkävijöitä vuosikymmeniä. On toivottavaa, että

pysymme mukana menetelmä- ja tutkimuskehityk-

sen kärjessä jatkossakin.

Lisätietoa 9. Geokemian Päivistä: http://

www.vuorimiesyhdistys.fi/geologi/gkp2009/ ja

abstraktikokoelmasta: Sarala, P. (ed.) 2009. 9. Geo-

kemian Päivät 2009 – 9th Finnish Geochemical

Meeting 2009, 25.–26.3.2009, GTK, Espoo, Fin-

land. Tiivistelmät – Abstracts. Vuorimiesyhdistys,

Sarja B 90, 105 p.
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