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JOHDANTO

Outokummun kuparimalmiesiintymän löydöstä on puhuttu j a kirjoitettu
paljon. Kotimaisissa ja ulkolaisissa geologisissa julkaisuissa, koulujen oppikir-
joissa, kalentereissa sekä aikakaus- ja sanomalehdissä näkee tuon tuostakin
kuvauksen Outokummun lövdöstä. Sitä on käsitelt5z mitä erilaisimmissa
tilaisuuksissa pidetyissä esitelmissä ja yleisradionkin välitykserllä on suuri
yleisö saanut kuulla tästä merkittävästä jaerikoislaatuisestatapahtumasta.

Kuva l. Otto Tlüstedt, Outo.
kurrrtnun liivtäjä.

Fig. 1. Otto Trüsterlt, thc.
discotc rer of Outokumptt.

Outokummun löydön herättämä suuri rnielenkrinto on hyvin ymmär-
lettävä. Edustaahan se tavallaan uutta vaihetta malmitutkimuksemme ja
koho vuorityömme historiassa. Sitä on myös pidetty klassillisena esimerk-
kinä menestyksellisestä malminetsinnästä irtolohkareiden avulla.

Outokurnmun lövtöä on vleisesti kuvailtu seura&vaan tapaan. Vuonna
1908 löydettiin Kivisalmen kanavaa kaivettaessa Rääkkylässä suuri irto-
lohkare, jota paikalliset työnjohtajat luulivat meteoriitiksi. He lähettivät
siitä senvuoksi näytteen Geologiselle toimistolle Helsinkiin, missä se

heti tunnettiin rikhaaksi huparimalmiksi. Insinööri Otto Trüstedt ryhtf i
Geologisen toinriston edustajana etsimään tämän malmilohkareen emä-
kalliota. Hän kulki Kivisalmelta uurteiden osoittamaa suuntaa, eli luo-
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teeseen. I(un vihdoin tultiin Kuusjärven pitäjään, lähelle Outokumpua,
löydettiin sieltä useita muita samanlaisia malmilohkareita. Outokummun
luoteispuolella ne äkisti loppuivat. Tästä pääteltiin, että emäkallio nvt
oli lähellä. Koska malmia ei ollut näkyvissä seudun kallioissa, ryhdyttiin
sitä hakemaan timanttikailalla. Maaliskuussa 1910 tavattiinkin vihdoin
malmikerros.

Outokummun löydöstä tulee pian kuluneeksi neljäkymmentä vuotta.
Tämän ajan kuluessa ovat, malminetsijämme yhä uudelleen joutuneet
samanluontoisen probleem&n eteen kuin Kivisalmellakin. On lö1,-dettv
yksinäinen, ilmeisesti pitkämatkalainen malmilohkare, jonka emäkallion
sijainti sitten on ollut, selvitettävä. Vuosikausia kestäneistä ponnisteluista
huolimatta ei useimmiten ole päästy toivottuihin tuloksiin; lohkareiden ernä-
kalliot ovat vieläkin löytämättä, r'aikka malminetsintämenetelmät sitten
Outokummun löydön aikojen ovat tuntuvasti kehittyneet. Tämän vuoksi tu-
lee kysyneeksi, kuinka Outokummun löytö saattoi tapahtua niinkin nrut-
kattomasti kuin edellä on esitetty ja siis ensi kädessä mannerjäätikön jät-
tämiä uurteita seuraten. Tämän kirjoittaja on koettanut tarkemmin pereh -

tyä Outokummun löytöhistoriaan ja tässä mielessä tutustunut m. m. niihin
alkuperäisiin, Valtionarkistossa säilytettäviin virallisiin selostuksiin, jotka
Outokummun mainehikas löytäjä fil. toht. h. c., vuori-insinööri Otto Trüst'eclt
itse on laatinut osittain etsintävaiheen aikana, osittain heti sen jäIkeen.
Nämä asiakirjat, joihin ei aikaisemmissa selostuksissa ole kiinnitetty huo-
miota, antavatkin, kuten seuraavasta selviää, melkolailla toisenlaisen kuvan
Outokummun vaiherikkaista etsintävaiheista ja selvittävät samalla mielen-
kiintoisella tavalla niitä vaikeuksia, joita malminetsijällä oli voitetta-
vana&n.

OUTOKUMMUN KUPATT,IMALMIN LÖYTÖÖX .TOHTANEET
ETSINNAT 1908-10

Ensimm,ciinen etsintciaaihe

Maaliskuun alkupuolella 1908 lähetettiin Geologiselle toimistolle (rir10-
hemmin ensin Geologinen komissioni, sitten Geologinen toimikunta.
nykyiseltä nimelt'ään Geologinen tutkimuslaitos) Rääl<k5rlästä suurenpu()-
leinen kivinäyte tutkittavaksi. Lähetystä seuranneessa kirjeessä ihnoi-
tettiin näytel<appaleen lohkaistun suuremmasta järkäleestä, joka oli nos-
tettu Kivisalmen kanavaa ruopattaessa kolmen metrin syvyydestä l'eden-
pinnan alapuolelta. Lähettäjät, rakennusmestari Montin sekä koneen-
käyttäjät Eskelin ja Asplund, arvelivat, että kivi mahdollisesti voisi olla
meteoriitti. Näitähän oli vuosisadan vaihteessa pudonnut kolmelle paikka-
kunnalle Suomessa ja olir.at putoamiset vielä tuoreessa muistissa.
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teeseen. Kun vihdoin tultiin Kuusjärven pitäjään, lähelle Outokumpua, 
löydettiin sieltä useita muita samanlaisia malmilohkareita. Outokununun 
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Geologisessa toimistossa voitiin todeta näytteen olevan hyvää kupar.i-
rnalmia, jossa ril<ki- ja magneettikiisun ohella oli suhteellisen runsaasti
kuparikiisua. Kiisuminelaalit olivat juovamaisesti jakautuneina kvart-
siittiseen kivilajiin.

Maalisk'un loppupuolella kävi rrüstedt Geologisen toimiston mää-
räyksestä Kivisahnella tarkemmin perehtvmässä olosuhteisiin malmilohka-

. -d-;:r':
i.':s;;""s'-

-- **

"*+;*i'i]i.-

Ku|a 2. Osi., I{ii-isalnien malmilohkaleesta kanavat leurrallc losrc.-tuina. rrarmikapil:tältäJj,"Jff .LffilfflXiJJ,iüif;"f nskerin.

b-ig. 2. Parts of the Kitisalmi, ore boukler liftetl wp on, the ertlr.
o t t h e c a n 

S, 
" 
f"' rif'ä ! Äyr,i::r,:" ffi : ::;o i n olf 

i E sk e r i ti -

reerr löytöpaikalla. 'rällöin ilmeni, että lohkare, josta Helsinhiin lähetetty
näytekappale oli lohkaistu, oli poikkeuksellisen suuri (kuva 2). Jotta seolisi saatu nostetuksi 

'edestä 
kanavan reunalle, oli sitä ollut pakko useam_

man kerran anpua rikki. se ori silloin hajonnutseitsemään sirurempaarrlr.,,
moneen pienernpään liappa.leeseen. Trüstedtin arr-ioin'in mukaan olikappaleiden vhteinen tilavuus vähintäin 5 nr' ja lohkareen paino siisvähintäin li ton'ia 1). Työnjohtajien antamien tietojen perusteella kä.i,iselville, että malmilohkare oli ollut kokonaan moreenisoran yrnpäröimä.
Myös sen alustana oli ollut moreenisoraa, jonka suhteellisen h;,vin pyö_
ristyns€r1 kivet pääasiallisesti olivat samaa kiilleliusketta, mistä ympäris_

r) Ilainittakoon tässä yhteydessä. -että alkupcräisestä_nralnrilohkareesta on vieläkin runsaastikappaleita iätiellä Kivisalmelld tarviolta noin ö-i i"nniar. srrurimmat kappaleet o.r-at nähtä-vissä kanar'än scinärnän srrojakive'kses.a, iä.i, n" oi'ot i.^trin r'ti:;,i ra;ii.i,..i'iääinoastaan oh,,.,,mostekalvon peittämiä.
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Geologisessa toimistossa voitiin todeta näytteen olevan hyvää kupari
malmia, jossa rikki- ja magneettikiisun ohella oli suhteellisen runsaasti 
kuparikiisua. Kiisumineraalit olivat juovamaisesti jakautuneina ln-art
siittiseen kivilajiin. 
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Km'u 2. Osia Kiyisalmen malmilohkuree ta kanuvan reunalle nostel· tuinu. Malmikappuleiden vieressä koneenkäyttäjä A.xel E skelin. 
Valok O. Trüstedt maaliskuussa 1908. 

Fig. 2. PaTts of the Kivisalmi OTe boulder li fted ~tp on the edl}< of the Canal. Stetnding by them engineman .Axel Rs7celin. 
Photo by O. T1'iistedt in Mel1'ch 1908, 

reen löytöpaikalla. Tällöin ilmeni, että lohkare, josta Helsinkiin lähetetty 
näytekappale oli lohkaistu, oli poikkeuksellisen suuri (kuva 2), Jotta se 
olisi saatu nostetuksi vedestä kanavan reunalle, oli sitä ollut pakko useam
man kerran ampua rikki, Se oli silloin hajonnut seitsemään suurempaan ja 
moneen pienempään kappaleeseen, Trüstedtin arvioinnin mukaan oJi 
kappaleiden yhteinen tilavuus vähintäin 5 m 3 ja lohkareen paino siis 
vähintäin 15 tonnia 1). Työnjohtajien antamien tietojen perusteella kävi 
selville, että malmilohkare oli ollut kokonaan moreenisoran ympäröimä. 
Myös sen alustana oli oHut moreenisoraa, jonka suhteellisen hyvin pyö
ristyneet kivet pääasiallisesti olivat samaa kiilleliusketta, mistä ympäris-

1) Mainittakoon tässä yhteydessä. että alkuperäisestä malmilohkareesta on vieläkin runsaasti kappaleita jäljellä Kivisalmella (arviolta l10in 6- 7 tonnia). Sumimmat kappaleet ovat nähtävissä kanayan seinämän suojakiveyksessä, jossa ne ovat yarsin hyyin säilyneet ja ainoastaan ohuen ruostekalvon peittämiä. 



ö

tön kallioperä oli rakentunut. - Kiintokalliota ei ruoppaustöiden kuluessa
oltu tavattu.

Ne osat malmilohkareesta, jotka olivat muodostaneet sen ulkopinnan,
olivat kauniisti pyöristyneet ja kiisumineraalit niissä ainoastaan heikosti
hapettuneet. Varsinaisesta rapautumisesta ei voinut lainkaan puhua.
Kanavan pohjasta nostetusta sorasta tavattiin myös yksityisiä rikkikiisu-
kiteitä, jotka olivat pinnoiltaan yhtä kauniin kirkkaita kuin juuri kaivok-
sesta louhitut rikkikiisukappaleet. Lalmilohkare oli siis hvvin säilynyt
veden alla, suojassa ilman rapauttavalta vaikutukselta'

Malmilohkareesta otettiin yleisnäyte, jonka silloinen maisteri P. Eskola
sitten analysoi Geologisessa toimist,ossa, saaden seuraavan tuloksen:

Kuparia 3,7+ %
Nikkeliä 0,064 rr

Sinkkiä 0,11 D

Rautaa 2g,sb D

Rilikiä 33,0 s )

Liukenematonta . 33'+e ))

100.8s4 o/o

Silloisen rahapajan alijohtajan I. G. Sundellin määräysten mukaan

sisälsi yleisnäyte ainoastaan jälkiä kullasta.
Etsiskelyistä huolimatta ei usearnpia malmilohkareita kuin edella-

rnainittu, eikä muitaka,an merkkejä malmeista Kivisalmelta tavattu. Tahan

päättyikin tutkimusten ensimmäinen vaihe. Saatujen tulosten perusteella

oletettiin, että kysymyksessä oli varsin kuparirikas lohkare, joka manner-
jäätikön kuljettamana oli jostain kauempaa siirtynyt nykyiselle paikal-
leen Kivisalmella. Nyt oli ratkaistava missä sen emäkallio sijaitsi'

Toinen etsintciuaihe

Mannerjäätikön liikuntosuunnat, sikäli kuin nc ilmenevät uurteiden ja,

ha,rjujonojen suunnissa, olivat jo noihin aikoihin Pohjois-Karjalassa suh-

teellisen hvvin tunnetut. Kuten liuvasta 3 näkyy, ovat nämä suunnat

varsin vaihtelevia. Jaamankankaan reunamuodostuman eteläpuolella,

Pyhäselän ja oriveden altaiden ympäristössä, on länsi-itäistä suuntaa

lähenteler'ä uurresuunta yleinen ja voimakkaasti kehittynyt. Kivisalmen

lähimmässä ympäristössä, Rääkk1rlän \rarpasalossa ja Oravisalossa' oli

nitattu suuntia, jotka vaihtelevat N 67"\\r ja N 75'W välillä. Jaaman-

kankaan pohjoispuolella tapaamme kokonaan toisensuuntaisia uurteita'
Ne suuntauttrvat jokseenkin kohtisuoraan rnainittua reunamuodostumaa

vastaan, poiketen näin ollen ainoastaan 3o-15o pohjois-eteläsuunnasta

länteen. Joensuun ja Höytiäisen itäpuolelle siirryttäessä tulee luoteis-
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ha,rjujonojen suunnissa, olivat jo noihin aikoihin Pohjois-Karjalassa suh
teellisen hyvin tunnetut. Kuten kuvasta 3 näkyy, ovat nämä suunnat 
varsin vaihtelevia. Jaamankankaan reunamuodostuman eteläpuolella, 
Pyhäselän ja Oriveden altaiden ympäristössä, on länsi-itäistä suuntaa 
lähentelevä uurresuunta yleinen ja voimakkaasti kehittynyt. Kivisalmen 
lähimmässä ympäristössä, Rääkkylän Varpasalossa ja Oravisalossa , oli 
mitattu sunntia, jotka vaihtelevat J 67°W ja N 75°W välillä. Jaaman
kanlman pohjoispuolella tapaamme kokonaan toisensuuntaisia uurteita. 
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rus awl ll'ilkman (21 ). Sutle 7:700()000. 1. Esker formttiott.sl 2. Stri.at;3. Outol;utnpu
ore .f iekl; 4. T'he place u'hcre the Ktrisalmi ore bottltler u'as totutd.

li:r,akkoinen suuntaus vallitser-aksi. - )I.yös ristiuurteita oli sielte täältä
tavattu, rnil<ä siis osoittaa, ettil rnannerjäätikkö on eri vaiheissa liikkunut
eri sultnnissa asianomaisten paikkojen 1.1i. Niinpä Varpasalossa oli tar-attu
ristiuurteita suunnissa, N 66'\V ja N 25'\\' sekä f,iperin Leppälahdes,*a
suunnissa N l5"W ja N 86"\Y.

Suoranaisia havaintoja kiviaineksen liulkeutumisesta oli sensijaan nyt,
kysvnryksessä olevalta alueelta hvvin niukasti. Ainoan asiaa valaisevan
merkinnän tapaa W. W. Wilkrnanin päivähirjasta vuodelta 189tt. Juo-
järven kaakkoisirnman lahclen, Apajalahcien, luota Kuusjärven ja T,iperin
pitäjien rajalta, tapasi hän suurehhoja lohkaleita melkoisen pitkäkuituista
asbestikiveä. Kivet sijaitsivat. kuten Williman mainitsee, peräkkäin, muo-
tlostaen kapean W-E-suuntaisen eli juuri paikallisten uurteiden suuntai-
sen v1.öhykkeen. 

- 
)fyöhemmin on tutkimusaineisto tässä suhteessa luon-

nollisesti melkoisesti lisääntyn;'t. Mainittakoon vain, että Iiarhunsaaren
pienestä rilikikiisuesiintvmästä, joka sijaitsee vain 15 km päässä Kir.i-
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Kuva 0. UUl'I'esuunnat ja hal'jullluotlo~tumat o~a~"a Pohjois· Kal'jalaa. Fl'ostl'l'uksell ja 
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0. Outokummull malmikenttä; ,t. Kivisalmell maimilohkareell löytöpaikka. 
1<'i9· 3 . 8triae and esker fonnat ions in a pw·t of Sorthern Garelia . .1cco,.ding to Frostl 
rllS and ,,-nkman (21). Scale 1 : 1 000000. 1. Esker formations; 2. Striae ; 3. 011tokmnpn 

ore ,field; 4. Z'h e place lel/ ere tll e Kirisalmi 01'1' boulder l('((S fOlmd. 
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pienestä rikkikiisuesiintymästä, joka sijaitsee vain 15 km päässä Kivi-
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Ealmen pohjoispuolella, on runsaasti lohkareita kulkeutunut itään, nou-
dattaen kauniisti jokseenkin länsi-itäistä uurresuuntaa (60, siv. 3l).

Mihin suuntaan oli nyt Kivisalmelta lähdettävä malmilohkareen emä-
kalliota etsimään? Ilmeisestikään ei suunnan valinta sinänsä tuottanut
suuriakaan vaikeuhsia, olihan länsi-itäinen uurresuunta siksi ylivoimaisesti
r-allitsevana Kivisalmen seuduilla, niinkuin yleensäkin Jaamankankaan
eteläpuolella. Trüstedt mainitseekin matkakertomuksessaan, että e m ä-
kallion voisi olettaa sijaitsevan jossain I{uopion
suunnalla. Asiaa tarkoin pohdittuaan Trüstedt kuitenkin kokonaan
luopui uurresuunti niin hyvin länsi-itäisten kuin muid.enkin
raarnisesta sekä suuntasi etsiskelynsä ja tutkimuksensa vallan muualle.

Tämän vuosisadan alussa oli tutkimuksissa päädytty siihen tulokseen.
että karjalainen liuskevyöhyke voidaan jakaa kolmeen iänmukaiseen muo-
dosturnasarjaan, laatokkalaiseen, kalevalaiseen ja jatulilaiseen (kuva 4).
Laatokkalainen oli vanhin, jatulilainen nuorin. Kaikkiin näihin sarjoihin
kuului kvartsiittisia kivilajeja, jotka jo petrograafisen asuns& puolesta
katsottiin voitavan erottaa toisistaan. Nyt olivat ne geologit, jotka Kar-
jalan kallioperää olivat tutkineet ja kartoittaneet, sitä rnieltä, että s e I I a i-
nen kvartsiitti, jota Kivisalmen malmilohkare
sisälsi, saattoi olla peräisin vain kalevalaisesta
muodo stumasarj asta. Kalevalaisia kvartsiitteja oli tavattu
varsinkin pohjoiseen Kivisalmelta, lähimmät Liperin pitäjästä. Sitä-
paitsi osiintyi Rääkkylän Oravisalossa, heti Kivisalmen pohjoispuolella,
jonkunlaista kvartsiittista kivilajia, jonka kuitenkin katsottiin kuuluvan
laatokkalaiseen muodostumasarjaan.

Trüstedt päätti nyt ryhtyä tarkoin tutkimaan näitä kvartsiittialueita.
mitä tutkimusta hänen mielestään puolsi sekin seikka, etlä kalevalaisissa
kvartsiiteissa oli havaittu paikotellen rikki- ja magneettikiisua. Matka
suunnattiin kesäkuun puolivälissä 1908 ensin Joensuun kautta Vaivion ja
Sotkuman kyliin Liperissä, sitten Leskelänvaaralle Liperin Ruokolahdella ja
lopulta Oravisaloon. Kaikissa näissä paikoissa kartoitettiin kvartsiitti-
alueet mittakaavassa I : 8 000, mutta vaikka tällöin lähes 100 suurempaa
ja pienempää kvartsiittikalliota yksityiskohtaisesti tutkittiin, ei missään
voitu havaita jälkiäkään kuparikiisusta. Ainoastaan jonkun verran rikki-
ja magneettikiisua tavattiin sieltä täältä heikkona pirotteena sekä l<vart-
siiteissa että niitä ympäröivissä liuskeissa

Tie näytti nousev&n kokonaan pystyyn. Tällöin sai Trüstedt kuitenkin
nerokkaan aiatuksen ryhtyä etsimään uusia n.s. johto-
lohl<areita siitä sora-aineksesta, joka Kivisalmen
k a n a v a n p o h j a s t a o l i n o s t e t t u. Hänen pyrkimyksenään oli
löytää lohkareita joistakin epätavallisista, harvinaisemmista kivilajeista,
joilla luonnollisestikin oli kallioperässä varsin rajoitettu levinneisyys. Jos nyt
tällaisia olisi löydetty Kivisalmen sorasta ja jos sitten vielä lisäksi samoja
kivilajeja jo aikaisemman yleiskartoituksen pemsteella olisi tiedettv esiin-
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liuva 4. Laatokkalaisen, lialelalaisen ja jatuiitaisen muod.ostumasarjan lcvin-
n.eisy'ys osassa Pohjois-Karjalaa. Laaclittu Froster.uksen teokseen (20) liittyvän
värilliseu karttaliitteen mukaan. 1. Jatulilainen kvartsiitti; 2. Kälevalaineu
kvartsiitti; 3. Kaievalainen fylliitti; 4. Laatokkalainen kvartsiitti; b. Laatokka-
lainen kiilleliuske; 6. Laatokkalainen suonigneissil 7. Postlaatokkalainen
graniitt_i; -8. Erilaisia graniittigneissejä; 9. Arnfiboliitteja y. m, emäksisiä ja
utraemäksisiä kivilajeja. \rinoristi kartan alaosan kcskikohdäIla osoittaa Kiii-

salmen malmilohkareen lö;*töpaikkaa.
Ei,g. 4. The distribution of the Ladogian, Kaletian, and ,Iatwlian forma,tiolL
series in sonrc parts of Northern Carelia, oacording to the colouted, mctp
appendetl to the pwblicati<tn of Frosterus (20). 1. Jatulian quartzite; 2. Kale-
uian quartzite;3. Kaleuian phgltite;4. Ladogiott, qwartaite;5. Ladogian miaa
schist;6. Latlog.ian uei,nous gnei,ssl 7. Post-Ladogian granite;8. Different
gra,nite gnei,ssesl 9. Amphdboldtes and other basic and, ultrabasic rocks. The
obldque cross in the middle of the louer part of the map shotrs the ptlace

where the Ki,uisal,mi ore bould,er u;as fou'nrl.

9"",,",'," '0 J. •• fo km 
I I I I 

~ 7 

~ [ZJ " A 't " " A 

f?:iä 5 ~ 8 

~ 2 r r i . . '. . . . 

- 3 
6 m 9 

Kuva ±. Laatokkalai sen, kalemlaisen ja jatulilaisen muodostumasarjan lcvin· 
neisyys osassa Pohjois·Karjalaa. Laadittu Frosteruksen teokseen (20) liittyvän 
värillisen karttaliitteen mukaan. 1. Jatulilainen kvartsiitti; 2. Kalevalainen 
kvartsiitti; 3. Kalemlainen fylliitti; ±. Laatokkalainen kvaTtsiitti; 5. Laatokka· 
lainen kiilleliuske; 6. Laatokkalainen suonigneissi; 7. Postlaatokkalainel1 
graniitti; 8. Erilaisia graniittigneissejä; 9. Amfiboliitteja y. m. emäksisiä ja 
lItraemäksisiä kivilajeja. Vinoristi kartan alaosan keskikohualla osoittaa Kivi · 

salmen malmiJohkareen löytöpaikkaa. 
F·ig. 4. The distj'ibutio'n of the Ladogian, KaleviM, omd Jatulian fm'mation 
sej'ies in some paTts of NOTthern GaTelia, according to the coloured m(!p 
appendecl to the publication of Ji'rosterus (!JO). 1. Jatulian quaTtzite; 2. KaIe· 
vian quaTtzite; 3 . Kalevian phyllite; 4. Ladogian quaTtzite; 5. Ladogian mica 
schist; 6. Ladog'ian veinous gneiss; 7. Post·Ladogian gTanite; 8. DiffeTent 
gTanite gneisses; 9. Amphibolites and othe?" basic and ultrabasic j·oeles. Th e 
oblique MOSS in the middle of the lower part 01 the map siloles the plaee 

where the Kivbsalmi are bO'lllder was ta~md. 
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tyvän jollain määrätyllä paikalla Pohjois-Karjalaa, olisi ehkä voitu päästä
malmilohkareen emäkallionkin jäljille. Nuo johtolohkareet olivat nimittäin
jääkauden aikana olleet liikkeellä yhdessä rnalmilohkareen kanssa, tullen
siis samalta suunnalta, mahdollisesti samalta rajoitetulta alueeltakin.

Trüstedtin onnistuikin sitten löytää joitakin harvoja epätavallisen
näköisiä moreenilohkareita. Jotkut niistä olivat hienosälöistä sädekivi-
felssiä, jotkut tummaa kvartsirikasta liusketta, joka runsaasti sisälsi rikki-
kiisua ja hiiliainesta. 

- 
Tämän jälkeen Trüstedt palasi Helsinkiin, vieclen

mukanaan lukuisia näytteitä löydetyistä erilaisista kivilajeista. Toineu,
kuukauden kestänyt etsintävaihe oli päätt,v-nyt.

Kolmas etsintriuaihe

Nyt oli ryhdyttävä suunnittelemaan miten etsintöjä sopivimmin voi-
taisiin jatkaa. Lähinnä oli siis päästävä perille siitä, oliko aikaisemmin
kiintokalliosta tavattu sellaisia kivilajeja, joita löydetyt uudet johtolohka-
reet edustivat. Luonnollista oli, että Trüstedt tässä mielessä neuvotteli
valtiongeologi, fil. toht. Benj. Frostemksen ja maist. W. W. Wilkrnanin
kanssa, jotka parhaiten tunsivat kysymyhseen tulevan karjalaisen kallio-
perän. Kivisalmelta tuotuja näytteitä yhdessä tarkasteltaessa ilmoitti
Frosterus tavanneensa juuri samanlaisia kivilajeja kuin johtolohkareissakin
Kuusjärven pitäjästä, Outokumpu-nimisen mäen seuduilta, minkä alueen
hän Wilkmanin kanssa oli vuonna 1899 ta,vallista tarkemmin kartoittanut.
Kartoituksen yhteydessä otetut näytteet' olivat edelleenkin Geologisen
toirniston kokoelmissa. Kun näitä nyt vertailtiin Trüstedtin Kivisal-
melta ottamiin, voitiin varsin suuria yhtäläisyyksiä todeta.

Outokummun alueelta oli tavattu, kuten kartta (kuva 5) osoittaa,
kiilleliuskeessa noin 4 km pituinen ja lähes 1 km vahvuinen kerrostuma
kiillepitoista kvartsiittia, jossa välikerroksina on talkki- tai sädekir.irik-
kaita liuskeita, kalkki- ja karsikiviä sekä pitkänomaisina pahkuina ser-
pentiniytvnyttä oliviinikiveä. Alueen teki vieläkin mielenkiintoisenmaksi
se, että lVilkman oli, kuten hän päi'i'äkirjassaan v. 1899 rnainitsee, havain-
nut Outokummun pohjoisrinteen olevan >juovaista malmipitoista kr-art-
siittiar. Vieläpä hiukan huparikiisuakin oli kartoituksen aikana tavattu.

Monet merkit näyttir'ät siis viittaavan siihen, että malmilohkareen
emäkallio voisi piilla jossain Outokummun seuduilla. Seuraavana syksvnä
määrättiinkin Trüsteclt suorittamaan malrninetsintöjä Kuusjärven pitä-
jässä. Trüstedt, matkusti Joensuun kautta Kuusjärvelle ja mainitsee jo
Sysmän majatalon 1) itäpuolella sijaitsevilta pelloilta tavanneensa suuria
määriä voimakkaasti rikkirapautuneita kiviä, joissa kivilaji oli jonkun-
laista huokoista kvartsiittia ja jotka sisälsivät runsaasti rikki- ja rag-

i) S)'.-ä" majatalo sijaitsi srurnnilleen sillä kohtaa, missä Outokunrmulle ia Polvijär'ven
kirkolle johtavat rnaantiet haalaututat Kuopion .loensuttn maantiestä.
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nut Outokummun pohjoisrinteen olevan )juovaista malmipitoista kvart
siittia). Vieläpä hiukan kuparikiisuakin oli kartoituksen aikana tayattu. 

Monet merkit näyttivät siis viittaavan siihen, että l1lalmilohkareen 
emäkallio voisi piillä jossain Outokummun seuduilla. Seuraavana syksynä 
määrättiinkin Trüstedt suorittamaan malminetsintöjä Kuusjärven pitä
jässä. Trüstedt matkusti Joensuun kautta Kuusjärvelle ja mainitsee jo 
Sysmän majatalon 1) itäpuolella sijaitsevilta pelloilta tavanneensa suuria 
määriä voimakkaasti rikkirapautuneita kiviä , joissa kivilaji oli jonkun
lais ta huokoista kvartsiittia ja jotka sisälsivät runsaasti rikki- ja mag-

') Sysmän majatalo sijaitsi sUlIJUlillren sillä kohtaa, missii, Outokllmmnllc ja Poh'ijärwn 
kirkolle johtavat maantiet haarautuyat l{llopion- Jornsuun maantiEstä. 
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Fig. 5. l'he geologi,cal map of the Owtokumpu regi'om, tlrawn ot the beginnimg'of the- t:enttti'y bg llenj. Frosterus a'nd W. W. Tf;'tkman. From Frostertts (20).

neettiküsua. \rielä runsaammin Ds&rnanlaisia malmikappaleita,D ilmoittaa
Triisteclt esiintyr'äu Outolarnmen itäpuolella, m. m. Matovaara-nimisen
kukl<ulan kohdalla. 'fäällä oli peltoraunioiden kivissä paikoin runsaastikin
kuparikiisua sekä jonkun verran sinkkivälkettä. lfainitsemisen arvoista
lisäl<si on, että muutamista malmilohkareista tavattiin kauniin smaragdin-

vihreätä ur-aror.iitti-mineraalia. Samaa melko epätavallista mineraalia
olir-at jo X'rosterrs ja Wilkrnan havainneet Outokulnmun seudun kvart-

-qiittikiintokallioissa. Silloinen rnaisteri L. H. Borgström oli r'. l90l sitä

sitten tarkemmin t,trtkinut ja osoittanut sen todella olevan uvaroviittia (4).

Yksityiskohtaisernpaa kallioperän kaltoitusta ei Trüstedt tässä r'ai-

heessa pitän1't tarhoituksenmukaisena, sillä kalliopaljastumja oli hänen

mielestään liian vähän' Sensijaan hän r1'htyi sllorittanlaa'n magneettisia
rnittauksia niiden alueiden pohjoispuolella, joilta malmipitoisia lohkateita
oli tavattu. ltittaukset suoritettiin suhteellisen herkällä inklinaattorilla
(konst,.: 0.s H). Näiden tutkimusten tuloksena löytyikin 400-500 m
pituinen magneettinen vetoalue Outokummun pohjois- ja koillispuolelta
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K u\'a 5, B cnj. :Frosteruksen j a \,-. 'V. Wilkmanin yuosisadan vaihteessa laatima geologinen 
kartta Outokummuu aluees ta. Frosteruksen teokscsta (20) . 

F ig , 5 . l'h e geological map of the Outokt~mpu 1·egion, clmwn at the beginning '<Jf the 
centll1·Y by B en}. Frosterus emd W . W. Wilkman. Fmm F1·ost enls (iBO). 

l1eettiküsua. Vielä runsaammin »samanlaisia malmikappaleita» ilmoittaa 
Trüstedt esiintyvän Outolammen itäpuolella, m. m. Matovaara-nimisel1 
kukkulan kohdalla. Täällä oli peltoraunioiden kivissä paikoil1 runsaastikin 
kuparikiisua sekä jonkull yerran sinkkivälkettä. Mainitsemisel1 arvoista 
lisäksi on, että muutamista malmilohkareista tavattiin kauniil1 smaragdin
yihreätä uyal'oviitti -mineraalia. Samaa melko epätavallista mineraalia 
oli,-at jo Frosterus ja 'Vilkman havainneet Outokummun seudun kvart
siittikiintokallioissa. Silloil1en maisteri L. H. Borgström oli v . 1901 sitä 
sitten tarkemmin tutkinut ja osoittanut sen todella olevan uvaroviittia (4). 

Yksityiskohtaisempaa kallioperän kartoitusta ei Trüstedt tässä vai
heessa pitänyt tarkoituksenmukaisena, sillä kalliopaljastumia oli hänen 
mielestään liian Yähäl1. Sel1sijaan hän ryhtyi suorittamaan magneettisia 
mittauksia nüden alueiden pohjoispuolella , joilta malmipitoisia lohkareita 
oli tayattu. Mittaukset suoritettiin suhteelli en herkällä inklinaattorilla 
(konst. = O. H ). Näiden tutkimustel1 tuloksena löytyikil1 400-500 m 
pituinen magneettinel1 vetoalue Outokummun pohjois- ja koillispuolelta 



(kuva 6). Vetojen voimakkuus vaihteli suuresti ja
heikkoja, kuten yleensä on asianlaita kiisualueilla.
keama oli korkeintaan l5-20o.

olivat ne enimmäkseerr
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-t(uva 6. 'Irüsteiltin ensintntäinen Outokummun alueesta, laatinr:r kartta. Liitt\-\.
hänen mathakertomukseensa 19.12.1908. 1. Soramaata; 2. Niittyä ja peltoä':
3. Taloja; 4. Kalliopaljastumial 5. Tilusrajoja; 6. Ifannerjäätikön liikuntosuunta;
7. Heikko magneettinen vetoalue; 8. Malmilohkareitlcn iöytöpaikkoja. Lohkareet
sisälsivät Trüsteiltin rnukaan runsaasti rikki- ja kupalikiisua. 

- 
Karttaan on mvös

merkitty kivilajicn kulku- ja liaaclcsuuntia.
tr'i7.6. The fi,rst map of Outctku,rnpu region b11 I'rüstedt. ,lppr:ntletl to his report
o.f Deormber 79th,7908. 7. trIorainic tlrift; 2. Fieltl and ])astur(; 3. Farm holtses:
4. ßock cx:f)osLtres; 5. ßorders of estotes; 6. Direction of motement of tht: it.tr:
sheet;7. Weak magnetio disturban,ce area;8. Plaaes uhcre ore bowldersuasfouttd.
Accottlittg to Trttstedt the boulders containetl pyritc antl chalkopyrite in abundante.

- 
The strikes antl dins of rooks are cLlso marked on. the man.

Kolmas etsintävaihe oli nyt päättynyt. Saavutettujen tulosten per.us-
beella alkoi 'Irüstedt jo tulla vakuuttuneeksi siitä, että kysymys Kivi-
salmen malmilohkareen emäkallion sijainnista voitaisiin saada onnellisesti
ratkaistuksi. Luultavasti piili emäkallio Outokummun lähellä. Tahan
viittasivat Trüstedtin mielestä lukuisat löydetyt malmilohkareet samoin-
kuin se, että heikko magneettinen häiriöalue oli tavattu juuri siltä suun-
nalta,, mistä paikallisten uurresuuntien perusteella ainakin useiden malmi-
lohkareiden voitiin otaksua tulleen. Magneettisten vetojen katsottiin aiheu-
tuvan kallioperässä esiintyvästä magneettikiisusta. Kun nyt magneetti-
kiisun yhteydessä saattoi esiintyä - 

kuten löydetyt malmilohkareet osoit-
tivat - rikki- ja kuparikiisua sekä sinkkivälkettä, oli lähella se olettanrus,
että emäkallio oli juuri magneettisten vetojen kohdalla. Näin ollen malni
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Kuya 6. 'l'rüstedtin ensimmamen Outokummun alueesta laatima kal'tta. Liittyy 
hänen matkakertomukseensa 1!l. 12. 1908. 1. SOl'arnaata; 2. Niittyii ja peltoa: 
3. Taloja; 4. Kalliopaljasturnia; 5. Tilusl'ajoja; 6. Manncrjäiitikön liikulltosuunta; 
7. Heikko magneettinen vetoalue; 8. Malmilohkareidcn löytöpaikkoja. Lohkareet 
sisiilsivät 'l'rüstecltin mukaan rullBausti 1'ikki· ja kuparikiisua. - Kal'ttnan on rn~·Ö;. 

merkitty kivilajicll kulku· ja kaaclcRuuntia. 
F·ig. 6. The li?"st map 01 Olttoht7l1Plt 1'egion by T?"üst edt. .·!VPclldeü to his 1'eporl 
01 Decrmber 19th, 1908. 1. Mominic d?"ilt; 2. Field (md paSlur(; 3. Fann hOllses: 
4. Rock f'xposu?"es; 5. Bon/el's 01 estates; 6. Di1'ection 01 morement 01 the ier 
sl1eet; 7. W eale magnetic di.sturbance aren; 8. Pl(wes Whl'1'e ol'e boulders was lound. 
AccoTding to T1'üsted t th e bou/äeTs contnined PYTite nnd chalkopyrite in abundallce. 

- Tl1 e strikes and dips 01 l'OCleS are also maTlced on the 1nap. 

Kolmas etsintävaihe oli nyt päättynyt. Saavutettujen tulosten perus
teella alkoi Trüstedt jo tulla vakuuttuneeksi siitä, että kysymys Kivi
salmen malmilohkareen emäkallion sijainnista voitaisiin saada onnellisesti 
ratkaistuksi. Luultavasti piili emäkallio Outokummun lähellä. Tähän 
viittasivat Trüstedtin mielestä lukuisat löydetyt malmilohkareet samoin
kuin se, että heikko magneettinen häiriöalue oli tavattu juuri siltä suun
nalta, mistä paikallisten uurresuuntien perusteella ainakin useiden malmi
lohkareiden voitiin otaksua tulleen . Magneettisten ,-etojen katsottiin aiheu
tuvan kallioperässä esiintyvästä magneettikiisusta. Kun nyt magneetti
kiisun yhteydessä saattoi esiintyä - kuten löydetyt malmilohkareet osoit
tivat - rikki- ja kuparikiisua sekä sinkkivälkettä, oli lähellä se olettamus, 
että emäkallio oli juuri magneettisten vetojen kohdalla. Näin ollen malmi 
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sijaitsisi kvartsiitissa, lähellä kvartsiittivyöhykkeen rajaa sen pohjois-
puolella esiintyvää kiilleliusketta vastaan.

Naihin Trüstedtin päätelmiin yhtyi Geologinen toimistokin. Kir-
jelmässään Teollisuushallitukselle se m. m. mainitsee, että näyttää >äärim-
rnäisen todennäköiseltär, että tavatut magneettiset vedot aiheutuvat sa-
manlaisesta malmista kuin mitä lohkareissakin oli todettu. 

- 
Kuvaavaa

on, että Senaatin Kauppa- ja teollisuustoimituskunta, myöntäessään maa-
liskuussa 1909 8 000 markkaa etsintöjen jatkamista varten, perustelee
päätöstään sillä, että alustavat tutkimukset Kuusjärvellä olivat osoitta-
neet rkiistattomien malmivetoien> olemassaolon.

Neljas eßintciuaihe

Malmin lopulliseksi löytämiseksi laati Trüstedt seuraavanlaisen tutki-
musohjelman. Ensiksi oli saatava täydellinen magneettinen kartta edellä-
mainitusta rajavyöhykkeestä. Tätä varten oli tilattu Thomson-Thaldnin
magneettinen vaaka, jolla melko heikotkin magneettiset vedot voitiin
mitata. 1 000 m pituisen ja 300 m levyisen alueen magnetometraukseen
kuluisi Trüstedtin arvion mukaan 3-4 viikkoa. Näiden tutkimusten
jälkeen oli ryhdyttävä suorittamaan kaivauksia malmin puhkeaman pal-
jastamiseksi. Kaivaukset oli aloitettava magneettisten maksimien kohdalta
ja senjälkeen kapeilla, kiintokallioon saalika ulottu.r,'illa koeojilla edettävä
poikki sen kvartsiittikenostuman, joka jää pitkänomaisen serpentiini-
alueen ja alustana olevan kiilleliuskeen väliin. Näin tulisi, kuten Trüstedt,
mainitsee, nekin osat kallioperää tutkituiksi, jotka sisältäisivät pääasial-
lisesti vain epämagneettisia tai hyvin heikosti magneettisia mineraaleja.
Lopuksi oli timanttikairauksilla tutkittava malmisuhteita aina 50-60 m
syvvyteen saakka. Kairausreiät oli suunnattava vinosti päällystän puo-
lelta alustaa kohden. 

- Ainoastaan siinä tapauksessa, että maapeite l<aik-
kialla olisi hyvin vahva, hävisi välttämättönäksi magneettisen maksimin
kohdalla ajaa pystykuilu maakerrosten läpi kiintokallioon, jatkettava
kuilua vielä joitakin metrejä kiintokalliossa alaspäin ja senjälkeen kuilun
pohjalta ajaa poikkiperät tai 70-80 m pituiset kairausreiät pohjoiseen ja
etelään. Kuilun pohjalta olisi myös kairattava pystyreikiä malmin syvyys-
suhteitten selvittämiseksi.

Kaivaustöiden kestäessä oli lisäksi jatkettava geologisia tutl<imuksia
outokummun ympäristössä ja tällöin ensi sijassa koetettava selvittää,
mitä osaa serpentiinikivi on näytellyt malmimuodostuksessa. Tähän antaa
lähinnä aiheen kromiminera,alien esiintyminen sekä malmilohkareissa että
kiintokalliossa. 

- Norjalainen geologi ja metallurgi, prof. J. H. L. Vogt,
joka 19ll asiantuntijana kävi outokurnmulla, arvelee senkin seikan, että
eritoten norjalaiset kiisuesiintymät senaikaisten l;utkimusten mukaan usein
seuraavat emäksisiä eruptiivikivilajeja, antaneen Trüstedtille aihetta kiin-
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sijaitsisi kvartsiitissa, lähellä kvartsiittivyöhykkeen rajaa sen pohjois
puolella esiintyvää kiilleliusketta vastaan. 

Näihin Trüstedtin päätelmiin yhtyi Geologinen toimistokin. Kir
jelmässään Teollisuushallitukselle se m. m. mainitsee, että näyttää »äärim
llläisen todennäköiseltä», että tavatut magneettiset vedot aiheutuvat sa
manlaisesta malmista kuin mitä lohkareissakin oli todettu. - Kuvaavaa 
on, että Senaatin Kauppa- ja teollisuustoimituskunta, myöntäessään maa
liskuussa 1909 8 000 markkaa etsintöjen jatkamista varten, perustelee 
päätöstään sillä, että alustavat tutkimukset Kuusjärvellä olivat osoitta
neet »kiistattomien malmivetojen» olemassaolon. 

N eljäs etsintävaihe 

lVIalmin lopulliseksi löytämiseksi laati Trüstedt seuraavanlaisen tutki
musohjelman. Ensiksi oli saatava täydellinen magneettinen kartta edellä
mainitusta rajavyöhykkeestä. Tätä varten oli tilattu Thomson-Thalenin 
magneettinen vaaka, jolla melko heikotkin lllagneettiset vedot voitiin 
mitata. ] 000 m pituisen ja 300 m levyisen alueen magnetollletraukseen 
kuluisi Trüstedtin arvion lllukaan 3-4 viikkoa. Näiden tutkilllusten 
jälkeen oli ryhdyttävä suorittamaan kaivauksia malmin puhkeaman pal
jastamiseksi. Kaivaukset oli aloitettava magneettisten maksimien kohdalta 
ja senjäll.:een kapeilla, kiintokallioon saal\:ka ulottuvilla koeojilla edettävä 
poikki sen kvartsiittikerrostuman, joka jää pitkänomaisen serpentiini
alueen ja alustana oJevan kiilleliuskeen väliin. Näin tulisi, kuten Trüstedt 
mainitsee, nekin osat kallioperää tutkituiksi, jotka sisältäisivät pääasial
lisesti vain epämagneettisia tai hyvin heikosti magneettisia lllineraaleja. 
Lopuksi oli timanttikairauksilla tutkittava malmisuhteita aina 50-60 m 
syvyyteen saakka. Kairausreiät oli suunnattava vinosti päällystän puo
lelta alustaa kohden. - Ainoastaan siinä tapauksessa, että lllaapeite kaik
kialla olisi hyvin vahva, kävisi välttämättöllläksi lllagneettisen maksimin 
kohdalla ajaa pystykuilu maakerrosten läpi kiintokallioon, jatkettava 
kuilua vielä joitakin metrejä kiintokalliossa alaspäin ja senjälkeen kuilun 
pohjalta ajaa poikkiperät tai 70-80 m pituiset kairausreiät pohjoiseen ja 
etelään. Kuilun pohjalta olisi myös kairattava pystyreikiä mallllin syvyys
suhteitten selvittällliseksi. 

Kaivaustöiden kestäessä oli lisäksi jatkettava geologisia tutkillluksia 
Outokullllllun Ylllpäristössä ja tällöin ensi sijassa koetettava selvittää, 
lllitä osaa serpentiinikivi on näytellyt malmillluodostuksessa. Tähän antaa 
lähinnä aiheen kromilllineraalien esiintyminen sekä malmilohkareissa että 
kiintokalliossa. - Norjalainen geologi ja metallurgi, prof. J. H. L. Vogt, 
joka 1911 asiantuntijana kävi Outokumlllulla, arvelee senkin seikan, että 
eritoten norjalaiset kiisuesiintymät senaikaisten tutkimusten lllukaan usein 
seuraavat emäksisiä eruptiivikivilajeja, antaneen Trüstedtille aihetta kiin-
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nittää huomiotaan serpentünikiven esiintymiseen Outokummulla ja pitää
sitäkin eräänä merkkinä malmin mahdollisesta esiintymisestä juuri Outo-
kummun seuduilla.

Trüstedt suunnittelee jo tässä vaiheessa sähköllistenkin etsintämenetel-
mien käytäntöönottamista. Hän mainitsee, että täysin luotettava sähköl-
linen menetelmä, n. s. Münsterin menetelmä, on jo olemassa. Sillä oli pro-
fessori W. Petersson R,uotsissa tehnyt kokeiluja ja havainnut sen hyvin
soveltuvan juuri voimakkaasti sähköä johtavien kiisumalmien etsintään.
Nlenetelmällä voitaisiin, kuten Trüstedt mainitsee, kiisumalmioiden vah-
vuus sekä näiden sisältämän malmiaineksen tilavuusprosentti täysin tyy-
dyttävästi määrätä niinhyvin muutamien metrien kuin useiden satojenkin
metrien etäisyydeltä 1).

Neljäs etsintävaihe alkoi sitten Outokummun seuduilla kesäkuun alussa
1909. Sitä ennen oli Geologinen toimisto tehnyt joitakin valtauksia sillä
alueella, jolla arveltiin malmin sijaitsevan. Suoritetuista tutkimuksista
saamrne käsityksen siitä virallisesta kertomuksesta, jonka Trüstedt laati
toukokuun puolivälissä l9I0 eli kaksi kuukautta malmin lopullisen loyty-
misen jälkeen. Myös Geologisen üoimiston Teollisuushallitukselle lähettämät
kirjelmät luovat, valaistusta asiaan. - Asiakirjoista ilmenee, että laadi-
tusta tutkimussuunnitelmasta melkolailla poikettiin. Varsinkin kiinnittyy
huomio siihen, että tärkeinä pidettyihin järjestelmällisiin magneettisiin
mittauksiin ei ryhdyttykään, vaan supistui magnetometraus ilmeisestfüin
r.ain paikallisiin hajamittauksiin. Aikaisemmin tavatusta magneettisesta
vyöhykkeestä ei myös enää mainita mitään.

Työt aloitettiin lcaivauksilla ja maanpoistoilla Sänkivaara-nimisen
kummun kohdalla, Outokummun eteläpuolella. Pohjoisin malmilohkare
sijaitsi nirnittäin silloin Sänkivaaran lähellä, hohdalla D (karttapiinos, kuva
7), ja emäkalliota oli Trüstedtin mukaan etsittävä tämän. paikan luoteispuo-
lelta 2). Vähitellen paljastettiin kallioperä kapeissa koeojissa aina Outo-
kummun pohjoisrinteelle saakha. Malmia ei kuitenkaan tavat'tu, ainoas-
taan kvartsiittikalkkikivisarjan kivilajeja. Näissä oli usein magneetti-
kiisua milloin heikkona pirotteena, milloin hiukan suurenlpina läikkinä ja
aiheuttivat ne siellä täällä selvästi havaittavia magneettisia vetoja. Myös
Outokummun itäpuolella havaittiin paikallisia rnagneettisia häiriöalueita,
minkä vuoksi kaivettiin kolme lyhyempää koeojaa kohdalla E. Näissä

- ylb,lennriköiseltä tuntuu, että Trüstcdt tässä tarlioittaa Daftin ja \Yilliarnin v. 1902 paten-
toimin sähköllistä rnahrinctsintämenctehnää, missä rneneteinrässä ensimmäistä hertaa ionkunlai-
sella nrcnpstvlsellä käytottiin aplikoitua vaihtovirtaa ja kuulopuhclinta ia joka Rrrotsissa'r'ähi-
tellen kohiteitiin nrellio kär'itükelpoiseksi (n.s. ckvipotentiaalimenctehrä)._ Juuri tällri menefel-
rnällä oli prof. I)etersson kokeillut r.. 1906. - Suunnilleen samoihin aikoihin oli Kongsbergissa
Noriassa liokeiltu C. llünsterin menetelrlällä, joka, samoin kuin tunnettu Schlurnbergerin mene-
telniä, perustuu rualmiesiint-vnriel kolrdalla esiintl'vien sähköllis_ten maar-irtoicn mittaamiseen.
I\felctelinä pidettiin kauan aikaa tä.]-sin salassa, ioten tuskin on luultavaa, että meillä Suomessa
io Outokunimun lövdörr aikoihin olisi scn kävttiikelpoisuudesta ollut selr'ää kutaa.' 21 llinkä vuoksi Tr'üstedt pitää juuli luoteista suuntaa tärkcänä, on__epätictoista. Hänen
omankin karttapiirroksensa mrikaan bn utrrrcsuunta Outokummun seuthrilla miltei pohjois-ete-
läinen (kuvat 6^ ja ?).

16 
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Trüstedt suunnittelee jo tässä vaiheessa sähköllistenkin etsintämenetel
mien käytäntöönottamista. Hän mainitsee, että täysin luotettava sähkö]
linen menetelmä , n. s. Münsterin menetelmä, on jo olemassa. Sillä oli pro
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soveltuvan juuri voimakkaasti sähköä johtavien kiisumalmien etsintään. 
Menetelmällä voitaisiin, kuten Trüstedt mainitsee, kiisumalmioiden vah
vuus sekä näiden isältämän malmiaineksen tilavuusprosentti täysin tyy
dyttävästi määrätä niinhyvin muutamien metrien kuin useiden satojenkin 
metrien etäisyydeltä 1). 

Neljäs etsintävaihe alkoi sitten Outokummun seuduilla kesäkuun alussa 
1909. Sitä ennen oli Geologinen toimisto tehnyt joitakin valtauksia sillä 
alueella, jolla arveltiin malmin sijaitsevan. Suoritetuista tutkimuksista 
saamme käsityksen siitä virallisesta kertomuksesta, jonka Trüstedt laati 
toukokuun puolivälissä 1910 eli kaksi kuukautta malmin lopullisen löyty
misen jälkeen. Myös Geologisen toimiston Teollisuushallitukselle lähettämät 
kirjelmät luovat valaistusta asiaan. - Asiakirjoista ilmenee, että laadi-

. tusta tutkimussuunnitelmasta melkolailla poikettiin. Varsinkin kiinnittyy 
huomio siihen, että tärkeinä pidettyihin järjestelmällisiin magneettisiin 
mittauksiin ei ryhdyttykään, vaan supistui magnetometraus ilmeisestikin 
vain paikallisiin hajamittauksiin. Aikaisemmin tavatusta magneettisesta 
vyöhykkeestä ei myös enää mainita mitään. 

Työt aloitettiin kaivauksilla ja maanpoistoilla Sänkivaara-nimisen 
kummun kohdalla , Outokummun eteläpuolella. Pohjoisin malmilohkare 
sijaitsi nimittäin silloin Sänkivaaran lähellä, kohdalla D (karttapiirros, kuva 
7), ja emäkalliota oli Trüstedtin mukaan etsittävä tämän paikan luoteispuo
lelta 2). Vähitellen paljastettiin kallioperä kapeissa koeojissa aina Outo
kununun pohjoisrinteelle saakka. Malmia ei kuitenkaan tavattu, ainoas
taan kvartsiitti-kalkkikivisarjan kivilajeja. Näissä oli usein magneetti
kiisua milloin heikkona pirotteena, milloin hiukan suurempina läikkinä ja 
aiheuttivat ne siellä täällä selvästi havaittavia magneettisia vetoja. Myös 
Outokummun itäpuolella havaittiin paikallisia magneettisia hä.iriöalueita, 
minkä vuoksi kaivettiin kolme lyhyempää koeojaa kohdalla K Näissä 

1) 'I'odennüköi seltii tllntull, että Trüstedt tässä tarkoittaa Daftin ja \\' illiamin v. 1902 paten
toimaa sähköllistä malminctsintämenetelmää, lllissä mcnetelmässii ellsimllläistä kertaa :ionkunlai
sella menestyksellä käytcttiin aplikoitua vaihtovirtaa ja kuuJopuhelinta ja joka Ruotsissa vähi
teilen kehitettiin melko käyttökelpoiseksi (n. s. cbipotcntiaalimenetelmä) . Juun tä llä lllenctel
mällä oli pl'Of. Petersson kokcillut Y . 190G. - Snunnillecn samoihin aikoihin oli Kongsbcrgissa 
Norjassa kokeiltu C. Münsterin lllenetelmällii, joka, samoin Imin tunnettu Schlumbcrgcrin lllenc
telmä, pcrustuu malmiesiintymien kohdalla esiintyvien sähköllisten maaYirtojcn lllittaallliseen. 
Melletehnä pidettiin kauan aikaa täysin salassa, joten tuskin on JuuJtavaa, että mcillä Suomessa 
jo Outokummun löydön aikoihin olisi sen käyttökelpoi uudcsta ollut selväii kuvaa. 

2) Minkii vuoksi Trüstedt pitää juuri luoteista suuntaa tärkcänä, on epätictoista. Hänen 
omankin karttapiilTokscnsa mukaan on UlUTcsmmta Outokummun seudllilla miltei pohjois-ete
läinen (kuvat 6 ja 7). 
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kaivauksissa saatiin sama tulos kuin Outokummulla ja Sänkivaarallakin.
Kuitenkin niistä tavattiin joitakin irtokiiriä rikasta kuparimalmia, joka
tyypiltään oli samanlaista kuin malmi sekä Kivisalmesta että Sänkiva&ran
etelä- ja itäpuolelta löydetvissä lohkareissa. - Jatketuissa etsinnöissä ja

l-]r .E" a'3 0t 4 ..,oor, /e '.', \o
r--#--:P-I:---:3:--i:o'

l(uvti 7. 'lrüstedtin f7.;. 1910 laatimaan mirtkakertontukseen liittyvä kartta,
iosta m. 11. ilmenee ensimmäisten kair.austen ja tinranttikairausten sijainti.
l. "hivartsiittimuodostuma (Trüstedt ei ole tässä kartass:t melkinnyt krartsiitti-
kelrostuman sisään siinä esiintyviä erilaisia kivilajeja); 2. Iiiilleliu,*ketta; 3. Kal-
liopaljastumia; 4. Kaivauksia; 5. Timanttikairausreikiä; 6. X{annerjä?itikön liikun-
tosuunta; 7. Ilalmiiohkareita; 8. Ilalmin puhkearnat (Näitä ei luonnollisesti ole
'llrüstecltin alkuperäisessä kartassa, vaan on tämän julkaisun laatija ne karttaan
lisännyt orientoinnin helpottamiseksi). Kartan poikki kulkeva paksurnpi vaaka-
suora katkoviiva osoittaa Trüstedtin olettaman kuparimalntin ltuhkeaman a--cemaa,
Ohut polvokkeinen katkoviiva r- (f,) (l') - (G) -y osoittaa Trüsterltin laatiman,

kuvassa 8 näkyvän profiilin paikkaa.

tr'ig. 7. Thc nap by Trüstedt appentled' to his repott of )Iuy 17th, 7910,
showitr,g thr: locatio'tr, of the first diggi'ngs antl diamond drill holes. 7. Quartzit'rt
formotion (Trißtedt has t'tot markr:tl on this map the dif ferent 166Ä:s) i 2. l[icct
schist; 3. ßock erposures;4. Diglgings;5. Diamond drill holes; 6. The directiott
of mouement of the'ice sheet;7. Ore bowlders;8. Outcrops of the ore (I'hesc
u:ere o/ coui'tie not on the original map of Trästetlt; the prcsellt u'titer has rtdiletl
them to faailita.te orientation). Tlte thick hori'zontaL broken lint: ucross the map
shous the location of the outcrop of the ore presumed, by Truste'tlt' TIte thin
angu,lar broken line. r-(L)-( E )-( G )-E shotos the Ttlace of t:ertit:al stctirtn de'silned

bg Trästedt anrT represenled in fng. 8.

kaivauksissa löydettiin pohjoisin malmilohkare
rehkon kvartsiittipaljastuman pohjoispuolelta.

Geologisten har.aintojen perusteella, Trüstedt

vihdoin kohdalta F, suu-

päätteli, että kvartsiitti-
muodostuman ja kiilleliuskeen välinen raja kulkisi suunnilleen 50-60 m
pienen kvartsiittikallion G:n pohjoispuolella. Tärnän rajan ja pisteen F
väliseltä alueelta oli nyt hänen mielestään emäkalliota käytävä etsimään.
Tässä mielessä suoritettiin kaivauksia kohdissa H, I ja K. Kiintokalliota

3 8357/48
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kaivauksissa saatiin sama tulos ku in Outokummulla ja Sänkivaarallakin. 
Kuitenkin niistä tavattiin joitakin irtokiviä rikasta kuparimalmia, joka 
tyypiltään oli samanlaista kuin malmi sekä Kivisalmesta että Sänkivaaran 
etelä- ja itäpuolelta löydetyissä lohkareissa. - Jatketuissa etsinnöissä ja 
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Kuva I. 'l'rüstedtin 17 .. 5.1910 laat imaan ll1atkakert01lluk~een liitrY\'ä km·tta, 
jo:ta m. 1l1 . ilmenee ensimmäi ten kaivausten ja timanttikairausten sijainti. 
J. KvartsiittiI:nuodostuma (Trüstedt ei oie tässä km·tassa lllcrkinnyt kvartsiitti
kerrostuman sisään siinä esiin tyviä crilaisia kivilajeja); 2. Kiilleliusketta; 3. Kai 
liopaljastumia; 4. Kaivauksia; 5. Timantt ikairansreikiä; 6. Mannerjüätikön liikun 
tosnunta; 7. Malmilohkareita ; 8. Malmin puhkeamat (N äitä. ei luonnollisesti oie 
'l'rüstedtin alkuperä.isessä karta~sa, vaan on tämän jnlkai~un laatija nc karttaan 
lisännyt orientoinnin helpottamiseksi) . Kartan poikki kulkem paksumpi vaaka
Buora katkoviiva osoittaa 'l'rüstedtin olettaman kuparirualmin puhkeaman asemaa. 
Uhn t po lvck kein en katkoviiva x- (L) - (F) - (G) -y osoittaa Trüstedtin laatiruan, 

kuvassa 8 näkyvän profiilin paikkaa. 

Fig. I. Thc map by Tl'üst edt appended to Ms Tepol·t o[ ][ay 17th, 1910, 
showing the loeation of the [il'st diggings and diamond drill holes. 1. Quartzite 
[onnation ( T I"iLstedt has '/lot marked on tMs l1WP the different Tocks); 2 . JIica 
schist; 3. Rock exposu·res; 4 . D iggvngs; 5. Diamond drill holes; 6. The diJ'ection 
o[ movement o[ the iee sheet; 7 . Ore bo'u,lders; 8 . OutC1'OPS o[ the ore ( Th ese 
wen? o[ CO'Uffse not on the ol'igilnal map o[ T 1'iistedt; Ihe pTesent [eriter has added 
Ihem to [aeilita te O1·ient(ttion). Th e t hicle hOl'izontal bl'oken Zille ac ross the majJ 
shows t he Zoeatwn o[ the outcrop o[ the O1'e pl'esu11!erl by l'1'iist edt, The I Mn 
an,q1tZw' broleen litne x-(L) -(F) -(G)-y shows the place 01 1:erl ical srclion desi,qnecZ 

by T1'iistedt a'n(l l'epresentecl in [ig. 8. 

kaivaul\:sissa löydettiin pohjoisin malmilohkare vihdoin kohdalta F , suu
rehkon kvartsiittipaljastuman pohjoispuolelta. 

Geologisten havaintojen perusteella Trüstedt päätteli, että kvartsiitti
muodostuman ja kiilleliuskeen Yälinen raja kulkisi suunnilleen 50-60 m 
pienen kvartsiittikallion G:n pohjoispuolella. Tämän rajan ja pisteen F 
väliseltä alueelta oli nyt hänen mielestään emäkalliota käytävä etsimään. 
Tässä mielessä suoritettiin kaivauksia kohdissa H , I ja K. Kiintokalliota 

3 8:15i(48 
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ei kuitenkaan tavattu vielä l2 rnetrinkään syvyydestä. Ei myöskään nralmi-
pitoisia kiviä löydetty.

Näytti muodostuvan varsin työlääksi kaivauksilla tutkia koko se lähes
200 m levyinen kvartsiittimuodostuma, minkä sisässä malmin arveltiin
piilevän. Tähän ei katsottu myöskään niiden suhteellisen niukkojen määrä-
rahojen riittävän, jotka tutkimuksia varten oli myönnetty. Tämän vuoksi
päätettiin ryhtyä timanttikairauksiin ja kallioista G sekä F alkavilla, B0' luo-
teeseen kallistuvilla rei'illä lävistää rkriitillinen> kvartsiittikerrostuma 1). 

-Ensimmäinen, 53 m pituinen reikä kairattiin kalliosta G vuoden 1909 syys-
kuun 15 ja lokakuun I I päivän välisenä aikana (kuva 8). Malmia ei reiässä
tavattu, ainoastaan hiukkasen magneettikiisua. Kairauskone siirrettiin
n;,t kalliolle F. Täällä kairaus kuitenkin epäonnistui. Kallio oli nimittäin
niin rakoillut, ettti ehjaan kallioperään ei päästy, vaikka yritettiin semen-
tillä vahvistaa kairausreiän seinämiä ja ajaa suojaputki rikkonaisen osan
läpi. Kun kahdesta kohdasta (a ja b, kuva 8) oli turhaan koetettu päästä
alaspäin, luovuttiin enemmistä yrityksistä, ja siirrettiin kone kalliolle L.
Mutta täälläkin oli sama pulma vastassa. Kallio oli huomattavaan syvyy-
teen saakka hyvin rikkonaista. Kun kahdesta kohdasta (c ja d) oli turhaan
yritetty päästä ehjaan kallioon, lopetettiin täälläkin kairaus. Sitkeät
ponnistelut olivat kestäneet l2 päivästä lokakuuta 23 päivään marraskuuta
eli 43 päivää, niiden antamatta minkäänlaisia tuloksia.

Mainittakoon tässä, että Geologinen toimisto edellä sclostettujen
kairausyritysten kestäessä, l5 päivänä marraskuuta 1909, anoi Teollisuus-
hallitukselta ll uutta valtauskirjaa Outokummun pohjoispuolella olevaan
alueeseen. Samalla se ilmoittaa käsityksenään, että haetun malmin puh-
keaman kesäkuun alusta suoritettujen tutkimusten perusteella voidaan
olettaa kulkevan noin 150 m päässä kvartsiitin ja kiilleliuskeen välisen
rajan eteläpuolella,. Edelleen se ilmoitbaa, että malmin täytyy olla lähes
:t 000 m pitulsen, päätellen malmilohkareiden levinneisyyä"*t-a ;" hiljat-
tain tehdystä kuparikiisulöydöstä kvartsiittikiintokalliossa Outokummun
länsipuolella, noin I t/2 krn päässä viimeisestä kairauspaikasta.

Joulukuun lopulla ryhdyttiin jatkamaan timanttikairauksia. Ei kat-
sottu olevan muuta mahdollisuutta kvartsiittimuodostuman lävistämiseksi
kuin siirtää kairauskone uudelleen suhteellisen ehjälle kalliolle G ja sieltä
käsin kairata vimrreikä kaakkoon päin, vaikka kairaaminen enemmän tai
vähemmän kivilajien liuskeisuuden suunnassa oli, kuten Trtistedt huomaut-
taa, melko uskallettua. Tämän toisen reiän kairaaminen kesti joulukuurr
24 päivästä helmikuun 14 päivään 1910 ja päästiin sillä 90 m syvyyteen.
Syvemmälle ei, varsinkaan kairaustimanl,tien heikon kunnon vuoksi, uskal-
lettu mennä. Tamakin reikä antoi kielteisen tuloksen; erilaisia kivilajeia
lävistettiin, mutta ei jälkeäkään malmista tavattu.

1) Kailaustckniikka ci vtrosisarlan ahtssa vielä tuntenut muita hcinoia irtainten rr aaken'ok-
sien puhkaiseniseksi kuin kaivamisen, rnikä varsinkin vctisillä mailla mriodostui hvvin vaivaloi-
seksi- jopa malttlottotnaksikin._ Kailarrspaikkoja ei vuitrr nriin ollt,n vapaasti valitir. r:aan oli lähtai-
liol11;1Lrt r'k.ensii otlttar a kallioita.
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ei kuitenkaan tavattu vielä 12 metrinkään syvyydestä. Ei myöskään malmi
pitoisia kiviä Iöydetty. 

Näytti muodostuvan varsin työIääksi kaivauksilla tutkia koko se Iähes 
200 m Ievyinen kvartsiittimuodostuma, minkä sisässä malmin arveitiin 
piiIevän. Tähän ei katsottu myöskään niiden suhteellisen niukkojen määrä
rahojen riittävän, jotka tutkimuksia varten oli myönnetty. Tämän vuoksi 
päätettiin ryhtyä timanttikairauksiin ja kallioista G sekä F alkavilla, 30° Iuo
teeseen kallistuvilla rei'illä lävistää »kriitillinem kvartsiittikerrostuma 1). _ 
Ensimmäinen , 53 m pituinen reikä kairattiin kalliosta G vuoden 1909 syys
kuun 15 ja Iokakunn 11 päivän välisenä aikana (kuva 8). Malmia ei reiässä 
tavattu, ainoastaan hiukkasen magneettikiisua. Kairauskone siirrettiin 
nyt kalliolle F. Täällä kairaus kuitenkin epäonnistui. Kallio oli nimittäin 
niin rakoillut, että ehjään kallioperään ei päästy, vaikka yritettiin semen
tillä vahvistaa kairausreiän seinämiä ja ajaa suojaputki rikkonaisen osan 
läpi. Kun kahdesta kohdasta (a ja b, kuva 8) oli turhaan koetettu päästä 
alaspäin, Iuovuttiin enemmistä yrityksistä, ja siirrettiin kone kalliolle L. 
Mutta täälläkin oli sama pulma vastassa. Kallio oli huomattavaan syvyy
teen saakka hyvin rikkonaista. Kun kahdesta kohdasta (c ja d) oli turhaan 
yritetty päästä ehjään kallioon, Iopetettiin täälläkin kairaus. Sitkeät 
ponnistelut olivat kestäneet 12 päivästä lokakuuta 23 päivään marraskuuta 
eli 43 päivää, niiden antamatta minkäänlaisia tuloksia. 

Mainittakoon tässä, että Geologinen toimisto edellä sclostettujen 
kairausyritysten kestäessä, 15 päivänä marraskuuta 1909, anoi Teollisuus
hallitukselta 11 uutta valtauskirjaa Outokummun pohjoispuolella olevaan 
alueeseen. Samalla se ilmoittaa käsityksenään, että haetun malmin puh
keaman kesäkuun alusta suoritettujen tutkimusten perusteella voidaan 
olettaa kul1\:evan noin 150 m päässä kvartsiitin ja kiilleliuskeen välisen 
rajan eteläpuolella.. Edelleen. se ilmoittaa, että malmin täytyy olla Iähes 
:-l000 m pituisen, päätellen ll1aImilohkareiden levinneisyydestä ja hiljat
tain tehdystä kuparikiisulöydöstä kvartsiittikiintokalliossa Outokull1mun 
länsipuolella, noin 1 Yz km päässä viimeisestä kairauspaikasta. 

Joulukuun lopulla ryhdyttiin jatkamaan till1anttikairauksia. Ei kat
sottu olevan ll1uuta ll1ahdollisuutta kvartsiittimuodostull1an läviställ1iseksi 
kuin siirtää kairauskone uudelleen suhteellisen ehjälle kalliolle G ja sieltä 
käsin kairata vinoreikä kaakkoon päil1 , vaikka kairaaminen enell1män tai 
vähemll1än kivilajien liuskeisuuden suunnassa oli, kuten Trüstedt huoll1aut
taa, mellw uskallettua. Tämän toisen reiän kairaaminen kesti joulukuun 
24 päivästä helmikuun 14 päivään 1910 ja päästiin sillä 90 m syvyyteen. 
Syvemmälle ei, varsinkaan kairaustill1anttien heil on kunnon vuoksi, uskal
lettu mennä. Täll1äkin reikä antoi kielteisen tuloksen; erilaisia kiviIajeja 
lävistettiin, mutta ei jäIkeäkään malmista tavattu. 

1) Kairaustekniikka ci \'llOsisadan a !J!~sa vielä tllntenllt l11uita kcinoja irtainten l11aakcITok· 
sien puhkaisel11iseksi Imin kaivamisen, mikä \'arsinkin vet isillä l11ailla 1l1110dostui hyvin vaivaloi
seksi , jopa mahdottomaksikin. Kairallspaiklwjl1 ei voitll näin ollen vapaasti valita. yaan oli lähtö· 
kohrliksi ylrensii otrtta\'u kallioita. 
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l(uva 8. Trüstedtin laatima profiilipiirros (vrt. kuvan 7 selitvstä). Liittyy hänen matkakertomukseensa I7.5.1f)10.
1. Maakerrosl 2. Kvartsiirti;'lJ. Olil:iinikivi (serpentiini); 4. Kiilleliuske; 5. Kuparimalmi; (i. Timanttikairausreikä.

tr'i.tt. 8. Vtrtiaal s2ctirnt, bE \'rüstedt (t:f . the erytlanati,on, fi7. 7 ): Appendetl to his report. of May l7th, ,1910. 1. Coter
<tf lortx, tleposits; 2. Quartzite; 3. Oli,titne rook; 4. X[ica st'hist; 5. Copper ore; 6. Diamond tlri,ll hole.
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Kuva 8. 'I'rüstcdtin laatima profiilipiirros (vrt. kuvan 7 f'f' li tystä). Liit tyy hänen matkakertomuksccnsa ]7 . 5. HllO. 
1. Maakcrros; 2 . . Kvartsi ilti; 3. Oli\":'nikivi (se rpentiini); 4. K iilleliuskc; 5. ,Kupm'imalmi; 6. Timan tt ikai rausreikä. 

F ig. 8 . VI'1·timl sl' l' l i()'/t by T1'iistl'(lt (cf. the I'xp lanat ion [ig. 7). Appcnded to his 1'eport of May 17th, 1910. 1. eOLe,. 
o[ IIlOs(> rl l'posits; 2 . Q~ta1'lzitf'; .1 . Oli,ri'ne 1'ode; 4. M im schist; 5. COPllel' ore; 6. D iamond d1'ill hole. 
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uKriitillisestär kvartsiittivyöhykkeestä oli vielä tutkimatta noin ?0 m
vahvuinen kaistale. Kairauksia oli siis jatkettava. Määrärahat alkoivat
kuitenkin jo olla lopussa. Jaljella oli ainoastaan 426 markkaa, ja näiden-
kin oli laskettu menevän aikaisempien kulujen peittämiseen. Sitäpaitsi

Kuva 9. Craelius-tyyppinen käsinviiännet.
tävä timanttikairauskone, jollaista Outo-

kummun ensimmäisissä kairauksissa
käytettiin.

Ii,g. 9. A hand-turned di.amond tlri,ll of
Craeli,us type used in the first drillings

at Outokulrptt.

Kuva 10. Käsinväännettävä timanttikai-
rauskone toiminnassa I{elivaarassa elo.

kuussa 1910. Koneen vieressä seisoo
I'r'üsted t .

tr'ig. 10. Htnrtl-turnetl tliamontl drill ttt
rrn'lr in Keltraara (August,7910). 7'rü-

stedt sto,ttdin,o bt,side the machinr .

oli välttämättä hankittava uusia timantteja ainakin 500 rnarkalla. Helrni-
kuun 25 päivänä anoikin Geologinen toimisto 2 000 markan suuruista
lisämäärärahaa kairauksien loppuunsaattamiseksi. Töitä oli kuitenkin jo
ryhdytty jatkamaan viikkoa aikaisernmin.

Miten oli nyt tämä kolmas reikä sijoitettava, kun kerran lähellä olevat
I<alliot L ja I' olivat niin perin rikkonaisia. Tarkan harkinnan jälkeen
Trüstedt päätti uudelleen yrittää kallion L kohdalta. Suuntaarnalla kai-
rausreiän kallion etelälaidalta vinosti luoteeseen hän toivoi pääsevänsä
rikkonaisten kohtien c ja d alapuolitse ehjään kallioon. Toiveissa ei petyt-
tykään, ja kun reikä sitten l7 päivänä maaliskuuta 19 10
oli saavuttanut 28.ss m syvyyden, alkoi siitä nousta
rikasta kuparimalmia. Malmia jatkui aina 38.is m syvyyteen
saakka, joten sen vahvuus oli g m - ellei oteta huomioon noin 30 cm
vahvuista annotonta välikerrosta. Kairaus lopetettiin 39 m syr,'yydessä
ja varsinainen etsintätyö oli päättynyt. Kahden vuoden sitkeät ponniste-
lut olivat tulleet runsain mitoin palkituiksi. 

- Maaliskuun l8 päivänä
tiedoittaa kairaustöiden esimies Cjlaös Törnqvist Trüstedtille Helsinkiin
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)Krütillisestä) kvartsiittivyöhykkeestä oli vielä tutkimatta noin 70 m 
vahvuinen kaistale. Kairauksia oli siis jatkettava. Määrärahat alkoivat 
kuitenkin jo olla lopussa. Jäljellä oli ainoastaan 426 markkaa, ja näiden
kin oli laskettu menevän aikaisempien kulujen peittämiseen. Sitäpaitsi 

Kuva~. Craelius-tyyppinen käsim-;iännet· 
tävä timanttilmin\.Uskone, jollabta Outo

kUJl1111Un ens imlnäj "issä kait'auk~i~!=\a 

käytettiin. 

Fig. 9. A hand-tuj"ncd diamond dril/. of 
CraelilUs type used in the first drillings 

at Oulokllmp~l. 

Km-a 10. Käs inväännettävä timanttikai
rauskonc tofminnassa Kelivaara;;~a elo

kuussa 1 ~ I O. Koneen yi eressä , .. i,oo 
'J' rüstec1 r. 

Fig. 10. lland-hlJ"nl'd diamond d rill at 
11"01'1.- in K eliwara ( .dUgltSt, 1910). Tdi

stedl standin[t /)( side tllI ma chi,I' . 

oli välttämättä hankittava uusia timantteja ainakin 500 markalla. Helmi
kuun 25 päivänä anoikin Geologinen toirnisto 2000 markan suuruista 
lisämäärärahaa kairauksien loppuunsaatt.amiseksi. Töitä oli ktütenkin jo 
ryhdytty jatkamaan viikkoa aikaisemmin. 

Miten oli nyt tämä kolmas reikä sijoitettava, kun kerran lähellä ole"at 
kalliot L ja 1!-' olivat niin perin rikkonaisia. Tarkan harkinnan jälkeen 
Trüstedt päätti uuuelleen yrittää kallion L kohdalta. Suuntaamalla kai
rausreiän kallion etelälaidalta vinosti luoteeseen hän toivoi pääse'-änfiä 
rikkonaisten kohtien c ja d alapuolitse ehjään kallioon. Toiveissa ei petyt
tykään, ja kun reikä sitten 17 päivänä maaliskuuta 1910 
oli saavuttanut 28. 85 m syvyyden, a lkoi siitä nou;:;ta 
ri k asta ku pari mal m i a. Malmia jatkui aina 38.1 8 m syvyyteen 
saakka, joten sen vahvuusoli 9 m - ellei oteta huomioon noin 30 CI1l 

vahvuista annotonta välikerrosta. Kairaus lopetettiin 39 m syvyydessä 
ja varsinainen etsintätyö oli päättynyt. Kahden vuoden sitkeät ponniste
lut olivat tulleet runsain mitoin palkituiksi. - Maaliskuun 18 päi\"änä 
tiedoittaa kairaustöiden esimies Claes Törnqvist Trüstedtille Helsinkiin 



2l

malmin löytymisestä. Malmia oli silloin kairattu lähes 4 m. Samana
päivänä tiedoittaa myös Teollisuushallitus, että Senaatti kolme päivää
aikaisemmin oli myöntänyt toimiston edellisessä kuussa anoman 2 000

rnarkan lisämäärärahan.

Iiuva 11. Siilc paikaile, missä Outokum-
mun malrni ensinnä tavattiin, on Otto
Trüstedtin merkittävän työn kunniaksi
pyst)t€tt)' 

"r"t..,oo.titJ't., r., l""otu" 
j ulka i-

tr-i,g. 71. ,4t the ytloce uhere the ore of
Owtokumytu uo's first met uith, d memo-
t'itr,l was erected'i,n honowr of the stgl-
rr'ificant rcork of Otto Trüsterlt. Front' ,4ut'olas publir:ati,on ( 2 ).

Trüstecltin kertomuksessa on yksityiskohtaisia tietoja tutkimusten
aiheuttamista kuluista. Mainittakoon näistä, että kairaus tuli maksamaan

36.2r markkaa metriä kohden, mitä tulosta on pidettävä hyvänä.
Jotta olisi saatu selville reiästä III tavatun malmin metallipitoisuudet,

halkaistiin malmipitoiset sydämet, jonka jalkeen toinen puolisko jauhet-

tiin hienolisi ja analysoitiin sekä Ruotsissa että Suomessa. Tulokset olivat
l<ummassakin tapauksessa, yhtäpitävät. Ruotsissa, Kopparberqissä tehty
analysi antoi tulokseksi:

Kuparia ti.to o/o

Rautaa 27.0a )
Rikhiä 28.19 D

Arsenia {J.02 D

Myös löydetyistä nralmilohkareista otetuista näytteistä valmistettiin
yloisnäyte, joka sitten analysoitiin. Tulokseksi saatiin 3.e oÄ kuparia.
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malmin löytymisestä. Malmia oli silloin kairattu lähes 4 m. Samana 
päivänä tiedoittaa myös Teollisuushallitus, että Senaatti kolme päivää 
aikaisemmin oli myöntänyt toimiston edellisessä kuussa anoman 2 000 
markan lisämäärärahan. 

Kuva 11. Si lle paikalle, missä Outokum
mun malmi cnsinnä tavattiin, on Otto 
Trüstedtin merkittävän työn kunniaksi 
pystytetty muistokivi. Aurolan julkai-

susta (2). 
Fig. 11. At fhe plaoe where the ore of 
Outolmmpu wa~ first met leith, a memo
l'ial was ß1'eoted in honour of the sig
nificant wOl'1c of Oito TTiistedt . Fl'om 

AU1'olas publioation (2). 

Trüstedtin kertomuksessa on yksityiskohtaisia tietoja tutkimusten 
aiheuttamista kuluista. Mainittakoon näistä, että kairaus tuli maksamaan 
36.21 markkaa metriä kohden , mitä tulosta on pidettävä hyvänä. 

Jotta olisi saatu selville reiästä III tavatun malmin metallipitoisuudet, 
halkaistiin malmipitoiset sydämet, jonka jälkeen toinen puolisko jauhet
tün hienoksi ja analysoitün sekä Ruotsissa että Suomessa. Tulokset olivat 
kummassakin tapauksessa yhtäpitävät. Ruotsissa, Kopparbergissä tehty 
analysi antoi tulokseksi: 

I{uparia ...... . ................ . .... . 
Rautaa ..... . .... ... . .. .... . ... .... . . 
Rikkiä .. . ... .. ....... .... .......... . 
Arsenia .... ... .. .. . ... .... . .. ...... . 

G.1D % 
27 .08 » 

28. 19 » 
0 .02 » 

Myös löydetyistä malmilohkareista otetuista näytteistä valmistettiin 
yleisnäyte, joka sitten analysoitiin. Tulokseksi saatiin 3.3 % kuparia . 
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MYÖHEMMAT TUTKIMUKSET

oli luonnollista, että edelläselostettujen perin lupaavien ja rohkaisevien
tulosten jälkeen ryhdyttiin tarmokkaasti tutkimaan lö;rdetyn nalnrin
laajuutta. Tutkimussuunnitelmat, voitiin nyt laatia kokonaan toiselta
pohjalta, sillä taloudellinen puoli ei tuottanut enää vaikeuksia. Näitä
tutkimuksia, jotka tavallaan o.r'at kestäneet viime vuosiin saakka, ei tämän
esityksen puitteissa ole aiheellista yksityiskohtaisemmin selostaa. Tulok-
set lienevät jo yleisemminkin tunnetut. Outokumpu on nyt kupariin näh-
den Euroopan suurin malmi. se muodostaa kallioperässä kaltevan laatan
muotoisen kappaleen, jonka pituus on 3 500 m, vahvuus keskimäärin

KAT'oSALUEEN KARTTA oUTOKUMPU

Kuva 12. I(uvan yläosassa Outokummun kaivosalueen kartta, .josta näkyy kairausreikien
sijoitus ja malmin puhkearnat. Keskiosa esittää maimihatan irojektiotä"malmin pituus-
suuntaisessa _pyst;.tasossa, _ Siitä näkyy malmin katkeaminen- t<alrtia ja kohdat,^ missä
hairausreiät lävistävät malnrila.atan. Kuvan tästä osasta käl. r.arsin liyvin selviIe kol_
lnannen kairausreiän onnellinen sijoitus. Jos tämä hairausrei-kä olisi atöitettu vain muu-
tamia kymmeniä rnetrejä koillisempaa, ei malmia enää olisi 

- 
malmilaatan katkeamisenja sen I{aasilan puoleisen osan painumisen vuoksi - lizrirausreiässä tavattu. Kuvan ala-

osassa on neljä poikkileikkausta malmista. Väyrysen julkaisusta (79).
l'!!._ !?-._ 4t the top the map of the, mine distriat of outokutnpu, uhere the locatirmof dri'll holes an'd the outcrops of the ore are to be seen. Thc -ntidrlte 

Ttart reptresmtst\" 2rg--body, projectetl on a rertical plane Ttarallel to i,ts length. I,hi placei where
the drill holes,penetrate the ore borty as uell as the breakin,g i77 oy lt ii two are to
be seen. In this part of the figure the fortu'nate Ttlctcing of the' third tl.ri.tl hols is tct
be seat remar"kably n:ell, Eatl this dritl hole been bellwit some tens of metres farther
north-east only, th' ore roukl not hare bcrn mtt in thr rlrill hole U,cnuie of the'broken.
ness of the ore body anrl the .sinking of the Kaasilct o1.e, - I,n the louer part are fowr

rertiaa.l sections of the ore. Accordinll to Väyrynen, (29).
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MYÖHEMMÄT TUTKIMUKSET 

Oli luonnollista, että edelläselostettujen perin lupaavien ja rohkaisevien 
tulosten jälkeen ryhdyttiin tarmokkaasti tutkimaan löydetyn malmin 
laajuutta. Tutkimussuunnitelmat voitiin nyt laatia kokonaan toiselta 
pohjalta, sillä taloudellinen puoli ei tuottanut enää vaikeuksia. Näitä 
tutkimuksia, jotka tavallaan ovat kestäneet viime vuosiin saakka, ei tämän 
esityksen puitteissa oIe a iheellista yksityiskohtaisemmin selostaa. Tulok
set lienevät jo yleisemminkin tunnetut. Outokumpu on nyt kupariin näh
den Euroopan suurin malrni. Se muodostaa kallioperässä kaltevan laatan 
muotoisen kappaleen, jonka pituus on 3500 m, vahvuus keskimäärin 

KAIVOSALUEEN KARTTA 
OUTOKUMPU . ,. .. -...... 

I,-uva 12. Kuvan yläosa~~a Outokummull kaivosalueen kal'tta, josta näkyy kairausreikien 
,ijoituH ja malmin puhkeamat. Keskiosa csittää malmilaatan projektiota malmin pituus· 
suuntaisessa pystytasossa . Siitä näkyy malmin katkeaminen kahtia ja kohdat, missä 
kairausreiät lävistävät malmilaatan. Kuvan tästä osasta käy varsin hyvin ~elville kol· 
mannen kairausreiän ollllellillcn si joitus. Jos tämä kairaus reikä olisi aloitettu vam muu ' 
tamia kymmeniä mctrejä koi llisempaa, ei malmia enää olisi - l1lalmilaatan katkeamiscn 
ja sen Kaasilan puoleisen osan painumisen "uoksi - l<airausl'eiäsSli tavattu. Kuvan ala-

osas 'a on neljä poikkileikkausta malmista. Väyrysen j ulkai susta (79). 
F'ig, 12. At t he top the map of the 1nine disf1'iot of Outokumpu, whe1'c the 10oati01t 
of (!1'ill holes and the outCl'OPS of the O1'e aTe to be seen. 1'he middle paTt l'epl'esents 
the Ol'e body, p1'ojected on a 1:ertical plane pm'allel to its length, l'he places wheTI' 
the dTill holes penetmte fhe OI-e bocly as weil as the bl'eaking off of it in two (Il-e to 
be seen. I n t his paTt of the figm'e the fOTtunate placing of the thi1-cl tM-ill hole is to 
be seen 1-ema1'kably ~cell. Had this ädil hole been begun some tens of metTes fartheT 
nm-th-east only, t he OTe woulcl not ha1:e been m et in t he (h-i!! hole because of the broken
ness of t he O1'e body ami the sinking of the Kaasil(! O1'e. - In t h6 lowel- paTt ({Te four 

raNcal sections of the ore. AccoTding 10 ViiY1'ynen (79). 

I 

J 
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7-10 m ja leveys 250-300 m. Keskimääräinen kuparipitoisuus on 3,s-
-l %. Mielenkiintoista on todeta, että epätavallisen pitkä Outokummun
malmio puhkeaa kallion pintaan kahdessa kohdassa siten, että puhkeamien
pittrus on ainoastaan 210 ja 24O m. Näiden puhkeamien välillä kulkee siir-

-t(uva 13. Outokumnrun malmilaatta esitettynä kaaviollisesti projektioina vaakatasolle
(yllä) ja pystytasolle (alla). Mustalla merkityt kohdat ovat ntalmin puhkeamia. Risti-

viivoituksella on merkitty malmion jo louhitut osat. Mäkisen mukaan (52).
tr'i1.73. I'he shape of the ore botly of Outokwmpu sohemoti,crLlly illustrated'im a hori-
zontal projection, ttbote, and rertical projection, belou'. Black represe'trti out(rops ol

orel the crosshatched portion represents mined ore. Accortling to Xliikinen (52).

rosrako, joka jakaa nalmin kahteen osaan, Kaasilan malmiin ja Kumpu-
rnalmiin. Edellinen on va,jonnut siirrosta myöten jälkimäisen suhteen.

- 
Malmia oli vuoden 1947 loppuun mennessä louhittu jo 7.2 milj. tonnia.

Jaljella on 16 /2 milj. tonnia, mihin 'i.ielä tulee malmikentän länsiosasta
r.. 1944 tavatun rinnakkaisen malmilaatan, n. s. parallellin, antama 2-:l
milj. tonnin suru'uinen lisä.

Palatkaamrre vielä niihin aikaisempiin tutkimuksiin, joita Outokum-
rnun m:rlmin löydön jälkeen Trüstedtin johdolla suoritettiin. Ne ovat
nimittäin puhtaasti malminetsinnällisessäkin mielessä kiintoisia. Koko
kevättalven 1910, huhtikuun alusta lähtien, olivat työt Outokummulla
pysähdyksissä. Vasta kesälla ne pääsivät, uudelleen käyntiin, nyt valtion
ja toiminimen llackman & Co yhteisesti rahoittanina. Kaivoslakimme
nojalla sai nimittäin valtio löytäjän osuuden malmiesiintymään, toisen
puoliskon langetessa mainitulle toiminimelle, joka omisti ne tilukset, joilta
nalmi oli löydetty. - Pääpaino pantiin esiintymän tutkimiseen timantti-
kairausten avulla. Niinpä jo vuoden lgll loppuun mennessä kairattiin
i 075 metriä reikää 15 eri paikassa, joista malmia tavattiin 9:ssä. Malmin
vahvuus vaihteli 0. a ja 8 metrin välillä. Myös kaivostyötä tehtiin louhimalla
kaivoskuilua 50 m ja perää 70 m. Maanpinnalle nostettiin n. 5 000 tonnia
rnalmia, jonka kuparipitoisuudeksi saatiin 4-4,s oio.

Kesällä 1910 suoritettiin Outokummulla kolmen viikon aikana sähköl-
lisiä malminetsintöiä ruotsalaisen vuori-insinöörin K. .fohanssonin iohdolla.
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7-10 m ja leveys 250-300 m. Keskimääräinen kuparipitoisuus on 3,5-
4 %. Mielenkiintoista on todeta, että epätavallisen pitkä Outokummun 
malmio pnhkeaa kallion pintaan kahdessa kohdassa siten, että puhkeamien 
pituus on ainoastaan 210 ja 240 m. Näiden puhkeamien välillä kulkee siir-

KUYR 13. Outokummun malmilaatta csitettynä kaaviolli es ti projektioina vaakatasolle 
(yllä ) ja pystytasolle (alla ) . Mustalla merkityt kohdat ovat IllRlmin puhkeamia. Risti

viivoituksella on merkitty malm ion jo louhitut osat. Mäkisen mukaan (52) . 
l!'ig. 13 . l'he shape of the ore body of Outokum.pu schem.atically illustmteä in a hm·i· 
zontal projection. abore, anti t'ertical projection, beloll'. Black represents OlbtC)'Ops of 

o)'e; tll e crossllatcll ed portiol! )'epresents müled ore. A ccording 10 Mäkinen ( 52). 

rosrako, joka jakaa malm in kahteen osaan, Kaasilan malmiin ja Kumpu
malmiin. Edellinen on vajonnut siirrosta myöten jälkimäisen suhteen. 
- Malmia oli vuoden 1947 loppuun mennessä louhittu jo 7.2 milj. tonnia. 
Jäljellä on 16 12 milj. tonnia, mihin vielä tulee malmikentän länsiosasta 
". 1944 tavatun rinnaklmisen mal milaatan , n. s. parallellin, antama 2-8 
milj. tonnin sUUl'uinen lisä. 

Palatkaam:ne vielä niihin aikaisempiin tutkimuksiin, joita Outokum
mun m:tlmin löydön jälkeen Trüstedtin johdolla suoritettiin. Ne ovat 
nimittäin puhtaasti malminetsinnällisessäkin mielessä kiintoisia. Koko 
kevättalven 1910, huhtikuun alus ta lähtien, olivat työt Outokummulla 
pysähdyksisSä. Vasta kesällä ne pääsivät uudelleen käyntiin, nyt valtion 
ja toiminimen Hackman & Co yhteisesti rahoittamina. Kaivoslakimme 
nojalla sai nimittäin valtio löytäjän osuuden malmiesiintymään, toisen 
puoliskon langetessa mainitulle toiminimelle, joka omisti ne tilukset, joilta 
malmi oli löycletty. - Pääpaino pantiin esiintymän tutkimiseen timantti
kairausten avulla. Niinpä jo vuoclen 1911 loppuun mennessä kairattiin 
1 075 metriä reikää 15 eri paikassa, joista malmia tavattiin 9:ssä. Malmin 
vahvuus vaihteli 0.3 ja 8 metrin välillä. Myös kaivostyötä tehtiin louhimalla 
kaivoskuilua 50 m ja perää 70 m. Maanpinnalle nostettiin n. 5000 tonnia 
malmia, jonka kuparipitoisuucleksi saatiin 4-4,5 %. 

Kesällä 1910 suoritettiin Outokummulla kolmen viikon aikana sähköl
lisiä, malminetsintöjä ruotsalaisen vuori-insinöörin K. ,Johanssonin johclolla. 
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liuva 14. Kuvan yiäosassa Outokumrrtun mtrlnrialueen geolrgirrcn kaltta, Iiuytin uln,
osassa, kolme poikkileikkausta. Oikeanpuoleilen on pääkuilun kohr'lalta, lteskinrrnäinen
Mökkivaaran kuilun kohdalta ja vasernrnilnpuoleint,n noin 5J0 nr X{iilikivaaran kuilustrL
SW-lten. Piirretty V. Vähättrlon I94(i lzratiman kultan mukaan. l. Iiiillcliusketta:
2. Fylliittistä mustaa liusketta l 3. Serpentiiniä; ,1. Dolomiittia; J. Diopsidi- ja särle-
kivirikasta kartta I ti. \{almia; 7. Maapeite; 8. Iivartsiittiliusketta ; 9. Akselisuunta :

10, Kulku ja kaade; 11. Siirrosraho. Kuvas-qa nükyy mf i)s normaaliraiteinen ra.utatie.
I'i7.74. At the top the geologiou.l map of the Outokumpu ore tlistrtat. ,4t tha bottolt.
three tertdcal sections. At the ti,oht hand the secti,on throutth thr main, shuft, thr: mitldl.e
one at the Mökki,taara shuft antl the left htt'tttl onr'ttbout 540m S.ß/. lrom thc )Iükk'i.
t;aara shaf t. Accorilingl to the rLap rlrau'n by ll. Ttihiitalo 7946. 1. )li,ca sahilt :
2. Phylliti.a black schßt; 3. Serpentine; 4. Dolomite; 5. Skurn rock t'it:h in tliopside anrl
,,strahlstei,n"I 6. Ore;7. Coaer of loose deposits; 8. Quartzi,te scftist; 9. The pttch of
the axis; 70. Str'ike and dip; 17. Fault. Th.e railu:aE, brontl gauge, is also to be ser*

in the pictut'r'.

Tämä tutkimus oli ensimäinen laatuaan Suomessa. Nlenetelmä oli ennen
mainittu Daftin ja Williamin. Saavutetuista tuloksista Trüstedt ma,initsee
m. m.: Kiisun impregnoima malmihorisontti on vähintäin I 400 m pitui-
nen (valitettavasti ei insinööri Johanssonilla ollut aikaa uloittaa havainto-

ffi' l::::::::r:15

I
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Kuva 1-1. Kuvan yläosassa Outokumlllun malmialuecn geolog-incn kartta. Ku\'un ala
osassa kolme poikkileikkausta. Oikeanpuoleinen on pääkuilun kohdalta, keskimmäinen 
Mökkiyaa l'an knilun kohdalta j:L \'asemlllllllpuoleilwll noin 3-!0 111 1I1ökki\'aal'::1ll kuilusta 
:::lW·hen. Piil'retty V. Vähätaloll ] 940 laatiman ka rtan mukaan. I. Kiill{'liu~ket ta: 
~ . Fylliittistä mustaa liuskel ta; 3. Serpent i iniä; -1. Dolomii ttia; 3. Diopsidi- ja :;äclc· 
kivi rikasta kal'tta; G. J\fa lmia ; I . ::\faapcit e; 8. Kvart~iitti l iu~ke(ta; 9. Akspl i"uuntn; 
LO. Kulku ja lmad e; LI. Siino"rako. KUI'ussa n i~k~'Y myös normaalira itein{,ll mutatil'. 
li'ig . 14. At the top th e geologiNtl mall of Ihe 01tlokmnpu o/'e distriet. AI Ih e botto?/! 
t hr ee vertical sections. At Ih e ,-(qM hand th e seclion III1-0ug ll thi main shaft, th e ?n iddle 
one at the Mökki1;aam shaft and fhe Zeft /Wlld O'tll abollt 540 m S.TV, f ram th e ]fökk-i· 
1;aam shaft. According to Ihe map dra1('n by V. Viihiilalo 1946. 1. .1l ic(t schist,' 
2. Phyllit ic black schist ; 3. Se'rp entine; 4. Dolom ite ,' 5. Sk;(t?'ll 1'OC7,; 1'ioh in diopside and 
"stmhlst ein" j 6. 01'e j 7. Cover of loose deposits; 8. Q1wrtzit e seil ist j 9. Tll e pi/eh 0/ 
t he axis j 10. St1'ike and dip; 11. Fmtlt. Th e ?'(til~CIlY . bl'oad ,{falltje, i8 also to be SF(lf 

in th e pict1ll'e. 

Tämä tutkimus ob ensimäinen laatuaan Suomessa. Menetelmä oli ennen 
mainittu Daftin ja Williamin. Saavutetuista tuloksista Trüstedt mainitsee 
m . m .: Kiisun impregnoima malmihorisontti on vähintäin 1 400 m pitui
nen (vaiitettavasti ei insinööri Johanssonilla ollut aikaa uloittaa havainto-
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jaan kauernmaksi luoteeseen ja kaakkoon) ja on malmio lähinnä nlaan-
pintaa melko loivakaateinen. 50-60 m päämalmin pohjoispuolella on toi-
nen rinnakkaismalmi. Myös mainitaan missä rikkain rnalmi todennäköi-
sesti sijaitsee, samoinkuin jonkun siirroksenkin mahdollisesta olemassa-

olosta.
Niillä kohdilla, missä malmin pu[keama sähköllisten rnittausten mu-

kaan kulki, oli tarkoituksena sitten kaivauksia suorittamalla paljastaa
rnahni, >jotta mahdollisirnman tarlioin olisi saatu määritellyksi malmin
kulku sekä myös kaivauksista nostettujen malminäytteiden avulla saatu

[- , F]z :"o H.,..[III1 
,-o..r" o 7 /-.

liuva15.Outokunrr'o,'o',.offijolrt't'et.Jolrteeton1liirrett1'
ins, K. Joluurssonin alkuperäisen kartan rnukaan ja sijoitettu Eelo Mäkisen 1920
laatimalle geologiselle liartalle. I . Kvartsiittia ; 2. ,Kiilleliusketta; 3, I'ylliittistä
,,ntustaa" liushetta; 4. liarsikiriä vleensä I 5. Oliviinikiveä; 6. Kuparimalmia I
7. Timanttikairausreikiä (Trüstedtin ensirlnräiseksi kairauttamat kolme reikää);
8. sähköjohtoita. \-inosti,"tutij?ltXl 

^t$t};;i,:"""" 
esittää siirro-qrakoa. sen

Fig. 15. The electrical intlications met u:ith in the Outokuntltu region in' the swm-
mer 1910. I'he intlicotions hat:e been tlrau:tt at:cordi'ng to tlu origit'tal map by
llr'. K. Johansson, Mdning Engineer, nnd ltl.aced on the geolog'ical map draulrL bll
l)ero Mäkinen ir 1920. 1. Quartzitt'; 2. XIioo schisl ,' 3. Phyllitia ,,black" sahistI
4, Sltarn roaks i'n general1 5, Oli.t-ittt: tock: 6. Corytper orel 7. Dr,omond d'rill holcs
(The first th,ree bored by Trästedt);8. Itlectricul intlicotions. Tht: strai'ght lint'
runnwtll oblitluely across tht' noTt reltrtstttts tht lault. Its course is ]i' 24'14'.

muodostettua käsitys malmin keskimääräisistä metallipitoisuuhsistart. Missä

määrin näitä kaivauksia myöhemmin suoritettiin ja mitä tuloksia niillä
saa,tiin, ei asiakirjoista selviä. Luultar-aa on, ettei niitä ainaka&n suulem-
rn&ssa määrässä suoritettuka,an, sillä suhteellisen pian oli täyLynyt käyda
ilmeiseksi, että saadut sähköjohteet varsin huonosti osoittivat malmilaatan
puhkeamien tai sen yläharjan sijainnin. Kuvasta 15 selviää johteiden

asema. Siirroksen länsipuolella pohjoisempikin johde on 60-70 m puh-

lieaman ja sen jatkeen eteläpuolella,; ainoastaan Kumpu B:n kohdalla on
r,älirnatka pienernpi. siirroksen itäpuolella näyttää pohjoisempi lyhyt
johde sattuvan jokseenkin malrnin hohdalle.
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jaan kauemmaksi luoteeseen ja kaakkoon) ja on malmio lähinnä maan
pintaa melko loivakaateinen. 50-60 m päämalmin pohjoispuolella on toi
nen rinnakkaismalmi. Myös mainitaan missä rikkain malmi todennäköi
sesti sijaitsee, samoinkuin jonkun siirroksenkin mahdollisesta olemassa
olosta. 

Niillä kohdilla, missä malmin puhkeama sähköllisten mittausten mu
kaan kulki, oli tarkoituksena sitten kaivauksia suorittamalla paljastaa 
malmi, »jotta mahdollisimman tarkoin olisi saatu määritellyksi malmin 
kulku sekä myös kaivauksista nostettujen malminäytteiden avulla saatu 
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Malmipitoisten lohkareiden esiintyminen Outokummun seuduilla näytti
jatkuvasti olleen rnalmitutkijain mielenkiinnon kohteena. Vielä lgll
Geologinen toimisto korostaa, että rlukuisat yli alueen levinneet lohka-
reet rikasta malmia ovat parhaimpana todistuksena malrnin huomat-
tavasta pituusulottuvaisuudestar. Vähitellen oli tätä käsitystä kuiten-
kin käytävä tarkistamaan ja kesällä lg14 suorittikin sitten maisteri
Alppi Talvia järjestelmällisiä tutkimuksia malmilohkareiden levinneisvy-
destä Outokummun ja Sysmän kylissä. Tulos oli tavallaan melko yllättävä.
Talvia löysi nimittäin vain 27 kiisupitoista kvartsiittilohkaretta, mutta.
näistäkin ainoastaan 12 sisälsi siinä määrin kuparikiisua (rrkeskinkertai-
sestir tai rrunsaastir), että niitä voitiin pitää varsinaisina kuparimalmilohka-
reina. Neljästä paikasta oli tavattu n. s. suolakiveä (kvartsihohkaa, josta
kiisut jo suurimmaksi osaksi olivat rapautuneet pois). Loput rr lohkaretta.
sisälsivät malmimineraaleista pääasiallisesti vain rikkikiisua; ainoastaarr
muutamissa harvoissa näk5ri lisäksi hyvin vähän kuparikiisua. 6 lohka-
retta sisälsi vleensäkin hyvin vähäisessä määrässä kiisumineraaleja. Rik-
kaampia kuparimalmilohkareita löysi ralvia etupäässä Matovaaran iti-i-
puolisesta maastosta, Mustosen ja Kovalaisen talojen ympäristöstä.

Vasta näiden tutkimuksien jälkeen laadittiin sitten se lohkarekartta
(kuva 16), joka myöhemmissä geologisissa julkaisuissa jo on esitetty ja
johon ilmeisesti useimmat Talvian kiisupitoisista kvartsiittilohkareista o1
merkitty. Karttaan on otettu lisäksi myöhemmissä kaivauksissa (aina
vuoteen 1922) tavatut malmilohkareet, samoinkuin aikaisernmista lohka-
reista ne, joita nyt pidettiin kiistattomina malmilohkareina. Karttaan
on merkitty kaikkiaan 49 malmilohkaretta. Vaikka näyttää mahclolliselta,
että tavattuja kuparirikkaita malmilohkareita on vähemmän, antaa kartta
varmastikin luonnonmukaisen kuvan malmilohkareiden levinneisyydestä
outokummun seuduilla. Kolmen pohjoisimman malmilohkareen sijainti
on kuitenkin omiaan herättämään jossain määrin huomiota. yksi niistä
sijaitsee nimittäin Kumpu B-malmista suoraan itään, kaksi muuta taasen
Kaasilan malmista itäkaakkoon. on vaikeata käsittää, miten rhajoitus,r
näin lähellä malmin puhkeamia on voinut, olla niin tar-attoman suuri.
Topograafisetkaan seikat eir'ät tee asiaa käsitettävämmäksi.

Malmilohkareet ryhmittyvät seh'ästi kahteen, kummastakin puhkea-
masta lähtevään osavastaan. Nämä yhtyvät Matovaaran itäpuolella, mistä
myös runsaimmin malmilohkareita on tavattu.

suoritetut tutkimukset siis joka tapauksessa osoittivat, että malmi-
lohkareita esiintyy outol<ummun seuduilla vain varsin kapealla r,'yöhyk-
keellä, mikä seikka sai luonnollisen selityksensä sitten kun oli todettu
puhkeamain olevan odottamattoman pieniä pituusulottuvaisuuksiltaan. --Ne lohkareet, joita nyt ei enää pidetty malmilohkareisiin kuuluvina, olivat
ilmeisestikin suurelta osaltaan kiisurikkaita turnmia liuskeita. l{äillä ei
olekaan, kuten nyt jo melkoisella varmuudella tiedetään, mitään tekemistä
varsinaisen malmimuoclostuksen kanssa.
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Verraten aikaisessa tutkimusvaiheessa selvisi, että magneettiset vedot
eivät aiheudu malmista vaan muista kivilajeista, varsinkin kiisupitoisista
mustista liuskeista. Kun geologinen kartoitus oli osoittanut, että viimeksi-
mainittuja kivilajeja pääasiallisesti esiintyy kvartsiittimuodostuman reu-

m_.

Kuva 16. Malmilohkareiden levinneisyys Outokummun
alueella. Malmin puhkeamat on merkittv mustiksi. mal-
milohkareet ristillä-. Katkoviivat osoittävat lohkarevas-

tan rajoja. Sauramon ja \räyrysen julkaisuista
(66 ja 79).

Eig. 16. Distribution of ore boulders in the Outokrnnpw
regiott. Outcroyts of the ore ere marked black. The
crosses indicate the places of ore boulders fownd, and
the dotted lines, the borders of the: bowlder train. From
the Ttublications by Sawrarno cmd Tiryryn,en (66 and 79).

noilla, ryhdyttiin vuonna 1915 seuraamaan näitä liuskejaksoja magneto-
metrillä, tarkoituksella siten määritellä Outokummun kvartsiittikerrostu-
man mahdollisen jatkeen asema maastossa, iossa kallioperä oli suurimmalta
osalta,an vahvojen ma,akerrosten peitossa,. Runsaasti vetoja tavattiinliin
(kuva 17) ja jatkuivat ne useita, kilometrejä sekä lounaaseen että koilliseen
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K uva 16. Malmilohkareiden levinneisyys Outokummun 
alueella. Malmin puhkeamat on merkitty m ust iksi, mal· 
milohkal'eet I·istillä. Katkoviivat osoittavat lohkarevas· 

tan rajoja. Sauramon ja Väyrysen j ulkaisuista 
(66 ja 79) . 

Fig. 16. Distribution of ore boulders in the Outokjtmpu 
l·eg'ion. Outm'ops of the O1'e al'e mal'ked black. T he 
Cl'osses indiccbte t he places of ore bouldel's found, and 
t he dotted lines, the bOl'ders of the bouldm' train. F rom 
t he pjbblications by Sauramo anä Vi:iYl'ynen (66 and 79). 

noilla, ryhdyt t iin v uonna 1915 seuraamaan näitä liuskejaksoj a magneto
metrillä, tarkoituksella siten määritellä Outokummun kvartsiittikerrostu
man ma hdollisen jatkeen asema maast ossa, jossa k allioperä oli suurimmalta 
osaltaan vahvojen maakerrosten peitossa. Runsaasti vetoja tavattiinkin 
(kuva 17) ja ja tkuivat ne useita kilometrejä sekä lounaaseen että koilliseen 
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päin Ouookummusta. Kvartsiitteja, samoirtkuin serpentiinikiviä esüntyi
joissakin kohdissa lähellä vetovyöhykettä. Kairauksiakin suoritettiin muu-
tamassa lupaavalta näyttävässä kohdassa, mutta varsinaisia malmeja ei
enää tavattu.

*lä^- ,rx s.s
.. -{,-.o

äo -.*9€bu I @

ff".flS*€'-gL'at* .ßtsatcstJc d'@e

a@ ..:'-'-'-::7 \- o x

L234i

Kuva 17. Magneettiset häiriöalueet Outokumrnun seuduilla. Väyrysen julkaisusta
(81). 1. Yksityiskohtaisesti rnitattuja magneettisizr, häiriöaiueita; 2. Käsivarai-
sesti inklinaa,ttorilla havaittuja magneettisia häiriöalueita; 3. Malmin puhheama;

4. Timanttikairausreikä; 5. Malmilohkare.
Fig. 77. Areas of ma,gnetio dtstwrbance in the Outoltumpw regiott. From the
publicati,on by Td'yrynen (81). 1. Magnetia obser'uatiott's macle'in cletail from off
a tr,ipod,; 9. Magneti,a obseruoti'ons mad'e wi,thowt a tripod'; 3. Owtcrop of the ore;

4. Diamond drdll hole; 5. Ore boulder.
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Kuva 17. Magneettiset h äil'iöalucet OutokUInlllUn scuduilla . Väyrysen julkaisusta 
(8] ) . 1. Yksityiskohtaisesti lllitattuja lllagneettisia häil'iöalueita; 2. Käsivarai. 
~esti inklinaattorilla hamittuja maglleettisia häil'iöalueita; 3. Mallllin puhkcama : 

4. Timanttikai l"Uu~l'eikä; 5. Mallllilohkal'e. 
Fig . 17. AI·tas of ?nagnetic distuTbance vn the Outokumpu Tegion. FTom the 
publication by ViiYl'ynen (81) . 1. Magnetic obseTvations made vn detail fTom off 
a tripod; 2. Magnetic obsel'vations made witholbt a t?'ipod; 3. OUtCTOP 01 the ol'e; 

4. Diamoncl dTill hole; 5. 01'e boulder. 
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TUTKIMUSTEN TARKASTELUA

voidaksemme täysin arvostaa sen työn laadun, joka outokummun
löytöön sisältyy, on otettava huomioon, että työ suoritettiin aikana, jol-

loin maassamme yleensä hyvin pessimistisesti suhtauduttiin uusien mal-

mien löytymiseen, jolloin kallioperämme tuntemus oli hyvin paljon puut-

teellisempi kuin nyt ja jolloin järjestelrnällisestä, tieteellisestä malmin-

etsinnästä tuskin voitiin puhua. Trüstedtillä ei ollut minkäenlaisia esi-

kuvia, joita hän sellaisenaan olisi voinut työssään seurata ja soveltaa. Ei
siis suinkaan sovi ihmetellä, jos näissä olosuhteissa ei heti päästy oikeille
jäIjille tai että tehtiin joitakin päätelmiä, jotka myöhemmin osoittautuivat
kestämättönriksi.

Voitanee kysyä, mitkä seikat, ratkaisevasti vaikuttivat Outokummun
huparimalmin löytymiseen. Luonnollisesti on aluksi annettaYa täysi tun-
,loÄto* kolmelle aikaisemmin mainitulle Kivisalmen kanavatöihin osallistu-

rreelle miehelle siitä, että he kiinnittivät huomionsa löytämäänsä erikoi-
seen kiveen ja lähettivät siitä näytteitä ammattimiesten tutkittaval<si.
Tällä tavoinhan yleensä päästiin etsinnän alkuun. Mitä varsinaiseen etsintä'
työhön tulee, on ratkaiseva merl<itys anltetta,va sille tavalle, millä Trüstedt
yleensä ryhtyi kysymystä emäkallion sijainnista ratkaisemaan. H ä n e i
ryhtynyt-enemmän tai vähemmän mekaanises-
ti-seuraamaan havaittuj& lrurresLruntia. IIän jo

silloin vaistosi, että tällainen seutaaminen on toivotonta, seikka, jonka vasta
myöhernmät tutkimukset ovat vakuuttat'asti näyttäneet toteen. sen-

sijaan koetti Trüstedt, ensin Kivisalmen seudut tutkittuaan, geologisten

päätelmien avulla ja aikaisempien geologisten kartoitusten yhteydessä ker-
tynyhtä tutkimus- ja kartta-aineistoa hyväksikäyt'täen, löytää ja rajoittaa
pienemmän alueen, minkä sisäpuolella malmi todennäköisesti piili. Kyty-
myksen onnellinen ratkaisu riippui siis oleellisesti siitä, mitä seikkoja
rnalminetsijän alkuperäisen malmilohkareen lähimrnässä ympäristössä suo-

rittama tutkimus kykeni tuomaan esille, samoinkuin siitä, miten luotettava
ja täydellinen käytettävissä oleva vanhempi tutkimusaineisto oli.

Käsitänrme nyt minkätähden Trüstedtin ensitnmäiset päätelmät eivät
antaneet, toivottuja tuloksia: karjalaisen liuskemuodostuman iänmukainen
jaoittelu ei aikaisemmassa tnuodossaan pidä paikkaansa. lVlutta jo
toinen nerokas päätelmäsarja johti Trüstedtin Outokummun seuduille' -Tässä 5'hteydessä on syytä mainita, että vähitellen on vhä yleisemmin
päädytt-v siihen käsitykseen, että Trüstedtin edellaselostettu etsintämene-
telmä on ainoa mahdollinen, joka r-oi johtaa ylisinäisen, pitkämatkalaisen
rnalmilolrkaleen emäkallion jäljille.

Kun lupaar-alle Outokummun alueelle oli päästy, silloin otti Trüstedt
käytäntöön kaikki tutkimusmenetelmät, sekä geologiset, geofvsikaaliset
että koneelliset, malmin lopulliseksi lövtämiseksi. Geologiset rnenetelmät
olivat nytkin etualalla; alueen geologinen rakenne. rrralmilohkareidon sijoit-
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työhön tulee, on ratkaiseva merkitys annettava sille tavalle, millä Trüstedt 
yleensä ryhtyi kysymystä emäkallion sijainnista ratkaisel11aan. H ä n ei 
r y h t y n y t - e n e m m ä n t a i v ä h e m m ä n m e k a a n i s c s
ti - s e u raa m a a n h a v a i t t u j a u u r res u u n t i a. Hän jo 
silloin vaistosi , että tällainen seuraaminen on toivotonta, seikka, jonka yasta 
myöhemmät tutkimukset ovat vakuuttavasti näyttäneet toteen. Sen
sijaan koetti Trüstedt, ensin Kivisalmen seudut tutkittuaan, geologisten 
päätelmien avulla ja aikaisempien geologisten kartoitusten yhteydessä ker
tynyttä tutkimus- ja kartta-aineistoa hyväksikäyttäen, löytää ja rajoittaa 
pienemmän alueen, minkä sisäpuoleUa malmi todennäköisesti piili. Kysy
myksen onnellinen ratkaisu riippui siis oleellisesti siitä, mitä seikkoja 
malminetsijän alkuperäisen malmilohkareen lähimmässä ympäristössä suo
rittama tutkimus kykeni tuomaan esille, samoinkuin siitä, miten luotettava 
ja täydellinen käytettävissä oleva vanhempi tutkimusaineisto oli. 

Käsitämme nyt minkätähden Trüstedtin ensimmäiset päätelmät eivät 
antaneet toivottuja tuloksia: karjalaisen liuskemuodostuman iänrnukainen 
jaoittelu ei ailmisemmassa muodossaan pidä paikkaansa. Mutta jo 
toinen nerokas päätelmäsarja johti Trüstedtin Outokummun seuduille. -
Tässä yhteydessä on syytä mainita, että vähitellen on yhä yleisemrnin 
päädytty iihen käsitykseen, että Trüstedtin edelläselostettu etsintämene
telmä on ainoa mahdollinen, joka ,-oi johtaa yksinäisen, pitkämatkalaisen 
ll1almilohkareen emäkallion jäljille. 

Kun lupaavalle Outokummun alueelle oli päästy , silloin otti Trüsterlt 
käytäntöön kaikki tutkimusmenetelmät, sekä geologiset, geofysikaaliset 
että koneelliset, malmin lopulliseksi löytämiseksi. Geologiset menetelmät 
olivat nytkin etualalla; alueen geologinen rakenne, malmilohkareiden sijoit-
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tuminen sekä muut geologiset seikat r-aikuttivat varsin ratkaisevasti m. m.
kairausreikien paikkojen valintaan. Trüstedt ei heti aluksi ryhtynyt -l<uten nykyään on tapana - täydellisen lohkarekartan laadintaan eikä

Kuva 18. Outokumpu ennen kaivostoiminnan alkamista.
Valok. \\r. \V. Wilkman 1899.

I'ig. 78. Outollumptt before the beginning of the mining rork.
Photo W. W. Wdl.kman, 7899.

$

l{uva 19. Outokurnpu vuonna 1928. Vasemmalia nostolorni, keskellä rikas.
tustehdas.

Fig. 19. Outokwmpw itr, 1928. To ttr.e left
the aoncentrot'ing

the eleta,tor tou:er, in the middte
gttant.
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Kuva 19. Outokurnpu vuonna 1928. Vasemmalla nostotorni, keskellä l'ikas
tustehdas. 

Fig. 19. Otbtokum]Ju in 1928. To the left the elevator towej', in the middle 
the concentrating plant. 
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lohkarevastan konstruoimiseen. Hän huomioi kuitenkin tarkoin varsinkin
lohkareiden leviämisen pohjoiseen päin, uurteiden suuntaan.

Olemme voineet panna, merkille, että geofysikaalisten menetelmien
merkitystä ja kayttokelpoisuutta yliarvioitün. Nünpä magneettisilla ve-
doilla oli vaikutuksensa sekä ensimmäisiä kaivauspaikkoja että ilmeisesti
myös ensimmäistä kairauspaikkaa valittaessa Tällainen yliarviointi oli kui-
tenkin, mitäeritoten sähkollisün menetelmün tulee, noihin aikoihin milteipä
lyleismaailmallistar. VieIä nytkin on sitä määrätyssä mielessä havaitta-
vissa. Mutta kuvaavaa on, että Trüstedt, todettuaan meneüelmien puut-
teellisuuden, ryhtyi tarmokkaasti niita kehittämään ja teki sitten m. m.
elektromagneettisten menetelmien parantamiseksi uranuurtavaa työtä.

Voimme lyhyesti todeta, että Trüstedt Outokummur loydolleun on
viitoittanut, tien nykyaikaiselle järjestelmälliselle tieteelliselle malmin-
etsinnälle maassamnre.
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Valtionarkistossa säilytetään seuraavia Outokummun löytöä r'alaise-
via asiakirjoja:
Geologisen toimiston kirjelmät Teollisuushallitukselle 2. 5. 1908, 17. 12. 1908,

19. 2. 1909, 15. rr. 1909, 28. 12. 1909, 25.2. tgt0, 22.4. tgt0, 2. 5. 1910,
6.2. l91l ja 4. 12. 1911.

Seuraavaü Otto Trüstedtin laatimat selostukset:
l. Berättelse öfver en malmletningsresa till Libelits, Rääkylä och l(uusjärvi

socknar sommaren 1908. 18. 12. 1908.
2, X'örslag till arbetsplan för närmare undersökning ä den förmodade kisfyndig-

heten vid Outokumpu i Sysmä by, I(uusjärvi socken av l(uopio län. l. 6. 1909.
3. Berättelso öfver malmletningsarbeüena i Kuusjärvi lg09-1910. 17, 5. 19f 0.
Myös Geologisen toimiston 19. 2. 1909 ja 6. 2. l9I0 päivätyissä kirjelmissä

Teollisuushallitukselle on Trüstedtin työsuunnitelmia ja -selostuksia.

Geologisen tutkimuslaitoksen arkistossa säilytetään seuraavia asiakirjoja:
Benj, Frosteruksen päiväkirja vuodelta 1899.
W. W. Wilkmanin päiväkirja vuoclelta 1899.
Alppi Talvian päiväkirja vuodelta 1914.
Soikero, J. N., Selostus timanttikairauksista Outokummun malrnialueella
vuosina 1910-1919.
J. N. Soikeron päiväkirja vuodelta 1914.
Otto Trüstedtin selostus tutkimustöistä Outokummun alueella l. 6.-1. 10.
1910.
S enaatin I(auppa- j a teollisuustoimituskunnan kirjelmät Teollisuushallitukselle
18. 3. 1909, 26. 3. 1909 ja 24.5. l9l0.
C. Törnqvistin kirje Otto Triistedtille 18. 3. f gl0.
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ENGLISH SUMI\TARY

The Di,scouery ol Outolcum'pu Ore Tdeld,

In the beginning of March 1908 a sample of rich copper ore was sent to tht,
(,leological Surve;' of X'inland. This specimen had been split from a big bouldt:r
weighing about l5 tons, met with when digging the Kivisalmi Canal, in the parish
of ftääkkylä. Mr. Otto Trüstedt, llining Engineer, was commissioned to locatc
and find the soulce of this quartzitic ore boulder. After 2 years of searching tht'
copper ore was finally found in the Outokumpu area in the parish of I{uusjärvi.

This successful search can be lesolved into four successive stages.
l. The first preliminary researches in I(ivisalmi.
2. The tracing of the source in the regions of t'he l{alevian qualtzites antl

the renewed researches in Kivisalmi.
3. The first preparatory work in l(uusjär'vi.
4. The definite prospecting work leading to the discovely of the copper orc:

in ühe region of Ouüokumpu.
'Ihc manner of proceeding by which Trüstedt on the whole tried to solve the

ploblem of the hiding-place of the parent-rock had a decisive influence on the
outcorne of the work. He rlid not begin by following the different observed striat'.
On the conürary, afüer having first examined the nearest vicinity of the ore boulder',
he stlove 

- 
by means of geological conclusions and by making use of thc investigat-

ing and mapping material gathered during the previous geological mapping 
-to find out and limit a smaller area, where in all probabilit'y the source woul<l

be hidden. In t'his way Trüstedt finally came to the Outokumpu rcgion. Ifele,
in addition to the geological prospccting methods geophysical ones and digging
and diamond drill borings were also employed in order eventually to locate the
parent source. Wiüh the ore plospecting in view it was an especially lucky cir'-
cumstance that Benj. Frostoms antl W-. W. Wilkman had drawn up a particularll-
deüailed map of Northeln Carelia in the beginning of this century.

By discovering the Out'okumpu ore deposit Trüstedt has prepared the wa1'
for systematic, scientific plospecting in Finland.
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ENGLISH SUMMARY 

The Discovery 01 Outokumpu Ore Field 

In the beg inning of March 1908 a sampie of rich copper Ol'e was sent to tlw 
(:eological SLU'vey of Finland. This specimen had been split from a big bouldC'1' 
weighing about 15 tons, met with when digging the Kivisalmi Canal, in the pal'ish 
of Rääkkylä. MI'. Otto Trüstedt, Mining Engineel', was eommissioned to locate 
a nd find the SOUl'ce of this quartzitic ore boulder. After 2 years of searching tll<' 
coppeL' Ol'e was finally found in the Outokumpu al'ea in the pal'ish of Kuusjärvi. 

This successful search can be l' esolvod into foul' successive stages. 
1. The first pJ'e liminary l'esearches in Kiv isalmi. 
2. The tracing of the somce in the r egions of the Kal evian quartzites ami 

the l'enewed roseal'ches in Kivisalmi. 
3. The first p1'epal'atory work in Kuusjärvi. 
4. The d efinite prospeeting work l ea:ding to the discovery of the copper ore 

in the r egion of Outokumpu. 
The manne l' of proceeding by which Trüstedt on the whol e tried to solve the 

problem of the hiding.place of the parent·rock had a d ecisive influence on thp 
outcome of the work. H e did not begin by following the diffe r ent obse1'ved strial'. 
On the contl'ary, after having first examined the n eal'est vicinity of the ore boulde r , 
h e stl'ove - by m eans of geological conclusions and by making use of the investigat· 
ing and mapping material gathered during the previous gcological mapping 
to find out anel limit a smallel' area, whel'e in all pl'obability the source would 
be hidden. In this w ay Trüstedt finally came to the Outokumpu region. R en', 
in addition to the geo logical prospeeting methods geophysical ones and digging 
a nd diamond (hili borings wel'e also employed in order eventually to locate the 
parent, sou r e€'. With the ore prospecting in view it was an esp ecialJy lucky cil" 
cumsta nc e that ßenj. Fl'ORterus amI W. W. 'Wilkman had dra wn up a partieularl~' 

elf'tailed map of .J: Ol'the l'll Car elia in tbe beginning of this eentury. 
By discover ing the Outokumpu ore deposit Trüstedt has prepal'ed thc way 

fo r Rystematic. sc ientific prospecting in Finland. 
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