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A number of cases of high copper, gold and cobalt concentrations in till 
and boulders in the area of the Perapohja Schist Belt have been investigated, 
predominantly by the methods of surficial geology. This paper is concerned 
with the known E-W-oriented, elongated copper-gold-cobalt anomaly in 
till at Petajavaara and its associated hydrothermally altered and mineralized 
quartzite and amphibolite boulders: The latter boulder type in particular 
possesses considerable concentrations of copper and gold. The folded 
bedrock of the area is composed of quartzite, basic volcanic rocks and 
diabase dykes. The basic volcanic rocks and the differentiated diabase 
dykes, running parallel to the layering, together form a volcanite-diabase 
sequence. It is overlain by a thick (0rtho)quartzite sequence with a narrow 
band of quartz clastic conglomerate at its base. The contacts between these 
sequences are marked by faults with associated hydrothermal alteration. 
Some diabase dykes are also to be found within the quartzite. 

The most significant morainic landform types in the Perapohja area are 
ground, cover and Rogen moraines. Drumlins, flutings and dead-ice hum- 
mocky moraines are also present. In the Petajavaara area, Rogen moraines 
are predominant and they take the form of a series of N-S ridges. These 
contain two separate till beds, the lower of which represents transport over 
longer distances than the upper one and was laid down under conditions of 
glacial flow towards the NWIW, whereas the upper one is indicative of a SW 
flow. The short-distance transported boulders and depris in the surface till 
of the ridges are consequences of the pronounced gouging action of the 
glacier at a late stage in deposition. Gouging effect extended down to the 
bedrock in the intervening areas between the ridges. 

Till samples from test pits point to high copper and gold concentrations 
throughout the Petajavaara site. The high gold concentrations are reflected in 
distinct anomalous peaks in C horizon of the upper till bed. The best indicator 
elements for gold are copper, cobalt and tellurium. The marked copper-gold 
anomaly in the till and the associated copper-gold enrichments in the amphibolite 
boulders are traced to a copper- gold mineralization containing chalcopyrite, 
pyrite and magnetite in the bedrock. The mineralization is associated with 
a hydrothermally altered shear zone following a NE-SW fault between the 
volcanite-diabase and quartzite sequences. The E-W-oriented copper-gold- 
cobalt anomaly already known to exist in the till is interpreted as being 
derived from a number of parallel shear zones of this kind. 
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Moreenista ja lohkareista tavattujen kohonneiden kupari-, kulta- ja 
kobolttipitoisuuksien alkuperää selvitettiin maaperägeologisiin menetelmiin 
painottuneilla tutkimuksilla useissa kohteissa Peräpohjan liuskealueella. 
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan Petäjavaaran kohdealuetta, josta on 
entuudestaan tunnettu itä-länsisuuntaan pitkulainen moreenin kupari-kulta- 
kobolttianomalia ja siihen liittyviä hydrotermisesti muuttuneita kvartsiitti- 
ja amfiboliittimalmilohkareita. Varsinkin amfiboliittilohkareissa kupari- ja 
kultapitoisuudet ovat huomattavia. Kvartsiitti, emaksinen vulkaniitti ja 
diabaasi ovat pääkivilajeja kohdealueen poimuttuneessa kallioperässa. 
Emäksinen vulkaniitti ja kerrosmyötaisina differentioituneina juonina 
esiintyva diabaasi muodostavat yhdessä vulkaniitti-diabaasikerrostuman. 
Sen päälle on kerrostunut pääosin ortokvartsiitista koostuva vahva 
kvartsiittikerrostuma, jonka pohjalla on kvartsipalloista konglomeraattia. 
Kenostumia erottaa toisistaan niiden kontaktipintojamyötailevät siirrokset, 
joihin liittyy hydrotermista muuttumista. Diabaasia on myös jonkin verran 
kerroksellisuutta myötailevina juonina kvartsiitissa. 

Peräpohjan alueella esiintyvistä moreenimuodostumista vallitsevimpia 
ovat pohja-, peite- ja Rogen-moreenit. Muita tyyppejä ovat drumliinit, 
flutingit ja kuolleen jään kumpumoreenit. Petäjavaaran kohdealueen 
muodostumista merkittävin on pohjois-etelasuuntaisina harjanteina esiintyva 
Rogen-moreeni. Harjanteissa on kaksi erillistamoreenipatjaa, joista alemman 
patjan kiviaines edustaa pitempää kuljetusta kuin ylemman. Alempi patja 
on kerrostunut jaatikön luoteisen/lantisen ja ylempi lounaisen virtauksen 
aikana. Harjanteiden pintaosan lyhytmatkainen moreenin kiviaines seka 
pinnalla tyypillisesti esiintyvat teravasarmaiset lohkareet ovat seurausta 
kerrostumisen loppuvaiheen voimakkaasta, harjanteiden väleissä 
kallioperaan asti ulottuneesta jaatikön louhivasta toiminnasta. 

Tutkimusmonttujen moreeninaytteissa on korkeita kupari- ja kulta- 
pitoisuuksia koko Petajavaaran kohdealueella. Korkeat kultapitoisuudet 
näkyvät selvinä anomaliahuippuina Rogen-moreeniharjanteiden ylemman 
moreenipatjan C-horisontissa. Parhaimmat kullan indikaattorialkuaineet 
ovat kupari, koboltti ja telluuri. Moreenin voimakas kupari-kulta-anomalia 
ja sen yhteydessä esiintyvat kupari-kultapitoiset amfiboliittilohkareet ovat 
peraisin kalliosta paikannetusta kupari- ja rikkikiisua seka magnetiittia 
sisältävasta kupari-kultamineralisaatiosta. Mineralisaatio liittyy vulkaniitti- 
diabaasi- ja kvartsiittikerrostumien välistä koillis-lounaissuuntaista siir- 
rosta myötäilevaan hydroterrnisesti muuttuneeseen hiertovyöhykkeeseen. 
Kohdealueelta entuudestaan tunnetun itä-länsisuuntaisen moreenin kuuari- 
kulta-kobolttianomalian tulkitaan olevan peräisin useista paikallistetun 
kaltaisista rinnakkaisista hiertovyöhykkeista. 
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JOHDANTO 

Yleistä 

Perapohjan liuskealueelta tunnettiin 1990-lu- 
vun alussa moreenissa ja lohkareissa kohonneita 
kupari-, kulta- ja kobolttipitoisuuksia. Niiden mal- 
minetsinnallistamerkitysta tutkittiin Geologian tut- 
kimuskeskuksen (GTK:n) Pohjois-Suomen alue- 
toimiston ja Oulun yliopiston geotieteiden ja tah- 
titieteen (nyk. geotieteiden) laitoksen maapera- 
geologian osaston yhteistyönä vuosina 1992 -1996. 
Maaperägeologiaan painottuneet tutkimukset ja- 
kautuivat alueelliseen ilmakuvatulkintaan ja mal- 

miaineshavaintojen kohteellisiin selvityksiin (Rossi 
1992b, Sarala 1994 ja 1995). Tutkimusten keskei- 
senä tavoitteena oli arvioida moreeniaineksen kul- 
keutumista ja tutkia moreenimuodostumiin liitty- 
viä rakenteellisia ominaisuuksia ja geokemiallisia 
piirteitä seka niiden yhteyttä kallioperaan. Tutki- 
musalue sijoittui Rovaniemen kaupungin ja Ter- 
volan kirkonkylän väliin ja yksityiskohtaisemmin 
kuvattavaksi valittu Petäjavaaran kohdealue sen 
keskelle (kuva 1). 

Kuva 1. Tutkimusalueen sijainti. Perapohjan 
liuskealueen rajaus Perttusen et al. (1997) mu- 
kaan. Symbolit: (1) graniittigneissikompleksi, 
(2) kerrosintruusioita. (3) Perapohjan liuske- 
alue, (4) syvakivia, (5) tutkimusalue, (6) Petä- 
jävaaran kohdealue. 
Fig.1. Location of the area studied in nortkern 
Finland. Tlze Peräpolzja Scltist Belt is depicted 
in accordance witlz the 111ap of Perttu~zen et al. 
(1997). Syinbols: ( 1 )  granite gizeiss conzplex, 
( 2 )  layered irttrusioits, (3)  Peräpolzja Sclzist 
Belt, ( 4 )  plutonic rocks, (5)  area studied, (6) 
Petäjävaara area. 

Tutkimusten tausta 

GTK suoritti vuosina 198 1 - 1983 laajan alueelli- teenottotiheydellä yksi näytteenottopiste neljää ne- 
sen maaperageokemiallisen kartoituksen Rovanie- liökilometriä kohden. Sen tuloksena tavattiin Petaj a- 
men eteläpuolella, Perapohjan liuskealueella. Kar- vaaran alueen moreenissa kohonneita kupari- ja ko- 
toituksessa otettiin näytteitä iskuporakoneella näyt- bolttipitoisuuksia. Pitoisuuksien varmistamiseksi 
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Kuva 2. Iskuporalla otettujen moreeninaytteiden kulta- ja kuparipitoisuudet Petajavaarassa. Kolmiolla on 
merkitty vuoden 1983 ja kahdeksankulmiolla vuoden 1989 näytteet. 
Fig. 2. Gold and copper corztents in percussioiz drillirzg till sanzples in tRe Petäjävaara site. Triangles represeizt 
sanzples froin tRe year 1983 and octagon frorn the year 1989. 
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vaaran lansipuolella suoritettiin vuonna 1983 tar- 
kistusnaytteenotto pohjois-etelasuuntaisilla 100- 
300 m:n välein sijoitetuilla linjoilla 50-100 m:n 
pistevalein (kuva 2). Naytteenotossa rajautuivat 
moreenista itä-lansisuuntaan pitkulaiset ja paal- 
lekkaiset kupari-, kulta- seka kobolttianomaliat. 
Pohjoisosassaan laaja ja yhtenäinen kuparianoma- 
lia rajautuu itä-lansisuunnassa näytteenottoalueen 
puoleen väliin ja itaosassakin pitoisuudet alenevat 
nopeasti. Lanteenpain anomalian jatkuvuus on il- 
meinen. Kulta on moreeninaytteissa jakautunut 
hajanaisesti moreenin kuparianomalian alueelle. 
Koboltti seuraa moreeninaytteissa kuparia. Paa- 
saantöisesti moreenin korkeimmat kobolttipitoi- 
suudet liittyvät korkeimpiin kuparipitoisuuksiin. 
Tarkistusnaytteenotossa korkein moreenista tavattu 
kobolttipitoisuus on 88 ppm. (Koivisto 1984.) 

Kesällä 1988 löydettiin GTK:n malmitutkimuk- 
sissa Harakkaojan suistosta runsaasti malmilohka- 
reita (kuva 3), jotka sijoittuivat maaperageokemi- 
allisen tarkistusnäytteenottoalueen pohjoisreunal- 
le. Kauttaaltaan ruosteisista ja hydrotermisesti 
muuttuneista kvartsiitista koostuvista lohkareista 
otetuissa näytteissä oli kohtalaisesti kuparia (0.7- 
2.4 %) ja hieman kultaa (0.1-0.6 ppm). Lohkare- 
löydön seurauksena tarkistusnaytteenoton aluetta 

laajennettiin länteen ja pohjoiseen alkuvuodesta 
1989 ja samalla suoritettiin geofysikaalinen (mag- 
neettinen ja sähköinen) maastomittaus moreenin 
kupari-kulta-kobolttianomaliat ja malmilohkareet 
sisaltaneella alueella (kuva 4). Saman vuoden ke- 
sällä löytyi uusia malrnilohkareita kivikkoiselta 
harjanteelta Harakkaojan suistosta 800 m kaak- 
koon (kuva 3). Ne sijoittuivat keskelle moreenin 
kupari-kulta-kobolttianomaliaa ja koostuivat mer- 
kittäviä maaria kuparia (0.1-3.2 %) ja kultaa (0.1- 
6.2 ppm) sisaltaneesta hydrotermisesti muuttu- 
neesta amfiboliitista. (Rossi 1992a.) 

Vuoden 1989 alussa toteutetussa maaperageoke- 
miallisen tarkistusnaytteenoton laajennuksessa 
(kuva 2) todettiin Harakkaojan suistoa etelapuolel- 
ta sivuavan moreenin kupari-kulta-kobolttianoma- 
lian yhä jatkuvan lounaaseen nuorimman jaatikkö- 
virtauksen tulosuuntaan. Samanaikaisesti suoritetussa 
geofysikaalisessa maastomittauksessa havaittiin heik- 
koja ja pienialaisia johteita alueen lansireunalta. Niitä 
tarkistettiinVLF-mittauksillavuodenvaihteessa 1989- 
1990. Kevattalvella 1990 suoritettiinVLF-mittauksen 
ohjaamana porakonekairaus, jolla ei kuitenkaan ta- 
voitettu malmilohkareiden tyyppistä kalliota eikä 
moreenin korkeille kupari-kulta-kobolttipitoisuuk- 
sille saatu selitystä. (Rossi 1992a.) 

Kuva 3. Petäjavaaran kohdealueen malmilohkarekartta. Muutamien lohkareista otettujen näytteiden analyysitulok- 
sia on esitetty taulukossa 2. Symbolit: (1) hydrotermisesti muuttunutta kvartsiittia lohkareena, (2) raitaiseksi 
hydrotermisesti muuttunutta amfiboliittia lohkareena, (3) tutkimusmonttu. 
Fig. 3. Ore boulder nzap of the Petäjävaara nrea. Chenzical analyses of some ore boulders are given in Table 2. 
Symbols: ( 1 )  Izydrothelïnally altered quartzite boulder, ( 2 )  banded kydrothernzal alteration in a ~ z  amphibolite 
boulder, ( 3 )  test pit. 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Suriley of Finlnnd, Report of Ii~i~estigation 142, 1998 
Pertti Sarala & Seppo Rossi 

Kuva 4. Petäjavaaran kohdealueen maastomittauksen magneettinen kartta. Symbolit: (1) viisto kairanreika, (2) pysty kairanreika, (3) 
kairanreikäprofiili. 
Fig. 4. Magiletic map of the geophysical groilnd survey of the Petajavaara aren. Syinbols: ( 1 )  inclined drill Itole, ( 2 )  verticnl drill hole, 
( 3 )  drilling profile. 

Geologinen ympäristö 

Kallioperän yleispiirteet ta. Liuskeiden yhteydessä on usein juonikiviä, jois- 
ta pääosa on selvästi differentioituneita ja kerros- 

Itä-länsisuuntaan pitkulainen Perapohjan liuske- myötaisia albiittidiabaaseja. Perapohjan liuskealue 
alue (kuva 1) koostuu varhaisproterotsooisten sedi- rajautuu etelässä arkeeiseen Pudasjärven graniitti- 
menttien ja vulkaaniittien kerrossarjasta syntyneis- gneissikompleksiin, jonka kivilajit ja niita leikkaa- 
ta liuskeista ja niita paikoin lavistävistä syväkivis- vat kerrosintruusiot muodostavat liuskealueen ki- 
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vilajiseurannolle kerrostumisalustan. Pohjoisessa 
liuskealue rajautuu sita leikkaavaan Keski-Lapin 
graniittiin. (Perttunen 1989.) Liuskeiden kerrostu- 
misjärjestys alhaalta ylös onPerttusen (1989 ja 1991) 
mukaan seuraavanlainen (taulukko 1). 

Kerrossarjassa pohjimmaisena on konglome- 
raatista sekä sen paalle sijoittuvista vuorottelevista 
hiekka- ja silttikerroksista koostuva Sompujärven 
muodostuma, jonka vahvuus on parhaimmillaan 
hieman yli 50 m. Se on kerrostunut mantereiseen 
matalaan altaaseen ja sita erottaa alustana olevasta 
graniittigneissikompleksista ohut rapautumiskuori. 
Sompujärven muodostuman paalla on noin 100 m 
vahva Runkauksen vulkaniittimuodostuma, joka 
koostuu vedenpinnan yläpuolelle purkautuneista 
tholeiittisista, mantelirakenteisista laavapatjoista. 

Runkauksen muodostuman paalle sijoittuvat 
Kivalon muodostuman kvartsiitit, joiden vahvuus 
on 1000-2000 m. Niiden yläosassa on merellisen 
altaan reunaosiin kerrostuneita vuorottelevia puner- 
tavia kvartsiitti- j a dolomiittikerroksia. Kivalon muo- 
dostuman paaosa on fluviaalisista hiekoista synty- 
nyttä harmahtavaa tai kellertävää ortokvartsiittia, 
jossa virtakerroksellisuus on yleinen ja klastinen 
rakenne selvästi nähtävissä. Kerrostuman pohja- 
osan selväkerroksisen ja vaihtelevasti serisiittiä 
sisältävän kvartsiitin klastiset osaset ovat hyvin 

pyöristynyttä karkeahkoa kvartsia ja maasälpää. Ki- 
valon muodostumalle ovat luonteenomaisia myös 
kerrosmyötäiset differentioituneet albiittidiabaasit. 

Kivalon kvartsiittien yläpuolella on tholeiitti- 
sista mantelilaavapatjoista koostuva Jouttiaavan 
vulkaaninen muodostuma. Tyynylaavarakennetta 
on havaittu muutamassa paljastumaryhmässä. Muo- 
dostuman vahvuus on 300-700 m. Jouttiaavan laa- 
voja peittää 50-200 m vahva Kvartsimaan muodos- 
tuma, johon kuuluu matalan veden tidaalisia, puh- 
taita kvartsiitteja sekä joitakin dolomiittikerrok- 
sia. Näiden paalla sijaitsevan Tikanmaan muodostu- 
man tuffiitit ovat syntyneet veteen kerrostuneesta, 
hienorakeisesta vulkaanisesta materiaalista. Seu- 
raavana ylöspäin on Rantamaan muodostuma, jo- 
hon kuuluu paaosa liuskealueen dolomiit- 
tiesiintymistä. Kvartsiittiset välikerrokset ovat 
dolomiiteissa yleisiä. Tämä muodostuma on syn- 
tynyt mantereen reunalle matalaan mereen. Muo- 
dostuman vahvuus on 100-300 m. Stratigrafisesti 
ylimpänä Perapohjan liuskealueella on Martimon 
muodostuma, joka koostuu syvän merialtaan turbi- 
diittisista sedimenteista. 

Perapohjan liuskealueen liuskeet Sompujärven 
muodostumasta Rantamaan muodostumaan kuu- 
luvat Perttusen (1989) mukaan Jatuliin ja Marti- 
mon muodostuma Kalevaan. Jatulin kivilajeista 

Taulukko 1. Perapohjan liuskealueen etelaosan litostratigrafia (Perttunen 1989). 
Table 1. Lithostratigraplzy of the Perapolz~a Schist Belt (Perttune~z 1989). 

Superryhma Ryhmä 
Supergroup Group 

Muodostuma Litologia 
Formntion Litltology 

Svekofennia Kaleva Martimo Kiilleliuske, fylliitti, konglomeraatti 
Svecofenninn Knlevinn Micn schist, plzyllite, conglomernte 

Rantamaa Dolomiitti, kvartsiitti 
Dolomite, quartzite 

Ylajatuli Tikanmaa Tuffiitti 
Upper Jntulinn Tuffite 

Kvartsimaa Kvartsiitti, dolomiitti,konglomeraatti 
Qunrtzite, dolomite, conglomernte 

Karelia 
Knrelinn 

Jouttiaapa Emaksinen vulkaniitti 
Keskijatuli Bnsic lava 
Middle Jntuliniz Kiva10 Kvartsiitti, dolomiitti 

Qunrtzite, dolomite 

Runkaus Emaksinen vulkaniitti 
Alaj atuli Bnsic lava 
Lower Jatulinrz Sompujarvi Konglomeraatti, siltti 

Conglomernte, siltstone 

Pudasjärven Graniittigneissikompleksi 
PudasjLirvi Grnnite Gneiss Complex 
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Kuva 5. Tutkimusalueen yleistetty kalliopera (lievästi muunneltu Perttusen et al. 1997 kartasta). Symbolit: (1) Runkauksen 
muodostuma: emaksinen vulkaniitti; (2) Kivalon muodostuma: kvartsiitti; (3) Jonttiaavan muodostuma: emäksinen laava; (4) 
Kvartsimaan muodostuma: ortokvartsiitti; (5) Tikanmaan muodostuma: emäksinen tuffiitti; (6) Rantamaan muodostuma: dolomiit- 
ti, kvartsiitti, kiilleliuske; (7) Martimon muodostuma: fylliitti, kiilleliuske, mustaliuske; (8) diabaasi; (9) siirros; (10) Petäjavaaran 
kohdealue. 
Fig. 5. Geiieralized bedrock geology of the area (slightly modified fro-o Perttitnen et al. 1997). Syinbols: ( 1 )  Riinkails fonnation: 
bnsic volcanic rock: ( 2 )  Kiva10 fortnntion: qiiartzite; (3) Jouttiaapa foriizatioiz: nzafic lava; (4)  Kvartsimna founation: orthoquartz- 
ite; ( 5 )  Tikntznzna fonization: tnafic tuffite; (6)  Rantamaa fornzatioli: dolonzite, quartzite, rnica schist; ( 7 )  Martimo fonnation: 
phyllite, mica sclzist, black schist; ( 8 )  diabase dyke: ( 9 )  fault; (10) Petäjävaara aren. 

kerrosvahvuudeltaan huomattavinta Kivalon muo- 
dostuman kvartsiittia tavataan nykyisessä eroosio- 
tasossa laajimmillaan liuskealueen keskeltä ita-lan- 
sisuuntaisena vyöhykkeena. Kvartsiittikerrostuma 
kattaahuomattavan osan tutkimusalueesta (kuva 5) ja 
rajautuu alueen reunoilla sen paalle kerrostunee- 
seen vulkaanisten ja sedimenttisyntyisten kivien 
seurantoon. Tutkimusalueen keskellä Runkauksen 
muodostuman emaksiset vulkaniitit katkaisevat nii- 
den paalle kerrostuneen Kivalon muodostuman 
kvartsiittikerrostuman kapeassa koillis-lounaissuun- 
taisessa akselikulminaatiossa, joka leikkaa Kemi- 
joen Petajaskosken pohjoispuolelta ja ylittää Peta- 
javaaran kohdealueen. 

Maaperän yleispiirteet 

Yleisissamaaperäkartoissa (mittakaavat 1 : 1 000 000 
ja 1 : 400 000) Rovaniemen-Tervolan alueen moreeni- 
peitteen on kuvattu muodostuneen soiden ympäröi- 
mistä pohja- ja kumpumoreeneista. Moreenistrati- 
grafisissa tutkimuksissa, jotka ovat koskeneet tai 
sivunneet Etelä-Lappia (mm. Kujansuu 1967, Korpe- 

la 1969, Hirvas et al. 1977, Kurimo 1978, Sutinen 
1984 ja 1992), on alueella havaittu esiintyneen useita 
moreenipatjoja ja kaksi eri suuntaista (330" ja 270") 
Veikselin aikaista jaatikön virtausvaihetta. Kiviai- 
neksen suuntauksissa esiintyy alueellisia eroja johtu- 
en jaänjakajan aseman vaihteluista ja deglasiaatio- 
vaiheen aikaisesta jaatikön reunan jakaantumisesta 
dynamiikaltaan ja suuntauksiltaan vahteleviin kiele- 
kevirtauksiin (Bremer 1944, Aario &Forsström 1979, 
Punkari 1980 ja 1996). Kielekkeiden olemassaolosta 
kertovat alueella esiintyvät saumamuodostumat, eri- 
laiset ja eri suuntaiset moreenimuodostumat seka 
niiden muodostamat kentät (esim. Kuusamon drum- 
liinit ja Ranuan Rogen-moreenit). 

Keski- ja Pohjois-Lapissa on säilynyt runsaasti 
merkkejä interglasiaalisista jaltai -stadiaalisista or- 
gaanisistakerrosturnista sekarapautumakuoresta (esim. 
Kujansuu 1975, Hirvas & Tynni 1976 jaHirvas 1991). 
Orgaanisten kerrostumien säilyminen moreenin tai 
lajittuneiden ainesten seassa valikerroksina on riip- 
punut jaatikön aktiivisuudesta ja kallioperan topo- 
grafiasta. Jaatikköeroosio on vahaisinta jaanjakaja- 
vyöhykkeessa ja siksi jaanjakajan sijainti perattais- 
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ten jäätiköitymisten aikana Lapissa on edesautta- 
nut orgaanisten välikerrosten säilymistä. Sen si- 
jaan jaänjakajasta poispäin mentäessä jaatikön ero- 
doiva vaikutus kasvaa, joten vanhempien kerrostu- 
mien säilyminen on heikompaa. Merkittävin Etelä- 
Lapissa tehty orgaaninen kerrostumahavainto on 
Veikselin jäättömän välivaiheen aikainen Perä- 
pohjola-interstadiaalikerrostuma Kemijokilaaksos- 
sa (Korpela 1969 ja Mäkinen 1979). 

Deglasiaation kehitystä ja nopeutta on Fenno- 
skandian alueella pyritty seuraamaan reunamuo- 
dostumien ja Itämeren vaiheiden ajoituksen perus- 
teella. Jäätikön reunan vetäytyminen on ollut suh- 
teellisen nopeaa Suomen alueella, sillä siihen on 
laskettu menneen noin 1300 vuotta (Ignatius et al. 
1980). Rovaniemen - Tervolan alueella jaatikön 
reuna on ollut hieman yli 9000 vuotta sitten, jolloin 
sitä reunusti Ancylusjärvi sen ylimmän rannan 
ollessa noin 200 m nykyisen merenpinnan yläpuo- 
lella. Tuolloin syntyivät ylimmät rantakerrostu- 
mat vaarojen rinteille ja huiput jäivät veden koske- 
mattomiksi kaloteiksi. Pari tuhatta vuotta myö- 
hemmin vedenpinta laski 100 m alemmaksi ja 
veden suolapitoisuus nousi niin paljon, että syntyi 
Litorinameri. Sen matalikkojen pohjaan kerrostui 
sulfidisavia, joita on nykyään länsirannikolla ja 
Kemijoki-altaassakin aina Tervolaa myöten. 

Tutkimusalueen glasiaalimorfologia 

Laajimmin tutkimusalueella on pohja- ja peite- 
moreenia, joilla ei ole selviä morfologisia pinnan- 
muotoja (kuva 6). Pohjamoreenia, jota on peitemo- 
reeniin verrattuna huomattavasti paksummasti, ta- 
vataan ympäri tutkimusalueen. Yhtenäisimmät alu- 
eet ovat Kemijoen länsipuolella Koivun ja Kuusi- 
järven ympäristössä sekä Suolijoella. Topografial- 
taan maisema on tasaista tai hieman kumpuilevaa 
mäkimaata, joka on usein voimakkaasti soistunut- 
ta. Soistumisen vuoksi maasto on yleensa hyvin 
huonokulkuista ja malminetsinnan kannalta vaike- 
aa tutkia. Melko laajalla yhtenäisellä alueella Vä- 
lijoella ja sen pohjoispuolella on peitemoreenia, 
jonka paksuus on talla alueella kahdesta kolmeen 
metriin ja jää monin paikoin vain muutamaan kym- 
meneen senttimetriin. Välijoen etelapuolella on 
jonkin verran suuntautuneita muotoja, mutta ne 
edustavat paremminkin kallion rakennepiirteitä 
kuin jaatikön liikesuuntaa. Myös kalottialueilla on 
moreenipeite, joka on kuitenkin alaviin maihin 
verrattuna huomattavasti ohuempi. 

Tutkimusten kannalta keskeisin muodostuma- 
tyyppi on Rogen-moreeni, joka talla alueella muo- 
dostuu 200-1 000 m pitkistä ja 50-200 m leveistä 
jaatikön liikesuuntaan nähden poikittaisista har- 
janteista. Harjanteet ovat selväpiirteisiä, usein suo- 

ria tai hieman kaartuvia muotoja, joiden korkeus 
on muutamasta metristä aina kymmeneen metriin. 
Niitä peittää yleensa runsas ja teräväsärmainen loh- 
kareikko. Harjanteiden valissa on joko suo tai lampi, 
jonka syvyys on muutamia metreja. Rogen-moreene- 
ja on lähes koko tulkinta-alueella edustavimman pai- 
kan ollessa Petäjäskosken länsipuolella (kuva 7). 
Harjanteita on yleisesti myös Petäjävaaran kohdealu- 
eella ja sen itäpuolella (kuva 8). Aarion (1977) ku- 
vaama laajempi yhtenäinen Ranuan Rogen-moreeni- 
kenttä sijoittuu tulkinta-alueen kaakkoispuolelle. 

Petäjäskosken länsipuolella ja tulkinta-alueen 
koillisosissa Rogen-moreenit vaihettuvat drumlii- 
neihin ja flutingeihin (kuva 6). Petäjäskosken länsi- 
puolella drumliinien suuntaus on kaakosta koilliseen 
noudatellen kallioperän kivilajiyksiköiden kulun suun- 
taa. Tutkimusalueen koillisosassa drumliinien suunta- 
us on yleisen jaatikön virtauksen mukainen ja vaihet- 
tuminen Rogen-moreenien kanssa on selkeästi havait- 
tavissa. Drumliinien pituus on muutamia satoja 
metreja ja leveys kymmeniä metreja. Flutingien 
mittasuhteet ovat huomattavasti drumliineja pie- 
nemmät. Drumliinej a j a flutingej a esiintyy mäaräl- 
lisesti ja alueellisesti vähän, eikä niillä ole alueen 
malminetsinnan kannalta juurikaan merkitystä. 

Tulkinta-alueella on paikoin myös kuolleen jään 
kumpumoreeneja, joille on tyypillistä suppakuop- 
pien esiintyminen. Usein nämä muodostumat ovat 
läheisesti yhteydessä glasifluviaalisen aineksen 
esiintymiseen, mutta Vammavaaran eteläpuolella 
on havaittavissa vaihettumista myös Rogen-mo- 
reeneihin (ks. myös Sarala 1994 ja 1995). 

Tutkimusalueella on jonkin verran glasifluviaa- 
lisia muodostumia, joista merkittävimpiä ovat kaksi 
itä-länsisuuntaista harjujaksoa. Niistä pohjoisempi 
kulkee Muurolan kautta Louejärvelle ja eteläisem- 
pi Ossauskoskelta itään (kuva 6). Pohjoisempi har- 
jujakso ylittää Muurolan koillispuolella antofyl- 
liitti-kordieriitti-gneissikallion, johon glasifluvi- 
aalisen toiminnan seurauksena on syntynyt hiiden- 
kirnuja. Tutkimusalueen kaakkoisosassa on Nar- 
kauksen kautta kulkeva paikoin moreenipeitteinen 
reunamuodostuma (ks. Sarala 1997). Alueella on 
myös jonkin verran sulavesiuomia, joiden suunta- 
us on pääsääntöisesti luoteesta kaakkoon eli jääti- 
kön reunasta poispäin. Vaarat muodostavat tutki- 
musalueella yleiseen jaatikön virtaussuuntaan näh- 
den poikittaisia vaaraj aksoja. Vaarojen rinteet ovat 
poikkeuksetta sulavesien huuhtomia jakai rantaker- 
rostumien peittämiä. Rantakerrostumien syntyyn on 
liittynyt hienoimpien (Isora) ainesten lajittumista ja 
huuhtoutumista vaarojen rinteillä ja paikoin niiden 
valissa. Alavemmille alueille kerrostuneet hieno- 
ainespatjat ovat usein ohuita. Kemijoen altaan sel- 
västi postglasiaaliset fluviaaliset muodostumat on 
jätetty tässä tutkimuksessa huomioimatta. 
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Kuva 6. Tutkimusalueen glasiaalimorfologia. Kartta on piirretty ilmakuvatulkinnan ja kenttatarkistuksien perusteella. Symbolit: (1) pohja- ja 
peitemoreeni, (2) Rogen-moreeni, (3) dmmiiini, (4) fluting, (5) aktiivisen ja& kumpumoreeni, (6) kuolleen jaan kumpumoreeni, (7) ha ju ,  (8) 
rantakerrostuma, (9) sulavesiuoma, (10) maantie, (1 1) joki ja järvi, (12) Petäjävaaran kohdealue (13) hiidenkirnuja ja (14) reunahajanne. 
Fig. 6. Morphological nlap of tlze area, based on aerinl photogrnphs and s~~bsequeizt field revision. Symbols: (1)  grouitd and cover 
rnoraine, (2 )  Rogeiz nzornine, (3)  druinlin, (4)Jutiitg, (5) active ice huiizmocS, ntoraiite, (6) passive ice humnzocS, nzoraine, (7) eskei; (8 )  
sltore deposit, (9 )  meltwater chnnnel, (10) maiit road ( I I )  lake and riiier, (12) Petäjävaara area (13) potlzoles and (14) ~narginal deposit. 

Kuva 7. Viistoilmakuva Rogen-moreeneista Petäjaskosken länsipuolella. Harjanteet ovat lohkarepeitteisia ja niiden välissä 
on joko suo tai lampi. Jaatikön virtaus on ollut sähkölinjan suuntainen vasemmalta ylhadta oikealle alas. Kuva R. Aario. 
Fig. 7. Low oblique aerial photograplz of Rogen inorai~lefield to tlze West ofPetäjäskoski. Tlze ridges have a botildery surface 
and are bordered by mires or sntall lakes. Tlze direction of iceJow wasfrom top left to bottonz right. Photo by R. Aario. 
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Tutkimusmenetelmät 

Yleiskuva tutkimusalueen kallioperasta muodos- 
tettiin yhdistämällä tutkimustietoja useista eri lah- 
teistä, joita olivat Peräpohjan liuskealueen pieni- 
mittakaavaiset kallioperakartat (esim. Hackman 
1910, Silvennoinen et al. 1987) ja geofysikaaliset 
matalalentokartat seka koko liuskealueen ja pie- 
nempien osa-alueiden kallioperaa käsittelevät jul- 
kaisut (Hackman 1918, Harme & Perttunen 197 1, 
Rouhunkoski & Isokangas 1974, Peuraniemi 1982, 
Perttunen 1980, 1983, 1985, 1989 ja 1991). Petaja- 
vaaran kohdealueen kalliopaljastumat oli kartoitet- 

tu osana vielä julkaisemattoman ltallioperakartan 
kartoitusta ja sen jälkeen uudelleen havainnoitu aikai- 
semmissa malmitutkimuksissa (Rossi 1991 ja 1992a). 
Paljastumahavaintojen täydentämiseksi kaivettiin 
traktorikaivurilla neljä tutkimusojaa ja kairattiin 
kymmenen syvakairausreikaa yhteispituudeltaan 592 
m. Yhdestä tutkimusojasta noin 35 m:n matkalta ta- 
voitettu kallionpinta pestiin ja kartoitettiin. Lisäksi 
tehtiin kuusi kallioperahavaintoa maaperatutkimuk- 
sissa kaivetuista tutkimusmontuista. Tutltimukses- 
sa hyödynnettiin myös alueella aikaisemmin suoritet- 

Kuva 8. Ilmakuva Petäjavaaran kohdealueesta ja sen ympäristöstä. Kohdealue (suorakaiteella rajattu) sijoittuu kuvan vasempaan yläreunaan 
vaaran ja Kemijoen väliin, missä vallitseva moreenimuodostumatyyppi on Rogen-moreeni samoin kuin Suolijarven ympäristössä (A) vaaran 
kaakkoispuolella. Vaaran aiheuttamasta väistöliikkeestä johtuen kohteellisen tutkimusalueen harjanteet ovat syntyneet jäätikön SW-NE- 
suuntaisen virtauksen aikana, kun muualla suuntaus on ollut lännestä itään. Vaaran laella ja rinteillä on rantakerrostumia (B). Ilmakuva 94271 
86, julkaistu Topografikunnan luvalla. 
Fig. 8. Aerial photograph of the Petiijiii~aam and tke sitrrounding nrea. The test area (inarked as rectangle) is located on tke upper left 
conzer betweeiz the hill and the River Kemijoki, where the inain nzoraii7e type is Roge17 17zoraine, as  in tlze si~rroundirzgs of Sirolijiiri~i ( A )  
soicth-east of the hill. Tlze general direction of ice flow was W-E,  but it cvas SW-NE in tke Petajai~aara area direction becalrse of deiriatiorz 
caused by the hill. SAore deposits ( B )  are present on the top and slopes of the M l .  Aerial plzotograph 9427/86, by courtesy of Topografiklmta 
(Ariny Map Service). 
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tujen syvakairausten kivilajitietoja ja geofysikaalis- 
ten maastomittausten tuloksia (Rossi 1992a). Kallio- 
perän johteita tutkittiin omapotentiaalimittauksilla 
seitsemaltatoista pituudeltaan huomattavasti vaih- 
televalta (min. 50 m ja maks. 400 m) maanpintalinjalta 
viiden metrin pistevälein. 

Kairansydamista timanttisahalla puolitetut 75 
yleensä metrin pituista näytettä seka kalliosta ja 
lohkareista lohkaistut 35 palanäytetta murskattiin 
leukamurskaimella ja jauhettiin hiiliterasjauhinas- 
tiassa kemiallista analyysia varten. Petrografisiin 
tutkimuksiin tehtiin kairansydan-, kallionpinta- ja 
lohkarenaytteista yhteensa 88 kiillotettua ohut- 
hietta ja 22 ohuthietta. 

Maaperän glasiaalimorfologiaa selvitettiin 
ilmakuvatulkinnalla, johon kaytettiin 1: 60 000 - 
mittakaavaisia mustavalkoilmakuvia ja viistoil- 
makuvausta pienlentokoneesta. Tulkintaa tarkis- 
tettiin ja osin täydennettiin maastohavainnoilla. 
Tulkinnan perusteella piirrettiin symbolikartta, 
johon merkittiin glasiaaliset ja osittain myös post- 
glasiaaliset muodostumat (rantakerrostumat). 

Maaperageologisissa tutkimuksissa Petajavaa- 
ran kohdealueelle kaivettiin traktorikaivurilla 19 
tutkimusmonttua. Niiden keskimääräinen syvyys 
oli 3.1 m ja maksimisyvyys yli 6 m. Monttujen 
puhdistetuista seinämistä tehtiin rakenne- ja maa- 
lajihavainnot seka 19 suuntauslaskua (150-200 
kiveällasku) eri moreenipatjojen kiviainesten suun- 
tausten ja kaateiden maarittamiseksi. Lisäksi 
montuista otettiin moreeninaytteita 1 16 kpl kemi- 
alliseen analyysiin (n. 200 glnayte), 44 kpl rakei- 
suuden maaritykseen (n. 3 kglnayte) ja 30 kpl 
raskasmineraalitutkimukseen (n. 10 llnayte). 
Moreenin kiviaineksen kivilajien ja pyöristynei- 
syyden tutkimiseksi tehtiin 27 kivilaskua (100 ki- 
veä halkaisijaltaan 3-5 cm/lasku). Raskasmineraa- 
linaytteet vaskattiin ja magnetiitti erotettiin rikas- 
teesta kasimagneetilla. Tutkimusmonttujen yhtey- 
destä moreeniharjanteilta tehtiin seitsemäntoista 
pintalohkarelaskua kiviaineksen kulkeutumisen 
maarittamiseksi. Kuhunkin laskuun otettiin noin 
100 lohkaretta muutaman aarin alueelta. 

Kemiallisesti analysoidut moreeninaytteet 
koostuivat 13:sta alle 10 cm:n syvyydestä otetusta A- 
horisontin naytteesta ja 13:sta 30-40 cm:n syvyy- 
destä otetusta B-horisontin naytteesta (tutkimus- 
montut Ml-M13) seka 90:sta puolen metrin välein 
otetusta C-horisontin naytteesta (tutkimusmontut M1- 
M 13 ja M 10 1 -Ml 04). Alueellisen maaperageokerni- 
allisen kartoituksen tarkistusnaytteenotossa j a sitä tay- 
dentavassa naytteenotossa oli kerätty yhteensa 166 
moreeninaytetta, joiden keskisyvyys oli 3.1 m. Kai- 
kistamoreeninaytteista seulottiin fraktio < 0.06 mm 
ja osasta tutkimusmonttujen C-horisontin naytteis- 
ta myös fraktiot 0.06-0.5 mm ja > 2 mm (vrt. 
Gustavsson et al. 1979). Analyysia varten moreeni- 
naytteiden kaksi karkeinta fraktiota ja 19:n analyy- 
siin valitun raskasrnineraalinaytteen magnetiittivapaata 
rikastetta jauhettiin hiiliterasjauhinastiassa. 

Kemialliset analyysit tehtiin GTK:n kemian la- 
boratoriossa Rovaniemellä. Tutkimusmonttujen 
moreeninaytteiden kaikkien fraktioiden j a kairansy- 
dännaytteiden osittaisuutoksesta ICP-AES-tekniikalla 
(Niskavaara 1995) analysoiduista alkuaineista tässä 
käsitellään As-, Co-, Cr-, Cu-, Fe-, Ni-, Pb-, S- ja Zn- 
pitoisuuksia. Edellä mainittujen naytteiden ja 
lisäksi iskuporalla otettujen moreeninaytteiden osit- 
taisuutoksesta analysoitiin grafiittiuuni-AAS-me- 
netelmalla (Kontas 1981) Au-, Pd- ja Te-pitoisuu- 
det seka samoin menetellen vielä kaikkien kallio- 
ja lohkarepalanaytteiden Au-pitoisuudet. Liekki- 
AAS-menetelmällä oli aikaisemmin analysoitu 
iskuporanaytteista As-, Au-, Co-, Cr-, Cu-, Mn-, Ni-, 
Pb- ja Zn-pitoisuudet seka lohkarenaytteista Co-, Cu-, 
Ni-, Zn- ja Pb-pitoisuudet. 

Moreeninaytteista analysoitujen alkuaineiden 
tilastollisessa käsittelyssä kaytettiin alle maaritys- 
rajan olevista pitoisuuksista puolta maaritysrajas- 
ta (esim. < 1 ppb on 0.5 ppb ja < 3 ppm on 1.5 ppm). 
Iskuporalla otettujen moreeninaytteiden alkuaine- 
pitoisuuksien ja tutkimusmonttujen C-horisontin 
moreeninaytteiden korkeimpien alkuainepitoisuuk- 
sien (1 analyysilmonttu) yhdistettyä tiedostoa on 
käytetty Petajavaaran kohdealueen alueellisessa 
moreenigeokemiallisessa tarkastelussa. 
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PETAJAVAARAN KOHDEALUE 

Yleistä 

Petajavaaran kohdealue sijoittuu Petajaskosken lansirinteen ja Kemijoen väliin jaavalla, paikoin 
pohjoispuolella Kemijoen itärannalle ja rajautuu kallioperaltaan paljastuneella, kohdealueen tutki- 
karttalehden 2633 08 pohjoisosaan (kuva 9). Alu- musten painopistealueella korkeus meren pinnasta 
een itareunaa hallitsee Petajavaara, jonka laki ko- on 80-90 m. 
hoaa 223 m:n korkeudelle meren pinnasta. Vaaran 

Kuva 9. Petajavaaran kohdealueen maaperamuodostumat ja topografia seka tutkimusmonttujen sijainti. Symbolit: (1 )  pohja- ja 
peitemoreeni, (2) Rogen-moreeni, (3) kalliopaljastuma. (4) turve, (5) lohkareikko, (6) uurresuunta, (7) joki, (8) korkeuskayra, (9) 
maantie, (10) moreenigeokemialliseu tarkistustutkimuksen alue, (1 1) tutkimusmonttu. 
Fig. 9. Quatenznly deposits, topogrnphy nnd locntiorr of testpits in the Petajävnar-n aren. Syinbols: ( 1 )  groilnd nnd cover inoraine, 
( 2 )  Rogen inoraii~e, (3)  outcrop, (4 )  pent, (5)  bouldery swfnce, (6)  srriae, (7) river, ( 8 )  contour line (111 n.s.l.), ( 9 )  rond, (10) nren 
of know~z till geocliemistry, ( I I )  test pit. 
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Kalliopera 

Petajavaaran kohdealueen kallioperan paakivila- roksellisuuden suuntaa myötailevina pitkinä ja ka- 
jit ovat kvartsiitti, emaksinen vulkaniitti ja diabaasi peina juonina tai pitkulaisina pahkuina. Vulkaniit- 
(kuva 10). Emaksiset vulkaniitit ja valtaosa diabaa- ti-diabaasikerrostuman ja kvartsiitin välinen kivila- 
seista sijoittuvat lähes yhtenäiseen Kemijoen itä- jien kulun suuntainen kontakti on tektoninen. Kivi- 
rantaa myötailevaän vulkaniitti-diabaasikerrostu- lajien pääasiassa koillis-lounainen kulkusuunta 
maan. Diabaaseja on lisäksi vähäisessä määrin trrt- kääntyy tutkimuskohteen kaakkoisosassa itä-lanti- 
kimuskohteen itäosassa vallitsevan kvartsiitin ker- seksi. 

Kuva 10. Petajavaaran kohdealueen yksinkertaistettu kallioperakartta. Symbolit: (1) kvartsiitti, (2) emaksinen vulkaniitti- 
diabaasivyöhyke, (3) diabaasijuoni, (4) konglomeraattikerroksia, (5) kenoksellisuuden kulku ja kaade, (6) poimuakseli, (7) 
topin suunta, (8) kivilajiraja, (9) kairanreika ja kairanreikäprofiili (profiilin A-B kairanreikien sijainti kuvassa 12), (10) 
systemaattisen geofysikaalisen maastomittauksen alue (magneettinen kartta kuvassa 4). (1 1) omapotentiaalimittauksen alue 
(profiilikartta kuvassa 15). 
Fig. 10. Generalized lithological niap of the Petäjävaara area. Syinbols: ( 1 )  quartzite, ( 2 )  basic volcnnite-diabase sequence, ( 3 )  
diabase dyke, ( 4 )  congloinerate irttercalatioiis, ( 5 )  dip and strike of bedding, (6)  fold axis, (7) top of beds, ( 8 )  lithological contact, 
( 9 )  drill hole and drilling transect (location of drill holes alorig transect A-B irl Fig. 12), ( 1 0 )  area of systenlatic geophysical 
ground s ~ ~ r v e y  (inagnetic inap iri Fig. 4 ) ,  (11)  area of self-potential survey (profile map in Fig. 15). 
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Vulkaniitit ja diabaasit 

Vulkaniitti-diabaasikerrostumassa vulkaniitit 
koostuvat yleensa primaareilta rakenteiltaan hyvin 
sailyneista emaksisista laavapatjoista. Emaksista 
tuffia on vahaisessa määrin liuskeisena ja raekool- 
taan vaihtelevana laavapatj oj en valeissa. Emäk- 
sisten vulkaniittien paämineraalit ovat plagioklaa- 
si ja vihrea amfiboli. Ropsanulkista on laavapatjan 
kontaktista tavattu poikkeuksellinen ja kapea vyö- 
hyke happamaksi vulkaniitiksi tulkittua kvartsista, 
plagioklaasista ja biotiitista koostuvaa liusketta. 

Vulkaniitti-diabaasikerrostuman diabaasit ovat 
kerrosmyötaisia ja yleensa differentioituneita al- 
biittidiabaaseja. Yhtenäistä differentiaatiosarjaa ei 
ole päästy näkemään, mutta yhdistelemällä erilli- 
siä havaintoja on albiittidiabaaseista voitu erottaa 
kolme toisistaan selvasti poikkeavaa stratigrafista 
kerrosta. Ne ovat kerrosjuonen pohjalta lukien (1) 
vihreistä isokokoisista amfibolikiteistä koostuva 
amfibolikivi, (2) pienempirakeinen vihreasta am- 
fibolista ja plagioklaasista koostuva metadiabaasi 
ja (3) voimakkaasti magneettinen plagioklaasiliis- 
takkeista, vihreasta amfibolista ja magnetiitista 
koostuva magnetiittigabro. Vaikka amfiboli on al- 
biittidiabaaseissa sekundaarinen mineraali, ovat 
primaarit tummat mineraalit paikoin tunnistetta- 
vissa. Amfibolikiven vihreiden amfibolikiteiden 
sisällä hienojakoinen magnetiittipigmentti rajaa 
pyöreän muotoisia alueita jaanteina kumulus- 
oliviinista. Vihreä amfiboli on puolestaan meta- 
morfinen vastine oliviinikiteita poikiliittisesti si- 
saansa sulkeneelle interkumulusklinopyrokseenil- 
le. Isokokoiset vihreät amfibolikiteet antavat am- 
fibolikivelle rapautumispinnalla selvasti erottu- 
Van taplikkaan rakenteen, minkä vuoksi sitä on 
kutsuttu "porfyyriseksi" oliviinikumulaatiksi 
(Hanski 1987, 36). Metadiabaasin amfibolikiteet 
koostuvat yleensa vaaleanvihreiden, suunnaltaan 
vaihtelevien liistakkemaisten osien ja niitä toisiin- 
sa sitovan tummapigmenttisen väliaineksen yh- 
teenliittymista. Vaaleanvihreät liistakemaiset osat 
ovat kumulusklinopyrokseenin ja tummapigment- 
tinen valiaines tumman interkumulusmineraalin, 
mahdollisesti edeniittisen amfibolin, metamorfi- 
sia vastineita. Näiden amfibolikiteiden valeissa on 
jonkin verran plagioklaasia. Metadiabaasi on siten 
alkuaan ollut klinopyrokseenikumulaatti. Paikoin 
alkuperaiselta rakenteeltaan tunnistamattomaksi 
amfiboliitiksi muuttunut metadiabaasi koostuu 1a- 
hes yksinomaan yleensa yhdensuuntaisista vih- 
reistä amfiboliliistakkeista, joiden valeissa on vain 
vahaisessa määrin kvartsia, biotiittia, kloriittia, 
plagioklaasia ja magnetiittia. Magnetiittigabro puo- 
lestaan on alkuaan ollut plagioklaasi-klinopyrok- 
seeni-magnetiittikumulaatti, jonka nykyisessä mi- 

neraalikoostumuksessa vihrea amfiboli esiintyy 
klinopyrokseenin metamorfisena vastineena. 

Kemijoen rantaa myötailevassa vulkaniitti-dia- 
baasikerrostumassa emaksisia laavapatjoja ja al- 
biittidiabaaseja ei rajallisista paljastumista aina 
ole pystytty erottelemaan toisistaan niiden osittain 
hyvin samankaltaisten piirteiden vuoksi. Niistä 
molemmat saattavat olla rakenteeltaan tasalaatui- 
sia, keskirakeisia ja ofiittisia seka paikoin primaa- 
rirakenteiltaan deformoituneita. Yksittäisestä pal- 
jastumasta ei aina ole ollut varmuudella pääteltä- 
vissa, onko kyseessä esimerkiksi albiittidiabaasis- 
ta differentioitunut metadiabaasi vai ehkä paksun 
laavapatjan sisaosa. Naista epavarmuustekijöista 
johtuen vulkaniitti-diabaasikerrostuman vulkaniit- 
teja ja diabaaseja ei ole eroteltu kuvan 10 kartalla. 
Yleisluonteinen, joskaan ei aina yksiselitteinen, 
eroavaisuus vulkaniitien ja albiittidiabaasien va- 
lilla on niiden magneettisessa suskeptiivisuudes- 
sa. Albiittidiabaasien suskeptibiliteetti on tutki- 
muskohteessa yleensa huomattavan korkea vulka- 
niitteihin verrattuna. Siihen perustuen geofysikaa- 
lisen matalalentomittauksen magneettiselta har- 
maasavykartalta (kuva 11) ja maastomittauksen mag- 
neettiselta kartalta (kuva 4) voidaan emaksisten vul- 
kaniittien ja kerroksellisuutta myötäilevien albiitti- 
diabaasienpaatellavuorottelevan keskenään ja esiin- 
tyvän laajoille poimuille taipuilleena kerrostuma- 
na. Poimutuksessa kohdealueella on alueellisen 
koillis-lounaissuuntaisen poimuakselin suhteen 
paikallinen akselikulminaatio (kuva 5) .  Siinä kvart- 
siitin kontaktia myötäilevä diabaasi näkyy mag- 
neettisella harmaasävykartalla vahvana ja selkeas- 
ti ympäristöstään rajautuvana, mutta hieman kat- 
konaisena magneettisena anomaliajaksona. Akseli- 
kulminaation poimuakselin loivaa kaadetta ilmenta- 
vät diabaasin kvartsiitin alta heijastuvien magneet- 
tisten anomalioiden asteittainen häviäminen koh- 
dealueen pohjoisosassa koilliseen ja eteläosassa 
lounaaseen. 

Maastohavaintojen ja magneettisten mittaustu- 
losten perusteella vulkaniitti-diabaasikerrostuman 
vulkaniittien esiintyminen painottuu Kemijoen ita- 
rannan tuntumaan ja albiittidiabaasien Petajävaa- 
ran kvartsiittikerrostumaa vasten. Metsaniemen 
pohjoisosan magneettisesti neutraalilta alueelta on 
todettu paljastumahavainnoin erityisen laaja yhte- 
näinen vulkaniittialue ja Ropsanulkin ympäristössä 
on havaittu emäksisia laavapatjoj a (kuvat 10 ja 1 1). 
Kemijoen rantaviivan tuntumaan lievään magneet- 
tiseen anomaliaan aikaisemmissa tutkimuksissa 
kairatut kaksi pystyä syväkairausreikaa R506 ja 
R507 (kuva 4) tavoittavat muuttumatonta ja kidera- 
kenteeltaan hyvin sailynytta diabaasiksi oletettua 
kiveä. Vulkaniitti-diabaasikerrostuman itareunan j a 
kerrostuman sisäänsä sulkeman kvartsiittiyksikön 
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Kuva 11. Petäjävaaran kohdealueen geofysikaalisen matalalennon magneettinen harmaasävykartta. A-B on kairanreikäprofiili kuvassa 12. 
Katkoviivalla on erotettu kuvan 15 omapotentiaalimittauksen alue ja suorakaiteella kuvan 4 alue. 
Fig. I I .  Low-altitude airbor-ile grey-shaded iliagnetic niap of tke Petäjävaara UI-ea. A-B denotes drilling transect in Fig.12. Dashed line 
shows the area of self-poteiltial sirrvey in Fig. 15  a~zd the rectangle represents the area in Fig. 4. 

väliin jäävän vahvasti magneettisen jakson kohti- 
suoraan ylittävään profiiliin A-B on kairattu viis- 
tot syväkairausreiät R508-R5 17 (kuva 12). Profii- 
lin keskeltä paljastuu kahdesta samaan paikkaan 
eri vaiheessa intrudoituneesta differentioituneesta 
albiittidiabaasista koostuva vyöhyke, jonka pystyt 
siirrokset erottavat kummallakin puolella kvartsii- 
tista (kuva 13). Diabaasivyöhykkeen keskiosa on 
nuoremman vaiheen magnetiittigabroa. Se leikkaa 
kapeina juonina vyöhykkeen kaakkoisreunan ai- 
kaisemman vaiheen metadiabaasia, jota on myös 
sulkeumana magnetiittigabron sisällä. Kontaktit 
diabaasien välillä ovat teräviä eika niissä esiinny 

jäähtymissaumoja eika muuttumista. Diabaasivyö- 
hykkeen luoteisreunalla metadiabaasin ja magne- 
tiittigabron kontakti peittyy jatkossa tarkemmin 
kuvattavan sulfidimineraaleja ja magnetiittia tuot- 
taneen hydrotermisen muuttumisen alle. Tutki- 
musojan U1 pohjalla kontakti on laajemmin nähty- 
nä pääteltävissä magmaattiseksi leikkauskontak- 
tiksi (kuva 14). 

Hydrotermisen muuttumisen jatkuvuuden seu- 
raamiseksi on suoritettu profiileittain omapotenti- 
aalimittauksia (kuva 15), koska mittausaluetta si- 
vuava korkeajännitelinja ei häiritse menetelmää ja 
se tiedettiin herkäksi heikoille johteille. Mittauk- 
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Kuva 12. Petajavaaran kohdealueen keskeisimmän alueen kairanreikien, tutkimusojien ja -monttujen sijainti. Kairanreikäprofiilin 
pystyleikkaus kuvassa 13. Symbolit: (1) kairanreika, (2) tutkimusoja, (3) tutkimusmonttu ja (4) kairanreikaprofiili A-B. 
Fig. 12. Drill Iioles, test trenches and test pits af rke central part af the Petajäiiaara area. A vertical cross-section is shown 
in Fig. 13. Synibols: ( 1 )  drill kole, ( 2 )  test treiich, ( 3 )  test pit aiid ( 4 )  drillii~g profile A-B. 

set tutkimusojan lounaispuolella osoittavat epayh- 
tenaisen johdej akson myötäilevän diabaasivyöhyk- 
keen luoteisreunan ja kvartsiitin kontaktia. Mitta- 
ustuloksien tarkistamiseksi kairatut reiät R5 16 ja 
R517 profiilin A-B lounaispuolella (kuva 12) 1a- 
vistavat diabaasivyöhykkeen luoteisreunan ja kvart- 
siitin välisen tektonisen kontaktin vastakkaisista 
suunnista (kuva 16). Diabaasivyöhykkeen puolelta 
kairatussa reiassa R5 16 magnetiittigabron ja meta- 
diabaasin välinen todennäköinen kontakti on hyd- 
rotermisen muuttumisen aikana hävinnyt. Kvart- 
siitin puolelta kairattu reikä R517 ylittää niukasti 
hyvin säilyneen terävän kontaktin, jossa metadia- 
baasia vasten on hienorakeinen magnetiittigabron 
jaahtymiskontakti. Albiittidiabaasin alinta diffe- 
rentiaattia, amfibolikivea, on tavattu ainoastaan 
profiilista A-B lounaaseen sijoittuvan tutkimus- 
montun M 105 koillispuolelta pienestä paljastu- 
masta maantiesta 100 m itään (kuva 9). Muutoin 
paljastumaryhma koostuu metadiabaasista. 

Kvartsiittikerrostumaa leikkaavista diabaaseis- 
ta on hyvin vähän havaintoja. Pitkät nauhamaiset 
juonet on piirretty kuvan 10 karttaan leveydeltään 
liioiteltuina yksittäisten paljastumahavaintojen ja 
magneettisten matalalentomittaustulosten (kuva 
11) ohjaamina. Nuo noin 10 m leveät, pienirakei- 
set, tummat ja hyvin lievästi magneettiset juonet 
ovat osittain täysin kerrosmyötäisiä ja paikoin ker- 
roksellisuutta loivasti leikkaavia. Kohdealueen kes- 
kivaiheilla magneettisella kartalla selkeänä ano- 

maliana näkyvä osittain paljastunut juonipahku on 
selvapiirteisesti differentioitunutta albiittidiabaa- 
sia (kuvat 10 ja I I ) .  

Kvartsiitti 

Kohdealueen kvartsiitti on valtaosin kerrosra- 
kenteista ortokvartsiittia, jonka yhteydessä on myös 
arkoosikvartsiittia, kvartsipalloista konglomeraat- 
tia ja muskoviitti-biotiittivaltaisia valikerroksia. 
Asultaan lasimaisessa ortokvartsiittissa kerrosra- 
kenne ilmenee harmaan ja sinertavan savyisina 
pigmenttijuovina seka koostumukseltaan ortokvart- 
siitista poikkeavina valikerroksina, joista yleisin 
on iskoksesta puhtaaksi pesty arkoosikvartsiitti. 
Kiillevaltaiset tai karbonaattipitoiset kapeat vali- 
kerrokset ovat satunnaisempia. Kvartsiitin kerros- 
rakenne on pääasiassa lamellaarista mutta myös 
ristikerroksellisuutta seka aallonmerkkejä esiin- 
tyy. Yksittäiset kerrokset lamellaarisessa kerros- 
rakenteessa ovat suhteellisen ohuita. Ristikerrok- 
sellisuutta on tavattu yleensä muutamia kymmeniä 
senttimetreja leveina virtausrakenteeltaan jyrkka- 
piirteisina valikerroksina. Petäjavaaran laella vaa- 
ka-asentoiset ja ylöspäin nuorenevat kerrokset ovat 
koillis-lounaissuuntaisen poimuakselin suhteen 
laajoille kaareville poimuille taipuilleita. Petaja- 
vaaran luoteisrinteellä kvartsiitin kerrokset ovat 
lähes pystyasentoisia ja viettävät jyrkästi seka nuo- 
renevat luoteeseen. Kemijoen jäältä kairattujen 
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pystyasentoisten syvakairausreikien R501-R505 
(kuvat 4 ja 10) ja profiilin A-B kaakkoispään rei- 
kien R5 12 ja R5 13 (kuvat 12 ja 13) yksinomaan 
kvartsiitista koostuvissa kairasydännäytteissä ha- 
vaittu kerroksellisuus on puolestaan hyvin loiva- 
asentoista. Profiilin A-B kaakkoispäässä kerrok- 
sellisuus viettää loivasti vulkaniitti-diabaasiker- 
rostumasta poispäin. Vulkaniitti-diabaasikerros- 
tuman sisälle jäävät kvartsiittialueet ja sitä ulko- 
puolella usean sadan metrin leveydella nauhamai- 
sesti reunustava kvartsiittivyöhyke koostuvat 

kvartsipalloisia konglomeraatti- ja kvartsi-serisiitti- 
välikerroksia sisältävasta lievästi ristikerroksellisesta 
arkoosikvartsiitista. Se on vulkaniitti-diabaasikerros- 
tuman läheisyydessä epapuhdasta ja siitä johtuen asul- 
taan sameaa. Konglomeraatin pyöristyneista kvartsi- 
j yvasista koostuvien mukuloiden läpimitta on suurim- 
millaan noin senttimetrin luokkaa. Heikkoon VLF- 
mittauksen anomaliaan kairattujenreikien R501-R505 
näytteissä kvartsiitissa on tasaisena joskin heikkona 
pirotteena rikkikiisua omamuotoisina ja maksimis- 
saan kolmen millimetrin kokoisina kiteina. 

Kuva 13. Pystyleikkaus kvartsiittien rajaaman diabaasiyksikön poikki. Nuoremman differentioituneen diabaasin magnetiittigabro (plagioklaasi- 
klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatti) leikkaa vanhemman differentioituneen diabaasin metadiabaasia (klinopyrokseenikumulaatti). Siirrokset 
erottavat diabaasiyksikön kvartsiiteista. Diabaasiyksikön luoteisreunalla siirroksen välittömässä läheisyydessä on kapeina nauhoina hiertoraken- 
teiden kontrolloimaa hydrotermistä muuttumista, jota kuvaavat symbolit 6, 8-12. Symbolit: (1) moreeni, (2) kairanreiän aloituspiste, (3) 
magnetiittigabro, (4) klinopyrokseenikumulaatti, (5) arkoosikvartsiitti, (6) raitainen biotiitti-amfiboli-karbonaattikivi, (7) emäksinen vulkaniitti, 
(8) kvartsijuoni, (9) karbonaattijuoni, (10) karbonaattiutumista, (11) magnetiittia pirotteenaljuonina, (12) biotiittitaytteisiä rakoja, (13) 
konglomeraattia, (14) siirros, (15) tutkimusojan sijainti profiililla, (16) korkeus meren pinnasta, (17) KL-koordinaatisto. 
Fig. 13. Vertical cross-sectio~i per-perzdicular to the diabase unit, whiclz is separatedfroni tlie quartzites on both sides by faults. Tlie cli~zopyroxene 
curnulate of the olderdifferentiated diabase is iiztruded by theplagioclase-clinopyroxeize-nlagmite curnulate oftlie youngerone. Tlze iiorth- west 
side of the diabase unit shows kydrotlierrnal alteration controlled by shearstructures, fonning rzarrow bands in closeproximity to the fault. Tliis 
alteration is irzcliized by symbols 6, 8-12. Sy~nbols: (1)  till, (2)  startingpoint of adrill kole, (3)  plagioclase-cliriopyroxene-magnetite cuinulate, 
(4)  clinopyroxene cunnulate, (5)  arkosic quartzite, (6)  banded biotite-ai~iplzibole-carbonate rock, (7)  basic volcanic rock, (8)  quartz vein, (9)  
carbonate vein, (10) carbonatizatioii, ( I I )  nzagnetite: disser?zi~zated/vei~zs, (12) joint set filled by biotite, (13) conglo~nerate, (14) fault, (15) 
location of tlze test trericli on the cross-section, (16) altitude above sea level, (1 7 )  systenz of KL cool-dinates. 
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Malmilohkareet 

Malmilohkareita havaitaan Petajavaaran kohde- 
alueelta kahdesta eri paikasta, Kemijoen itärannan 
tuntumasta Harakkaojan suistosta ja siitä 800 m 
kaakkoon Rovaniemi-Kemi-maantien itapuolelta 
(kuva 3). Harakkaojan suistosta löytyneet yksitois- 
ta vahvasti ruosteista malmilohkaretta koostuvat 
hydrotermisesti muuttuneesta kvartsiitista. Muut- 
tuneen kvartsiitin raekoko vaihtelee keski- ja tasa- 
rakeisesta kvartsipalloiseen konglomeraattiin. Loh- 
kareet ovat kooltaan muutaman kymmenen sentti- 
metrin läpimittaisesta runsaan kuutiometrin kokoi- 
seen. Niistä pienimmät ovat kokonaan näkyvissä 
mutta suurimmat puoleksi maahan hautautuneita. 
Lohkareet ovat pinnalta pyöreäsärmäisiä mutta 
maanpinnan alapuolisilta osiltaan sarmikkaita. 

Harakkaojan suiston malmilohkareiden taydel- 
lisesti hydrotermisesti muuttuneiden osueiden paa- 
mineraaleina esiintyvat vihreä amfiboli, kloriitti, 
biotiitti, muskoviitti, marialiittinen skapoliitti ja 
opaakki. Luetellut silikaattimineraalit ovat eri loh- 
kareissa vaihtelevasti paamineraaleina yleensa kak- 
si kerrallaan ja amfiboli joskus yksin. Samanaikai- 
sesti muut silikaattimineraalit ovat aksessorisia. 
Opaakki on poikkeuksetta aina paamineraalina. 
Opaakin muodostavat magnetiitti, rikkikiisu, 
magneettikiisu ja kuparikiisu. Yksinomaan akses- 
sorisina mineraaleina on tavattu turmaliinia, kordie- 
riittia ja zirkonia. Täydellinen muuttuminen esiin- 
tyy juonimaisesti ja rajautuu terävästi vain osittain 
muuttuneeseen kvartsiittiin. Siinä primaari kvartsi 
on yhtenä paämineraalina. Kvartsiitin rakennetta on 
saattanut säilyä täysin muuttuneen osueen rajapin- 
taan asti. Siitä ulospäin metasomaattinen muutos 
kvartsiitissa asteittain heikkenee. Malmilohkareet 
ovat yleensa ainalun heikosti kauttaaltaan suuntautu- 
neet. Suuntautuminen saattaa osittain muuttuneessa 
kvartsiitissa ilmetä liuskeisuutena. Muuttumisessa 
syntyneiden silikaattimineraalien raekoko on I 3 mm. 

Opaakin raekoon vaihteluväli on noin 1-10 mm. 
Täysin muuttuneiden osien silikaattimineraalien kes- 
kimääräinen raekoko on hiukan suurempi kuin osit- 
tain muuttuneissa osissa. Opaakin raekokoon muuttu- 
misen aste ei näytä vaikuttaneen. Magnetiitti ja rikki- 
kiisu esiintyvat pirotteena omamuotoisina kiteina. 
Magnetiittia esiintyy aina, kun muuttumista on hie- 
mankin havaittavissa. Rikkikiisun esiintyminen on 
epayhtenäisempaa. Magneettikiisu jarikkikiisu yleen- 
sä rajautuvat voimakkaimmin muuttuneisiin osiin. 

Rovaniemi-Kemi-maantien itäpuolelta pinnaltaan 
kivikkoisten moreenikumpareiden suurehkojen ja 
sarmikkäiden lohkareiden joukosta on tavattu useita 
huomattavan kokoisia amfiboliittimalmilohkareita. 
Ne ovat voimakkaasti hiertyneitä ja hydrotemisissa 
prosesseissa hiertotasojen suunnassa karbonaatin ja 
jossain määrin kvartsin juonimaisesti raidoittamia 
seka vaihtelevasti biotiittiutuneita. Alkuperältään ne 
ovat differentioituneen albiittidiabaasin klinopyrok- 
seenikumulaattia. Lohkareissa havaittuun hydro- 
termiseen muuttumiseen liittyvät ja määrältään vaih- 
televat malmimineraalit (riMUkiisu, kuparikiisu ja 
magnetiitti) sijoittuvat pirotemaisesti karbonaatti- ja 
kvartsiraitoihin. Magnetiittia esiintyy erityisesti bio- 
tiittiutuneissa vyöhykkeissä. 

Malmilohkareista otettujen palanäytteiden ke- 
miallisten analyysien tuloksia on esitetty taulukossa 
2. Harakkaojan suiston kvartsiittilohkareiden nayt- 
teissa on vaihtelevasti kuparia ja hieman kultaa. 
Korkeimmat kupari- ja kultapitoisuudet ovat 2.4 % 
Cu ja 0.6 ppm Au. Moreeniharjanteilta tavattujen 
amfiboliittilohkareiden näytteissä on vaihtelevasti 
kuparia mutta sen lisäksi myös merkittävästi kul- 
taa. Kuparin korkein pitoisuus on 3.2 % j a  kahdek- 
san näytteen kultapitoisuuksien keskiarvo 2.3 ppm 
(min. 0.1 ppm ja maks. 6.2 ppm). Kummassakin 
lohkareryhmassa nikkeliä, kobolttia, sinkkiä ja lyi- 
jyä esiintyy vain taustapitoisuuksina. 

Taulukko 2. Kemiallisia analyyseja Petajavaaran kohdealueen malmilohkarenaytteista. 
Table 2. Clzernical aiialyses of ore bouldei- samples fi-om the Petdjavnai-a area. 

(1-3) hydrotennisesti muuttunut kvartsiittilohkare - lzydrotei-nznlly nltered qunrtsite bouldel; (4-1 1) hydrotennisesti muuttunut 
amfiboliitti(klinopyrokseeni kumu1aatti)lohkare - hydroternznlly nltered nnzplzibolite(c1i1zopyrokseize cunznlnte) b o ~ ~ l d e r  
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Kuva 14. Kallionpinnan kivilajit tutkimusojassa UI .  Symbolit: (1) arkoosikvartsiitti, (2) kiilleliuske, (3) amfiboliitti (klinopyrokseniittikumu- 
laatti), (4) karbonaatti-biotiittimuuttumista amfiboliitissa, (5) karbonaatti-biotiitti-magnetiittijuoni, (6) magnetiittigabro (plagioklaasi-klinopy- 
rokseeni-magnetiittikumulaatti), (7) moreenipeite, (8) malmimineralisaatio, (9) kallionaytteen ottopiste, (10) liuskeisuuden kaateen suunta ja 
kaltevuus asteina, (11) ruhjeisuutta, (12) uurresuunta. 
Fig. 14. Rocktypes oftlie bedrockswface iri tlie test trench UI. Syinbols: (1)  arkosic quartzite, (2 )  niica scliist, (3)  aniphibolite (cliriopyroxene curnulate), 
(4 )  carboriate-biotite alteration in aniphibolite, (5) carbonate-biotite-rnagrietite dyke, (6)plagioclase-clinopyrome-inagnetite cuinulate, (7) till cover, 
( 8 )  ore ~iiineralization, (9)  sarnple locntiori, (10) directioit aiidphrige of dip offoliatiori as degrees, ( I I )  sheared rock, (12) striae. 
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Kuva 16. Diabaasiyksikön ja kvartsiitin välisen läntisen siirroksen leikkaavat kairanreiät R508, R509, R516 ja 
R517. Diabaasiyksikössa havaittiin hydrotermista muuttumista hiertorakenteiden kontrolloimina kapeina nauhoi- 
na aivan kvartsiitin läheisyydessä. Jonkin verran muuttumismerkkeja tavattiin myös kvartsiitissa. Reikien sijainti 
kuvassa 12 ja symbolit samat kuin kuvassa 13. 
Fig. 16. Sections of drill holes R508, R509, R516 and R5I 7 through the western fault between the diabase unit and 
quartzite. Hydroterinal alteration iiz narrow bands controlled by deforntation structures was found at tlte diabase 
unit itz the close proxintity to quartzite. Some signs of alteration were also found in the quartzite. Tlte location of 
drill koles is shown in Fig. 12 and the syntbols are as in Fig. 13. 

Kuva 15. Petajävaaran kohdealueen omapotentiaalimittauksen profiilikartta. Symbolit: (1) mittayksikkö, (2) kairanreika, (3) pysty 
kairanreikäprofiili kuvassa 13. 
Fig. 15. Cross-sectional map of tke self-poteiztial siirveys in the Petajavaara area. Symbols: ( 1 )  unit of measurement, ( 2 )  drill Itole, ( 3 )  
vertical drilling cross-section in Fig 13. 
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Malmimineralisaatio kalliossa 

Tutkimusoja U 1 kaivettiin tutkimusmontun M l  
kautta kivilajien kulkusuuntaa vastaan kohtisuo- 
raan raitaisten amfiboliittimalmilohkareiden yhtey- 
teen (kuvat 3 ja 12). Tutkimusojan luoteispäässä 
paljastui kallionpinnasta tutkimusojan suunnassa 
hieman yli metrin matkalla voimakkaasti rapautu- 
neeseen biotiitin ja kloriitin reunustamien kvartsi- 
juonten verkostoon liittyvä kupari-kultaminerali- 
saatio (kuva 14). Se tulee vahvasti näkyviin tutki- 
musojaa U1 pitkin ja välittömästi sen molemmilta 
puolilta suoritetussa omapotentiaalimittauksessa 
(kuva 15). Mineralisaatiosta paljain silmin nakyvat 
primaarit malmimineraalit ovat kuparikiisu ja rikki- 
kiisu. Siitä kaivinkoneen kauhaan lohjenneiden kap- 
paleiden kuudessatoista analyysinaytteessa on kes- 
kimäärin 2.4 % kuparia ja 1.9 ppm kultaa. Palanayt- 
teissa kultapitoisuudet näyttavat jossain määrin 
korreloivan kuparipitoisuuksien vaihteluiden 
kanssa. Kultapitoisuudet liittyvät ainoastaan ko- 
honneisiin kuparipitoisuuksiin ja esiintyminen ku- 
parin minimipitoisuuksien yhteydessa on vähäistä. 

Tutkimusojassa U1 oli nähtävissä hydrotermi- 
sesti syntyneen kupari-kultamineralisaation kaak- 
koispuolen terävä kontakti amfiboliittiin (meta- 
diabaasiin), mutta mineralisaation luoteispuolelta 
kontakti jäi kvartsiittiin asti ulottuvan maapeitteen 
alle (kuva 14). Arnfiboliitin kaakkoisosassa on kar- 
bonaatti-biotiittimuutturnista, jonkayhteydessaesiin- 
tyy karbonaatti-biotiitti-magnetiittijuonia. Muuttu- 
misvyöhyke rajautuu kaakossa magnetiittigabroon. 
Geofysikaalisessa maanpintamittauksessa todettuun 
poikkeuksellisen vahvaan paikalliseen magneettiseen 
anomaliaan kaivetussa tutkimusojassa U2 (kuva 12) 
havaitaan lohkareisessa kallionpinnassa karbonaat- 
ti-biotiitti-magnetiittijuonten Iavistaman muuttu- 
neen amfiboliitin jatkuminen lounaaseen. 

Kairanreikäprofiili A-B osoittaa hydrotermisen 
muuttumisen rajoittuvan tutkimusojassa U1 ilme- 
nevalle alueelle ja jatkuvan pystysuunnassa alas- 
päin kallionpinnasta tavatun tyyppisestä hieman 
poikkeavana (kuva 13). Raitainen biotiitti-amfi- 
boli-karbonaattikivi edustaa merkittävinta hydro- 
termista muuttumista profiilin kairansydannayt- 
teissa. Se on juonimaista ja rajautuu teravasti isanta- 

kiveensa magnetiittigabroon. Raitaisuus muuttu- 
neessa kivessä muodostuu kapeista vuorottelevista 
biotiitti-amfiboli- ja karbonaattivaltaisista tasoista. 
Lievempi muuttuminen ilmenee samoissa kairasy- 
dannaytteissa laaja-alaisena lievana karbonaattiutu- 
misena, karbonaatti- ja kvartsijuonina seka hiusrako- 
vyöhykkeeseen liittyvänä biotiittiutumisena. Raitai- 
seen muuttumiseen liittyy huomattava määrä epäho- 
mogeenisesti jakautunutta magnetiittia joko pirottee- 
natai kapeina juonina. Kallionpintahavainnoista poi- 
keten kairansydännäytteissä rikkikiisu on vain heik- 
kona ja satunnaisena pirotteena ja kuparikiisua on 
ainoastaan harvakseen yksittaisinä kiteina. Kairan- 
sydamista analysoiduissa naytteissa korkeimmat ku- 
paripitoisuudet ovat noin 1000 ppm j a korkeimmat 
kultapitoisuudet selkeästi alle 1 ppm:n. 

Profiilin A-B lounaispuolelle omapotentiaali- 
mittauksen anomaliakohtiin sijoitetuista kahdesta 
syvakairausreiasta reikä R516 on kairattu tutki- 
musmonttujen M l  ja M2 väliin amfiboliittimalmi- 
lohkareiden yhteyteen (ks. kuvat 12 ja 16). Se 
lavistaa kolmesta kohdasta lohkareita muistutta- 
vaksi raitaiseksi biotiitti-amfiboli-karbonaattiki- 
veksi muuttunutta metadiabaasia. Siihen teravasti 
rajautuvissa raitaisissa ja raitaisuuden suunnassa 
voimakkaasti liuskettuneissa muuttumisvyöhyk- 
keissa magnetiitti esiintyy pirotteena tai lähes kom- 
pakteina maksimissaan puolen metrin levyisina 
juonina ja rikkikiisu heikkona pirotteena tai pieni- 
nä pesakkeina. Alimman kvartsijuonen kvartsiitis- 
ta erottaman muuttumisvyöhykkeen keskellä ku- 
parikiisu on kairansydannaytteessa 75 cm:n mat- 
kalla liuskeisuuden suunnassa litistyneina pesak- 
keina. Kyseisen välin analyysinaytteessa on 4.4 % 
kuparia ja 1.5 ppm kultaa. Reikä R517 lävistää 
albiittidiabaasiyksikköa ja kvartsiittia toisistaan 
erottavan siirroksen yli levittaytyneen raitaisen 
biotiitti-amfiboli-karbonaattimuuttumisvyöhyk- 
keen. Siinä on lähinnä biotiittivaltaisten raitojen 
yhteydessa magnetiittia kohtalaisena pirotteena ja 
pieninä pesakkeina seka rikkikiisua hajanaisena 
pirotteena. Reiästä analysoiduissa naytteissa pe- 
rusmetallien pitoisuudet ovat taustapitoisuuksien 
tasoa eikä kultaa tavattu lainkaan. 

Maaperä 

Petäjavaaran maaperän pinnanmuodoille ovat javaaran rinteellä ja varsinkin vaaran pohjoisosis- 
tyypillisiä vanhat rantatörmat ja -kerrostumat seka sa. Moreenimuodostumista hallitsevia ovat jaati- 
huuhtoutuneet kivikot (kuva 9). Niitä on Kemijoen kön liikesuuntaan nähden poikittaiset, lähes poh- 
rannasta aina Petäjavaaran laelle asti. Myös jonkin jois-etelä-suuntaiset lohkarepeittoiset Rogen-mo- 
verran hiekkaisia ja soraisia kerrostumia on Petä- reeniharjanteet. Harjanteita rajoittavat suot, joiden 
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turpeen paksuus vaihtelee 0.5-2.5 m keskimaarai- noista tehtiin kohdealueen pohjoispuolelta ja siinä 
sen syvyyden ollessa kaksi metriä. Pohjoisosassa näkyi sekavanhemman (336") ettanuoremman (275- 
on avokalliota tai niitä peittavaa peitemoreenia, 280") jäätikön liikesuunnat ristikkaisina uurteina. 
joka on paksuudeltaan varsin ohutta. Kemijoen Varsinaiselta kohdealueelta havaittiin neljä yksit- 
ranta kohdealueen länsireunalla on paikoin vai- täistä nuoremman jaatikkövirtauksen synnyttamaa 
keakulkuista tai ylipaasematönta suota. uurretta, joiden suuntaukset vaihtelivat välillä 245- 

Petäjavaaran kohdealueella ja sen ympäristössä 278" (kuva 9). 
tehtiin muutamia uurrehavaintoja. Yksi havain- 

Moreenistratigrafia 

Rogen-moreeniharjanteet koostuvat kahdesta 
moreenipatjasta (kuva 17). Alempi patja, joka ta- 
vataan montuissaM3/102, M5, M8, MIOAjaMlOB 
on homogeenista, massamaista, rakenteetonta ja 
väriltään harmaata hiekkamoreenia (D,, = 0.5 mm). 
Hienoainesrikkaan moreeniaineksen raekokojakau- 
massa esiintyy kaksi voimakkaampaa huippua va- 
leilla 0.02-0.25 mm ja 16-64 mm (kuva 18). Saves- 
aineksen osuus on vähäinen (keskimäarin alle 1 %). 
Kiviaines on sarmiltaan pyöristynytta ja sen suun- 
taus on luoteesta kaakkoon (330"). Kivista yli puo- 
let on emaksista kiveä (vulkaniittia ja diabaasia) ja 
toiseksi suurimman ryhmän muodostavat kvartsii- 

tit. Jonkin verran on myös fylliittia, juonikvartsia ja 
kloriittiliuskeita. Selvästi pitkamatkaisten eli yli 
30 km Keski-Lapin graniittialueelta kulkeutunei- 
den granitoidien osuus kivista on noin 3 %. Suun- 
tauslasku osoittaa kivien kaatuvan joko luoteeseen 
tai kaakkoon ja niiden keskimääräinen kaade vaih- 
telee valilla 10- 15'. 

Ylemmän moreenipatjan aines, jota havaitaan 
kaikissa tutkimusmontuissa, on selvästi raekooltaan 
karkeampaa ja rakenteeltaan heterogeenisempaa kuin 
alemmassa patjassa. Aines on joko hiekka- tai sora- 
moreenia (D,, = 5.25 mm), jossa on yleensä yksi 
voimakas huippu 8-64 mm:n välissä (kuva 18). 

Kuva 18. Moreenipatjojen rakeisuuskäyrät Petäjävaaran kohdealu- 
eella. (A) Ylemmän patjan hienoainesköyhä moreeni ja (B) alempi 
patja, jossa hienoaineksen määrä on huomattavasti suurempi ylem- 
pään patjaan verrattuna. Symbolit: ( a j a  d) frekvenssijakauma, (c ja 
e) kumulatiivinen jakauma, (b) raekoko (mm). 
Fig. 18. Grain sizes of the till beds iii the Petäjävaara area. (A) 
Upper till bed poor in fines and ( B )  lower till bed considerably 
richer infines. Symbols: ( a  and d )  frequence distribution, ( c  and e )  
cumulative cztrve, (b )  grain size (nznz). 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Itwestigation 142, 1998 
Kupari- ja kultapitoisen hiertovyöhykkeen paikantaminen moreenigeokemiallisin tutkimuksin ... 

Savesaineksen määrä on alemman patjan tavoin hy- 
vin alhainen (< 1 %). Moreeniaineksessa on oma- 
muotoisia rikkikiisukiteitä ja herkästi hajoavia lius- 
kelohkareita. Patjan rakenteita ovat muun muassa 
hiekkalinssit ja hienoainesraidat sekä deformaatio- 
rakenteet. Moreenin pinta on paikoin huuhtoutunut 
harjanteiden huipuilla. Moreenin kivisyys on runsas 
ja kiviaineksen pyöristyneisyys vähäisempää alem- 
paan patjaan verrattuna, vaikka kivilajien koostu- 
muksessa ei juurikaan ole eroja. Keskimääräisesti 
emäksisten kivien osuus kasvaa kvartsiitin määrän 
vähetessä. Yleisesti tarkasteltuna ylemmän patjan 
emäksisen kiven ja kvartsiitin osuus vaihtelee alla 
olevan kallioperän mukaisesti, mikä on havaittavis- 
sa myös pintalohkarelaskuissa (kuva 19) (ks. myös 
Sarala 1995). Varsinkin keskellä kohdealuetta pin- 
talohkareiden pääkivilajisuhteiden vaihtelu on suu- 

ri ja noudattelee kallioperän kivilajien vaihtelua. 
Fylliitin, juonikvartsin ja kloriittiliuskeen lisäksi 
moreenissa on myös dolomiittia, jota ilmeisesti 
esiintyy kalliossa kvartsiitin yhteydessä. Grani- 
toidien osuus on hieman alempaa patjaa pienempi 
(2 %). Kivet kaatuvat enimmäkseen länsilounaa- 
seen 15-25":n kulmassa, mutta osa on kaatunut 
myös vastakkaiseen suuntaan. 

Moreenipatjojen välissä on joko hiekkalinssejä 
tai hiertopintoja sisältävä kerros tai kivipinta. Ha- 
vainnot valikerroksesta ovat 2-4 m:n syvyydeltä. 
Monin paikoin Petajävaaran alueella on suoraan 
kallion päällä vain yksi moreenipatja, joka raken- 
teeltaan ja koostumukseltaan vastaa ylempää mo- 
reenipatjaa. Näissä tapauksissa kivilajisuhteet yllä 
olevassa moreenissa heijastelivat selkeästi alla 
olevan kallioperän kivilajivaihteluja. 

Kuva 19. Pintalohkarelaskut Petajavaaran kohdealueella. Jäätikön virtausuunta on 
ollut paikallisesti lounaasta koilliseen johtuen vaaran aiheuttamasta kiertoliikkees- 
ta. Symbolit: (1) kvartsiitti, (2) emaksinen vulkaniitti ja diabaasi, (3) graniitti, (4) 
muut: dolomiitti, fylliitti, juonikvartsi ja kiilleliuske. 
Fig. 19. Surficial boulder counts in tlze Petajävaara area. The local direction of ice 
jlow was froin SW to NE, caused by diversion of ice round tlze hill of Petajävaara. 
Sytnbols: ( 1 )  quartzite, ( 2 )  basic volcanic rock and diabase, (3)  granite, ( 4 )  other 
rocks: dolotnite, pltyllite, quartz dyke and mica schist. 
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Moreenigeokemia 

Eri maannoshorisontit 

Kuvan 17 taulukossa on esitetty moreenipatjojen 
alkuainepitoisuuksia tutkimusmontussa M3/102. 
Kultapitoisuudet ovat korkeimmat ylimmässä mo- 
reenipatjassa ja kupari- seka kobolttipitoisuudet 
kohoavat 2.5 m:n syvyydeltä alaspäin. Arseenipi- 
toisuudet kasvavat syvemmälle mentäessä, mutta 
pitoisuudet ovat hyvin alhaisia. Taulukossa 3 on 

esitetty tilastollisia parametreja eri moreenipatjo- 
jen alkuainepitoisuuksista niissä montuissa (M3/ 
102, M5, M8, MlOA ja MlOB), joissa eri patjat on 
paallekkäisina tavattu. Metallien esiintyminen on 
vastaavaa kuin M31102:n profiilissa myös nayte- 
määrän kasvaessa. Kultapitoisuudet ovat merkitta- 
via kummassakin moreenipatjassa, vaikkakin keski- 
pitoisuus ja -hajonta ovat suuremmat ylemmässä 
patjassa. Alemmassa patjassa kupari- ja kobolttipi- 

Taulukko 3. Monttujen M31102, M5, M8, MIOA ja MIOB eri moreenipatjojen kulta-, kupari-, koboltti- ja nikkelipitoisuudet. rnin = pienin 
pitoisuus, max = suurin pitoisuus, x = keskipitoisuus ja n = näytteiden lukumäärä. 
Table 3. Statistical paraineters of gold, copper, cobalt arzd nickel iit tlte till uitits of test pits M3/102, M5, MS, MIOA and MIOB. ntirz = 

~itini~mirn corttertt. rnax = ntaxiimtin cortteitt. .x = aritlzinetic inean aitd rz = ~iurnber- o f  sarnples. 

Au P P ~  Cu PPm Co PPm Ni ppm 
patjalbed min max x min max x min max x min max x n 

Taulukko 4. Petäjävaaran kohdealueen moreenipeitteen A-, B- ja C-horisonttien alkuainepitoisuuksia. C-horisontissa on mukana kaikkien 
17 tutkimusmontun näytteet. x = keskipitoisuus, s = keskihajonta, c = vaihtelukerroin, md = mediaani, min = minimipitoisuus, max = 
maksimipitoisuus. Näytteiden lukumäärät: A = 13, B =13 ja C = 90. Huomaa erilaiset pitoisuusyksiköt eri alkuaineilla. 
Table 4. Statistical paraineter-s of eleinertts irt A ,  B arzd C horizotzs iiz the Pettijtivaara area. The C horizort is represented by all tlte santples 
fr-orn the 17 testpits. x = arithmetic rneait, s = standard deviation, c = coefficieizt of i~ariation, rnd = tnedian, riiiri = rnirtiinunt content, max 
= rnaxiinunt content. Number of samples: A = 13,  B =13 aitd C = 90. Note the different conceittratiort urtits for different elements. 

A < 1 < 1 1 1 0.1 < 1 5 23 < 1 
min B < 1 2 6 11 2.3 13 5 80 5 

C < 1 < 3 7 3 5 1.8 17 < 3 7 7 

A 9 5 8 20 2.5 12 17 6 8 13 
max B 5 21 43 470 6.0 6 1 34 465 20 

C 245 11 54 3030 4.9 162 87 488 3 15 
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toisuudet ovat selvasti ylempää patjaa korkeammat. 
Taulukossa 4 on esitetty moreenipeitteen alku- 

ainejakaumia eri maannoshorisonteissa. Keskipi- 
toisuuksien perusteella A-horisontti on köyhtynyt 
kaikkien alkuaineiden osalta. Rauta ja rikki ovat 
selvasti rikastuneet maannoksen B-horisontissa, ku- 
ten myös pitoisuuksiltaan alhaiset arseeni ja lyijy. 
Kullalla pitoisuudet ovat A- ja B-horisonteissa 1ä- 
hes samat. C-horisontissa maksimipitoisuudet yleen- 
sä kasvavat huomattavasti muihin horisontteihin 
verrattuna lukuunottamatta arseenia, lyijyä, rautaa 
ja rikkiä. Myös keskihajonta on useilla alkuaineilla 
suurin alimmassa horisontissa. Mediaaneja tarkas- 
teltaessa eri horisonttien väliset erot tasoittuvat 
jonkin verran keskipitoisuuksiin verrattuna. Eri ho- 
risonttien korkeimpien kulta- ja kuparipitoisuuksi- 
en esiintymisestä voidaan lisäksi todeta, että ne ovat 
yleensä keskittyneet samoihin monttuihin (esim. 
monttuihinMl jaM31102) kupari-kultapitoisen hier- 
tovyöhykkeen välittömään läheisyyteen. 

Kohteellinen tarkastelu 

Iskuporanäytteissä (taulukko 5) kullan ja kuparin 
keskipitoisuudet olivat merkittäviä, mutta alhai- 
sempia kuin tutkimusmonttunäytteissä. Keskiha- 
jonnat olivat kuitenkin suuria ja varsinkin kullalla, 
jolla vaihtelukerroin oli todella suuri (c = 6.1). 
Koboltti-, kromi-, nikkeli- ja telluuripitoisuudet 
olivat hieman korkeammat ja lyijy-, palladium- 
sekä sinkkipitoisuudet alhaisemmat yleiseen tasoon 
nähden (taulukko 6; vrt. Koljonen 1992). 

Kiivassa 20 on esitetty koboltti-, kulta-, kupari- ja 
telluuripitoisuuksien kumulatiiviset frekvenssijakau- 
mat. Kolmen ensimmäisen metallin jakauma perus- 
tuu 182 ja telluurin 80 näytteeseen. Aineisto on 
kooste iskuporanäytteista ja tutkimusmonttujen C- 
horisontin korkeimmat pitoisuudet sisältäneistä näyt- 
teistä (1 näytelmonttu). Kullan jakauma poikkeaa 
huomattavasti muista, sillä sen pitoisuusvaihtelut 
ovat suuria ja hyvin korkeita pitoisuuksia esiintyy 

Taulukko 5. Iskuporanäytteiden alkuaineiden keskipitoisuus (x), keskihajonta (s), mediaani (md), vaihtelukerroin (c), pienin pitoisuus 
(min) ja suurin pitoisuus (max). n = näytteiden lukumäärä. 
Table 5. Statistical paraiizetel-s of elements in the percussiorz drilling sanzples. x = arithinetic nzearz, s = standard deviation, c = coefficieizt 
of variafion, ~izd = median, min = nzinirnuiiz corzterzt, iizax = maxhizurit corztent, 11 = n~trizber o f  sanzples 

x 5 23 84 203 49 9 2 38 25 
s 3 2 15 5 2 198 88 6 3 67 12 
md 1 18 90 139 38 7 1 25 24 
c 6.1 0.7 0.6 1 .O 1.8 0.6 1.5 1.8 0.5 
min < 1 5 11 7 10 2 < 1 < 1 7 
max 417 8 8 290 1100 1120 3 2 2 1 533 104 
n 166 166 103 166 166 166 63 63 166 

Taulukko 6. Moreenin hienoaineksen ( t0.06 mm) geokemia Suomessa. 
Table 6. Geochenzistry of till fiizes (<0.06 mm) ii1 Finland. 

(1) Alkuaineiden keskipitoisuus (mediaani) geokemiallisen provinssin C (Svekokarjalaiset liuskeet ja gneissit) alueella Koljosen (1992) 
mukaan. - Tlze average concentratio~z (nzedian) of elenzents in the geochenzical province C (Areas of Svecokarelian shcists and gneisses) 
after Koljoneiz (1992). 
(2) 2.5 % trimmattu aritmeettinen keskiarvo ja -hajonta Koljosen (1992) ja siinä lainattujen lähteiden mukaan. - 2.5 % trinznzed arithnzetic 
i~zean arzd standard deviation after Koljoneiz (1992) and the references within it. 
( 3 )  2.5 % trimmattu aritmeettinen keskiarvo Suomen kartaston (1990) mukaan. - 2.5 % tririzrized arithnletic nzeati afterAtlas of Fi~zland (1990). 
( 4 )  HN0,-HC1-liukoisen hienoaineksen aritmeettinen keskiarvo Suomen kartaston (1990) mukaan. - Arithmetic nzean of HN0,- 
HCl soluble till fiizes after Atlas of Finland (1990).  
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Kuva 20. Kullan, koboltin, kuparin ja telluurin kumulatiiviset frekvenssijakaumat moreenissa Petajavaaran 
kohdealueella. 
Fig. 20. Cunzulative frequence distribution of gold, cobalt, copper arzd tell~lriurn irz till of tlze Petäjlivaara site. 

Kuva 21. Kullan esiintyminen moreenissa Petäjävaaran kohdealu- 
eella. Aineistona on kaytetty tutkimusmonttujen korkeimpia pitoi- 
suuksia (1 näytetmonttu) ja iskuporanaytteita (koskee myös kuvia 
22 ja 23). 
Fig. 21. Distribution of gold in till of tlze Petajävaara area. The 
rnaps are based on the kighest corzcentrations in the testpit samples 
( 1  sanzplehest pit) arzd percussion drilled till sarnples (concerrz 
also Figs. 22 arzd 23). 

Kuva 22. Kuparin esiintyminen moreenissa Petajavaaran kohdealu- 
eella. 
Fig. 22. Distributiorz of copper in tlze till of the Petäjävaara area. 
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runsaasti. Kupari- ja telluuripitoisuudet ovat koko 
kohdealueella varsin korkeita ja anomaaliset pi- 
toisuudet ovat yleisiä. Nikkelin jakauma on nor- 
maali. 

Tutkimusmonttujen korkeimpien pitoisuuksien 
ja iskuporanäytteiden yhdistetyillä kartoilla on 
esitetty kullan, kuparin ja koboltin jakautuminen 
moreenissa. Kullan esiintymistä (kuva 21) tarkas- 
teltaessa korkeimmat pitoisuudet keskittyvät sel- 
västi kohdealueen keskiosassa jo geofysiikan mit- 
tauksissa havaittuun koillis-lounaissuuntaiseen 
vyöhykkeeseen (vrt. kuvat 4 ja 11). Korkein pitoi- 
suus (245 ppb) on tässä vyöhykkeessä M1:ssa 
muiden pitoisuuksien vaihdellessa 20-40 ppb:n 
valilla. Muita korkeita kultapitoisuuksia esiintyy 
alueen lounaisosassa (mm. 24 ppb ja 417 ppb) ja 

luoteessa (30 ppb). Lisäksi monissa iskuporanäyt- 
teissä koko kohdealueella pitoisuudet kohoavat yli 
10 ppb:n. Korkeat kuparipitoisuudet ovat keskitty- 
neet kohdealueen keskiosaan (kuva 22). Pitoisuudet 
ovat selvästi anomaalisia useassa näytteessä ja var- 
sinkin M1:ssa (3030 ppm) sekä sen ympäristössä, 
missä kuparipitoisuudet vaihtelevat keskimäärin 
600-1400 ppm:n valilla. Kobolttipitoisuudet ovat 
vain hieman kohonneet taustasta (kuva 23), mutta 
niiden jakautuminen nayttaa olevan jossain maarin 
yhtenevä kuparin kanssa. Kuparipitoisuudet alene- 
vat loivasti maksimista itäänpäin muodostaen viuh- 
kamaisen anomaliakuvion. Kulta- ja kobolttipitoi- 
suuksien aleneminen on kuparia nopeampaa ja jo 
muutaman sadan metrin kuljetuksen jälkeen pitoi- 
suudet putoavat taustapitoisuuksiin. 

Alkuaineiden korrelointi 

Tutkimusmonttujen näytteissä kullalla nayttaa 
olevan hyva korrelaatio kromin ja kuparin sekä 
erittain hyva telluurin kanssa (taulukko 7). Myös 
nikkeli ja palladium näyttävät korreloivan jossain 
maarin sekä arseeni ja lyijy huonosti kullan kanssa. 
Monilla metalleilla, kuten koboltilla, kromilla, ku- 
parilla, nikkelillä ja sinkillä on keskenään hyva tai 
erittain hyva korrelaatio. Sen sijaan arseeni ja rikki 
korreloituvat keskimäärin huonosti edellisiin me- 
talleihin. Huomattavaa on myös palladiumin hyva 
korrelaatio koboltin, kromin, kuparin ja nikkelin 
kanssa. Iskuporanäytteissä kullalla ei ole minkään- 
laista korrelaatiota muihin alkuaineisiin (taulukko 
8) ja myös muilla metalleilla on keskenään tutki- 
musmonttunäytteitä heikommat korrelaatiot. Rik- 
kiä ei ole analysoitu iskuporanäytteistä. 

Kuva 23. Koboltin esiintyminen moreenissa Petajavaaran kohdealueella. 
Fig. 23. Distribution of cobalt iii the till of the Petajavaara area. 

Taulukko 7. Tutkimusmonttujen C-horisontin moreeninaytteiden alkuaineiden korrelaatioita. > 0.5 korrelaatiot on lihavoitu. Naytemaara on 90. 
Table 7. Correlation rnatrix for the C horizon in tlze 90 test pit sainples. Correlations > 0.5 are ntarked in bold type. Nztntber of samnples is 90. 
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Taulukko 8. Iskuporanäytteiden alkuaineiden korrelaatiokertoimet. > 0.5 korrelaatiot on lihavoitu. Pelkkä viiva tarkoittaa, ettei 
korrelaatiota voi määrittää. Näytemaara on 63-166 (vrt. taul. 4). 
Table 8. Correlation nzatrix of percussion drilling sanzples. Correlations > 0.5 ai-e nzarked in bold type. Correlations that coidd izot be 
deternzined are nzarked with a h e .  Nztnzber of sanzples is 63-166 (cf. table 4). 

Eri moreenifraktiot 

Hienoimman fraktion lisäksi on analysoitu myös 
kaksi karkeampaa fraktiota, joita on vertailtu 23:n 
ylemmän moreenipatjan näytteen osalta (taulukko 
9). Kultapitoisuuksien voimakas vaihtelu tulee ko- 
rostetusti esille karkeimmissa fraktioissa, mika on 
selvästi havaittavissa M1:ssa (kuva 24). Fraktion 
0.06-0.5 mm keskipitoisuus on 45 ppb ja maksimi- 
pitoisuus kohoaa 589 ppb:aan. Myös karkeimmas- 
sa fraktiossa korkein pitoisuus on huomattava 
(maks. 72 ppb). Keskihajonnat ovat kuitenkin mo- 
lemmissa fraktioissa korkeita, mika osoittaa kor- 
keiden pitoisuuksien olevan satunnaisia. Karkein 
fraktio reagoi herkimmin kulta-anomalioihin, silla 
pitoisuudet kohoavat ainoastaan kupari-kultarikkaan 
hiertovyöhykkeen välittömässä läheisyydessä jäa- 
den muualla alhaisiksi ja usein alle maäritysrajan. 

Kuparilla kaikki fraktiot näyttavat olevan kes- 

kenään samankaltaisia. Kullan jakautumiseen nah- 
den eroa on karkeimmissa fraktioissa, silla kaik- 
kein alhaisimmat pitoisuudet ovat fraktiossa 0.06- 
0.5 mm eikä fraktiossa > 2 mm. Keskimmäisessä 
fraktiossa korkein pitoisuus on 6910 ppm (monttu 
M l )  ja keskipitoisuus 361 ppm. Eri fraktioiden 
keskihajonnat ovat kuparilla kuitenkin korkeam- 
pia kuin kullalla eli maksimipitoisuudet ovat sel- 
västi satunnaisempia. Todellisemman kuvan kes- 
kipitoisuudesta antaneekin mediaani, jonka suu- 
ruus on fraktiossa 0.06-0.5 mm 86 ppm ja fraktios- 
sa > 2 mm 167 ppm. Telluurin jakautuminen eri 
fraktioissa on samankaltainen kuparin jakautumi- 
sen kanssa. Keskimmäisessä fraktiossa on korkein 
ja alhaisin pitoisuus, mika nostaa keskihajontaa 
muita suuremmaksi. Hienoimman ja keskimmai- 
sen fraktion keslupitoisuutta nostavat muutamat 
M l  :n korkeat pitoisuudet. Muuten jakautuminen 
on suhteellisen tasaista. Telluurin jakautuminen 

Taulukko 9. Tilastollisia tunnuslukuja monttujen Ml-4 ja M101-104 eri fraktioiden kulta-, kupari-, rikki- ja telluuripitoisuuksista. x = 
keskipitoisuus, s = keskihajonta, md = mediaani, c = vaihtelukerroin, min = pienin ja max = suurin pitoisuus. Näytemaarä on 23. 
Table 9. Statistical paranzeters of gold, copper, sulphz~r and telluriunz iiz tillfiactions in tlze test pits Ml-4 and M101-104. x = arithmetic nzean, 
s = standard deviation, c = coeflcient of variation, 1nd = median, min = nziizinzunz content, nzax = nzauinzunz conteizt. Number of sanzples is 23. 

x 3 0 45 10 537 361 390 44 404 67 5 7 3 2 19 
s 64 151 17 599 1256 873 8 6 918 148 66 82 18 
md 7 3 3 376 86 167 26 183 25 3 5 15 15 
c 2.1 3.4 1.7 1.1 3.5 2.2 2.0 2.3 2.2 1.2 2.6 1 .O 
min 1 2 2 64 27 2 8 13 47 12 15 4 5 
max 245 589 72 3030 6910 4780 488 5160 799 315 461 95 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Szrrvey of Finland, Repoi-t of Investigatiort 142, 1998 
Kupari- ja kultapitoisen hiertovyöhykkeen paikantaminen moreenigeokemiallisin tutkimuksin ... 

kuvaa myös yleisesti monien muiden metallien 
(esim. koboltin, kromin, nikkelin ja sinkin) esiin- 
tymistä eri fraktioissa. 

Rikkipitoisuudet ovat hienoimmassa fraktiossa 
hyvin alhaisia, eivätkä pitoisuudet kohoa edes 
M l  :ssa. Keskimmäisessä fraktiossapitoisuudet ko- 
hoavat kymmenkertaisiksi hienoimpaan fraktioon 
verrattuna. Karkeimmassa fraktiossa pitoisuudet 
ovat jälleen alhaisempia. Myös rikille on tyypillis- 
tä pitoisuuksien suuri vaihtelu varsinkin karkeim- 
massa fraktiossa. 

Raskasmineraalit 

Raskasrnineraalinaytteissa kultapitoisuudet ovat 
korkeat, vaikkakin keskihajonta on suuri (taulukko 
10). Myös kuparipitoisuuksien keskihajonta ja 
vaihtelukerroin ovat suuria. Raskasmineraalinäytteissä 
koboltti- ja lyijypitoisuudet ovat kaksinkertaiset ja 
arseenipitoisuus selvästi korkeammalla tasolla kuin 
hienoaineksessa. Rikkipitoisuuden kasvu on 
hienoainekseen verrattuna kymmenkertainen. Kultaa 
ja kuparia lukuunottamatta hivenalkuaineiden 
esiintyminen näytteissä on melko tasaista, sillä 
keskiarvot ja mediaanit ovat lähes samat sekä 
keskihajonnat alhaisia. 

Kuva 24. Moreenin eri fraktioiden kulta-, kupari-, rikki- ja telluu- 
ripitoisuuksien jakautuminen Petajavaaran kohdealueella. Koko- 
naisnaytemaära on 23. Kartalla on esitetty monttujen sijainti ja 
kalliopera (vrt. kuvaan 10). 
Fig. 24. Distributioiz of gold, copper, sulphur and tellzlri~i~it in tillfiactio~ts 
in tlte Petäjävaara area. The total nuntber of santples is 23. The location 
of the test pits and bedrock are presented in the ntap (cf. Fig. 10). 
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Taulukko 10. Raskasmineraalien alkuainepitoisuuksia tutkimusmontuissa. x = keskipitoisuus, s = keskihajonta, md = mediaani, c = 
vaihtelukerroin, min = pienin pitoisuus ja max = suurin pitoisuus. Naytemaara on 19. 
Table 10. Statistical paranieters of elements in heavy nzineral concentrate in the testpits. x = arithnzetic rnean, s = standard deviation, c = 
coefficient of variation, nid = nzedian, min = niiizirnum content, max = nzaxinzurn content. Nunlber of sanlples is 19. 

x 4 3 3 48 254 209 45 17 0.07 12 
s 6 7 14 85 602 8 6 0.08 2 
md 1 3 5 46 257 69 47 15 0.04 12 
c 1.6 0.2 0.3 0.3 2.9 0.2 0.3 1.2 0.2 
min < 0.01 21 3 1 58 33 26 10 0.01 10 
max 17 40 8 9 381 2690 5 9 28 0.3 15 

Tutkimusojat 

Hiertovyöhykkeeseen tutkimusmontun M l  ym- 
päristöön kaivetuista tutkimusojista UI-U4 pys- 
typrofiileilta otettujen moreeninäytteiden analy- 
soitujen alkuaineiden tilastollisia parametreja on 
esitetty taulukossa 11 ja kullan, kuparin sekä tel- 
luurin jakautuminen kuvassa 25. Tutkimusojien 
moreenin kultapitoisuudet ovat kauttaaltaan var- 
sin korkeat (keskipitoisuus 10 ppb). Korkein pitoi- 
suus on 96 ppb ojassa U4. Ojassa U1 on havaitta- 
vissa hiertovyöhykkeen aiheuttama kultapitoisuu- 
den nousu näyteprofiilin 10 1902 itäpuolella, tosin 

pitoisuudet eivät kohoa yhtä korkeiksi kuin M 1 :ssa. 
Sen sijaan kuparipitoisuudet, joiden keskipitoi- 
suus on 759 ppm ja maksimi 6510 ppm, ovat hyvin 
korkeita ojissa UI ja U4. Koska pitoisuudet ovat 
kauttaaltaan korkeita, keskihajonta ja vaihteluker- 
roin ovat alhaisia. Pitoisuuksien kasvu luoteesta 
kaakkoon mentäessä on näkyvissä kaikilla metal- 
leilla. Telluurin pitoisuudet ovat selvästi yleistä 
tasoa korkeammat (keskimäarin 65 ppb) ja sen 
jakautuminen noudattelee kuparin jakautumista. 
Muista metalleista koboltin, nikkelin ja sinkin sekä 
palladiumin pitoisuudet ovat kohonneet yleisestä 
tasosta. 

Taulukko 11. Tutkimusojien moreeninaytteiden alkuaineiden keskipitoisuus (x), keskihajonta (s), mediaani (md), vaihtelukerroin (c), 
pienin pitoisuus (min) ja suurin pitoisuus (max). Naytemaara on 58. 
Table I I .  Statisticalpararneters of elernents in till sanlples fronz tAe test trenckes. x = arithnzetic nzean, s = standard deviation, c = coefficient 
of variation, nzd = median, niin = rninirnum content, nzax = maxiinum content. Nuniber of sanzples is 58. 

x 10 3 2 759 134 15 12 65 3 2 
s 16 41 1039 25 1 11 9 67 18 
md 4 24 417 7 1 14 10 42 28 
c 1.7 1.3 1.4 1.9 0.7 0.8 1 .O 0.6 
min 1 7 66 27 1 3 14 16 
max 76 312 6510 1610 67 55 356 136 
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TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 

Kallioperä 

Tutkimusalueen kallioperan keskiosaa hallitsee 
pitkä ja kapea koillis-lounaissuuntainen Petajavaa- 
ran kohdealuetta luoteispuolelta sivuava akselikul- 
minaatiovyöhyke. Siina Kivalon muodostuman 
kvartsiittikerrostuman alta tulevat näkyviin kerros- 
myötaisten diabaasien leikkaamat Runkauksen muo- 
dostuman emaksiset vulkaniitit. Akselikulminaa- 
tiovyöhykkeessa on Petajavaaran kohdealueella pai- 
kallinen laajentuma. Siina päävyöhykkeen kanssa 
rinnakkaisissa pienempimuotoisissa akselikulminaa- 
tioissa poimuakselien kaadekulmat vaihettuvat ly- 
hyellä matkalla vastakkaisiin suuntiin. Näihin rin- 
nakkaisiin, lyhyisiin akselikulminaatioihin liittyvat 
vulkaniitti-diabaasijaksot erottaa kvartsiittikerros- 
tumasta kerroksellisuuden kulunsuuntaiset pysty- 
asentoiset ja terävät siirrokset. 

Petajavaaran kohdealueelta paikannettiin vul- 
kaniitti-diabaasikerrostuman ja kvartsiitin välisen 
siirroksen yhteydesta epayhtenaiseen ja maksi- 
missaan noin 20 m leveään hiertovyöhykkeeseen 
liittyvää hydrotermista muuttumista. Muuttumi- 
nen on yleensä ollut juonimaista ja terävästi ympa- 
ristöönsa rajautuvaa. Se ilmenee kvartsi- ja karbo- 
naattijuonina seka raitaisina biotiitti-amfiboli-kar- 
bonaattikivina. Lisaksi jossain määrin esiintyy as- 
teittaista biotiittiutumista ja karbonaattiutumista. 
Kvartsiitin puolella muuttumista on vain vähän 

havaittavissa. Muuttumisvyöhykkeisiin liittyvat 
kupari ja kulta esiintyvät satunnaisesti ja vain 
pienillä alueilla merkittavina pitoisuuksina. Hyd- 
rotermisen muuttumisvyöhykkeen yhteydesta Ro- 
gen-moreeniharjanteelta löytyneet muuttuneesta 
amfiboliitista koostuvat malmilohkareet todettiin 
paikallisiksi ja ainaostaan kymmeniä metrejä lah- 
töpaikaltaan kulkeutuneiksi. 

Paikallistettu kupariaja kultaa sisältävä muuttu- 
nut hiertovyöhyke sijoittuu itä-länsisuuntaisen mo- 
reenin kupari-kulta-kobolttianomalian itaosaan. 
Koska moreenissa on korkeita pitoisuuksia myös 
lannempana, on samantyyppisten rinnakkaisten 
muuttumisvyöhykkeiden olemassaolo oletettavaa. 
Viitteenä niistä ovat Harakkojan suistosta kvartsii- 
tin ja vulkaniitti-diabaasikerrostuman kontaktista 
löydetyt hydrotermisesti muuttuneesta kvartsiitis- 
ta koostuvat paikalliset malmilohkareet. Lisaksi 
kvartsiittimalmilohkareista runsaan kilometrin ver- 
ran lounaaseen on heikko koillis-lounaissuuntai- 
nen johde, jonka yhteyttä moreenin metallipitoi- 
suuksiin ei saatu varmistettua aikaisempien tutki- 
musten syvakairausrei'illa. Johteen aiheuttajaksi 
on kuitenkin analogiaperustein tulkittu muuttu- 
misvyöhyke, josta moreenin kohonneet kupari- ja 
kultapitoisuudet ovat peraisin. 

Maaperä 

Rogen-moreeniharjanteiden rakenteessa havai- 
taan kaksi rakenteeltaan, koostumukseltaan ja mo- 
reenigeokemialtaan toisistaan eroavaa moreeni- 
patjaa. Naista alemman aines on harmaata, hieno- 
ainespitoista ja hiekkaista moreenia, jonka kiviai- 
nes on pitkamatkaista, loivakaateista ja suuntauk- 
seltaan 330". Moreeni on raekoostumukseltaan 
hyvin homogeeninen, eikä siinä esiinny juurikaan 
rakenteita. Patja on kerrostunut subglasiaalisissa 
olosuhteissa pohjan kerrostumismoreenina (lod- 
genzerzt till). Ylemmän patjan aines on ruskeanhar- 
maata, hiekkaista tai soraista moreenia, jonka ki- 
vet ovat paikallisempia alempaan patjaan verrattu- 
na. Kivista suurin osa kaatuu jään tulosuuntaan 
(240-27O0), mutta osa myös vastakkaiseen suun- 
taan, mikä saattaa olla seurausta sekundaaristen 
prosessien aiheuttamasta uudelleen kerrostumises- 
ta. Lounainen suuntaus johtuu jaatikön tekemästä 
vaistöliikkeesta Petajavaaran kohdalla. Rakentei- 
densa perusteella ylempi patja on deglasiaation lop- 
puvaiheen pintamoreenia, joka on kerrostunut jaa- 
tikön reunaosassa sulamis- (nzelt-out till) ja valu- 

moreenina (fZow till), kun sulamisvesia on ollut 
paikoin runsaasti läsnä ja jaatikön reunassa on ta- 
pahtunut louhivaa toimintaa. Voimakkaan jaatik- 
köeroosion ja lyhyen kuljetuksen seurauksena hy- 
vin paikallista, allaolevasta kalliosta peraisin ole- 
vaa ainesta on kerrostunut harjanteiden pintaosan 
moreeniin ja pintalohkareiksi (ks. Aario 1990). 
Koska Petajavaaran alueelta ei tavattu Veikselin 
varhaisemmassa vaiheessa kerrostunutta tummaa 
moreenia (jota ovat havainneet muualta Etela-La- 
pista muun muassa Korpela (1969) jaHirvas (199 l)), 
ja molempien moreenipatjojen hienoainespitoisuus 
on alhainen seka pakkautuneisuus vähäinen, ainek- 
sen on päätelty kerrostuneen Myöhais-Veikselin 
aikana Ranuan aktiivisessa kielekevirtauksessa. 

Petajavaaran moreenistratigrafiset havainnot tu- 
kevat Aarion (1990) Ranuan Portimojarvelta esitta- 
maa teoriaa Rogen-moreenien synnylle j aatikön aal- 
tomaisesta liikkeestä seuranneen louhivan toimin- 
nan ja lyhyen kuljetuksen tuloksena. Aaltomainen 
liike voi syntyä sulamis- ja jaatymisprosessien vuo- 
rottelun seurauksena (vrt. esim. Lliboutry 1979). 
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Olosuhteet tälle ovat olleet mahdolliset deglasiaa- 
tiovaiheessa, kun jaatikön reuna on vetäytynyt 1ä- 
helle j äänjakaj aa j a jäätikkö on menettänyt suurim- 
man osan massastaan sekä ohentunut varsinkin reu- 
naosistaan. Prosessia ovat tukeneet myös jaatikön 
reunan jakautuminen kielekkeiksi ja alustan topogra- 
fiavaihtelut, joista jälkimmäisen ovat aiheuttaneet Ro- 
vaniemen-Tervolan alueella jaatikön yleiseen liike- 
suuntaan nähden poikittaiset vaarajaksot. Suurtopo- 
grafisesti harjanteet sijoittuvat alaville alueille, kuten 
Lundqvist (1969, 1989) on esittänyt. 

Petäjavaaran alueelta otettiin tutkimusmontuis- 
ta moreenigeokemian näytteitä A- ja B-horison- 
teista. Tällä haluttiin kontrolloida alkuaineiden 
esiintymistä eri horisonteissa, silla useissa artik- 
keleissa on todettu B-horisontin soveltuvan par- 
haiten kullan etsintään (esim. Gleeson & Nichol 
1987, Sibbick & Fletcher 1993; ks. myös Gleeson 
et al. 1989). Kulta, monien muiden alkuaineiden 
ohella, rikastuu B-horisonttiin, mikäli maan pinta- 
osissa on kultaa tai kultapitoisia mineraaleja läsnä. 
Rogen-moreenin kerrostumismekanismista johtu- 
en olisi oletettavaa, että kultapitoista ainesta esiin- 
tyisi aivan harjanteiden pintaosissakin. Petäjävaa- 
ran alueella anomaaliset pitoisuudet esiintyivät 
kuitenkin vasta C-horisontissa, eikä kohonneita 
pitoisuuksia ollut juurikaan maannoshorisonteissa 
edes kupari-kultarikkaan hiertovyöhykkeen yllä. 

Tutkimusmonttunäytteiden C-horisontin kulta- 
pitoisuudet ovat molemmissa moreenipatjoissa 
huomattavat, vaikkakin alemman patjan aines on 
pitkämatkaisempaa ja hienoainespitoisempaa ylem- 
män patjan ainekseen verrattuna. Kulta on jakautu- 
nut moreeniin tasaisesti, silla naytteiden kultapitoi- 
suuksien keskihajonta ja vaihtelukerroin ovat alhai- 
sia. Ylemman moreenipatjan aines on karkeaa ja 
lyhytmatkaista, silla se on kerrostunut olosuhteissa, 
missä sulavesiä on ollut runsaasti mukana. Kultaa 
on ilmeisesti veden poistumisen yhteydessä rikas- 
tunut moreeniin. Ajatusta tukevat raskasmineraali- 
naytteiden korkeat kultapitoisuudet, joista osa on saat- 
tanut aiheutua hippuefektistä. Kulta saattaa esiintyä 
myös sulkeumina iikkikiisuissa, jolloin moreenin pin- 
taosiin joutuneista kiisuista on postglasiaalisen rapau- 
tumisen myötä konsentroitunut kultaa. Huomattavaa 
on arseenipitoisuuksien alhaisuus, kun otetaan huo- 
mioon, että sitä pidetään yleisesti hyvänä kullan 
indikaattorina (esim. Boyle 1979, Gleeson et al. 
1989, Hartikainen & Nurmi 1993). 

Kuparipitoisuudet ovat alemmassa moreenipat- 
jassa selvasti ylempää patjaa suuremmat. Tämän 
saattavat aiheuttaa laajalla alueella kalliossa esiin- 
tyvät hydrotermisesti muuttuneet vyöhykkeet, jois- 
ta kuparikiisua on irronnut tasaisesti jäätikkökul- 
jetuksen mukaan. Myös emäksinen vulkaniitti jo 
sinällään sisältää jonkin verran kupari(kiisu)a 

L'saastuttaen'' moreenin. Alemman patjan suuresta 
hienoainesmäärästä päätellen kuparikiisua on jau- 
hautunut ja sekoittunut tasaisesti moreeniainekseen. 
Ylemmästä patjasta liuennutta kuparia saattaa olla 
myös adsorpoituneena pienten rakeiden pinnalle, jol- 
loin kuparipitoisuudet korostuvat hienoainesfrakti- 
ossa. Ylemman patjan aineksessa kuparipitoisuudet 
laskevat, mutta keskihajonta pysyy edelleen korkea- 
na. Alhaiset pitoisuudet saattavat olla seurausta hie- 
norakeisen kuparin huuhtouturnisesta sulavesiin mo- 
reeniaineksen tiivistyttyä kerrostumisen jälkeen. 

Monet hivenmetallit indikoivat selvasti hydro- 
termisten muuttumisvyöhykkeiden läsnäoloa Petä- 
jävaarassa, silla pitoisuudet kohoavat huomattavas- 
ti yleisestä tasosta eteenkin tutkimusmonttunäyt- 
teissä. Koboltin, kromin, nikkelin ja telluurin esiin- 
tyminen antaa selviä viitteitä niiden lähtöalueen 
yhtenevyydestä kullan ja kuparin alkuperään, silla 
korrelaatiot ovat voimakkaita. Myös tutkimusojissa 
muidenkin kuin kullan ja kuparin pitoisuudet koho- 
avat huomattaviksi. Palladiumin hyvä korrelaatio 
useiden metallien kanssa on merkillepantavaa ja 
sen esiintymisen yhteys kullan sekä myös kuparin 
kanssa vaatii lisäselvityksiä. 

Rikkipitoisuudet ovat hienoimmassa fraktiossa 
hyvin alhaisia ottaen huomioon, että rikkiä on mo- 
reeninäytteissä paljain silmin erotettavina, noin 1-2 
mm:n kokoisina rikkikiisukiteinä. Analyysi antaa 
ilmeisesti todellista alhaisempia pitoisuuksia, mika 
johtunee analyysissa käytetystä osittaisuutosta. Sa- 
maa menetelmää käyttäessään Kähkönen (1996, 
60) on Lapin moreenimaannoksia tutkiessaan arvi- 
oinut sulfidimineraaleista liukenevan rikin määräk- 
si vain 10-20 prosenttia kokonaispitoisuudesta. 
Mahdollisen virhelähteen saattaa aiheuttaa myös 
kiisuista peräisin olevan hienojakoisen rikin haih- 
tuminen kuningasvesiliuotuksen aikana pois. Kar- 
keammissa fraktioissa (esim. fraktiossa 0.06-0.5 
mm), joissa karlteina kiteinä esiintyvien kiisujen 
määrä muuhun ainekseen verrattuna on suhteelli- 
sesti suurempi, keskimääräiset pitoisuudet ovat kym- 
menkertaiset hienoimman fraktion pitoisuuksiin 
verrattuna. Edellisten perusteella näyttäisi siltä, että 
Petäj ävaaran tapauksessa rikkipitoisuudet fraktios- 
sa 0.06-0.5 mm ovat lähinnä kokonaispitoisuutta, 
kun käytetään osittaisuuttoa. 

Raskasmineraalien geokemia osoittaa selvasti 
metallien ja kiisujen esiintymisen yhteyden, mika 
onkin hydrotermisesti muuttuneille hiertovyöhyk- 
keille luonteenomaista. Korkeista kultapitoisuuk- 
sista huolimatta silminnähtäviä kultahippuja ei on- 
nistuttu löytämään raskasmineraalinäytteistä, mika 
saattaa johtua kullan pienestä raekoosta tai esiinty- 
misestä sulkeumina kiisuissa. 

Iskuporanäytteet, jotka on otettu huomattavasti 
laajemmalta alueelta kuin tutkimusmonttunäytteet 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Sirrvey of Finland, Report of I~ivestigotioiz 142, 1998 
Pertti Sarnln & Seppo Rossi 

ja yleensä alemmasta moreenipatjasta, edustavat 
homogeenisempaa ja samalla alueellisempaa alku- 
aineiden pitoisuustasoa. Keskimääräiset kulta- ja 
kuparipitoisuudet ovat alhaisempia kuin tutkimus- 
monttunaytteissa, mikä johtuu näytemäärän kas- 
vamisestaja näytteenottoalueen laajenemisesta (vrt. 
Peuraniemi 1982). Korrelaatioiden heikkenemi- 
nen iskuporanaytteissa on huomattavaa verrattuna 
tutkimusmonttujen naytteisiin. Yksi tekijä heik- 
koon korreloitumiseen saattaa olla näytteenoton 
huono kontrollointi iskuporanaytteenotossa, var- 
sinkin jos otetaan yksi näyte niin syvältä kuin 
mahdollista. Näytteenottosyvyydet vaihtelevat huo- 
mattavasti eri osissa näytteenottoaluetta, jolloin 
näytteiden vertailtavuus heikkenee. Tämän seu- 
rauksena aineistossa on naytteita seka maannok- 
sesta että molemmista moreenipatjoista. 

Petäjavaarassa tehtyjen tutkimusten perusteella 
voidaan esittää teoreettinen malli jaatikön kulku- 
suuntaan nahden poikittaisista hiertovyöhykkeista 
peräisin olevan kullan kuvastumisesta eri moree- 
nipatjojen geokemiassa Rogen-moreenialueella 
(kuva 26). Alemmassa patjassa yksittäinen lähde 
ei juuri erotu aineksen pitkamatkaisuuden vuoksi, 
mutta ylempään patjaan se aiheuttaa voimakkaan 
maksimin muuten hyvin alhaisella tasolla olevissa 
pitoisuuksissa. Kun lähteitä on useita, alemmassa 
patjassa ei edelleenkään näy anomaliahuippuja vaan 
pitoisuudet kohoavat kauttaaltaan yleisestä tasos- 
ta. Ylemmässä patjassa anomalioita on jokaisen 
harjanteen kohdalla. Tästä seuraa, että esimerkiksi 

iskuporanaytteenotossa, jossa naytteita saadaan 
molemmista patjoista, tulosten tulkinta vaikeutuu 
ja tulokset voivat olla jopa harhaanjohtavia. 

Kuva 26. Petajavaaran kohdealueelta tehtyjen havaintojen pohjalta 
laadittu teoreettinen malli kullan esiintymisestä kahdessa moreeni- 
patjassa Rogen-moreenialueella. kun kalliossa esiintyy (A) yksi 
malmijuoni tai (B) useita kultarikkaita hiertovyöhykkeita tai mal- 
mijuonisto. (1) ylempi moreeni, (2) alempi moreeni, (3) kallio, (4) 
mineralisoitunut juonilhiertovyöhyke, ( 5 )  turve. 
Fig. 26. Tlzeoretical imdel  for the distribution of gold in the two till 
beds of tlze Rogerz ~izoraiizes wlzeiz (A)  only orte ore dyke or (B )  
several gold-rich shear zones or ore dykes are preseizt i~z tlze 
bedrock. Syiizbols: (1)  zlpper till, ( 2 )  lower till, (3) bedrock, (4 )  
nzinernlized vein/shear zone, (5)  peat. 

YHTEENVETO 

Peräpohjan liuskealueella, Etelä-Lapissa tehtiin 
malminetsintää tukevia maaperägeologisia tutki- 
muksia, jotka jakautuivat alueellisiin ja kohteelli- 
siin tutkimuksiin. Ilmakuvatulkintaa apuna kaytta- 
en selvitettiin eri moreenimuodostumatyyppien alu- 
eellista esiintymistä. Yksi tarkimmin tutkituista koh- 
teista oli Petäjavaara, josta oli jo aiemmin tunnettu 
kulta-kupari-kobolttianomalia moreenissa. Petaja- 
vaaran kohdealueen moreenistratigrafiaa ja moree- 
niaineksen koostumusta seka kulkeutumista selvi- 
tettiin yksityiskohtaisilla monttututkimuksilla. Sa- 
malla tehtiin myös täydentavia kallioperatutkimuk- 
sia tutkimusojien ja syvakairauksien avulla. 

Rovaniemen-Tervolan alueella on laajimmin pei- 
te- ja pohjamoreenia soiden peittamina tai ympa- 
röimina loivapiirteisina ja suuntautumattomina 
muodostumina. Aktiivisen jaatikön moreenimuo- 
dostumista yleisimpiä ovat Rogen-moreenit, joita 
on koko tutkimusalueella. Alueen koillisosassa ne 
vaihettuvat drumliineihin ja flutingeihin, joiden 

määrä ja malrninetsinnallinen merkitys on vähäinen. 
Kuolleen jään kumpumoreeneja esiintyy laheisessa 
yhteydessä itä-lansisuuntaisten harjujaksojen kans- 
sa. Vaarojen rinteillä ja moreenimuodostumien 
pintaosissa on havaittavissa huuhtoutumista, jota 
ovat aiheuttaneet Ancylusj arven rantavoimat deg- 
lasiaation loppuvaiheessa. Suuntauslasku- ja uur- 
rehavaintojen perusteella alueella on tunnistetta- 
vissa kaksi jaatikön virtausvaihetta, joista vanhem- 
man tulosuunta on ollut 3300 ja nuoremman 270- 
280". Virtaussuunnan paikallisia vaihteluja edellä 
mainittuihin suuntiin nahden on varsinkin vaarojen 
kupeella jaatikön kiertoliikkeestä johtuen. 

Petäjavaaran kohdealueella kalliopera jakautuu 
Runkauksen muodostuman emaksisiin vulkaniittei- 
hin ja Kivalon muodostuman kvartsiittiin. Kerros- 
myötaiset diabaasijuonet leikkaavat runsaslukuisi- 
na vulkaniitteja ja vahaisemmassa määrin myös 
kvartsiittia. Kvartsiittikerrostuman alta pienimuo- 
toisissa ja rinnakkaisissa akselikulminaatioissa vul- 
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kaniitti-diabaasikerrostumasta näkyviin tulevat yk- 
siköt liittyvät sitäluoteispuolelta sivuavan akselikul- 
minaatiovyöhykkeen paikalliseen laajentumaan. Sii- 
nä pystyasentoiset ja pääsääntöisesti kerroksellisuu- 
den kulkusuuntaa myötäilevät siirrokset erottavat 
vulkaniitti-diabaasikerrostuman kvartsiitin alaosan 
kvartsipalloisesta konglomeraattikerroksesta. 

Metadiabaasin ja kvartsiitin tektonisesta kontak- 
tista paikallistettiin enimmillään noin 20 m leveä 
hydrotermisesti muuttunut epayhtenainen hierto- 
vyöhyke. Siinä kvartsi-karbonaattijuonet sisältävät 
vaihtelevasti kultaa, kuparikiisua j a rikkikiisua seka 
magnetiittia. Kupari ja kulta esiintyvat hiertovyö- 
hykkeessa merkittavina pitoisuuksina varsin suppe- 
alla alueella. Lohkarehavaintojen, geofysikaalisten 
mittausten ja moreenigeokemian perusteella kohde- 
alueella pääteltiin esiintyvän useita rinnakkaisia 
edellä kuvatun kaltaisia hydrotermisesti muuttunei- 
ta vyöhykkeitä. 

Rogen-moreeni on yleisin muodostumatyyppi 
Petajavaaran kohdealueella ja se esiintyy harjantei- 
na, jotka koostuvat kahdesta moreenipatjasta. Niis- 
tä alempi on struktuuri- ja tekstuuriominaisuultsien 
perusteella kerrostunut pohjamoreenina ja ylempi 
pintamoreenina. Harjanteita peittävät teravasarmai- 
set ja hyvin paikallista kallioperaa edustavat lohka- 
reet. Lohkareinen pinta on seurausta kerrostumisen 
loppuvaiheen voimaldtaasta j aatikön louhivasta toi- 
minnasta, jota ovat edesauttaneet jäätikön reunan 
ohentuminen ja jakautuminen kielekkeiksi seka alus- 
tan topografian vaihtelut. Myös sekundaarinen ri- 
kastuminen moreenin pinnan huuhtouduttua saattaa 
osaltaan selittää lohkareikkojen syntyä. 

Kohteellisen malminetsinnan lähtökohtana oli- 
vat Petäjavaaran alueelta Rogen-moreeniharjantei- 
den pinnalta löydetyt hydrotermisesti muuttuneet 
emaksiset vulkaniitti- ja kvartsiittilohkareet, joiden 
kulta- ja kuparipitoisuudet ovat kohonneet. Myös 
moreenissa kulta- ja kuparipitoisuudet ovat ympa- 
ristöön verrattuna korkeita. Tutkimusmonttunaytteis- 
sa korkeimmat kultapitoisuudet esiintyvat ylemmän 

moreenipatjan C-horisontissa. Iskuporanaytteis- 
sa, kun näytemäärä ja näytteenottoalue on kasva- 
nut, keskipitoisuus laskee tutkimusmonttunayt- 
teisiin nähden. Eri fraktioita tarkasteltaessa hie- 
noaineksen korkeat kulta- ja kuparipitoisuudet 
korostuvat fraktioissa 0.06-0.5 mm ja > 2 mm 
seka raskasmineraalinaytteissa. Parhaimmat kul- 
lan indikaattorialkuaineet ovat kupari, koboltti ja 
telluuri. Myös kromi ja palladium osoittavat tut- 
kimusmonttunaytteissa positiivista korrelaatiota 
kullan kanssa. Merkillepantavaa on alhaisina pi- 
toisuuksina esiintyneen arseenin korreloimatto- 
muus kullan kanssa. Rikkipitoisuudet ovat hyvin 
alhaisia hienoaineksessa, mutta kohoavat kym- 
menkertaiseksi fraktiossa 0.06-0.5 mm. Ilmiötä 
on edesauttanut rikin esiintyminen 1-2 mm:n rik- 
kikiisukiteina moreenissa. 

Rogen-moreenin aineksen paikallisuus on mer- 
kittävää malminetsinnän kannalta, sillä malmi- 
lohkareiden ja moreenigeokemiallisten anomali- 
oiden alkuperän selvittämisen voi tällöin kohden- 
taa pienelle alueelle. Moreeniaineksen kuljetus- 
matkat ovat ylemmassa moreenipatjassa lyhyet 
(Petäjavaarassa vain muutamasta metrista joihin- 
kin kymmeniin metreihin), mikä näkyy haurai- 
den, omamuotoisten rikkikiisukiteiden esiinty- 
misena moreeniaineksessa, metallipitoisuuksien 
nopeana laimenemisena jaatikkökuljetuksen suun- 
nassa ja pintalohkareiden kivilajien voimakkaa- 
na vaihteluna lyhyellä tarkasteluvälillä. Tutki- 
musten perusteella voidaan esittää teoreettinen 
malli kullan kuvastumisesta eri moreenipatjojen 
geokemiassa Rogen-moreenialueella (kuva 26). 
Yksittäinen lähde ei juuri erotu alemmassa pat- 
jassa aineksen pitkamatkaisuuden vuoksi, mutta 
ylempään patjaan se aiheuttaa voimakkaan mak- 
simin. Kun lähteitä on useita, alemmassa patjassa 
pitoisuudet kohoavat kauttaaltaan ympäristöstä 
samalla, kun ylemmassa patjassa esiintyy anoma- 
lioita jokaisen harjanteen kohdalla. 
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SUMMARY: Discovery of a copper- and gold-bearing shear zone as a result of research into the 
till geochemistry of the Perapohja Schist Belt, northern Finland 

Various copper, gold and cobalt anomalies in till 
and boulders were known in the Perapohjola Schist 
Belt at the beginning of the present decade. Their 
significance in terms of ore exploration were in- 
vestigated jointly in 1992- l996 by Regional Office 
for Northern Finland of the Geological Survey of 
Finland and the Institute of Geosciences of the 
University of Oulu. This research, chiefly into the 
smficial geology of the areas concerned, took the 
form of interpretations of air photographs and 
investigations into the occurrence of ore minerals 
at the sites. The purposes were tracing the move- 
ment of the till material and defining the structural 
and geochemical features of the morphological till 
formations and their connections with the bedrock. 
The area is located between the town of Rovaniemi 
and the village of Tervola, and the Petajavaara site 
selected for more detailed consideration here is 
located in the centre of it (Fig. 1). 

The Perapohja schists, the stratigraphy of which 
is described in Table 1, were laid down on a 
basement which comprises a granite gneiss com- 
plex and various intrusions contained within it. 
The schists are penetrated by plutonic rocks, which 
are present in circular bodies in the southern parts 
of the belt but are distributed over wider areas in 
the north. The dominant rock type in the bedrock of 
the area is the quartzite of the Kivalo formation, 
derived from fluvial sands (Fig. 5). The base of this 
formation consists of distinctly layered quartzite 
which contains varying amounts of sericite in the 
matrix and the layers of rounded quartz and feld- 
spar pebbles in detrital position. The main body of 
this formation is greyish or yellowish orthoquartz- 
ite with planar cross bedding and distinct clastic 
texture. Its upper part has alternating reddish quartz- 
ite and dolomite beds representing deposition on 
the margins of a marine basin (Perttunen 1989, 
1991). The Runkaus formation in the middle of the 
area features basic volcanic rocks interrupted by a 
narrow NE-SW-oriented axial culmination in the 
quartzite layer of the Kivalo formation deposited 
on top of them. This quartzite is fringed in the 
south by a sequence of volcanic and sedimentary 
rocks deposited on top of it. The volcanites of the 
Runkaus formation and the quartzites of the Kivalo 
formation both typically contain differentiated di- 
abase dykes running parallel to the bedding. 

The study area possesses extensive ground and 
cover moraines in gently sloping, non-oriented 
formations surrounded or covered by mires (Fig. 
6). The most common active ice morainic land- 

form types are Rogen moraines (Fig. 7), which are 
to be found throughout the area. Drumlins and flut- 
ings are also present, most abundantly so in the north- 
east, where they alternate with the Rogen moraines. 
Dead-ice hummocky moraines are found in close 
association with E-W-oriented esker chains. Evi- 
dence of leaching is to be seen on the slopes of the 
hills and the surfaces of the till formations, having 
been produced by littoral forces in the Ancylus 
Lake at the end of the deglaciation. Till fabric 
counts and striae point to two stages of glacial flow 
in the area, the older one from 330" and the younger 
one from 270-280a. Local departures from these di- 
rections are also to be found, however, especially on 
the sides of hills skirted by the glacier. 

The bedrock of the Petajavaara site is divided 
between the basic volcanic rocks of the Runkaus 
formation and the quartzite of the Kivalo forma- 
tion (Fig. 10). The volcanites are associated with 
numerous conformable diabase dykes, while alesser 
number of diabases occur within the quartzite for- 
mation. The parts of the volcanite-diabase sequence 
that become visible from beneath the quartzite 
formation at the Petajavaara site are a local parallel 
expansion in the main NE-SW-oriented axial cul- 
mination zone that runs close to it (Fig. 5). At the 
Petajavaara site faults running vertically and par- 
allel to the bedding separate the volcanite-diabase 
sequence from the conglomerate layer at the base 
of the quartzite formation. 

An incoherent hydrothermally altered shear zone 
up to about 20 m in thickness was discovered at the 
tectonic contact between the metadiabase and 
quartzite (Figs. 12-14 and also Fig. 16). Quartz- 
carbonate veins within it contain varying amounts of 
gold, chalcopyrite, pyrite and magnetite (Table 2). 
Copper and gold are to be found at significant concen- 
trations only within a very restricted area. Boulder 
observations (Fig. 3), geophysical surveys (Figs. 4, 
11 and 15) and till geochemistry (Figs. 2, 21-26) 
suggest that there must be several parallel hydro- 
thermally altered zones of this kind at the site. 

The dominant landform type at the Petajavaara 
site is the Rogen moraine (Figs. 8 and 9). It has 
formed of ridges composed of two till beds (Fig. 
17-1 8), the lower one identifiable on structural and 
textural grounds as composed of basal till and the 
upper one of ablation till. Angular boulders that are 
highly representative of the local bedrock cover 
the ridges (Fig. 19). This predominance of boul- 
ders at the surface may be attributed to pronounced 
gouging by the glacier at a late stage in deposition, 
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promoted by the thinning of the glacial margin and 
its division into lobes, together with variations in 
the topography (cf. Aario 1990). The presence of 
these boulder fields may also be partly due to 
secondary enrichment of boulders upon leaching 
of the till surface. 

The starting point for ore exploration at the site 
was the observation of anomalous gold and copper 
concentrations in hydrothermally altered amfibo- 
lite and quartzite boulders on the surface of the 
Rogen moraine ridges (Table 2). In addition, high 
gold and copper concentrations in the surrounding 
area were found in the till (Figs. 21-23, Tables 3- 
6 and II) ,  while samples from test pits showed the 
highest gold concentrations to occur in the C hori- 
zon of the upper till bed. Mean concentrations in 
percussion drilling samples decreased relative to 
those in the test pit as sampling progressed, on 
account of the extension of the area sampled. When 
examined in terms of grain size fractions, the high 
gold and copper concentrations found in the till 
fines were emphasized further in the 0.06-0.5 mm 
fraction and the > 2 mm fraction (Fig. 24, Table 9) 
and in the heavy mineral samples (Table 10). The 
best pathfinder elements for gold were shown to be 
copper, cobalt and tellurium, while chromium and 
palladium also show a positive correlation with 
gold in the test pit samples (Tables 7-8). One 
significant feature is the failure of arsenic, which 
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occurred in low concentrations, to correlate with 
gold. Sulphur concentrations are very low in the 
fines, but rise by a factor of 10 in the 0.06-0.5 mm 
fraction, undoubtedly assisted by the presence of 
1-2 mm crystals of pyrite in the till. 

The local provenance of the material in the 
Rogen moraines is significant in ore prospecting 
terms as it means that the work of tracing the origin 
of the anomalies defined by the ore boulders and the 
till geochemistry can be focused on a small area. The 
till of the upper bed has been transported over very 
short distances (from a few metres to a few tens of 
metres), as reflected in the occurrence of fragile, 
euhedral crystals of pyrite in the till material, the 
rapid dilution of metal concentrations in the direc- 
tion of glacial transport and the pronounced varia- 
tion in rocks types in the surface boulders within a 
short distance. The investigations allow a theoret- 
ical model to be presented for the representation of 
gold in the geochemistry of the various till beds in 
the area of the Rogen moraines (Fig. 26). No single 
source stands out in the lower bed, on account of 
the longer distances over which the material has 
been transported, but a marked peak is distinguish- 
able in the upper bed. In the presence of a number 
of sources the lower bed still fails to feature partic- 
ular anomalous peak, but the upper bed has an 
anomaly associated with each ridge separately. 
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