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During the 1990’s, in the municipalities of Rovaniemi and Tervola, southern 
Finnish Lapland, studies were carried out to trace the origins of ore boulders and till 
anomalies containing gold, copper and cobalt. The main emphasis of these studies 
was on the Quaternary geology, especially the composition, structure and stratig-
raphy of glaciogenic formations and till. Bedrock studies and geophysical surveys 
complemented the observations of the Quaternary deposits. The transport distances 
and sedimentation processes of the ore material as well as the history and glacial 
dynamics of the last glaciation were estimated by a combination of the various data. 
In addition, the results of studies made at various stages were evaluated along with 
their significance for ore prospecting and potential for further use.  

The study of the occurrence and formation processes of the ribbed moraine ridges, 
the predominant moraine type in the area, was central for tracing the origin of the 
ore material. Three types of ribbed moraines occur: Rogen moraines, hummocky 
ribbed moraines and minor ribbed moraines. It is typical for them all that their surface 
material and boulders have been transported only a short distance, thus indicating 
the local bedrock, which makes them very useful for ore prospecting. It is concluded 
that the deposition of the ribbed moraines was a two-step process. During the first 
stage, fracturing caused by strong, tensional flow, caused the cold-bed glacier and the 
subglacial sediments to divide into blocks, which after moving under the ice sheet, 
formed a ridge morphology. During the second stage, the flowing ice transported the 
material loosened between the blocks by the freeze-thaw process and redeposited 
it on the surface of the new ridges. The most favourable conditions for the deposi-
tional process occurred at the final stage of the deglaciation, in the transitional zone 
between the cold-bed and thawed-bed glacier.

Our studies indicate that the bedrock in the Peräpohja Schist Belt, which consists 
of various metasedimentary and metavolcanic rocks with intersecting diabase dykes, 
is prospective for Au-Co-Cu mineralizations. The high concentration of gold, copper 
and cobalt found in the hydrothermally altered rock types are reflected as anomalies 
in the till geochemistry. At Petäjävaara and Kivimaa the anomaly sources were 
found, which shows that the methods used were efficient and provide an effective 
exploration tool for locating ore deposits in the Peräpohja Schist Belt.
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Rovaniemen-Tervolan alueella selvitettiin kultaa, kuparia ja kobolttia sisältäneiden 
malmilohkareiden ja geokemiallisten moreenianomalioiden alkuperää 1990-luvulla 
toteutetuissa tutkimuksissa. Tutkimukset painottuivat alueen maaperägeologian ja 
erityisesti jäätikkösyntyisten muodostumien ja moreeniaineksen koostumuksen, ra-
kenteen sekä kerrosjärjestyksen selvittämiseen. Maaperähavainnointia täydennettiin 
kallioperätutkimuksilla ja geofysikaalisilla mittauksilla. Eri aineistoja yhdistämällä 
arvioitiin malmiaineksen kulkeutumismatkoja ja kerrostumisprosesseja sekä mal-
linnettiin viimeisimmän jääkauden vaiheita ja jäätikön käyttäytymistä Etelä-Lapin 
alueella. Lisäksi, tässä tutkimusraportissa vedettiin yhteen eri vaiheissa tehtyjen 
tutkimusten tulokset ja tehtiin päätelmiä niiden malminetsinnällisestä merkityksestä 
sekä jatkohyödyntämismahdollisuuksista. 

Keskeinen tekijä malmiaineksen alkuperän arvioimisessa on ollut alueella val-
litsevana moreenimuodostumatyyppinä esiintyvien ribbed-moreeniharjanteiden 
esiintymisen ja kerrostumisprosessien selvittäminen. Ribbed-moreeneja esiintyy 
kolmea tyyppiä: Rogen-moreeneja, kumpumaisia ribbed-moreeneja ja pienimuotoisia 
ribbed-moreeneja. Tyypillinen piirre näille kaikille muodostumille on niiden pinta-
osan aineksen ja lohkareiden hyvin lyhyt kuljetusmatka ja paikallisen kallioperän 
kuvastuminen, mikä on osoittautunut malminetsinnän kannalta hyödylliseksi ominai-
suudeksi. Johtopäätöksenä on esitetty, että ribbed-moreenien kerrostumisprosessi on 
ollut kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kylmäpohjainen jää ja jäätikön alla 
kerrostunut aines ovat voimakkaasti jännittyneen virtauksen aiheuttaman rakoilun 
seurauksena lohkoutuneet ja liukumisen jälkeen muodostaneet harjannemaisen 
korkokuvan. Toisessa vaiheessa liikkuva jää on kuljettanut ja uudelleenkerrostanut 
kerrostumalohkojen välistä jäätymis-sulamisprosessin seurauksena louhittua ai-
nesta uusien harjanteiden pinnalle. Kerrostumisprosessille sopivimmat olosuhteet 
ovat esiintyneet jäätikön kylmän ja lämpimän pohjaosan vaihettumisvyöhykkeessä 
jäätikön sulamisen loppuvaiheessa.

Tutkimusten tuloksena voidaan todeta, että Peräpohjan liuskealueen vaihteleva 
sedimenttien ja vulkaanisten kivien sekä niitä leikkavien diabaasijuonien muodostama 
kallioperä on hyvin otollinen malminetsinnän kannalta. Eri kohdealueilla havaittujen 
hydrotermisesti muuttuneiden kivien korkeat kulta-, kupari- ja kobolttipitoisuudet 
heijastuvat myös moreenigeokemiassa korkeina pitoisuuksina. Petäjävaaran ja 
Kivimaan kohteissa paikallistetut korkeiden kulta- ja kuparipitoisuuksien lähteet 
osoittavat käytettyjen menetelmien toimivuuden ja antavat välineet uusien malmi-
mineralisaatioiden löytämiselle Peräpohjan liuskealueella.
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              Keski-Suomen granitoidikompleksi

Peräpohjan alueella, Rovaniemen kaupungin lou-
naispuolella, tehtiin 1990-luvulla maaperägeologi-
sia ja malminetsinnällisiä tutkimuksia Geologian 
tutkimuskeskuksen (GTK:n) ja Oulun yliopiston 
geotieteiden laitoksen yhteistyönä. Alue oli malmin-
etsinnällisen mielenkiinnon kohteena erityisesti mo-
reenista ja lohkareista tavattujen kohonneiden kulta-, 
kupari- ja kobolttipitoisuuksien johdosta. Alueelta 
tunnettiin useita malminetsinnällisesti mielenkiin-
toisia geokemiallisia kohteita, joissa kohonneiden 
pitoisuuksien aiheuttaja(t) oli jäänyt selvittämättä. 
Useista aiemmin tehdyistä tutkimuksista huolimatta 
maaperä oli kuitenkin edelleen heikosti tunnettu.

Koska malmiaineshavaintoja oli tehty maapeit-
teestä, maaperän muodostumien ja maa-aineksen 
syntyprosessien selvittäminen oli keskeistä. Alue 
on topografialtaan vaihtelevaa ja hyvin peitteistä 
kallioisten vaarojen ja vaarajonojen vuorotellessa 
moreenimaiden ja soiden kuvioiman maaperän kans-
sa. Moreenimaat koostuvat monin paikoin pinnaltaan 

1 jOHdANTO

1.1 yleistä

lohkareisista harjanteista, jotka ovat muodostuneet 
poikittain jäätikön viimeiseen virtaussuuntaan näh-
den. Sen sijaan, moreenistratigrafiassa ja uurteissa 
on edustettuna useamman eri jäätikön virtausvaiheen 
suuntauksia.

Tutkimukset jakautuivat alueelliseen maaperä-
geologiseen selvitykseen ja malmiaineshavaintojen 
kohteellisiin tutkimuksiin. Tutkimusalueeksi rajattiin 
neljä 1:100 000-mittakaavaista karttalehteä (2544, 
2633, 3522 ja 3611) laajennettuna länteen 1:20 000-
mittakaavaisilla karttalehdillä 2631 07 ja 10 (kuva 
1). Maastotutkimusten kohdealueita tutkimusalueen 
sisällä olivat Petäjävaara (kl. 2633 08), Vammavaara 
(kl. 2633 07), Petäjäskoski (kl. 2633 05), Louepalo 
(kl. 2633 01), Kivimaa (kl 2631 10), Sihtuuna (kl. 
2631 07 ja 10) ja Korttelivaara (kl. 3522 09). Tutki-
musalueen kallioperä jakautui Peräpohjan liuskealu-
eeseen ja sitä kaakossa reunustavaan Pudasjärven 
graniittigneissikompleksiin.

1.2 Tutkimusten tausta ja tavoite 

Tutkimukset olivat jatkoa 1980-luvulla alkaneille 
moreenigeokemiallisille tutkimuksille ja lohkare-
etsinnälle. GTK suoritti vuosina 1981–1983 geoke-
miallisia kartoituksia ottamalla iskuporalla moree-
ninäytteitä karttalehtien 2544, 2633, 3522 ja 3611 
muodostamalta yhtenäiseltä, niin sanotulta Terhon 
(Terho Koivisto) alueelta (Salminen 1995). Näyt-
teenottotiheys oli yksi piste neljää neliökilometriä 
kohden. Joissakin näytteenottopisteissä tavattiin 
moreenista samanaikaisesti kohonneita kupari- ja 
kobolttipitoisuuksia. Näiden tarkistuksissa paikallis-
tettiin muutamia selkeästi ympäristöään korkeampia 
moreenin kupari-, koboltti- ja kultapitoisuuksia si-
sältäviä laaja-alaisia ja yhtenäisiä kohteita (Koivisto 
1984a). Tämän lisäksi GTK:n satavuotisjuhlavuoden 
1986 Malmimania-kansannäytekilpailun tuottamien 
lohkarehavaintojen tarkistuksissa oli geokemiallisen 
kartoituksen alueelta löydetty useita kulta- ja kupari-
pitoisia malmilohkareita ja tehty uusia havaintoja mo-
reenin kultapitoisuuksista (Rossi 1989, 1991, 1992a, 

1994 ja Äyräs 1992). Tutkimusalueen länsiosassa ole-
vat Kivimaa ja Sihtuuna otettiin maastotutkimusten 
kohdealueiksi niihin liittyvien malminetsinnällisten 
ja maaperägeologisten erityispiirteiden vuoksi. Ki-
vimaassa oli tutkittu tunnetun diabaasia leikkaavan 
kupari-kultamalmijuonen (Rouhunkoski & Isokangas 
1974) lähellä moreenissa havaittua erillistä kulta-ku-
pari-kobolttianomaliaa (Koivisto 1984b). Sen alkupe-
rä oli jäänyt kuitenkin varmentamatta (Äyräs 1991, 
Rossi 1994). Sihtuunassa, Sorvasvaaran eteläpuolella 
havaittiin erikoisia, muista alueen maanpinnanmuo-
doista poikkeavia harjanteita, joiden esiintymistä, 
rakennetta ja samalla myös alueen malmipotentiaalia 
selvitettiin.

Malminetsinnällisten maaperätutkimusten keskei-
senä tavoitteena oli selvittää alueen moreeniaineksen 
ja lohkareiden kulkeutumista ja erilaisten glasiaa-
limorfologisten muodostumien syntyyn johtanutta 
glasiaalidynamiikkaa ja jäätiköitymishistoriaa. Jää-
tikön eroosio-, kuljetus- ja kerrostumismekanismien 



8

Pertti Sarala ja Seppo Rossi

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 161, 2006

arvioimiseksi tutkittiin moreenimuodostumien ja 
moreeniaineksen koostumusta, rakenteellisia ja ke-
miallisia ominaisuuksia sekä aineksen kulkeutumista 
ja kulkeutumismatkoja suhteessa kallioperään. Maas-
totöissä tehtyjen havaintojen lisäksi hyödynnettiin 
myös aiemmin kerättyjä aineistoja laajemman ja täy-
dellisemmän kuvan saamiseksi. Kallioperähavaintoja 
täydennettiin tutkimuksen aikana eri kohdealueilla. 
Analysoinnin helpottamiseksi olemassa olevat ja 
tässä tutkimuksessa kertyneet erilaiset geologiset 
aineistot (maaperätiedot, moreenigeokemia, kallio-

Kuva 1. Peräpohjan liuskealueen ja sen lähiympäristön kallioperäkartta sekä tutkimusalueen ja tutkimusten kohdealu-
eiden sijainnit. Maastotietokanta © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 1. Bedrock map of the Peräpohja Schist Belt and its vicinity with locations of the study area and target areas. 
Topographic features © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.

perätiedot, geofysiikan mittaustulokset, topografia 
jne.) yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi paikka-
tietojärjestelmän avulla. Tulosten pohjalta luotiin 
kokonaiskuva alueella vallinneista moreeniaineksen 
kerrostumisolosuhteista, moreenistratigrafiasta ja gla-
siaalidynamiikasta. Malminetsinnän tehostamiseksi 
ja tueksi arvioitiin aineksen kerrostumisprosesseja 
erityisesti ribbed-moreeniharjanteiden synnyn aikana. 
Lisäksi, kvartääristratigrafiset yksiköt kuvattiin ja 
niille annettiin muodolliset nimet sekä korreloitiin 
aiempiin aluetta sivuaviin tutkimuksiin.
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Lisäksi, toisessa on vertailtu Petäjävaaran ja Vam-
mavaaran tutkimuskohteiden moreenigeokemiallisia 
havaintoja keskenään (Sarala 1994c). Saralan (1995a) 
lisensiaattitutkielmassa ja raportissa (Sarala 1995b) 
on tarkasteltu vuosina 1992–1995 suoritettujen tut-
kimusten maaperägeokemiallisen malminetsinnän 
tuloksia Petäjävaaran ja Vammavaaran tutkimus-
kohteissa. Tutkimuksista laaditussa loppuraportissa 
(Rossi 2000) keskityttiin pääosin vuosien 1994–1996 
tutkimusten vielä raportoimattomiin tietoihin ja teh-
tiin yhteenveto vuosina 1992–1996 toteutetuista 
tutkimuksista. Suoritettujen tutkimusten tuloksia on 
esitelty myös useissa tieteellisissä julkaisuissa (Aario 
et al. 1995, 1996a, 1996b, 1997, Sarala et al. 1996, 
1998, Sarala 1997a, 1997b, Sarala & Rossi 1998, 
2000, Sarala 2004a, 2004b) ja on tarkasteltu Saralan 
väitöskirjatyössä vuonna 2005.

Toisen vaiheen tutkimukset vuosina 1994–1996 
olivat suoraa jatkoa ensimmäisessä vaiheessa koh-
dealueilla suoritetuille maastotutkimuksille. Niissä 
tarkennettiin Vammavaaran ja Sihtuunan tutkimus-
kohteiden maaperätietoutta tutkimusmonttujen avulla 
aiempaa laajemmalla alueella. Osasta Petäjävaaran, 
Vammavaaran ja Sihtuunan kohdealueiden monttujen 
moreeninäytteitä analysoitiin hienoaineksen lisäksi 
myös karkeampia fraktioita, ja eri fraktioiden ana-
lyysituloksia vertailtiin toisiinsa. Kallioperätietoutta 
täydennettiin Kivimaan kohdealueella kallionpintaan 
ulottuneilla tutkimusojilla ja -montulla. Pintalohka-
relaskuja tehtiin tutkimusmonttujen yhteydestä Petä-
jävaaran, Vammavaaran ja Sihtuunan kohdealueilla. 
Maaperätutkimusten tulosten ohjaamana suoritettiin 
pienialaisia tunnustelevia geofysikaalisia maasto-
mittauksia Petäjävaaran, Vammavaaran ja Sihtuunan 
kohdealueilla. Mittaustuloksia tarkistettiin syväkaira-
uksin Petäjävaaran ja Vammavaaran kohdealueilla.

1.3 Tutkimusvaiheet ja niiden raportointi

Tutkimukset toteutettiin GTK:n Pohjois-Suomen 
aluetoimiston (vuoden 2005 alusta Pohjois-Suomen 
yksikön) alaisuudessa ja ne jakautuivat toiminnalli-
sesti kahteen eri vaiheeseen.

1.3.1 Tutkimusten ensimmäinen vaihe vuosina  
1992 – 1993

Tutkimusten ensimmäinen vaihe vuosina 1992–
1993 toteutettiin raaka-ainetoimialan (nyk. kallio-
perä- ja raaka-ainetoimiala) hankkeena “Tervolan 
alueelta tavattujen moreenigeokemian ja lohkareiden 
kulta-, kupari- ja kobolttiviitteiden malmipotentiaalin 
arviointi”. Hankkeen tarkoituksena oli muodostaa 
kokonaiskuva tutkimusalueen maaperästä ja tehdä 
tarkempia moreenitutkimuksia kohdealueilla mal-
miaineshavaintojen alkuperän selvittämiseksi. En-
simmäisessä vaiheessa hyödynnetyt aikaisemmat 
tutkimukset, hankkeen omat tutkimukset ja niiden 
tulokset on kuvattu koosteraportissa (Rossi 1994), jo-
hon oleellisesti liittyvät useat erilliset raportit (Rossi 
1992b, 1993a, 1993b, Sarala 1992, 1993, Johansson 
& Nenonen 1993) ja Saralan (1994a) pro gradu -
opinnäyte.

1.3.2 Tutkimusten toinen vaihe vuosina  
1994 – 1996

Tutkimusten toisessa vaiheessa vuonna 1994 
kartoitus- ja tutkimustoimialan (nyk. kallioperä- ja 
raaka-ainetoimiala) kallioperäkartoitushankkeen alai-
suudessa suoritettiin jatkotutkimuksia valikoiduissa 
kohteissa ja vuonna 1995 suoritettiin pienimuotoisia 
täydentäviä selvityksiä, joiden raportointi jatkui vielä 
vuonna 1996. Kesällä 1994 toteutettujen maaperä-
geologisten tutkimusten tekninen osuus on doku-
mentoitu kahteen raporttiin (Sarala 1994b, 1994c). 

1.4 Tutkimusmenetelmät, näytteenotto, näytteiden käsittely ja analysointi

Yleiskuva tutkimusalueen kallioperästä muo-
dostettiin yhdistämällä tutkimustietoja useista eri 
lähteistä. Niitä olivat Peräpohjan liuskealueen pie-
nimittakaavaiset kallioperäkartat (esim. Hackman 
1910, Silvennoinen et al. 1987) ja geofysikaaliset 
matalalentokartat sekä koko liuskealueen ja pienem-
pien osa-alueiden kallioperää käsittelevät julkaisut 
(Hackman 1918, Härme & Perttunen 1971, Rouhun-
koski & Isokangas 1974, Peuraniemi 1982, Perttunen 
1980, 1983, 1985, 1989 ja 1991).

Tutkimusalueen maaperän alueelliseen havain-
nointiin käytettiin ilmakuvatulkintaa, jota tarkistettiin 

ja täydennettiin maastohavainnoilla. Tulkinnan perus-
teella laadittiin koko tutkimusalueesta luonnosmai-
nen ja sen sisältä suurin piirtein karttalehtien 2633 
ja 36�� rajaamalta alueelta tarkempi morfologinen 
symbolikartta (Rossi 1994). Karttoihin merkittiin 
glasigeeniset ja osin myös postglasiaaliset muodos-
tumat (rantakerrostumat). Maaperän morfologisista 
erityispiirteistä otettiin viistoilmakuvia pienkoneella 
7.10.1992 suoritetulla lennolla. 

Kallioperäkartoitus ja lohkare-etsintä keskitettiin 
maaperägeologisten maastotutkimusten kohdealueille 
ja niiden lähiympäristöön (kuva 1). Kallioperäkartoi-
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tus oli pääosin aikaisempien paljastumahavaintojen 
revidointia ja vähäisemmässä määrin uusien havain-
tojen tekoa. Kallioperähavaintoja, jotka täydensivät 
paljastumahavaintoja, tehtiin maaperätutkimuksissa 
Petäjävaaran tutkimuskohteessa seitsemässä tut-
kimusmontussa ja kolmessa tutkimusojassa sekä 
Kivimaan tutkimuskohteessa kesällä 1992 kahdessa 
tutkimusmontussa (M71 ja M73, Rossi 1994) ja 
kesällä 1994 kahdessa tutkimusojassa ja yhdessä 
tutkimusmontussa (taulukko 1). Lohkare-etsintää 
tutkimuskohteissa toteutettiin yleensä vasta sitten, 
kun muiden tutkimusten yhteydessä oli tehty uutta 
tietoa antanut malmilohkarehavainto. 

Kallionpinta- ja lohkarenäytteitä otettiin kallio-
paljastumista, tutkimuskaivantojen pohjan kalliosta, 
pintalohkareista ja kaivantojen maapeitteen lohka-
reista. Niistä tehtiin yhteensä 71 kpl kiillotettuja 
ohuthieitä (KOH) ja/tai perinteisiä ohuthieitä (OH), 
joiden hienumerot vuosittain ja hietyypeittäin on 
lueteltu seuraavassa: (1992) KOH RO11588–11611; 
(1994) KOH RO12558–12567, OH RO13280–13295, 
RO13523–13539; (1996) KOH RO14878, OH 
RO13961–13963. Kemialliseen analyysiin valittiin 
palanäytteitä yhteensä 88 kpl. Petäjävaaran, Vamma-
vaaran ja Sihtuunan tutkimuskohteista näytteitä oli 34 
kpl ja Sihtuunan ja Petäjävaaran tutkimuskohteista 
54 kpl. Kallioperäkartoituksessa, lohkare-etsinnässä 
ja maaperägeologisissa tutkimuksissa vuoteen 1993 

mennessä kertyneistä paljastuma- ja lohkarehavain-
noista on tutkimuskohteittain tarkka selonteko aiem-
massa koosteraportissa (Rossi 1994). 

Maaperägeologisten maastotutkimusten aineisto 
kohdealueilta koostui kesinä 1992–1995 sekä maan-
pinnalta että tutkimusmontuista ja -ojista tehdyistä 
havainnoista ja kerätyistä näytteistä (taulukko 2) ja 
niitä täydentävistä aikaisemmista Koiviston (1984a, 
1984b), Rossin (1992a), Äyräksen (1991, 1992) ja 
Saralan (1995b) raportoimista iskuporanäyte- ja 
lohkaretiedoista. Monttuhavainnot taltioitiin paikan 
päällä maastolomakkeille ja monttujen seinämät 
valokuvattiin aina dia- ja yleensä myös värinega-
tiivifilmille. Moreeninäyteaineistoa kerättiin tut-
kimusmonttujen ja -ojien seinämistä runsaasti ja 
sitä analysoitiin kemiallisesti, fysikaalisesti sekä 
visuaalisesti. Moreenin aineksen kulkeutumissel-
vitysten tueksi montuista tehtiin suuntauslaskuja. 
Monttujen moreeninäyteaineisto koostui kemiallisista 
analyysinäytteistä, rakeisuusanalyysinäytteistä, ras-
kasmineraalinäytteistä sekä lohkarelaskunäytteistä, 
joista määritettiin lohkareiden kivilajit ja pyöristy-
neisyydet. Pyöristyneisyyden arviointi tehtiin GTK:
ssa käytettävän viisiluokkaisen asteikon mukaan 
(1=särmikäs, 5=pyöreämuotoinen). Raskasmineraa-
linäytteet vaskattiin ja rikasteesta erotettiin magne-
tiitti käsimagneetilla. Kaikista tutkimusmontuista on 
laadittu Excel-taulukkolaskentaohjelmalla havainto-

Taulukko 1. Tutkimuskohteisiin vuosina 1992 – 1994 kaivetut tutkimuskuopat (M) ja -ojat (U) (POS = Pertti Sarala, SIR = Sep-
po Rossi, Jo&Ne = Johansson ja Nenonen).
Table 1. Test pits (M) and trenches (U) excavated in the target areas between 1992 and 1994 (POS = Pertti Sarala, SIR = Seppo 
Rossi, Jo&Ne = Johansson and Nenonen). 

 Petäjävaara Vammavaara�* Louepalo Sihtuuna  Kivimaa Petäjäskoski Korttelivaara

POS-92 M0, M14 – M24�, M51, M52 M61 – M64 M71 – M75 M81, M82 M90 – M93
 M1 – M10A, M242, M25,
 M10B, M26A,
 M11�, M112, M26B – M35�,
 M12, M13 M352 – M37
SIR-92 U1 – U42*
Jo&Ne-923*  101916 – 101918 3*
POS-93 M101 – M106 M111 – M113  M121 – M129
POS-94  M114 – M118  M130 – M154 4*
SIR-94     U1 – U2 5*

Kirjaimilla A ja B kahtioidut tunnukset tarkoittavat kahta erillistä havaintoa.
Letters A and B with same label number refer to observations in same pit. 
Yläindekseillä 1 ja 2 jaetut tunnukset tarkoittavat kahta samaan havaintoon kaivettua tutkimuskuoppaa. 
Labels divided by superscripts 1 and 2 refer to two test pits excavated at the same observation.
�* Lisänä erillistutkimuksen montut M1/VAM – M5/VAM vuodelta 1991 (Johansson ja Nenonen 1993).
�* Additional test pits M1/VAM – M5/VAM of separate research done 1991 (Johansson and Nenonen 1993).
2* U1 – U4 tarkoittavat  ojia 1 – 4 Johanssonin ja Nenosen (1993) raportissa: näytteenottoprofiilit 101900 – 101914.
2* U1 – U4 equal 1 – 4 in Johansson and Nenonen (1993): sampling profiles 101900 – 101914. 
3* Johanssonin ja Nenosen (1993) raportissa kuvatut kolme tutkimusmonttua.
3* Three test pits described by Johansson and Nenonen (1993).
4* Tutkimusmonttu POS-94-M154 oli jo valmiiksi kaivettu sorakuoppa.
4* Test pit POS-94-M154 was a pre-existing gravel pit.  
5* Kallion paljastamiseksi kaivetut tutkimusojat ja lisäksi yksi monttu, josta kallioperähavainto SIR-94-1.
5* Test trenches and one test pit (bedrock observation SIR-94-1) excavated to bedrock surface. 
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lomakkeet, joihin on koottu pääosa niistä tehdyistä 
havainnoista.

Ylimpien moreeniainesten kulkeutumista selvi-
tettiin tekemällä pintalohkarelaskuja (taulukko 2) 
moreeniharjanteiden päältä ja vertaamalla niiden 
tulosta alla olevan kallioperän kivilajien jakautumi-
seen. Kuhunkin laskuun otettiin mukaan noin 100 
pintalohkaretta muutaman aarin alueelta. Petäjävaa-
ran ja Vammavaaran kohdealueilla laskut suoritettiin 
osittain niiden tutkimusmonttujen yhteydestä, joiden 
ylemmästä moreenista oli tehty lohkarelasku. Näin 
saatiin suorat vertailukohteet ylemmän moreenin 
lohkareiden ja pintalohkareiden kivilajijakaumien 
välille.

Kohdealueiden geofysikaalisiin maastomittauksiin 
käytetyt menetelmät olivat omapotentiaalimittaus, 
VLF-mittaus ja magneettinen mittaus. Omapoten-
tiaalimittauksella, jonka valintaan vaikuttivat sen 

yksinkertaisuus ja riippumattomuus korkeajännite-
linjojen läheisyydestä, pyrittiin löytämään kallio-
perästä malminmuodostukseen viittaavia johteita. 
Omapotentiaalimittaus toteutettiin linjoittain viiden 
metrin pistevälein pienialaisesti Petäjävaaran ja Vam-
mavaaran kohdealueilla sekä kahdelta yksittäiseltä 
linjalta Sihtuunan kohdealueella. Mittauspisteitä 
kertyi yhteensä 1229 kappaletta. Vammavaaran koh-
dealueella suoritettiin erillinen magneettinen mittaus 
kahdelta linjalta yhteensä 60 pisteestä viiden metrin 
pistevälein.

Omapotentiaalimittauksella paikallistettuja joh-
teita tutkittiin kairaamalla Petäjävaaran ja Vamma-
vaaran kohdealueille yhteensä 14 syväkairausreikää 
(R508–R521) (taulukko 3). Niiden yhteispituus oli 
1084,7 m, josta maapeitteen osuus oli 87,8 m. Kai-
ransydännäytteistä tehtiin ohuthieitä ja kiillotettuja 
ohuthieitä yhteensä 107 kpl. Kemialliseen analyysiin 

Taulukko 2. Tutkimuskuoppien ja niihin kohdistuneiden suoritteiden vuosittaiset lukumäärät sekä pintalohkarelaskut vuosina 
1992 – 1995. Kuoppien tunnukset ovat nähtävissä taulukossa 1.
Table 2. Annual numbers of test pits, methods used on them and surface boulder counts between 1992 and 1995. Labels of test 
pits are shown in Table 1.

Näytteenotto 1992 1993 1994 1995 Lisätietoja 
Sampling     Further information

Tutkimusmontut  63 18 30  – syvyys 1 – 6 m 
Test pits     depth 1 – 6 m
Lohkarelaskut 74 19 63 – 100 kpl/monttu
Pebble counts     100 pebbles/test pit
Suuntauslaskut 43 8 27 – n.150–200 kpl/lasku
Fabric analyses     150–200 pebbles/analysis
Rakeisuusnäytteet 121 – 50  – n. 3 – 5 kg/näyte
Grain size study     3 – 5 kg/sample
Raskasmineraalinäytteet 85 15 47  – n. 10 – 15 kg/näyte
Heavy mineral samples     10 – 15 kg/sample
Pintalohkarelaskut 11� 92  – 333 100 kpl/ <500 m2

Surface boulder counts     100 boulders/<500 m2

Kemialliset analyysit 1992 1993 1994 1995
Chemical analyses

P-fraktio < 0.06 mm 4771)  472) 23�3) – moreeni
P fraction     till
L-fraktio 0.06 – 0.5 mm 734)  475)  – – moreeni
L fraction     till
K-fraktio > 2 mm 734) 475)  – – moreeni
K fraction     till
Raskasmineraalit – –  – 1186) moreeni
Heavy minerals     till

� Korttelivaara 1 ja Sihtuuna 10; 2 Sihtuuna; 3 Petäjävaara 17 ja Vammavaara 16; 1)Analyysitilausnumerot – Analysis order 
numbers: 38420 (101900–101914, 101916–101918: yht. 74 näytettä – total 74 samples) ja 38418 (M1/VAM-M5/VAM: yht. 15 
näytettä – total 15 samples) (Johansson ja Nenonen 1993), 44649 ja – and 44650 A- ja B-kerroksista – from A and B layers 
(POS-92: yht. 78 näytettä – total 78 samples) sekä – and 44648, 44655 C-kerroksesta – from layer C (POS-92: yht. 310 
näytettä – total 310 samples); 2)Analyysitilausnumero – Analysis order number: 47463 (POS-93-M101 – M104, POS-93-M111 
– M113, POS-93-M121- M122, POS-93-M124 – M129); 3)Analyysitilausnumerot – Analysis order numbers: 48003, 48016; 
4)Analyysitilausnumero – Analysis order number: 48004 (analyysivuosi 1994 – Analysed in year 1994), seuraavien monttujen C-
kerroksen analyysinäytteet – Analysis samples of layer C in the following test pits: POS-92-M1 – M4, POS-92-M14 – M19 ja 
POS-92-M33 – M34; 5)Analyysitilausnumero – Analyse order number: 48002 (analyysivuosi 1994 – analysed in 1994); 6)Ana-
lyysitilausnumero – Analysis order number: 54150, näytteet montuista – samples from test pits POS-92: M1–M16, M18–M20, 
M22–M34, M37, M62–M64, M72–M74, M81–M82, M90–M91; POS-93: M102, M121, M124, M126–M129; POS-94: M114-
M118, M130-M153.
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otettiin kairansydämistä 123 näytettä, jotka koostui-
vat timanttisahalla halkaistun kairansydämen ana-
lyysivälin mittaisista puolikkaista. Analyysiväli oli 
joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta yksi metri.

Kemialliset analyysit tehtiin GTK:n Rovaniemen 
kemian laboratoriossa (akkredointitunnus SFS-EN 
ISO/IEC 17025, T025). Kemiallista analyysia varten 
kairansydännäytteet sekä kallioperän ja lohkareiden 
palanäytteet ensin murskattiin mangaaniteräsleuoilla 
varustetulla leukamurskaimella ja sitten jauhettiin 
karaistussa hiiliteräsastiassa rengasmyllyllä. Kaikis-
ta moreenin analyysinäytteistä seulottiin P-fraktio  
< 0.06 mm ja osasta Petäjävaaran, Vammavaaran 
ja Sihtuunan kohdealueitten tutkimusmonttujen C-
kerroksen näytteitä myös L-fraktio 0.06–0.5 mm 
ja K-fraktio >2 mm (taulukko 2). Analyysia varten 
moreeninäytteiden kaksi karkeinta fraktiota ja ras-
kasmineraalinäytteiden magnetiittivapaat rikasteet 
jauhettiin hiiliteräsjauhinastiassa. Näytteitä analysoi-
tiin FAAS- tai ICP-AES-tekniikoilla kuningasvesiuu-
toksesta ja GFAAS-tekniikalla kuningasvesiuutoksen 
elohopeakerasaoksesta. 

ICP-AES-tekniikalla analysoitiin 3� alkuainetta 
(Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, 
Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Si, Sr, To, Ti, V, 
Y, Zn) pääosasta vuosien 1992–1994 tutkimuskaivan-
tojen moreeninäytteitä ja kaikista moreenin raskas-
mineraalinäytteistä (taulukko 2), kaikista kesän 1993 
kallio- (analyysitilaus 48598; Rossi 1994 – taulukko 
6) ja lohkarepalanäytteistä (analyysitilaus 48623) 

sekä syksyn 1994 kairansydännäytteistä (taulukko 3) 
ja samoista näytteistä vielä GFAAS-tekniikalla Au, 
Te ja Pd. Kesän 1992 kallio- ja lohkarepalanäytteistä 
analysoitiin FAAS-tekniikalla Co ja Cu sekä GFAAS-
tekniikalla Au ja Te (analyysitilaus 44659; Rossi 
1994 – taulukko 5). Tutkimusojien SIR-92-U1-U4 
seinämien moreeninäyteprofiileista 101900–101914 
sekä monttujen 101916–101918 ja M1–M5/VAM/91 
moreeninäytteistä analysoitiin FAAS-tekniikalla Ag, 
Cu, Co, Ni, Pb ja Zn sekä GFAAS-tekniikalla Au, Pd 
ja Te (analyysitilaukset 38418 ja 38420) (Johansson 
& Nenonen 1993).

Kohdealueiden ja tutkimustulosten esittelyssä on 
hyödynnetty Maanmittauslaitoksen maastotietokan-
nan vektorimuotoista aineistoa. Karttakuvien pohjana 
on käytetty yleiskuvissa 25 metrin pikselikoossa ole-
vaa korkeusmallia ja detaljikartoissa korkeuskäyrien 
pohjalta 1:100 000 karttalehdittäin tuotettua 5 metrin 
pikselikokoista korkeusmallia. Vinovalovarjostuk-
sella (auringonvalon suunta 330° ja kulma 45°) on 
korostettu topografian vaihteluja. Korkeustiedon 
käsittelyyn on käytetty ArcGIS 8.3 ohjelmistoa ja 3D 
Analyst-laajennusta. Samaa laajennusta on käytetty 
myös laskettaessa eri kohteiden korkeusprofiileja. 
Alkuaineiden jakaumakartat on tuotettu käyttämällä 
Spatial Analyst -laajennusta. Jakauman laskemisessa 
on käytetty IDW (Inverse Distance Weighted) -me-
netelmää ja luokittelun pohjana on ollut luonnollinen 
jakauma (Natural Breaks), jota on hienosäädetty 
visuaalisesti.

Taulukko 3. Syväkairausreikien R508-R521 koordinaatit, kaateiden suunnat, kaltevuudet, hieet, analyysinäytteiden määrät ja ana-
lyysitilausnumerot. KOH = kiillotettu ohuthie, OH = ohuthie.
Table 3. Diamond drill holes R508-R521 and their coordinates, direction of dip, inclination, thin sections, number of samples for 
analysis and analysis order numbers. KOH = polished thin section, OH = thin section.

Reikä Karttalehti x-koord. y-koord. maata m pituus m hieet kpl suunta/kaade anal.kpl anal.til.nro 
Hole Map sheet x y Over- Length m Thin Direction/dip Analyses Analysis order 
  coord. coord. burden m  sections   numbers

R508 2633 08 7358.43 2564.13  5.30   49.30 17�    315/45 26 54115
R509 2633 08 7358.465 2564.10  6.50   66.30 122    135/45 11 54116
R510 2633 08 7358.43  2564.135 6.30 159.30   33    135/45  –
R511 2633 08 7358.38 2564.185 6.30   63.10   –    135/45  –
R512 2633 08 7358.325 2564.24  4.50   13.70   –    135/45  –
R513 2633 08 7358.325 2564.23  5.00     8.40   –    135/45  –
R514 2633 08 7358.365 2564.20  6.40   32.80   –    135/45  –
R515 2633 08 7358.355 2564.21  5.10   53.30   64    135/45  –
R516 2633 08 7358.39  2564.09  9.00   60.10 235    315/45 25 54117, 54149
R517 2633 08 7358.305 2563.83  7.00   85.50   76    135/45 13 54118
R518 2633 07 7345.485 2561.505 9.60 110.00   67      30/45   8 54151
R519 2633 07 7345.485 2561.505  9.30   34.35   38    210/45   1 54152
R520 2633 07 7345.515 2561.46  3.80   40.70   19    210/58   –  
R521 2633 07 7345.515 2561.46  3.70 307.80 28�0      30/60 39 54153

� KOH RO12989 – 13000, RO13003 – 13005, OH RO13001 – 13002;
2 KOH RO13006 – 13015, OH RO13050, 13883;  3 KOH RO13016 – 13017, 13049; 
4 KOH RO13051, RO13018, RO14626, OH RO13899 – 13901;  5 KOH RO13019 – 13041   
6 KOH RO13042 – 13048;  7 KOH RO13309 – 13314, OH 13672;   8 KOH RO13315 – 13317  
9 KOH RO13318;  �0 KOH RO13319 – 13324, OH RO13673 – 13679, 13884 – 13898
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2 TUTKIMUSALUEEN GEOLOGIA

2.1 Kallioperän yleispiirteet

lisäksi sen kivilajeja leikkaavat iältään vaihtelevat ja 
koostumukseltaan pääosin emäksiset mutta paikoin 
myös happamat juonet. Joitakin emäksisiä juonia on 
tulkittu kerrosintruusioiden tulokanaviksi. (Perttunen 
1989, 1991, Perttunen & Vaasjoki 2001.)

Peräpohjan liuskealueen kallioperä koostuu sedi-
menttisyntyisistä ja vulkaanisperäisistä kivilajeista 
sekä niitä leikkaavista juonista. Liuskealueen kivilajit 
ovat kerrostuneet diskordantisti Pudasjärven graniit-
tigneissikompleksin ja sitä leikkaavien paleoprote-
rotsooisten emäksisten kerrosintruusioden päälle. 
Liuskealue muodostaa laajan akselisuunnaltaan itä-
läntisen synklinoriumin. Sen keskellä antikliinivyö-
hykkeissä on paljastuneena liuskealueen alimpia 
kivilajeja. Pintasyntyisten kivien litostratigrafisessa 
luokittelussa perinteisesti käytetyt ryhmänimet Jatuli 
ja Kaleva on viimeisimmässä luokituksessa korvattu 
uusilla nimillä Kivalo ja Paakkola ja muodostumia 
niiden sisällä on aikaisemmasta lisätty ja osin nimetty 
uudelleen (Perttunen et al. 1995, Hanski 2001, Perttu-
nen & Vaasjoki 2001, Perttunen 2002, 2003; Perttu-
nen & Hanski 2003, Väänänen 2004) (taulukko 4).

Peräpohjolan kallioperä jakautuu kolmeen selvään 
geologiseen pääyksikköön: arkeeiseen Pudasjärven 
graniittigneissikompleksiin, paleoproterotsooisiin 
pintasyntyisiin Peräpohjan liuskealueen kiviin ja 
Keski-Lapin granitoidikompleksiin (Perttunen 1989, 
1991, Perttunen & Vaasjoki 2001, Perttunen & Hanski 
2003). Tutkimusalue sijoittuu Peräpohjan liuskealu-
een eteläosan keskivaiheille ja ulottuu Pudasjärven 
graniittigneissikompleksin alueelle. Tutkimusalueen 
kallioperän pinta-alasta noin kaksi kolmasosaa kuu-
luu liuskealueeseen ja loput siihen kaakossa rajautu-
vaa graniittigneissikompleksiin (kuva 1).

Pudasjärven graniittigneissikompleksi koostuu 
pääosin sekalaisista ja vaihtelevasti deformoituneis-
ta syväkivimäisistä gneisseistä ja kooltaan vaihte-
levista vihreäkivivyöhykkeiden jäänteistä, joista 
erityisesti Ranuan länsipuolelle sijoittuvan poh-
jois-eteläsuuntaisen, laajan ja yhtenäisen Oijärven 
liuskealueen kallioperää ja raaka-ainepotentiaalia 
on kartoitettu (Juopperi et al. 2000, Juopperi 2002). 
Graniittigneissikompleksin alueella esiintyy myös 
paleoproterotsooisia emäksisiä kerrosintruusioita ja 

Taulukko 4. Peräpohjan liuskealueen eteläosan litostratigrafia (Perttunen 
ja muut 1995, Perttunen 2002 ja 2003, Perttunen & Hanski 2003).
Table 4. Lithostratigraphy of the southern part of the Peräpohja Schist Belt  
(Perttunen et al.1995, Perttunen 2002 and 2003, Perttunen & Hanski 2003). 

Superryhmä Ryhmä Muodostuma Litologia
Supergroup Group Formation Lithology

Väystäjä 
Emäksistä vulkaniittia
Mafic volcanic rocks

Svecofennia Paakkola
Martimo, Ma Fylliittiä, kiilleliusketta, mustaliusketta,

Phyllite, mica schist, black schist

Lamulehto , La Emäksistä tuffiittia
Mafic tuffite

Rantamaa, Ra Dolomiittia, ortokvartsiittia
Dolomite, orthoquartzite

Hirsimaa, Hi Emäksistä tuffiittia
Mafic tuffite

Poikkimaa , Po Dolomiittia, kvartsiittia
Dolomite, quartzite

Tikanmaa, Ti Emäksistä tuffiittia
Mafic tuffite

Kvartsimaa, Kv Ortokvartsiittia, dolomiittia
Orthoquartzite, dolomite

Jouttiaapa , Jo
Santalampi, Sa

Emäksistä vulkaniittia
Mafic volcanic rocks

Palokivalo, Pa
Kaisavaara , Ka

Kvartsiitti
Quartzite

Runkaus, Ru Emäksistä vulkaniittia
Mafic volcanic rocks

Karelia Kivalo

Sompujärvi, So
Konglomeraattia, silttikiveä, 
kvartsiittia
Conglomerate, siltstone, quartzite

Diskordanssi - Unconformity

Pudasjärven graniittigneissikompleksi
Pudasjärvi Granite Gneiss Complex
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Liuskealueen eteläosassa alempi Kivalon ryhmä 
koostuu viidestä vulkaanisesta muodostumasta, jot-
ka ovat Runkauksen (alin), Jouttiaavan-Santalam-
men, Tikanmaan, Hirsimaan ja Lamulehdon (ylin) 
muodostumat, sekä niitä erottavista kvartsiitti-do-
lomiittiassosiaation sedimenttikivistä. Runkauksen 
muodostuman emäksiset metavulkaniitit ovat pur-
kautuneet konglomeraatista, silttikivestä ja kvartsii-
tista koostuvan Kivaloryhmän alimman kerrostuman, 
Sompujärven muodostuman päälle. Runkauksen ja 
Jouttiaavan muodostumien emäksisiä vulkaniitteja 
erottaa toisistaan Palokivalon-Kaisavaaran muodos-
tumien kvartsiitit. Jouttiaavan-Santalammen muo-
dostumien emäksisten vulkaniittien ja Tikanmaan 
muodostuman emäksisten tuffiittien välissä on or-
tokvartsiitista ja dolomiitista koostuva Kvartsimaan 
muodostuma. Tikanmaan muodostuman emäksis-
ten tuffiittien päällä Kivaloryhmässä perinteisesti 
olisivat vain Rantamaan muodostuman dolomiitit. 
Niiden sisältä on kuitenkin karttalehden 2633 ete-
läosassa itään jatkuvasta synkliinistä paikallistettu 
kaksi emäksisistä tuffiiteista koostuvaa yksikköä, 
Hirsimaan ja Lamulehdon muodostumat, jotka on 
jouduttu lisäämään stratigrafiapylvääseen. Hirsimaan 
muodostuma jakaa dolomiitit alempaan Poikkimaan 
ja ylempään nimeltään vielä entisenä pidettyyn Ran-

tamaan muodostumaan, jonka keskelle synkliinissä 
sijoittuu Lamulehdon vulkaaninen yksikkö. Ylempi 
Paakkolan ryhmä liuskealueen eteläosassa koostuu 
Martimon muodostuman fylliiteistä, kiilleliuskeista 
ja mustaliuskeista sekä liuskealueen eteläosan luo-
teiskulmauksessa Martimon muodostuman päälle 
kerrostuneista Väystäjän muodostuman emäksisistä 
vulkaniiteista. Liuskealueeseen on perinteisesti kat-
sottu kuuluviksi sen pintasyntyisten kivien yhteydes-
sä esiintyvät lukuisat diabaasit ja yksittäiset happamat 
juonet. Pääosa diabaaseista on erityisesti Palokivalon 
muodostuman kvartsiiteissa esiintyviä differenti-
oituneita gabro-wehrliittiassosiaation kerrosjuonia 
(Hanski 1987). Samoissa kvartsiiteissa esiintyy myös 
differentioitumattomia diabaaseja.

Peräpohjan liuskealueen kivilajeja lävistävät useat 
intruusiot (Perttunen 1991, Perttunen & Vaasjoki 
2001). Liuskealueen länsiosassa tavataan Haaparan-
tasarjan syväkiviä koostumussarjana granodioriiteista 
ja montsoniiteista aina gabroihin asti. Pohjoisessa ja 
idässä liuskealue rajautuu tektoonisesti Keski-La-
pin granitoidikompleksiin, joka koostuu arkeeisten 
gneissien jäänteistä, migmaattisista proterotsooisista, 
suprakrustisista kivistä (metasedimenteista ja –vulka-
niiteista), mafisista syväkivistä ja näitä leikkaavista 
granitoideista (Väänänen 2004).

2.2 Maaperän yleispiirteet

Maaperägeologialtaan tutkimusalue on erittäin 
vaihteleva, johtuen topografiaeroista, alueella val-
linneesta jäätiköitymisen dynamiikasta ja deglasi-
aatiohistoriasta sekä postglasiaalisista prosesseista. 
Yleisin maalajityyppi on moreeni, jota esiintyy sekä 
tasaisina pohja- ja peitemoreenialueina että erityyppi-
sinä harjanteina ja kumpuina eri puolilla aluetta (kuva 
2). Alavimmat alueet ja moreenimaiden ympäristöt 
ovat yleensä soiden peittämiä. Maisemaa hallitsevana 
piirteenä on aluetta halkova Kemijokilaakso voima-
laitosaltaineen. Lajittuneita hiekkoja ja soria esiintyy 
jonkin verran sulamisvesien kerrostamissa harju-
jaksoissa ja postglasiaalisen fluviaalisen toiminnan 
kerrostamina jokiuomissa. Lajittuneita kerrostumia 
esiintyy myös monin paikoin, varsinkin vaarojen 
rinteillä ja ympäristössä, moreenia peittävissä Ancy-
lusjärven rantakerrostumissa (Sarala & Rossi 1998). 
Korkein ranta on ollut noin 215 – 219 m merenpin-
nan yläpuolella ja siitä merkkinä ovat vedenkoske-
mattomat kalottialueet korkeimpien vaarojen laella 
(Saarnisto 1981, Johansson et al. 2000). Noin 8000 
vuotta sitten, Ancylusjärven vedenpinnan laskettua ja 
veden suolapitoisuuden kohottua, muodostui Litori-
nameri (Saarnisto 2005). Sen pohjaan kerrostuneita 
sulfidisavia ja fossiileja tavataan Kemijokialtaassa, 
Tervolan kirkonkylästä lounaaseen päin.

Kallioperän topografia on laajoilla alueilla varsin 
tasainen. Liuskealueen voimakkaasti poimittunut 
ja kivilajeiltaan nopeasti vaihteleva kallio on ollut 
kohtalaisen heikosti kulutusta kestävää, mikä on 
edesauttanut laajojen tasaisten alueiden syntymistä 
(kuva 3). Varsinkin dolomiitit ja vulkaaniset kivet 
ovat voimakkaasti kuluneita. Sen sijaan, laajemmat 
yhtenäiset kvartsiittialueet, joilla esiintyvät alueen 
korkeimmat vaarat ja vaarajaksot, ovat olleet ku-
lutusta paremmin kestäviä. Merkittävä yhtenäinen 
korkeusero esiintyy liuskealueen ja eteläosan graniit-
tigneissialueen rajalla, jossa nousua on keskimäärin 
40 – 60 m pohjoisesta etelään mentäessä. Myös 
varsinaisen tutkimusalueen pohjoispuolella, Keski-
Lapin granitoidikompleksin alueella, topografia on 
huomattavan vaihtelevaa.

2.2.1  Aiemmat tutkimukset

Alueelta on julkaistu kattavasti pienimittakaavai-
nen (1:400 000) maaperäkartta (Alfthan et al. 1981, 
Kujansuu 1981, Sutinen 1985, Mäkinen 1986) ja 
Pohjois-Kalottiprojektin (Hamborg et al. 1986a ja 
1986b) ja Mid-Norden-projektin (Neeb 1996) tu-
loksena syntyneet �:� 000 000-mittakaavaiset kart-
talehdet. Mittakaavasta ja käytetystä luokituksesta 
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Kuva 2. Tutkimusalueen maaperän yleispiirteet 1:400 000-mittakaavaisen maaperäkartan mukaan. Maas-
totietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 2. General features of the Quaternary deposits of the study area according to the Map of Quaternary 
Deposits 1:400 000. Topographic features and roads © National Land Survey of Finland, permission 
number 96/LA/05.

Kuva 3. Vinovalovarjostettu korkeusmalli tutkimusalueelta. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos 
lupa nro 96/LA/05.
Fig. 3. Shaded relief map of the area based on the elevation model. Digital elevation model © 
National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.
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johtuen näiden antama informaatio on ollut suuralu-
eellinen. Suurempimittakaavaista maaperäkartoitusta 
(1:20 000) on tehty kahdeksan karttalehden alueella 
(Johansson 2003a, b, Johansson et al. 1993, 1994, 
2001, 2002a, 2002b, Nenonen et al. 2002), yleensä 
asutuskeskusten liepeillä, Kemijokivarressa.

Moreenistratigrafiaa ja jäätikön virtaussuuntia on 
tutkittu tutkimusalueella ja sen ympäristössä monessa 
eri vaiheessa. Kohteellisista tutkimuksista merkittä-
vimpiä ovat olleet Kemijokivarressa voimalaitosten 
rakentamisen yhteydessä tehdyt tutkimukset (Korpela 
1962, 1969). Myös malminetsinnälliset selvitykset 
ovat olleet merkittävimmät tutkimusten innoittajat 
(esim. Hirvas et al. 1977, Huhta et al. 1990).

Voimalaitosrakentaminen oli alueella vilkasta 
1950- ja 1960-luvuilla ja silloin kaivettiin Kemijoen 
uomaan suuria maaleikkauksia. Näistä tehtyjä havain-
toja Korpela (1962, 1969) kuvasi kirjoituksissaan. 
Muut moreenitutkimukset, joita tehtiin 1960-luvun 
puolesta välistä lähtien, olivat lähes yksinomaan 
GTK:n suorittamia. Jonkin verran tutkimuksia tehtiin 
myös yliopistojen tai Suomen Akatemian rahoittama-
na alueen itäosissa (Aario 1977a, Kurimo 1977, Aario 
& Forsström 1979, Aario & Peuraniemi 1992).

Merkittäviä laajoja tutkimuksia ovat olleet GTK:
n suorittamat maaperätutkimukset ns. Terhon alu-
eella, karttalehdillä 2544, 2633 ja 3611, 1980-luvun 
alkupuolella. Näillä tutkimuksilla on pyritty selvittä-
mään maaperän yleistä rakennetta alueella suoritetun 
systemaattisen moreenigeokemiallisen näytteenoton 
tueksi. Tuloksia on alustavasti analysoitu ja tar-
kasteltu julkaisemattomissa raporteissa (Manner & 
Koivisto 1981, Koivisto 1992, Koivisto ja Manner 
1983). 1970-luvulla toteutettu koko Lapin käsittävä 
moreenistratigrafiaselvitys (Hirvas et al. 1977, Hir-
vas 1991) myös sivusi eteläosistaan tutkimusaluetta. 
Malminetsinnän tueksi tarkoitettuja, lähinnä malmi-
lohkareiden kulkeutumista selvittäneitä kohteellisia 
tutkimuksia on tehty monessa eri vaiheessa 1980- ja 
1990-lukujen vaihteessa. Alustavat tulkinnat ja suu-
rin osa alkuperäisistä havainnoista on hyödynnetty 
tätä tutkimusta tehtäessä. Muita aluetta sivuavia 
tutkimuksia ovat olleet idempänä Kemijärven Ro-
gen-moreenikenttää (Kurimo 1977) sekä Koillismaan 
glasiaalistratigrafiaa ja Portimojärven Rogen-moree-
nikenttää (Aario 1977b, Aario & Forsström 1978 ja 
1979) koskeneet tutkimukset 1970-luvulla. Myös 
tutkimusalueen eteläpuolella, lähinnä Pudasjärven-
Taivalkosken alueella on tehty stratigrafiatutkimuksia 
1:400 000 maaperäkartoitustöiden aikana (Sutinen 
1982, 1992).

2.2.2	 Glasiaalistratigrafia

Tutkimusalue sijoittuu Veiksel-jääkauden maksi-
mivaiheen keskusalueelle, viimeisimmän jäänjakaja-

vyöhykkeen kaakkoispuolelle. Jäätikköeroosio on ol-
lut aktiivisten kielekevirtausten alueilla voimakasta ja 
vain muutamia havaintoja on tehty Veiksel-jääkautta 
vanhemmista kerrostumista. Kauvonkankaalta, Ter-
volasta (Mäkinen 1979) ja Saarenkylästä, Rovanie-
meltä (Sutinen 1992) on kuvattu moreenipeitteisten, 
lajittuneiden kerrostumien alta tiiviis moreenipatja, 
joka stratigrafisen aseman perusteella on tulkittu Saa-
le-jääkauden aikana kerrostuneeksi. Moreenin päällä 
olleista siltti- ja savikerroksista tehdyt siitepölymää-
ritykset osoittavat kasvillisuuden olleen Pinus-val-
taisen ja vastanneen ehkä Eem-interglasiaalivaihetta 
(Sutinen 1992). Tätä vaihetta on seurannut ilmaston 
uudelleen kylmeneminen ja Veikselin ensimmäinen 
jäätiköitymisvaihe.

Veiksel-jääkauden ensimmäisen laajemman jääti-
köitymisvaiheen on arvioitu olleen Varhais-Veikse-
lin aikana joko happi-isotooppivaiheessa 5d (kuva 
4), heti Eem-interglasiaalin jälkeen, noin 100 000 
– 115 000 vuotta sitten (esim. Hirvas 1991, Neno-
nen 1995a, Nenonen & Eriksson 2004) tai hieman 
myöhemmin 5b vaiheessa, noin 85 000 – 95 000 
vuotta sitten (esim. Helmens et al. 2000, Lunkka et al. 
2004). Jäätikkö on virrannut pohjois-luoteesta etelä-
kaakkoon (330°–350°) ja kerrostanut tuota vaihetta 
edustavan tumman harmaan moreenipatjan. Tuosta 
moreenista on tehty havaintoja koko Etelä-Lapin alu-
eelta, missä se on säilynyt etupäässä alavilla alueilla 
ja kallioiden suojapuolella suojassa myöhemmiltä 
jäätikköeroosiovaiheilta (esim. Korpela 1969, Ber 
& Kujansuu 1974, Aario & Forsström 1978, 1979, 
Hirvas 1991, Sutinen 1992, Sarala et al. 1998, Sarala 
& Rossi 1998). Samalla on syntynyt virtauksen suun-
tainen drumliinikenttä, mistä jäänteitä on vielä jäljellä 
Kemin ja Ranuan ympäristöissä. Jäätikön reuna eteni 
Pudasjärven-Taivalkosken tasalle, josta kaukaisim-
mat, tuota vaihetta edustavat reunamuodostumat on 
havaittu. Jäätikön reuna vetäytyi takaisin pohjois-luo-
teeseen, jolloin syntyivät samansuuntaiset harjujaksot 
ja Sutisen (1982, 1992) kuvaamat sulamisvaiheita 
indikoivat reunamuodostumat (MZI, MZII ja MZIII). 
Jäätikön vetäydyttyä Peräpohjolan alueelta, ilmasto 
pysyi pitkään suotuisana interstadiaalivaiheen syn-
tymiselle. Tästä Betula-valtaisesta, lähinnä tundraa 
muistuttavasta kasvillisuusvaiheesta on tehty lukui-
sia havaintoja niin Peräpohjolan alueelta kuin koko 
Suomestakin (Korpela 1969, Aario & Forsström 
1979, Mäkinen 1979, Donner 1983, Hyvärinen 1985, 
Hirvas & Nenonen 1987, Forsström 1988, Peltoniemi 
et al. 1989, Hirvas 1991, Nenonen et al. 1991, Ne-
nonen 1995b, Helmens et al. 2000). Tunnetuimmat 
havainnot on tehty Kemijokivarresta, Rovaniemen 
itäpuolelta, moreeninalaisista orgaanisista väliker-
roksista, joiden perusteella Korpela (1969) nimesi 
tuon jäättömän välivaiheen Peräpohjola -interstadi-
aaliksi. Syvällä Kemijokiuomassa kerrostuma lienee 
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säilynyt alkuperäisessä asemassaan tumman harmaan 
moreenin päällä. Sen sijaan, Kauvonkankaalla Mäki-
nen (1979) on tulkinnut Peräpohjola-interstadiaalia 
vastaavan turvekerrostuman kulkeutuneen jäätikön 
laattakuljetuksena luoteisempaa Kemijokialtaasta 
nykyiselle paikalleen. Stratigrafisesti se kuitenkin 
näyttäisi olevan oikeassa asemassa interglasiaali- 
ja Varhais-Veikselin moreenikerrostumien päällä, 
glasifluviaalisten sedimenttien välikerroksena (vrt. 
Hütt et al. 1984). Hirvaksen (1991) tulkinnan mu-
kaan Peräpohjola-interstadiaali on verrattavissa heti 
ensimmäistä jäätikön vetäytymistä seuranneeseen 
lämpimämpään välivaiheeseen (happi-isotooppivai-
he 5c eli Brørup). Nenonen (1995b) ja Lunkka et 
al. (2004) puolestaan ovat tulkinneet kerrostumien 
syntyneen vasta Varhais-Veikselin lopulla, Odderade-
interstadiaaliin verrattavassa välivaiheessa (5a).

Keski-Veikseliin siirryttäessä ilmasto jälleen kyl-
meni ja jäätikkö alkoi uudelleen levitä Kölivuoris-
tosta itään ja kaakkoon noin 74 000 vuotta sitten. 
Tuosta on arvioitu alkaneen aina Myöhäis-Veikselin 
loppuun kestänyt jäätiköitymisvaihe, joka alun no-
pean laajenemisen jälkeen rauhoittui hitaammaksi 
kasvuksi happi-isotooppivaiheessa 3 (Hirvas 1991). 
Jonkin verran reunan oskillointia on voinut esiintyä 
laajenemisen aikana (Nenonen 1995b). On myös 
esitetty, että Keski-Veikselin loppupuolella (n. 40 000 
– 30 000 vuotta sitten) olisi ollut jäätön vaihe ainakin 
Etelä- ja Keski-Suomessa perustuen tuolle ajanjak-
solle ajoittuviin mammutin ja peuranluuhavaintoihin 
(Lunkka & al. 2001, 2004, Saarnisto & Lunkka 2004). 

Veiksel-jääkauden maksimi saavutettiin noin 22 000 
– 18 000 vuotta sitten, jolloin jäätikön reuna oli kau-
kana Venäjän Karjalassa ja Keski-Euroopassa. Tätä 
seurasi suhteellisen nopea ilmaston lämpeneminen 
ja deglasiaatiovaihe. Myöhäis-Veikselin lopulla, 13 
000–11 000 vuotta sitten, esiintyi viileämpiä kausia ja 
jäätikön lyhytaikaisia etenemisvaiheita Nuoremman 
Dryas-kauden aikana, jolloin syntyi Salpausselkien 
reunamuodostumat. Tästä reunan vetäytyminen jatkui 
siten, että noin 9 000 – 10 000 vuotta sitten Pohjois-
Suomi oli jo vapautunut jääpeitteestä.

Deglasiaation aikana jäätikön reuna jakautui kie-
lekevirtauksiksi, joiden päävirtaussuunta Etelä-Lapin 
alueella oli lännestä itään. Aktiivisten kielekkeiden 
alueella syntyi mm. liikkeen suuntaisia drumlii-
nikenttiä ja niiden vaihettumia poikittaisiksi mo-
reenimuodostumiksi. Kehityksestä esimerkkinä ovat 
Kuusamon drumliinikenttä (Aario & Forsström 1979) 
sekä Ranuan ja Kemijärven Rogen-moreenikentät 
(Aario 1977b, 1981, Kurimo 1977), jotka syntyivät 
Kuusamon kielekevirran alueelle. Etelämpänä, Ou-
lun kielekevirran alueella on myös selvä länsi-itä-
suuntaisen liikkeen indikaatio. Kuusamon ja Oulun 
kielekevirtausten väliin syntyi Koillismaalla sulamis-
vesien kerrostama saumamuodostuma. Deglasiaation 
edettyä samaisen muodostuman kerrostuminen jatkui 
myös lännenpänä Oulun kielekkeen ja vaatimatto-
mammaksi ja ilmeisen passiiviseksi jääneen Ranuan 
kielekkeen saumassa (Aario & Forsström 1979, 
Aario 1990)

Kuva 4. Veikselin jäätiköitymisvaiheet ja tärkeimmät päätevaiheiden muodostumat Nenosen (1995b) mukaan. Ikäskaala on esitetty kalenterivuosina 
�03 nykyisestä, OIS on happi-isotooppivaihe ja δ18O on normalisoitu happi-isotooppikäyrä (Siegert et al. 2001).
Fig. 4. The Weichselian glaciations and main formations of the terminal stages according to Nenonen (1995b). Time scale as calendar years 103 from 
the present, OIS is the oxygen isotope stage and δ18O the normalized oxygen isotope curve (Siegert et al. 2001).
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Petäjävaaran kohdealue sijoittuu Kemijoen itä-
puolelle, noin 5 km Petäjäskosken voimalaitoksesta 
koilliseen. Tutkimusten painopistealueella, Petäjä-
vaaran länsirinteellä, maanpinnan korkeus on noin  

70 – 90 m merenpinnan yläpuolella. Vaaran laki, 
jonka korkeus on liki 217 metriä, on lähes kokonaan 
Ancylusjärven huuhtomaa rantakivikkoa (kuva 5a). 
Vaaran länsipuolista maisemaa hallitsevat padotun 

3 KOHdEALUEIdEN ESITTELy

Tutkimusten malminetsinnällisestä luonteesta joh-
tuen pääpaino on ollut erilaisten malmiaineshavain-
tojen alkuperän ja kulkeutumisen arvioinnilla usealla 
eri kohdealueella. Kohdealueet ovat olleet varsin 
erilaisia taustoiltaan sekä aiemmilta tutkimushistori-
oiltaan. Myös tässä tutkimuksessa kohdealueilla on 

ollut hyvin erilaiset painotukset: Petäjävaaran, Vam-
mavaaran, Kivimaan ja Sihtuunan kohdealueet ovat 
olleet tutkimusten painopistealueita ja Petäjäskoski, 
Loue sekä Korttelivaara tutkimuksia täydentäviä 
kohteita.

3.1 Petäjävaara

Kuva 5a. Petäjävaaran maaperä, tutkimuskuoppien sijainti ja uurrehavainnot. Kohdealueen keskellä esiintyy 
jäätikön viimeiseen liikesuuntaan nähden poikittaisia moreeniharjanteita, joihin tutkimuskuopat on kaivettu. 
Petäjävaaran laki ja ylimmät rinteet ovat huuhtoutuneiden kivikkojen peittämiä. Profiili A-B on esitetty kuvassa 
5b. Korkeusmalli, maastotietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 5a. Quaternary deposits, test pit locations and striae observations of Petäjävaara. The test pits were made in 
the middle of the target area into moraine ridges which are transversal to the latest ice flow direction. The hilltop 
and upper slopes of Petäjävaara are covered by littoral boulder deposits. Digital elevation model, topographic 
features and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.
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jokivarren kalliojyrkänteiden reunustamat soistuneet 
vesijättömaat. Ylempänä rinteen porrasmaisella ta-
santeella on vyöhyke lohkareisia moreeniharjanteita, 
jotka on tulkittu jäätikön liikesuuntaan nähden poi-
kittaisiksi Rogen-moreeniharjanteiksi (Sarala 1994a, 
Sarala & Rossi 1998). Noin sadasta metristä ylöspäin 
rinne jyrkkenee ja kohoaa paikoin louhikkoisena 
tasaisesti kohti vaaran lakea (kuva 5b). 

Petäjävaaran kohdealueen kallioperä koostuu Run-
kauksen muodostuman emäksisistä vulkaniiteista, 
Palokivalon muodostuman kvartsiiteista ja diabaa-
seista (kuva 6 ja taulukko 4). Emäksiset vulkaniitit 
ja valtaosa satunnaisesti paljastuneista diabaaseista 
sijoittuvat aeromagneettisen matalalennon magneet-
tisten anomalioiden perusteella lähes yhtenäiseen 
Kemijoen itärantaa myötäilevään vyöhykkeeseen, 

Kuva 5b. Petäjävaaran kohdealueen länsi-itäsuuntainen korkeusprofiili. 
Keskeinen tutkimusalue sijoittuu n. 60 – 90 metrin korkeudelle meren 
pinnasta.
Fig. 5b. East-west elevation profile of the Petäjävaara target area. The 
central target area lies about 60 – 90 m above sea level.

Kuva 6. Petäjävaaran kohdealueen kallioperä Perttusen (2003) mukaan. Siihen rajattu malmilohkarekartta on 
esitetty kuvassa 7 ja omapotentiaalimittauksen tulos kuvassa 31. Maastotietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos 
lupa nro 96/LA/05.
Fig. 6. Bedrock of the Petäjävaara target area according to Perttunen (2003). Ore boulder map is shown in 
Fig. 7 and results of self-potential measurements in Fig. 31. Topographic features and roads © National Land 
Survey of Finland, permission number 96/LA/05.
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jossa diabaasit todettiin differentioituneiksi gabro-
wehrliittiassosiaation kerrosjuoniksi (Rossi 1994, 
Sarala & Rossi 1998). Lisäksi diabaaseja esiintyy 
vähäisessä määrin kohdealueen itäosaa hallitsevia 
kvartsiitteja leikkaavina differentioitumattomina, 
pitkinä ja kapeina juonina tai pitkulaisina pahkuina. 
(Perttunen 2003, Perttunen & Hanski 2003.)

Petäjävaaran kohdealueen ensimmäiset malmi-
aineshavainnot saatiin maaperägeokemiallisen kar-
toituksen tulosten tarkistuksissa vuosina 1982 ja 
1983 (Koivisto 1984a). Näytteet (113 kpl) otettiin 
iskuporaamalla pohjois-eteläsuuntaisilta, rinnakkai-
silta linjoilta. Näytteenoton tuloksena moreenista 
rajautuivat lounas-koillissuuntaan pitkulaiset ja ha-
jaantumiskuvioltaan samankaltaiset kupari-, kulta- ja 
kobolttianomaliat. 

Kesällä 1988 havaittiin aivan tarkistusnäytteenot-
toalueen luoteiskulman läheisyydestä Harakkaojan 
suistosta useita pinnalta kauttaaltaan ruosteisia ja 
hydrotermisesti muuttuneesta kvartsiitista koostuvia 
malmilohkareita (kuva 7). Lohkarelöydön seurauk-
sena vuoden 1989 kevättalvella maaperägeokemi-
allisen tarkistusnäytteenoton aluetta laajennettiin 
yhteensä 87:llä iskuporanäytteenottopisteellä nuo-
rimman jäätikkövirtauksen tulosuuntaan länteen 
sekä pohjoiseen ja etelään. Tuloksena oli moreenin 
kupari-kulta-kobolttianomalian jatkuminen yhä lou-
naaseen nuorimman jäätikkövirtauksen tulosuuntaan. 
Iskuporanäytteenoton kanssa samanaikaisesti kevät-
talvella 1989 suoritetussa systemaattisessa geofysi-

kaalisessa maastomittauksessa (protonimagnetometri 
ja maxmin-slingram, mittausalueen rajaus kuvassa 6) 
havaittiin muutamia heikkoja pienialaisia johteita. 
(Rossi 1992a.) Syksyllä 1989 löydettiin kivikkoisilta 
moreeniharjanteilta Harakkaojan suistosta 800 m 
kaakkoon Rovaniemen-Kemin maantien itäpuolelta 
useita uudentyyppisiä, 0,5 – 2 m3:n kokoisia malmi-
lohkareita noin hehtaarin laajuiselta alueelta (kuva 
7) (Rossi 1992a, Rossi 1994). 

Vuodenvaihteessa 1989–1990 tarkistettiin VLF-
mittauksin aiemmin slingramilla havaittuja heikkoja 
johteita. Kevättalvella 1990 suoritettiin VLF-mittauk-
sen ohjaamana Kemijoen itärannan rantaviivan mo-
lemmin puolin porakonekairaus (kuva 6). Seitsemästä 
reiästä viisi kairattiin jäältä ja kaksi rannalta (kuva 
6). Kairauksella ei kuitenkaan tavoitettu kupari-kulta-
koboltti-malmilohkareiden tyyppistä mineralisaatiota 
kalliosta (Rossi 1992a).

Tässä tutkimuksessa Petäjävaaran kohdealueel-
le kesinä 1992 ja 1993 kaivinkoneella kaivetuilla 
tutkimusmontuilla (POS-92: M1 – M10A, M10B, 
M11 – M13, POS-93: M101 – M106) selvitettiin 
kohdealueen maapeitteen rakenteellisia, fysikaalisia 
ja kemiallisia piirteitä. Syksyllä 1992 pyrittiin kallio-
perää paljastamaan neljällä tutkimusojalla (SIR-92: 
U1 – U4) monttua M1 ympäröivien malmilohka-
reiden alueelta (kuvat 7 ja 8). Tutkimusojista U1 
suuntautuu kivilajien kulkua vastaan kohtisuoraan ja 
sisältää montun M1. Kallioperätietoutta täydennettiin 
syksyllä 1994 kairatulla syväkairausprofiililla AB 

Kuva 7. Petäjävaaran malmilohkarekartta. Kohdealueella esiintyy kahden tyyppisiä hydrotermisesti muuttuneita 
lohkareita: kvartsiittilohkareita ja biotiittiä sekä karbonaattia sisältäviä amfiboliittilohkareita.
Fig. 7. Ore boulder map of Petäjävaara. Two types of hydrothermally altered rock occur in the boulders of this 
target area: quartzite and amphibolite with biotite and carbonate.



2�

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 161, 2006
Rovaniemen – Tervolan alueen glasiaalimorfologiset ja -stratigrafiset tutkimukset ...

(R507 – R515) pitkin tutkimusojaa U1 ja kahdella 
hajareiällä (R516 – R517) (kuva 8 ja taulukko 3). 
Kairauskohteet valittiin kesällä 1994 tutkimusojasta 

ja siitä lounaaseen yhdensuuntaisin profiilein tehdyn 
omapotentiaalimittauksen perusteella (ks. luku 4.2 
Kallioperä). (Sarala & Rossi 1998.)

Kuva 8. Petäjävaaran kohdealueen kairanreikien, tutkimusojien ja kohdealueen keskeisimmän osan tutkimus-
kuoppien sijainti.
Fig. 8. Diamond drill holes, test trenches and test pits of the central part of the Petäjävaara target area.

3.2 vammavaara

Vammavaaran kohdealue sijaitsee Kemijoen itä-
puolella Petäjäskosken voimalaitoksesta noin 10 
kilometriä etelään. Tutkimusten painopistealue on 
itä-länsisuuntaan pitkulaisen Vammavaaran eteläpuo-
lella, noin 60–100 metrin korkeudella merenpinnasta. 
Vaaran lähes 228 metrin korkeuteen kohoavalle 
laelle (kuva 9a) on deglasiaatiovaiheessa jäätikköä 
reunustaneen Ancylusjärven korkeimman veden-
pinnan (n. 220 m) yläpuolelle jäänyt noin puolen 
neliökilometrin laajuinen kalottialue. Vammavaaran 
eteläpuolista maisemaa hallitsevat pohjoisimpana 
jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaiset pohjois-
eteläsuuntaiset Rogen-moreeniharjanteet (kuva 9b). 
Suolijoelta etelään mentäessä maapeite koostuu en-
sin kuolleen jään kumpumoreenista ja sen jälkeen 
ohuesta kallionpintaa myötäilevästä peitemoreenista 
(Sarala et al. 1998).

Vammavaaran kohdealueen kallioperä koostuu 
Palokivalon ja Kvartsimaan muodostumien kvart-
siiteista, Jouttiaavan muodostuman emäksisistä vul-
kaniiteista, Tikanmaan ja Hirsimaan muodostuman 

emäksisistä tuffiiteista, Poikkimaan ja Rantamaan 
muodostumien dolomiiteista ja kvartsiiteista sekä 
diabaaseista (kuva 10, taulukko 4). Kohdealueen 
pohjoisosaa hallitsevat Palokivalon muodostuman 
selkeästi kerrokselliset kvartsiitit, jossa Vammavaa-
ran alueella on näkyvissä selviä laajoja ja avoimia 
poimuja. Kvartsiiteissa esiintyy diabaaseja nauha-
maisina juonina. Etelässä Palokivalon kvartsiitti-
muodostumaa rajaavat sen päälle kerrostuneet Jout-
tiaavan muodostuman mantelirakenteiset emäksiset 
laavat, joita puolestaan peittävät itä-länsisuuntaisina 
kerrostumina Kvartsimaan muodostuman valkeat tai 
lievästi punertavat ortokvartsiitit sekä niiden päälle 
kerrostuneet Tikanmaan muodostuman kerrallisesti 
kerrosrakenteiset tummanvihreät emäksiset tuffiitit. 
Vammavaaran kohdealueen lounaiskulmaukseen 
sijoittuvat alueen nuorimmat kvartsiittivälikerroksia 
sisältävät Poikkimaan ja Rantamaan muodostumi-
en dolomiitit ja niiden välissä esiintyvä Hirsimaan 
muodostuman emäksinen tuffiitti. (Perttunen 2003, 
Perttunen & Hanski 2003.)
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Vammavaaran kohdealueen malmitutkimuksille 
alkusysäyksen antoi syksyllä 1990 lohkareisen mo-
reeniharjanteen eteläpäästä Suolijoen pohjoisrannan 
tuntumasta löytynyt usean kuutiometrin kokoinen 
rikkikiisupirotteinen lohkare. Siitä noin kilometrin 
päästä pohjoiseen, metsäautotien ojasta löytyi kivi-
lajiltaan samantyyppinen, isokokoinen lohkare, jossa 
ei kuitenkaan esiintynyt kvartsijuonia eikä silminnäh-
den havaittavaa rikkikiisupirotetta. (Rossi 1994.)

Suolijoen varresta löytyneen lohkareen alkuperää 
selvitettiin ensimmäisen kerran helmikuussa 1991 
lohkareen löytöpaikan läheisyyteen kaivetuilla mon-
tuilla M1 – M5/VAM ja myöhemmin samana vuonna 
lännemmäksi kaivetuilla montuilla 181167 – 181174 
(Johansson & Nenonen 1993). Kevättalvella 1991 
toteutettiin Vammavaaran eteläpuolisella 3 x 5 km:n 
laajuisella alueella maaperägeokemiallinen iskupo-
ranäytteenotto näytepisteverkolla 250 x 250 m (Äy-

Kuva 9a. Vammavaaran maaperä, tutkimuskuoppien sijainti ja uurrehavainnot. Vammavaaran eteläpuoli koostuu 
jäätikön viimeiseen liikesuuntaan nähden poikittaisista ribbed-moreeniharjanteista ja aivan eteläosassa peitemo-
reenista. Vammavaaran laella n. 220 metrin yläpuolella supra-akvaattinen kalottialue. Profiili A-B on esitetty 
kuvassa 9b. Korkeusmalli, maastotietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 9a. Quaternary deposits, test pit locations and striae observations of Vammavaara. The southern side of 
the hill consists of ribbed-moraine ridges transverse to the latest ice flow direction, and in the southernmost 
part of cover moraine. On the top of Vammavaara, above 220 m, a supra-aquatic area is found. Profile A-B is 
shown in Fig. 9b. Digital elevation model, topographic features and roads © National Land Survey of Finland, 
permission number 96/LA/05.
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Kuva 9b. Poikkileikkaus Vammavaaran eteläpuolisesta harjannemorfo-
logiasta. Jäätikön liikesuunta on ollut vasemmalta oikealle.
Fig. 9b. Section of the ridge morphology on the southern side of Vam-
mavaara. Ice flow direction from left to right.

Kuva 10. Vammavaran kohdealueen kallioperä Perttusen (2003) mukaan ja tutkimuskuoppien ja malmilohkarei-
den sijainti. Moreenigeokemiallisen näytteenottoalueen kartat on esitetty kuvassa 58 ja omapotentiaalimittauksen 
tulos kuvassa 32. Maastotietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 10. Bedrock of the Petäjävaara target area according to Perttunen (2003) with location of test pits and ore 
boulders. The maps of the sampling area for till geochemistry are shown in Fig. 58 and results of self-potential 
measurements in Fig. 32. Topographic features and roads © National Land Survey of Finland, permission 
number 96/LA/05.
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räs 1992). Näytteenottoalueen rajaus on nähtävissä 
kuvassa 10.

Kesinä 1992 – 1993 kaivettiin tutkimusmonttuja 
(POS-92-M14 – M37 ja POS-93-M111 – M118) (kuva 
9a ja 10) keskeisen tutkimusalueen lohkarepeitteisiin 
moreeniharjanteisiin ja niiden lähiympäristöön sekä 
muutamia Vammavaaran pohjoisrinteelle. Lisäksi 
kolme erillistä tutkimusmonttua (101916 – 101918) 
kaivettiin Suolijoen varteen lokakuussa 1992 (Jo-
hansson & Nenonen 1993). Monttututkimuksissa 

lyhytmatkaiseksi arvioidusta moreenista tavattujen 
korkeiden kulta- ja kuparipitoisuuksien lähdealue 
pyrittiin paikallistamaan omapotentiaalimittauksil-
la syksyllä 1994. Samalla paikalla magneettisella 
mittauksella määritettiin emäksisen vulkaniitin ja 
kvartsiitin välisen kontaktin sijaintia. Myöhemmin 
syksyllä 1994 mittausten tuloksia tarkistettiin nel-
jällä syväkairausreiällä R518 – R521 (ks. luku 4.2 
Kallioperä). (Rossi 2000.)

3.3 Petäjäskoski

Kuva 11a. Petäjäskosken maaperä ja tutkimuskuoppien sijainti. Kohdealueen morfologia koostuu pääosin ribbed-
moreeneista ja lounas-koillissuuntaisista kallion muodoista. Profiili A-B on esitetty kuvassa 11b. Korkeusmalli, 
maastotietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 11a. Quaternary deposits and test pit locations of Petäjäskoski. The morphology of the target area consists 
mainly of ribbed moraines and bedrock features lying in a southwest-northeast direction. Profile A-B is shown 
in Fig. 11b. Digital elevation model, topographic features and roads © National Land Survey of Finland, per-
mission number 96/LA/05.

Petäjäskosken kohdealue on valtaosin suuriharjan-
teista ja pinnalta lohkareikkoista ribbed-moreenikent-
tää (kuva 11a ja b). Harjanteet ovat liki pohjois-ete-

läsuuntaisia ja niiden välit ovat suota, joissa paikoin 
esiintyy lampia. Harjanteiden runsas pintalohkareikko 
ilmentää hyvin paikallista kallioperää. Jonkin verran 
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esiintyy myös lounas-koillissuuntaisia peitemoreenin 
verhoamia maanpinnanmuotoja, mutta ne ilmentävät 
enemmänkin kallioperän rakenteita kuin maaperän 
muotoja. Kohdealueen keskimääräinen korkeus me-
renpinnasta on 70 – 90 m.

Kallioperän pääkivilajit ovat Palokivalon muodos-
tuman kvartsiitit ja niitä yhdensuuntaisesti leikkaavat 
leveät ja magneettisilla kartoilla hyvin esiin tulevat 
diabaasijuonet (kuva 12), joiden kulku on koillis-lou-
nainen. Diabaasijuonia sivuaa molemmilla puolilla 
Runkauksen muodostuman ohutkerroksiset emäksiset 
tuhkat, joiden määrä on kvartsiitteihin nähden huo-
mattavasti vähäisempi. Paikoin tuhkien joukossa on 
hyvin pienirakeista punertavista ja vihreistä poimut-

Kuva 11b. Petäjäskosken kohdealueen W-E-suuntainen korkeusprofiili.
Fig. 11b. Elevation profile in a W-E direction of the Petäjäskoski target 
area.

Kuva 12. Petäjäskosken kohdealueen kallioperä Perttusen (2003) mukaan ja tutkimuskuoppien sijainti. Kuvassa 
on esitetty myös maapeitteen alta paikallistettu Cu-Fe-mineralisaatio (Peuraniemi 1982). Maastotietokanta ja 
tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 12. Bedrock of the Petäjäskoski target area according to Perttunen (2003) with location of test pits. Also 
shown is the Cu-Fe mineralization located under the Quaternary cover (Peuraniemi 1982). Topographic features 
and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.
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tuneista kerroksista koostuvaa kiveä, jota on Lapin 
Lumo nimellä käytetty korukivenä (Vartiainen 1994). 
(Perttunen 2003, Perttunen & Hanski 2003.)

Petäjäskosken kohdealueella Rautaruukki Oy  
teki 1970-luvun lopulla moreenigeokemiallisia  
tutkimuksia ja paikallisti niiden tuloksena pienen 
kupari-rautaesiintymän diabaasijuonen reunalta  
(Peuraniemi 1982) (kuva 12). GTK:n geokemian 
osasto suoritti maaperägeokemiallisessa kartoi- 
tuksessa esille tulleen moreenin kupari-koboltti- 
anomalian tarkistusnäytteenoton syksyllä 1981 
(Koivisto 1984a). Tässä osittain Rautaruukki Oy:
n tutkimusalueen päälle sijoittuneessa tarkistus-

näytteenotossa moreenista havaittiin laajahko  
kupari-kobolttianomalia ja sen yhteydestä myös 
kiintoisia kultapitoisuuksia. Moreenin anomaalis-
ten metallipitoisuuksien arvioitiin olevan lähtöisin  
diabaaseista (Koivisto em.).

Tässä tutkimuksessa kaivettiin kesällä 1992 kah-
den erillisen moreeniharjanteen laelle tutkimusmontut 
POS-92-[M81 – M82]. Monttu M81 sijoittui diabaa-
sijuonia ilmentävien magneettisten anomaliajaksojen 
väliin kvartsiittialueelle ja M82 kaksi kilometriä 
pohjoisemmaksi magneettiseen anomaliajaksoon, 
diabaasijuonen päälle (kuva 12).

3.4 Louepalo

Louen kylän pohjoispuolelle, Louepaloon, kaivet-
tiin kaksi tutkimuskuoppaa POS-92-M51 ja -M52 
(kuva 13a ja b). Niiden tarkoituksena oli selvittää do-
lomiittikallion (kuva 14) päälle sijoittuneen kumpu-

Kuva 13a. Louepalon maaperä ja tutkimuskuoppien sijainti. Kohdealueen lounaisosassa esiintyy tyypillisiä 
Rogen-moreeneja jäätikön liikkeen suuntaisen elementin ollessa mukana. Profiili A-B on esitetty kuvassa 13b. 
Korkeusmalli, maastotietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 13a. Quaternary deposits and test pit locations of Louepalo. Typical Rogen moraines, as well as an element 
parallel to the ice flow direction, occur in the southwestern part of the target area. Profile A-B is shown in Fig. 
13b. Digital elevation model, topographic features and roads © National Land Survey of Finland, permission 
number 96/LA/05.

maisen moreenipeitteen ominaisuuksia ja rakennetta. 
Montut kaivettiin dolomiittilouhoksen eteläpuolelle 
paikkaan, jossa ilmakuvatulkinnan mukaan esiintyi 
suppakuoppamaisia painanteita. Maastotarkastuksen 
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perusteella maaperämuodot näyttivät liittyvän Rogen-
moreenityyppiseen ympäristöön, jossa poikittaisia 
harjanteita esiintyi niin tutkimusmonttujen länsi-
puolella kuin kohdealueen itäosissakin. Keskialueen 
harjanteiden liittymiseen samaan Rogen-moreeni-
kerrostumisympäristöön viittasi myös kohdealueen 
läpi jatkuva maanpinnanmuotojen systemaattisuus, 
joka näkyi hyvin korkeusmallin pohjalta tehdyssä 
poikkileikkauksessa (kuva 13b). Tutkimusmontuissa 
Rogen-moreenimaisuus näkyi teräväsärmäisempien 
dolomiittilohkareiden esiintymisenä muuten pitkä-
matkaisessa moreeniaineksessa varsinkin harjantei-
den pintaosissa.

Rakennuskivitutkimuksen kannalta alue on jo 

Kuva 13b. Louepalon kohdealueen W-E-suuntainen korkeusprofiili.
Fig. 13b. Elevation profile in a W-E direction of the Louepalo target 
area.

Kuva 14. Louepalon kohdealueen kallioperä Perttusen (2003) mukaan ja tutkimuskuoppien sijainti. Maastotie-
tokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 14. Bedrock of the Louepalo target area according to Perttunen (2003) with location of test pits. Topographic 
features and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.
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ennestään ollut mielenkiintoinen, sillä kohdealueen 
luoteisosissa on vuosikymmenien ajan louhittu dolo-
miittia teollisestikin hyödynnettävässä mittakaavassa. 
Malminetsinnällisessä mielessä alueen ei arvioitu 

olevan otollinen, sillä monttututkimuksissa ei löy-
detty lohkareista eikä moreenigeokemiasta viitteitä 
kohonneista metallipitoisuuksista.

3.5 Kivimaa

Kivimaan kohdealue sijaitsee Sivakkajoella, tutki-
musalueen länsiosassa. Kivimaan loivasti kumpuile-
va kangas on noin 70 – 80 metrin korkeudella meren 
pinnasta (kuva 15a ja b). Maapeite on moreenia, 
joka peittää kallionpintaa noudatellen samalla suu-
rimmaksi osaksi sen morfologiaa. Paikoin maapeite 
on hyvin ohut ja esimerkiksi loivapiirteisten kum-
pareitten päällä ympäristöä huomattavasti ohuempi, 
yleensä alle metrin vahvuinen. 1960-luvun lopulla 
Outokumpu Oy:n louhima kultaa ja kuparia sisältänyt 

avolouhos (Rouhunkoski & Isokangas 1974) sijoittuu 
kankaan koillisreunalle. Louhitun kupari-kultamal-
mijuonen suunta on itä-läntinen, pituus on 350 m ja 
leveys 1 – 6 m.

Kohdealueen kallioperä Kivimaan kankaan alueel-
la koostuu differentioituneesta gabro-wehrliittisarjan 
kerrosmyötäisestä diabaasista, joka jakautuu kol-
meen toisistaan selvästi poikkeavaan stratigrafiseen 
vyöhykkeeseen. Ne juonen pohjalta lukien ovat 1) 
vihreistä isokokoisista sarvivälkekiteistä koostuva 

Kuva 15a. Kivimaan maaperä, tutkimuskuoppien sijainti ja uurrehavainnot. Kivimaan kankaan maaperä 
muodostuu pääosin kalliota verhoavasta peitemoreenista. Outokummun vuonna 1969 louhima Au-Cu-louhos 
sijoittuu alueen koillisosaan. Profiili A-B on esitetty kuvassa 15b. Korkeusmalli, maastotietokanta ja tiestö © 
Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 15a. Quaternary deposits, test pit locations and striae observations of Kivimaa. The Quaternary deposits 
at Kivimaa comprise mainly a cover moraine blanket on bedrock. The Au-Cu quarry worked by the Outokumpu 
company in 1969 is in the north-eastern part of the area. Profile A-B is shown in Fig. 15b. Digital elevation 
model, topographic features and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.
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hornblendiitti (primaaristi “porfyyrinen” oliviini-
kumulaatti) (ks. Hanski 1987), 2) pienempirakeinen 
vihreästä amfibolista ja plagioklaasista koostuva 
metadiabaasi (klinopyrokseenikumulaatti) ja 3) voi-
makkaasti magneettinen plagioklaasiliistakkeista, 
amfibolista ja magnetiitista koostuva magnetiittigabro 
(plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumulaat-
ti). (Rossi 1993a.)

Diabaasin plagioklaasi-klinopyrokseeni-magne-
tiittikumulaattikerros on kohdealueen ainoa selke-
ästi ja yhtenäisesti magneettinen kivilaji. Paljastu-
ma- ja syväkairaushavainnot osoittavat diabaasin 
plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumulaa-
tin esiintymisalueen olevan sama kuin Outokumpu 
Oy:n 1960-luvulla suorittamassa magneettisessa 
maastomittauksessa (Rouhunkoski 1967) todetulla 
ympäristöstään selvästi erottuvalla magneettisella 
anomalialla (kuva 16). Anomalia esiintyy Kivimaan 
louhoksen itäpuolella ainakin kilometrin levyisenä 
yhtenäisenä vyöhykkeenä. Louhoksen itäreunalta 
länteen päin mentäessä anomalia jakautuu kahteen 
louhoksen kiertävään ja Kivimaan kankaan keskiosan 
väliinsä jättävään haaraan.

Malmijuonen puhkeaman (nykyisen avolouhoksen 
kohdan) pohjoispuolelle Outokumpu Oy on kairannut 
vuonna 1965 neljän reiän pohjois-eteläsuuntaisen 
syväkairausprofiilin (kuva 16), jossa reikien suuntaus 
on etelään 45 – 60°:en kaateella. Puhkeamaa lähinnä 
oleva reikä on loivin ja kauimpana oleva jyrkin. Rei-
käprofiililla tavoitettiin diabaasin plagioklaasi-klino-
pyrokseeni-magnetiittikumulaattikerroksen ja sen 
eteläpuolelle sijoittuvan klinopyrokseenikumulaatti-
kerroksen välinen kontakti, joka puhkeaa pintaan mag-
neettisen anomalian rajauksen mukaisesti malmijuo-
nen pohjoispuolella ja viettää loivahkosti pohjoiseen 
loiveten asteittain syvemmälle mentäessä. Kairaus 
osoitti klinopyrokseenikumulaattia leikkaavan mal-
mijuonen myötäilevän stratigrafisten vyöhykkeiden 
kontaktin suuntaa. Kerrosjärjestys osoittaa kerros-

tumisalustan suunnan profiilissa olevan etelään. 
Kairanrei´issä klinopyrokseenikumulaatti rajautuu 
alaosassaan ultramafiseen muuttuneeseen kerrokseen. 
(Rouhunkoski 1967, Rossi 1993a.)

Outokumpu Oy on tutkinut magneettisen anomali-
an kumpaakin haaraa kahdella pohjois-eteläsuuntai-
siin profiileihin sijoittuvalla syväkairausreiällä (kuva 
16). Magneettisen anomalian pohjoisessa haarassa, 
louhoksesta länsi-luoteeseen, reiät tavoittivat lukuis-
ten siirrosten pilkkomaa plagioklaasi-klinopyroksee-
ni-magnetiittikumulaattia, jonka sisään on tektonisina 
kiiloina tunkeutunut klinopyrokseenikumulaattia. 
Anomalian eteläisessä haarassa, louhoksesta lounaa-
seen, reiät kairattiin 35°:n kaateella etelään plagiok-
laasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumulaattiker-
rokseen. Sen alta pohjoisemmalla reiällä tavoitet-
tiin maanpinnasta runsaan 120 m:n etäisyydellä 
klinopyrokseenikumulaattia. Reikähavainnoista on 
pääteltävissä diabaasin kerrosrakenteen viettävän 
etelään kairanreikien kaltevuuskulmaa loivemmassa 
asennossa. Magneettisen anomalian eteläisen haa-
ran kairanreikien ja louhostien välissä on laajalla 
alueella paljastuneena klinopyrokseenikumulaattia. 
Heti louhostien pohjoispuolella, sen mutkassa, on 
paljastumassa (kuva 16) kerrosjuonen alinta differen-
tiaattia ”porfyyristä” oliviinikumulaattia. Pohjois-
eteläsuunnassa louhostieltä Kivimaan eteläreunaan 
esiintyy siten diabaasin stratigrafisten vyöhykkeiden 
täydellinen kerrossarja alimmasta ylimpään. (Rossi 
1993a.)

Diabaasin kontakti sitä reunustaviin kivilajeihin 
ei ole paljastunut. Lähimmät paljastumat diabaasia 
pohjoispuolelta rajaavasta Palokivalon muodostuman 
kvartsiitista ovat kilometrin päässä diabaasin olete-
tusta kontaktista pohjoiseen. Lännessä Kaisavaaran 
muodostuman kvartsiittiin rajautuvat paljastumat 
ovat vielä kauempana. Tästä poiketen on diabaasin 
eteläreunan lähituntumassa, kilometrin päässä lou-
hoksesta etelälounaaseen paljastuma, missä nähdään 
kontaktissa toisiinsa olevaa kvartsiittia ja emäksistä 
tyynylaavaa (Rossi 1993a). Siinä kaakkoon 45°:
n kaateella viettävän kontaktin kaakkoispuolelle 
sijoittuvan Jouttiaavan muodostuman tyynylaavan ra-
kenteet osoittavat sen kerrostuneen Kaisavaaran muo-
dostuman kvartsiittikerrostuman päälle. Jouttiaavan 
muodostuman emäksisestä vulkaniitista kaakkoon 
olevat kivilajit ovat litostratigrafisessa esiintymis-
järjestyksessä lueteltuina Kvartsimaan muodostuman 
kvartsiittia, Tikanmaan muodostuman emäksistä 
tuffiittia, Rantamaan muodostuman dolomiittia ja 
Martimon muodostuman mustaliusketta. (Perttunen 
2002, Perttunen & Hanski 2003.)

Kivimaan kupari-kultakaivoksen alueella GTK 
toteutti vuonna 1983 erillistutkimuksen, joka liittyi 
Peräpohjan liuskealueella 1980-luvun alussa suo-
ritettuun alueelliseen maaperägeokemialliseen kar-

Kuva 15b. Kivimaan kohdealueen W-E-suuntainen korkeusprofiili.
Fig. 15b. Elevation profile in a W-E direction of the Louepalo target 
area.
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toitusohjelmaan (ks. kuva 1). Siinä otettiin kolmelta 
pohjois-eteläsuuntaiselta linjalta moreeninäytteet 
iskuporalla (kuva 16) ja näytteenoton tulosta tar-
kistettiin yhdeksällätoista tutkimusmontulla. Tutki-
muksen tavoitteena oli saada Kivimaan kupari-kul-
tamalmijuonen moreenipeitteeseen aiheuttamasta 
anomaliasta käytännön malli kartoitusohjelmassa 
maapeitteestä esiin tulevien metallipitoisuuksien 

alkuperän ja malminetsinnällisen merkittävyyden 
selvittämisen tueksi. Iskuporanäytteissä louhoksen 
itä- ja eteläpuolella moreenista tavattiin ympäristöstä 
kohoavia kultapitoisuuksia. Louhoksen itäpuolisten 
moreenin anomaalisten kultapitoisuuksien tulkit-
tiin olevan nuorimman, läntisen jäätikkövirtauksen 
kuljettamia ja peräisin tunnetusta malmijuonesta. 
Louhoksen eteläpuolisesta kulta-anomaliasta tavattiin 

Kuva 16. Kivimaan kohdealueen kallioperä Perttusen (2002) mukaan ja tutkimuskuoppien ja –ojien sijainti. 
Karttaan on merkitty myös aikaisempien tutkimusten syväkairausreikien ja iskuporanäytteenottoprofiilien si-
jainti sekä maastomittauksilla paikallistettu magneettinen anomaliavyöhyke. Kultapitoisuuksien jakautuminen 
maaperässä moreenigeokemiallisen näytteenoton alueella on esitetty kuvassa 17. Maastotietokanta ja tiestö © 
Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 16. Bedrock of the Kivimaa target area according to Perttunen (2003) with location of test pits and trenches. 
The map also shows diamond drilling points and percussion drilling profiles of earlier studies and a magnetic 
anomaly zone found by a ground survey. Distribution of gold concentrations in the Quaternary deposits in the 
area of till geochemistry sampling is shown in Fig. 17. Topographic features and roads © National Land Survey 
of Finland, permission number 96/LA/05.
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tutkimusmontuissa 1,5 – 3 metrin syvyydestä tiiviistä 
ja kivisestä moreenikerroksesta erittäin anomaali-
set kultapitoisuudet (380 – 440 ppb Au/moreenin 
P-fraktio). Kivisessä kerroksessa esiintyi runsaas-
ti malmimineraaleja sisältäviä lohkareita. Niiden 
joukossa oli rapautuneita, huomattavasti rikki- ja 
kuparikiisua sisältäviä karbonaatti- ja kvartsirikkaita 
kiviä sekä myös kloriittipitoisia kiviä, jotka olivat 
koostumukseltaan Kivimaan malmijuonen kontaktin 
muuttumisvyöhykkeen (Rouhunkoski & Isokangas 
1974) tyyppisiä. Siten lohkarekerros muistutti pin-
naltaan rapautunutta malmijuonta. Kivisen kerroksen 
arvioitiin kuitenkin kuuluvan vanhemman luotees-
ta tapahtuneen jäätikkökuljetuksen synnyttämän 
moreenipatjan yläosaan ja sen tulkittiin edustavan 
moreenipatjan eroosiopintaa. Niinpä malmilohka-
reita sisältävän kivisen kerroksen ja sen korkeiden 
kultapitoisuuksien pääteltiin olevan peräisin vielä 
tuntemattomasta Kivimaan malmijuonen länsi- tai 
lounaispuolella esiintyvästä mineralisoitumasta. (Koi-
visto 1984b, Äyräs 1988.)

Lisäviitteitä Kivimaan kohdealueella esiintyvästä 
vielä tuntemattomasta kultamineralisaatiosta antoi-
vat alueella heinäkuussa 1989 tehty kansannäyte-
lohkareen tarkistus ja siihen liittyen kesällä 1990 
toteutettu lohkare-etsintä. Niissä löytyi yhteensä 92 
kpl hydrotermisesti muuttunutta diabaasilohkaretta. 
Ne koostuivat karbonaatti- tai/ja albiittivaltaisista 
kivistä, jotka olivat kiisumineraalipitoisten kvartsi-
karbonaattijuonten leikkaamia ja kokonaan tai osit-
tain primaarit piirteensä menettäneitä. Ne sisälsivät 
keskimäärin kultaa 1,9 ppm (min. 0,01 ppm ja maks. 
26,9 ppm) ja kuparia 0,3 % (min. 8 ppm ja maks. 
4,2 %). (Rossi 1993a ja b.) Lohkare-etsinnän tulosta 
täydennettiin viiden neliökilometrin laajuisella maa-
perägeokemiallisella näytteenotolla (Äyräs 1991) 
(kuvat 16 ja 17). Näytteet otettiin systemaattisesti 100 
x 100 metrin ruudukon mukaisesti kevyellä iskupo-
rakalustolla (1 moreeninäyte/piste niin syvältä kuin 
mahdollista). Moreenin alta otettiin lisäksi mahdolli-
suuksien mukaan rapakallio-/kalliomurskenäytteet.

Kohteellisen maaperägeokemiallisen näytteenoton 
ja lohkare-etsinnän tulokset olivat toisiaan tukevia. 
Ne ohjasivat kultapitoisuuksien alkuperän etsin-
nän diabaasialueelle, laakean kumpareen länsireu-
nalle, moreenin kulta-anomaliajakson (kuva 17) 
ja kultapitoisten lohkareiden viuhkan länsipäähän 
(Rossi 1993a). Lisäksi, kumpareen länsireunalla oli 
lohkare-etsinnässä havaittu muuttumista joissakin 
pienialaisissa paljastumissa. Kesällä 1991 kallio-
perää paljastettiin neljällä tutkimusojalla, joiden 
yhteispituus oli 518 m (SIR-91-[U1 – U4]) (kuvat 
16 ja 17). Tutkimusojilla paikallistettiin pituussuun-
naltaan koillis-lounainen ja arviolta noin 50 metriä 
leveä diabaasin klinopyrokseenikumulaattia leikkaa-
va hydroterminen muuttumisvyöhyke. Se tavoitettiin 

ensimmäisenä kaivetun tutkimusojan U1/91 pohjois-
osasta. Tutkimusojan keskivaiheilta paljastui klino-
pyrokseeniin ilmeisesti siirroskiilana tunkeutunutta 
plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumulaattia 
ja eteläpäästä laajan emäksisen vulkaniittisulkeuman 
klinopyrokseenikumulaatista erottamaa ”porfyyristä” 
oliviinikumulaattia. Muut huomattavasti lyhyemmät 
tutkimusojat U2 – U4/91 kaivettiin tutkimusojas-
ta U1/91 länteen paljastumien ohjaamina suoraan 
muuttumisvyöhykkeeseen. Syksyllä 1991 kairatut 
 reiät R401 – R404 osoittivat muuttumisvyöhykkeen 
esiintymistavan olevan epäyhtenäinen, juonimainen 
ja laajuudeltaan vaikeasti ennustettava. Yksi kairan-

Kuva 17. Vuoden 1991 tutkimusojien sijainti ja iskuporanäytteenoton 
kultapitoisuuksien jakautuminen maaperässä. Kartalla on esitetty myös 
tutkimuskuoppien ja –ojien sekä syväkairausten reikäpaikkojen sijainti.
Fig. 17. Location of test trenches excavated in 1991 and distribution of 
gold concentrations in samples taken by percussion drilling. Also shown 
on the map are the location of test pits, test trenches and diamond drill-
ing points. 
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reikä tavoitti diabaasin alta kvartsiittia. Tehdyistä 
havainnoista oli pääteltävissä muuttumisen tapah-
tuneen diffuusisti diabaasin mikrorakojen kontrol-
loimana. Karbonaatti- ja/tai plagioklaasivaltaista, 
vaihtelevasti kloriittia, biotiittia ja talkkia sisältävää 
muuttumisvyöhykettä leikkaa kapeisiin rakoihin 
kiteytyneet rikkikiisu- ja kuparikiisupitoiset kvartsi-
juonet. Muuttumisvyöhykkeestä otettujen näytteiden 
kultapitoisuudet olivat alle määritysrajan (< 0,01 
ppm). Harvakseen esiintyvistä kvartsijuonissa oli 
yksittäisiä kohonneita pitoisuuksia (maks. 5,8 ppm). 
Moreenin kulta-anomalia louhoksen lounaispuolelta 
on todennäköisesti lähtöisin kvartsijuonista (kuva 
17). (Rossi 1993a ja b.)

Maaperägeokemiallisessa näytteenotossa Kivi-
maan eteläreunalta rapakalliosta havaittujen kultapi-
toisuuksien merkitystä selvitettiin kevättalvella 1992 

kahdeksalla pystyllä porakonekairausreiällä (R405–
R412). Yksi rei´istä kairattiin rapakallionäytteessä 
merkittävimmän kultapitoisuuden sisältäneeseen 
maaperägeokemiallisen näytteenottopisteeseen ja 
loput seitsemän reikää profiiliin kahden muun kul-
tapisteen väliselle linjalle. Porakonekairaus lähinnä 
vahvisti iskuporanäytteenoton kallionapeista saatua 
kallioperätietoa. (Rossi 1993a ja b.)

Tämän tutkimuksen aikana Kivimaan alueen 
maaperätietoa kartutettiin viidellä tutkimusmontulla 
(POS-92-[M71 – M75]) kesän 1992 aikana. Mon-
tut sijoitettiin Kivimaan louhoksen länsi-, etelä- ja 
kaakkoispuolelle (ks. kuvat 15a ja 16). Lisäksi ke-
sällä 1994 kaivettiin kaksi tutkimusojaa (SIR-94-
[U1 – U2]) ja yksi tutkimusmonttu (SIR-94-M1) lou-
hoksen eteläpuolelle kallioperähavainnointia varten. 
(Rossi 2000.)

3.6 Sihtuuna

Sihtuunan kohdealue (kuva 18a) oli mukana tutki-
musten ensimmäisessä vaiheessa vuosina 1992–1993 
yksinomaan glasiaaligeologisesta kiinnostuksesta. 
Mielenkiinnon kohteena oli Rogen-moreenikenttää 
muistuttava noin �0 km2:n laajuinen Sihtuuna-moree-
niksi nimetty harjanne- ja kumpumuodostuma. Siinä 
ovat vallitsevina nuoremman jäätikön liikesuuntaan 
nähden poikittaiset lohkareikkojen verhoamat ja 
muodoltaan teräväpiirteiset harjanteet (kuva 18b). 
Ne ovat muutamia satoja metrejä pitkiä, kymmeniä 
metrejä leveitä ja kolmesta viiteen metriin korkeita. 
Harjanteita reunustavat metsää kasvavat suot, joiden 
keskimääräinen syvyys on vajaat kaksi metriä. (Rossi 
1992b kansikuva, Rossi 1994, Sarala 1992, 1993, 
Aario et al. 1996a, Aario et al. 1997.) 

Sihtuunan kohdealueen kallioperän vallitsevin 
kivilaji on kvartsiitti (kuva 19). Kohdealueen kes-
kellä noin kaksi kilometriä leveä itään ja länteen 
jatkuva kvartsiittikerrostuma on nimetty Kaisavaaran 
muodostumaksi. Kvartsiitti on parhaiten paljastunut 
kohdealueen länsipuolella Kaisavaarassa, missä se 
on yleensä selvästi liuskeista ja sisältää kvartsin 
lisäksi serisiittiä. Paljastumahavaintoja Kaisavaaran 
muodostuman kvartsiitista on 1980-luvulla täyden-
netty syväkairauksilla (Perttunen 2002, Perttunen & 
Hanski 2003). Tervolan ja Mellankosken välisen tien 
länsipuolelle kvartsiittikerrostuman pohjoisreunalta 
etelään suunnatuista kahdesta rinnakkaisesta reiästä 
kvartsiitista tavattiin välikerroksina silttiä ja dolo-
miittia (K52/2631/83/R2, x=7346,380, y=2529,180, 
lähtökaltevuus 42°, suunta 180°, loppusyvyys 327,08 
m; K52/2631/87/R23, x=7346,130, y=2527,490, 
45°, 180°, 469,60 m, GTK:n WinKalpea-tietokan-
ta). Siltiksi on nimitetty albiittikiveä, joka koostuu 

omamuotoisina ja suuntautumattomina liistakkeina 
esiintyvästä albiitista. 

Kaisavaaran muodostuman stratigrafinen asema 
on vielä epäselvä. Tässä vaiheessa se on kuitenkin 
rinnastettu kohdealueen pohjoisreunalla ja kaak-
koiskulmauksessa esiintyvään Palokivalon kvart-
siittimuodostumaan (taulukko 4). Palokivalon muo-
dostuman kvartsiittia on paljastunut kohdealueen 
pohjoispuolella, missä se on selkeästi kerrosraken-
teista, suhteellisen puhdasta ja paikoin valkeaa orto-
kvartsiittia. Kaisavaaran muodostuman kvartsiittia 
pohjoisessa ja etelässä reunustavat emäksiset vul-
kaniitit jakautuvat laavakiviin ja pyroklastisiin kiviin. 
Pohjoisessa Kaisavaaran muodostuma rajautuu San-
talammen muodostuman emäksisiin vulkaniitteihin ja 
diabaasiin. Jos tulkinta Kaisavaaran muodostuman 
asemasta on oikea, Santalammen muodostuma on 
rinnastettavissa Kaisavaaran muodostumaa eteläpuo-
lella rajaavaan monilta piirteiltään täysin erilaiseen 
Jouttiaavan vulkaaniseen muodostumaan. Kaisa-
vaaran ja Palokivalon kvartsiittimuodostumat ovat 
tällöin Santalammen ja Jouttiaavan vulkaanisten 
muodostumien kerrostumisalustana. Santalammen 
vulkaniittimuodostumasta on paljastumissa tavattu 
agglomeraattimaisia ja karkeafragmenttisia pyroklas-
tisia kivilajeja, mutta laavarakenteita siitä ei ole ha-
vaittu. Jouttiaavan muodostuma puolestaan koostuu 
pelkästään mantelirakenteisista ja kerrospinkkoina 
esiintyvistä emäksisistä laavoista. Kohdealueen etelä-
osassa on laajassa liki itä-länsisuuntaan pitkulaisessa 
synkliinissä niukasti paljastuneita Tikanmaan ja Hir-
simaan muodostumien kerrallisia (tummanvihreitä) 
tuffiittisia kivilajeja. Niitä erottaa toisistaan Poik-
kimaan muodostuman dolomiitti. Tuffiitien päällä 
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Kuva 18a. Sihtuunan maaperä ja tutkimuskuoppien sijainti. Sihtuuna-moreeniharjanteet ovat alueen hallitsevat maaperämuodostumat. Suorakaiteella 
rajattu alue on esitelty tarkemmin kuvassa 19. Maanpinnan poikkileikkaus profiililla A-B on esitetty kuvassa 18b. Korkeusmalli, maastotietokanta 
ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 18a. Quaternary deposits and test pit locations of Sihtuuna. The Quaternary morphology of the area is dominated by Sihtuuna moraine ridges. 
The outlined area is shown in more detail in Fig. 19. The ground surface profile along profile A-B is shown in Fig. 18b. Digital elevation model, 
topographic features and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.

Kuva 18b. Sihtuunan kohdealueen W-E-suuntainen korkeusprofiili.
Fig. 18b. Elevation profile in a W-E direction of the Sihtuuna target area.
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synkliinissä ovat stratigrafiassa alimmasta ylimpään 
lueteltuna Rantamaan muodostuman dolomiitti, 
Lamulehdon muodostuman emäksinen tuffiitti ja 
Martimon muodostuman mustaliuske. Kohdealueen 
pohjoisosassa itä-länsisuuntaiset diabaasit leikkaavat 
Kaisavaaran ja Palokivalon kvartsiittimuodostumia ja 
osin Santalammen vulkaniittimuodostumaa. (Perttu-
nen 2002 ja Perttunen & Hanski 2003.)

Harjannemuodostumaan Tervolan-Mellakosken 

tien varteen kaivettiin kesinä 1992 ja 1993 tutkimus-
montut M61 – M64 ja M121 – M129 (taulukko 1 ja 
kuva 19). Niiden perusteella voitiin tehdä ensimmäi-
set päätelmät harjanteiden rakenteesta (Sarala 1992 
ja 1993, Rossi 1994, Aario et al. 1995). Havaintojen 
täydentämiseksi tutkimusmonttualuetta laajennettiin 
kesän 1994 aikana lähinnä pohjoiseen ja itään, jolloin 
kaivettiin montut M130 – M154.

3.7 Korttelivaara

Korttelivaaran kohdealue sijoittuu Peräpohjan 
liuskealueen eteläpuolelle, graniitti-/ graniittigneis-

sialueelle. Kivilajiyksiköiden raja näkyy yhtenäisenä, 
korkeana kvartsiittivaarajaksona, joka kohoaa terä-

Kuva 19. Sihtuunan kohdealueen kallioperä Perttusen (2002) mukaan ja tutkimuskuoppien sijainti sekä Sihtuuna-
moreenin esiintymisalueen rajaus. Maastotietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 19. Bedrock of the Sihtuuna target area according to Perttunen (2002) with location of test pits and trenches. 
The area of occurrence of the Sihtuuna moraine is also outlined. Topographic features and roads © National 
Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.
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västi useita kymmeniä metrejä ympäröivän alueen 
yläpuolelle (kuva 20). Sen eteläpuolella korkeuserot 
kuitenkin tasoittuvat nopeasti, ja alue on muutamia 
korkeampia vaaroja lukuunottamatta kauttaaltaan 
suhteellisen tasaista. Varsinainen tutkimusalue sijoit-
tuu vaarojen väliseen laaksoon ja sillä on voinut olla 
vaikutusta syntyneeseen morfologiaan ja toisaalta, 
vanhempien maaperäkerrostumien säilymiseen suo-
jassa kaikkein aktiivisimmalta jäätikköeroosiolta. 
Alueen maaperä on pääasiassa soiden ympäröimää, 
loivasti kumpuilevaa mäkimaata (kuva 21), jossa 
moreenipeite on paikoin hyvin ohut ja kalliopaljas-
tumat ovat yleisiä.

Korttelivaaran tutkimusten taustalla on kultamal-
milohkare (Au 16,6 ppm), josta saatiin tieto GTK:n 
satavuotisjuhlavuoden 1986 juhlistamiseksi pidetyn 
Malmimania-kansannäytekilpailun tuloksena. Lohka-

reen alkuperää on selvitetty kahdessa aikaisemmassa 
tutkimuksessa mm. kallioperä- ja lohkarekartoituk-
silla, maaperätutkimuksilla ja moreeninäytteenotolla 
(Rossi 1989 ja 1991, Huhta et al. 1990, Äyräs 1990). 
Muita vastaavia malmilohkareita ei löydetty, eikä 
moreenigeokemiassa ole todettu anomaalisia kulta-, 
koboltti- ja kuparipitoisuuksia.

Tässä tutkimuksessa aiemmin tehtyjä havaintoja 
tarkistettiin lohkareen läheisyyteen kaivetuilla neljäl-
lä tutkimusmontulla (POS-92-[M90 – M93]) ja yhdel-
lä pintalohkarelaskulla kesällä 1992. Moreenipeitteen 
alta havaittiin aiemmissa tutkimuksissakin esiin tullut 
noin neljä metriä paksu hiekkakerrostuma, joka jatkui 
lähes pohjois-eteläsuuntaisena lohkareesta pohjoi-
seen päin. Montussa M93 harjanteen pinta tavoitet-
tiin jo heti ohuen rantakerrostuman alta. Lajittuneen 
kerrostuman arvellaan olleen Veikselin varhaisen 

Kuva 20. NW-SE-suuntainen korkeusprofiili Peräpohjan liuskejaksolta Korttelivaaran kohdealueen yli Pudas-
järven graniittigneissikompleksin alueelle. Kivaloiden vaarajakson kohdalla (kuvan pohjoisreunalla) tapahtuva 
voimakas 50–60 metrin korkeustason nousu näkyy selvästi profiilin alkupäässä. Korttelivaaran kohdealue sijoittuu 
alavammalle alueelle vaarojen väliin. Korkeudet ovat metriä merenpinnan yläpuolella. Korkeusmalli ja tiestö 
© Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 20. Elevation profile in a NW-SE direction from the Peräpohja Schist Belt across the Korttelivaara target 
area to the Pudasjärvi Granite Gneiss Complex. A distinct rise in level of 50–60 m is clearly to be seen near the 
beginning of the profile, reflecting the Kivalot hills. The Korttelivaara target area lies lower, between the hills. 
Elevations in metres above sea level. Digital elevation model and roads © National Land Survey of Finland, 
permission number 96/LA/05.
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Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvit-
tää kohdealueilta tunnettujen, malminetsinnällisesti 
mielenkiintoisten lohkareiden kulkeutumista ja läh-
töalueita kallioperässä. Sellaisia tunnettiin Petäjävaa-

ran, Vammavaaran ja Korttelivaaran kohdealueilta. 
Lisäksi uusia malmilohkarehavaintoja tehtiin tämän 
tutkimuksen aikana Sihtuunan kohdealueelta.

4 TUTKIMUSTEN TULOKSET

4.1 Malmilohkareet

Kuva 21. Korttelivaaran maaperä, tutkimuskuoppien sijainti ja uurrehavainnot. Maaperän muodot koostuvat 
peitemoreenin verhoamista kalliomäistä ja niitä ympäröivistä soista. Tutkimuskuoppa-alueen halki kulkee epä-
yhtenäinen, lähes pohjois-eteläsuuntainen, pääosin moreenipeitteinen lajittuneen aineksen muodostumaketju. 
Korkeusmalli, maastotietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 21. Quaternary deposits, test pit locations and striae observations of Korttelivaara. The Quaternary morphol-
ogy comprises cover moraine as a blanket on bedrock hills, and surrounding mires. A broken chain of glaciofluvial 
formations, mostly till-covered, runs across the test pit area in a north-south direction. Digital elevation model, 
topographic features and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.

vaiheen reunaharjanteen, joka on peittynyt Myöhäis-
Veikselin jäätikön kerrostamilla moreeneilla (Sarala 
1997). Ylimmän moreenin ja sen pinnan lohkareisto 
jakautuivat paikallisen kallioperän särmikkäisiin 
lohkareisiin ja pitkämatkaiseen, pyöristyneeseen ki-

viainekseen. Kultamalmilohkareen ja pyöristyneiden 
dolomiitti- ja kiilleliuskelohkareiden tulkittiin kuulu-
van pitkämatkaisten lohkareiden ryhmään ja olevan 
peräisin kauempaa lännestä tai luoteesta, Peräpohjan 
liuskealueelta (Sarala 1992, Rossi 1994).
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4.1.1  Kulta-kuparipitoiset kvartsiittilohkareet

Kulta-kuparipitoisia kvartsiittilohkareita esiintyy 
Petäjävaaran kohdealueella Harakkaojan suistossa 
huomattavana lohkareikkona (kuva 7). Lohkareet 
ovat pinnalta kauttaaltaan ruosteisia ja niiden koossa 
on vaihtelua muutaman kymmenen senttimetrin läpi-
mittaisista runsaaseen metriin. Suurimmat lohkareet 
ovat puoliksi maahan hautautuneita, kun taas pienim-
mät ovat kokonaan näkyvissä. Lohkareiden kvartsii-
tissa esiintyy kahden tyyppistä hydrotermistä muuttu-
mista. Muuttuminen on toisaalta terävästi rajautuvaa 
ja totaalista, kvartsiitin kaikki piirteet täydellisesti 

hävittävää sekä toisaalta osittaista, täydellisesti muut-
tuneen vyöhykkeen rajapinnalta poispäin asteittain 
heikkenevää. Osittaisessa muuttumisessa kvartsiitin 
rakenne on yleensä säilynyt tunnistettavana täysin 
muuttuneen osan rajapintaan asti. Kvartsiitin asu 
lohkareissa vaihtelee keski- ja tasarakeisesta aina kon-
glomeraattisiin piirteisiin. Täydellisesti muuttuneiden 
osien päämineraaleina opaakin lisäksi esiintyvät 
vaihtelevasti amfiboli, kloriitti, biotiitti, muskoviitti 
ja skapoliitti. Opaakin muodostavat magnetiitti, rikki-
kiisu, magneettikiisu ja kuparikiisu. Magnetiitti ja 
rikkikiisu esiintyvät omamuotoisten kiteiden pirottee-
na. Magnetiittia esiintyy aina, kun muuttumista on 

Taulukko 5. Analyysitulokset Harakkaojan suiston ja sen pohjoispuolen metasomattisesti muuttuneesta kvartsiitista koostuvien 
malmilohkareiden MIK-88-[L11 – L21, L36 – L70] (MIK = Mikko Kvist) näytteistä ("<" analyysitulos alle lukuarvon ilmoittaman 
määritysrajan). Taulukon lohkareiden löytöpaikat on esitetty kuvissa 6 ja 7.
Table 5.Chemical analyses of the hydrothermally altered quartzite boulder samples MIK-88-[L11 – L21, L36 – L70] (MIK = Mikko 
Kvist) from Harakkaoja, Petäjävaara. Values lower than the detection limit have been marked as "<". The location of boulders 
is presented in Figs. 6 and 7.

Näyte Ni Co Cu Mn Pb Zn Au Pd Te Ag Mo 
Sample ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppb ppb ppb ppm ppm

MIK-88-L11 41 41 2590  31 43 20 <10  1,4 2
MIK-88-L12 82 116 4190  44 35 <10 <10  0,4 4
MIK-88-L13 49 46 7466  34 86 166 <10  2,4 10
MIK-88-L14 33 39 12400  38 71 69 10  2,4 6
MIK-88-L15 86 114 2580  36 35 10 <10  0,3 3
MIK-88-L16 46 45 2860  28 38 20 <10  20 2
MIK-88-L17 69 118 3690  18 30 <10 <10  1,8 1
MIK-88-L18 61 127 16082  40 31 596 10  3,9 2
MIK-88-L19 70 117 959  21 28 <10 <10  0,1 4
MIK-88-L20 14 13 4900  10 7 39 <10  0,8 1
MIK-88-L21 54 112 22000  25 56 29 29  4,3 4
MIK-88-L36 21 34 21  8 10 <10   0,1
MIK-88-L37 39 19 1030  13 9 <10   0,4
MIK-88-L38 31 73 70400  21 83 50   11,7
MIK-88-L39 28 8 190  12 4 <10   0,7
MIK-88-L40 31 25 4300  15 10 40   1
MIK-88-L41 58 56 5590  98 8 150   1,8
MIK-88-L42 108 47 728  22 7 10   0,5
MIK-88-L43 47 21 23  13 2 10   0,3
MIK-88-L44 27 9 99  14 8 <10   0,6
MIK-88-L45 50 51 10  33 24 10   0,5
MIK-88-L46 49 37 12  18 17 20   0,3
MIK-88-L47 92 73 1110  29 204 20   0,2
MIK-88-L48 80 41 19  19 35 10   <0,1
MIK-88-L49 39 30 24  13 8 10   <0.1
MIK-88-L50 16 19 575  8 5 <10   <0.1
MIK-88-L51 13 10 180  7 2 <10   <0,1
MIK-88-L52 6 1 785  3 5 <10   <0,1
MIK-88-L53 6 2 13  4 5 <10   <0,1
MIK-88-L54 189 299 14100  23 158 130   3,4
MIK-88-L55 44 39 252  10 5 10   <0,1
MIK-88-L56 74 72 4630  14 87 30   1.2
MIK-88-L57 65 512 361  39 13 20   1
MIK-88-L58 9 15 1600  4 2 50   0,2
MIK-88-L59 660 505 972  21 35 <10   0,2 
MIK-88-L60 107 58 23809  48 175 140   5
MIK-88-L65 12 15 2143 139 10 12 20 <10 130
MIK-88-L66 39 36 26 404 19 14 10 <10 30
MIK-88-L67 12 15 12297 43 8 21 130 <10 70
MIK-88-L68 10 7 7903 66 8 4 150 <10 160
MIK-88-L69 16 14 11 30 7 3 10 <10 20
MIK-88-L70 14 11 12 53 8 <1 <10 <10 20 
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hiemankin havaittavissa. Rikkikiisun esiintyminen 
on epäyhtenäisempää. Magneettikiisu ja rikkikiisu 
rajautuvat yleensä voimakkaimmin muuttuneisiin 
osiin. Lohkareista otetuissa näytteissä kuparipitoi-
suudet vaihtelevat 0,7 – 2,4 % ja kultapitoisuudet 0,1 
– 0,6 ppm (taulukko 5) (Rossi 1992a, 23–26, Rossi 
1994, 44 – 46, Sarala ja Rossi 1998, 23).

4.1.2		Kulta-kuparipitoiset	amfiboliittilohkareet

Kulta-kuparipitoiset amfiboliittilohkareet olivat 
toinen huomion kohde Petäjävaaran kohdealueella. 

Ne ovat pääosin kookkaita ja esiintyvät runsaslukui-
sina kivikkoisilla moreenikumpareilla suurehkojen 
ja särmikkäiden lohkareiden joukossa tutkimus-
monttujen M1 ja M2 tuntumassa (kuva 7) ja sijoittu-
vat tarkistusnäytteenotolla paikallistettun moreenin 
kupari-kulta-kobolttianomalian yhteyteen (ks. luku 
4.3.4 Moreenigeokemia). Malmilohkareet ovat al-
kuperältään differentioituneen diabaasin klinopyrok-
seenikumulaattia, joka on voimakkaasti hiertynyttä ja 
hydrotermisissä prosesseissa hiertotasojen suunnassa 
karbonaattiutumisen ja osin kvartsiutumisen juoni-
maisesti raidoittamaa sekä vaihtelevasti biotiittiutu-

Kuva 22. Petäjävaaran kohdealueelta löydetty raitainen amfiboliittilohkare.
Fig. 22. A boulder of banded amphibolite, found in the Petäjävaara target area.

Näyte Ni Co Cu Pb Zn Au 
Sample ppm ppm ppm ppm ppm ppb

PP-89-L58.1      20
PP-89-L59.1      80
PP-89-L60.1      50
PP-89-L60.2      180
PP-89-L60.3      160
PP-89-L60.4      30
PP-89-L61.1 92 19 10384 13 37 890
PP-89-L62.1 156 35 1167 36 13 90
PP-89-L62.2 67 53 31628 22 52 6900
PP-89-L62.3 46 54 7916 13 20 380
PP-89-L62.4 50 20 27310 26 44 470
PP-89-L62.5 112 23 9599 14 38 3900
PP-89-L63.1      520
PP-89-L63.2      740
PP-89-L64.1      730
PP-89-L64.2      340
PP-89-L64.3      270
PP-89-L65.1 14 6 13422 17 20 1400
PP-89-L66.1 133 33 28000 22 114 5700

Taulukko 6. Analyysitulokset Harakkaojan eteläpuolisten malmilohkareiden PP-89-[L58 – L66] (PP 
= Pekka Puhakka) näytteistä. Taulukon lohkareiden löytöpaikat on esitetty kuvissa 6 ja 7.
Table 6.Chemical analyses of the ore boulder samples PP-89-[L58 – L66] (PP = Pekka Puhakka) 
from the southern side of Harakkaoja, Petäjävaara. The location of boulders is presented in Figs. 
6 and 7.
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nutta (kuva 22). Lohkareissa rikkikiisu, kuparikiisu 
ja magnetiitti ovat pirotteena hydrotermisesti synty-
neissä karbonaatti- ja kvartsiraidoissa ja analysoitujen 
lohkareiden kuparipitoisuudet vaihtelevat 0,1 – 3,2 % 
ja kultapitoisuudet 0,1 – 6,2 ppm (taulukko 6). Mag-
netiitti on vallitsevana lohkareiden biotiittiutuneissa 
vyöhykkeissä. Paikoin lohkareiden pinnalla esiintyy 
malakiittia. (Rossi 1992a, 28, Rossi 1994, 46 – 47, 
Sarala & Rossi 1998, 23.)

4.1.3 Kultapitoiset rikkikiisupirotteiset 
emäksiset vulkaniitilohkareet

Vammavaaran ja Korttelivaaran kohdealueilta 
tunnettiin kummastakin yksittäiset kultapitoiset loh-

kareet (kuvat 9a, 10 ja 21). Niistä Vammavaaran 
kohdealueelta, Suolijoen pohjoisrannan tuntumasta 
löydetty noin kolmen kuutiometrin kokoinen lohkare 
koostuu hydrotermisesti muuttuneesta, alkuperältään 
emäksiseksi vulkaniitiksi tulkitusta kivestä ja sitä 
leikkaavista kvartsijuonista (kuva 23a ja b). Loh-
kareen 10 – 30 cm leveitä kvartsijuonia reunustaa 
rikkikiisu noin 30 cm leveänä, juonista poispäin 
heikkenevänä pirotteena. Lohkareesta räjäyttämällä 
otettujen 12 näytteen kultapitoisuuksien keskiarvoksi 
saatiin 3,9 ppm (minimi 0,02 ppm ja maksimi 28,5 
ppm Au) (taulukko 7). Näytesarja sisältää yhden 
kvartsijuonen poikki otetun kolmen näytteen profii-
lin (L23.8 – L23.10), missä keskimmäinen näyte oli 
kvartsijuonesta ja kaksi muuta juonen kummaltakin 

Kuva 23. Vammavaaran kohdealueelta Suolijoen varresta (ks. kuva 10) löydetty kultapitoinen, rikkikiisupirottei-
nen emäksinen vulkaniittilohkare. a) Lohkareessa esiintyvää kvartsijuonistoa ja b) juonista poispäin heikkenevää 
rikkikiisupirotetta.
Fig. 23. A boulder of gold-bearing, mafic volcanic rock with pyrite dissemination, found near the Suolijoki river 
in the Vammavaara target area (see Fig. 10). a) Quartz veins in the boulder and b) disseminated pyrite, thinning 
with distance from the veins.

a

b
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puolelta sen reunojen tuntumasta. Kultapitoisuus 
kvartsijuonesta otetussa näytteessä oli 0,19 ppm ja 
kvartsijuonta reunustavissa näytteissä 8,7 ppm ja 
28,5 ppm. Loput näytteistä olivat satunnaisesti eri 
puolilta hydrotermisesti muuttunutta emäksistä kiveä. 
Analyysitulokset viittaavat kullan esiintymiseen rikki-
kiisupirotteen yhteydessä erityisesti kvartsijuonien 
reunoilla muuttumisvyöhykkeessä. (Rossi 1994.)

Korttelivaaran kohdealueelta kansannäytetoimin-
nan tuloksena tunnettiin alkuperäiseltä kooltaan 
noin 30 cm:n läpimittainen, ulkopinnalta ruosteinen 
lohkare, joka oli hakkuualueen maapohjan aurauk-
sessa lohjennut useaan osaan. Lohkokappaleiden 
tasaisen tummaa murtopintaa sävytti rikkikiisupi-
rote. Hietutkimuksissa lohkareen päämineraaleiksi 
osoittautuivat biotiitti, plagioklaasi, karbonaatti ja 
rikkikiisu. Biotiitti oli jossain määrin suuntautunut. 

Koostumus arvioitiin emäksisen vulkaniitin hydro-
termisen muuttumisen tulokseksi. Rikkikiisu esiintyi 
omamuotoisina, yleensä muita mineraaleja huomatta-
vasti kookkaampina kiteinä. Muita malmimineraaleja 
olivat huomattavina määrinä esiintyvät ilmeniitti ja 
magnetiitti, yksittäiset pienet kuparikiisukiteet ja me-
tallinen kulta. Kulta esiintyi erittäin pieninä hippuina 
rikkikiisukiteiden raoissa ja reunoilla sekä sulkeumi-
na rikkikiisussa. Silikaattimineraalien yhteydessä 
esiintyi vain yksittäisiä kultahippuja. Lohkareen 
kuudesta eri näytteestä tehdyissä analyyseissä kulta-
pitoisuuksien keskiarvoksi saatiin 7,4 ppm (minimi 
0,3 ppm ja maksimi 20,0 ppm Au) (taulukko 8). 
(Rossi 1989.)

4.1.4	 Kobolttipitoiset	rikkikiisupirotteiset	
albiittikivi-	ja	kvartsiittilohkareet

Havainnot kobolttipitoisista, rikkikiisupirottei-
sista albiittikivi- ja kvartsiittilohkareista tehtiin tä-
män tutkimuksen aikana Sihtuunan kohdealueelta. 
Niistä ensimmäinen havainto tehtiin kesällä 1992 
pintalohkareiden kivilaskupaikasta, joka sijoittuu 
Sihtuuna-moreenin koillisosaan Kaisavaaran kvart-
siittimuodostuman alueelle, noin 200 m Santalammen 
vulkaniittimuodostuman kontaktista etelään (kuva 
24). Se oli yksi kohde yhteensä yhdeksästätoista 
Sihtuuna-moreenin alueella ja sen välittömässä lä-
heisyydessä suoritetuista pintalohkarelaskuista, joilla 
selvitettiin moreenin kiviaineksen kulkeutumista 
Sihtuunan kohdealueella (Rossi 1994 ja Aario et al. 
1997). Kyseisessä kivilaskupaikassa esiintyvistä 1–3 
m3:n kokoisista lohkareista kolmessa havaittiin rik-
kikiisupirotteiset, yksittäiset ja suoraviivaiset muuta-
man senttimetrin levyiset karbonaattivaltaiset juonet. 
Juonien isäntäkivi koostui valtaosin vaaleista, hieno-
rakeisista ja rapautumispinnalla kohollaan olevista 
yleensä katkeilleista, noin 5–10 cm leveistä raidoista, 
jotka paikoin olivat breksiamaisesti rikkoutuneita. 
Niiden välejä täytti rapautumispinnalla kuopalla 
oleva tummanvihreä matriksi. Vaaleitten osien lähes 
ainoa mineraali oli omamuotoisina liistakkeina esiin-

Näyte Au 
Sample ppm

L23.3 1,8
L23.4 0,53
L23.5 0,02
L23.6 1,46
L23.7 0,59
L23.8 8,70
L23.9 0,19
L23.10 28,50
L23.11 0,44
L23.12 1,36
L23.13 2,60
L23.14 0,29

Taulukko 7. Vammavaaran kohdealueelta noin kolmen kuutio-
metrin kokoisesta muuttuneesta emäksisestä vulkaniitista ja sitä 
lävistävistä rikkikiisupirotteen reunustamista kvartsijuonista 
koostuvan lohkareen (PP-90-23, PP = Pekka Puhakka) räjäyttä-
mällä lohkaistulta noin kahden neliömetrin laajuiselta pinnalta 
eri puolilta otettujen 12 näytteen kultapitoisuudet.
Table 7.Gold contents of the hydrothermally altered mafic vol-
canic boulder samples (PP-90-23, PP = Pekka Puhakka) from 
Vammavaara. Size of the boulder is about 3 km3 and it is 
characteristically cut by quartz veins with alteration halo dis-
seminated pyrite, decreasing with the distance from the veins. 
Number of the samples is 12.

Näyte Ni Co Cu Pb Zn Ag As Au Pd Mo W 
Sample ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppb ppm ppm

K/30648 108 75 19 20 85 2,5  16,6  0 18
1 (30 cm) 30 61 4026 26 86 0,7 <10 6,0 10
2 (30 cm) 84 57 926 32 89 0,6 <10 0,65 10
3 (30 cm) 106 91 36 32 64 0,7 <10 20,0 10
4 (25 cm) 93 63 289 29 90 0,3 <10 0,78 10
5 (15 cm) 85 77 530 32 84 0,4 <10 0,26 10

Taulukko 8. Korttelivaarasta, kansannäytteen K/30648 (käyntiraportti M 13/3522/-86/1/10) ja kansannäytelohkareen kohdalle 
kaivetusta tutkimuskuopasta 387221 (kuva 20) nousseiden samantyyppisten lohkareiden lävistävien Minidrillsydännäytteiden 1–5 
kemialliset analyysitulokset ("<" analyysitulos alle lukuarvon ilmoittaman määritysrajan). Jokainen sydännäyte on eri lohkareesta 
ja analyysit ovat sydännäytteiden koko pituudelta.
Table 8.Chemical analyses of the hydrothermally altered mafic volcanic boulder samples from Korttelivaara. Samples (1–5) were 
taken using MiniDrill throught the five different boulders. Values lower than the detection limit have been marked as "<".
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tyvä albiitti, jonka lisäksi esiintyi vähäisessä määrin 
karbonaattia ja rikkikiisua. Lohkareiden tumman vih-
reää osaa ei tutkittu erityisen tarkasti, mutta kloriitin 
todettiin olevan syynä sen tummanvihreään väriin. 
Rikkikiisupirotteisista karbonaattijuonista otettujen 
kolmen palanäytteen analyyseistä kahdessa esiinty-
neet kohonneet kobolttipitoisuudet (1470 ja 243 ppm) 
antoivat aiheen Sihtuunan kohdealueella suoritettuun 
alueelliseen lohkare-etsintään (Rossi 1994).

Lohkare-etsinnän tuloksena Sihtuunan kohde-
alueelta havaittiin 31 rikkikiisua sisältävää lohka-
retta. Lohkarelöydöt sijoittuvat Kaisavaaran kvart-

siittimuodostuman pohjoiskontaktia eteläpuolella 
myötäilevään noin 600 m leveään vyöhykkeeseen. 
Lohkareista valtaosa (24 kpl) tavattiin Tervolan-Mel-
lakosken tien itäpuolelta (kuva 24). Niiden kivilajit 
ovat jaettavissa kahteen selkeästi erilliseen ryhmään: 
breksiarakenteisiin (kuva 25a) ja muuttuneiksi luoki-
teltuihin (kuva 25b). Rikkikiisupitoisten lohkareiden 
löytöpaikkojen esiintyminen ryppäinä aiheutuu siitä, 
että lohkareita on havainnoitavissa ainoastaan suo-
alueiden toisistaan erottamilta moreeniharjanteilta 
ja -kumpareilta. (Rossi 1994.)

Breksiarakenteisissa lohkareissa matriksi on yleen-

Kuva 24. Sihtuunan alueella tehtyjen omapotentiaalimittausten profiilit ja malmilohkareiden esiintyminen 
moreeniharjanteissa kvartsiitin ja emäksisen vulkaniitin kontaktivyöhykkeessä. Tiestö © Maanmittauslaitos 
lupa nro 96/LA/05.
Fig. 24. Profiles of the self-potential measurements in the Sihtuuna area and occurrence of ore boulders in 
moraine ridges in the contact zone between quartzite and mafic volcanic rock. Roads © National Land Survey 
of Finland, permission number 96/LA/05.
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sä vallitseva. Murtokappaleet ovat särmikkäitä mutta 
särmiltään hieman pyöristyneitä. Niiden koko vaihte-
lee muutamasta millimetristä noin kymmeneen sent-
timetriin. Murtokappaleet koostuvat pääosin vaale-
asta pienirakeisesta albiittikivestä, jossa albiittikiteet 
esiintyvät yleensä suuntautumattomina liistakkeina 
mutta paikoin myös granoblastisena massana. Tum-
mia ja hienorakeisia turmaliinista ja kvartsista koos-
tuvia murtokappaleita esiintyy vähemmässä määrin. 
Murtokappaleille on tyypillistä hienorakeinen, mää-

rältään vähäinen rikkikiisupirote. Murtokappaleita 
ympäröivässä matriksissa vallitsevin mineraali on 
karbonaatti. Muita määrältään kohtalaisesti esiinty-
viä, mutta keskinäisiltä määräsuhteiltaan vaihtelevia 
mineraaleja ovat kvartsi, plagiokkaasi, kloriitti, bio-
tiitti ja muskoviitti. Rikkikiisu on matriksin ainoa 
malmimineraali. Se esiintyy omamuotoisina kiteinä 
raekooltaan ja tiheydeltään vaihtelevana pirotteena. 
Monissa lohkareissa rikkikiisu on karbonaatin ohella 
matriksin päämineraali. (Rossi 1994.)

a

b

Kuva 25. Sihtuunan alueella esiintyvä a) breksiarakenteinen lohkare, jonka matriksi on rikkikiisupirotteinen ja 
b) kvartsiittilohkare, jossa rikkikiisupirotteinen, muuttunut osa on pinnaltaan ruosteinen.
Fig. 25. a) Boulder of brecciated rock with disseminated pyrite in the matrix and b) quartzite boulder, in which 
the altered part with disseminated pyrite is rusty on the surface. Sihtuuna target area.
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Muuttuneiksi luokitellut, omamuotoisia rikkikiisu-
kiteitä pirotteena sisältävät lohkareet koostuvat tasa-
laatuisesta, hieman raitaisesta, osin hiusrakoilleesta ja 
pienirakeisesta albiittikivestä tai karbonaattiutuneesta 
ja mahdollisesti albiittilisää saaneesta keskirakeisesta 
kvartsiitista. Albiittikivessä albiittikiteet esiintyvät 
tasakokoisina, omamuotoisina ja suuntautumattomina 
liistakkeina. Albiittia esiintyy niissä myös yksittäisinä 

ympäristöä kookkaampina hajaraemaisina kiteinä. 
Muuttuneeksi luokitellussa kvartsiitissa karbonaatti 
esiintyy isokokoisina omamuotoisina kiteinä. Rikki-
kiisu on ainoa havaittu malmimineraali. Kaikista 36:
sta rikkikiisupirotteisesta lohkareesta otettujen näyt-
teiden kobolttipitoisuuksien keskiarvo oli 199 ppm 
(minimi 14 ppm ja maksimi 1470 ppm) (Taulukko 
9). (Rossi 1994.)

Taulukko 9. Sihtuunan kohdealueelta tavatuista rikkikiisupirotteisista lohkareista otettujen näytteiden koboltti-, kupari-, rikki-, 
kulta-, palladium- ja telluuripitoisuudet ("<" analyysitulos alle lukuarvon ilmoittaman määritysrajan; MIK = Mikko Kvist ja SIR 
= Seppo Rossi).
Table 9. Cobalt, copper, sulphur, gold, palladium and tellurium contents of the pyrite-bearing boulders from Sihtuuna. Values 
lower than the detection limit have been marked as "<"; MIK = Mikko Kvist and SIR = Seppo Rossi.

Näyte Co Cu S Au Pd Te 
Sample ppm ppm ppm ppm ppm ppb

MIK-92-L25.1 51 17  <  0,01  0,03
MIK-92-L26.1 14 79  <  0,01  <  0,01
MIK-92-L27.1 67 325  <  0,01  0,02
MIK-92-L28.1 1470 16  0,03  0,43
MIK-92-L29.1 243 22  <  0,01  0,13
MIK-93-L37.1 1240 0,26 59900 <   0,01 <   0,01 0,19
MIK-93-L38.1 215 25 55900 0,03 <   0,01 0,22
MIK-93-L39.1 174 6,4 53100 <   0,01 <   0,01 0,18
MIK-93-L40.1 184 5,5 76100 0,02 <   0,01 0,32
MIK-93-L41.1 126 18,3 52800 <   0,01 <   0,01 0,19
MIK-93-L42.1 122 55,8 28700 <   0,01 <   0,01 0,36
MIK-93-L43.1 265 6,5 36800 <   0,01 <   0,01 0,36
MIK-93-L44.1 64,9 468 17100 0,02 <   0,01 0,04
MIK-93-L45.1 20,8 3,6 2970 <   0,01 <   0,01 0,03
MIK-93-L46.1 41,6 3,9 267 <   0,01 <   0,01 0,06
MIK-93-L47.1 152 3,1 24500 0,02 <   0,01 0,2
MIK-93-L48.1 121 2,7 15100 0,02 <   0,01 0,05
MIK-93-L49.1 22,1 5,2 6880 0,02 <   0,01 0,07
MIK-93-L50.1 132 3,2 31400 <   0,01 <   0,01 0,18
MIK-93-L51.1 116 6 37500 <   0,01 <   0,01 0,09
MIK-93-L52.1 93,4 174 12900 <   0,01 <   0,01 0,06
MIK-93-L53.1 279 0,9 32600 <   0,01 <   0,01 0,29
MIK-93-L54.1 23,4 588 4130 0,02 <   0,01 0,03
MIK-93-L55.1 163 53,7 23800 <   0,01 <   0,01 0,1
MIK-93-L56.1 14,6 1 2160 <   0,01 <   0,01 0,03
MIK-93-L57.1 84,1 1,1 17000 <   0,01 <   0,01 0,05
MIK-93-L58.1 143 4,2 25100 <   0,01 <   0,01 0,13
MIK-93-L59.1 217 11,5 11400 <   0,01 0,02 0,02
MIK-93-L60.1 18,1 54,3 3600 <   0,01 <   0,01 <   0,01
MIK-93-L61.1 287 14,8 11500 <   0,01 <   0,01 0,03
MIK-93-L62.1 18 0,8 29 <   0,01 <   0,01 <   0,01
SIR-93-L41.1 161 2,9 12000 <   0,01 <   0,01 0,17 
SIR-93-L41.2 109 1,4 8420 <   0,01 <   0,01 0,17 
SIR-93-L41.3 122 1,8 10700 0,02 <   0,01 0,12 
SIR-93-L41.4 110 2,6 179 <   0,01 <   0,01     <   0,01 
SIR-93-L41.5 338 1,7 20600 <   0,01 <   0,01 0,06

4.2 Kallioperä

Uusia kallioperähavaintoja tehtiin maaperägeolo-
gisten tutkimusten yhteydessä kallionpintaan ulottu-
neista tutkimusmontuista ja erityisesti kallionpinnan 
paljastamiseksi kaivetuista tutkimusojista. Pienia-
laiset kohteelliset geofysikaaliset maastomittaukset 

(omapotentiaalimittaus, magnetometraus) sekä laa-
jensivat tai tarkensivat aikaisempia havaintoja että 
tuottivat uutta tietoa kallioperästä. Syväkairaukset 
täydensivät kallionpintahavaintoja ja varmensivat 
maastomittausten tuloksia.
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4.2.1 Tutkimusmontut ja -ojat

4.2.1.1 Petäjävaaran kohdealue

Kallioperätietoa saatiin Petäjävaaran kohdealu-
eelta maaperätutkimuksellisin perustein sijoitetuista 
tutkimusmontuista M1, M6, M9, M11, M12, M101, 
M105 ja M106 (kuvat 5a ja 6). Montun M1 paikaksi 
valittiin isokokoisten lohkareiden peittämä harjanne 
raitaisten amfiboliittimalmilohkareiden yhteydestä 
(kuva 7) tarkistusnäytteenotolla paikallistetun moree-
nin kulta-kupari-kobolttianomalian päältä (ks. luku 
4.3.5 Moreenigeokemia). Samalla monttu sijoittui 
kapean, lounas-koillissuuntaisen aeromagneettisilla 
matalalentomittauksilla ja maanpintamittauksilla 
todetun differentioituneiden kerrosmyötäisten dia-
baasien esiintymisaluetta ilmentävän magneettisen 
anomaliajakson luoteisreunalle. Montussa M1 kah-
den metrin syvyydestä paljastunut kallio on amfi-
boliitiksi muuttunutta ja voimakkaasti hiertynyttä 
differentioituneen diabaasin klinopyrokseenikumu-
laattia. Diabaasia paljastui montuista myös muualta 
Kemijoen itärantaa myötäilevän magneettisen ano-
maliavyöhykkeen alueelta. Topografialtaan ympäris-
töstään lievästi kohollaan olevissa kohteissa diabaasia 

havaittiin montusta M12 kahden metrin syvyydestä 
(plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatti) 
ja montuista M105 ja M106 metrin syvyydestä (klino-
pyrokseenikumulaatti). Montun M1 luoteispuolelle 
sijoittuvasta magneettisen anomaliavyöhykkeen si-
säänsä sulkemasta pitkulaisesta lounas-koillissuuntai-
sesta magneettisesta minimistä ei ollut aikaisempaa 
kallioperätietoa. Ensimmäinen kallioperähavainto 
siitä tehtiin magneettisen minimin keskivaiheille 
kaivetusta montusta M6, missä kolmen ja puolen 
metrin syvyydestä paljastui pinnaltaan rikkonainen 
kvartsiittikallio. Myös kerrosmyötäisten diabaasien 
ulkopuolta reunustavaa kvartsiittia havaittiin läheltä 
diabaasin kontaktia. Selkeästi ympäristöstä kohollaan 
oleville harjanteille kaivetuista montuista kvartsiittia 
paljastui Harakkaojan suistossa montusta M9 puo-
lentoista metrin syvyydestä ja montun M1 kaakkois-
puolelta montusta M101 kahden metrin syvyydestä. 
(Rossi 1994, Sarala & Rossi 1998.)

Tutkimusoja U1 kaivettiin montun M1 kautta 
magneettiseen anomaliaan ja samalla kivilajien kul-
kusuuntaan nähden kohtisuoraan siten, että montun 
M1 sijainti oli tutkimusojan keskivaiheilla (kuva 8). 
Tutkimusojassa kallionpintaa paljastui lähes koko 
sen 37 metrin pituudelta (kuva 26). Tutkimusojan U1 
luoteispäässä paljastui sen suunnassa runsaan metrin 

Kuva 26. Kallionpinnan kivilajit tutkimusojassa U1 Petäjävaaran kohdealueella.
Fig. 26. Rock types in the bedrock surface in test trench U1 of the Petäjävaara target area.
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matkalla voimakkaasti rapautunut biotiitin ja kloriitin 
ympäröimään kvartsijuoniverkostoon liittyvä kulta-
kuparmineralisaatio, jossa paljain silmin tunnistetta-
vat malmimineraalit olivat kuparikiisu ja rikkikiisu. 
Kaivinkoneen kauhan mineralisaatiosta lohkaisemista 
kappaleista kuudessatoista analysoidussa näytteessä 
oli keskimäärin 2,4 % kuparia ja 1,9 ppm kultaa (tau-
lukko 10). Näytteissä kultapitoisuudet jossain määrin 
myötäilivät kuparipitoisuuksien vaihteluja. Kultaa 
esiintyi lähinnä kohonneiden kuparipitoisuuksien 
yhteydessä ja hyvin vähäisessä määrin tai se puuttui 
kokonaan alhaisten kuparipitoisuuksien yhteydestä. 
Kulta-kuparimineralisaation ja sitä kaakkoispuo-
lelta rajaavan voimakkaasti hiertyneen amfiboliitin 
(klinopyrokseenikumulaatin) välinen terävä kontakti 
oli tutkimusojassa näkyvissä, mutta mineralisaation 
luoteispuoleista kontaktia verhosi maapeite, jonka 
toisella puolella oli paljastuneena kvartsiitti (kuva 
26). Mineralisaatiosta kaakkoon esiintyi amfiboliitis-
sa huomattavaa karbonaatti-biotiittimuuttumista, jota 
leikkasivat karbonaatti-biotiitti-magnetiittijuonet. 
Muuttuminen rajautui kaakossa plagioklaasi-klino-
pyrokseeni-magnetiittikumulaattiin. (Rossi 1994, 
Sarala & Rossi 1998.)

Tutkimusojassa U1 paljastunut lohkareinen kal-
lionpinta osoitti karbonaatti-biotiitti-magnetiitti-
juonten lävistämän muuttuneen amfiboliitin jatkuvan 
lounaaseen päin. Sama oli todettavissa myös geofysi-
kaalisen maanpintamittauksen tuloksesta. Havaintoa 
yritettiin varmistaa tutkimusojan U1 yhteyteen kaive-

tuilla tutkimusojilla U2–U4 (kuva 8). Pohjois-etelä-
suuntaisessa tutkimusojassa U4 kvartsiittia havaittiin 
kallioperässä vain pienialaisesti tutkimusojan poh-
joispäässä ja diabaasin klinopyrokseenikumulaattia 
tutkimusojan keskivaiheilta. Tutkimusojassa U3 ei 
päästy kallionpintaan. (Rossi 1994, Sarala & Rossi 
1998.)

4.2.1.2  Kivimaan kohdealue

Kivimaan kohdealueen malmilouhoksen ympäris-
töön maaperätutkimuksissa kaivetuista tutkimusmon-
tuista kallionpinta tavoitettiin montuissa M71, M72, 
M73 ja M74 (kuva 16) (Sarala 1992, Rossi 1994). 
Niistä montut M72 ja M74 sisältävät kaksi erillistä 
kaivantoa. Montut M71 ja M72 sijoitettiin louhoksen 
länsipuolelle loivapiirteisille kumpareille, monttu 
M71 louhokselle vievän tien varteen moreenin kul-
ta-anomalian anomaliahuippujen väliin ja monttu 
M72 siitä pohjoiseen moreenin kulta-anomalian 
huipun viereen (kuva 17). Montussa M71 paljastui 
heti humus-, karike- ja ohuen moreenikerroksen alta 
palarapakalliomoreeniksi tulkittu lohkarevaltainen 
kerros (kuva 27). Sen alta kahden metrin syvyydestä 
tavoitettiin kaivinkoneen kauhaan lohkeamaton kiin-
teä kallio, joka todettiin diabaasin klinopyrokseeni-
kumulaatiksi (Rossi 1994). Lohkareisesta kerroksesta 
läheltä kallionpintaa otetussa kivilaskunäytteessä 
diabaasilohkareiden osuus oli 95 % ja ne kaikki 
olivat kivilajiltaan klinopyrokseenikumulaattia. 
Lohkareet olivat hyvin särmikkäitä keskimääräisen 
pyöristyneisyyden ollessa 1,1. Montun M72 ensim-
mäisessä kaivannossa kumpareen päältä diabaasin 
klinopyrokseenikumulaatti tavoitettiin puolen metrin 
syvyydessä. Siitä noin 25 m koilliseen kumpareen 
reunalle kaivetussa toisesta kaivannosta löydettiin 
neljä metriä moreenia tavoittamatta kalliota.

Monttu M74 kaivettiin louhoksesta 250 m etelä-
kaakkoon ja montusta M71 noin 600 m itään (kuvat 
16 ja17). Sen ensimmäinen kaivanto oli loivapiirtei-
sen kumpareen päällä. Kun siinä jo metrin syvyydessä 
paljastui plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittiku-
mulaattikallio, niin kaivupaikkaa siirrettiin noin 30 m 
länteen alavampaan paikkaan. Siinä moreenipeitteen 
alta kahden metrin syvyydestä tavoitettiin montusta 
M71 tavatun tyyppinen lohkarevaltainen kerros. 
Monttua ehdittiin kaivaa 2,6 metrin syvyyteen, kun 
vesi täytti sen pohjan ja esti havaintojen teon syvem-
mältä. Kivikkoisessa kerroksessa vallitsevina esiinty-
neet diabaasilohkareet olivat plagioklaasi-klinopyrok-
seeni-magnetiittikumulaattia. Monttu M74 sijoittuu 
GTK:n geokemian osaston vuonna 1983 louhoksen 
eteläpuolelle kaivamien ja lohkarevaltaisen kerroksen 
tavoittaneiden monttujen muodostaman noin 200 m 
pitkän itä-länsisuuntaisen profiilin (Koivisto 1984b-
kuvat 7 ja 8) itäpään jatkeeksi. Profiilin itäisimmän 

Taulukko 10. Petäjävaaran kohdealueen tutkimusojan U1 poh-
jalta malmimineralisaatiosta kaivinkoneen kauhan lohkaisemista 
kappaleista analysoidut kulta-, kupari-, koboltti- ja telluuripi-
toisuudet (”<” analyysitulos alle lukuarvon ilmoittaman mää-
ritysrajan).
Table 10. Gold, copper, cobalt and tellurium contents of the 
rock samples from the bedrock surface in the test trench U1 in 
Petäjävaara. Values lower than the detection limit have been 
marked as “<”.

Näyte Au Cu Co Te 
Sample ppm ppm   ppm ppm

SIR-92-L41.2 0,61 10600  33 0,77
SIR-92-L41.3 0,93 18600 29 0,86
SIR-92-L41.4 0,52 13300  38 0,35
SIR-92-L41.5 0,99 13000  31 0,34
SIR-92-L41.6 6,34 69600  45 2,67
SIR-92-L41.7 0,06  2390  39 0,17
SIR-92-L41.8 0,35  7310  30 0,34
SIR-92-L41.9 1,89 65100  78 2,69
SIR-92-L41.10 < 0,01   163  26 0,05
SIR-92-L41.11 5,60 26400 40 0,74
SIR-92-L41.12 1,36 18200  19 2,21
SIR-92-L41.13 1,55 34800  16 1,23
SIR-92-L41.14 1,36 62900 153 3,52
SIR-92-L41.15 < 0,01   141 187 0,04
SIR-92-L41.16 1,10 34000  55 1,44
SIR-92-L41.17 8,33  7730  11 1,83
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montun ja montun M74 väli on noin 50 m. Montussa 
M73 (kuva 16) kallionpinta tavoitettiin moreenipeit-
teen alta 1,2 metrin syvyydessä. Paljastunut diabaasi 
oli plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumu-
laattia. 

Tutkimusojilla U1–U2/94 ja tutkimusmontulla 
M1/94 tavoiteltiin paljastumahavainnon SIR-85-48 
kolmen erillisen emäksisen vulkaniittipaljastuman 
(kuva 28) rajaaman alueen keskeltä löydettyjen sär-
mikkäiden ja kooltaan huomattavien raitaisesta albiit-
tikivestä koostuvien lohkareiden alkuperää kalliosta. 
Lohkareet ovat koostumukseltaan ja rakenteeltaan 
samaa tyyppiä kuin Sihtuunan kohdealueelta kvart-
siitin ja emäksisen vulkaniitin kontaktivyöhykkeessä 
ja kairansydämissä tavattu albiittikivi (ks. luku 4.1 
Malmilohkareet). Paljastumia tästä muuttuneeksi 
luokitellusta malmityypistä ei ole havaittu.

Vulkaniittipaljastumien ympäröimien albiittikivi-
lohkareiden ulkoiset piirteet ja koko viittasivat niiden 
paikallisuuteen ja maapeite lohkareiden ympärillä vai-
kutti kohtalaisen ohuelta. Näillä perusteilla arvioitiin 
lohkareiden kivilajia vastaavan kallion paljastuvan 
niiden välittömään läheisyyteen jäätikkövirtauksen 
tulosuuntaan kaivetussa tutkimusojassa U1/94 (kuva 
28). Lohkareiden kivilajityypin sijasta tutkimusojan 
pohjalta tavattiin emäksistä vulkaniittia (kuva 29), 
jossa vuorottelevat tasalaatuiset ja tyynylaavamai-
set piirteet. Tutkimusojan pohjois-eteläsuuntaisessa 
eteläpäässä vulkaniittia leikkaavat epämääräisen 
muotoiset, läiskämäiset albiitti-kvartsi-karbonaatti-
juonet. Vulkaniitin rakenteita rikkovat useat kapeat 

ja vahvasti liuskettuneet vyöhykkeet. Tutkimusojan 
koilliseen suuntautuvassa pohjoispäässä emäksinen 
vulkaniitti on tyypiltään samanlaista tasalaatuista ja 
keskirakeista kuin paljastumahavainnon SIR-85-48 
(kuva 28) kahdessa pohjoisimmassa paljastumassa. 
Saman havainnon eteläisimmässä paljastumassa 

Kuva 27. Palarapakalliomoreenia Kivimaassa tutkimuskuopassa M71. Lohkareiden kivilaji on suurimmaksi 
osaksi diabaasia ja vain n. 10 % kivistä on pitemmän matkaa kulkeutuneita.
Fig. 27. T ill consisting of postglacially weathered rock in test pit M71 at Kivimaa. The rock type of the boulders 
is mostly diabase and only 10 % of the boulders have been transported a longish distance.

Kuva 28. Kivimaan kohdealueen paljastumien, tutkimuskuoppien ja 
uusien tutkimusojien sijainti.
Fig. 28. Location of bedrock exposures, test pits and new test trenches 
in the Kivimaa target area. 
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jatkuu tutkimusojan eteläpäässä todettu vulkanii-
tin voimakas hiertomainen liuskeisuus. Paljastuma 
katkeaa eteläreunaltaan jyrkästi pystyasentoiseen 
liuskeisuuden suuntaiseen reunaan. Voimakkaasti 
liuskettunutta ja hiertynyttä emäksistä vulkaniittia 
tavattiin vielä paljastumasta etelään tutkimusmon-
tussa M1/94. 

Tutkimusoja U2/94 kaivettiin loivan kumpareen 
pohjoispäähän albiittikivilohkareista jäätikkövirta-
uksen tulosuuntaan (kuva 28). Melkein pohjois-ete-
läsuuntaisen tutkimusojan pohjoispäästä paljastui 
pienirakeinen ja vaalea tutkimusojan pituussuuntaan 

nähden lähes poikittaissuuntaisesti raitainen, pienira-
keinen maasälpärikas kivi (kuva 30), jonka keskei-
simmät mineraalit ovat albiitti, karbonaatti, biotiitti 
ja kloriitti. Täysin lohkareiden tyyppistä albiittikiveä 
tutkimusojasta ei löytynyt. On kuitenkin ilmeistä, että 
sitä esiintyy diabaasin kaakkoiskontaktia myötäile-
vässä vyöhykkeessä. Siitä viitteitä antavat albiitti-
biotiittikivipaljastuma tutkimusojasta koilliseen ja 
toisaalta, lounaispuolelta iskuporanäytteenotossa 
kallionpinnasta saadut albiitti-biotiitti- ja albiitti-
kloriittiliuskenäytteet (Rossi 1993a-kuva 10). 

Tutkimusojassa U2/94 albiittirikkaan kiven poh-

Kuva 29. Kallionpinnan kivilajit tutkimusojassa U1 Kivimaan kohdealueella
Fig. 29. Rock types in the bedrock surface in test trench U1 of the Kivimaa target area.
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joiskontaktista ei ole suoraa näyttöä, mutta siitä 
on kuitenkin tehtävissä kohtalaisen tarkka arvio. 
Tutkimusojasta sadan metrin päässä pohjoiseen on 
diabaasin plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiitti-
kumulaattipaljastuma SIR-85-49 (kuva 28). Samaa 
kiveä on paikallisen oloisina isokokoisina lohkareina 
tutkimusojan pohjoispään painanteessa (kuva 30). Li-
säksi diabaasin eteläkontaktia myötäilevän magneet-
tisen anomalian eteläreuna sivuaa tutkimusojaa (kuva 
17 ja Rossi 1994-liite 12), joten albiittirikkaan kiven 
mahdollinen kontakti Kivimaan diabaasiin sijoittunee 
hyvin lähelle tutkimusojan pohjoispäätä. Eteläpuo-
lelta albiittirikas kivi rajautuu tutkimusojassa tyy-
nylaavarakenteiseen emäksiseen vulkaniittiin (Rossi 
2000-kuva 19). Kontakti on hyvin heterogeeninen. 
Tyynylaava on pienirakeista ja lievästi porfyyristä 
ja plagioklaasi esiintyy yksittäisinä hieman ympäris-
töään kookkaampina hajarakeina. Primaarit tummat 
mineraalit ovat täysin hajonneita ja niitä korvaavat 
kloriitti, biotiitti ja karbonaatti. Tyynylaavaa leik-
kaavat leveät albiitti-kvartsijuonet. Omana yksikkö-
nään tutkimusojan eteläpäässä esiintyy tasalaatuinen 
ja ofiittisrakenteinen plagioklaasista ja amfibolista 
koostuva emäksinen vulkaniitti. Sen ja tyynylaavan 
välinen kontakti verhoutuu maapeitteen alle.

4.2.2  Geofysikaalinen maastomittaus

Geofysikaalisessa maastomittauksessa käytetyt 
menetelmät olivat omapotentiaalimittaus ja mag-
neettinen mittaus. Molemmat mittaukset toteutettiin 
linjoittain viiden metrin pistevälein. Omapotentiaa-
limittaukset suoritettiin pienialaisina Petäjävaaran ja 
Vammavaaran kohdealueilla sekä kahdelta yksittäi-
seltä linjalta Sihtuunan kohdealueella. Vammavaaran 
kohdealueella tehtiin erillinen magneettinen mittaus 
kahdelta linjalta.

4.2.2.1 Petäjävaaran kohdealue

Petäjävaaran kohdealueella omapotentiaalimittaus 
toteutettiin ensimmäiseksi pitkin tutkimusojaa U1. Se 
osoitti tutkimusojassa paljastuneen hydrotermisesti 
muuttuneen hiertovyöhykkeen kohtalaisen hyväksi 
johteeksi. Johteen laajuuden selvittämiseksi mitta-
uksia jatkettiin tutkimusojan suuntaisilta linjoilta sen 
kummaltakin puolelta. Tutkimusojan koillispuolella 
johde vaimenee lyhyellä matkalla täysin, mutta tut-
kimusojasta lounaaseen se myötäilee noin kilometrin 
pituudelta epäyhtenäisenä ja sivusuunnassa polveile-
vana jaksona diabaasin kerrosjuonivyöhykkeen ja sen 
sisäänsä sulkeman kvartsiittiyksikön kaakkoisreunan 
välistä kontaktia (kuva 31). (Sarala ja Rossi 1998.)

Kuva 30. Kallionpinnan kivilajit tutkimusojassa U2 Kivimaan kohdealueella.
Fig. 30. Rock types in the bedrock surface in test trench U2 of the Kivimaa target area.
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4.2.2.2 Vammavaaran kohdealue

Vammavaaran kohdealueella omapotentiaalimit-
taus toteutettiin pienimuotoisena alueen länsiosassa 
(Rossi 2000). Mittauksen tarkoituksena oli selvittää 
montuissa M33 ja M116 tavatun paikalliseksi todetun 
moreenin korkeiden kupari- ja kultapitoisuuksien (ks. 
luku 4.3.5 Moreenigeokemia) alkuperän mahdollista 

ilmenemistä johteena kuten Petäjävaaran kohde-
alueella. Mittauspaikka valittiin montuista M33 ja 
M116 tavoitteelle sopivaksi arvioidulta etäisyydeltä 
jäätikkövirtauksen tulosuuntaan.

Omapotentiaalimittaus aloitettiin 400 m pitkällä 
profiililla pitkin kaakko-luodesuuntaista metsäpals-
tojen välistä rajalinjaa, joka sivuaa monttua M115 
koillispuolelta. Profiili sijoittui osittain päällekkäin 
magneettisen mittauksen profiilin kanssa (kuva 32). 
Omapotentiaalimittauksen profiilin luoteispää sijoit-
tui 150 metrin etäisyydelle magneettisen mittauksen 
linjojen leikkauskohdasta (K=20, L=40), joka oli 
samalla omapotentiaalimittauksen maadoituspiste. 
Profiilin kaakkoispää oli montun M115 kohdalla 250 
metrin etäisyydellä maadoituspisteestä. Mittauksessa 
havaittiin maadoituspisteestä kaakkoon selkeitä joh-
tavuuden piirteitä. Niiden kohdalta omapotentiaali-
mittausta jatkettiin kahdeksalla poikittaisella 25/50 
metrin välein sijoitetulla linjalla. Lisäksi, mittausta 
täydennettiin yhdellä rajalinjan suuntaisella, mutta 
sen koillispuolelle, 25 metrin etäisyydelle sijoitetulla 
rinnakkaisella linjalla. Omapotentiaalimittauksessa 
Jouttiaavan emäksisen vulkaniitin alueelta rajautui 
pienialainen ja teräväpiirteinen hieman rajalinjan 
suunnassa pitkulainen johde, jota lounaispuolelta 
myötäilee huomattavasti heikompi nauhamainen 
johde (kuva 33). 

Magneettinen mittaus suoritettiin rajalinjaa pitkin 
omapotentiaalimittauksen maadoituspisteestä luo-
teeseen 175 metrin matkalla ja samasta pisteestä ra-
jalinjaan nähden kohtisuoralta linjalta koilliseen 125 
metrin pituudelta (kuva 32). Sen tavoitteeksi asetettu 
Jouttiaavan muodostuman emäksisen vulkaniitin ja 
Palokivalon muodostuman kvartsiitin kontaktin si-
jainnin paikallistaminen onnistui hyvin.

Kuva 31. Petäjävaaran kohdealueella suoritetun omapotentiaalimittauksen 
tuloksista johdettu kolmiulotteinen malli. Kuvassa 8 esitetty kairauspro-
fiili A–B on projisoitu kuvaan. Kallioperä kuten kuvassa 6.
Fig. 31. Three-dimensional model derived from the results of the self-
potential survey carried out in the Petäjävaara target area. A projection 
of diamond drilling profile A–B has been added. Bedrock as in Fig. 6.

Kuva 32. Detaljikartta magneettisesta mittauksesta ja kairanreikien sijainnista Vammavaaran kohdealueella.
Fig. 32. Detailed map of magnetic survey and location of diamond drill holes in the Vammavaara target area.
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4.2.2.3 Sihtuunan kohdealue

Koska Petäjävaaran ja Vammavaaran kohdealueilta 
oli omapotentiaalimittauksilla paikallistettu johteita, 
niin menetelmää päätettiin kokeilla myös Sihtuunan 
alueella (Rossi 2000). Mittaus kohdistettiin idempä-
nä tavatun rikkikiisupirotteisten ja kobolttipitoisten 
breksia- ja albiittikivilohkareiden viuhkan arvioi-
dulle lähdevyöhykkeelle kvartsiitin ja vulkaniittien 
kontaktiin (kuva 24). Mittaus suoritettiin Tervolan-
Mellakosken tiestä itäpuolelle erkanevan metsäau-
totien poikki kahdelta liki pohjois-eteläsuuntaiselta 
linjalta moreeniharjanteita pitkin. Tavoitteena oli 
saada viitteitä mahdollisesta kvartsiitin ja emäksisen 
vulkaniitin kontaktin suuntaa myötäilevästä johteesta. 
Läntisen linjan (linja A kuvassa 24) mittaustuloksissa 
esiintyy jyrkkä tasonvaihdos metsäautotien kohdalla. 
Ilmiölle ei ole olemassa tarkkaa selitystä. Muutoin 
mittaustulos jatkuu etelään ja pohjoiseen tasaisena 
ilman merkittäviä vaihteluita. Idänpuoleisella linjal-
la (linja B kuvassa 24) mittaustulos on suhteellisen 
tasainen koko profiilin pituudelta. Mittaukset eivät 
antaneet viitteitä kallioperän johdevyöhykkeistä.

4.2.3 Syväkairaus

4.2.3.1 Petäjävaaran kohdealue

Petäjävaaran kohdealueella syväkairauksella tut-
kittiin tutkimusojassa U� kallionpinnasta tavoitettua 
ja omapotentiaalimittauksin laajemmin paikannettua 
hiertovyöhykettä ja siihen liittyvää kupari-kultapi-
toisuuksia tuottanutta hydrotermistä muuttumista. 
Laajan diabaasivyöhykkeen itäreunan ja sen sisäänsä 
sulkeman kvartsiittiyksikön väliin jäävän diabaa-
sijakson yli kairattiin 13 syväkairausreikää (R508 
– R515; profiili A–B) (kuvat 6 ja 8). Kairaus osoitti 
diabaasijakson koostuvan kahdesta eri vaiheessa 
intrudoituneesta differentioituneesta diabaasijuonesta 
ja pystyjen siirrosten rajaavan sen kummaltakin puo-
lella kvartsiitista (kuva 34). Diabaasijakson keskiosa 
on nuoremman vaiheen plagioklaasi-klinopyrok-
seeni-magnetiittikumulaattia. Se leikkaa kapeina 
juonina vyöhykkeen kaakkoisreunan aikaisemman 
vaiheen klinopyrokseenikumulaattia, jota on myös 
sulkeumana plagioklaasi-klinopyrokseeni-magne-
tiittikumulaatin sisällä. Kontaktit diabaasien välillä 
ovat teräviä, eikä niissä esiinny jäähtymissaumoja 
eikä muuttumista. (Sarala ja Rossi 1998.)

Reikäprofiili A–B osoittaa hydrotermisen muut-
tumisen rajoittuvan tutkimusojassa U1 nähdylle 

Kuva 33. Vammavaaran kohdealueen länsiosasta suoritetun omapotentiaalimittauksen tuloksista johdettu kol-
miulotteinen malli. Mittausalueen sijainti ja kallioperän selitys on esitetty kuvassa 10.
Fig. 33. Three-dimensional model derived from the results of the self-potential survey carried out in the 
Petäjävaara target area. Location of survey area and bedrock as in Fig. 10.
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alueelle ja jatkuvan pystysuunnassa alaspäin, tosin 
kairasydännäytteissä muuttuminen poikkeaa hieman 
kallionpinnasta tavatusta muuttumisesta. Profiilin 
kairansydännäytteissä merkittävintä muuttumista 
edustaa raitainen biotiitti-amfiboli-karbonaattikivi. 
Se on juonimaista ja rajautuu terävästi isäntäkiveensä 
klinopyrokseenikumulaattiin. Raitaisuus muodostuu 
vuorottelevista biotiitti-amfiboli- ja karbonaattival-
taisista osista. Vähäisempi muuttuminen samoissa 
kairansydännäytteissä ilmenee laaja-alaisena lievänä 
karbonaattiutumisena, karbonaatti- ja kvartsijuo-
nina sekä hiusrakojen biotiittitäytteenä. Raitaiseen 
muuttumiseen liittyy huomattava määrä epähomo-
geenisesti jakautunutta magnetiittia joko pirotteena 

tai kapeina juonina. Kairansydännäytteissä rikkikii-
su on vain heikkona ja satunnaisena pirotteena ja 
kuparikiisua on ainoastaan harvakseen yksittäisinä 
kiteinä. Profiilin A–B kairansydämistä analysoiduissa 
näytteissä (taulukko 3) korkeimmat kuparipitoisuu-
det ovat noin 0,1 % ja korkeimmat kultapitoisuudet 
selkeästi alle 1 ppm:n (Sarala ja Rossi 1998). Tämä 
indikoi, että kairarei’issä ei lävistetty yhtä voimakasta 
muuttunutta osaa mineralisaatiosta kuin mitä tavattiin 
kallionpinnasta.

Omapotentiaalimittauksen tuloksen tarkistamisek-
si profiilin A–B lounaispuolelle kairatut reiät R516 
ja R517 lävistävät diabaasijakson luoteisreunan ja 
kvartsiitin välisen kontaktin vastakkaisista suunnista 

Kuva 34. 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 hiertorakenteiden 
kontrolloimaa hydrotermistä muuttumista.
Fig. 34. Vertical cross-section perpendicular to the diabase unit, which is separated from the quartzites on both 
sides by faults. The clinopyroxene cumulate of the older differentiated diabase is intruded by the plagioclase-
clinopyroxene-magnetite cumulate of the younger one. The west side of the diabase unit shows hydrothermal 
alteration controlled by shear structures, forming narrow bands in close proximity to the fault.
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(kuva 35) (Sarala & Rossi 1998). Diabaasijakson 
puolelta kairatussa reiässä R516 plagioklaasi-klino-
pyrokseeni-magnetiitti- ja klinopyrokseenikumulaa-
tin välinen todennäköinen kontakti on hydrotermisen 
muuttumisen hävittämä. Kvartsiitin puolelta kairattu 
reikä R517 ylittää niukasti klinopyrokseenikumulaat-
tia vasten esiintyvän hyvin säilyneen plagioklaasi-
klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatin hienorakeisen 
jäähtymiskontaktin. 

Reikä R516 on kairattu tutkimusmonttujen M1 ja 
M2 väliin amfiboliittimalmilohkareiden yhteyteen 
(ks. kuvat 6 ja 8). Se lävistää kolmessa eri tasossa 
lohkareiden kivilajin kaltaiseksi raitaiseksi biotiitti-
amfiboli-karbonaattikiveksi muuttunutta klinopyrok-
seenikumulaattia. Nämä klinopyrokseenikumulaattiin 
terävästi rajautuvat muuttumisvyöhykkeet ovat raitai-

suuden suunnassa voimakkaasti liuskettuneet. Niissä 
magnetiittia esiintyy pirotteena tai lähes kompaktei-
na, maksimissaan puolen metrin levyisinä juonina 
ja rikkikiisua heikkona pirotteena tai pieninä pesäk-
keinä. Alimman, kvartsijuonen kvartsiitista erotta-
man muuttumisvyöhykkeen keskellä kuparikiisua 
on kairansydännäytteessä 75 senttimetrin matkalla 
liuskeisuuden suunnassa litistyneinä pesäkkeinä. 
Kyseisen välin analyysinäytteessä on 4,4 % kuparia 
ja 1,5 ppm kultaa. Reikä R517 lävistää diabaaseja ja 
kvartsiittia toisistaan erottavan siirroksen yli levittäy-
tyneen raitaisen biotiitti-amfiboli-karbonaattimuut-
tumisvyöhykkeen. Siinä lähinnä biotiittivaltaisten 
raitojen yhteydessä on magnetiittia kohtalaisena 
pirotteena ja pieninä pesäkkeinä sekä rikkikiisua 
hajanaisena pirotteena. Reiästä analysoiduissa näyt-

Kuva 35. Diabaasiyksikön ja kvartsiitin välisen läntisen siirroksen leikkaavat kairanreiät R508, R509, R516 ja 
R517. Diabaasiyksikössä havaittiin hydrotermistä muuttumista hiertorakenteiden kontrolloimina kapeina nau-
hoina aivan kvartsiitin läheisyydessä. Jonkin verran muuttumismerkkejä tavattiin myös kvartsiitissa. Reikien 
sijainti on esitetty kuvassa 8 ja symbolit ovat samat kuin kuvassa 34.
Fig. 35. Sections of diamond drill holes R508, R509, R516 and R517 through the western fault between the 
diabase unit and quartzite. Hydrotermal alteration in narrow bands controlled by deformation structures was 
found in the diabase unit close to the quartzite. Some signs of alteration were also found in the quartzite. The 
location of drill holes is shown in Fig. 8 and the symbols are as in Fig. 34.
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teissä perusmetalleja on taustapitoisuuksina ja kultaa 
alle analyysimentelmän määritysrajan.

4.2.3.2 Vammavaaran kohdealue

Vammavaaran kohdealueella tutkittiin neljällä sy-
väkairausreiällä (R518–R521) (kuva 32 ja taulukko 
3) omapotentiaalimittauksella paikallistetun johteen 
luonnetta (Rossi 2000). Reiät sijoitettiin omapoten-
tiaalianomalian keskelle kahteen koillis-lounaissuun-
taisten mittauslinjojen kanssa yhdensuuntaiseen pro-
fiiliin. Kummallekin profiilille kairattiin kaksi reikää 
samasta pisteestä vastakkaisiin suuntiin kohti anoma-
lian jyrkkiä gradientteja (kuva 33). Kaakonpuoleisen 
profiilin reikäparin R518 ja R519 lähtökaateet olivat 
45° ja reiän R518 suuntaus koilliseen. Luoteenpuo-
leisen reikäparin R520 ja R521 lähtökaateet olivat 
puolestaan 60° ja reiän R521 suuntaus koilliseen.

Reiät alkavat Jouttiaavan muodostuman emäksi-
sestä vulkaniitista (kuva 32 ja taulukko 4). Sitä esiin-
tyy reikien R518–R520 koko pituudelta ja reiässä 
R521 alusta syvyyteen 181,15 m. Vulkaniitti koostuu 
terävästi toisiinsa rajautuvista laavapatjoista, jotka 
viettävät jyrkässä asennossa kerrosjärjestyksen (to-
pin) suunnassa lounaaseen. Laavapatjojen paksuus on 
5–30 m. Reikäprofiilit on esitetty kuvissa 36 ja 37.

Laavapatjojen yläosassa on 1–4 metriin paksu 

jäähtymiskuori ja alakontaktissa maksimissaan puo-
len metrin vahvuinen jäähtymissauma. Jäähtymiskuo-
relle on tyypillistä pienirakeinen magnetiittipirote. 
Laavapatjojen muissa osissa magnetiittia esiintyy 
vain satunnaisesti. Jäähtymiskuori vaihettuu laava-
patjojen sisäosien keski- ja karkearakeiseksi kiveksi 
asteittain mutta melko nopeasti. Mantelirakennetta 
esiintyy paikoin jäähtymiskuoressa ulottuen silloin 
yleensä jonkin matkaa sen alapuolelle, mutta joskus 
myös koko laavapatjan vahvuudelta. Mantelit ovat 
muodoltaan pyöreähköjä ja niiden täytteenä ovat 
vaihtelevasti plagioklaasi, karbonaatti, kloriitti ja 
magnetiitti. Mantelien läpimitta on suurimmillaan 
senttimetrin luokkaa. Jäähtymiskuoressa esiintyy 
paikoitellen raitaista kerros- tai virtausrakennetta, 
joka koostuu vuorottelevista vaaleista plagioklaasi-
valtaisista ja tummista amfibolivaltaisista magnetiit-
tipirotteisista raidoista. Jäähtymiskuoresta tavataan 
myös keskirakeisesta emäksisestä kivestä koostuvia 
murtokappaleita.

Pisimmällä reiällä R521 tavoitettiin emäksisten 
laavojen kerrostumisalustan Palokivalon muodos-
tuman kvartsiittikerrostuman yläosalle Perttusen 
(1991) mukaan tyypillinen dolomiittikerros, joka 
tässä lävistyksessä on täydellisesti muuttunut. Reiäs-
sä R521 emäksisten laavakivien kerrostumisalustana 
on noin neljä metriä paksu arkoosikvartsiittikerros. 

Kuva 36. Syväkairausreiät R518 ja R519 Vammavaaran kohdealueella. Reikien sijainti on nähtävissä kuvas- 
sa 32.
Fig. 36. Diamond drill holes R518 and R519 in the Vammavaara target area. The location of the drill holes is 
shown in Fig. 32.
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Sen alla on dolomiitin muuttumistulosta noin 40 m 
paksuna kerroksena, jonka ylä- ja alakontaktit arkoosi-
kvartsiittiin ovat terävät. Muuttumiskerros jakautuu 
koostumukseltaan vaihteleviin vyöhykkeisiin, jotka 
ylhäältä alas ovat talkki-kloriittiliuske, talkki-kloriit-
ti-kalsiittikivi, talkki-kloriittiliuske ja kalsiitti-talkki-
kivi. Muuttumisvyöhykkeitä leikkaavat vaihtelevan 
levyiset kvartsijuonet (leveys enimmillään muutamia 
metrejä) ja erilliset kvartsipahkut.

Muuttumisvyöhykkeille ovat ominaisia raitaiset 
tai laikukkaat rakenteet, joiden piirteet vahvistuvat 
götiitin antamasta voimakkuudeltaan vaihtelevasta 
punaruskeasta värisävystä. Muuttumisvyöhykkeissä 
tyypillisiä mineraaleja talkin, kalsiitin ja kloriitin 
lisäksi ovat albiitti ja kvartsi sekä merkittävänä ak-
sessorisena mineralina esiintyvä turmaliini. Muuttu-

misvyöhykkeistä ylimmässä talkki-kloriittiliuskeessa 
esiintyy tummanvihreiden ja vaaleiden kellertävän-
vihreiden juovien vuorottelua. Tummanvihreät juovat 
koostuvat pääosin kloriitista. Vaaleat kellertävän-
vihreät juovat saavat värinsä korkean kahtaistaiton 
omaavasta talkkimaisesta pehmeästä ja liukkaasta 
kiilteestä. Sen todettiin GTK:n Otaniemen minera-
logian laboratoriossa tehtyjen tutkimusten mukaan 
olevan lähinnä hydrobiotiittia eli esimerkiksi kiilteen 
ja saven seoksena syntynyttä mineraalia, jota on aina 
hankala tarkasti määrittää (Titta-Miia Kaivola, hen-
kilökohtainen tiedonanto 7.6.1999).

Omapotentiaalimittauksella paikallistetun johteen 
aiheuttajaksi osoittautui emäksisessä laavakivessä 
esiintyvä kapeiden ja ruosteisten rakojen verkosto. 
Rakojen täytteenä olevaa ainesta nousi kairanrei´istä 

Kuva 37. Syväkairausreiät R520 ja R521 Vammavaaran kohdealueella. Reikien sijainti on nähtävissä kuvassa 
32.
Fig. 37. Diamond drill holes R520 and R521 in the Vammavaara target area. The location of the drill holes is 
shown in Fig. 32.
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huuhteluveden mukana (soijana) kohtalaisesti. Rako-
verkoston kattavuudesta yli reikäparien välin saatiin 
näyttö, kun reikäparin R520–R521 kairauksessa 
syntynyt soija kulkeutui reiästä R518 pumpattuun 
huuhteluveteen ja kulutti käytössä olleen puhdasve-
sipumpun siivet kokonaan pois. 

Kairaus ei antanut selitystä montuista M33 ja 
M116 tavatun paikallisen moreenin korkeille kultapi-
toisuuksille. Laavakivestä saadut kairansydännäytteet 
olivat rakoja lukuun ottamatta ehjiä ja muuttumat-

tomia. Reiän R521 kairansydännäytteiden (48 kpl; 
maks. 0,04 ppm ja min. 0,01 ppm ja 35 kpl alle 
määritysrajan) ja yhden soijanäytteen (syvyydeltä 
103,9–106,1; 0,02 ppm) analyysi antoivat vain hyvin 
heikkoja viitteitä kullasta. Silmämääräisen havainnon 
rikkikiisun esiintymisestä rakojen täytteenä vahvisti 
analyysinäytteissä esiintyvät kohonneet rikki- ja 
rautapitoisuudet, ja indikoi kairausten sattuneen 
muuttumisvyöhykkeeseen, mutta ei varsinaiseen 
mineralisaatioon.

4.3 Maaperä

Maaperätutkimuksia tehtiin kaikilla kohdealueilla 
ja ne keskittyivät ensisijaisesti alueen yleisen glasiaa-
limorfologian ja -stratigrafian sekä moreeniaineksen 
ominaisuuksien selvittämiseen, koska olemassa oleva 
maaperätietous ei ollut riittävä moreenista tehtyjen 
malmiaineshavaintojen alkuperän arvioimiseksi. 
Tutkimusmenetelmänä avainasemassa olleet trak-
torikaivinkonemontut ja -ojat sijoitettiin siten, että 

ne tukivat sekä malminetsinnällistä tutkimusta että 
yleistä glasiaaligeologista perusselvitystä.

4.3.1 Glasiaalimorfologia

Tutkimusalueen maaperä voidaan jakaa karke-
asti kahteen osaan: eteläiseen ja pohjoiseen (kuva 
38). Eteläosassa maapeite koostuu loivapiirteisesti 

Kuva 38. Tutkimusalueen maaperä ja glasiaalimorfologia. Morfologiaa hallitsee länsi- ja pohjoisosissa ribbed-
moreenit ja eteläosassa peitemoreenit sekä aivan kaakkoisosassa vanha drumliinikenttä. Maastotietokanta ja 
tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 38. Quaternary deposits and glacial morphology of the study area. The morphology is dominated by ribbed 
moraines in the western and northern parts, by cover moraines in the southern part and by an old drumlin 
field in the south-eastern part. Topographic features and roads © National Land Survey of Finland, permission 
number 96/LA/05.
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kumpuilevista moreenimaista ja niitä ympäröivis-
tä laajoista suoalueista. Pohjoisosassa hallitsevana 
piirteenä ovat aktiivisen jäätikön synnyttämät mo-
reenimuodot. Muodostumat ovat joko virtaussuunnan 
mukaisia, poikittaisia tai niiden vaihettumamuotoja. 
Poikittaiset muodostumat muodostavat laajoja yhte-
näisiä alueita vaihettuen osittain tai kokonaan pitkit-
täisiksi muodoiksi. Muodostumakentän yhtenäisyyttä 
rikkovat jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaiset 
vaarat tai vaarajaksot. Myös alueen halki virtaava 
Kemijoki kerrostumisaltaineen on vaikuttanut maan-
pinnan morfologiaan. Pohjoisen osan glasiaalimorfo-
logiaa on kuvattu ja tarkasteltu pääosin jo aiemmissa 
julkaisuissa (Sarala 1994 ja 1995, Sarala et al. 1998, 
Sarala & Rossi 1998).

Moreenikerrostumat muodostavat yhdessä suu-
rimman osan kalliota peittävästä maapeitteestä tut-
kimusalueella. Myös turpeen osuus on huomattava 
eteenkin keskiosassa ja kaakossa. Harjujen ja mui-
den lajittuneiden kerrostumien peittämiä alueita on 
arviolta vain muutamien prosenttien luokkaa. Tutki-
musalueella tehtyjen tutkimusmonttu- ja iskupora-
havaintojen perusteella moreenipeitteisillä alueilla 
paksuus vaihtelee yleisesti keskimäärin kolmesta 
neljään metriin, peitemoreenialueilla se on ohuin 
(muutamista kymmenistä senttimetreistä muutamaan 
metriin) ja aktiivisen jään harjannealueilla ja pohja-
moreenialueella paksuin (5–7 m). Lajittuneet glasif-
luviaaliset ja postglasiaaliset fluviaaliset kerrostumat 
Kemijoen varren alavilla alueilla voivat olla lähes 30 
m paksuja (Korpela 1969), mutta paikoin on hyvin 
ohuitakin rantakerrostumatyyppisiä muodostumia 
kalliota verhoamassa.

Seuraavaksi on esitelty yhteenvedonomaisesti 
alueella havaitut jäätikön liikkeen aktiivisuuden ja 
suunnan indikaattorit sekä eri vaiheissa kerrostuneet 
moreenimuodostumat. Tarkastelua varten havainnot 
on jaettu kahteen ryhmään: eroosiossa syntyneisiin 
kulutusjälkiin ja -muotoihin sekä kerrostumismuo-
toihin.

4.3.1.1 Eroosiossa syntyneet kulutusjäljet ja  
-muodot

Jäätikkö kuluttaa virratessaan alustaansa jättä-
en jälkeensä suuren joukon eroosiomerkkejä. Niitä 
voidaan käyttää jäätikön liikkeen ja dynamiikan 
indikaattoreina (esim. Okko 1950, Virkkala 1960, 
Sugden & John 1976, Punkari 1989, Iverson 1995, 
Jansson et al. 2002). Pienimpiä kulutuksen ja virta-
ussuunnan merkkejä ovat kallion tasaisilta pinnoilta 
tavattavat uurteet. Sinänsä uurteet eivät muodosta 
omaa geomorfologiaa, mutta ovat merkki jäätikön 
kulutuksesta ja sen vaikutuksesta kallioperän muotoi-
hin. Uurteet syntyvät silloin, kun liikkuva jää liukuu 
alla olevan kallion päällä. Mikäli kallion pinnasta 

tavataan vain yhden suuntaisia uurteita, ne edustavat 
sillä kohdalla viimeisintä eroosiovoimaltaan kallion 
pintaan saakka ulottunutta jäätikön liikesuuntaa. Pak-
suilla tai tiiviillä moreeni- tai hiekkamailla kulutus ei 
välttämättä ulotu kallionpintaan saakka (vrt. Kleman 
& Borgström 1996).

Peräpohjolan alueella, jossa kalliota peittävä maa-
kerros on suhteellisen ohut, uurteet indikoivat ylei-
simmin jäätikön viimeisimmän virtauksen suuntaa. 
Paikoin tavataan myös ristikkäisiä suuntia joko sa-
malta pinnalta tai kohouman eri suuntaan viettäviltä 
pinnoilta. Jälkimmäisessä suuntauksia voi olla useita 
edustaen joko yhden jäätiköitymisen eri vaiheita tai 
jopa useampaa eri jäätiköitymisvaihetta. Maapeite on 
monin paikoin niin paksu, että tutkimusmontuissa ei 
ole tavoitettu kallionpintaa tai kallionpinta on ollut 
niin rikkonainen, että selkeitä uurteita ei ole havaittu. 
Useimmat havainnot on tehty kartoitus- ja malminet-
sintätutkimusten yhteydessä pintapaljastumista.

Havaintojen perusteella yleisimpänä uurresuuntana 
tavataan läntinen suunta, jossa jäätikkö on virrannut 
lännestä tai länsi-luoteesta (270°–290°). Tuo suun-
taus on yleinen varsinkin tutkimusalueen keski- ja 
pohjoisosissa (kuva 39). Eteläisemmissä osissa on 
voimakkaana suuntauksena luoteinen tai pohjois-
luoteinen suuntaus (330°–350°). Sitä havaitaan myös 
ristikkäisinä uurteina läntisten kanssa esimerkiksi 
Kemijoki-varressa, alueen pohjoisosassa (kuva 40). 
Näiden lisäksi esiintyy paikallisempia uurresuun-
tia lähinnä tutkimusalueen keskiosassa ja Lounais-
Lapissa. Suuntaukset ovat yleensä länsi-lounaisia 
(230°–250°).

Muita pienimuotoisia kulutusjälkiä ovat esimer-
kiksi kourut ja erilaiset murrosjäljet. Kourut ovat 
huomattavasti uurteita suurempia muotoja ja vaativat 
pitkäkestoista, yhdensuuntaista kulutusta. Siten ne 
ovat hyvin selkeitä liikkeen indikaattoreita ja antavat 
luotettavan suuntauksen. Vaarojen rinteillä ja kallio-
alueilla ne voivat muodostaa oman pintamorfologian-
kin. Murrosjäljet (pirstekaarrot, simpukkamurrokset 
jne.) eivät sen sijaan ole aina kovin luotettavasti tun-
nistettavissa, ainakaan tutkimuskaivantojen pohjalta. 
Silokallioilla ne voivat kuitenkin olla käyttökelpoisia 
liikesuunnan näyttäjiä, jos pienemmät uurteet ovat 
esimerkiksi rapautuneet tai veden vaikutuksesta 
kuluneet pois.

Hieman suurempia kulutusmuotoja ovat hiiden-
kirnut, jotka yleisen käsityksen mukaan liittyvät 
sulavesijokien kulutukseen, mutta voivat olla myös 
massamaisten sedimenttivirtausten uurtamia muotoja 
(Benn & Evans 1998). Hiidenkirnut voivat olla useita 
metrejä halkaisijaltaan ja jopa kymmenen metriä 
syviä. Tutkimusalueella niitä esiintyy Hirvaalla, 
Sukulanrakalla, Kemijoen itäpuolella selvästi ympä-
ristöstään kohoavassa kalliomäessä, jonka kallioperä 
koostuu antofylliitti-kordieriittikivestä (Okko 1966). 
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Näiden muodostuminen liittyy selkeästi glasifluviaa-
liseen toimintaan, kun sulamisvesiuoma on ylittänyt 
kalliomäen. Uomaan kerrostunut harju jatkuu kallion 
lounais- ja koillispuolella.

Suurimuotoisia eroosiomuotoja ovat tyypillisim-
millään drumliinimaiset kalliot, joissa jäätikkö on 
kuluttanut kalliota virtaviivaiseksi tai pisaranmuo-
toiseksi muodostumaksi. Tässä yhteydessä ei siis 

Kuva 39. Tutkimusalueelta tässä tutkimuksessa tehdyt ja GTK:n tietokantoihin tallennetut uurrehavainnot ja 
suuntauslaskut. 
Fig. 39. Striae observations and pebble counts carried out in the study area based on the present work and the 
GTK's databases.

Kuva 40. Ristikkäiset uurresuunnat (336° ja 275°–282°) kvartsiittikalliossa Petäjävaaran tutkimuskohteen 
pohjoispuolella. Vasaran varsi osoittaa pohjoiseen. Kuva S. Rossi.
Fig. 40. Crossing striae (336° and 275°–282°) in quartzite bedrock north of the Petäjävaara target area. Handle 
of hammer points to the north. Photograph: S. Rossi.
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tarkoiteta drumliineja, jotka koostuvat kalliosydämen 
ympärille kerrostuneesta moreenista. Drumliinimai-
sia kallioita voi peittää osittain tai kokonaankin ohut 
moreenipeite, joka on kerrostunut sulamismoreenina 
kallionpinnalle jäätikön perääntymisvaiheessa muo-
dostamatta kuitenkaan omaa topografiaa (vrt. Kuri-
mo 1974). Tutkimusalueella tällaisia muodostumia 
esiintyy mm. Välijoella ja Sompujärvellä, Kivaloiden 
pohjoispuolella (kuva 41). Muodostumien syntyä on 
tuolla alueella edesauttanut liuskealueen kallioperän 
kerroksellisuuden kulku, joka on jäätikön liikesuun-
nan mukainen. Toisaalta, osa kalliomuodoista on 
kulutusta kestävämpänä jäänyt koholle ympäristös-
tään, muttei virtaviivaisuudestaan huolimatta edusta 
kovin hyvin yleistä jäätikön liikesuuntaa. Tällaisia 
muotoja on edellisten alueiden lisäksi esimerkiksi 
Petäjäskosken länsipuolella, jossa kallioperän lou-
nas-koillissuuntaiset rakenteet tulevat korostetusti 
esille. Muodostumien syntyyn on kuitenkin ollut 

edellytykset, koska liikesuunta on vaarojen myötä-
vaikutuksesta voinut hieman kääntyä läntisestä lou-
naisemmaksi jäätikön vetäytymisen loppuvaiheissa 
(vrt. uurresuunnat).

Toinen merkittävä suuri eroosiomuoto ovat iso-
jen vaarojen tai niiden osien jäätikön liikesuunnan 
mukaiset, virtaviivaiset muodot. Kulutus on voi-
makkainta jäätikön vastaisella puolella ja sivuilla, 
joten lopputuloksena on pitkulainen tai drumliini-
mainen muoto. Suojapuoli on jyrkempi ja ”silou-
tumattomampi”. Selkeän suuntauksen syntyminen 
vaatinee useamman peräkkäisen ja samansuuntaisen 
jäätiköitymisvaiheen eroosiota. Etua on myös kal-
lioperän rakenteiden jäätikön virtauksen mukaisesta 
suunnasta. Tutkimusalueella tällaisia muotoja ovat 
esim. Kätkävaara ja Vammavaara (kuva 41). Myös 
Pisavaaran laella on nähtävissä pienempiä virtauksen 
suuntaisia muotoja.

Isojen vaarojen yhteyteen liittyy myös toisenlai-

Kuva 41. Drumliinimaisten kallioiden esiintyminen tutkimusalueella. Vertailun vuoksi kartalle on merkitty 
myös jäätiköitymisen eri vaiheita edustavat drumliinialueet. Muodostumien suuntaus, joka on yhtenevä alueen 
jäätikön liikesuuntien kanssa, on merkitty nuolilla. Viivalla on kuvattu paikallista maanpinnan topografiassa 
havaittua suuntausta, joka ei välttämättä edusta jäätikön liikesuuntaa. OD = vanhemmat drumliinit, YD = 
nuoremmat drumliinit, musta ympyrä = kalliodrumliinit, valkoinen ympyrä = isot virtauksen mukaiset muodot,  
1 = Välijoki, 2 = Sompujärvi, 3 = Petäjäskoski, 4 = Kätkävaara, 5 = Vammavaara, 6 = Pisavaara. Korkeusmalli, 
maastotietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 41. Distribution of drumlin-like rocks in the study area. For reference drumlin fields representing various 
glaciation stages have been added. Arrows show the orientation of the features, which is parallel to the gen-
eral ice flow direction in the area. Lines show an orientation observed in the local topography which does not 
necessarily represent the ice flow direction. OD = older drumlins, YD = younger drumlins, black circle = rock 
drumlins, white circle = large features in the ice flow direction, 1 = Välijoki, 2 = Sompujärvi, 3 = Petäjäskoski, 
4 = Kätkävaara, 5 = Vammavaara, 6 = Pisavaara. Digital elevation model, topographic features and roads © 
National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.
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nen eroosion ja samalla virtaussuunnan indikaattori, 
kaarialtaat. Ne syntyvät, kun virtaava jäätikkö kohtaa 
korkeamman vaaran ja eroosio kohdistuu vastaisen 
puolen juureen. Seurauksena on kaarimainen eroo-
sioallas esteen edessä (vrt. Aario 1977a). Allas jatkuu 
myös hieman vaaran sivuille samalla madaltuen. 
Tutkimusalueella kaarialtaita on Kätkävaaran ja Vam-
mavaaran länsipäissä. Vammavaaran länsipuolella 
allas on suon peittämä ja kaarimainen muoto on sel-
keästi havaittavissa (kuva 9a), vaikka onkin osittain 
täyttynyt glasifluviaalisilla ja fluviaalisilla kerrostu-
milla. Eteläpuolella vaaraa kaari häviää ja vaihettuu 
nopeasti poikittaisiin moreeniharjanteisiin.

4.3.1.2 Kerrostumismuodot

Kerrostumismuotoja on huomattavasti eroosio-
muotoja runsaammin. Tämä on pitkälti seurausta 
siitä, että kerrostumista tapahtuu sekä jäätikön ete-
nemis- että sulamisvaiheessa (vrt. Dreimanis 1989, 
Boulton 1996, Menzies & Shilts 1996, Benn & 
Evans 1998) ja olosuhteet ovat siten huomattavasti 
vaihtelevammat ja moninaisemmat verrattuna eroo-
sioon. Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että paksun 
ja lämminpohjaisen jäätikön alla syntyy tasaisia 
pohjamoreenikerrostumia ellei olosuhteet muuten 
tarjoa mahdollisuutta erilaisten kerrostumismuoto-
jen syntyyn. Poikkeavuutta voivat aiheuttaa monet 
eri tekijät yhdessä ja erikseen, kuten esimerkiksi 
topografian vaihtelut, kallioperän ominaisuuksien 
muutokset, jäätikön dynamiikan muutokset (esim. 
kielekevirtausten syntyminen), lämpötasapainon 
muutokset jäässä ja sen pohjaosissa, jään sisäisen 
rakenteen muuttuminen, reunaosien olosuhteiden 
muutokset (päättyminen kuivalle maalle vs. järveen 
tai mereen). Mikäli erilaisia muodostumia syntyy, ne 
voidaan karkeasti jaotella kahteen ryhmään: aktiivi-
sen ja passiivisen virtauksen muotoihin ja aktiiviset 
edelleen jäätikön liikesuuntaan nähden pitkittäisiin ja 
poikittaisiin muotoihin. Tyyppimuotojen lisäksi esiin-
tyy iso joukko vaihettumia ja epämääräisiä muotoja, 
joiden tulkinta on usein hankalaa.

Pohjamoreeni on termi, jota käytetään kahdessa 
eri merkityksessä; se voi tarkoittaa virtaavan jääti-
kön alla syntynyttä moreenipatjaa tai tietynlaista, 
eri moreenipatjoista koostuvaa moreenimorfologiaa. 
Tässä yhteydessä olemme käyttäneet pohjamoreenia 
pinnanmuotoa kuvaavana terminä. Pohjamoreeni ei 
yleensä omaa selkeää, ympäristöstä poikkeavaa mor-
fologiaa, vaan se on tasaista tai loivasti kumpuilevaa 
moreenimaata, joka tasoittaa alla olevan kallioperän 
topografiaa (Aario 1977b). Pohjamoreenin paksuus 
vaihtelee muutamasta metristä yli kymmeneen met-
riin ja se voi koostua useasta moreenipatjasta. Ylinnä 
on jäätikön sulamisvaiheessa sulamalla kerrostunut, 
tasainen moreenipatja (vrt. ablaatio- eli sulamismo-

reeni) ja alempana jäätikön etenemisvaiheessa tai 
deglasiaation aktiivisessa virtausvaiheessa kerros-
tunutta moreenia tai aiempien jäätikkövirtausten 
synnyttämiä kerrostumia. Pohjamoreeni on yleinen 
muodostumatyyppi tutkimusalueella ja laajimmat 
yhtenäiset alueet esiintyvät alueen keskiosissa, Ke-
mijoki-altaan ja Välijoen ympäristöissä.

Kun moreenikerros ohenee huomattavasti ja se 
alkaa noudatella kallioperän topografiaa, sitä voidaan 
kutsua peitemoreeniksi. Peitemoreenilla ei edelleen-
kään ole omaa morfologiaa, vaikkakin se voi esiintyä 
loivapiirteisenä, kumpumaisena pinnanmuotona. 
Luonteenomaista on, että se verhoaa alla olevaa 
kallioperää noudatellen samalla sen topografiaa. 
Yleisimmin peitemoreeni on muodostunut jäätiköi-
tymisen loppuvaiheissa jäästä sulaneesta moreenista, 
mutta painanteissa ja mäkien välissä moreenin pak-
suus voi olla useita metrejä ja eri patjojakin voidaan 
havaita. Peitemoreenialueesta hyvä esimerkki on 
Korttelivaaran alue Kivaloiden eteläpuolella (kuvat 
21 ja 38). Alue on tyypillisesti loivapiirteistä, soi-
den ympäröimää mäkimaastoa, jossa topografiaerot 
vaihtelevat muutamasta metristä pariin kymmeneen 
metriin. Mäet ovat moreenipeitteen verhoamia, mutta 
moreenin paksuus voi olla vain muutamia kymmeniä 
senttimetrejä ja kalliopaljastumat ovat yleisiä. Mo-
reenin aines on yleensä pitkämatkaista, mikä näkyy 
esimerkiksi kivien hyvänä pyöristyneisyytenä, mutta 
paikallisen kiviaineksen osuus voi olla pintaosissa 
huomattavakin (vrt. Aario & Peuraniemi 1992). 

Jäätikön liikkeen selvimmät indikaattorit ovat 
yleensä liikkeen suuntaiset vakoutuneet/viirumai-
set (fluting) tai pisaramaiset/pitkulaiset (drumlins) 
muodostumat. Niitä syntyy jäätikön aktiivisissa kie-
lekevirtauksissa ja ne muodostavat usein yhtenäisiä 
ja laajojakin kenttiä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat 
Kuusamon, Inarin ja Pieksämäen drumliinikentät 
(Aario 1977a, 1990, Glückert 1973). Tutkimusalu-
eella drumliineja esiintyy edustaen kahta toisistaan 
poikkeavaa suuntausta. Ranuan ympäristössä ja siitä 
luoteeseen aina Tervolan kirkonkylään ja länsirajalle 
saakka esiintyy lähes pohjois-eteläsuuntaisia (330°–
350°), usein kohtalaisen suurimuotoisia drumliineja 
tai drumliinimaisia muotoja. Harjanteet ovat loiva-
piirteisiä ja monin paikoin itäpuolelta pullistuneita. 
Portimojärven länsipuolella on jopa pintaosiltaan 
itä-länsisuuntaan vakoutuneita muotoja, mikä viit-
taisi niiden olevan nuoremman jäätikön ylivirtaamia. 
Sutinen (1992) on esittänyt, että vanhemman vaiheen 
drumliinimaisia muotoja tavataan jopa Kittilästä 
saakka.

Läntisessä jäätikön virtauksessa (270°–290°) syn-
tyneitä drumliineja puolestaan tavataan tutkimusalu-
een koillisosassa ja koillispuolella. Muodostumat 
ovat tutkimusalueen ympäristössä yleensä selkeästi 
pienempiä kuin luoteisessa jäätikön virtauksessa 
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syntyneet. Drumliinien esiintymistä voidaan seura-
ta yli 100 km Kemijärven eteläpuolen kautta aina 
Kuusamon drumliinikentälle saakka. Näillä alueilla 
morfologia muodostuu drumliineista ja vakoumista. 
Drumliini-vakouma-seurannolle on tyypillistä muo-
dostumien vaihettuminen poikittaisiin muotoihin, 
jota voi havaita mm. Kivitaipaleen ympäristössä ja 
Vanttauskosken pohjoispuolella sekä Kemijärven 
länsipuolella yleisemminkin (vrt. Kurimo 1977, Ku-
jansuu 1992). Vaihettuminen poikittaisiin muotoihin 
on tyypillistä drumliini-Rogen-moreenivaihettumis-
sarjalle (vrt. Lundqvist 1969, 1990 ja Aario 1977b, 
1990). Rogen-moreenit ovatkin yleinen muodostu-
matyyppi Peräpohjolan alueella.

Rogen-moreeni on vanha muodostumatyyppi, 
jota on kuvattu Keski-Ruotsista jo viime vuosisadan 
alkupuolelta lähtien (esim. Frödin 1913, Högbom 
1920, Lundqvist 1937, Hoppe 1952, Lundqvist 1969). 
Morfologia koostuu jäätikön liikesuuntaan nähden 
poikittaisista harjanteista, jotka ovat pituudeltaan 
yleensä muutamasta sadasta metristä hieman yli kilo-
metriin, 50–300 m leveitä ja 5–30 m korkeita. Harjan-
teiden välissä on tyypillisesti suota tai lampia ja niitä 
peittää usein lohkareikko. Isojen lohkareiden määrä 
kasvaa ylimmässä moreenipatjassakin kohti pintaa 
(vrt. Kujansuu 1967, Bouchard 1989). Lohkareiden 
kivilajit edustavat usein hyvin paikallista kallioperää 
(vrt. Aario 1977b, Minell 1980, Salonen 1986, Sarala 
& Rossi 1998, Sarala et al. 1998). Rogen-moreenin 
määritelmään liittyy kiinteästi harjanteiden vaihettu-
minen drumliineihin tai drumliinimaisiin muotoihin 
(Lundqvist 1969, 1989, 1997). Tiukan määritelmän 
johdosta suuri joukko harjannemuodostumia jää Ro-
gen-moreenien ulkopuolelle. Kuitenkin harjanteiden 
rakenteen, aineksen ominaisuuksien ja pintamorfo-
logian perusteella voidaan syntyprosessien päätellä 
olevan yhtenevät eri muodostumien kesken. Yhteinen 
piirre kaikille on, että ne ovat kerrostumismuotoja 
eikä kulutusmuotoja tai esimerkiksi puskumoreeneja 
tai jäätikön pohjan railoihin pursuneita muotoja. Hät-
testrand (1997) onkin sijoittanut nämä samankaltaiset 
muodostumat (Rogen-moreenit, kumpumaiset rib-
bed-moreenit, Blattnick-moreenit ja pienimuotoiset 
ribbed-moreenit) yhteisen ribbed-moreeni -pääluokan 
alle (kuva 42).

Ribbed-moreeneja esiintyy tyypillisesti jäätiköi-
tyneiden alueiden keskiosissa niin Fennoskandiassa 
kuin Pohjois-Amerikassakin. Ribbed-moreeni (ribbed 
moraine) on alunperin Pohjois-Amerikassa käytetty 
nimitys jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaisille, 
toisiaan seuraaville moreeniharjanteille ja niiden 
muodostamalle kentälle (Prest 1968, Cowan 1968). 
1900-luvun loppupuolella nimitys on otettu käyttöön 
myös Pohjoismaissa Rogen-moreenin synonyymina 
(vrt. Sarala 2003). Suomessa on käytetty ribbed-
moreenitermistä suomennosta juomumoreeni (esim. 

Johansson & Koivisto 2004), mutta sitä voidaan 
käyttää synonyymina lähinnä vain kumpumaisille 
ribbed-moreeneille.

Kuten aiemmin on jo todettu, ribbed-moreeneja 
tavataan Etelä-Lapin alueelta yleisesti esimerkiksi 
Kemijärven ja Portimojärven alueelta (kuva 43). 
Näillä alueilla ribbed-moreenit koostuvat pääosin 
Rogen-moreeneista ja kumpumaisista muodoista. 
Tutkimusalueella Rogen-moreeneja esiintyy alueen 
koillisosassa ja Petäjäskosken länsipuolella ja Loue-
palossa (kuva 44). Tyypillinen piirre on myös poikit-
taisten muodostumien vaihettuminen drumliineihin. 
Yleisempiä muotoja ovat kuitenkin kumpumaiset 
ribbed-moreenit, joiden muoto on vaihteleva ja yh-
teys pitkittäismuotoihin satunnainen. Petäjävaaran ja 
Vammavaaran kohdealueilla on aiemmin on käytetty 
pelkästään Rogen-moreeni nimitystä harjanteista, 

Kuva 42. Ribbed-moreenien luokittelu Saralan (2003) mukaan. Alkupe-
räinen luokittelu Hättestrand (1997).
Fig. 42. Classification of ribbed moraines according to Sarala (2003). 
Original classification by Hättestrand (1997).

Kuva 43. Ribbed-moreenien esiintyminen Etelä-Lapin alueella. Maasto-
tietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 43. Distribution of ribbed moraines in southern Finnish Lapland. 
Topographic features and roads © National Land Survey of Finland, 
permission number 96/LA/05.
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mutta nyt tarkennetun luokituksen mukaan niitä voi-
taneen kutsua enimmäkseen kumpumaisiksi ribbed-
moreeneiksi selkeän liikkeen suuntaisen elementin 
puuttuessa (kuvat 5a ja 9a). Pienimuotoisia ribbed-
moreeneja esiintyy Sihtuunassa, jossa niitä on ensi-
kerran kuvannut Aario et al. (1995, myös 1997).

Edellä kuvatut muodostumat ovat selkeästi ak-
tiivisen, liikkuvan jäätikön synnyttämiä muotoja. 
Deglasiaatiovaiheessa voi syntyä myös koko jouk-
ko erilaisia moreenimuotoja, jotka noudattelevat 
itsenäistä morfologiaa tai jäätikön reunan asemia 
vetäytymisen eri vaiheissa. Oman, jäätikön reunasta 
riippumattoman pintakuvioinnin synnyttää moreeni-
aineksen sekaan hautautuvat jäälohkareet, jotka su-
lattuaan jättävät jälkeen suppakuoppaisen maiseman. 
Tällaisesta muodostumatyypistä käytetään nimitystä 
kuolleen jään kumpumoreeni. Tyypillisesti näiden 
muodostumien esiintyminen on läheisesti yhteydessä 
glasifluviaalisen toiminnan kanssa. Näin on tilanne 
myös Vammavaaran kohdealueen eteläosassa, jossa 
suppakuoppaista morfologiaa esiintyy vaihettuen 
sekä ribbed-moreeneihin että peitemoreeniin ja lajit-
tuneiden muodostumien läheisyys on selkeä. Toinen 
merkittävä kuolleen jään kumpumoreenialue on Kät-
kävaaran eteläpuolella Louella, jossa suppakuoppai-
nen maasto sijoittuu keskelle ribbed-moreenikenttää. 
Tällä alueella on merkittävää kallioperän koostumi-
nen dolomiitista, joka kulutus- ja syöpymisherkkänä 
on voinut edesauttaa morfologian syntymistä. 

Viimeisimpien vaiheiden päätemoreeneja ei alu-
eella ole tavattu omina, selkeinä muodostumina. Jää-
tikköä reunusti sulamisvesien muodostama Ancylus-
järvi, joten jää suli ja siitä vapautunut aines kerrostui 
veteen loivapiirteisinä muotoina. Paikoin aines myös 
lajittui siten, että alaville alueille ja painanteisiin ker-
rostui hienompia aineksia ja näin ollen topografiaerot 
entisestään tasoittuivat. Tällainen kehitys on havaitta-
vissa esimerkiksi Kemijokivarressa Koivun ja Louen 
ympäristössä, jossa on laajoja yhtenäisiä suoalueita 
tai loivapiirteisiä moreenimaita. Vastaava kerrostu-
misprosessi on ollut myös Kivaloiden eteläpuolella, 
tutkimusalueen eteläosissa, jossa loivapiirteisten 
mäkien väleissä esiintyy hienoainespitoisempia, pai-
koin lajittuneen oloisia kerrostumia. Näitä peittävät 
postglasiaaliset turvekerrostumat.

4.3.1.3 Glasifluviaaliset muodostumat

Lajittuneita, jäätikköjokien ja sulavesien lajittamia 
glasifluviaalisia muodostumia tavataan koko tutki-
musalueella (kuva 38). Muodostumia on syntynyt 
pääosin kahdessa eri vaiheessa: aiempien jäätiköity-
misvaiheiden aikana ja viimeisessä deglasiaatiovai-
heessa. Vanhoja kerrostumia esiintyy esimerkiksi Ke-
mijoki-altaassa ja vanhempien reunamuodostumien 
yhteydessä (Mäkinen 1979, 1985, Sutinen 1992). 
Yksi merkittävimmistä muodostumista on Tervolan 
kirkonkylän etelä- ja kaakkoispuolella esiintyvä 
kaarimainen lajittuneiden ainesten muodostumaketju 
(liite 1), joka on enimmäkseen moreenipeitteinen. 
Kauvonkankaalla (liite 2) tässä muodostumassa tava-
taan myös orgaanisia välikerroksia, jotka on tulkittu 
uudelleenkerrostuneiksi Peräpohjola-interstadiaalin 
turvekerrostumiksi (Mäkinen 1979). Tutkimusalueen 
lounaispuolella esiintyy lisäksi lähes pohjois-etelä-
suuntaisia moreenipeitteisiä harjuja (liite 3), jotka 
ovat ilmeisesti kerrostuneet samassa jäätiköitymis-
vaiheessa edellisten kanssa.

Sihtuunan kylässä, Tervolan kirkonkylän luo-
teispuolella, esiintyy Sihtuuna-moreeniharjanteiden 
syvimmissä osissa lajittuneita, virtakerroksellisia 
sedimenttejä lounas-koillissuuntaisesti läpi koko 
muodostuma-alueen. Lajittuneet sedimentit ovat 
kerrostuneet harjanteissa alimmaisena tavatun, hyvin 
tiiviin, väriltään harmaan/tumman harmaan ja kivien 
suuntaukseltaan pohjois-luoteisen moreenipatjan 
päälle. Loiva kerroksellisuus tai pienimuotoinen risti-
kerroksellisuus lajittuneissa hiekoissa indikoi suuren 
vesimäärän läsnäoloa kerrostumisvaiheessa (kuva 
45). Paikallisesti voi esiintyä pienimuotoista risti-
kerroksellisuutta lajittuneen kerrostuman yläosassa. 
Tutkimusmontussa M124 hiekasta tehdyt kerroksien 
suuntausmääritykset osoittavat, että kerrostuman 
eri osissa virtauksissa on ollut vaihtelua; alaosassa 
kerrokset kaatuvat loivasti itäänpäin (260°, kaade 

Kuva 44. Lohkarepeitteisiä Rogen-moreeniharjanteita Petäjäskosken 
länsipuolella. Jäätikön virtaus on ollut oikealta vasemmalle. Kuva R. 
Aario.
Fig. 44. Boulder-covered Rogen moraine ridges west of Petäjäskoski. Ice 
flow direction from right to left. Photograph: R. Aario.
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5°–10°), kun taas yläosassa suunta on lounainen ja 
kaade hieman suurempi (230°, kaade 15°). Varsin-
kin kerrostuman yläosassa esiintyy myös hiekkaan 
painuneita kiviä. Lisäksi, lajittuneissa sedimenteissä 
esiintyy luoteisia tai läntisiä (glasiotektoonisia) siir-
roksia, jotka ovat syntyneet myöhemmin jäätikön 
edettyä kerrostumien yli. Hiekoista tehdyt kolme 
OSL-ikämääritystä (Optically Stimulated Lumines-
cence) antavat hiekoille kaksi erilaista ikäjakaumaa 
noin 65 000 (M124) ja 35 000 (M61) vuotta, jois-
ta nuorempi ikä on saatu luotettavammin mitattua 
(taulukko 11). Ajoituslaboratoriosta saadun tiedon 
mukaan (Kari O. Eskolan tiedonanto 8.8.2005) tutki-
muskuopan M124 näytteissä on mitattaessa esiintynyt 

huomattavaa hajontaa ja mittauksen tulokset viittaa-
vat todennäköisesti liian vanhoihin ikiin. 

Kivaloiden eteläpuolella, Korttelivaarassa, havait-
tiin myös moreenipeitteinen, lajittunut muodostuma. 
Tutkimuskohteessa maisemaa hallitsevat soiden ym-
päröimät, loivapiirteiset moreenikumpareet, joissa 
kallio useinmiten hallitsee topografiaa. Kallioiden 
suojapuolelta on havaittu vanhempaa, tumman har-
maata moreenia, jota peittävät viimeisen jäätiköity-
misvaiheen (Myöhäis-Veiksel) moreenipatjat. Mal-
minetsintätutkimusten yhteydessä tutkimuskohteen 
keskiosan kumpareesta löydettiin nuorempien mo-
reenipatjojen alta lajittunut kerrostuma, joka kumpa-
reen keskiosassa nousee pintaan saakka leikkautuen 

Kuva 45. Lajittuneita, loivasti ristikerroksellisia hiekkoja tutkimuskuopassa M124. 
Hiekkakerrostuman yläosassa esiintyy glasiotektoonisia siirroksia ja hiertotasoja merk-
kinä kerrostumisen jälkeisestä jäätiköitymisvaiheesta. Kuvat P. Sarala.
Fig. 45. Glaciofluvial sands with gently sloping cross-stratification in test pit M124. 
Glaciotectonic faults and shear planes in the upper part of the sand bed are evidence 
of a glaciation stage after deposition. Photographs P. Sarala.

Taulukko 11. Sihtuunan moreeninalaisista hiekoista tehdyt OSL-ikämääritykset.
Table. 11. OSL dates of the till-covered sand deposit in Sihtuuna.
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samalla terävästi ympäröivästä moreenipeitteestä 
(kuva 46). Koska kerrostuman päällä esiintyy moree-
nipatjoja, on sen täytynyt kerrostua ennen viimeisintä 
jäätiköitymisvaihetta. Korttelivaara sijoittuu passii-
visen jäätikkökielekkeen alueelle, joten muodostuma 
voi olla syntynyt Keski-Veikselin aikana tai ennen 
sitä. Tällaisen kapean, jyrkästi kohoavan, lajittuneen 
harjanteen voisi olettaa helposti joutuneen jäätikön 
kuluttamaksi, mutta kallioiden suojapuolella harjanne 
on voinut säilyä kuten tumman harmaa pohjamoree-
nikin. Topografiassa Korttelivaara sijoittuu lisäksi 
laajempaan laaksoon Kivaloiden suojapuolella, joten 
se on myös voinut edesauttaa muodostuman säilymis-
tä (vrt. kuva 20). Havaintojen pohjalta stratigrafia on 
tulkittavissa siten, että tumman harmaa moreeni si-
joittuu alimmaiseksi, lajittuneet kerrostumat sen pääl-
le ja nuorimmat moreenipatjat ylimmäksi. Ylimmän 
moreenin pintosa on vielä huuhtoutunut ja paikoin 
lajittunut tai peittynyt hyvin kivisen Ancylusjärvi-
vaiheessa syntyneen rantakerrostuman alle. Sarala 
(1997a) on aiemmin tulkinnut harjanteen olevan 
Varhais-Veikselin aikainen reunamuodostuma.

Viimeisimmän vetäytymisvaiheen aikaisia glasif-
luviaalisia aineksia tavataan koko tutkimusalueelta ja 
ne heijastelevat toisaalta jäätikön liikkeen ja toisaalta 
vetäytymisen suuntausta (kuva 38). Tutkimusalueen 
keskivaiheilla harjujaksot ovat länsi-itä-suuntaisia 
ja idempänä sekä etelämpänä kääntyvät kaakkoon 
päin. Nämä ilmentävät aktiivisten kielekevirtausten 
suuntauksia. Länsiosissa harjujaksot jälleen kaartuvat 
luode-kaakko-suuntaisiksi heijastellen jäätikön ve-

täytymisen aikaisen virtaussuunnan kääntymistä jään-
jakajaan päin deglasiaation viimeisimmissä vaiheissa. 
Virtauksen tulosuunnan vaihtuminen luoteiseksi nä-
kyy myös moreenin kiviaineksen suuntauksissa Ro-
vaniemeltä luoteeseen mentäessä (vrt. Hirvas 1991). 
Tuolloin jäänjakajavyöhyke sijaitsi Kolarin ja Kittilän 
tasalla. Poikkeavan suuntauksen tähän tuo Kivalojen 
vaarajakson pohjoisreunalla kulkeva yhtenäinen har-
jujakso. Se sijoittuu vaarajakson proksimaalipuolelle, 
jossa topografiassa on jyrkkä ero. Sulamisvedet ovat 
syövyttäneet vaarajakson reunaan itäosassaan koil-
liseen kääntyvän purkautumiskanavan, jota myöten 
vedet ovat virranneet Kemijokialtaaseen Rovaniemen 
itäpuolelle. Merkittävää on, että tuossa vaiheessa ny-
kyinen Kemijoen uoma toimi sulamisvesien purkau-
tumiskanavana itäänpäin ja suuret määrät vettä virtasi 
sitä kautta Korouomaan ja siitä edelleen kaakkoon. 
Vasta Ancylusjärven vedenpinnan laskettua Rovanie-
men tasalle ja siitä alemmaksi, Kemijoen nykyinen 
virtaussuunta on käynyt mahdolliseksi.

Purkauskanavan syntyminen Kivaloiden pohjois-
puolelle on aiheuttanut sen, että siitä etelämmäksi 
mentäessä harjuja ja muita lajittuneita aineksia esiin-
tyy huomattavasti vähemmän. Harjujaksot ikään kuin 
alkavat tutkimusalueen kaakkoisosasta kasvaen vähi-
tellen kaakkoon (Ranualle) ja eteläänpäin mentäessä. 
Tämä voi viitata suhteellisen passiiviseen jäätikön 
liikkeeseen ja dynamiikkaan vetäytymisvaiheessa. 
Voi hyvin olla, että jäätikkö Kivaloiden eteläpuolella 
vain suli paikoilleen ja jäi vielä loppuvaiheessaan 
Ancylusjärven reunustamaksi.

Kuva 46. Moreeninalainen lajittunut kerrostuma Korttelivaaran kohdealueen tutkimuskuopassa Saralan (1997) 
mukaan. Ympyrädiagrammien symbolit: 1) kvartsiitti, 2) emäksinen kivi (diabaasi ja emäksinen vulkaniitti), 3) 
graniitti ja graniittigneissi ja 4) muut kivilajit (dolomiitti, fylliitti ja juonikvartsi).
Fig. 46. Till-covered glaciofluvial deposit in the test pit in the Korttelivaara target area according to Sarala 
(1997). Symbols in the pie charts: 1) quartzite, 2) mafic rock (diabase and mafic volcanic rock), 3) granite and 
granite gneiss and 4) other rock types (dolomite, phyllite and vein quartz).
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4.3.2 Postglasiaaliset muodot

Jäätikön vetäytymisen jälkeisistä muodostumista 
huomattavimpia ovat vaarojen ja mäkien rinteillä 
esiintyvät huuhtoutuneet kivikot. Ne ovat seurausta 
Ancylusjärven huuhtovasta toiminnasta vedenpinnan 
hitaasti laskettua jääkauden jälkeen. Vedenpinnan 
lasku oli seurausta maan kohoamisesta, joka alkoi 
kun kilometrejä paksun jääpeitteen massa vähitellen 
katosi maankuoren päältä deglasiaation edetessä, 
haihtuminen lisääntyi lämpötilan kohotessa ja myö-
hemmin uusi purkautumisreitti avautui Tanskan ja 
Saksan välistä, Iso-Beltin kohdalta Pohjanmereen. 
Pirunpelloiksi kutsuttuja kivikoita ja rantatasanteita 
tavataan koko tutkimusalueelta vaarojen rinteiltä 
(kuva 47). Ainoastaan korkeimpien vaarojen huiput 
ovat jääneet huuhtoutumatta ja näitä moreenipeittei-
siä lakiosia kutsutaan kaloteiksi.

Moreeniaineksen huuhtoutuminen rantakivikoista 

Kuva 47 a) Huuhtoutuneita rantakivikoita Sorvasvaaran rinteellä, Sihtuunassa. b) Huuhtoutuneita rantakivikoita 
Vammavaaran etelärinteellä. Kuvat a) R. Aario ja b) P. Sarala.
Fig. 47 a) Littoral boulder field on the slope of Sorvasvaara in Sihtuuna. b) Littoral boulder field on the southern 
slope of Vammavaara. Photographs a) R. Aario and b) P. Sarala.

a

b

aiheutti sen, että veteen joutui runsaasti hienoaines-
ta, joka kerrostui syvemmällä, rauhallisessa vedes-
sä pohjaan. Paikoin tavataankin hienoainespitoisia 
kerrostumia alavemmilta alueilta ja painanteista 
moreenikerrosten päältä. Näistä kerrostumista osa 
on selkeästi kerrallisia eli lustomaista, vaikkei usein 
voida puhua varsinaisista lustosavista vähäisen savi-
pitoisuuden vuoksi (kuva 48). Myös kelluvasta jäästä 
pudonneet kivet (drop stones) painumarakenteineen 
ovat yleisiä näissä kerrostumissa.

Vaarojen ympäristössä on yleistä että moreeniker-
rostumia ja paikoin myös syvään veteen kerrostuneita 
hienoaineskerrostumia peittää massamainen, hienoai-
nesköyhä, pyöristyneistä kivistä, sorasta ja hiekasta 
koostuva kerrostuma (kuvan 48 seinämän ylin osa). 
Tämä on syntynyt valumalla tai massamaisina vyö-
ryinä rinteestä tulleesta aineksesta, josta hienoin aines 
on kulkeutunut veden mukana pois. Vastaavia, mutta 
usein ohuempia kerrostumia tavataan alavemmillakin 
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4.3.3 Moreenipatjat ja kiviaineksen 
kulkeutuminen

Tutkimusalueelta voidaan erottaa kolme moree-
nipatjaa, jotka ovat kerrostuneet kolmessa eri jääti-
kön virtausvaiheessa. Moreenipatjat on numeroitu 
1–3 alimmasta ylimpään. Moreenipatja 1:stä on 
on vain kaksi aiemmin tehtyä havaintoa Tervolan 
Kauvonkankaalta ja Rovaniemen Saarenkylästä. Sen 
sijaan, muut moreenipatjat esiintyvät yleisesti koko 
tutkimusalueella ja ovat keskeisessä osassa ribbed-
moreeniharjanteiden rakenteessa. Eri patjojen välissä 
on välikerroksina lajittuneita aineksia tai kivisiä 
kerroksia. Tässä tutkimuksessa ei ole aktiivisesti 
selvitetty orgaanisten välikerrosten esiintymistä, 
mutta edeltävien tutkimusten yhteydessä niistäkin 
on tehty havaintoja.

4.3.3.1 Moreenipatja 1

Moreenipatja 1:tä ei ole varmuudella havaittu 
tämän tutkimuksen aikana tutkimuskaivannois-
ta. Siitä on kuitenkin tehty Rovaniemen-Tervolan 
alueella kaksi havaintoa aiemmissa tutkimuksissa. 

alueilla moreeniharjanteiden päällä, kun moreeniai-
neksesta on huuhtoutunut hienoainesta pois Ancy-
lusjärven vedenpinnan laskettua harjanteiden pinnan 
tasalle. Osaltaan tämä huuhtova toiminta on myös 
edesauttanut ribbed-moreeniharjanteille ominaisen 
lohkareisen pinnan muodostumista, vaikkakaan ei 
ole varsinainen syy lohkareiden esiintymiselle har-
janteiden päällä.

Muita, lähinnä Ancylusjärven jälkeisiä kerrostu-
mia tavataan jokivarsissa. Makeanveden vaihetta 
seuranneen Litorinameren sulfidipitoisia savia tai 
hienoaineskerrostumia tavataan noin 60–70 metrin 
korkeudelta merenpinnasta alaspäin alavilla alueilla 
ja painanteissa, lähinnä Kemijoki-altaassa (Man-
ner & Tervo 1988). Myös myöhemmät fluviaalisen 
toiminnan seurauksena syntyneet kerrostumat ovat 
merkittäviä, koska jokiuomissa virranneet vesimassat 
ja sen myötä sedimenttikuorma ovat olleet suuria  
eteenkin tulva-aikana (ennen vesivoimaloiden ra-
kentamista). Huomattavaa on myös, että maanko-
hoamisen myötä jokien uomat ja virtaukset ovat 
hieman vaihdelleet, joten lajittuneita kerrostumia ja 
vanhoja jokiuomia voi tavata nykyistä korkeammalla 
topografiatasolla.

Kuva 48. Ancylusjärven pohjaan kerrostuneita kerrallisia sedimenttejä massamaisen rantakerrostuman alla montussa M118, Vamma-
vaarassa. Kerrostuman paksuus on liki metri. Kuva P. Sarala.
Fig. 48. Varved sediments deposited on the floor of the Ancylus Lake under an unstratified littoral deposit in test pit M118 in Vammavaara. 
Thickness of deposit is close to one metre. Photograph P. Sarala.
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Kauvonkankaalla Peräpohjolan interstadiaalin aikai-
sia turvekerrostumia tutkittaessa havaittiin maa-
ainesottopaikan leikkauksissa kolme lajittuneiden 
kerrostumien toisistaan erottamaa moreenipatjaa 
(Mäkinen 1979). Olosuhteet alimman harmaan ja 
tiiviin moreenipatjan tutkimiseen olivat huonot, 
joten suuntauslaskua tuosta patjasta ei voitu tehdä. 
Sen sijaan Rovaniemellä, Saarenkylässä, jossa tie-
leikkauksessa havaittiin moreeninalaisen savi- ja 
silttikerroksen alla vastaava moreenipatja (Sutinen 
1992), kivien suuntaus oli 250°. Löytymispaikkansa 
mukaan Saarenkylä-moreeniksi nimetty hienoaines-
rikkaan moreenipatjan aines oli rakenteeltaan erittäin 
tiivistä ja massamaista sekä väriltään harmaata. 
Kivien suuntaus oli selvästi poikkeava verrattuna 
alueella yleisesti esiintyvien luoteisten tai läntisten 
suuntausten kanssa. Se on kuitenkin yhtenevä Hir-
vaan (1991) Keski-Lapista esittämän moreenipatja 
IV:n länsilounaisen suuntauksen kanssa. Saarenkylän 
tieleikkauksessa havaitut savi- ja silttikerrostumat oli 
tulkittu Eem-interglasiaalin aikaisiksi, joten stratigra-
fisen sijaintinsa perusteella alin moreenipatja oli tätä 
vanhempi (Sutinen 1992).

4.3.3.2 Moreenipatja 2

Seuraava moreenipatja on tumman (sinisen) har-
maata, hyvin tiivistä pohjamoreenia, joka on yleensä 
rakenteeltaan massamaista tai paikoin lamelliraken-
teista (kuva 49a ja c). Hienoainespitoisuus on suuri 
(>10 %, D50=0,2 mm) ja savipitoisuus on korkea (n. 
7 %). Kiviaines edustaa suhteellisen pitkämatkaista 
kuljetusta (noin 1–5 km, graniittien ja granitoidien > 
10 km), mikä näkyy mm. kivilajikoostumuksessa ja 
pyöristyneisyydessä. Kivien suuntaus on luoteinen 
tai pohjois-luoteinen (300°–350°). Tutkimusmonttu-
havaintojen perusteella tätä moreenia esiintyy ylei-
simmin painanteissa ja kallioiden suojapuolella, mikä 
on varsin loogista kerrostumien säilymisen kannalta. 
Toisaalta, on muistettava että kaivinkoneen ulottu-
vuus on rajallinen ja varsinkin paksumpien maapeit-
teiden alueella kallionpintaa harvoin saavutetaan. Ke-
mijokivarren voimalaitosten rakennusvaiheessa tätä 
moreenia tavattiin yleisesti alimpana moreenipatjana 
(Korpela 1969) samoin kuin Rovaniemen kaupungin 
ympäristöstä (Ber & Kujansuu 1974, Kujansuu et al. 
1982). Aario (1981) on kuvannut vastaavaa moreenia 
Koillismaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta ja myös Hir-
vas (1991) on tehnyt siitä useita havaintoja hieman 
pohjoisempaa ja nimennyt sen moreenipatjaksi III. 
Tämä moreenipatja muistuttaa Rainion ja Lahermon 
(1976, 1984) ja Iisalon (1992) Länsi-Suomesta ku-
vaamaa tummaa moreenia.

4.3.3.3 Moreenipatja 3

Kolmas moreenipatja tavataan koko tutkimus-
alueella ylimpänä moreenipatjana sisältäen erilaisia 
yksiköitä. Pohja- ja peitemoreenialueilla patja koos-
tuu kahdesta moreeniyksiköstä: pohja- ja sulamis-
moreenista, mutta ribbed-moreeniharjanteissa näiden 
yksiköiden välissä esiintyy vielä kolmas, uudelleen 
kerrostumalla syntynyt moreeniyksikkö. Tätä mo-
reenipatjaa tavataan koko alueella ja se on patjoista 
kaikkein paksuin (2–4 m).

Moreeniyksikkö 1

Patjassa alimmaisena on massamainen, harmaa 
moreeniyksikkö, jonka pohjaosissa voi olla lamel-
lirakennetta, lajittuneempia hiekka- tai silttiraitoja 
ja -linssejä tai myös tummaa moreenia linsseinä 
(kuva 49b ja c). Raekoostumukseltaan moreeni on 
hienoainespitoista hiekkamoreenia (D50=0,5 mm), 
mutta savipitoisuus on alle yhden prosentin. Kivien 
pyöristyneisyys on huomattavasti vähäisempi kuin 
alemmissa patjoissa ja kivilajikoostumuksessa pai-
kallisten kivien (kuljetusmatka < 0,5–1 km) osuus 
on suurempi. Kivien suuntaus on luoteinen tai länsi-
luoteinen.

Ribbed-moreeniharjanteissa tämän yksikön ylä-
osassa esiintyy hienoaineskerroksia, hiekkaraitai-
suutta ja siirroksia ja niiden määrä kasvaa ylöspäin 
mentäessä. Ne on tulkittavissa hiertopinnoiksi ja 
glasiotektoonisiksi siirroksiksi, jotka ovat syntyneet 
jään aiheuttamassa paineessa sen liu’uttua aiempien 
kerrostumien yli harjanteiden syntyvaiheessa.

Moreeniyksikkö 2

Ribbed-moreeniharjanteiden pintaosassa tava-
taan toisena moreeniyksikkönä aineksen raekool-
taan melko karkeaa (D50=3–5 mm) ja rakenteeltaan 
heterogeenista hiekka- tai soramoreenia. Moreenin 
väri vaihtelee vallitsevan kivilajityypin mukaisesti 
harmaasta (vulkaniitit/diabaasi) vaalean tai puner-
tavan ruskeaan (kvartsiitti/dolomiitti). Tyypillisesti 
yksikkö koostuu massamaisista osista ja niiden vä-
lissä tai seassa vuorottelevista kivisistä kerroksista, 
hiekkalinsseistä ja hienoainesraitaisuudesta (kuva 
50a ja b). Myös siirroksia sekä deformaatio- ja valu-
misrakenteita esiintyy. Moreenin kivisyys on usein 
runsasta ja kasvaa pintaa kohti mentäessä. Samalla 
suurempien kivien ja lohkareiden määrä lisääntyy. 
Pitkämatkaisten kivilajien keskinäinen suhde pysyy 
pääosin samana kuin alemmassa osassa, mutta hyvin 
lyhyen matkaa kulkeutuneiden kivilajien osuus kas-
vaa. Samaa heijastelee myös kiviaineksen vähäisempi 
pyöristyneisyys alempiin moreenipatjoihin verrat-
tuna. Useilla kohdealueilla tässä moreeniyksikössä 
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Kuva 49 a) Kolme moreeniyksikköä Sihtuunan itäpuolella tutkimus-
kuopassa M150. Alin on tumman harmaata moreenia, sitä seuraa har-
maa yksikkö ja ylimpänä ruskean harmaa moreeniyksikkö, b) tumman 
harmaata pohjamoreenia ja soraista rantakerrostumaa Vammavaarassa, 
tutkimuskuopassa M20 ja c) kolme erilaista moreeniyksikköä Vamma-
vaarassa, tutkimuskuopassa M28: pohjalla on tummaa moreenia, jonka 
päällä harmaata pohjamoreenia ja tunnus- ja mittakaavalätkästä ylöspäin 
hiekkaraitainen tai –linssinen moreeniyksikkö, jonka yläosassa näkyy 
paikallisen arkoosikvartsiitin värjäämää punertavaa moreenia. Kuvat 
P. Sarala.
Fig. 49 a) Three till units in test pit M150 east of Sihtuuna. Lowermost a 
dark grey till unit, then a grey one and uppermost a brownish grey one, 
b) dark grey basal till and gravelly littoral deposit in test pit M20, Vam-
mavaara and c) three different till units in test pit M28, Vammavaara: 
lowermost dark till, followed by grey basal till and then, from the scale 
sign upwards a till unit with sandy bands or lenses and with reddish 
till in its upper part, coloured by local arkosic quartzite. Photographs 
P. Sarala.

a

b

c
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esiintyy omamuotoisia rikkikiisukiteitä ja herkästi 
hajoavia liuskelohkareita sekä hyvin särmikkäitä, 
alapuolista kallioperää edustavia kiviä, joiden kulje-
tusmatka on niin ikään ollut lyhyt (< 100 m). Kivien 
suuntaus on pääosin läntinen (250°–290°), vaikkakin 
paikallista vaihtelua esiintyy runsaasti.

Tämä moreeniyksikkö esiintyy tutkimusalueella 
vain ribbed-moreeniharjanteissa. Se liittyy keskei-
sesti harjanteiden kerrostumisprosessiin, jossa har-
janteiden välisellä alueella on tapahtunut aiempien 
kerrostumien kulutusta ja harjanteiden kohdalla uu-
delleen kerrostumista. Moreeni siis sisältää aineksia 
aiemmista kerrostumista, harjanteiden välisen kallio-
perän pinnasta ja jään sisällään kuljettamasta mate-
riaalista. Siten esimerkiksi kiviaineksen koostumus 
ei välttämättä merkittävästi muutu yksiköstä toiseen 
siirryttäessä. Mikäli jäätikön alla olevat kerrostumat 
ovat olleet ohuita, kulutus on edennyt kallionpintaan 
saakka ja paikallista kallioperää edustavaa kiviainesta 
on joutunut uudelleen kerrostetun moreeniaineksen 
sekaan. Sen seurauksena paikallisen kiviaineksen/
lohkareiden osuus kasvaa kohti maanpintaa. Ker-
rostumiseen on lisäksi liittynyt sulavesitoimintaa ja 
myöhemmin sekundäärisiä prosesseja muun muassa 

aineksen sekaan jääneiden jäälohkareiden sulamisesta 
ja aineksen tiivistymisestä johtuen.

Moreeniyksikkö 3

Ylimpänä esiintyvä moreeniyksikkö 3 koostuu 
paikoin melko löyhästä, hiekkaisesta ja ruskean 
harmaasta moreenista. Hiekkaraitaisuuden ja –lins-
sien määrä kasvaa alempiin moreeneihin verrattu-
na ja samalla esiintyy valumisrakenteita ilmentäen 
deglasiaatiovaiheen vetisiä kerrostumisolosuhteita 
eli aineksen kerrostumista ns. ablaatiomoreenina. 
Jonkin verran esiintyy myös runsaasti hienoainesta 
sisältävää, kosteana plastista moreeniainesta, joka 
on rakenteeltaan massamaista tai deformoitunutta ja 
sisältää painumisrakenteita kivien ympärillä. Siellä, 
missä tästä yksiköstä tehdyissä kivilaskuissa esiintyy 
selvä suuntaus, kivet ovat enimmäkseen länsi-itä-
suuntaisia, mutta yleensä selvää maksimia ei ole 
havaittavissa johtuen vaihtelevista kerrostumisolo-
suhteista ja sekundääristen kerrostumisprosessien 
vaikutuksesta. Melko yleisesti tämä moreeniyksikkö 
on huuhtoutunut pois Ancylusjärven rantavoimien 
vaikutuksesta.

a b

Kuva 50 a) Moreenipatja 3:n lohkareista ainesta tutkimuskuopassa M5 Petäjävaarassa ja b) massamaisten ja hiekkaraitaisten osien vuorottelua tut-
kimuskuopassa M27, Vammavaarassa. Kuvat P. Sarala.
Fig. 50 a) Boulder-rich material of the third till bed in test pit M5, Petäjävaara, and b) alternation of unstratified units and units with sandy intercala-
tions in test pit M27, Vammavaara. Photographs P. Sarala. 
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4.3.3.4 Muut moreenit

Sihtuuna-moreeni

Tutkimusalueen länsiosassa esiintyvät pienimuo-
toiset ribbed-moreenit eli Sihtuuna-moreenit muo-
dostavat selkeästi poikkeaman edellä kuvattuun stra-
tigrafiaan. Alimpana kerroksena harjanteissa esiintyy 
tumman harmaa moreenipatja, joka vastaa edellä 
kuvattua moreenipatjaa 2. Sen päällä on useita met-
rejä paksu lajittuneiden, virtakerroksellisten hiekko-
jen kerrostuma (kts. Glasifluviaaliset muodostumat) 
(kuva 51a). Hiekkojen päälle on kerrostunut runsas-
kivinen hiekka-/soramoreenipatja, jossa on runsaasti 
hiekka-/silttilinssejä ja –raitaisuutta sekä siirroksia 
(kuva 51b ja c) tai siinä voi olla useita 5–10 cm 
paksuja, lajittuneita hienoaineskerroksia. Varsinkin 
patjan yläosassa on useassa tutkimusmontussa ha-
vaittu deformaatio- ja siirrosrakenteisia silttikerrok-
sia sisältävä hiekkainen/sorainen kerros. Kerroksen 
paksuus on noin 10–30 cm ja se esiintyy 1–1,5 metrin 
syvyydessä (kuva 51b). Sen päällä oleva sorainen mo-
reeniyksikkö on paikoin huuhtoutunut Ancylusjärven 
rantavoimien seurauksena pintaosistaan 0,5–1 metrin 

Kuva 51. Sihtuuna-moreeneihin kaivettuja tutkimuskuoppia ja niissä havaittuja kerroksia / rakenteita. a) Yli kaksi metriä paksu, virtakerroksellinen 
lajittunut hiekkakerrostuma kuopan M124 pohjalla, b) Sihtuuna-moreeniharjanteen läpi jatkuvia hiekka-/hienoaineskerroksia kuopan M63 seinämässä 
ja c) siirrostunut ja vääntyillyt hienoainesvälikerros kuopassa M128. Kuvat P. Sarala.
Fig. 51. Test pits excavated into the Sihtuuna moraines and the layers and structures observed in them. a) An over two metres thick, sorted sand deposit 
with current bedding at the bottom of pit M124, b) layers of sand and fine-grained sediment which continue through the Sihtuuna moraine ridge in 
the wall of pit M63 and c) a faulted and twisted intercalation of fine-grained sediment in pit M128. Photographs P. Sarala.

a

b

c
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syvyydelle siten, että hienoaines on huuhtoutunut 
pois ja jäljelle on jäänyt runsaskivinen, massamainen 
kerrostuma. Ylimmässä moreeniyksikössä ja harjan-
teiden pinnalla on hyvin runsaasti teräväsärmäisiä, 
paikallista kallioperää edustavia lohkareita, joiden 
halkaisija vaihtelee muutamasta kymmenestä sentti-
metristä aina useampaan metriin. Tyypillistä on, että 
lohkareet saattavat verhota harjanteen pintaa ja sivuja 
yhtenäisenä mattona. Sihtuuna-moreenialueen ympä-
rillä yläosan moreeniaineksen hiekkaisuus/soraisuus 
vähenee ja harjanteiden koko kasvaa.

Harjanteisiin tehdyt läpileikkaukset osoittavat 
selkeästi, että Sihtuuna-moreenit ovat kerrostumis-
muotoja (vrt. Aario et al. 1997). Kerrokset jatkuvat 
tasaisina harjanteen poikki ja noudattelevat aivan reu-
naosissa pinnan muotoa. Ne eivät siis ole esimerkiksi 
DeGeer- tai päätemoreeneja, joissa esiintyy runsaasti 
vääntyilleitä, epäyhtenäisiä kerroksia, ylityöntymiä 
ja pursumis- sekä siirrosrakenteita jäätikön reunan 
puskutoiminnasta johtuen. Harjanteiden ylemmän 
moreenipatjan hiekkaisuus/soraisuus ja lajittuneiden 
linssien sekä kerrosten määrä on siinä määrin huo-
mattava, että lähtöaineksena on täytynyt olla runsaasti 
lajittunutta ainesta. Yhtenä lähteenä on toiminut 

moreenipatjan 2 päällä oleva lajittunut hiekkaker-
rostuma, jota on kulutettu ja uudelleenkerrostettu 
harjanteiden pintaosaan. Kerrostuman laajuudesta 
kertoo hiekkojen esiintyminen useassa tutkimusmon-
tussa moreenipatjojen välissä ja toisaalta, ylemmän 
moreeniaineksen hiekkaisuus/soraisuus koko Sihtuu-
na-moreenin alueella. Osa ylemmän moreenipatjan 
hiekkaisista osueista ja raidoista on voinut syntyä 
myös kerrostumisen aikana, sulavesitoiminnan laji-
teltua jään kuljettamaa ja kerrostamaa ainesta. Kivien 
suuntaus on soraisessa moreenissa yleensä hyvin 
vaihteleva, eikä tehdyissä suuntauslaskuissa havaittu 
selkeitä suuntauksia.

Palarapakalliomoreeni

Eri moreenipatjojen vaihettuminen on ribbed-
moreeneissa usein melko terävä. Välikerroksina 
voi esiintyä hiertopintoja tai hiekkaraitaisia ker-
roksia, joissa esiintyy lisäksi hiekkalinssejä. Myös 
kivipintoja voi esiintyä patjojen välissä merkkinä 
eroosiosta. Vammavaaran kohdealueen länsiosassa 
tutkimusmontuissa M33 (kuva 52) ja M116 tavat-
tiin lisäksi välikerroksena noin metrin vahvuinen 

Kuva 52. Palarapakalliomoreenipatjan esiintyminen välikerroksena tutkimuskuopassa M33. Välikerroksen kivilaji on 
100 prosenttisesti emäksistä vulkaniittia. Kuva P. Sarala.
Fig. 52. Till bed consisting of postglacially weathered rock occurring as an intercalation in test pit M33. The rock type 
in the intercalation is 100 per cent mafic volcanic rock. Photograph P. Sarala.
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massamainen, palarapakalliomoreeniyksikkö, jonka 
lohkareissa paikallisen emäksisen vulkaniitin osuus 
oli 100 % (vrt. Sarala et al. 1998). Välikerroksen 
esiintymistä on havainnollistettu kuvassa 53 lähes 
itä-länsisuuntaisella, 450 m pitkällä kahden moree-
niharjanteen välisellä poikkileikkauksella. Siihen on 
projisoitu montut M117, M118, M5/VAM, M33 ja 
M116. Moreenikerroksista alimpana kallion päällä on 
harmaa moreeniyksikkö 1 ja ylimpänä ruskehtavan 
harmaa moreeniyksikkö 2. Näiden välissä on poik-
kileikkauksen itäpäässä rapakalliomaista moreenia. 
Harjanteiden välisellä aluella on kerrallinen hieno-
aineskerrostuma, joka sisältää painumarakenteita 
kivien ympärillä alimman moreeniyksikön päällä ja 
lajittuneita kerrostumia vanhan uoman täytteenä. Mo-
nin paikoin harjanteita ja alempia kerrostumia peittää 
0,5–1,5 m vahva rantakerrostuma, josta hienoin 
aines on huuhtoutunut pois. Palarapakalliomoreeni 
on siirtynyt lännestä jäätikön kuljettamana laattana 
nykyiselle paikalleen. Kuljetusmatka ei liene muu-
tamaa sataa metriä pidempi. (Sarala 1994c, 1995a, 
Sarala et al. 1998)

Palarapakalliomoreenia havaittiin myös Kivimaan 
ja Sihtuunan kohteissa. Kivimaan vanhan louhoksen 
ympäristöön kaivetut montut osoittivat Kivimaan 
kankaan loivapiirteisten ja yleensä pienialaisten 
kumpareitten ilmentävän kallionpinnan topografiaa. 
Kankaan maapeite oli tyypillistä peitemoreenia, jota 
oli paikoin melko ohuesti (2–3 m). Kaivostien varteen 
loivan kumpareen laelle kaivetusta montusta M71 ja 
pienen kumpareen juurelle kaivetusta montusta M74 
saatiin havainto jo vuoden 1983 monttututkimuksissa 
esille tulleesta kivisestä kerroksesta (vrt. Koivisto 
1984b). Montussa M71 kivinen kerros tavoitettiin 

heti ohuen moreenikerroksen alta, kun taas montussa 
M74 sen päällä oli kaksi metriä paksu moreenipeite. 
Kivinen kerros osoittautui palarapakalliomoreeniksi, 
jonka särmikkäät lohkareet olivat hyvin paikallisia 
koostuen lähes yksinomaan vulkaanisista kivistä ja 
diabaaseista (kuva 27), mutta seassa oli joitain pyö-
ristyneitä, pitkämatkaisempia kiviä sekä hienoainesta. 
Aiemmissa tutkimuksissa tätä kivistä moreenia ei 
pystytty kaivamaan tai lävistämään ja siten tutkimus-
kaivannot ja näytteenotto olivat pysähtyneet tämän 
kerroksen pintaan. Sihtuunassa palarapakalliomo-
reenia havaittiin montun 141 pohjalla ja pinnassa. 
Monttu sijoittuu emäksisen vulkaniitin päälle, mikä 
muodosti pääkivilajin kerroksista tehdyissä kivilas-
kuissa. Samoin pintalohkareet koostuivat lähes täysin 
teräväsärmäisistä emäksisistä vulkaniiteista.

4.3.3.5 Kiviaineksen suuntaukset

Tutkimusalueella esiintyvien moreenipatjojen 
kivien suuntauksissa näkyy niin ikään niitä kerros-
taneiden jäätiköiden virtausvaiheiden erilaisuudet. 
Moreeneista tehdyt suuntauslaskut osoittavat (kuva 
39), että virtauksia on ollut pääasiassa koillisesta ja 
lännestä, mutta jonkin verran myös lounaasta. Suun-
taukset voidaan jakaa karkeasti neljään eri ryhmään 
eri moreenipatjojen mukaan (vanhimmasta nuorim-
paan): 250°, 300°–350°, 280°–320° ja 250°–290°. 
Kahden alimman patjan kivien suuntaus on selkeim-
min toisistaan poikkeava, sillä Saale-jäätiköitymisen 
aikainen virtaus on ollut länsi-lounaasta itä-koilliseen 
kun Veiksel-jäätiköitymisen Etelä-Lapin alueelle 
ulottuneessa ensimmäisessä vaiheessa virtaus on 
ollut pohjois-luoteesta etelä-kaakkoon (vrt. Hirvas 

Kuva 53. Vammavaaran kohdealueen luoteisosan maaperän rakenne tutkimuskuoppahavaintojen pohjalta yleistettynä. 
Kartalla on esitetty profiilin sijoittuminen tutkimuskuoppiin nähden.
Fig. 53. Structure of the Quaternary deposits in the northwestern part of the Vammavaara target area generalized on the 
basis of test pit observations. The map shows the location of the profile in relation to the test pits.
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1991). Varsinkin pohjois-luoteinen virtaus on sel-
keästi nähtävissä niin uurrehavainnoissa kuin van-
hemman drumliinikentän suuntauksessa. Sen sijaan, 
Saale-kautisen länsi-lounaisen virtauksen kulutta-
mia uurteita on lähes mahdoton erottaa nuorempien 
uurteiden joukosta paikallisten vaihteluiden vuoksi. 
Koska molemmissa moreenipatjoissa on kyse pohja-
moreeneista, niin kivien kaateet ovat yleensä loivia. 
Tosin, myöhempien jäätikkövirtausten aiheuttamasta 
paineesta ja siirroksista johtuen kivet ovat voineet 
asettua jyrkempäänkin kulmaan ja vaihtelevampiin 
suuntauksiin. Kummatkin patjat edustavat todennä-
köisesti vain alinta, tiiveintä osaa noiden virtausvai-
heiden moreenipatjoista eli toisin sanoen, ehkä vain 
noiden jäätikkövirtausten etenemisvaihetta. Alueella 
esiintyy myös pohjois-eteläsuuntaisia moreenipeit-
teisiä harjuja, joten jonkin verran kerrostumia on 
säilynyt myös Veikselin ensimmäisen jäätiköitymisen 
sulamisvaiheesta.

Viimeisimmän, Veikselin maksimiin laajenneen 
jäätiköitymisen jäljiltä on havaittavissa koko moree-
nipatjan kehityssarja pohjamoreenista sulamisvai-
heen ablaatiomoreeniin (vrt. Nenonen 1995a, Benn 
& Evans 1998). Pohjamoreenissa kivien suuntaus 
on luoteinen (280°–320°) ja kaade hyvin loiva. Su-
lamisvaiheessa jäätikön jakautuminen kielekkeiksi 
on aiheuttanut suuntauksien vaihtelua eri alueilla. 
Tutkimusalueella virtaus on ollut pääsääntöisesti 
länsi-itä-suuntainen (250°–290°), tosin paikallista 
vaihtelua on esiintynyt johtuen topografiaeroista. 
Vaihtelua ovat aiheuttaneet korkeat vaarat ja vaara-
jaksot deglasiaatiovaiheessa, jolloin reunaosistaan 
ohentunut jäätikkö on tehnyt niiden kohdalla väis-
töliikkeitä sekä toisaalta, sekundääriset prosessit 
kerrostumisvaiheessa ja sen jälkeen.

Koko Etelä-Lappia tarkasteltaessa jäätikön virtaus-
suunnat näyttävät esimerkiksi Kuusamosta Rovanie-
men kautta Pelloon siirryttäessä vaihtelevan idän län-
si-luoteisesta läntisen kautta luoteiseksi länteen päin 
mentäessä. Sama trendi tosin näkyy huomattavasti 
selkeämmin jo moreenimuodostumien ja harjujakso-
jen suuntauksessa. Merkittävää on myös esimerkiksi 
Ranuan pohjoispuolelta, luode-kaakko-suuntaisten 
drumliinien pintaosan moreenista tehty suuntaus-
lasku, jossa kivien suuntaus on selkeästi läntinen. 
Samanlaisia pintaosan moreenin suuntauksia on 
myös Pudasjärvellä, Pudasjärvi-Taivalkoski-Hossan 
saumamuodostuman pohjoispuolella (Sutinen 1992). 
Pintaosan moreeni edustanee deglasiaatiovaiheessa 
kerrostunutta sulamismoreenia, joka vain verhoaa 
vanhempaa morfologiaa.

4.3.3.6 Periglasiaaliset merkit

Periglasiaalisia eli jäättömän, mutta kylmän vai-
heen aikana syntyneitä merkkejä ovat jääkiilat ja 

roudan aiheuttamat häiriörakenteet. Jääkiiloja syntyy 
jäätikön edustalla keskilämpötilan ollessa  -5° –  
-15°C. Maahan syntyy halkeamia, kun vettynyt maa 
jäätyy. Halkeamat voivat olla useita metrejä syviä 
yksittäisiä railoja tai kehämäisiä, kuviomaita muistut-
tavia rakenteita. Kehien läpimitta on useista metreistä 
kymmeniin metreihin. Haljenneet kolot täyttyvät esi-
merkiksi tuulen tai veden kuljettamalla aineksella tai 
moreeniaineksella, jos jäätikkö etenee uudelleen hal-
keamien yli. Tällaisia jääkiiloja on havaittu runsaasti 
Pohjois-Ruotsista (mm. Lagerbäck 1988) ja myös 
Suomen puolelta, länsirajan tuntumasta (Mäkinen 
1985). Niiden arvellaan syntyneen Varhais-Veikselin 
aikaisen jäättömän välivaiheen aikana; Suomessa 
Peräpohjola-interstadiaalin aikana. Myös Tervolan 
seudulta löydettiin jääkiila Sihtuunan kohdealueen 
itäosasta tutkimusmontusta 150. Alimman, tumman 
harmaan moreenipatjan pintaosassa oli lähes metrin 
syvyinen kiilamainen halkeama, joka oli täyttynyt 
ruskean harmaalla moreeniaineksella (kuva 54).

Toinen periglasiaalinen merkki on jään ja roudan 
aiheuttama häiriörakenne (involution), jota voi esiin-
tyä useiden metrien syvyydellä. Selvimmin rakenteet 
on havaittavissa lajittuneissa kerrostumissa, joissa 

Kuva 54. Ylemmän patjan moreeniaineksella täyttynyt jääkiila tutkimus-
kuopassa M150. Jääkiilojen esiintyminen on yleistä Länsi-Lapissa ja ne 
ovat merkki periglasiaalisien olosuhteiden vallitsemisesta Etelä-Lapin 
alueella tumman moreenin kerrostumisen jälkeen. Kuva P. Sarala.
Fig. 54. Ice wedge filled with till from the upper bed in test pit M150. 
Ice wedges are common in western Lapland and they are evidence of 
periglacial conditions prevailing in southern Finnish Lapland after the 
deposition of the dark till. Photograph P. Sarala.
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esiintyy pussimaisia, raitaisia rakenteita. Ne voivat 
olla myös siirrostuneita, jos kerrostuman yli on 
myöhemmin virrannut jäätikkö. Tällaisia rakenteita 
on kuvattu niin ikään Pohjois-Ruotsista (Lagerbäck 
1988). Myös tutkimusalueelta tehtiin havaintoja 
tällaisista rakenteista tutkimusmontuissa M62 ja 
M127. Montun 62 pohjalla esiintyneessä lajittuneessa 
kerrostumassa esiintyi selkeitä ruskeita taskuja ja 
poimuja. Kerros oli tosin häiriintynyt ja vääntyillyt 
ja siinä oli varsinkin yläosassa hiekkaisia linssejä. 
Se ei ilmeisesti ollut enää alkuperäisellä paikallaan, 
vaan sitä oli siirretty harjanteiden syntyprosessien 
aikana. Montusta 127 löydettiin moreeniaineksen 
seasta häiriörakenteinen, raitainen hiekkalinssi, jossa 
oli voimakkaita siirroksia (kuva 55). Ympäröivässä 
moreeniaineksessa ei vastaavia rakenteita esiintynyt. 
Siirrostumisesta ja linssimäisyydestä johtuen hiekka-
linssin voidaan päätellä joutuneen moreeniaineksen 
sekaan uudelleen kerrostumalla. Molemmat hiekka-
linssit /-kerrostumat ovat todennäköisesti peräisin 
ennen moreeniharjanteiden kerrostumista alueella 
sijainneesta deltamaisesta, glasifluviaalisesta/-la-
kustrisesta muodostumasta, joka on ollut alttiina 
periglasiaalisille olosuhteille. Rakenteiden täytyy 
olla joka tapauksessa vanhempaa alkuperää, koska 
deglasiaatiovaiheessa ja Holoseenikaudella ei ole 
ollut sopivia olosuhteita niiden syntymiselle.

4.3.3.7 Pintalohkareet ja lohkareviuhkat

Ribbed-moreenialueilla, joilla suurin osa kohteelli-
sista tutkimuksista on tehty, moreeniharjanteita peit-
tää särmikkäistä, paikallisista kivilajeista koostuva 
lohkareikko. Lohkareet ovat suurikokoisia ja niiden 
kuljetusmatkat ovat lyhyitä; usein muutamia satoja 
metrejä, mutta monin paikoin vain joitain kymmeniä 
metrejä. Lohkareviuhkat, joita muutamia on seurattu, 
ovat kapeita ja lyhyitä silloin, kun kallioperän yksiköt 
ovat sijoittuneet poikittain jäätikön kulkusuuntaan 
nähden. Näin on ollut esimerkiksi Petäjävaaran koh-
dealueella, jossa on tutkittu kahta viuhkaa (kuva 7). 
Lohkareita esiintyy vain muutaman aarin kokoisella 
alueella kulkeutumismatkan ollessa pisimmilläänkin 
alle 100 m. 

Sihtuunan alueella esiintyy niin ikään terävä, sel-
västi ympäristöstään erottuva lohkareviuhka (kuva 
56), jonka leveys on proksimaalipäässä vain 10–20 
m ja distaalipäässä hieman yli 50 m. Suurikokoisista, 
teräväsärmäisistä konglomeraateista muodostuvan 
viuhkan pituus on noin 200 m. Niiden lisäksi esiin-
tyy enimmäkseen yksittäisinä tai pieninä ryhminä 
konglomeraattilohkareita kapealla vyöhykkeellä 
useiden kilometrien matkalla sekä edellä kuvatun 
viuhkan itä- että länsipuolella. Näissä tapauksissa on 
kyse useammasta eri lähteestä peräisin olevista pe-
räkkäisistä viuhkoista, koska kivilajiyksiköiden rajat 

Kuva 55. Siirrostunut, involuutiorakenteita sisältävä hiekkalinssi tutkimuskuopassa M127, noin 1,5 metrin 
syvyydellä. Hiekassa esiintyvät routarakenteet ovat syntyneet periglasiaalisissa olosuhteissa ennen viimeistä 
jäätiköitymisvaihetta. Rakenteiden synnylle sopivia olosuhteita ei ole esiintynyt Holoseeni-kaudella. Kuva P. 
Sarala.
Fig. 55. Faulted sand lens with involution structures in test pit M127 at a depth of about 1.5 m. The frost structures 
in the sand were formed in periglacial conditions before the last glaciation stage. The conditions have not been 
favourable for the formation of such structures during the Holocene. Photograph P. Sarala.
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ovat samansuuntaisia jäätikön liikesuunnan kanssa. 
Havainnot lyhyistä lohkarekuljetuksista tutkimus-
alueella ovat yhteneviä Salosen (1986) esittämien 
arvioiden kanssa.

4.3.4 Moreenigeokemia

Moreenigeokemialliset tutkimukset keskittyivät 
pääasiassa kullan ja sen seuralaisalkuaineiden esiin-
tymisen selvittämiseen ribbed-moreeniharjanteissa. 
Tehdyt monttututkimukset täydensivät usealla koh-
dealueella (Petäjävaara, Vammavaara ja Kivimaa) ai-
emmin tehtyjä systemaattisia iskuporanäytteenottoja. 
Näitä aineistoja yhdistelemällä voitiin melko tarkasti 
selvittää useiden metallien (esim. kullan, kuparin ja 
koboltin) esiintymisen luonnetta moreeniharjanteiden 
eri kerroksissa. Kattava aineisto mahdollisti tarkas-
telun sekä horisontaali- että vertikaalisuunnissa ja 
lisäksi moreenin eri fraktioissa.

4.3.4.1 Näytteenotosta

Aiemmin kuvatut ribbed-moreenien ja niiden 
moreenipatjojen ominaisuudet tekevät systemaati-

sen geokemiallisen näytteenoton ongelmalliseksi 
tutkimusalueella. Ensinnäkin harjanteiden pinta on 
yleensä lohkareiden verhoama, joten maastossa kul-
keminen on hankalaa. Ylin moreenipatja sisältää 
niin ikään runsaasti suuria lohkareita ja paikoin voi 
esiintyä kivisiä pintoja joko hiertopintojen yhteydessä 
tai eri moreenipatjojen kontaktissa. Myös palarapa-
kalliomoreenipatjat ja niihin liittyvät tiiviit kivipinnat 
pysäyttävät iskuporan tehokkaasti. Oman hankaluu-
tensa aiheuttavat vielä rantakerrostumat harjanteiden 
pintaosissa ja vaarojen rinteillä sekä paksut lajittuneet 
kerrostumat, mukaan lukien sulfidisavet alavemmilla 
alueilla, Kemijokilaaksossa. Toisaalta, helpottavana 
tekijänä on ylimmän moreenin paikallisuuden ko-
rostuminen. Malminetsintää ajatellen näytteenotto 
voidaan kohdentaa periaatteessa pelkästään tähän 
moreenipatjaan.

4.3.4.2 Vertikaalinen vaihtelu

Ribbed-moreeniharjanteiden moreenigeokemia ei 
poikkea periaatteessa ympäröivästä moreenipeitteestä 
muuten kuin sen anomalioita ja paikallista piirrettä 
korostavana ominaisuutena. Erityisesti ylin moree-

Kuva 56. Kapea ja pienialainen konglomeraattiviuhka Sihtuunassa. Lyhyt intensiivinen kuljetus on tyypillistä ribbed-
moreeneille ja ilmentää louhintaprosessin tehokkuutta harjanteiden kerrostumisprosessin aikana. Viuhkan katkonaisuus 
itä-länsisuunnassa osoittaa lähteitä olevan useita kallioperän kerroksellisuuden kulun suunnassa. Maastotietokanta ja tiestö 
© Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 56. Small and narrow conglomerate fan in Sihtuuna. Short and intense transportation is typical of the ribbed moraines 
and reflects the efficiency of the quarrying process during the depositional process of the ridges. The fan is broken in the 
east-west direction, which shows that several sources exist in the direction parallel to the bedding of the underlying rocks. 
Topographic features and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.
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nipatja on kerrostumistapansa ansiosta erinomainen 
paikallisuuden indikaattori. Tämä tulee hyvin esille 
Petäjävaaran kohdealueella, jossa kalliosta on pai-
kallistettu tutkimusojissa ja kairauksissa juonimaisia 
kullan, kuparin ja koboltin lähteitä hydrotermises-
ti muuttuneessa kvartsiitin ja diabaasin/emäksisen 
vulkaniitin kontaktivyöhykkeessä. Juonista peräisin 
olevat hajaantumisviuhkat näkyvät terävinä ja voi-
makkaina anomalioina moreenissa välittömästi mi-
neralisaatioiden proksimaalipuolella (kuva 57). Viuh-
kat eivät ole kuitenkaan kovin pitkiä ja pitoisuudet 
laskevat nopeasti lähelle tausta-arvoja. Sama piirre 
toistuu niin kullalla kuin sen seuralaisalkuaineilla. 
Havaintojen pohjalta on pääteltävissä, että osa keski-
alueen anomalioista täytyy olla peräisin uusista, vielä 
paikallistamattomista lähteistä, koska ne sijaitsevat 
jäätikön tulosuunnassa, tunnetun mineralisaation 
länsipuolella. Viimeisimmät syväkairaukset lähellä 

Kuva 57. a) Kullan, b) koboltin ja c) kuparin esiintyminen moreenissa 
Petäjävaaran kohdealueella. Aineistona on käytetty tutkimuskuoppien 
korkeimpia pitoisuuksia (1 näyte/kuoppa) ja iskuporanäytteitä. Maasto-
tietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 57. Distribution of a) gold, b) cobalt and c) copper in till of the 
Petäjävaara area. The maps are based on the highest concentrations in 
the test pit samples (1 sample/test pit) and percussion drilled till samples. 
Topographic features and roads © National Land Survey of Finland, 
permission number 96/LA/05.

Kemijoen rantaa, aiemmin havaitun mineralisoitu-
neen vyöhykkeen länsipuolella ovat antaneet viitteitä 
mahdollisista uusista kulta-kuparimineralisaatioista 
ja muuttumisvyöhykkeistä.

Kohdealueen luoteisosassa oleva kulta-anomalia, 
jolla ei kuitenkaan ole yhtä selvää korrelaatiota esi-
merkiksi kuparin ja koboltin esiintymiseen, viittaa 
hieman erityyppiseen mineralisaatioon kallioperässä. 
Pintalohkareissa tavatut malmilohkareet ovat olleet 
kivilajiltaan hydrotermisesti muuttunutta kvartsiittia, 
kun keskialueella lohkareiden tyyppi on kvartsijuonia 
sisältävää, raitaiseksi muuttunutta amfiboliittia.

Vammavaaran kohdealueella kulta- ja kuparipi-
toisuudet ovat niin ikään huomattavasti ympäristöä 
korkeammat ja alueen keskelle (iskuporanäytteenoton 
luoteisosaan) muodostuu selkeä anomalia (kuva 58). 
Anomalia sijoittuu kallioperässä esiintyvän siirrok-
sen proksimaalipuolelle, kvartsiitin ja emäksisen 

a b

c
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vulkaniitin kontaktivyöhykkeeseen. Anomaalisten 
pitoisuuksien aiheuttaja on mitä todennäköisimmin 
juuri tuosta siirrosvyöhykkeestä jäätikön irrottama 
ja kuljettama, osittain rapautunut pintaosan aines, 
jota esiintyy omana välikerroksena (rapakalliomo-
reenipatjana) montuissa M33 ja M116 ja jota on 

sekoittunut ylimmän moreenipatjan ainekseen. Myös 
muualla (idässä ja kaakossa) iskuporanäytteenotto-
alueella esiintyy korkeita kulta- ja kuparipitoisuuksia, 
mutta niiden alkuperä on eri kuin luoteisen anoma-
lian. Korkeimmat kultapitoisuudet esiintyvät aivan 
näytteenottoalueen itäreunalla (114 ja 322 ppb), 

Kuva 58. a) Kullan, b) kuparin ja c) koboltin esiintyminen moreenissa Vammavaaran kohdealueella. Aineistona 
on käytetty tutkimuskuoppien korkeimpia pitoisuuksia (1 näyte/kuoppa) ja iskuporanäytteitä. Maastotietokanta 
ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 58. Distribution of a) gold, b) copper and c) cobalt in till of the Vammavaara area. The maps are based on 
the highest concentrations in the test pit samples (1 sample/test pit) and percussion drilled till samples). Topo-
graphic features and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.
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mutta näihin ei liity muiden metallien kohoamista. 
Selitys voi olla yhtenevä Petäjävaaran kohdealueen 
luoteisosassa tavatun kulta-anomalian kanssa (vrt. 
edellinen kappale).

4.3.4.3 Horisontaalinen vaihtelu

Vammavaaran alueella tutkittiin erityisesti isku-
poraamalla toteutetun systemaattisen näytteenoton 
soveltuvuutta ja toimivuutta ribbed-moreenialueella. 
Kullan, kuparin ja koboltin jakautumista eri syvyyk-
sillä (0,3–4,0 m, 4,1–8,0 m ja > 8,1 m) tarkasteltiin 
yhdistämällä iskupora- ja tutkimusmonttuaineisto ja 
käyttämällä tutkimusmonttunäytteistä eri syvyysalu-
eiden korkeinta pitoisuutta (liitteet 4–6). Tutkimus-
monttujen keskisyvyys oli 4,0 m ja iskuporanäyttei-
den keskimäärin 5,0 m. Kohdealueen pohjoisosissa 
sekä aivan etelälaidalla iskuporan läpäisykyky oli 
ollut selvästi muuta aluetta heikompi, sillä tällä alu-
eella näytteenottosyvyys jää yleensä 0,3–4,0 metriin. 
Pohjoisosassa alhaiset näytteenottosyvyydet johtuivat 
ribbed-moreeniharjanteiden kivisestä pintaosasta ja 
etelämpänä ohuesta maapeitteestä (Sarala 1995a). 
Iskuporan heikon läpäisevyyden ribbed-moreeneissa 
oli todennut myös Peuraniemi (1982) Petäjäskoskella 
tehdyssä näytteenotossa.

Syvyysalueista 0,3–4,0 m erottuu selkeästi ano-
maalisena kaikilla metalleilla. Korkeimmat kultapi-
toisuudet ja laajimmat anomaliat ovat keskittyneet 
alueen keski- ja luoteisosiin, joissa pitoisuudet ovat 
monin paikoin kohonneet yli 10 ppb:n (korkein 57 
ppb). Alueen itäosassa erillisinä olevat kaksi hyvin 
korkeaa kultapitoisuutta (114 ppb ja 322 ppb) esiin-
tyvät myös harjanteiden pintaosassa. Syvemmällä 
anomaliat heikkenevät ja 4,1–8,0 metrin syvyydellä 
vain yksittäiset korkeat pitoisuudet esiintyvät yhte-
nevästi ylemmän kerroksen kanssa. Kuparin anomalia 
sijoittuu kullan kanssa samalle alueelle kohdealueen 
luoteisosaan. Moreenipeitteen keskiosassa kuparin 
pitoisuudet laimenevat huomattavasti ylempään ker-
rokseen verrattuna ja ainoastaan yksi huomattavan 
korkea pitoisuus on alueen kaakkoisosassa. Syvim-
missä osissa pitoisuudet ovat laskeneet jo näytteen-
ottoalueen taustan tasolle (< 38 ppm). Koboltin 
esiintyminen on hyvin samankaltainen kuin kuparilla. 
Pitoisuudet laimenevat syvemmällä huomattavasti 
kuparia voimakkaammin. Sama piirre on myös muun 
muassa kromilla, nikkelillä ja sinkillä, joilla pitoisuu-
det ovat samalla tasolla koboltin kanssa.

4.3.4.4 Vaihtelu eri moreenifraktiossa

Moreenin karkeimmat fraktiot (0,06–0,5 mm ja  
> 2 mm) korostavat hienoaineksessa esiintyviä kullan 
ja sen seuralaisten (esim. kuparin, koboltin ja tel-
luurin) anomalioita (kuvat 59 ja 60). Hienoaineksen 

kultapitoisuuksiin nähden hajonta on suurta, mutta 
anomaliat tulevat selkeästi esille. Karkeimman frak-
tion kultapitoisuus on korkeimmillaan mineralisoi-
tuneen juonen/vyöhykkeen distaalipuolella, kuten 
Petäjävaaran kohteessa on nähtävissä. Kauempana 
mineralisaatiosta karkeampien fraktioiden kultapi-
toisuudet jäävät selvästi hienoaineksen pitoisuuksien 
alapuolelle ja usein alle määritysrajan.

Kuparipitoisuudet moreenin kaikissa fraktiois-
sa näyttävät noudattavan yhdensuuntaisia trendejä. 
Kuparin pitoisuustaso on korkein hienoaineksessa 
ja vähäisin keskimmäisessä fraktiossa. Kuitenkin 
mineralisaation lähellä karkeampien fraktioiden ku-
paripitoisuudet nousevat hienoaineksen tasolle ja 
ylikin. Telluurin jakautuminen eri fraktioissa noudat-
telee pitkälti kuparipitoisuuksia. Kupari- ja telluuri-
pitoisuuksien jakautuminen moreenin eri fraktioissa 
kuvaa myös yleisesti monien muiden metallien kuten 
koboltin, kromin, nikkelin ja sinkin esiintymistä 
moreenissa. Rikkikiisua tavataan moreeninäytteissä 
paljain silmin erotettavina kiteinä. Se näkyy moreenin 
karkeimman fraktion muita raekokoja selvästi korke-
ampina rikkipitoisuuksina. Yleisesti voidaan todeta, 
että rikkipitoisuudet ovat kauttaaltaan liian alhaisia 
(n. 10 % kokonaispitoisuudesta) johtuen analyysime-
netelmässä käytetystä osittaisuutosta (vrt. Nikkarinen 
& Lestinen 2003). Moreenin keskimmäisen fraktion 
kulta-, kupari-, telluuri- ja rikkipitoisuuksien hyvä 
korrelaatio poikkeaa selvästi muista fraktioista, joissa 
korrelaatio rikkipitoisuuksien kanssa on heikko tai 
sitä ei ole lainkaan. (Sarala 1994c, 1995a.)

4.3.4.5 Rapakalliomoreenit

Palarapakalliomoreenissa, jota tavattiin Vamma-
vaaran ja Kivimaan tutkimuskohteissa, kaikkien 
metallien pitoisuudet olivat selkeästi kohonneita 
taustasta. Voimakkain nousu oli kullalla, jonka kes-
kimääräinen pitoisuus pohjamoreeniin verrattuna oli 
kymmenkertaistunut. Emäksisestä vulkaniitista ja 
diabaaseista koostuva kiviaines ja rapaumapitoinen 
hienoaines olivat omiaan nostamaan pitoisuuksia ano-
maalisiksi lähes kaikissa ko. moreenia sisältäneissä 
tutkimuskaivannoissa. Vammavaaran kohdealueella 
moreenipatja oli ilmeisesti laattakuljetuksen seuraus-
ta ja sitä oli kuljetettu vain muutamia satoja metrejä 
lännestä itäänpäin. Hieman saman tyyppistä kalliota 
tavattiin noin 300 m länteen kairatuissa rei’issä.

Kivimaassa palarapakalliomoreenia tavattiin koko 
Kivimaan kankaan alueella ja erityisesti painanteissa 
se muodosti hyvin tiiviin ja kivisen pinnan 2–3 metrin 
syvyyteen. Kulta ja sen seuralaisalkuaineiden pitoi-
suudet ovat korkeimpia tässä kerroksessa (vrt. Koivis-
to 1984). Monttujen M71 ja M74 kivisen kerroksen 
pinnalta otettujen moreeninäytteiden hienoimmassa 
fraktiossa (< 0,06 mm) oli korkeita kultapitoisuuksia 
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Kuva 59. Kullan, kuparin, telluurin ja rikin esiintyminen eri moreenifraktioissa Petäjävaaran tutkimuskuopissa. 
Kokonaisnäytemäärä on 23. Kartalla on esitetty kuoppien sijainti ja kallioperä (vrt. kuvaan 6). Maastotietokanta 
ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 59. Distribution of gold, copper, sulphur and tellurium in till fractions in the Petäjävaara area. The total 
number of samples is 23. The location of the test pits and bedrock are presented in the map (cf. Fig. 6). Topo-
graphic features and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.

(M71, 312 ppb Au ja M74, 139 ppb Au). Useat mo-
reenissa havaitut anomaliat vanhan louhoksen etelä- 
ja länsipuolella indikoivat useamman mineralisoitu-
neen vyöhykkeen esiintymisestä alueen kallioperässä 
(kuva 61). Vuonna 1991 kaivetuista tutkimusojista 
oli havaittu kalliosta hydrotermisesti muuttuneita 
kvartsi-karbonaattijuonistoja, joiden leveys oli useita 
metrejä ja, joihin liittyen kulta- ja kuparipitoisuudet 
olivat kohonneet anomaalisiksi. Ympärillä olevissa 
diabaaseissa kohonneita pitoisuuksia ei kuitenkaan 
esiintynyt ja moreenin anomalioiden tulkitiin olevan 

peräisin paikallisista juonista ja niiden muuttumis-
vyöhykkeistä.

4.3.4.6 Sihtuuna-moreenit

Sihtuunamoreenit osoittautuivat kaikista yllätyk-
sellisimmiksi geokemiansa suhteen. Pohjan moreenin 
ja harjanteiden pintaosan hienoainesköyhän moreenin 
välillä ei ollut merkittävää eroa pitoisuuksia verratta-
essa. Pitoisuudet olivat enimmäkseen taustan tasolla 
eikä anomalioita juurikaan esiintynyt. Sen sijaan, 
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Kuva 60. Kullan, kuparin, telluurin ja rikin esiintyminen eri moreenifraktioissa Vammavaaran tutkimuskuopissa. 
Kokonaisnäytemäärä on 49. Kartalla on esitetty kuoppien sijainti ja kallioperä (vrt. kuvaan 10). Maastotietokanta 
ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 60. Distribution of gold, copper, sulphur and tellurium in till fractions in the Vammavaara test pits. Total 
number of samples is 49. The bedrock and location of the test pits are presented in the map (cf. Fig. 10). Topo-
graphic features and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.

ylemmän moreenin hiekkaisista/soraisista väliker-
roksista analysoitiin joitain suuria kultapitoisuuksia 
(186 ppb, 739 ppb ja 1190 ppb). Sihtuuna-moreenin 
alueella kulta- ja kuparipitoisuudet ovat huomattavas-

ti ympäristöstään kohonneita. Alueen anomaalisuutta 
heijastavat myös harjannealueen pohjoisreunalta 
havaitut kulta-, kupari- ja kobolttipitoiset lohkareet 
niin moreenissa kuin pintalohkareissakin.
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Kuva 61. a) Kullan, b) koboltin ja c) kuparin esiintyminen moreenissa 
Kivimaan kohdealueella. Aineistona on käytetty tutkimuskuoppien 
korkeimpia pitoisuuksia (1 näyte/kuoppa) ja iskuporanäytteitä. Maasto-
tietokanta ja tiestö © Maanmittauslaitos lupa nro 96/LA/05.
Fig. 61. Distribution of a) gold, b) cobalt and c) copper in till of the 
Kivimaa area. The maps are based on the highest concentrations in the 
test pit samples (1 sample/test pit) and percussion drilled till samples. 
Topographic features and roads © National Land Survey of Finland, 
permission number 96/LA/05.

Malmilohkareiden alkuperää on tutkittu viideltä 
tutkimusalueen seitsemästä kohdealueesta (kuva 1). 
Niistä Petäjävaaran, Vammavaaran, Korttelivaaran ja 
Sihtuunan kohdealueilla malmilohkareita on näkyvis-
sä maanpinnalla, kun taas Kivimaan kohdealueelta 
tässä tutkimuksessa arvioinnin kohteena olevista 
malmilohkareista on tehty havainto moreenipeitteen 
alta GTK:n aikaisemmin suorittamissa erillistutki-
muksissa (ks. luku 3.5 Kivimaa). Tätä tutkimusta 
aloitettaessa malmilohkarehavainnot olivat jo tie-
dossa muualta paitsi Sihtuunan kohdealueelta, missä 
havainnot niistä ovat tämän tutkimuksen tulosta. 

Malmilohkareet jakautuvat kivilajiltaan emäksisiin 
magmakiviin ja sedimenttikiviin. Niissä kaikissa mal-

mimineraalit liittyvät hydrotermisiin prosesseihin, 
jotka ovat vaihtelevasti muuttaneet lohkareiden alku-
peräisen kivilajin koostumusta ja ulkoasua. Joissakin 
lohkareissa hydrotermiseen muuttumiseen on liittynyt 
myös tektonista hiertoa. Emäksisestä magmakivestä 
koostuvista malmilohkareista osan on arvioitu olevan 
peräisin differentioituneesta kerrosmyötäisestä dia-
baasista ja muiden alkuperäksi on tulkittu emäksinen 
vulkaniitti. Kvartsiitti- ja albiittikivilohkareet on 
alunperin tulkittu olleen sedimenttikiviä.

Malmilohkareet voidaan jakaa niissä esiintyvien 
malmimineraalien perusteella kolmeen luokkaan; 
kulta-kupari-, kulta-rikkikiisu- ja koboltti-rikkikii-
sutyyppiin. Kulta-kuparityypin malmilohkareita on 

5 TULOSTEN TULKINTA

5.1 Malmilohkareiden alkuperä

a b

c
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tavattu Petäjävaaran ja Kivimaan kohdealueilta. 
Petäjävaaran kohdealueella malmilohkareet jakau-
tuvat kahteen lohkareikkoon (kuva 7), joista toisessa 
lohkareiden kivilaji on osin alkuperältään täysin 
tuntemattomaksi muuttunutta kvartsikiveä ja toisessa 
karbonaatin ja kvartsin raidoittamaa amfiboliittia, 
jonka alkuperäksi on arvioitu lohkareiden alla esiin-
tyvää hydrotermisesti muuttunutta differentioituneen 
diabaasin klinopyrokseenikumulaatia. Molempien 
lohkareikkojen lohkareet on todettu hyvin paikal-
lisiksi, arviolta vain muutamia kymmeniä metrejä 
lähtöpaikaltaan siirtyneiksi (ks. luku 4.2 Kalliope-
rä). Kvartsiittilohkareiden yhteydessä myöhemmin 
suoritetut syväkairaukset vahvistavat arviota niiden 
paikallisuudesta.

Kivimaan kohdealueella kultakuparityypin malmi-
lohkareet ovat karbonaattiutunutta, kvartsiutunutta ja 
kloriittiutunutta diabaasia. Ne liittyvät kerrosmyötäi-
sen differentioituneen diabaasin päältä tutkimusmon-
tuista 1,5–3 metrin syvyydestä tavattuun, kaivinko-
neella läpäisemättömäksi jääneeseen kerrokseen, joka 
koostui yksinomaan särmikkäistä diabaasilohkareista 
(Koivisto 1984b). Malmilohkareet antoivat kivisessä 
kerroksessa vaikutelman pinnaltaan rapautuneesta 
malmijuonesta. Moreenipeitteen alta kuvattu kivinen 
kerros muistuttaa tässä tutkimuksessa Kivimaan koh-
dealueella kallion päältä todettua paikallista kalliope-
rää tarkasti kuvastavaa palarapakalliomoreenia. Siten 
siinä esiintyvät malmilohkareet ovat arvioitavissa 
aikaisemmasta tulkinnasta (Koiviston em.) poiketen 
hyvin paikallisiksi.

Yksittäiset kulta-rikkikiisutyypin hydrotermisesti 
muuttuneesta emäksisestä kivestä koostuvat lohkareet 
on tavattu Vammavaaran ja Korttelivaaran kohdealu-
eilta. Kummankin malmilohkareen isäntäkiven on 
arvioitu olevan muuttunutta emäksistä vulkaniittia, 

vaikkakaan niiden alkuperästä ei ole täyttä varmuutta. 
Vammavaaran kohdealueen malmilohkare on kool-
taan huomattava ja se sijoittuu jäätikkövirtauksen 
suuntaisen Jouttiaavan muodostuman emäksisen 
vulkaniittikerrostuman päälle. Siten sen voisi päätellä 
olevan kohtalaisen lyhytmatkainen ja peräisin alla 
olevasta vulkaniittikerrostumasta. Korttelivaaran 
kohdealueen malmilohkare puolestaan sijoittuu Pu-
dasjärven graniittigneissikompleksin alueelle noin 
viiden kilometrin etäisyydelle Peräpohjan liuskealu-
een eteläreunasta. Malmilohkareen ympäristöstä tun-
netaan emäksisestä kivestä vain yksittäisiä havaintoja 
pienialaisista diabaaseista. Malmilohkareen ympärillä 
moreenissa esiintyy lohkareina liuskealueen kivilaje-
ja kuten dolomiittia, kiilleliusketta ja kvartsiittia. Siitä 
voisi päätellä malmilohkareen olevan hyvin pitkämat-
kainen ja peräisin Peräpohjan liuskealueelta.

Koboltti-rikkikiisutyypin malmilohkareista on 
tehty havainnot Sihtuunan kohdealueelta. Ne koos-
tuvat valtaosin homogeenisesta tai breksioituneesta 
albiittikivestä. Joitakin yksittäisiä tähän tyyppiin 
liittyviä kvartsiittilohkareita on myös tavattu. Mal-
milohkareiden albiittikivi on samaa tyyppiä kuin 
Kaisavaaran kvartsiittimuodostuman pohjoisreunaan, 
Tervolan-Mellakosken tien länsipuolelle kairatuista 
kairanrei´istä (Perttunen 2002, Perttunen & Hanski 
2003), kvartsiitin välikerroksina tavattu siltiksi nimi-
tetty albiittikivi (ks. luku 3.6 Sihtuuna). Kairauksissa 
ei löydetty mineralisoitunutta kiveä. Kairaustiedot 
yhdessä lohkarelöytöjen kanssa antavat olettaa albiit-
tikiveä esiintyvän pitkin Kaisavaaran kvartsiittimuo-
dostuman pohjoisreunaa sen suuntaa myötäilevinä 
välikerroksina. Malmilohkarehavaintojen perusteella 
kobolttia sisältävää rikkikiisua tuottanut hydrotermi-
nen toiminta kvartsiittikerrostumassa olisi keskittynyt 
Sihtuunan kohdealueen itäosaan.

5.2	Moreenistratigrafia	ja	sen	korrelointi

Tässä tutkimuksessa ja sitä sivuavissa julkaistuissa 
tutkimuksissa (Korpela 1969, Aario & Forsström 
1979, Mäkinen 1979, Hirvas 1991, Sutinen 1992) teh-
tyjen havaintojen pohjalta Rovaniemen-Tervolan alu-
een glasiaalistratigrafian rungon muodostavat luvussa 
4.3.3. kuvatut kolme moreenipatjaa ja patjojen välissä 
esiintyvät kaksi lajittuneita sedimenttejä ja orgaanista 
ainesta sisältävää kerrostumaa (kuva 62). Kaikille 
stratigrafisille yksiköille on annettu muodolliset ni-
met (taulukko 12) ja nimeämisessä on hyödynnetty 
Sutisen (1992) väitöskirjassaan esittämiä nimiä. Koko 
kerrossarjan nimeksi ehdotetaan Peräpohja Ryhmää 
(Peräpohja Group) (vrt. Sarala 2005b).

5.2.1 Moreenit ja niiden tyyppipaikat

Alin moreenipatja, Saarenkylä-moreeni (Saaren-
kylä Till Formation), jonka Mäkinen (1979) ja Su-
tinen (1992) ovat kuvanneet (tyyppipaikka N7382,5 
I3447,6, Saarenkylä (vrt. Sutinen 1992)), edustaa 
vanhinta alueella tavattua glasigeenista kerrostumaa. 
Patjan päältä havaituista orgaanista materiaalia sisäl-
tävistä hienoainesvälikerroksista tehtyjen mikrofos-
siilianalyysien perusteella kerrostumat on tulkittu 
viimeisen lämpimän kauden eli Eem-interglasiaalin 
aikana kerrostuneeksi Saarenkylä-interglasiaalimuo-
dostumaksi. Kun lisäksi Sutinen (1992) on todennut 
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Kuva 62. Rovaniemen-Tervolan alueen yleinen moreenistratigrafia ja stratigrafisten yksiköiden tulkinta. Stratigrafia on yhdistelmä 
tutkimuksissa tehdyistä tutkimuskuoppahavainnoista ja aiemmin julkaistuista tutkimustuloksista (Mäkinen 1979, Sutinen 1992). 
Nuolilla on kuvattu keskimääräinen kiviaineksen suuntaus eri moreenipatjoissa. Litofasieskoodien selityksissä on lähteinä ollut Eyles 
et al. (1983) ja Nenonen (1995b).
Fig. 62. General till stratigraphy and the interpretation of stratigraphic unit in Rovaniemi-Tervola area. The stratigraphy is a com-
bination of test pit observations made during this study / various studies (Mäkinen 1979, Sutinen 1992). Arrows depict mean glacial 
flow direction in different till units. Lithofacies codes and their sedimentary characteristics after Eyles et al. (1983) and Nenonen 
(1995b).

teiden alimpana patjana, on korreloitavissa Korpelan 
(1969) esittämään alempaan, tumman harmaaseen 
moreeniin ja Hirvaan (1991) kuvaamaan moreeni-
patjaan III. Kemijoki-moreeni on alun perin Sutisen 
(1992) esittämä nimitys. Patja on kerrostunut Etelä-
Lapin alueelle Eem-interglasiaalin jälkeen ennen 
viimeistä, Myöhäis-Veikselin jäätiköitymistä. Patjan 
korkea hienoainespitoisuus johtuu interglasiaalikau-
della veteen kerrostuneiden sedimenttien ja rapautu-
mien joutumisesta jäätikön erodoimaksi ja uudelleen 

sedimenttien kerrostuneen havaintopaikalleen, alla 
olevan moreenipatjan täytyy olla iältään vanhem-
man. Stratigrafisen asemansa ja kivien suuntauksien 
perusteella Saarenkylä-moreeni on kerrostunut Saa-
le-jääkaudella ja on korreloitavissa Hirvaan (1991) 
esittämään moreenipatjaan IV.

Sinisenharmaa moreenipatja 2, Kemijoki-moreeni 
(Kemijoki Till Formation) (tyyppipaikka N7345,9 
I2562,2, tutkimuskuoppa M21, Vammavaara), jota on 
tavattu koko tutkimusalueella ribbed-moreeniharjan-
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kerrostamaksi. Paikoin korkeiden sulfidipitoisuuksien 
alkuperä on merenpohjaan kerrostuneissa sulfidisa-
vissa sekä muussa moreenin sekaan joutuneessa 
orgaanisessa aineksessa (vrt. Iisalo 1992, 2003).

Moreenipatja 3 on nimetty tässä tutkimukses-
sa Tervola-moreeniksi (Tervola Till Formation) ja 
se sisältää kolme moreeniyksikköä (Till Members) 
(kuva 63). Moreeniyksikön 1, jota esiintyy yleises-
ti ribbed-moreeneissa esimerkiksi Vammavaaran 
kohdealueella (tyyppipaikka N7346,2 I2561,2, tut-
kimuskuoppa M25, Vammavaara), on nimetty Vam-
mavaara-moreeniksi (Vammavaara Till Member). 

Pelkästään ribbed-moreeniharjanteissa esiintyvän 
moreeniyksikön 2 tyyppipaikka on Petäjävaaran koh-
dealueella (N7358,5 I2564,1, tutkimuskuoppa M1),  
ja siitä käytetään siten nimitystä Petäjävaara-moreeni 
(Petäjävaara Till Member). Ylintä moreeniyksikköä 
3 ei tavattu tässä tutkimuksessa kovinkaan monessa 
paikassa, mutta Korttelivaarassa se esiintyi edusta-
vimmillaan ylimpänä moreeniyksikkönä (N7334,0 
I3444,6, tutkimuskuoppa M90). Se on nimetty Kort-
telivaara-moreeniksi (Korttelivaara Till Member).

Tervola-moreeni edustanee stratigrafiassa yhden 
jäätikkövirtausvaiheen kerrostumishistoriaa (vrt. 

Kuva 63. Ribbed-moreeniharjanteiden moreenistratigrafia ja stratigrafisten yksiköiden tulkinta Rovaniemen-Tervolan alueella. Strati-
grafia on yhdistelmä tutkimuksissa tehdyistä tutkimuskuoppahavainnoista. Nuolilla on kuvattu keskimääräinen kiviaineksen suuntaus 
eri moreenipatjoissa. Litofasieskoodien selityksissä on lähteinä ollut Eyles et al. (1983) ja Nenonen (1995b).
Fig. 63. Till stratigraphy of the ribbed moraine ridges and the interpretation of stratigraphic unit in Rovaniemi-Tervola area. The 
stratigraphy is a combination of the test pit observations made during this study. Arrows depict mean glacial flow direction in different 
till units. Lithofacies codes and their sedimentary characteristics after Eyles et al. (1983) and Nenonen (1995b).



85

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 161, 2006
Rovaniemen – Tervolan alueen glasiaalimorfologiset ja -stratigrafiset tutkimukset ...

Nenonen 1995a, Benn & Evans 1998) koostuen ala-
osassa aktiivisen virtauksen vaiheessa kerrostuneesta 
pohjamoreenista (Vammavaara-moreeni), sitä seuraa-
vasta varhaisen deglasiaatiovaiheen moreeniyksikös-
tä ja pinnempana sulamisvaiheessa kerrostuneesta 
pintamoreenista (ablaatiomoreeni) (Korttelivaara-
moreeni) (kuva 63). Alin ja ylin yksikkö poikkeavat 
periaatteessa toisistaan vain tiiviytensä ja rakenteensa 
puolesta eli pintamoreeni on löyhemmin pakkautunut 
ja sisältää enemmän painumis- ja valumisrakenteita 
sekä sulamisvesien lajittamia linssejä ja kerroksia. 
Kiviaineksen suuntaus voi olla molemmissa yksi-
köissä sama tai se voi jonkin verran poiketa johtuen 
sulamisvaiheen vaihtelevammista virtausolosuhteis-
ta. Sen sijaan ribbed-moreeneissa tavattu Petäjävaa-
ra-moreeni poikkeaa sekä ominaisuuksiltaan että 
rakenteeltaan muista Tervola-moreenin yksiköistä. 
Erityispiirteenä on ollut kerrostumiseen liittyvä hy-
vin intensiivinen louhiva toiminta, joka on irrottanut 
kiviainesta kallionpinnasta ja kerrostanut sen hyvin 
lyhyen kuljetusmatkan jälkeen harjanteiden pintaosan 
moreeniainekseen ja pintalohkareikoksi. Ribbed-
moreeneja esiintyy suhteellisen laajalla alueella ja 
niiden suuntaus indikoi selkeästi vetäytymisvaiheen 
jäätikkövirtausten liikesuuntaa. Koska vastaava ki-
viaineksen liikesuunta esiintyy myös muissa alueen 
subglasiaalisesti syntyneissä muodostumatyypeissä, 
niitä ei voida pitää jäätikkökielekkeiden oskilloinnin 
seurauksena syntyneinä muotoina. Pikemminkin 
vetäytyminen ja sulaminen on ollut melko nopeaa 
ja yhtäjaksoista Etelä-Lapin alueella deglasiaation 
aikana.

Deglasiaatiovaiheessa jäätikön reunan sulamisessa 
kerrostuneita moreeneja on paikoin vaikea havaita 
jäätikköä reunustaneen veden aiheuttaman lajittele-
van toiminnan sekä huuhtoutumis- ja rantatoiminnan 
seurauksena. Sekundäärisissä prosesseissa jäästä 
vapautunut aines on useinmiten menettänyt primäärit 
ominaisuutensa ja rakenteensa. Osa moreeniainek-
sesta on kylläkin voinut kerrostua vesimoreenina 
(waterlain till) jään reunan kelluessa reunustavassa 
Ancylusjärvessä. Nämä moreenit voivat olla kerralli-
sia tai jopa massamaisia, jos ainesta on ollut runsaasti 
(vrt. Dreimanis 1988, 1993, Menzies & Shilts 1996). 
Näiden erottaminen subglasiaalisista moreeneista voi 
olla vaikeaa, mutta kerrallisuus ja jäästä tippuneiden 
kivien painumajäljet ovat merkkinä proglasiaalisesta 
kerrostumisympäristöstä.

Tervola-moreeni(patjaa) ei ole aiemmin kuvattu 
näin yksityiskohtaisesti eikä vastaavassa muodos-
sa, joten sen suora korrelointi on vaikeaa. Lähinnä 
vertaamista voi tehdä yksikkötasolla, jolloin vastaa-
vuuksia löytyy enemmän (taulukko 12). Korpelan 
(1969) kuvaama ylin moreenipatja ja Sutisen (1992) 
esittämä Rovaniemi-moreeni sisältänee sekä pohja- 
että sulamismoreeniyksiköt ilman selkeää erittelyä. 

Sen sijaan Hirvaan (1991) esittämät moreenipatjat 
I–II ja pintamoreeni (S) voivat kokonaisuutena olla 
rinnastettavissa Tervola-moreenin yksiköihin: mo-
reenipatja II vastaa Vammavaara-moreenia, moreeni-
patja I erityiskerrostumisympäristöineen Petäjävaara-
moreenia ja satunnaisemmin esiintyvä pintamoreeni 
S Korttelivaara-moreenia.

5.2.2 Lajittuneet kerrostumat ja niiden 
tyyppipaikat

Stratigrafisesti alimpia lajittuneita kerrostumia 
ovat Mäkisen (1979) keskimmäisen moreenipatjan 
ja Sutisen (1992) Kemijoki-moreenin alapuolelta 
kuvaamat hiekka-, siltti- ja savikerrostumat. Suti-
nen (1992) tulkitsi mikrofossiilisisällön perusteella 
Saarenkylässä sijainneessa leikkauksessa (N7382,5 
I3447,6), joka on samalla tyyppipaikka Saarenkylä-
liejusavelle (Saarenkylä Gytja), esiintyneen orgaani-
sen savikerrostuman Eem-interglasiaaliseksi. Lepän 
vähäisen osuuden ja pähkinäpensaan puuttumisen 
perusteella siitepölystö voi vastata myös hieman 
viileämpää Varhais-Veikselin interstadiaalivaihetta.

Sihtuuna-moreenit, jotka eroavat aineksensa ja 
rakenteensa puolesta merkittävimmin yleisestä stra-
tigrafiasta, ovat syntyneet useassa eri vaiheessa. Alin 
moreeni vastaa Kemijoki-moreenia ja sen päälle ovat 
kerrostuneet lajittuneet sedimentit. Aario et al. (1997) 
ovat tulkinneet lajittuneiden kerrostumien synty-
neen subglasiaalisissa olosuhteissa massamaisten 
sedimenttivirtausten ja runsaan sulavesitoiminnan 
yhteisvaikutuksesta. Tulkintaa tukevat paikoin jopa 
harjanteiden suuntaiset valumis- ja siirrosrakenteet. 
Toisaalta, jos huomioidaan syvemmältä havaittujen 
kerroksellisten hiekkojen paksuus, laajuus ja kerrok-
sien häiriintymättömyys, niin olosuhteet viittaavat 
kerrostumiseen veden alla, melko tasaisessa veden 
virtauksessa. Koska harjanteet ovat moreenimuodos-
tumia ja koostuvat pintaosistaan moreeniaineksesta, 
lajittuneiden hiekkojen on täytynyt kerrostua ennen 
harjanteiden syntyä. Yksi vaihtoehto on kerrostumi-
nen subglasiaaliseen sulavesijärveen ennen ylimpi-
en moreenien kerrostumista. Se olisi periaatteessa 
mahdollista, koska Sihtuunan alue sijaitsee korkei-
den vaarojen välisessä laaksossa, joka on voinut 
olla otollinen alue jäätikönalaisen sulavesialtaan 
muodostumiselle. Todennäköisimmin kyseessä on 
kuitenkin laajempi, jäätikön edustan deltamainen 
muodostuma (kuva 64), joka on syntynyt jäätikön 
vetäytymisvaiheessa sulamisvesien purkauduttua 
jäätikköä reunustaneeseen järveen (vrt. esim. Lunkka 
& Gibbard 1996, Owen 1997). Sulamisvedet ovat 
todennäköisesti virranneet joko jäätikön sisäisestä 
tunnelista tai supraglasiaalisista sulamisvesiuomista 
(vrt. Evans 2003), koska vanhempia, subglasiaalisia 
uomia ei Sihtuunan luoteispuolella ole tavattu. Luo-
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teispuoleinen alue on kuitenkin toistaiseksi vähäisesti 
tutkittua, joten lajittuneita aineksien esiintymistä esi-
merkiksi moreenipeitteisinä ei varmuudella tiedetä. 
Joka tapauksessa, jäätikön reunan kielekkeisyys ja 
alustan sopiva topografia ovat voineet luoda suo-
tuisat olosuhteet (jää)järven syntymiselle jäätikön 
edustalle.

Ylempänä harjanteissa esiintyvistä hiekkalins-
seistä ja -kerroksista monet ovat syntyneet moree-
nien kerrostumisen aikaisen sulamisvesitoiminnan 
seurauksena, mutta osa on todennäköisesti peräisin 
alla olevasta lajittuneesta sedimenttikerrostumasta 
josta ne on uudelleenkerrostettu pintaosan moree-
niainekseen. Tästä ovat merkkinä siirrosrakenteet 
yksittäisissä linsseissä ja toisaalta, rakenteiden jatku-
vuudet erillään olevissa ja eriasentoisissa linsseissä. 
Periglasiaaliset involuutiorakenteet linsseissä ovat 
todiste lajittuneiden sedimenttien olemisesta alttii-
na jäättömän, todennäköisesti interstadiaalivaiheen 
periglasiaalisille olosuhteille (Holoseenin aikana ei 

niiden syntymiselle ole sopivia olosuhteita esiinty-
nyt). Ajatusta tukee tutkimuskuopasta M150 Kemi-
joki-moreenin pinnassa havaittu jääkiila niin ikään 
merkkinä periglasiaalisista olosuhteista, joten moree-
ni ja deltamainen muodostuma lienevät peräisin sa-
masta jäätiköitymisvaiheesta. Kolme hiekoista tehtyä 
OSL-ikämääritystä (taulukko 11) tukevat ajatusta ja 
osoittavat kerrostumisen tapahtuneen Keski-Veik-
selin aikana, todennäköisesti interstadiaalivaiheen 
aikana. Hiekat on tulkittu interstadiaalikerrostumaksi 
ja nimetty Sihtuuna-hiekoiksi (Sihtuuna Sands) tyyp-
pipaikan ollessa tutkimuskuopassa M124 (N7344,6 
I2529,6), Sihtuunan kylässä.

Korttelivaaran alueen moreeninalaisissa lajittuneis-
sa kerrostumissa ei tavattu merkkejä periglasiaalisista 
häiriörakenteista. Moreeniaineksesta tehdyt kivilaskut 
kuitenkin osoittivat, että lajittuneiden kerrostumien 
päällä oli kaksi toisistaan poikkeavaa moreeniyksik-
köä; alempi hyvin pitkämatkaista (> 5 km) ja ylempi 
enemmän paikallista kivilajia (graniitti/graniitti- 
gneissi) sisältävä (kuva 46). Lajittuneita kerrostumia 
tavattiin useasta paljastumasta ja maanottopaikasta 
varsinaisen tutkimuskohteen pohjoisluoteispuolelta, 
joten kyseessä on hieman pidempi, vaikkakaan ei 
kovin leveä, harjannemuodostuma. Sarala (1997a) on 
aiemmin tulkinnut harjanteen olevan Varhais-Veik-
selin jäätikön reunamuodostuma. Topografisesta ase-
mastaan johtuen se olisi voinut säilyä myöhemmältä 
jäätikköeroosiolta suojassa. Harjanne voi olla myös 
Myöhäis-Veikseliä vanhemmassa jäätiköitymisvai-
heessa syntynyt pohjois-eteläsuuntainen harju, jol-
laisia on moreenipeitteisinä tavattu Lounais-Lapista 
(vrt. Mäkinen 1985) tai nuorempi subglasiaaliseen 
railoon tai tunneliin syntynyt sulavesimuodostuma, 
joka on peittynyt deglasiaation edetessä moreeneilla 
(vrt. Punkari 1984, 1997 ja Sharpe 1988). Kerrostu-
masta ei ole toistaiseksi tehty ikämääritystä.

Moreenien kerrostumisen jälkeen vaarajaksot ja 
korkeammat mäet ovat rinteiltään Ancylusjärven ja 
myöhemmin Litorinameren huuhtomia ja paikoin 
uudelleen kerrostuneiden, osin lajittuneiden kerros-
tumien peittämiä. Alavemmilla alueilla moreeni-
muodostumat ovat pintaosiltaan rantakerrostumien 
peittämiä ja myöhempien matalanveden rantavai-
heiden huuhtomia. Tämä rantakerrostumavaihe on 
nimetty Suolijoki-muodostumaksi (Suolijoki For-
mation), jonka tyyppipaikka on tutkimuskuopassa 
M118 (N7345,5 I2561,5), Vammavaarassa. Ancy-
lusjärven syvänvedenvaiheesta, jolloin ylin ranta oli 
liki 220 metrin korkeudella nykyisen merenpinnan 
yläpuolella, on todisteena esimerkiksi Vammavaaran 
tutkimuskohteesta löydetty kerrallinen jääjärvise-
dimenttikerrostuma. Sedimenttien seasta löydetyt 
painuneet kivet (drop stones) ovat peräisin vedessä 
kelluneista jäälautoista ja siten merkki proglasiaali-
sista olosuhteista.

Kuva 64. Yksinkertaistettu malli Sihtuunan alueen tutkimuskuoppien 
pohjaosista havaitun lajittuneen muodostuman syntymisestä. Sulamisve-
det purkautuivat jäätikköä reunustaneeseen järveen ensimmäisen Etelä-
Lapin alueelle ulottuneen Veikselin jäätiköitymisen sulamisvaiheessa. 
Sulamisvedet ovat purkautuneet järveen enimmäkseen jäätikön sisäisistä 
tunneleista tai jään päällä olleista uomista.
Fig. 64. Simplified model of the formation of the sorted unit found near 
the bottom of the test pits in the Sihtuuna area. During the deglacia-
tion of the first Weichselian glaciation that reached southern Finnish 
Lapland, meltwater flowed out into a lake along the ice margin. The 
outflow occurred mainly through tunnels in the ice or through channels 
on the ice surface. 
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Ribbed-moreenien syntyteorioita on esitetty lu-
kuisia niiden hieman yli puolen vuosisataisen tutki-
mushistoriansa aikana esimerkiksi jäätikön reunan 
puskumoreeneista (esim. Shaw 1979 ja Bouchard 
1989) jäätikön pohjan aaltomaisen liikkeen synnyt-
tämiin harjanteisiin (Aario 1990) ja useammassa 
vaiheessa syntyneisiin muotoihin (esim. Lundqvist 
1997 ja Möller 2005). Hättestrandin (1997) mukaan 
kerrostuminen tapahtui subglasiaalisesti lämpimän 
ja kylmän jäätikön pohjaosan kontaktissa (kuva 65). 
Jäätikön liikkeen aiheuttaman jännityksen vuoksi 
alla oleva jäinen maapeite alkoi rakoilla ja syntyi 
jäisiä lohkoja. 0°C-rajan kohottua kallion pinnan ja 
maapeitteen kontaktiin, lohkot alkoivat liukua jään 
mukana. Liikkeen aikana lohkoissa tapahtui veny-
mistä ja kiertymistä, mutta pääsääntöisesti syntyi 
morfologia, jossa harjanteet näyttivät vastaavan pa-
lapelinomaisesti toisiaan (Hätterstrand 1997, Kleman 
& Hättestrand 1999). Liikkeen suunta on nähtävissä 
yksittäisiin harjanteisiin liittyvinä pitkittäisinä ele-
mentteinä tai harjanteiden vähittäisessä vaihettumi-
sessa pitkittäisiin muotoihin.

Lukuisista teorioista huolimatta kerrostumisolo-
suhteet ovat edelleen tulkinnanvaraisia, koska nykyis-
ten jäätiköiden moreenimuotoina niitä ei ole tavattu 
ja toisaalta, subglasiaalista kerrostumista on lähes 
mahdoton tutkia. Topografisesti pohjan olosuhteet, 
joissa ribbed-moreeneja on syntynyt ja esiintyy, vaih-
telee huomattavasti. Esimerkiksi Suomessa ribbed-
moreenit ovat yleisiä laajoilla, suhteellisen tasaisilla 
ja alavilla alueilla Etelä-Lapissa ja länsirannikolla, 
kun taas Ruotsissa näitä muodostumia tavataan niin 
alavemmilla alueilla kuin vuoristolaaksoissakin. 
Merkityksetön pohjan topografia ei kuitenkaan ole, 
kuten voi huomata Peräpohjan liuskealueelta Keski-
Lapin graniittialueelle siirryttäessä. Liuskealueella 
ribbed-moreeneja esiintyy laajalti suhteellisen tasai-
silla tai laakeilla alueilla. Graniittialueen mäkisessä 
ja epäsymmetrisessä maastossa ribbed-moreeneja 
ei tavata, vaikka sijainniltaan alue on keskeisellä 
muodostumien syntymisalueella. Ruotsin puolella, 
vastaavalla etäisyydellä viimeisimmästä jäänjakajasta 
mutta pinnanmuodoiltaan tasaisella alueella, ribbed-
moreenit sen sijaan ovat yleisiä. Reunan olosuhteilla 
– jäätikön päätymisellä veteen tai kuivalle maalle 
– ei myöskään näyttäisi olevan vaikutusta ribbed-
moreenien syntymiselle. Kuitenkin, johtuen niiden 
globaalista luonteesta ja esiintymistavasta jäänjaka-
javyöhykkeen ympäristössä niin Skandinaviassa kuin 
Pohjois-Amerikassakin, niiden syntyolosuhteissa 
täytyy olla samankaltaisuutta.

Yhteneväisyys näyttäisi liittyvän deglasiaation 
loppuvaiheen jäätikön dynamiikkaan ja tiettyihin 
ilmasto-olosuhteisiin. Lämpötilan nousu Myöhäis-

Veikselin lopussa on ollut todella nopeaa, kuten 
happi-isotooppikäyrästä voi todeta (kuva 66). Eri-
tyisesti nuoremman Dryas-kauden (12 800 – 11 600 
vuotta sitten) jälkeen keskilämpötila on kohonnut 
muutamassa sadassa vuodessa lähes 10°C (Boulton 
et al. 2001). Tästä seuranneen jään massan voimakas 
väheneminen haihtumalla ja reuna-alueen nopea sula-
minen ovat voineet johtaa tilanteeseen, jossa pinnan 
ja pohjan välinen lämpötilaero on ollut suuri. Toisin 
sanoen jäätikön pintaosan ja reunan lämpeneminen on 
ollut nopeampaa mitä lämpötilan tasapainottuminen 
on edellyttänyt ja siten jäätikkö on pysynyt pitempään 
kylmäpohjaisena jään ohenemisesta ja reunan nopeas-
ta vetäytymisestä huolimatta. Sulamisen nopeudesta 
deglasiaation loppuvaiheessa kertoo esimerkiksi 
Boultonin et al. (2001) arvio jäätikön reunan vetäy-
tymisestä Salpausselkävyöhykkeeltä Etelä-Suomesta 
ja Vienan meren pohjukasta jäänjakajavyöhykkeelle 
Ruotsiin noin 1500 vuodessa. Vetäytymisnopeus on 
ollut noin 350 – 500 m vuodessa. Samaan aikaan on 
esimerkiksi Etelä-Lapin itäosissa ja Koillismaalla 
esiintynyt suuria purkausuomastoja, joissa jäästä 

Kuva 65. Jäätikön kylmän ja lämpimän pohjaosan suhde ribbed-moree-
nien muodostumiseen liikkuvan jäämassan alla Kleman & Hättestrandin 
(1999) mukaan. Vertailun vuoksi kuvassa on esitetty myös drumliinien 
ja harjujen syntyolosuhteet.
Fig. 65. The relation of cold-bed glacier and thawed-bed glacier to the 
formation of ribbed moraines under a flowing ice sheet according to 
Kleman & Hättestrand (1999). For reference the figure also shows the 
conditions in which drumlins and eskers are formed.

5.3	Ribbed-moreenien	kerrostumisprosessi
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nopeasti vapautuneet sulamisvedet ovat virranneet. 
Myöhemmin jäätikköä on vielä reunustanut suuret 
sulamisvesimassat (jääjärvet ja Ancylusjärvi). Jääti-
kön aktiivinen liike on edelleen jatkunut. Liikkeestä 
on aiheutunut tasapainoa hakevaan, enimmäkseen 
kylmäpohjaiseen jäähän jännitteitä, joiden voimasta 
pohjaosa on alkanut rakoilla. Hätterstrand (1997) 
on esittänyt, että juuri kylmän ja lämpimän pohjan 
kontaktissa tapahtunut jäätikön pohjaan kohdistama 
jännite on johtanut alla olevien kerrostumien hal-
keilemiseen ja blokkiutumiseen. Liikkeen jatkuessa 
eriytyneet blokit ovat joutuneet jäätikön siirtämiksi 
matkan ollessa keskimäärin 100 – 300 m. Lopputu-
loksena on ollut kylkiluumainen (ribbed) morfologia, 
jossa harjanteet vierekkäin asetettuna näyttäisivät 
sopivan kuin palapelin palat yhteen. Niin ikään, har-
janteiden aines koostuu vastaavasta aineksesta kuin 
ympäröivä maapeite ja voi siten vaihdella eri alueilla 
ja vierekkäisissä harjanteissakin huomattavasti. Mor-
fologian säilymisen kannalta jäätikön liikkeen olisi 
täytynyt kuitenkin melko nopeasti hidastua tai loppua 
blokkien siirtämisen jälkeen. Tutkimusalueelta tehdyt 
havainnot paikallista kallioperää ja hyvin lyhyttä jää-
tikkökuljetusta edustavista pintalohkareista kuitenkin 
osoittavat, että liikkeen ja samanaikaisen pohjan 
kulutuksen on täytynyt jatkua pidempään, jotta alla 
olevaa kallioperää on saatu louhittua ja siirrettyä isoi-
na lohkareina harjanteiden pinnalle (Sarala 2005c). 
Jäätikön liikkeen jatkuminen ja pohjan olosuhteiden 
muuttuminen kylmän ja lämpimän vuorotteluksi ovat 

todennäköisesti johtaneet jäätymis-sulamisprosessin 
syntymiseen (vrt. Alley et al. 1997) harjanteiden 
välisellä alueella. Siitä seurauksena on ollut jäätikön 
alla olevaan kallionpintaan saakka ulottunut louhiva 
toiminta ja irrotetun aineksen lyhyt kuljetus ja kerros-
taminen harjanteiden pinnalle. Toiminta on jatkunut 
niin kauan kuin jäätikön liike on jatkunut ja pohjan 
olosuhteet ovat pysyneet vallitsevasti kylmänä. 

Sulamis-/jäätymiskerrostumismekanismin myötä, 
mikäli alla oleva maapeite on ollut riittävän ohut, 
myös paikallista kallioperää on louhittu kivinä ja 
lohkareina harjanteiden pintaosaan ja pinnalle. Lou-
hinnan tehokkuudesta kertoo se, että tutkimusalueella 
pintalohkareiden kivilajit vastaavat monin paikoin 
täydellisesti alla olevaa kallioperää ja lohkareet voi-
vat olla useiden kuutiometrien kokoisia. Samassa 
uudelleenkerrostavassa prosessissa ribbed-moree-
neissa ylimpään moreeniyksikköön on syntynyt ker-
roksellinen piirre moreeniaineksen seassa esiintyvien 
hiertopintojen sekä hiekkaisten/soraisten kerrosten 
ja linssien vuorotellessa. Tällaisia tavataan yleisesti 
ribbed-moreeneissa kaikilla niiden esiintymisalueilla 
(esim. Lundqvist 1969 ja 1989, Kurimo 1977, Shaw 
1979, Bouchard 1989, Aario et al. 1997, Hätterstrand 
1997, Sarala & Rossi 1998). Hiertymisestä johtuen 
lyhytmatkaista ainesta on joutunut myös moreeni-
aineksen hienoimpiin fraktioihin. Tämä piirre tulee 
esiin moreenigeokemiassa, jossa ylimmästä moree-
nipatjasta otetuissa näytteissä näkyy selkeästi alla 
olevassa kallioperässä esiintyvien mineralisaatioiden 

Kuva 66. Nuoremman Dryas-kauden jälkeinen nopea lämpötilan nousu GRIP-käyrällä (δ18O) ja Pohjois-Atlan-
tin vedenpinnan lämpötilan muutosta (°C) kuvaavalla käyrällä. Lämpötilan voimakas nousu on voinut johtaa 
ribbed-moreenien synnylle sopiviin subglasiaalisiin olosuhteisiin. (GRIP-happi-isotoopit Johnsen et al. 1992 
mukaan ja Pohjois-Atlantin merenpinnan lämpötilat Bard 2002 mukaan)
Fig. 66. The GRIP curve (δ18O) and North-Atlantic sea surface temperature curve (°C) depicting quick decrease 
of mean temperatures after Younger Dryas. This might have led to the formation of ribbed moraines under 
subglacial conditions. (GRIP Oxygen Isotopes after Johnsen et al., 1992 and North-Atlantic Sea Surface Tem-
perature Reconstruction after Bard, 2002)

°Cδ18O
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aiheuttamat anomaliat (vrt. Sarala & Rossi 1998, 
2000, Sarala 2005a). Sen sijaan, alimpien moreeni-
patjojen hienoaineksen metallipitoisuuksien voidaan 
todeta edustavan yleistä tasoa ja anomaalioiden muo-
dostuvan kuten pohjamoreeneissa yleensä (kuva 67). 
Ribbed-moreenien ylimmän moreenipatjan kerros-
tumismekanismista johtuva geokemiallinen erityis-
piirre on erittäin hyödyntämiskelpoinen ominaisuus 
malminetsinnässä.

pohjois-luoteesta (310° – 350°) ja nuorempi länsi-
luoteesta (290° – 320°) tai lännestä (270° – 290°) 
(kuva 39, liite 1). Näitä jäätiköitymisvaiheita vastaa 
alueelta tavatut moreenipatjat. Vanhemman virtaus-
vaiheen kaukaisimmat reunan asemaa indikoivat 
päätemoreenit on löydetty Pohjois-Pohjanmaalta, 
Pudasjärven etelä- ja kaakkoispuolelta, Puhosjär-
veltä ja Viinivaarasta (Sutinen 1984). Nuorempi 
jäätiköityminen edustaa Veikselin maksimilaajuuteen 
ulottunutta jäätiköitymisvaihetta. Sen kerrostamia 
pääte- tai reunamuodostumia ei tutkimusalueelta ole 
havaittu.

Paikoin esiintyy myös lounaisempia uurresuuntia 
(230° – 250°), jotka indikoivat joko paikallisempaa 
virtaussuuntien vaihtelua vetäytymisen loppuvai-
heessa tai joissain tapauksissa mahdollisesti Veikseliä 
vanhempaa virtaussuuntaa. Johansson & Nenonen 
(1993) ovat esittäneet Vammavaaran lounaispuolella 
havaitun vastaavan uurresuunnan edustavan jäätikön 
deglasiaatiovaiheen viimeisintä virtausta. Saman-
suuntaisia uurteita havaittiin myös Petäjävaaran 
kohdealueella ja sen länsipuolella usein silokallioilta 
tai ohuen moreenipeitteen alta. Kuitenkaan tuon 
virtaussuunnan mukaista moreenimorfologiaa tai 
laajemmin esiintyvää moreenin kiviaineksen suunta-
usta ei alueelta tavata. Koska lounaisia uurresuuntia 
tavataan vain korkeiden vaarojen ympäristössä, ne 
johtunevat kiertoliikkeestä, jonka korkeat vaarat ovat 
aiheuttaneet jäätikön liikkeeseen. Läntisen virtauksen 

Kuva 67. Petäjävaaran kohdealueelta tehtyjen havaintojen pohjalta laa-
dittu teoreettinen malli kullan esiintymisestä kahdessa moreenipatjassa 
ribbed-moreenialueella, kun kalliossa esiintyy (A) yksi malmijuoni tai 
(B) useita kultarikkaita hiertovyöhykkeitä tai malmijuonisto.
Fig. 67. Theoretical model for the distribution of gold in the two till beds 
of the ribbed moraines when (A) only one ore dyke or (B) several gold-rich 
shear zones or ore dykes are present in the bedrock.

5.4 Glasiaalidynamiikka

Uurteita ja moreenin kiviaineksen sekä moreeni-
muodostumien suuntauksia on säilynyt kolmesta eri 
jäätiköitymisvaiheesta Etelä-Lapin alueella. Viimei-
simmästä jäätiköitymisvaiheesta on lisäksi olemassa 
runsaasti havainnoituja lohkareviuhkoja (vrt. Salonen 
1986), jotka indikoivat liikkeen suunnan lisäksi myös 
jäätikön dynamiikkaa. Maapeite on enimmäkseen 
ohut ja varsinkin intensiivisten jäätikkökielekkeiden 
alueilla maa- ja kallioperään on kohdistunut voima-
kas jäätikön eroosio. Sen seurauksena vanhempien 
jäätiköitymisten aikana syntyneet kerrostumat ovat 
kuluneet lähes kokonaan pois. Tämä näkyy hyvin 
havaintojen määrässä, joita on tehty Veiksel-jääkautta 
vanhemmista kerrostumista. Ainoastaan kaksi jo 
aiemmin mainittua havaintoa on Saale-jääkaudelta 
(Mäkinen 1979, Sutinen 1992), kun pohjoisempaa 
Lapista havaintoja on tehty useampia (esim. Hirvas 
et al. 1977, Hirvas & Nenonen 1987, Hirvas 1991). 
Moreenipatjoista määriteltyjen kivien suuntauksien 
perusteella jäätikön virtaus on ollut länsi-lounaasta 
itä-koilliseen. Myös samansuuntaisia uurrehavain-
toja on tehty esimerkiksi Länsi-Lapista (Kujansuu 
1967), joten silloisen jäänjakajan voidaan todeta 
olleen Veiksel-jääkauden loppuvaiheen jäätiköihin 
verrattuna etelämpänä. Glasiaalimorfologiaa ei tuosta 
virtausvaiheesta ole säilynyt.

Moreenistratigrafian perusteella Veiksel-jääkau-
della jäätikkö on varmuudella peittänyt kaksi kertaa 
Etelä-Lapin alueen. Vanhempi virtaussuunta on ollut 
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kääntyminen lounaiseksi edustaa siten aivan jäätikön 
reunaosien viimevaiheen paikallista virtaussuuntien 
muutosta laajemman jäätikön virtauksen sijaan.

Lounais-Lapissa ja Ruotsin puolella esiintyvät 
lounaiset uurrehavainnot ovat ongelmallisia, sillä 
siellä niitä on havaittu ristiuurteissa nuorimpana 
virtaussuuntana keskellä luode-kaakkosuuntaista 
drumliinikenttää. Yksi vaihtoehto on, että ne ovat 
syntyneet aivan jääkauden lopussa jäätikön reunan 
paikallisessa virtauksessa tai esimerkiksi kelluvi-
en jäälohkareiden pohjakosketuksessa (cf. Benn & 
Evans 1998). Voi myös olla, että ne eivät edusta 
laajempaa, deglasiaation viimevaiheen lounaista 
jäätikön virtausta vaan ovat pikemminkin seurausta 
varhaisemmasta kielekevirran dynamiikasta. Nope-
asti virtaavan jäätikkökielekkeen kokooma-alueella 
jäätä virtaa säteittäisesti keskusalueelta kielekkeeseen 
ja silloin kulutusjäljet voivat suuntautua viistosti 
päävirtaussuuntaan nähden (vrt. Kleman 1994, Hät-
testrand & Kleman 1999).

Jäätikön voimakasta eroosiota on helpottanut suh-
teellisen tasainen topografia Etelä-Lapin alueella. 
Ainoastaan Peräpohjan liuskealueen kvartsiitista 
koostuvat vaara-alueet ovat muodostaneet korke-
ampia esteitä jäätikkövirtauksille. Pohjoisempana 
Keski-Lapin graniittialueella ja Koillismaan ker-
rosintruusioalueilla topografia on huomattavasti 
vaihtelevampaa ja korkeuserot huomattavia. Osassa 
Etelä-Lapin aluetta maapeite on ohut ja siitä päätellen 
kulutus on noilla alueilla ollut toistuvasti voimakas-
ta. Paikoin on säilynyt vanhempia kerrostumiakin 
ruhjevyöhykkeissä, jokilaaksoissa ja korkeimpien 
alueiden suojapuolella sekä jossain määrin vanhoissa 
reunamuodostumissa. Topografisten tekijöiden lisäksi 
jäätikön dynamiikaltaan passiiviset ja kylmäpohjaiset 
kielekkeet ovat niin ikään suojanneet alustaansa. Poh-
joisempana, viimeisimmän jäänjakajavyöhykkeen 
alueella, vanhemmat kerrostumat sen sijaan ovat 
yleisempiä.

Alueella esiintyvistä kolmesta moreenipatjasta 
kaksi alinta on pohjamoreeneja, jotka molemmat 
edustavat niitä kerrostaneiden jäätiköitymisien ete-
nemisvaiheita (vrt. Dreimanis 1989, Boulton 1996, 
Menzies & Shilts 1996, Benn & Evans 1998). Sula-
misvaiheiden aikana kerrostuneet löyhemmät mo-
reenikerrostumat ovat kuluneet pois tai tiivistyneet 
myöhempien virtausten aikana. Myöhäis-Veikselin 
jäätiköitymisen jäljiltä sen sijaan on havaittavissa 
koko moreenipatjan kehityskaari etenemisvaiheen 
pohjamoreenista sulamisen pintamoreeniin. Ancy-
lusjärven vaikutusalueella tätä kehitystä on vielä 
täydentäneet veteen kerrostuneet moreenit ja ker-
ralliset sedimentit sekä isostaattisen kohoamisen ja 
vedenpinnan laskun seurauksena syntyneet ranta-
kerrostumat. Ribbed-moreeneista tavattu Petäjävaa-
ra-moreeni edustaa muiden moreenimuodostumien 

kerrostumiseen verrattuna hyvin poikkeavaa jäätikön 
dynamiikkaa. Tätä moreenia tavataan vain ribbed-
moreeniharjanteissa ja sen kerrostumismekanismi 
on ollut monivaiheinen prosessi, kuten edellisessä 
luvussa esitettiin.

Moreenin kiviaineksen kulkeutumisessa pohjois-
luoteinen suuntaus näkyy pitkämatkaisten graniittien 
esiintymisenä moreeniaineksessa. Pitkän kuljetus-
matkan taustalla on aineksen kulkeutuminen jään 
sisällä ja/tai useamman perättäisen jäätiköitymisvai-
heen kuljetus, mikä näkyy kivien hyvänä pyöristy-
neisyytenä. Sen sijaan, ribbed-moreeniharjanteiden 
pintaosan kiviaineksessa ja pinnan lohkareikossa 
teräväsärmäisten, paikallisten kivilajien suuri osuus 
on huomattava. Ribbed-moreenien synnyn aikaisesta 
jäätikön intensiivisestä ja louhivasta, mutta kulje-
tusmatkaltaan hyvin lyhyestä toiminnasta kertovat 
lyhyet lohkareviuhkat. Usein kyse on vain muutaman 
kymmenen tai maksimissaan sadan metrin kuljetus-
matkoista.

Molemmat Veikselin jäätikkövirtaukset ovat ol-
leet aktiivisia ja muodostaneet selviä morfologisia 
muodostumia. Samalla muodostumat kuvastavat 
niitä kerrostaneiden jäätiköiden virtaussuuntia (liite 
2). Kummankin jäätiköitymisen etenemisvaiheessa 
jäätikkö on ilmeisesti laajentunut ja virrannut melko 
yhtenäisenä laattana reunaa kohti. Tästä merkkinä 
ovat laajat yhdensuuntaiset uurteiden ja kivien suun-
tausparvet (liite 1). Vetäytymisvaiheessa jäätikön 
reunaosat ovat jakautuneet dynamiikaltaan vaihte-
leviksi kielekkeiksi. Kielekkeisyydestä merkkinä 
ovat vanhemmat reunamuodostumakaaret Pudasjär-
vellä ja sen pohjois- ja luoteispuolella (vrt. Mäkinen 
1985, Sutinen 1992). Ne heijastelevat varsin hidasta 
deglasiaatiota, jossa reunan vetäytyminen on toistu-
vasti pysähtynyt ja suuret reunamuodostumat ovat 
kerrostuneet. Sen sijaan, Myöhäis-Veikselin ajan 
kielekevirtauksista kertovat päätemuotojen sijas-
ta erilaiset glasiaalimorfologiat ja muodostumien 
vaihettumasarjat. Esimerkkinä on läntisen virtauk-
sen aikana syntynyt aktiivisten moreenimuotojen 
vaihettumissarja poikittaisista ribbed-moreeneista 
drumliineihin ja vakoumiin Kemijärvi-Ranua-Ro-
vaniemi kolmiossa (liite 2). Idempänä sarja jatkuu 
Kuusamon drumliinikenttänä. Kielekkeiden virtaus-
nopeus on ollut suuri deglasiaation loppuvaiheessa ja 
se on osaltaan vaikuttanut liikettä hyvin indikoivien 
moreenimorfologioiden syntyyn alueelle. Kleman et 
al. (1997) ovat arvioineet näiden kielekkeiden olleen 
jopa surging -tyyppisiä eli hyvin nopeasti virtaavia 
kielekkeitä. Vastaavaan päätelmään ovat myös tulleet 
Arnold & Sharp (2002) mallintaessaan viimeisimmän 
deglasiaatiovaiheen dynamiikkaa ja hydrologiaa.

Myöhäis-Veikselin lopun Etelä-Lapin aluetta hal-
linneet kaksi aktiivista kielekevirtausta, Kuusamon 
kieleke ja Oulun kieleke, virtasivat itsenäisesti, mutta 
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kuitenkin kontaktissa toisiinsa länsi-itäsuuntaisesti 
kohti Venäjän Karjalaa. Vetäytymisen edetessä Itä-
Suomen tasalle, kielekkeet alkoivat eriytyä. Kielek-
keiden väliin alkoi syntyä saumamuodostuma, jonka 
kerrostuminen jatkui myöhemmin vetäytymisen edet-
tyä Taivalkosken ja Pudasjärven kautta aina Peräme-
ren rannikolle saakka ulottuvana muodostumaketjuna 
(liite 3). Iso-Syötteen alueen laajat vaarajaksot Pudas-
järven ja Taivalkosken pohjoispuolella ovat toimineet 
luontaisena jakajana kielekkeiden välissä. Samalla ne 
on pidättäneet keskelle jäänyttä Ranuan kielekettä 
ja estäneet sen aktivoitumisen. Pohjoisempana Sal-
lan aktiivinen kielekevirtaus on virrannut luoteesta 
kaakkoon kohti Kuusamon kielekettä. Tämä on osal-
taan aiheuttanut Kuusamon kielekkeen kiertymisen 
hieman kaakkoon itäosissaan. Myöhemmin, jäätikön 
reunan vetäydyttyä Länsi-Lappiin saakka, virtaus on 
kääntynyt jälleen läntisestä enemmän luode-kaakko-
suuntaiseksi kohtisuoraan jäänjakajasta poispäin.

Kuusamon ja Oulun kielekkeiden väliin jäi passii-
vinen Ranuan kieleke. Sen pohja oli kylmäpohjainen 
säilyttäen alla olleen, vanhemman morfologian. Kyl-
mäpohjaisuus oli jäänne tuon jäätiköitymisvaiheen 
maksimiajalta, jolloin jäätikön keskusalue oli kyl-
mäpohjainen, heikosti alustaansa erodoiva. Jäänjaka-
javyöhyke oli todennäköisesti tuon maksimivaiheen 
aikana laajempi mitä deglasiaation lopussa. Siten 
nykyistä Perämeren ja Peräpohjolan aluetta peitti 
jäätikön stagnantti keskusalue. Kylmäpohjaisuuden 
syntymistä ja vanhempien muodostumien säilymistä 
edesauttoi ensinnäkin viimeisen interstadiaalivai-
heen tai ainakin sen lopun kylmä (periglasiaalinen) 
ilmasto, jolloin maapeite oli jo valmiiksi ikiroudassa 
ja toiseksi, deglasiaatiovaiheen jäätikön sisäisen läm-
pötilan epätasapaino. Todisteena Ranuan kielekkeen 
kylmäpohjaisuudesta on vanhojen, lähes pohjois-
eteläsuuntaisten drumliinien säilyminen Kemin ja 

Ranuan välisellä alueella. Muodostumat ovat suuria 
kooltaan ja selkeästi niitä muodostaneen jäätikkö-
virtauksen suuntaisia. Myöhemmän, läntisen virta-
uksen suuntaisia muotoja on vain paikoin nähtävissä 
drumliinien pinnalla tai drumliinit ovat itäpuoleltaan 
pullistuneita. Sutinen (1992) on kuvannut runsaasti 
läntisiä kivien suuntauksia drumliinien pintaosan mo-
reenista, joten myöhemmän, joskin heikon virtauksen 
on täytynyt ylittää vanhemmat drumliinit. Kentän 
pohjoisreunalla vaihtuminen läntisessä virtauksessa 
kerrostuneisiin ribbed-moreeneihin on kuitenkin 
hyvin jyrkkä. Vain muutamia yksittäisiä, vanhempaa 
suuntaa indikoivia drumliinimaisia muotoja tavataan 
ribbed-moreenikenttien keskellä, joten hyvin erilai-
sista kielekeolosuhteista on ollut kyse.

Jäätikön reunan olosuhteiden radikaali ero Veik-
selin eri jäätiköitymisten vetäytymisvaiheissa voi 
selittyä sillä, että maanpinta oli varhaisten, pienem-
pien jäätiköitymisvaiheiden aikana huomattavasti 
korkeammalla mitä viimeisimmän (maksimi)vaiheen 
jälkeisessä deglasiaatiossa. Eem-interglasiaalin ja 
Varhais- sekä Keski-Veikselin aikana maan isos-
taattinen kohoaminen eteni Saalen jäätiköitymisen 
jäljiltä huomattavasti nykyistä pidemmälle. Nenonen 
(1995b) on arvioinut, että esimerkiksi Perämeren 
pohja olisi ollut 90 – 100 m nykyistä korkeammalla. 
Myös rannikko ja sisämaa-alueet ovat olleet samassa 
suhteessa huomattavasti nykyistä korkeammalla. 
Koska etelämpänä, Etelä-Suomessa ja Merenkur-
kussa ei ollut jäätikköä, myöskään jäätikön edustan 
sulamisvesiallasta ei päässyt muodostumaan. Sen 
sijaan, Myöhäis-Veikselin lopulla sulamisvesiä on 
ollut runsaasti saatavilla jäätikön nopean sulamisen 
seurauksena ja siitä syystä jäätikön edustan sulamis-
vesijärven (Ancylusjärven) syntymiselle on ollut 
hyvät edellytykset.

5.5	Moreenistratigrafiaan	ja	-morfologiaan	johtaneiden	jäätiköitymisvaiheiden	ikä

Veikselin eri vaiheiden ajoittamisongelma on ollut 
koko sen tutkimushistorian ajan 1900-luvulta tähän 
päivään saakka keskustelun alla. Boulton et al. (2001) 
ovat kiteyttäneet ongelman jakamalla käsitykset kah-
teen koulukuntaan, joista ryhmä A tulkitsee jäätikön 
oskilloineen useamman kerran Veikselin aikana, mut-
ta vanhempien (Saalen ja Varhais-/Keski-Veikselin) 
muodostumien säilyneen virtausten alla. Ryhmä B 
uskoo yhden jäätiköitymisvaiheen kehittyneen vä-
hitellen kohti Myöhäis-Veikselin maksimia ja orgaa-
nisten välikerrosten edustavan uudelleenkerrostettua 
interglasiaalista materiaalia. Molempien väitteiden 
puolesta on esitetty paljon todisteita ja osittain samoja 
argumentteja on käytetty toisiaan vastaan.

Tulkintaan useammasta Veikselin jäätiköitymis-

vaiheesta päätyneitä tutkimuksia on paljon ja näihin 
lukeutuu myös Venäjän alueelta tehdyt viimeisim-
mät tutkimukset (QUEEN-projekti). Niiden mukaan 
itäisen Skandinavian alueella on ollut kolme jääti-
köitymisvaihetta Veikselin aikana (esim. Mangerud 
et al. 2001, Svendsen et al. 2004). Ensimmäinen, 
pinta-alaltaan pienin etenemisvaihe on ollut noin 
85 000 – 95 000 vuotta sitten (happi-isotooppivaihe 
5b), jota seurasi Peräpohjola-interstadiaali. Toinen 
jäätiköitymisvaihe alkoi noin 74 000 vuotta sitten ja 
kesti noin 15 000 – 20 000 vuotta (vaihe 4). Tuolloin 
jäätikön reuna olisi yltänyt ainakin Etelä-Suomeen 
saakka, ehkä Suomenlahden eteläpuolelle (vrt. esim. 
Raukas et al. 2004) ja jonkin verran Venäjän Karjalan 
puolelle. Tätä seurasi interstadiaalivaihe, jolloin jääti-
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kön reuna vetäytyi lähes koko Suomen alueelta pois. 
Happi-isotooppivaiheen 3 lopussa on siten esiintynyt 
lämpimämpi ja ainakin suurimmaksi osaksi jäätön 
välivaihe Suomessa. Sitä seurasi Veikselin maksimiin 
laajentunut jäätiköitymisvaihe, joka alkoi noin 25 000 
vuotta sitten.

Toisenlainen tulkinta (ryhmä B) tehdyistä ha-
vainnoista arvioi jäätikön peittäneen Suomea koko 
Veikselin ajan ilman lämpimämpien välivaiheiden 
oskillointia (esim. Forsström 1991, 1995, Forsström 
& Punkari 1997). Tämä perustuu tulkintaan, jossa 
kaikki interstadiaaliksi arvioidut välikerrokset ovat-
kin uudelleen kerrostettuja interglasiaalikerrostumia, 
eikä Varhais-Veikselin interstadiaaleja ole esiintynyt. 
Kerrostumia nuorentavana tekijänä on ollut pääsään-
töisesti ajoitusmenetelmiin liittyneet virhelähteet. 
Hieman lievempi tulkinta on esitetty Boultonin et al. 
(2001) artikkelissa, jossa jäätikössä esiintyy kylmien 
ja lämpimimpien vaiheiden vuorottelun mukaista 
oskillaatiota ja yksi jäätön välivaihekin (5a).

Varsinaisen ongelman on muodostanut luotettavien 
ajoitusmenetelmien puuttuminen jäätiköitymishisto-
rian tutkimuksesta. Pitkään käytössä olleen radiohiili-
ajoituksen (14C) luotettavuusrajana on pidetty 35 000 
– 40 000 kalenterivuoden ikää (Kitagawa & van der 
Plicht 1998), mutta viime vuosina on luotettavia ajoi-
tuksia voitu tehdä jopa 50 000 vuotta vanhoista näyt-
teistä (Voelker et al. 2000, Hughen et al. 2004, Fair-
banks et al. 2005) Määritysraja ulottuu kuitenkin vain 
Keski-Veikselin puoleen väliin. Lukuisat orgaanisista 
välikerroksista tehdyt määritykset, joissa saadut iät 
sijoittuvat tuolle aikavälille, antavat vain ehkä mi-
nimi-iän kerrostumalle. Myös virhemahdollisuudet 
kasvavat mitä vanhemmasta kerrostumasta on kyse, 
koska myöhempi eloperäinen toiminta ja pohjavedet 
ovat voineet ”nuorentaa” näytettä (Nenonen 1995b). 
1990-luvulla laajemmin käyttööntulleet TL-, OSL- ja 
uraani-isotooppiajoitukset ovat mahdollistaneet van-
hempien kerrostumien tarkemman ja luotettavamman 
ajoittamisen, mutta näillä menetelmillä analysoituja 
tuloksia ei juurikaan ole käytettävissä Pohjois-Suo-
mesta. Globaalimittakaavassa korrelointia on tehty 
käyttäen hyväksi merenpohjan sedimenttien ja ny-
kyisistä mannerjäätiköistä otettujen jääprofiilien 
happi-isotooppi-suhteita (�6O/18O). Manneralueilla 
vastaavana menetelmänä voidaan ajatella käytettävän 
eloperäisten fossiilien määrittämistä orgaanista aines-
ta sisältävistä kerrostumista. Määrityksiä vertaamalla 
saadaan eri alueiden suhteellinen kronologia selville 
ja nykyisen, vastaavan eliöstön elinolosuhteisiin pei-
laamalla käsitys vallinneista olosuhteista. Kronolo-
gian rakentaminen vaatii edelleenkin usean erilaisen 
aineiston hyödyntämistä ja vertailemista.

Suomessa, joka sijaitsee Veikselin ja sitä edeltä-
neidenkin glasiaalikausien keskusalueella, moree-
nipatjoja ja eri-ikäisiä orgaanisia välikerroksia on 

pidetty avaintekijöinä kronologiaa rakennettaessa. 
Lukuisat havainnot orgaanista ainesta sisältävistä 
välikerroksista herättävät väistämättä epäilyn, että 
ainakin osa niistä täytyy olla oikeassa asemassaan 
eli kerrostunut löytöpaikalleen. Vahvimmin tätä tu-
kevat pitkistä profiileista tehdyt havainnot, joissa 
kerrosjärjestys on häiriintymätön ja kronologiaa 
voidaan seurata jatkuvana pohjalta pintaan saakka 
(esim. Hirvas et al. 1977, Hirvas 1991, Saarnisto et 
al. 1999, Helmens et al. 2000). Myös määritettyjen 
ikien vaihtelevuus on osoitus kerrostumien ja niiden 
kerrostumisajankohtien sekä samalla eri alueiden 
jäätiköitymishistorian poikkeamisesta toisistaan. 
Huomattavaa on myös, että orgaaniset kerrostumat 
ovat usein hyvin ohuita, jolloin suurin osa niiden 
materiaalista on todennäköisesti kulutettu pois tai ne 
ovat huomattavasti tiivistyneet myöhempien jäätiköi-
tymisvaiheiden seurauksesta. Kulutuksesta johtuen 
orgaanisista välikerroksista ei välttämättä ole kuin 
vanhimmat kerrostumat jäljellä.

Peräpohjola-interstadiaalikerrostumiksi tulkituista 
välikerroksista (turpeesta ja puunkappaleista) tehdyt 
radiohiilimääritykset ovat antaneet iäksi noin 40 000 
– 55 000 vuotta. Vaikka Korpela (1969) esittikin tuota 
ikää interstadiaalin ajankohdaksi, niin sitä on pidetty 
minimi-ikänä ajoitusmenetelmän rajallisuuden vuok-
si. Myöhemmin on kuitenkin tehty esimerkiksi TL- 
(37 000 +/– 500 – 55 000) ja OSL (35 000 +/– 3 300 
– 66 000 +/– 5 000) -ajoituksia, joissa ikäjakauma 
on lähes sama radiohiili-ikien kanssa (taulukko 11 
ja esim. Hütt et al. 1984, Nenonen 1995b, Mäkinen 
suullinen tiedonanto 2005, katso myös Forsström 
& Punkari 1997). Lisäksi Etelä-Suomesta ja aina 
Etelä-Lapista saakka tehdyt mammutin- ja peuran-
luuhavainnot ovat osoittaneet eteläisimmän ja kes-
kisimmän Suomen olleen jäättömiä Keski-Veikselin 
lopussa. Radiohiili-ikämääritykset ovat osoittaneet 
luiden olevan iältään noin 22 500 – 34 000 vuotta 
(Ukkonen et al. 1999, Lunkka et al. 2001, Lõugas et 
al. 2002). Näiden havaintojen pohjalta Veikselin mak-
simivaiheeseen johtaneen jäätiköitymisen on arvioitu 
alkaneen laajeta Suomen alueelle vasta noin 25 000 
vuotta sitten, mitä on esitetty myös QUEEN-projektin 
tuloksissa (Saarnisto & Lunkka 2004, Svendsen et 
al. 2004).

Happi-isotooppikäyrien ja jäätikön reuna-asemi-
en vertailun perusteella Varhais-Veikselin kylmien 
vaiheiden aikana jäätikön massa on ollut selkeästi 
pienempi verrattuna Keski- ja Myöhäis-Veikseliin. 
Joidenkin arvioiden ja mallinnuksien (esim. Siegert 
et al. 2001, Arnold et al. 2002, Näslund et al. 2003) 
perusteella Skandinavia on ollut lähes jäätön tai vain 
vuoristoalueiltaan jään peitossa Varhais-Veikselin 
aikana laajempien jäätiköiden keskittyessä muille 
alueille. Tällaisia alueita ovat olleet esimerkiksi 
Pohjois-Venäjä ja Jäämeren alue, jossa Mangerud et 
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al. (2001) ovat arvioineet olleen varsin laajan jääti-
köityneen alueen 5b vaiheessa. Keski- ja Myöhäis-
Veikseliin siirryttäessä tuon alueen jäätiköiden massa 
ja laajuus on koko ajan huomattavasti pienentynyt 
Varhais-Veikseliin verrattuna (Svendsen et al. 2004). 
Nämä arviot ovat merkittäviä ja osoittavat, että olo-
suhteiden vaihdellessa jäätiköiden massa ja laajuus 
ovat voineet vaihdella alueittain suuresti.

5.5.1 Malli I

Edellä esitettyjen havaintojen ja tulkintojen poh-
jalta Etelä-Lapin stratigrafian ajoittaminen on on-
gelmallista Veiksel-jäätiköitymisvaiheiden osalta. 
Tehdyt havainnot puoltavat selkeästi vain kahden 
jäätiköitymisvaiheen esiintymistä Etelä-Lapin alu-
eella; ensimmäisessä vaiheessa jäätikkö on virrannut 
luoteesta kaakkoon kerrostaen Kemijoki-moreenin 
ja toisessa vaiheessa luoteisessa ja/tai läntisessä 
virtauksessa on kerrostunut Tervola-moreeni (vrt. 
Sarala 2005b). Näiden vaiheiden väliin sijoittuu 
jäätön interstadiaalivaihe. Sen yläpuolella esiinty-
vät moreenikerrostumat liittyvät selkeästi Myöhäis-
Veikselin maksimijäätiköitymisvaiheeseen. Koska 
Kemijoki-moreeni on stratigrafiassa alempana kuin 
interstadiaalikerrostuma, on oletettavaa, että se on 
myös iältään vanhempi.

Viimeisimpien tutkimusten (Helmens et al. 2000, 
Svendsen et al. 2004) mukaan ensimmäinen huomat-
tavia alueita Suomessa peittänyt jäätiköitymisvaihe 
olisi esiintynyt happi-isotooppivaiheessa 5b (95 000 
– 85 000 vuotta sitten) Brørup-interstadiaalin jälkeen 
ja ensimmäiset jäätiköitymisten väliset kerrostumat 
Odderade-interstadiaaliin verrattavassa vaiheessa 5a 
(85 000 – 75 000 vuotta sitten). Nämä olisivat siten 
vanhimmat vaiheet, joissa Kemijoki-moreeni ja sen 
päällä olevat orgaaniset kerrostumat ovat voineet 
kerrostua. Tämä vastaa myös varsin yleisesti vallalla 
olevaa käsitystä näiden kerrostumien ajoituksesta, 
eikä sinänsä ole ristiriidassa Etelä-Lapin havaintojen 
kanssa. Tässä vaiheessa jäätikön reuna olisi edennyt 
suunnilleen Pudasjärven tasalle, jonne myös Sutinen 
(1992) on arvioinut reunan ylettyneen Varhais-Veik-
selin aikana. Mutta, ongelman aiheuttavat lukuisat 
Länsi-Suomesta tehdyt tutkimukset (esim. Iisalo 1992 
ja 2003, Nenonen 1992 ja 1995a), joissa tumman har-
maan moreenipatjan (todennäköisesti verrattavissa 
Kemijoki-moreeniin) on esitetty kerrostuneen niin 
ikään Varhais-Veikselin aikana ja sen päälle intersta-
diaalivaiheessa (5a) orgaanisia kerrostumia. Mikäli 
havainnot ovat oikeita, täytyy Veikselin ensimmäisen 
vaiheen jäätiköitymisen tai ainakin Perämeren suun-
nalta tulleen kielekkeen olla edennyt huomattavasti 
Pudasjärveä etelämmäksi (kuva 68a), Länsi-Suomeen 
saakka (vrt. Lundqvist 1992).

Tulkinta on Keski-Veikselin aikana esiintyneestä 

toisesta jäätiköitymisvaiheesta (kuva 68b), joka on 
levinnyt aina Etelä-Suomeen ja Venäjän Karjalaan 
saakka, mutta vetäytynyt isotooppivaiheessa 3 lähes 
kokonaan Suomen alueelta pois (vrt. Svendsen et 
al. 2004) on mielenkiintoinen mutta samalla ristirii-
tainen. Ongelman muodostaa se, ettei Etelä-Lapista 
(tämä tutkimus, Sutinen 1992) ja Pohjanmaalta (esim. 
Iisalo 2003) ole tehty havaintoja kolmen jäätiköi-
tyneen vaiheen kerrostumista. Ainoastaan Itä- ja 
Keski-Lapista on kuvattu Varhais- ja Myöhäis-Veik-
selin moreenien välistä kolmas (”Old Northern” till) 
moreenipatja ja samaan jäätiköitymiseen liittyneet 
sulamisvaiheen etelä-pohjoissuuntaiset harjujaksot 
(Johansson 1995), jotka stratigrafisen asemansa pe-
rusteella on tulkittu Keski-Veikselin kerrostumaksi 
(Sutinen 1992 ja siinä mainitut lähteet, Helmens et al. 
2000). Hirvas et al. (1995) ovat kuvanneet Helsingistä 
kolme erillistä moreenipatjaa, mutta todenneet itsekin 
niiden ajoittamisen ja korreloinnin epävarmaksi. Näin 
ollen, toistaiseksi ainoiksi todisteiksi Keski-Veikselin 
lopun jäättömästä välivaiheesta muualta Suomessa on 
esitetty jo aiemmin mainitut mammutin- ja peuran-
luista tehdyt radiohiiliajoitukset.

5.5.2 Malli II

Toisenlainen tulkinta voisi selittää kronologian 
hyvin ainakin pohjoisen Suomen osalta. Mikäli Var-
hais-Veikselin jäätiköityminen olisi ollut selkeästi 
nykyisiä tulkintoja pienempi, jääpeite olisi yltänyt 
Suomessa vain pohjoisimpaan Lappiin noin 90 000 
vuotta sitten (kuva 69a). Happi-isotooppikäyrien sekä 
jäämassa-arvioiden perusteella tämä voisi olla mah-
dollista ja sitä tukevat myös monet viime vuosina teh-
dyt mallinnukset itäisen Skandinavian alueella, joiden 
mukaan kylmien vaiheiden virtaukset eivät ole olleet 
kovin laajoja Varhais-Veikselin aikana (esim. Siegert 
et al. 2001, Fabel et al. 2002, Fredin 2002, Näslund et 
al. 2003, Forsström 2004). Eli jäätiköitymisvaiheita 
on ollut noin 110 000 ja 85 000 vuotta sitten, mutta 
ne ovat jääneet pinta-alaltaan pieniksi ja/tai jäämassat 
ovat sijainneet muualla (esim. Skandinavian lounais-
osissa ja Pohjois-Venäjällä). Vasta Keski-Veikselin 
aikana jäätiköityminen olisi ensimmäisen kerran 
levinnyt lähes koko Suomeen (kuva 69b). Suomi 
olisi siis ollut lähes kokonaan jäätön Eem-interglasi-
aalin jälkeen Keski-Veikseliin eli aina noin vuoteen 
74 000 ennen nykyistä (liki 60 000 vuotta) ja aivan 
eteläisin rannikkoalue peräti noin vuoteen 25 000 
ennen nykyistä (n. 95 000 vuotta). Sen seurauksena 
maankohoaminen olisi Saalen jäljiltä normalisoitu-
nut ja esimerkiksi Perämeren pohja olisi ollut noin 
90 – 100 m korkeammalla kuin nykyisin. Näin ollen 
Eem-interglasiaalin aikana ja sen jälkeen kerrostuneet 
merenpohjan sedimentit ja muu orgaaninen aines oli-
sivat olleet helposti jäätikkövirtausten erodoitavissa 
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Keski-Veikselin aikana. Toisaalta, se selittäisi Etelä-
Lapista etelään päin tavattujen vanhimpien Veikselin 
moreenien suuren hienoaines- ja rikkipitoisuuden 
(lähteenä Eem-sulfidisavet).

Ajatus jäättömästä välivaiheesta Keski-Veikselin 
lopulla johtaa väistämättä ajanjaksoon noin 40 000 
– 50 000 vuotta sitten sijoittuvien radiohiili-ikien 
uudelleen tarkasteluun ja niiden paikkansapitävyyden 
pohdintaan. Koska nuorempi jäätikön virtaus on to-
dennäköisesti kuluttanut suurimman osan orgaanisis-
ta kerrostumista pois, ovat jäljelle jääneet vanhimmat 
osat, joiden iäksi esitetyt radiohiili-iät sopivat hyvin. 
Tulkintamalli 2 antaa siten mahdollisuuden sille, että 
orgaanisista välikerroksista tehdyt radiohiili-iät anta-
vat luotettavan iän Peräpohjola-interstadiaalikerros-
tumista. Eli jäätön välivaihe on esiintynyt noin 40 000 
– 50 000 vuotta sitten (vrt. Korpela 1969) tai on voinut 

kestää pitempäänkin aina vuoteen noin 30 000 nykyi-
sestä, kuten mammutin- ja peuranluuhavainnot ovat 
osoittaneet. Sitä on edeltänyt Svendsenin et al. (2004) 
esittämä Etelä-Suomeen ja Venäjän Karjalaan saakka 
laajentunut jäätikkö. Eteläistä Suomea myöten ja eri-
tyisesti Pohjanmaalta ja Etelä-Lapista tavattu tumma 
moreeni (Kemijoki-moreeni) olisi kerrostunut tuossa 
vaiheessa ja vaihtelevat kerrostumissuunnat olisivat 
olleet seurausta jäätikön kielekkeisyydestä samalla 
tavoin kuin Myöhäis-Veikselin aikana. Pudasjärven 
tasalta Länsi-Lappiin ulottuvat reunamuodostumat 
olisivat syntyneet Keski-Veikselin jäätiköitymisen 
vetäytymisvaiheessa. Muualla Myöhäis-Veikselin 
jäätikkövirtaukset ovat kuluttaneet päätemuodot 
pääosin pois tai niiden jäänteet ovat moreenipeittei-
sinä tai muihin vastaaviin muodostumiin liittyneenä 
jääneet huomaamatta.

Kuva 68. Malli 1: Ensimmäinen tulkinta Veiksel-jääkauden glasiaalimorfologian ja moreenistratigrafian syntymisestä Etelä-Lapissa. a) Vaihe I: Varhais-
Veikselin jäätiköityminen etenee Oulaisen ja Pudasjärven tasalle. Nuolet kuvaavat jäätikön virtaussuuntia. b) Vaihe II: Keski-Veikselin jäätiköitymisen 
eteneminen vähintään Etelä-Suomeen saakka (vrt. Svendsen et al. 2004). Koska toisesta jäättömästä välivaiheesta ei ole kerrostumia havaittu, tämä 
jäätiköitymisvaihe on voinut jatkua Myöhäis-Veikselin loppuun saakka ilman jäätikön reunan vetäytymistä Etelä-Lappiin saakka.
Fig. 68. Model 1: The first interpretation of glacial morphological and stratigraphical development during the Weichselian in southern Finnish 
Lapland, a) Phase I, where the Early Weichselian glaciation advanced to the level of Oulainen and Pudasjärvi. Glacial flow directions of ice streams 
are depicted as arrows. b) Phase II, where the Middle Weichselian glaciation advanced at least to the level of southern Finland (cf. Svendsen et al. 
2004). Due to lack of observations of deposits from the second interstadial, this glaciation may have continued to the end of the Late Weichselian 
without withdrawal of the ice margin as far as to southern Lapland.
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Kuva 69. Malli 2: Toinen tulkinta Veiksel-jääkauden glasiaalimorfologian ja moreenistratigrafian syntymisestä Etelä-Lapissa. a) Vaihe I: Varhais-
Veikselin jäätiköityminen ulottuu vain Keski-Lapin alueelle Etelä-Lapin alueen pysyessä jäättömänä. b) Vaihe II: Jäätikkö peittää Etelä-Lapin en-
simmäisen kerran vasta Keski-Veikselin aikana ulottuen samalla ainakin Etelä-Suomen tasalle (vrt. kuva 68b). Moreenipeitteiset reunamuodostumat, 
joita tavataan Pudasjärveltä koilliseen, ovat kerrostuneet tämän jäätiköitymisvaiheen sulamisvaiheessa, ennen happi-isotooppivaiheessa 3 esiintynyttä 
interstadiaalia.
Fig. 69. Model 2: The second interpretation of glacial morphological and stratigraphical development during the Weichselian in southern Finnish 
Lapland, a) Phase I: where the Early Weichselian glaciation covered only the areas of Central Lapland and the area of southern Finnish Lapland 
stayed ice-free, b) Phase II: the inland glacier covers southern Finnish Lapland for the first time during the Middle Weichselian and extends at least 
to the level of southern Finland where the Middle Weichselian glaciation firstly covered the area of southern Finnish Lapland advancing at least to 
the level of southern Finland (cf. Fig. 68b). The till-covered marginal formations, which are found north-east of Pudasjärvi, have been deposited 
during the melting of this glaciation stage, before the interstadial occurring at oxygen isotope stage 3.

6 yHTEENvETO jA jOHTOPääTÖKSET

Rovaniemen-Tervolan alueella, 1990-luvun alku-
puolella tehdyissä tutkimuksissa keskityttiin alueen 
maaperägeologian tutkimiseen ja erityisesti mo-
reeniaineksen ja -muodostumien ominaisuuksien 
selvittämiseen. Tutkimusten malminetsinnällisestä 
luonteesta johtuen tarkempia selvityksiä tehtiin use-
alla kohdealueella maaperästä tehtyjen malmiaines-
havaintojen alkuperän selvittämiseksi. Kohonneita 

kulta-, kupari- ja kobolttipitoisuuksia sisältäneen 
moreeniaineksen ja lohkareiden kulkeutumismatko-
jen arvioimiseksi maaperägeologisten tutkimusten 
lisäksi tehtiin täydentäviä kallioperätutkimuksia ja 
geofysikaalisia mittauksia. Maaperästä tehtyjä ha-
vaintoja vertailtiin aiempiin tutkimuksiin ja käytettiin 
referenssinä koko Etelä-Lapin kattavan glasiaalidy-
namiikan ja -historian mallintamisessa.

6.1 Glasiaalimorfologia ja maaperän erityispiirteet

Keskeinen moreenimuodostumatyyppi tutkimus-
alueella ja koko Etelä-Lapissa on ribbed-moreeni. 
Ribbed-moreenia on käytetty toisinaan kirjallisuu-
dessa synonyymina Rogen-moreenille, mutta tässä 

yhteydessä sitä käytetään ja esitetään jatkossa käytet-
täväksi laajempana terminä kaikille samankaltaisen 
syntyprosessin ja morfologian omaaville moreeni-
muodostumille Hätterstrandin (1997) ja Saralan 
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(2003) mukaisesti. Ribbed-moreenit jaetaan neljään 
alatyyppiin: kumpumaisiin ribbed-moreeneihin, Ro-
gen-moreeneihin, Blattnick-moreeneihin ja pieni-
muotoisiin ribbed-moreeneihin. Yhteistä kaikille on 
niiden syntyminen deglasiaation varhaisessa vai-
heessa, nopeasti virtaavan jäätikön alla, kylmän ja 
lämpimän pohjan kontaktissa. Hättestrandin (1997) 
ja Klemanin & Hättestrandin (1999) mukaan tällai-
sissa olosuhteissa syntyvät jännitteet saavat jäässä 
olevat subglasiaaliset kerrostumat rakoilemaan ja 
liikkumaan virtaavan jään mukana. Tuloksena on 
aaltomainen harjannemorfologia, jossa yksittäiset 
harjanteet on palapelinomaisesti liitettävissä toisiinsa. 
Teoria ei kuitenkaan selitä ribbed-moreeniharjanteille 
tyypillisen pintalohkareikon ja ylimmän moreenin 
paikallisten lohkareiden runsasta esiintymistä.

Tutkimusalueelta tehtyjen havaintojen pohjalta 
edellä esitettyä ribbed-moreenien syntyprosessia on 
täydennetty lisäämällä siihen paineenvaihtelusta ja 
lämpötilan epätasaisuudesta johtuva jäätymis-sula-
misprosessi, joka yhdessä jatkuvan liikkeen kanssa 
on aiheuttanut uudelleenkerrostumista ja lopulta 
harjanteiden välissä kallionpintaan saakkaa ulottu-
neen louhivan toiminnan. Tällaisten olosuhteiden 
globaalille syntymiselle on arvioitu olleen hyvät 
edellytykset deglasiaatiovaiheessa (n. 13 000 – 11 
000 vuotta sitten) ilmaston hyvin nopean lämpene-
misen johdosta. Mannerjäätiköt ovat lämmenneet 
pinta- ja reunaosiltaan huomattavasti nopeammin 
mitä jään sisäisen lämpötilan tasapainottuminen 
on edellyttänyt. Siitä on aiheutunut jäätikön reuna-
osien nopea oheneminen sulamisen ja haihtumisen 
seurauksena samalla, kun jäätikön pohjaosat ovat 
pysyneet joko kylmä- tai kylmä-/lämminpohjaisina. 
Näin voidaan selittää ribbed-moreeniharjanteiden 
rakenteen samankaltaisuus ja niiden esiintyminen 
lähestulkoon samalla vyöhykkeellä jäänjakajaan 
nähden sekä Skandinavian että Pohjois-Amerikan 
mannerjäätikköalueilla. Koska Holoseenin aikana 
ei vastaavia olosuhteita ole esiintynyt, myöskään 
viimeisen jääkauden jälkeisiltä jäätikköalueilta ei 
ribbed-moreeneja ole tavattu.

Ribbed-moreenien lisäksi tutkimusalueelta ja sen 
ympäristössä Etelä-Lapista voidaan erottaa useita 
geomorfologialtaan vaihtelevia glasiaalisia ja post-
glasiaalisia suuralueita (liitteet 1–3):
1. Luode-kaakkosuuntaiset, suurimuotoiset drum-

liinit Kivaloiden eteläpuolella, erityisesti Ranuan 
kirkonkylän ympäristössä ja Kemi-Tornio-alueel-
la. Drumliinit edustavat Veikselin ensimmäisen 
jäätiköitymisvaiheen kerrostumismuotoja ja ovat 
säilyneet myöhempien jäätiköitymisvaiheiden ai-
kana aluksi jäätikön kylmäpohjaisen keskiosan ja 
lopuksi deglasiaatiovaiheen passiivisen kielekkeen 
alla. Jonkin verran on havaittavissa myös myö-
hemmän jäätikkövirtauksen aiheuttamaa suun-

tautuneisuutta drumliinien pinnalla Portimojärven 
länsipuolella, jossa drumliinit ovat paikoin ”pul-
listuneita” itäpuoleltaan ja harjanteiden pinnalla 
esiintyy itä-länsi-suuntaisia vakoutumia.

2. Nuorimman virtauksen drumliinit Rovaniemen 
itä- ja kaakkoispuolella. Drumliinien esiintymi-
nen on seurattavissa tästä itään aina Kuusamon 
drumliinikentälle saakka.

3. Nuorimman virtauksen ribbed-moreenikenttä 
alueen keski- ja länsiosissa, Portimojärven poh-
joispuolella sekä Kemijärven länsipuolella. Rib-
bed-moreenit ovat pääosin kumpumaista tyyppiä, 
mutta idemmäksi mentäessä Rogen-moreenityyppi 
tulee vallitsevammaksi. Länsiosissa esiintyy pieni-
muotoisia Sihtuuna-moreeniksi nimettyjä ribbed-
moreeneja Sihtuunan kylän pohjoispuolella.

4. Laajin yhtenäinen peitemoreenialue sijaitsee tut-
kimusalueen eteläosissa Kivalojen vaarajaksolta 
etelään. Pienempiä alueita löytyy myös tutkimus-
alueen keskiosista esim. Muurolan kirkonkylän 
läheisyydestä, Kemijoen itäpuolelta.

5. Vanhemmista glasifluviaalisista muodostumista 
merkittävin on Kauvonkankaan kautta kulkeva 
reunamuodostuma ja Kemijokilaaksoon kerrostu-
neet lajittuneet muodostumat. Ne ovat osa Veikse-
lin vanhemman jäätiköitymisen vetäytymisvaiheen 
reunamuodostumia, joita tavataan Pudasjärven 
eteläpuolelta Pelloon ulottuvalla vyöhykkeellä.

6. Nuorempia glasifluviaalisia muodostumia ovat 
Kuusamon kielekevirtauksen itä-länsi-suuntaiset 
harjujaksot, jotka Länsi-Lapissa kaartuvat luo-
teeseen. Merkittävä yksittäinen muodostuma on 
Kivaloiden pohjoisreunaa myötäilevä harjujakso, 
jota pitkin sulamisvesiä on purkautunut Kemijo-
kialtaaseen Vantauskosken lähistöllä, Rovanie-
men itäpuolella. Idempänä purkausuoma jatkuu 
Korouomaa pitkin itä-kaakkoon. Ranuan kielek-
keen alueella harjujaksot ovat sen pohjoisosissa 
vaatimattomia, mutta suurenevat kaakkoonpäin 
mentäessä ennen yhtymistään Pudasjärvi-Taival-
koski-Hossa-saumamuodostumaan.

7. Sulamisvaiheessa jäätikköä reunustaneen Ancy-
lusjärven huuhtoutuneet rantakivikot ja rantaker-
rostumat verhoavat lähes koko eteläisen Lapin 
vaarojen rinteitä. Ylin ranta on ollut noin 215 
– 219 metrin korkeudella ja sen yläpuoliset alu-
eet ovat olleet vedenkoskemattomia kalotteja. 
Vaarojen rinteillä aiemmat morfologiat eivät ole 
juurikaan enää havaittavissa, vaan moreeniaines 
ja kivikot ovat kasautuneet eri rantatasojen mu-
kaisiksi valleiksi vaarojen ja muiden korkeampien 
maastonkohteiden ympärille.

8. Post-glasiaaliset jokikerrostumat muodostavat 
kohtalaisen laajoja lajittuneen aineksen kenttiä 
nykyisissä jokivarsissa. Deglasiaation jälkeisiä jo-
kikerrostumia esiintyy erityisesti subakvaattisilla 
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alueilla kun taas glasifluviaaliset hiekkakerrostu-
mat – muut kuin harjut – ovat yleisempiä supra-
akvaattisilla alueilla. Esimerkiksi Kemijokiallas 
erottuu ympäristöstään tulvavesien kuljettamien 

hienompien ainesten kerrostumisaltaana lähinnä 
Koivun tasalta alavirtaan päin. Tervolan lounais-
puolelta lähtien esiintyy myös Litorinamereen 
kerrostuneita sulfidisavia.

6.2	Moreenistratigrafia	ja	Veikselin	jäätiköitymisvaiheet

Tutkimusalueen moreenipeite koostuu kolmes-
ta moreenipatjasta, joiden rakenne, koostumus ja 
geokemialliset ominaisuudet poikkeavat toisistaan. 
Moreenipatjat on kuvattu ja korreloitu aiempiin 
stratigrafisiin tutkimuksiin ja ne on muodollisesti 
nimetty.

Stratigrafiassa alimmaisena on Saale-jäätiköity-
misen aikana kerrostunut Saarenkylä-moreeni. Sen 
päälle ovat kerrostuneet Eem-interglasiaalikerrostu-
mat ja mahdollisesti Varhais-Veikselin ensimmäisten 
lämpimien välivaiheiden kerrostumat. Kaksi seu-
raavaa moreenipatjaa edustavat Veiksel-jääkautta ja 
ovat kerrostuneet sen kahden jäätiköitymisvaiheen 
aikana. Ensimmäisen vaiheen jäätikön liike on ollut 
pohjois-luoteesta etelä-kaakkoon ja sen aikana ovat 
kerrostuneet tumman harmaa Kemijoki-moreeni, 
vanhempi drumliinikenttä ja vetäytymisvaiheessa 
Pudasjärveltä Pelloon tavattavat reunamuodostumat. 
Tätä vaihetta on seurannut Peräpohja-interstadiaali 
orgaanisine kerrostumineen.

Toista jäätiköitymisvaihetta edustaa Tervola-mo-
reeni, jossa on havaittavissa yhden jäätiköitymisvai-
heen kerrostumishistoriaa etenemisvaiheen pohja-
moreenista (Vammavaara-moreeni) sulamisvaiheen 
pintamoreeniin (Korttelivaara-moreeni). Näiden vä-
liin sijoittuu deglasiaation varhaista aktiivivaihetta 
edustava oma moreeniyksikkö, Petäjävaara-moreeni, 
jota tavataan vain ribbed-moreeniharjanteiden pin-
taosasta. Deglasiaatiovaiheessa jäätikön reunaosat 
ovat jakautuneet kielekkeiksi, joista Etelä-Lapin 
alueella Kuusamon ja Oulun kielekevirtaukset ovat 
olleet aktiivisia, voimakkaasti alustaansa erodoivia 
ja niiden väliin jäänyt Ranuan (kielekkeiden välinen) 
alue kylmäpohjainen ja passiivinen, vanhempaa mor-
fologiaa säilyttävä. 

Etelä-Lapin alueelta tavattujen Veikselin jää-
tiköitymisvaiheiden ja niiden välissä esiintyneen 
lämpimän välivaiheen, Peräpohjola-interstadiaalin, 
ajoittamisessa on päädytty kahteen tulkintaan (kuva 
70). Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan ensimmäinen 
jäätiköityminen on esiintynyt Varhais-Veikselin puo-
lessa välissä (95 000 – 85 000 vuotta sitten), jolloin 
jäätikkö on yltänyt kahtena kielekkeenä, 270°–290°-
suuntaisena Pohjanmaan ja 300°–330°-suuntaisena 

Kainuun tasalle. Sitä on seurannut Peräpohjola-in-
terstadiaali, joka on rinnastettavissa Odderade-inter-
stadiaaliin (85 000 – 74 000 vuotta sitten). Ilmaston 
jälleen kylmettyä on alkanut Keski-Veikselin jäätiköi-
tymisvaihe, joka on jatkunut yhtäkestoisesti Myöhäis-
Veikselin loppuun saakka ilman Etelä-Lapin alueelle 
yltänyttä jäätikön reunan oskillointia.

Toisen vaihtoehdon mukaan Varhais-Veikselin 
aikana Suomi olisi ollut aivan pohjoisinta Lappia 
lukuunottamatta ilman jääpeitettä. Ilmasto olisi ollut 
kohtalaisen viileä ja maankohoaminen olisi edennyt 
Perämerellä lähes 100 m nykyistä korkeammalle. 
Ensimmäinen laajempi jäätiköitymisvaihe olisi esiin-
tynyt vasta Keski-Veikselin aikana. Tuolloin jäätikkö 
olisi ulottunut ainakin eteläisimpään Suomeen ja 
Venäjän Karjalaan kerrostaen samalla Kemijoki-
moreenin ja luode-kaakkosuuntaisen drumliinikentän 
sekä sulamisvaiheessa muun muassa Pudasjärvellä 
ja siitä luoteeseen esiintyvät reunamuodostumat. 
Pääosin Pohjanmaalta tehdyt havainnot vanhem-
mista Varhais-Veikselin orgaanisista kerrostumista 
olisivat seurausta lähinnä uudelleenkerrostumisesta. 
Keski-Veikselin jäätiköitymistä olisi seurannut jäätön 
välivaihe noin 35 000 – 50 000 vuotta sitten. Samalla 
se viittaisi orgaanisista välikerrostumista saatujen 
radiohiili-ikien paikkansa pitävyyteen, mitä tukevat 
myös muutamat samoista kerrostumista tehdyt TL ja 
OSL-määritykset ja mammutin-/peuranluuhavain-
not sekä esimerkiksi tässä tutkimuksessa Sihtuunan 
moreeninalaisista hiekoista saadut Keski-Veikseliin 
sijoittuvat ikäarviot. Lämmintä välivaihetta seurasi 
vielä Veikselin maksimiin yltänyt jäätiköitymisvaihe 
noin 22 000 – 9 000 vuotta sitten, jonka aikana Ter-
vola-moreeni kerrostui.

Esitetyt vaihtoehdot ovat omien havaintojen ja 
kirjallisuudessa esitettyjen tulosten pohjalta tehtyjä 
tulkintoja ja vaativat varmistuksekseen Etelä- ja 
Keski-Lapin ajoitustietojen täydentämistä. Myös 
monet alueet Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapin 
itäosissa ovat puutteellisesti tai lähes kokonaan tut-
kimatta, jolloin stratigrafian ja kronologian luominen 
on enemmän viitteellistä kuin todellisiin havaintoihin 
pohjautuvaa.
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Kuva 70. Kaksi tulkintamallia Veikselin jäätiköitymisvaiheista ja jäätiköiden laajuudesta Etelä-Lapin alueelta 
tehtyjen havaintojen mukaan. Korreloinnin kannalta keskeisimmät kohteet ja tapahtumat (Pudasjärven reunamuo-
dostumat (Sutinen 1992), Peräpohjola-interstadiaali (Korpela 1969) ja Soklin ensimmäinen jäätiköitymisvaihe 
(Helmens et al. 2000)) on esitetty kuvassa.
Fig. 70. Two interpretation models of the Weichselian glaciation stages and extent of the glaciers on the basis 
of observations made in southern Finnish Lapland. The main places and events (Pudasjärvi marginal deposits 
(Sutinen 1992), Peräpohjola Interstadial (Koprela 1969) and the first glaciation phase observed in Sokli (Helmens 
et al. 2000)) used in correlation have been presented, too.

6.3	Malminetsinnälliset	johtopäätökset

Rovaniemi-Ranua-Tervola alue on kallioperänsä 
ja tehtyjen lohkarehavaintojen perusteella hyvin 
otollinen kohde malminetsinnälle ja sitä tukevalle 
maaperägeologiselle tutkimukselle. Oulun yliopis-
ton ja Geologian tutkimuskeskuksen 1990-luvulla 
yhteistyönä toteuttamat malminetsintätutkimukset 
ovat osoittaneet laaja-alaisen ja monilähteisen tut-
kimustavan olevan tehokas erityyppisten minera-
lisaatioiden ja uusien malmiaiheiden löytämisek-
si. Maaperätekijöiden hyvä tuntemus on erityisesti 
eduksi, koska ensimmäiset malmiaineshavainnot 
on useinmiten tehty juuri maapeitteestä. Näin ollen, 
maaperän ominaisuuksien ja muodostumien alkupe-
rän sekä kerrostumismekanismien tuntemusta pitäisi 
huomattavasti enemmän korostaa jo tutkimusten var-
haisessa vaiheessa. Kuljetusmatkojen arviointi olisi 
näin huomattavasti helpompaa ja tuloksekkaampaa 
kuin yritettäessä selvittää malmiaineshavaintojen 
alkuperää pelkästään esimerkiksi kallioperätietämyk-
sen ja geofysikaalisten mittaustulosten perusteella.

Malminetsinnällisesti ribbed-moreenit ovat eri-
tyisen merkittäviä, koska ylimmän moreeniyksikön 
(Petäjävaara-moreenin) kivilajikoostumus heijastelee 
selkeästi paikallisen kallioperän piirteitä ja moreeni-
geokemia paljastaa siinä esiintyvät metallianomaliat. 
Anomaliat ovat teräviä ja selkeästi ympäristöstään 
esille nousevia. Anomalioiden hajaantuminen on li-
säksi vähäistä eli kovinkaan pitkiä ja laajoja viuhkoja 

ei esiinny, ellei kyseessä ole suuri kallionpinnassa 
paljastunut mineralisaatio. Geokemialliselta luonteel-
taan ribbed-moreenit poikkeavat selkeästi esimerkiksi 
drumliineista, joissa geokemialliset viuhkat voivat 
olla lohkareviuhkojen tapaan useiden kilometrien 
mittaisia. 

Tutkimusten tuloksena Petäjävaaran kohdealueelta 
paikallistettiin kulta-kuparipitoinen mineralisaatio 
kvartsiitin ja emäksisen vulkaniitin hiertyneestä kon-
taktivyöhykkeestä. Kivimaan kohdealueella tulkittiin 
moreenin kohonneiden kulta- ja kuparipitoisuuksien 
alkuperäksi kvartsi-karbonaattimuuttumisvyöhy-
ke tunnetun kvartsijuonen länsi- ja eteläpuolella. 
Vammavaaran ja Petäjäskosken kohteissa kairattiin 
mineralisoituneita kivilajien kontaktivyöhykkeitä, 
saamatta kuitenkaan havaintoja merkittävistä anoma-
lioista kallioperässä. Vammavaarassa tarkempaa tut-
kimusta tulisi vielä tehdä tässä tutkimuksessa tehtyjen 
kairausten länsipuolella, lounas-koillissuuntaisessa 
siirrosvyöhykkeessä.

Louepalon kohdealueella tarkistettiin ribbed-mo-
reenien ja suppakuoppaisten kumpumoreenien ra-
kennetta kahdella tutkimuskuopalla. Tällä alueella ei 
kuitenkaan osoittautunut olevan malminetsinnällistä 
mielenkiintoa. Sen sijaan, Korttelivaaran kohteessa 
sijaitsi hyvin korkeita kulta- ja kuparipitoisuuksia 
sisältänyt lohkare, mikä kuitenkin tässä tutkimuk-
sessa tehtyjen ja osittain jo aiempien tulosten poh-
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jalta osoittautui hyvin pitkämatkaiseksi lohkareeksi. 
Malminetsinnällisen mielenkiinnon lisäksi kohteessa 
paljastui moreeninalainen lajittunut muodostuma, 
joka tulkittiin todennäköisesti Veikselin ensimmäi-
sen tutkimusalueelle yltäneen jäätiköitymisvaiheen 
reunamuodostumaksi. Vastaavan tyyppinen muo-
dostuma, mutta huomattavasti laajempi on esiintynyt 
myös Sihtuunan kohdealueella. Muodostuman laaja-
alaisuus näkyy pienimuotoisten ribbed-moreenien 
ylimpien osien moreenin koostumuksessa, aineksen 
ollessa pääosin hiekka- tai soramoreenia. Lisäksi, pe-

riglasiaaliset involuutiorakenteet ylimmän moreenin 
lajittuneissa linsseissä ja välikerroksissa osoittavat 
aineksen uudelleen kerrostuneeksi ja reunamuodostu-
man kerrostuneen ennen viimeisintä interstadiaalia.

Tämän tutkimuksen tuloksena Petäjävaaran kohde-
alueelta paikallistettiin kupari-kultamineralisaatio ja 
saatiin muutakin uutta tietoa kallioperästä. Joiltakin 
osin kallioperätieto tarkentui myös Vammavaaran 
ja Kivimaan kohdealueilla. Sihtuunan kohdealueen 
kallioperästä saatiin aikaisempaa täydentävää välil-
listä tietoa.
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8 SUMMAry

Studies were carried out in the early 1990's in the 
municipalities of Rovaniemi and Tervola (Fig. 1), 
and focused mainly on the Quaternary geology of the 
area and especially on the properties of glaciogenic 
formations and till. As the studies were related to 
exploration, more detailed investigations to trace the 
origin of the mineralized boulders and till geochemi-
cal anomalies in Quaternary deposits were made in 
several target areas: Petäjävaara (Figs. 5 and 6), Vam-
mavaara (Figs. 9 and 10), Petäjäskoski (Figs. 11 and 
12), Louepalo (Figs. 13 and 14), Kivimaa (Figs. 15 

and 16), Sihtuuna (Figs. 18 and 19) and Korttelivaara 
(Figs. 20 and 21). To estimate the transport distances 
of till and boulders with elevated concentrations of 
Au, Cu and Co, the Quaternary investigations were 
complemented with targeted bedrock investigations 
and geophysical surveys. The observations of the 
Quaternary deposits were compared with earlier 
studies and used as a reference for modelling of the 
glacial dynamics and history of the entire southern 
Lapland.

8.1	General	features	of	the	bedrock	

Rock types of the southern part of the Palaeopro-
terozoic Peräpohja Schist Belt make up two thirds 
of the bedrock in the study area, while one third 

consists of rocks of the Archaean Pudasjärvi Granite 
Gneiss Complex, which borders on the schists in the 
south-east (Fig. 1). The Peräpohja schists consist of 



�00

Pertti Sarala ja Seppo Rossi

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 161, 2006

metasedimentary and metavolcanic rock types with 
intersecting dykes. The rock types of the schist area 
were deposited on the Pudasjärvi granite gneisses 
and the Palaeoproterozoic mafic layered intrusions 
cutting across them.

In the latest lithostratigraphical classification of 
the supracrustal rocks in the schist belt the traditional 
group names Jatulian and Kaleva have been replaced 
by the new names Kivalo and Paakkola. The number 
of formations included in them has been increased 
and some of them have been renamed (Perttunen et al. 
1995, Hanski 2001, Perttunen & Vaasjoki 2001, Pert-
tunen 2002, 2003; Perttunen & Hanski 2003) (Table 
4). In the study area, which lies in the southern part 
of the Peräpohja Schist Belt, the lower Kivalo group 
consists of five metavolcanic formations, i.e., those of 
Runkaus (lowermost), Jouttiaapa-Santalampi, Tikan-
maa, Hirsimaa and Lamulehto (uppermost), separated 
by metasedimentary rocks of the quartzite-dolomite 
association. The upper Paakkola group in the sout-
hern part of the schist belt consists of phyllites, mica 

schists and black schists of the Martimo formation, 
and in the north-western corner of the schist belt 
mafic metavolcanic rocks of the Väystäjä formati-
on, deposited on top of the Martimo formation. In 
connection with the supracrustal rocks numerous 
diabases and occasional felsic dykes occur. Most of 
the diabases found in the quartzites of the Palokivalo 
formation are concordant and differentiated sills of 
the gabbro-wehrlite association. 

Outside the study area the Peräpohja Schist Belt 
are cut by Paleoproterozoic plutonic rocks, of which 
the Central Lapland Granitoid Complex covers the 
largest area, bordering the schists in the north. The 
Pudasjärvi Granite Gneiss Complex bordering on the 
Peräpohja Schist Belt in the south comprise mainly 
varied and deformed gneisses resembling plutonic 
rocks and remnants of varied size of greenstone belts. 
The latter include the extensive and uniform Oijärvi 
Schist Belt, which runs north-south and is particularly 
interesting as regards rock types and raw material 
potential (Juopperi et al. 2000).

8.2	Ore	boulders	

This study was partly based on mineralized boul-
ders with unknown transport distance and place of 
origin in the bedrock, interesting from an exploration 
point of view and previously known boulders from 
the Petäjävaara, Vammavaara, Kivimaa and Kortteli-
vaara target areas. Additional boulder observations 
were made in the course of this study. In all cases 
except for Kivimaa the observations were made on 
surface boulders. 

As regards rock type, the ore boulders fall into two 
groups, mafic igneous rocks and metasedimentary 
rocks. In all of these the ore minerals are related to 
hydrothermal processes, which have altered the origi-
nal composition and appearance of the rock type to 
varying degrees. In some boulders the hydrothermal 
alteration is also associated with tectonic shearing. 
Some of the ore boulders consisting of mafic igneous 
rocks are considered to originate from differentiated 
diabase concordant with the layering, the others are 
assumed to originate from mafic volcanic rocks. The 
boulders of quartzite and albite rock are considered 
to originate from sedimentary rocks. On the basis of 
their ore minerals the ore boulders may be divided 
into three types: the gold-copper, gold-pyrite and 
cobalt-pyrite type.
Gold-copper	type.	Ore boulders of the gold-cop-

per type were found in the Petäjävaara (Fig. 6) and 
Kivimaa (Fig. 16) target areas. In the Petäjävaara 
target area the ore boulders occur in two groups 
(Fig. 7). In one of these the rock type is quartzite, 

some boulders have altered to such a degree that 
their original rock type is almost completely obscure, 
in the other it is amphibolite with bands of carbon-
ate and quartz (Fig. 22). The quartzite boulders are 
rusty throughout and of quite varied size. The copper 
values of analyzed boulders vary from 0.7 to 2.4 % 
and gold values from 0.1 to 0.6 ppm (Table 5). The 
amphibolite boulders are mostly large and occur on 
bouldery till mounds among fairly large and angular 
boulders. Their carbonate and quartz bands contain 
significant amounts of copper (0.1 – 3.2 %) and gold 
(0.1 – 6.2 ppm) (Table 6). The amphibolite boulders 
were found in an area with gold, copper and cobalt 
anomalies in till (Fig. 44) and overlap a magnetic 
anomaly zone, which reflects a narrow, concordant 
diabase lying in a southwest-northeast direction.

In the Kivimaa target area (Fig. 16), GTK carried 
out a study in the early 1980's (Koivisto 1984b) in 
connection with the geochemical till mapping in the 
area shown in Fig. 1. Test pits were excavated into a 
gold anomaly in till south of the Kivimaa gold-copper 
mine (Fig. 17). A dense, pebble- or boulder-rich bed 
consisting of angular diabase boulders and unpenetra-
ted by the excavator was found underlying the till in 
the pits at a depth of 1.5 – 3 m. The boulders included 
carbonatized, silicified and chloritized ore boulders 
of the gold-copper type. Altered rocks, in the pebble/
boulder bed gave the impression of an ore dyke with 
a weathered surface. The bedrock was covered with 
till consisting of weathered rock reflecting the local 
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bedrock (Fig. 27). The till resembles the pebble-rich 
layer in the test pit south of the mine, which indicates 
that its ore boulders are quite local. 

Gold-pyrite type. Scattered boulders of hydrot-
hermally altered mafic rock of the gold-pyrite type 
were found in the Vammavaara (Fig. 10) and Kort-
telivaara (Fig. 21) target areas. A very large boulder, 
partly broken into smaller fragments, was found in 
the Vammavaara area. The boulder was cut by 10 
– 30 cm wide quartz veins (Figs. 23a and b), with 
alteration halo disseminated pyrite, decreasing with 
the distance from the veins (Fig. 23b). An average 
gold concentration of 3.9 ppm (minimum 0.02 ppm 
and maximum 28.5 ppm Au) was found in the 12 
samples taken from the boulder by blasting (Table 
7). Results showed that the gold occurs together 
with the disseminated pyrite, mainly in the proximal 
alteration zone. 

In the Korttelivaara target area a boulder about 
30 cm in diameter with a rusty surface was found. 
Broken fragments from it had a uniform dark surface, 
coloured by disseminated pyrite. The pyrite occurred 
as idiomorphic grains, generally larger than grains 
of other minerals. Gold occurred as minute grains 
in fractures, on margins of pyrite and as inclusions 
in pyrite. Analyses showed the average gold con-
centration of the six samples from the boulder is 7.4 
ppm (minimum 0.3 ppm and maximum 20.0 ppm 
Au) (Table 8).

The origin of either boulder has been traced yet. 
The ore boulder of the Vammavaara target area is 
considerable in size and located in the mafic volca-
nic rock area belonging to the Jouttiaapa formation, 
which lies in the direction of the continental ice flow 

(see Fig. 10). Consequently, this boulder is likely to 
have its source nearby, in the underlying volcanic 
rock. 

The ore boulder in the Korttelivaara target area is 
located in the area of the Pudasjärvi Granite Gneiss 
Complex about five kilometres from the southern 
contact of the Peräpohja schist area. The only known 
mafic rocks in the vicinity are limited to scattered 
observations of minor diabase occurrences. Boulders 
of various rock types from the schist area, such as 
dolomite, mica schist and quartzite are found in the 
till around the ore boulder. Consequently, the source 
area of this ore boulder could be quite far away, in 
the Peräpohja schist area. 
Cobalt-pyrite	 type. In the Sihtuuna target area 

(Fig. 24) 31 observations were made of ore boulders 
of the cobalt-pyrite type with disseminated pyrite. 
These ore boulders consisted mainly of homogeneous 
or brecciated (Fig. 25a) albite rock. Some scattered 
quartzite boulders (Fig. 25b) related to this type 
were also found. The average cobalt concentration 
of samples from all observed boulders with disse-
minated pyrite was 199 ppm (minimum 14 ppm and 
maximum 1,470 ppm) (Table 9). Diamond drilling 
west of the road in the northernmost part of the 
Kaisavaara quartzite formation (Fig. 24) revealed 
rock resembling that of the albite rock boulders as 
intercalations in quartzite (Perttunen 2002, Perttunen 
& Hanski 2003, GTK's WinKalpea Database). No 
ore minerals were found in the drill cores, however. 
The drill logs together with the boulders give reason 
to assume that albite rock occurs along the northern 
contact of the Kaisavaara quartzite formation as in-
tercalations parallel with its orientation. 

8.3	Glacial	morphology	and	special	features	of	the	Quaternary	deposits	

The Quaternary deposits of the study area can 
be roughly divided into two parts: a southern and a 
northern one (Fig. 38). In the southern part the Qua-
ternary deposits consist of a gently sloping hillocky 
moraine landscape and surrounding boggy areas. In 
the southeast corner the morphology is dominated 
by drumlins in a northwest-southeast direction from 
the Early Weichselian glaciation. The northern part is 
dominated by moraines formed by an active glacier, 
comprising a combination of drumlins and fluted 
moraine, parallel to the east-west flow direction of the 
glacier and ribbed moraines transversal to them. The 
transversal features occur as an extensive, uniform 
field, broken by forest-clad hills or chains of hills 
in a direction transversal to the ice-flow direction. 
In addition, the shorelines of the postglacial Baltic 
Ancylus Lake and the Kemijoki River with its de-

positional basins across the area have influenced the 
morphology. 

Ribbed moraine is the main moraine type in all of 
southern Lapland (Fig. 44). In the literature the term 
ribbed moraine has sometimes been used as a synon-
ym for Rogen moraine, but here it is used to denote a 
wider concept, i.e. all moraines formed by a similar 
process and with a similar morphology in accordance 
with Hättestrand (1997) and Sarala (2003, 2005c). 
This usage is also suggested for future use. 

Ribbed moraine is divided into four subtypes: 
hummocky ribbed moraine, Rogen moraine, Blatt-
nick moraine and minor ribbed moraine (Fig. 42). 
They were all formed in the same way, during the 
deglaciation, under a rapidly flowing glacier, at the 
contact between frozen bed and thawed bed. Accor-
ding to Hättestrand (1997) and Kleman & Hättestrand 
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(1999) tension forming in such conditions make the 
subglacial deposits in the ice break up and move 
with the flowing ice. As a result an undulating ridge 
morphology is formed, where the ridges can be put 
together like a puzzle. However, this theory does not 
explain the surface boulders typical of the ribbed mo-
raines nor the abundant occurrence of local boulders 
in the uppermost moraine.

On the basis of observations in the study area, the 
theory about the formation of ribbed moraines men-
tioned above was complemented by adding a freeze-
thaw process caused by variations in pressure and 
temperature. Together with the constant movement 
this has caused redeposition and finally a quarrying 
action, reaching down to the bedrock surface between 
the ridges. We estimated that the prerequisites for 
the formation of such conditions were favourable 

globally at the deglaciation stage (about 13,000 
– 11,000 years ago) due to the very rapid warming 
of the climate (Fig. 66). The surficial and marginal 
parts of the continental ice sheets both in Fennos-
candia and North America warmed so rapidly that 
the internal temperature of the ice did not have time 
to change accordingly. As a consequence of melting 
and evaporation the marginal parts of the ice sheet 
became rapidly thinner, while the basal parts of the 
ice remained either cold or cold/warm. This explains 
the similarity of the structure of the ribbed moraine 
ridges and their occurrence everywhere almost in the 
same zone in relation to the ice divide. Since during 
the Holocene such conditions have not existed, ribbed 
moraines have not been found in areas glaciated after 
the last Ice Age.  

The till cover of the study area consists of three till 
beds, which differ regarding structure, composition 
and geochemical properties (cf. Sarala 2005a, b). 
The lowermost in the stratigraphy is the Saarenkylä 
Till (cf. Sutinen 1992), deposited during the Saalian 
glaciation. Then the deposits of the Eemian Inter-
glacial and possibly the first warm stages of the Early 
Weichselian were formed.

The two following till beds represent the Weich-
selian glaciation and were deposited during its two 
glacial stages. During the first glacial stage the ice 
flow was from the north-northwest. Deposits of this 
stage are the dark grey Kemijoki Till (cf. Sutinen 
1992), the older drumlin field and the marginal for-
mations of the ice retreat, found from Pudasjärvi to 
Pello. The Peräpohjola Interstadial with its organic 
deposits followed the stage.

The third till bed, the Tervola Till, consisted of 
three till units, represents the depositional history of 
one glaciation stage from the basal Vammavaara Till 
of the active stage to redeposited Petäjävaara Till of 
the early stage of deglaciation and finally, the Kortte-
livaara Till of the melting stage. This is the glaciation 
that proceeded to the Weichselian Maximum. During 
its recession the marginal parts of the ice sheet were 
divided into lobes. In southern Lapland the ice lobes 
of Kuusamo and Oulu were active, causing intense 
erosion at the base, while the Ranua interlobate area 
between them was cold-based and passive, so that 
older morphology was preserved. The Petäjävaara 
Till found only in the surficial part of the ribbed mo-
raine ridges is a result of strong, subglacial quarrying 
during the early stage of deglaciation (Fig. 64).

This study shows that only two glacial stages 

8.4	Till	stratigraphy	and	the	Weichselian	glaciation	stages	

reached southern Lapland during the Weichselian. 
The dating of these glacial stages and the warm period 
between them has led to two interpretations (Fig. 70). 
According to the first alternative (Fig. 68) the first 
glaciation occurred in the middle of the Early Weich-
selian (95,000 – 85,000 years ago), when the ice in 
the form of two lobes extended to Ostrobothnia in 
the direction 270° – 290° and to Kainuu in the direc-
tion 300°–330°. It was followed by the Peräpohjola 
Interstadial, which can be compared to the Odderade 
interstadial (85,000 – 74,000 years ago). After the 
climate cooled again the Middle Weichselian glacial 
stage began, continuing uninterrupted until the Late 
Weichselian without oscillation of the ice margin 
reaching southern Lapland. According to the second 
alternative Finland was without an ice cover during 
the Early Weichselian, except the very northernmost 
Lapland (Fig. 69). The climate was fairly cool and the 
land uplift was active at the Bay of Bothnia, reaching 
almost 100 m higher than today (cf. Nenonen 1995a). 
The first more extensive glaciation stage did not oc-
cur until the Middle Weichselian. The ice sheet then 
reached at least southernmost Finland and Russian 
Karelia, depositing at the same time both the Kemi-
joki Till and northwest oriented drumlin field and at 
the recession stage the marginal formations occurring 
e.g. in and northwest of Pudasjärvi. The observations 
mainly from Ostrobothnia of older Early Weichselian 
organic deposits were caused by redeposition. The 
Middle Weichselian glaciation was followed by an 
ice-free stage about 35,000 – 50,000 years ago. This 
would mean that the radiocarbon datings of organic 
deposits with a similar age cluster would be correct, 
which is also supported by some TL (thermolumines-
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cence) and OSL (optically stimulated luminescence) 
determinations and observations of mammoth or 
reindeer bones from the same deposits (cf. Mäkinen 
1999, Ukkonen et al. 1999, Lunkka et al. 2001) and 
also from the sands beneath the till in the Sihtuuna 
site (Table 11). The warm period was followed by yet 
another glacial stage, the one reaching the Weichseli-
an Maximum about 22,000 – 9,000 years ago, when 
the Tervola Till was formed.

The alternatives presented here are interpretations 
made on the basis of our own observations and results 
from the literature, and for them to be confirmed 
more datings from southern and central Lapland 
are required. Many areas in northern Ostrobothnia 
and the eastern parts of southern Lapland have been 
studied insufficiently or not at all, so that the strati-
graphy and chronology of these areas are more or 
less suggestive so far.

8.5	Conclusions	regarding	exploration	

Judging from its bedrock and the boulder obser-
vations we made, the Rovaniemi-Ranua-Tervola area 
is a prospective area for gold exploration and related 
studies of the Quaternary geology. Exploration work 
and geological studies carried out by the University 
of Oulu and the Geological Survey of Finland in 
the 1990's show that a multidisplinary aproach is a 
succesful method locating mineralizations. As the 
distribution of ore minerals from a larger target in the 
surficial deposits, a solid knowledge of Quaternary 
geology and its effects is an advantage. In addition, 
more attention should be paid to knowledge concer-
ning properties of the surficial deposits, origin of 
the formations and mechanisms of deposition from 
the early stages of the studies. The estimation of the 
transport distances would then be considerably easier 
and lead to better results than when only e.g. petro-
logy and geophysical surveys serve as basis for the 
tracing of the source of ore boulders and geochemical 
anomalies.

The ribbed moraines are particularly significant for 
ore prospecting, as the lithological composition of the 
uppermost till (the Tervola Till) clearly reflects the 
features of the local bedrock and the till geochemistry 
reveals its metal anomalies. The anomalies are sharp 
and rise clearly above the background. Further the 
dispersion of the anomalies is slight, i.e., long and 
wide fans are not found, except where a large mine-
ralization is exposed in the bedrock surface. Geoche-
mically the ribbed moraines differ clearly from e.g. 
the drumlins, in which the geochemical fans, like the 
boulder trains, may be several kilometres long. 

As a result of the studies a gold and copper bear-
ing mineralization, the source of the amphibolite 
ore boulders, was found in the Petäjävaara target 
area in the sheared contact zone between quartzite 
and mafic volcanic rock. The quartzite ore boulders 
had also been transported only a very short distance. 
The geochemical anomalies in till indicate the exis-
tence of several mineralized zones in the bedrock at 
Petäjävaara. In the Kivimaa target area we found that 
the source of the elevated gold (Fig. 17) and copper 
concentrations in till west and south of the old gold 
and copper mine is scattered quartz and carbonate 
vein sets cutting the mafic host rocks. The source of 
the high gold concentrations found in till in test pits 
M33 and M116 in the Vammavaara target area was 
not located (Figs. 32, 36 and 37). Additional inves-
tigations should be focused slightly further west, on 
the fault zone. Studies should also be continued in the 
Sihtuuna area, in the contact zone between quartzite 
and mafic volcanic rock to find the source of the ore 
boulders of the cobalt-pyrite type. 

Test pits were made in the target areas of Petäjäs-
koski and Louepalo to check the structure of the 
ribbed moraines and in the Louepalo area that of 
the hummocky moraine with kettle holes. However, 
these areas were not ranked high as exploration 
targets. By contrast, in the Korttelivaara target area 
we found a boulder with very high gold (mean 7.4 
ppm, 0.3 – 20.0 ppm) and copper concentrations. 
Unfortunately, it became evident from this and in part 
some earlier studies, too, that it had been transported 
a very long distance.
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10 LIITTEET – APPENdIcES

Liite 1. Jäätiköiden virtaussuunnat ja Myöhäis-Veikselin kielekevirtaukset Etelä-Lapin alueella uurresuuntien ja moreenin kiviaineksen suuntauksien 
perusteella. Maastokuviot ja tiestö © Maanmittauslaitos, lupa nro 96/LA/05.
Appendix 1. Glacial flow directions and lobate flows of the Late Weichselian in southern Finnish Lapland based on glacial striae and pebble counts 
in till. Topographic features and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.
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Liite 2. Drumliinien ja ribbed-moreenien esiintyminen Etelä-Lapin alueella. Eri ikäisten jäätiköitymisten morfologia on esitetty eri värein. Maastokuviot 
ja tiestö © Maanmittauslaitos, lupa nro 96/LA/05. Numeroidut kohteet: 1 = Sihtuuna, 2 = Kauvonkangas, 3 = Muurola, 4 = Koivu, 5 = Portimojärvi, 
6 = Vanttauskoski, 7 = Korouoma ja 8 = Iso-Syöte.
Appendix 2. Distribution of drumlins and ribbed moraines in southern Finnish Lapland. The morphology of various glaciations is shown in different 
colours. Topographic features and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05. Numbered targets: 1 = Sihtuuna, 2 = 
Kauvonkangas, 3 = Muurola, 4 = Koivu, 5 = Portimojärvi, 6 = Vanttauskoski, 7 = Korouoma and 8 = Iso-Syöte.
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Liite 3. Harjujen, glasifluviaalisten ja postglasiaalisten jokikerrostumien ja supra-akvaattisten alueiden esiintyminen Etelä-Lapin alueella. Eri ikäiset 
harjut on eroteltu eri värein toisistaan; jaottelun pohjana on käytetty Johansson & Kujansuu (2004) ja siinä käytettyjen lähteiden mukaista luokittelua. 
Maastokuviot ja tiestö © Maanmittauslaitos, lupa nro 96/LA/05.
Appendix 3. Distribution of eskers, glaciofluvial and postglacial fluvial deposits and supra-aquatic areas in southern Finnish Lapland. Different colours 
are used for eskers of different age, based on the classification of Johansson & Kujansuu (2004) and sources referred to in their work. Topographic 
features and roads © National Land Survey of Finland, permission number 96/LA/05.

Liitteet 4 – 6. Kullan (4), kuparin (5) ja koboltin (6) esiintyminen eri syvyyksillä moreenissa Vammavaaran kohdealueella tehdyn systemaattisen 
näytteenoton perusteella. Aineistona on ollut iskuporanäytteiden lisäksi tutkimuskuopista otettuja näytteitä, joista on käytetty kunkin syvyysalueen 
korkeinta pitoisuutta. Kartalla on esitetty myös alueen kallioperä ja maastotietokannan suokuviot (Maastokuviot ja tiestö © Maanmittauslaitos, lupa 
nro 96/LA/05).
Appendices 4 – 6. Concentrations of gold (4), copper (5) and cobalt (6) at various depths in till, based on systematic sampling in the Vammavaara 
target area. To complement the sampling by percussion drilling, samples were taken in the test pits and the highest concentration of each depth 
interval was used. The map also shows the bedrock and mire features of the topographic database (Topographic features and roads © National Land 
Survey of Finland, permission number 96/LA/05).
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Liitteet 4, Appendices 4
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Liitteet 5, Appendices 5



115

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 161, 2006
Rovaniemen – Tervolan alueen glasiaalimorfologiset ja -stratigrafiset tutkimukset ...

Liitteet 6, Appendices 6


