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JOHDANTO 

Geokemialliset tutkimukset Sattasen karttalehtialueella 
(3714) aloitettiin vuonna 1971 (kuva 1). Maastotyöt suoritet-
tiin geokemian osaston Keski-Lapin joukkueen voimin. Näytteen-
oton on pääosin suunnitellut geologi Pekka Lestinen ja työnjoh-
tajina ovat toimineet Lenni Mäcklin ja Mauri Vitikka. Tarkis-
tustutkimusten ja kalliogeokemian näytteenoton on suunnitellut 
Eelis Pulkkinen. Alueelta on kerätty geokemiallista kartoitusta 
varten yhteensä 19 528 näytettä: 

Maaperänäytteet 15 182 
moreeni 13 265 
lajittuneet 1 917 

Rapakallionäytteet 991 
Mineraaliset purosedimenttinäytteet 1 6 31 
- fraktio < 0,17 mm 962 
- fraktio 0,17-2,0 mm 669 
Orgaaniset purosedimenttinäytteet 1 420 
Kallioperänäytteet 304 
Yhteensä 19 528 
Moreeninäytteenotto suoritettiin loppuun v. 1977. Kal-

lioperägeokemian näytteet otettiin v. 1977-1978 ja kartoituk-
sessa esiin tulleiden hivenmetallianomalioiden tarkistustutki-
mukset tehtiin v. 1978-1979. Moreenin hienoaineksen geokemialli-
set kartat on julkistettu 31.12.197 7. Moreenin sekä orgaanisten 
ja mineraalisten purosedimenttien alkuainekoostumusta esittävät 
tulokset ovat saatavissa Geologisen tutkimuslaitoksen geokemian 
osastolta 1 : 20 000 ja 1 : 100 000 -mittakaavaisina karttoina, 
mikrokuvina ja tuloslistoina. 

KALLIOPERÄ 

Alueen (kl 3714) kallioperä on hyvin tunnettua vain niil-
tä osin, missä maapeite on ohut. Mikkolan (1937 ja 1941) kar-
toitustyön jälkeen ovat alueella suorittaneet kallioperätutki-
muksia mm. Isomaa (1978) ja Räsänen (1977). Tyrväinen (1979) on 
laatinut koko karttalehtialueen kivilajikartan, jonka mukaan 
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Kuva 1. Karttalehtialue 3714 Sattanen sijaitsee Keski-Lapissa. Paikannimet perustuvat 
1 : 100 000 -mittakaavaisen topografikartan nimistöön. 

Fig. 1. Area of the Sattanen map sheet is situated in Central Lapland. Local names are based 
on the 1 : 100 000 topographic map published by the Surveyor General's office of Finland. 
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tässä esitetty pelkistetty kuvaus Sattasen karttalehtialueen 
kivilajeista on tehty (kuva 2). 

Peruskarttalehden 3714 03 luoteisosa koostuu prekar-
jalaisen pohjakompleksin kivilajeista. Sen etelä-, kaakkois-
ja itäpuolella olevat kivilajit kuuluvat Keski-Lapin liuske-
alueeseen (Lapponium). Muinaisen sedimentaatioaltaan lai-
dalla, pohjakompleksiin rajautuen esiintyy kvartsiittia. 
Hienompirakeisia sedimenttisiä ja vulkaanisia liuskeita 
esiintyy pääasiassa keskemmällä allasta. Lapponiumin sedi-
menttis-vulkanogeeninen muodostuma kattaa n. 70 % koko kart-
talehtialueen pinta-alasta. Vulkanogeeniset kivilajit katta-
vat n. 50 % koko alueesta. Emäksiset vulkaaniitit ovat enem-
mistönä. Ultaraemäksisiä muunnoksia esiintyy laajalla paljas 
tuma-alueella Sattasvaarasta Vanttioselille ja Moskuvaaraan. 

Lapponiumin liuskeiden päällä oleva kvartsiitti- ja 2 
konglomeraattimuodostuma peittää n. 60 km Kaarrestunturissa 
ja sen ympäristössä (Räsänen 1978) . 

Tutkimusalue rajautuu idässä Koitelaisen emäksiseen 
kerrosintrusiiviin. Intrusiivin päävyöhyke muodostuu pyrok-
seeni- ja leukogabrosta. Sen alaosasssa esiintyy ultraemäk-
sisiä kiviä ja päävyöhykkeen yläpuolella magnetiittigabroa 
ja granofyyriä (Isomaa 1978). Koitelaisen gabro ulottuu 

2 
n. 35 km :n laajuiselle alueelle peruskarttalehden 3714 12 
koillisosassa. Gabroa tavataan myös Keivitsassa, Moskuvaaras 
sa ja Särkivaarassa sekä Kaarresselän eteläpuolella. Gabro-
paljastumia on havaittu edelleen Kitisen ja Ala-Postojoen 
kalliokynnyksissä. Moskuvaaran intrusiivit ovat pääasiassa 
ultraemäksisiä. Graniittia on juonina ja pahkuina Möykkelmän 
alueella sekä karttalehtialueen lounaisimmassa kolkassa, 
Kaaresselässä ja gabroalueen eteläpuolella. 

GEOFYSIKAALISET TUTKIMUKSET 

Koko karttalehden alueesta on saatavissa aeromagneet-
tinen ja aerosähköinen korkealentomittauskartta. Lisäksi on 
saatavissa peruskarttalehteä 3714 0 3 lukuun ottamatta 
1 : 20 000 -mittakaavaiset aeromagneettiset, aerosähköiset 
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Kuva 2. Sattasen alueen kallioperä A.Tyrväisen (1979) mukaan. 

Fig. 2. Rock types of the area of the Sattanen map sheet after A. Tyrväinen (1979). 
1= mostly quartzite} 2 = mostly phyllite and mica schist3 S - mica gneiss> 4 = mostly basic 
igneous rocks, 6 = intermediate and acid igneous rocks3 7- gneissose granite3 8 = fault. 
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ja aeroradiometriset matalalentokartat. Kartat ovat saata-
vissa Geologisesta tutkimuslaitoksesta. 

Aeromagneettisen kartan (kuva 3) anomaliat johtuvat 
pääasiassa jyrkkäkaateisina esiintyminä emäksisistä ja ultra-
emäksistä kivilajeista, joissa on aksessorisesti magnetiit-
tia. Minimialueet kuvastavat kvartsiiteista ja gneissigra-
niiteista koostuvaa kallioperää. 

Aerosähköisen kartan (kuva 4) anomaliat aiheutuvat 
kallioperässä olevista johteista. Sähköä johtavat kivilajit 
Sattasen alueella ovat yleensä grafiittipitoisia liuskeita. 

MALMIAIHEET 

Geologisen tutkimuslaitoksen malmiosasto on tutkinut 
kuparin ja vanadiinin esiintymistä peruskarttalehden 3714 12 
alueella. Merkittäviä kupariesiintymiä ei ole löydetty. Vana-
diinin osalta tutkimukset jatkuvat. Syväkairauksia ei ole 
toistaiseksi suoritettu (O.Auranen, suullinen tiedonanto 
1979) . 

Outokumpu Oy on tutkinut kupari- ja nikkeliaiheita 
Moskuvaarassa ja Rajalassa. 

Rautaruukki Oy on tutkinut Visasaaren aluetta, jossa on 
syväkairauksissa tavattu magnetiittimineralisaatio (A.Hiltu-
nen, suullinen tiedonanto 1978) . 

MAAPERÄ 

Topografia 

Alue (kl 3714) on tyypillistä Keski-Lapin peneplaani-
aluetta. Kitisen länsipuolella maanpinta viettää luoteesta 
kaakkoon ja itäpuolella lounaaseen. Maanpinnan viettosuhteet 
havainnollistuvat joki- ja puroverkossa vesistökartalla 
(kuva 12 s.28). Luoteisosassa alavat ja tasaiset alueet ovat 
tasolla 260 m ja kaakkoisosassa 190 m mpy. 

Keskellä aluetta on itä-länsisuuntainen eroosiojään-
teistä muodostuva 10 kilometrin levyinen jyrkän topografian 

2 128301541C—12 
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Kuva 3. Sattasen alueen aeromagneettinen kartta. Mittauskorkeus on n. 150 m ja linja-
väli 400 m. 
Fig. S. Airborne magnetic map over the area of the Sattanen map sheet. Altitude is 
about 150 m and the line spacing 3 400 m. 



Kuva 4. Sattasen alueen aerosähköinen kartta. Mittauskorkeus on n. 150 m ja linj 
väli 400 m. 

Fig. 4. Airborne electromagnetic map over the area of the Sattanen map sheet. 
Altitude is about 150 m and the line spacing400 m. 
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vyöhyke: Kaarestunturi 407 m (kvartsiitti), Sattasvaara 373 m 
(uitramafinen vulkaniitti), Postovaara 377 m (ultramafinen 
vulkaniitti), Kannusvaara 318 m (kvartsiitti) ja Keivitsa 
310 m (gabro). Tämän eteläpuolella yksittäisinä saarekkeina 
kohoavat Kaaresselkä 250 m (kvartsiitti), Sukuvaara 247 m 
(kvartsiitti) ja Särkivaara 283 m (gabro). 

Jyrkän topografian alueilla suhteelliset korkeuserot 
ovat 100-200 m ja muualla alle 50 m. 

Glasiaalieroosio 

Glasiaalieroosion määrään vaikuttavat ensisijaisesti 
eroosion kestoaika, jäätikön virtausnopeus, vertikaalipaine 
virtausaikana ja jäätikön pohjan mineraaliaineksen ja kulu-
tusalustan väliset kulumiskestävyyden erot. Sattasen alue 
sijoittuu pleistoseeniajan jäätiköitymismaksimien akkumulaa-
tioalueelle, jota usein nimitetään jäänjakajaksi. Manner-
jäätiköissä pohjaan asti ulottuva jäänvirtaus ja siitä 
aiheutuva eroosio tapahtuvat pääasiassa ablaatioalueilla. 
Jos oletetaan eri jäätiköitymisten tapahtuneen pääpiirteis-
sään samalla tavalla, ovat jäätikköeroosion kestoaika ja 
jään virtausnopeus Keski-Lapissa olleet suhteellisen vähäi-
set kaikissa pleistoseeniajan jäätiköitymisissä ja luulta-
vasti tertiäärinen topografia on ollut pääpiirteissään nykyi-
sen kaltainen. 

Heikosta glasiaalieroosiosta on todisteena yleisesti 
esiintyvä preglasiaalinen rapautuma kallioperässä. Lisäksi 
maaperässä havaitut moreenin alaiset, sulien kausien aikana 
kerrostuneet sedimentit ja jäänteet orgaanisista sedimenteis-
tä alavilla paikoilla osoittavat, että jäätikköjen toiminta 
on yleensä pyrkinyt tasoittamaan maisemaa. 

Kuluminen on kohdistunut esiin työntyviin kallioperän 
kohoumiin. Kulumisen voimakkuuden vaihtelu johtuu topografian 
suhteesta jäätikköjen virtaussuuntaan ja kallioperän kivi-
lajiston kulutuskestävyyden vaihtelusta. 

Alue (kl 3714) voidaan jakaa glasiaalieroosion ja maan-
peitteen laadun mukaan kolmeen tyyppiin, joita luonnehtivat 
myös tietyt kallioperän erikoispiirteet. 
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Peruskarttalehtien 3714 02, 03, 06 ja 09 alueella 
kivilajisto ja maapeitteen laatu ovat hyvin vaihtelevia. 
Kallioperän pientopografia on jyrkkäpiirteinen. Mannerjää-
tikköjen virtaussuunnat ovat yleensä olleet taajaan vaihte-
levien kivilajikerrosten kulkua leikkaavat. Tällöin pregla-
siaalinen maisema on jäätiköitymisten aikana tasoittunut 
siten, että harjanteista irronnut materiaali on kerrostunut 
distaalipuolen laaksoihin ja laaksojen pohjat ovat jääneet 
suojatuiksi jäätikköeroosiolta. Jo preglasiaaliaikana kohou-
mina olleet kivilajijaksot esiintyvät nykyäänkin paljastuma-
ketjuina. Paljastumien väliset alueet ovat peittyneet kivi-
sellä moreenilla ja lajittuneilla sedimenteillä. 

Peruskarttalehtien 3714 05, 08 ja 11 alueilla on run-
saasti ultraemäksisiä kivilajeja, jotka ovat kulutuskestä-
vyydeltään homogeenisia. Alueen yli virranneen jäätikön poh-
jan mineraaliaines on kyllästynyt samasta materiaalista kuin 
sen kulutusalusta, joten jäätikköeroosio on jäänyt suhteel-
lisen vähäiseksi. Ruhjeisiin muodostuneet laaksot ovat täyt-
tyneet edellä kuvatulla tavalla. Maapeite on yleensä hyvin 
ohut, ja kalliopaljastumia ja rakkoja on runsaasti (kuva 8 
s. 18) . 

Peruskarttalehtien 3714 01, 04, 07, ja 10 muodostaman 
alueen länsiosan kallioperässä ovat enemmistönä kvartsiitit 
tai kovuudeltaan siihen rinnastettavat kivilajit. Keski- ja 
itäosat sen sijaan koostuvat pääasiassa kvartsiitteja pehme-
ämmistä kivilajeista, ja maasto on siellä tasaista ja alavaa. 
Kvartäärikerrostumien paksuus on monin paikoin useita kym-
meniä metrejä, ja ne koostuvat pääasiassa lajittuneista sedi-
menteistä, joiden raekoostumus vaihtelee karkean soran ja sil 
tin välillä. Moreenikerrostumiakin on, mutta yhtenäisiä mo-
reenialueita esiintyy vasta alueen itäosassa. Kvartsiittien 
olemassaolo lännestä ja länsiluoteesta virranneissa jäätiköis 
sä on aiheuttanut suojapuolen pehmeämpien kivilajien voimak-
kaan kulumisen. Samalla jäätikön mukana kulkeutunut aines on 
myös tehokkaasti jauhautunut. Kerran syvälle erodoitunut alue 
on sittemmin toiminut sedimentaatioaltaana, johon on kerros-
tunut sekä glasifluviaalisia, fluviaalisia että alluviaalisia 
sedimenttejä. 

Maapeite on paksuimmillaan peruskarttalehtien 3714 04 
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ja 07 alueilla (kuva 9 s.20). Paksuin löydetty kvartääri-
kerrostuma on 45 m, ja 20-30 metrin maapeitteet ovat yleisiä. 
Itään päin maapeite ohenee, ja se on peruskarttalehden 
3714 10 alueella Kuusivaaraa ja Särkivaaraa lukuun ottamatta 
kymmenen metrin luokkaa. Mainitut vaarat esiintyvät saman 
tyyppisinä saarekkeina kuin Visasaari alueen länsiosassa 
(kuva 5) . 

Maaperän stratigrafia 

Alueen (kl 3714) moreenipeitteisillä mailla ylimpänä 
moreenikerrostumana on ruskea hieta- tai hiekkamoreeni, sen 
paksuus vaihtelee puolesta metristä neljään metriin topo-
grafian mukaan. Moreenin ylin kerros on yleensä huuhtoutu-
nutta. Se koostuu joko ohuesta pintamoreenihunnusta tai peri-
glasiaalisten routimisilmiöiden ja jäätikön sulamisvesien 
tuottamasta aineksesta. 

Keski-Lapin maaperän stratigrafia on yleistäen kuvat-
tu Pohjois-Suomen malminetsintää palvelevan maaperätutkimus-
projektin raportissa (Hirvas ym. 1977). Sen mukaan ruskean 
moreenin alla on ruskean ja harmaan raidallinen moreeni ja 
tämän alla harmaa tai harmaan ruskea moreeni. Moreenikerros-
tumien kontaktit on määritetty lajittuneiden välikerrosten 
ja värin muutoksen perusteella. Eri puolilta tutkimusaluetta 
on tavattu moreenien välisiä Eem-interglasiaalin sedimentte-
jä, joiden esiintymissyvyys maanpinnasta vaihtelee viidestä 
kahdeksaan metriin (Hirvas ym. 1977). Interglasiaalihavainnot 
sijoittuvat alaville seuduille (Postoaapa, Viiankiaapa ja 
Vanttioaapa), jotka ovatkin luonnollinen ympäristö sedimen-
taatiolle ja paksujen turvekerrostumien syntymiselle. Myös 
Visasaaren alueella on tavattu Eem-sedimentti, joka on kahden 
moreenikerrostuman välissä, 10 metrin syvyydessä maanpinnasta 
(kuva 5). Kaikki karttalehden alueelta tavatut interglasisedi-
mentit sijaitsevat n. 190 metrin (mpy) korkeustasolla. 

Interglasiaalimuodostumien piileväkoostumus viittaa 
siihen, että sedimentaatio olisi tapahtunut makean veden al-
taaseen (Hirvas ym. 1977). Muinaisen Eem-kautisen järven 
pohja on nykyisin ylimmillään 190 metrin korkeustasolla. 
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0 1km 

Kuva 5. Maaperän stratigrafia Visasaaressa (peruskartta-
lehti 3714 04). W = Würm-moreeni, E = Eem-interglasiaali-
sedimentit ja R = Riss-moreeni. 
Fig. 5. A vertical profile of the glacial drift at Visa-
saari (map sheet Z714 04). W - Würm-till, E = Eemian 
interglacial sediments and R - Riss-till. 

Tämän tason alapuolelta on ilmeisesti löydettävissä runsaim-
min interglasiaalisia ja sitä vanhempia kerrostumia. 

Mannerjäätikön virtaussuunnat ja moreeniaineksen kulkeutuminen 

Viimeisen jäätikön virtaussuunnat tutkimusalueella 
ovat pohjoisosassa lännestä itään ja eteläosassa länsiluo-
teesta itäkaakkoon. Moreenin suuntauslaskuilla tutkitut van-
hempien jäätiköiden virtaussuunnat vaihtelevat lounaan ja 
pohjoisen välillä (Hirvas ym. 1977). Viimeisen jäätikön vir-
taussuunta näkyy myös materiaalin kulkeutumisena Kivipurnu-
vaarassa, missä ultramafisen kivilajiyksikön moreeniin aiheut-
tama kromianomalia on suuntautunut itäkaakkoon. Kromianomalia 
ulottuu noin kilometrin päähän lähdealueen distaalipuolelle 
(kuva 6) . 
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S e l i t y s Legend 

percentile Mg % Cr ppm Ni ppm 

a <20 <0.8 < 160 < 60 
+ 20 - 80 0.8 - 2.1 160- 540 60 -180 
• 80 - 90 2.1 - 3.1 540- 850 180- 350 
Q 90 - 95 3.1 - 4.5 850-1400 350- 620 
• 95 - 97.5 4.5 - 5.6 1400-1800 620-800 
• n > 97.5 > 5.6 >1800 > 800 

J ultramafiitin itäkontakti 
/ eastern outline of an u'tramafic body 

jäätikön virtaussuunta 
ice flow direction 

3 km 

Kuva 6. Ultramafiitista lähteneen magnesiumin, kromin ja 
nikkelin glasiaalinen kulkeutuminen Kivipurnuvaaran alueella 
(peruskarttalehti 3714 02) . Kiviläjikontakti on määritetty-
aeromagneettisen kartan ja maastotarkistuksen mukaan. Kuva 
on osa julkistetusta 1 : 100 000 -mittakaavaisesta geokemi-
allisesta kartasta. 
Fig. 6. A glaciomorphic dispersion of magnesium3 chromium 
and nickel derived from an ultramafic body, which is deter-
mined according to the aeromagnetic map and field investi-
gation (map sheet Z714 02). The figure is a part of the 
published 1 : 100 000 -scaled geochemical map. 

Visasaaressa viimeisen (V7eiksel) jääkauden aikana ker-
rostuneen moreenin magneettisen suskeptibiliteetin avulla 
määritetty magnetiittidispersio on suuntautunut kaakkoon 
(kuva 7) . 
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Kuva 7. Moreenin < 0.06 mm fraktion magneettinen 
suskeptibiliteetti Visasaaressa (vrt. kuvaan 5). 
Mittausyksikkö K(10~8m3/kg). 1. lähdealue kallio-
perässä, 2. anomalia Würm-moreenissa, 3. anomalia 
Riss-moreenissa, 4. rapakallio, 5. K = 46 - 140, 
6. K = 140 - 238, 7. K = 238 - 1221. 
Fig. 7. Magnetic susceptibility of till (fraction 
< 0.06 mm) at Visasaari (see Fig. 5). Measuring 

unit K(10~^m^/kg). 1. Magnetite source in bedrock, 
2. Anomaly in Würm-till, 3. Anomaly in Riss-till3 
4. Sample of weathered bedrock, 5. K = 46 - 140, 
6. K - 140 - 2383 7. K = 238 - 1221. 

Moreeni on alueen yleisin mineraalinen maalaji. Maa-
peitteen pinnassa on kuitenkin lajittuneiden maalajien ja 
turpeen yhteispinta-ala moreenipeitteisiä alueita suurempi 
(kuva 8). Paksuimmat sora- ja hiekkakerrostumat sijaitsevat 
Sattasjoen ja Jeesiöjoen laaksoissa. Laajimmat lajittuneet 
kerrostumat esiintyvät Vanttioaavalla. Lajittuneita maalajeja 
esiintyy yleisesti myös turpeen alla. Turvekerrostumat ovat 
paksuimmillaan 3-4 m (Ilmakkiaapa, Postoaapa ja Viianaapa). 

Viimeisen jäätiköitymisen sulamisvaiheen aikana on 
alueelle syntynyt vain yksi morfologisesti harjuna pidettävä 
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Kuva 8. Sattasen alueen maalajit yhden metrin kartoitussyvyydellä R. Kujansuun (1966) 
mukaan. 

Fig. 8. Quaternary deposits at one-meter's mapping depth in the area of Sattanen after 
Ft. Kujansuu (1966). 1 - bedrock, 2 - local boulders, 3 - till, 4 - sorted sediments} 
5 - peat. 
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muodostuma. Se sijaitsee karttalehtialueen itälaidassa, Sai-
veljärven länsipuolella ja on suuntautunut pohjoisesta ete-
lään. Muut lajittuneet muodostumat ovat laakeamuotoisia, veteen 
kerrostuneita glasifluviaalisia ja fluviaalisia sedimenttejä. 

Maaperän kairaustuloksista laskettuna keskimääräinen 
maapeitteen paksuus koko alueella on 3,6 metriä. Kaarestuntu-
rin länsilaidalla Viiankiaavalle ulottuvan ns. paksun maapeit-
teen alueen keskimääräinen paksuus on 11,6 metriä. Itäosan 
ohuen maapeitteen alueen keskipaksuus on 2,5 metriä (tau-
lukko 1) . 

Taulukko 1. Maapeitteen paksuudet metreissä Sattasen alueen 
eri osissa. Ala-alueet on määritetty kallioperän, topogra-
fian ja geokemiallisessa näytteenotossa saatujen tietojen 
mukaan. 

Table 1. The depth of the overburden in various parts of 
Sattanen area. The sub-areas are demarcated according to 
the rock types, the topography and the drilling data ob-
tained in connection with the geochemical sampling. 

Aluetyyppi 
Type of the area 

Aritmeettinen 
keskiarvo 

(x) 
Vakio-
poikkeama 

(s) 
Mediaani 

(M) 
Havaintojen 
lukumäärä 

(N) 

1. Koko alue 3,6 4,7 2,1 4102 
2. Paksun maapeitteen 

alue 11,6 10,5 7,6 378 
3. Ohuen maapeitteen 

alue 2,5 1,7 1,9 596 
4. Ultramafisten 

kivilajien alue 3,3 5,0 1,8 1356 
5. Vaihtelevan kivi-

lajiston alue 4,3 4,8 2,9 2248 

1. Whole area, 2. Area with thick overburden, 3. Area with 
thin overburden, 4. Area of ultramafic rocks, 5. Area of 
varying rock types, x = arithmetic mean, s = standard 
deviation, M = median, N - number of samples. 

Maapeitteen paksuutta tutkimusalueella (kl 3714) kuvaa 
symbolikartta kuvassa 9. 
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Kuva 9. Maapeitteen paksuuden vaihtelu Sattasen alueella. 

Kuva 9. Depth of the overburden in the area of Sattanen. 
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Moreenin raekoostumus 

Valtaosa alueen (kl 3714) moreeneista on hiekkamoree-
nia. Kuvassa 1Q esitetään alueen moreenityyppien raekoostumus 
(2 - 0,5 mm = L-fraktio, 0,5 - 0,06 mm = K-fraktio ja < 0,06 mm 
= P-fraktio). Muita silttisempiä ovat rapakalliomoreenit ja 
hiekkaisempia huuhtoutuneet pintamoreenit sekä lajittuneiden 
kerrosten päälle kerrostuneet moreenit. Jälkimmäiset ovat 
ilmeisesti kerrostuneet uudelleen alla olevasta sedimentistä. 

<0,06 mm (P) 

Kuva 10. Raekoostumus Sattasen alueen moreeni-
tyypeissä (fraktiot: >0,5, 0,5 - 0,06 ja 
<0,06 mm) . 

Fig. 10. Mechanical composition of the till 
types in the area of Sattanen (fractions: 
>0.5, 0.5 - 0.06 and <0.06 mm. 1. Till types 
in the area of varying rock types, 2. Till 
types in the area of ultramafic rocks, 3. Till 
types in the area of quartzites, 4. Poorly 
mixed weathered bedrock, 5. Washed till types. 
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Taulukossa 2 esitetään kuvan 10 moreenityyppien silt-
ti- ja savipitoisuudet fraktiossa<0,06 mm. Tavanomaisissa 
moreeneissa saven osuus kyseisessä fraktiossa on 10-16 %. 
Huuhtoutuneessa moreenissa savipitoisuus on 5-10 %. Alueen 
(kl 3714) tavanomaisissa moreeneissa saveksen osuus moree-
nin <0,06 mm fraktiossa vaihtelee niin vähän, ettei sillä 
liene olennaista merkitystä käsiteltävän aineiston hiven-
ainepitoisuuksien vaihteluun (vrt. Shilts 1975) . 

Taulukko 2. Suhteelliset savi- ja silttipitoisuudet Sattasen 
alueen moreenissa, fraktiossa <0,06 mm (vrt. kuvaan 10 s. 21). 
Table 2. Relative clay (Sa) and silt (Si) contents in 
<0,06 mm fraction of the tills typical of the Sattanen area. 
Till types are the same as in Fig. 10 p. 21, and the symbols 
as in Tab le 1 p.19. 

Moreenityyppi 
Type of tili 

Materi-
aali 

Aritmeettinen 
keskiarvo 

(x) 

Vakio poik-
keama 

(s) 

Näytteiden 
lukumäärä 

(N) 

1. Vaihtelevan kivi-
la j is ton alueen 
moreenit 

Sa% 
Si% 

12,4 
87,6 1,77 8 

2. Ultramafisten 
kivilajien alueen 
moreenit 

Sa% 
Si% 

12,0 
88,0 3,46 4 

3. Kvartsiittien 
alueen moreenit 

Sa% 
Si% 

14,0 
86,0 3,46 3 

4. Rapakallio-
moreeni 

Sa% 
Si% 

14,0 
86,0 1,00 3 

5. Huuhtoutunut 
moreeni 

Sa% 
Si% 

6,9 
93,1 2,1 8 

GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET 

Näytteenotto, analysointi ja tietojen käsittely 

Maaperänäytteenottolinjat on suunnattu kivilajikontak-
teja leikkaaviksi (kuva 11). Maaperänäytteet otettiin vuo-
teen 1974 saakka pääasiassa käsikairalla. Sen jälkeen on käy-
tetty Wacker-iskuporakonetta ja pienoismäntäkärkeä. Viime 
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Kuva 11. Sattasen alueen maaperänäytteenottopisteet ja kairauskalusto. 

Fig. 11. Drift sampling sites in the area of Sattanen and the type of sampling equipment, 
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vuosina näytteenottimena on toiminut ns. läpivirtausterä 
(Björklund ym. 1977). Kaluston kehittyminen on tuonut muka-
naan näytteen laadun olennaisen paranemisen. Porakoneella 
otetut näytteet on pyritty saamaan lähinnä kallion pintaa 
sijaitsevasta moreenikerroksesta. 

Kaikista maaperä-, rapakallio- ja kallionäytteistä on 
analysoitu optisella emissiokvantometrillä "teippisyöttö-
menetelmää" käyttäen pii-, alumiini-, rauta-, magnesium-, 
kalsium-, natrium-, kalium-, titaani-, vanadiini-, kromi-, 
mangaani-, koboltti-, nikkeli-, kupari-, sinkki- ja lyijy-
pitoisuus. Alkuaineanalyysit on tehty fraktiosta 0 <0,06 mm. 

Moreenin alkuainepitoisuuksista on piirretty symboli-
kartta, joissa symbolien kuvaamat pitoisuusarvot vastaavat 
summaprosenttijakauman persentiilivälejä: 20 % (kolmio) 
20 - 80 % (umpinainen neliö) ja 97,5 % (umpinainen neliö ja 
pitoisuuden numeroarvo). Analysoiduista alkuaineista pii-, 
alumiini-, rauta- ja lyijypitoisuudet ovat olleet käytetylle 
analyysilaitteelle ja/tai luokitukselle sopimattomat, joten 
niitä ei toistaiseksi ole esitetty karttoina. 

Käsikairalla ja koneella otetut näytteet jakautuvat 
verraten tasaisesti koko karttalehtialueelle lukuun ottamat-
ta Viiankiaapaa, josta kaikki näytteet on otettu koneelli-
sesti. Käsikairalla näytteet on otettu verraten läheltä maan-
pintaa; suurin näytteenottosyvyys on 1,5 metriä. Käsikairalla 
otettujen näytteiden alkuainepitoisuustasot ovat piitä, alu-
miinia ja titaania lukuun ottamatta pienemmät kuin koneella 
otettujen (taulukko 3). Tämä johtunee näytteiden pinnallisuu-
desta sekä siitä, että näyte on avospiraalisessa nostetta-
essa sekoittunut sekä saostumiskerroksen että löysän uuttumis-
kerroksen kanssa. Sattasen alueen geokemiallisissa kartoissa 
on käsikairalla ja koneella otettujen näytteiden analyysitu-
lokset luokitettu erikseen (vrt. Lestinen 1980). 

Taulukossa 4 on verrattu syvimmän moreenin ja ylempien 
moreenien alkuainepitoisuuksien aritmeettisia keskiarvoja, 
mediaaneja ja variaatiokertoimia. Vertailussa on käytetty 
näytteitä, jotka on otetty syvyyssuunnassa metrin välein. 
Syvin näyte on yleensä lähinnä kallion pintaa olevasta moree-
nista. Ylemmät näytteet edustavat ylempiä moreenikerrostumia, 



Taulukko 3. Iskuporalla ja käsikairalla otettujen moreeninäytteiden alkuainepitoisuuksien arit-
meettiset keskiarvot (x), mediaanit (M) ja suhteelliset variaatiokertoimet (V %) Sattasen 
alueella. 
Table 3. Arithmetic means (x), medians (M) and relative coefficients of variation (V %) of the 
till samples collected with various equipment in the Sattanen region. 

Näytteenotto-
kalusto 
Samnline sear 

X 
Fe % 
M V X 

Mg % 
M V X 

Ca % 
M V X 

Na % 
M V X 

K % 
n V X 

Ti % 
M V 

Iskupora 
Percussion 
drill 

7,7 6,6 36,4 2,5 2,1 56,0 1,0 0,9 70,0 1,9 1,7 68,4 0,8 0,7 B 7, 5 0,7 0,7 28,6 

Käsikaira 
Hand auger 

4,9 4,7 51,0 1,6 1.3 81,3 0,6 0,5 66,7 1,0 0,9 40,0 0,5 0,5 60, 0 0,7 0,7 28,6 

V ppm 
x M V X 

Cr ppm 
M V X 

Mn ppm 
n V X 

Co ppm 
M V X 

Ni ppm 
M V X 

Cu ppm 
M V X 

Zn ppm 
M V 

403 395 31,0 536 397 84,7 928 839 42,3 29 26 34,5 262 176 97,7 98 87 91, 8 19 14 105,2 

331 320 33,5 403 244 106^,0 730 849 53,6 23 20 43,5 160 88 123,8 59 57 52, 5 11 10 90; 9 

Pb ppm 
x M V 

Näytteiden lukumäärä 
Number of samples 

26 24 46,2 9606 

26 24 31,0 3917 



Taulukko 4. Ylempien ja syvimpien moreeninäytteiden alkuainepitoisuuksien aritmeettiset keski-
arvot (x) , mediaanit (M) ja suhteelliset variaatiokertoimet (V %) Sattasen alueella. 

Table 4. Arithmetic means (x) , medians (M) and relative coefficients of variation (V %) of 
element contents of till samples. 

Aines 
Material 

1. Ylemmät 
moreenit 

2. Syvin 
moreeni 

Fe % 
x M V 

Mg % 
x M V 

Ca % 
x M V 

Na % 
x n V 

K % 
x M V 

Ti % 
x M V 

Aines 
Material 

1. Ylemmät 
moreenit 

2. Syvin 
moreeni 

6,2 5,8 45,2 

6,6 6,1 45,5 

2.3 2,2 60,9 

2.4 2,0 66,7 

1,0 0,8 70,0 

1,0 0,8 70,0 

1,9 1,5 68,4 

1,7 1,4 64,7 

0,8 0,6 75,0 

08, 0,6 75,0 

0,7 0,7 28,6 

0,7 0,7 28,6 

V ppm 
x M V 

394 387 30,7 

375 367 31,7 

Cr ppm 
x M V 

493 353 86,6 

506 348 89,3 

Mn ppm 
x M V 

904 818 44,9 

939 847 45,2 

Co ppm 
x M V 

29 25 82,7 

28 26 46,4 

Ni ppm 
x M V 

232 152 96,1 

254 161 107,1 

Cu ppm 
x M V 

83 78 67,5 

97 87 112,4 

Zn ppm 
x n V 

19 13 110,5 

19 14 110,5 

Pb ppm 
x M V 

26 25 26,9 

26 24 42,3 

Näytteiden lukumäärä 
Number of samples 

4068 

2164 

1. Upper tills, 2. Deapest till. 
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joiden keskinäisiä koostumisvaihteluja ei tässä yhteydessä 
ole tutkittu. 

Karttalehden alueella natrium- ja vanadiini ovat kes-
kimäärin suuremmat ylemmissä moreeninäytteissä. Magnesium-, 
kalsium-, kalium-, titaani-, kromi-, koboltti-, sinkki- ja 
lyijypitoisuudet näyttävät keskimäärin olevan näytteenotto-
syvyydestä riippumattomia. Rauta-, mangaani-, nikkeli- ja ku-
paripitoisuudet ovat keskimäärin korkeimmat syvimmältä ote-
tuissa näytteissä. 

Sattasen alueen joki- ja puroverkko on esitetty kuvassa 
12. Purosedimenttitutkimuksia varten otettiin 250 metrin vä-
lein näyte purojen pohjalta orgaanisesta aineksesta. Nopeasti 
virtaavien purojen ja suurten jokien pohjalta otettiin mine-
raaliainesnäytteet. Ne märkäseulottiin näytteenottopaikalla 
alumiinikehikkoon kiinnitetyllä nailonseulalla, jonka reikien 
läpimitta on 2 mm. Näytteet seulottiin edelleen laboratoriossa 
0/175 mm:n seulalla. Sekä 2 - 0,175 mm:n että > 0,175 mm:n 
fraktio uutettiin kuumalla 6M HCl:11a ja uutoksesta analy-
soitiin atomiabsorptiospektrofotometrisesti Cr-, Mn-, Co-, 
Ni-, Cu-, Zn- ja Pb-pitoisuus. Orgaaniset purosedimenttinäyt-
teet poltettiin (500°C, 14 h) ja tuhka analysoitiin kuten mine-
raaliset purosedimenttinäytteet. Osasta orgaanisia purosedi-
menttinäytteitä määritettiin uraani viivästyneiden neutronien 
menetelmällä Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen reaktori-
laboratoriossa. 

Purosedimenttien otto-, preparointi-, analysointi- ja 
tiedonkäsittelymenetelmät on kuvattu laajemmin Geologisen 
tutkimuslaitoksen tutkimusraporttisarjan julkaisussa (Gustavs-
son ym. 1979). 

Kallionäytteet on otettu pääasiassa neljältä karttalehti-
alueen yli pohjois-eteläsuunnassa ulottuvalta vyöhykkeeltä si-
ten, että kaikista alueella kalliopaljastumina esiintyvistä 
kivilajeista on otettu näytteet. Näytteenotto, preparointi ja 
analy sointi on tapahtunut geokemian osaston tavanomaisen käy-
tännön mukaisesti (Gustavsson ym. 1979). 

Alkuainepitoisuuksien ja niiden vakiopoikkeamien erot 
eri syvyyksiltä maaperästä otetuissa näytteissä johtuvat maa-
perän rakenteesta, eri mineraalien fysikaalisen ja kemiallisen 
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Kuva 12. Sattasen alueen joki- ja puroverkko 

Fig. 12. The network of streams in the area of Sattanen. 
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rapautumiskestävyyden vaihtelusta sekä alkuainekohtaisesta 
liikkuvuudesta. 

Alkuainepitoisuudet on luokitettu geokemiallisten kart-
tojen piirtämistä varten summafrekvenssipersentiilien avulla. 
Tässä työssä käsitellään anomaliana niitä pitoisuuksia, jotka 
ovat jakauman 95 %:n osoittaman arvon yläpuolella. 

Esimerkkinä karttalehtialueen näytemateriaalin alkuaine 
pitoisuuksien summafrekvenssijakaumista on kuvissa 13 - 15 
esitetty nikkelipitoisuuksien jakaumat kallio-,, rapakallio-
ja maaperänäytteissä. 

Nikkelipitoisuuden jakaumat ovat kaikissa materiaaleis-
sa positiivisesti vinot. Kallio- ja rapakallionäytteiden jakau 
missa erottuvat lisäksi nikkelirikkaiden kivilajien populaa-
tiot. Nikkelipitoisuuksien jakaumien luonne kuvastaa hyvin 
Sattasen alueen kivilajisuhteita (kuva 2 s.8 ). 

pi to isuus (ppm) 
Kuva 13. Nikkelin pitoisuus jakauma Sattasen alueen 
kalliopaljastumissa. 

Fig. 13. Distribution of nickel content of exposed rock 
in the Sattanen area. 
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Kuva 14. Nikkelin pitoisuusjakauma Sattasen alueen rapakal-
liossa a) jauhettu ja b) seulottu aines ( < 0,06 mm). 

Fig. 14. Distribution of the 
bedrock in the Sattanen area 
( < 0.06 mm) material. 

nickel content of weathered 
a) ground and b) sieved 
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Kuva 15. Nikkelin pitoisuusjakauma Sattasen alueen maaperäs-
sä a) moreenissa ( < 0,06 mm) ja b) lajittuneissa sedimen-
teissä ( < 0,06 mm) . 

Fig. 15. Distribution of the nickel content in the glacial 
drift in the Sattanen area a) till (< 0.06 mm) and b) sorted 
sediments ( < 0.06 mm). 
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Materiaali on homogenisoitunut nikkelin suhteen kal-
liosta lajittuneiksi muodostumiksi tullessaan. Tämä on havait-
tavissa jakaumien muodossa ja nikkelipitoisuuksien variaatio-
kerrointen asteittaisessa pienenemisessä kalliosta maaperän 
lajittuneisiin muodostumiin siirryttäessä. 

Karttalehtialueen 3714 purosedimenttien nikkelipitoi-
suuksien summafrekvenssijakaumat esitetään kuvissa 16 - 17 sivuilla 
33-34- Osittain samat ilmiöt kuin kalliossa ja maaperässä kont-
rolloivat nikkelin esiintymistä myös näissä näytemateriaa-
leissa. 

Magnesiumin, kromin, nikkelin ja kuparin kulkeutumisesta 

Jäätikköerosoosio on havaittu koko Keski-Lapissa ver-
raten heikoksi, joten voidaan otaksua valtaosan myös Satta-
sen karttalehtialueen maaperästä olevan lähtöisin paikalli-
sesta kallioperästä. Sattasen alueesta voidaan erottaa kal-
lioperän, topografian ja maapeitteen paksuuden mukaan seuraa-
vat osa-alueet: 
1. ultramafisen kallioperän alue, 2. vaihtelevan kivilajis-
ton alue, 3. ohuen maapeitteen alue ja 4. paksun maapeitteen 
alue (kuva 18 s.35 ). 

Taulukoissa 5 - 8 esitetään seuraavien näytemateriaa-
lien magnesium-, kromi-, nikkeli- ja kuparipitoisuuksien 
mediaaniarvot ja vakiopoikkeamat kullakin osa-alueella: 
1. jauhettu rapakallio, 2. rapakallion fraktio <0,06 mm, 
3. moreeninäytteiden fraktio < 0,06 mm ja 4. lajittunutta 
ainesta olevien näytteiden fraktio <0,06 mm. 

Kallion pinnasta otettujen näytteiden rapautumisaste 
vaihtelee lähes terveestä kivestä täydellisesti muuttunee-
seen kivimateriaaliin (rapakallioon ). Valtaosa näytteistä 
edustaa kuitenkin rapautumisen välivaihetta, jolloin kallio 
on osittain kiinteitä paloja, osittain rapautunutta (sapro-
liitti). Preparoinnissa rapakallionäyte seulotaan ja seu-
lalle jäänyt <0,25 mm:n fraktio jauhetaan. Tällöin jauhe-
tussa näytteessä on pääasiassa kiinteää kiveä. Sen sijaan 
seulotussa näytteessä on enimmäkseen rapautumaa. 
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b ) ° / o 1 0 0 

pi to isuus 

pitoisuus ( ppm ) 
Kuva 16. Nikkelin pitoisuusjakauma Sattasen alueen mineraa-
lisissa purosedimenteissä a) fraktio 2,0 - 0,17 mm ja 
b) fraktio <0,17 mm. 
Fig. 16. Distribution of the nicket contents of mineral stream 
sediments in the Sattanen area a) fraction 2.0 - 0.17 mm and 
b) fraction < 0.17 mm. 
4 128301541C—12 
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'lo 

pitoisuus (ppm) 
Kuva 17. Nikkelin pitoisuusjakauma Sattasen alueen orgaa-

nisissa purosedimenteissä. 

Fig. 17. Distribution of nickel contents of organic stream 
sediments in the area of Sattanen. 

Osa lajittuneista näytteistä on peräisin moreenin 
alaisista tai välisistä kerrostumista, jotka ovat intersta-
diaali- tai interglasiaaliaikoina kerrostuneita fluviaalisia 
ja alluviaalisia sedimenttejä. Osa taas edustaa viimeisen 
jäätiköitymisen sulamisvaiheessa lajittuneita materiaaleja 
ja postglasiaalisia sedimenttejä. Huomattavimmat lajittu-
neet muodostumat sijaitsevat paksun maapeitteen alueella 
(4. osa-alue) ja ovat ilmeisesti useampikertaisen sedimentaa-
tion tulosta. 

Taulukossa 5 esitetään eri geologisten alueiden (ku-
va 18) eri näytemateriaalien magnesiumpitoisuudet. Jauhettu 
rapakallio edustaa tässä taulukossa kiven alkuperäisestä 
koostumuksesta vähiten muuttunutta ainesta. Kivilajien mag-
nesiumpitoisuus on pienempi rapautumassa kuin terveessä 
kivessä, joten magnesiumia on uuttunut rapautumisprosessissa. 



Kuva 18. Sattasen alueen geologiset aluetyypit: katkoviiva erottaa ultramafisen kivilaji-
alueen (A) vaihtelevan kivilajiston alueesta, B = ohuen maapeitteen alue ja C = paksun 
maapeitteen alue. 

Fig. 18. Geological subareas of Sattanen. Area of ultramafic rocks (A) is separated, by the 
broken line from the area of varying rock types, B = area of thin overburden and C = area 
of thick overburden. 
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Taulukko 5. Magnesiumpitoisuuden mediaaniarvot (M) ja vakio-
poikkeamat (s) Sattasen karttalehtialueen geologisten osa-alu-
eiden (ks. kuva 18) eri näytemateriaaleissa, N = näytteiden 
lukumäärä. 

Table 5. The median (M) and standard deviation (s) of magne-
sium content of various geochemical materials from the geolo-
gical subareas (see Fig. 18) in the Sattanen area. 

5. Rapakallio, 
jauhettu 

6 . Rapakallio, 
4 0,06 mm 

7 . Moreeni 
^.0, 06 mm 

8. Lajittuneet 
-i 0 , 06 mm 

M s N M s N M s N M s N 

1. Ultraemäksinen 
kivilajialue 6,9 3,0 323 5,6 2,7 365 3,0 1,8 3702 1,9 0,8 532 

2. Vaihtelevan kivi-
la jiston alue 3,0 2,6 618 2,1 2,1 633 1,7 1,0 10057 1,8 0,7 1384 

3. Ohuen maapeitteen 
alue 3,3 2,8 166 2,4 2,2 168 2,1 1,2 1400 1,6 0,7 117 

4 . Paksun maapeit-
teen alue 3,6 2,3 96 2,6 2,4 10 3 2,5 1,0 1221 1,9 1,0 600 

N = number of sample s, 1 = the area 
area of varying rock types, 3 = the 
4 - the area of thick overburden, 5 
mm fraction, ground), 6 = weathered 
7 = till (<.0.06 mm fraction) and 8 

of ultramafic rocks, 2 = the 
area of thin overburden, 
- weathered bedrock (0 2-0.25 
bedrock (<.0.06 mm fraction), 
- sorted sediments. 

Taulukko 6. Kromipitoisuuden mediaaniarvot (M) ja vakiopoik-
keamat (s) Sattasen karttalehtialueen geologisten osa-alu-
eiden (ks. kuva 18) erilaisissa näytemateriaaleissa. 
N = näytteiden lukumäärä. 

Table 6. The median (M) and standard deviation (s) of chro-
mium content of various geochemical materials from the geolo-
gical subareas (see Fig. 18) in the Sattanen area, N - number 
of samples. See the legend in Table 5. 

1. Ultraemäksinen 
kivilajialue 

2. Vaihtelevan kivi-
lajiston alue 

3. Ohuen maapeitteen 
alue 

4. Paksun maapeit-
teen alue 

5. Rapakallio, 
jauhettu 

6. Rapakallio 
< 0,06 mm 

7. Moreeni 
<0,06 mm 

8. Lajittuneet 
< 0,06 mm 

1. Ultraemäksinen 
kivilajialue 

2. Vaihtelevan kivi-
lajiston alue 

3. Ohuen maapeitteen 
alue 

4. Paksun maapeit-
teen alue 

M s N M s N M s N M s N 
1. Ultraemäksinen 

kivilajialue 

2. Vaihtelevan kivi-
lajiston alue 

3. Ohuen maapeitteen 
alue 

4. Paksun maapeit-
teen alue 

1480 919 323 

497 806 621 

437 898 166 

402 605 97 

1490 1020 365 

283 737 633 

335 937 168 

212 579 103 

712 631 5703 

278 230 10059 

496 318 1401 

441 250 1221 

409 293 532 

342 244 1385 

386 229 117 

443 221 600 
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Moreenin magnesiumpitoisuudet ovat homogenisoituneet ja pie-
nentyneet kailiomateriaaleihin verrattuna. Lajittuneissa sedi 
menteissä on edelleen pienemmät magnesiumpitoisuudet, mikä 
osoittaa, että edellisistä aineksista uuttunut magnesium ei 
ole maaperän olosuhteissa saostunut eikä absorboitunut. 

Kromipitoisuudet ovat pienemmät rapakallion hienoainek 
sessa kuin jauhetussa rapakalliossa ultraemäksisten kivila-
jien aluetta lukuun ottamatta, missä rapautuminen on jonkin 
verran rikastanut kromia (taulukko 6). Ultraemäksisten kivi-
lajien alueen kaakkoispuolella on moreenissa runsaammin kro-
mia kuin paikallisessa kallioperässä, minkä mukaan kromi on 
kulkeutunut glasiaalisesti. Moreenin ja lajittuneiden sedi-
menttien kromipitoisuuksien erot ovat suhteellisen pienet ja 
lisäksi paksun maapeitteen alueella on lajittuneissa sedi-
menteissä enemmän kromia kuin muissa näytemateriaaleissa. 
Tämän mukaan kromia on kulkeutunut myös vesiliukoisena ja 
sitä on pysähtynyt adsorbtiofaasiin helpommin kuin edellä 
kuvattua magnesiumia. 

Nikkeliä on rikastunut magnesiumista ja kromista poi-
keten rapautumaan kaikilla osa-alueilla (taulukko 7). 

Taulukko 7. Nikkelipitoisuuden mediaaniarvot (M) ja vakio-
poikkeamat (s) Sattasen karttalehtialueen geologisten osa-
alueiden (ks. kuva 18) erilaisissa näytemateriaaleissa, 
N = näytteiden lukumäärä. 

Table 7. The median (M) and standard deviation (s) of niokel 
content of various geochemical materials from the geological 
subareas (see Fig. 18) in the Sattanen area3 N = number of 
samples. See the legend in table 5. 

5. Rapakallio, 
jauhettu 

6. Rapakallio 
0.06 mm 

7. Moreeni 
0.06 mm 

8.Lajittuneet 
0.06 mm 

M s N M s N M s N M s N 
1. Ultraemäksinen 

kivilajialue 607 593 323 803 698 365 319 347 3703 167 138 532 

2 . Vaihtelevan ki-
vilajiston alue 89 426 622 147 531 634 117 131 10058 140 101 1385 

3. Ohuen maapeit-
teen alue 83 481 166 160 666 168 185 196 1401 125 84 117 

4 . Paksun maapeit-
teen alue 105 413 97 152 505 103 256 184 1221 198 111 600 
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Rik astumista on tapahtunut suhteellisesti eniten ohuen maa-
peitteen alueelle, missä kallioperässä on ultraemäksisiä ki-
vilajeja. Nikkelirikasta rapautumaa on kulkeutunut ultra-
emäksiseltä kivilajialueelta kaakkoon paksun maapeitteen 
alueelle, missä moreenin hienoaineksen nikkelipitoisuus on 
korkeampi kuin paikallisissa kalliomateriaaleissa. Edelleen 
nikkeliä on kulkeutunut veden mukana, sillä sitä on vaihtele-
van kivilajiston alueen (vrt. kuva 18) lajittuneissa sedi-
menteissä enemmän kuin moreenissa. 

Kupari on nikkelin tavoin rikastunut voimakkaasti 
rapautuman hienoainekseen (taulukko 8). Magnesiumiin, kro-
miin ja nikkeliin verrattuna on kuparilla suurempi taipumus 
kulkeutua veden mukana ja rikastua absorboitumalla, sillä 
lajittuneiden sedimenttien kuparipitoisuus on suhteellisen 
korkea muihin materiaaleihin verrattuna. 

Taulukko 8. Kuparipitoisuuden mediaaniarvot (M) ja vakio-
poikkeamat (s) Sattasen alueen geologisten osa-alueiden 
(ks. kuva 18) erilaisissa näytemateriaaleissa, N = näyttei-
den lukumäärä. 

Table 8. The median (M) and standard deviation (s) of copper 
content of various geochemical materials from the geological 
subareas (see Fig. 18) in the Sattanen area} N - number of 
samples. See the legend in Table 5. 

5. Rapakallio, 
j auhettu 

6. Rapakallio 
0.06 mm 

7. Moreeni 
0.06 mm 

8.Lajittuneet 
0.06 mm 

M s N M s N M s N M s N 
1. Ultraemäksinen 

kivila jialue 57 82 323 87 290 365 68 66 3703 82 47 532 

2 . Vaihtelevan kivi-
lajiston alue 28 133 622 83 261 634 79 83 10058 84 38 1385 

3. Ohuen maapeit-
teen alue 68 105. 166 136 241 168 88 131 1401 75 46 117 

4. Paksun maapeit-
teen alue 65 146 97 78 503 103 92 79 1221 89 37 600 
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KALLIOPERÄN KUVASTUMINEN ALUEEN (KL 3 714) 
GEOKEMIALLISILLA KARTOILLA 

Rauta 

Raudan anomaliakynnys moreenissa Sattasen karttalehden 
alueella on 11,2 %. 

Kiisuuntumia sisältäviin kivilajeihin liittyvät ne 
rauta-anomaliat, jotka sijaitsevat (ks. kuva 1): 
1. Sukuvaaran kaakkoispuolella, 2. Vanttioaavan-Kersilön-
Moskuvaaran alueella, 3. Kotavanttioselän ja Mataravaaran 
alueella ja 4. Postoaavalla Paskamaan kaakkoispuolella. 
Kiisuja ja rautakarbonaatteja heijastava rauta-anomalia on 
Kaaresselän alueella. 

Laaja rauta-anomalia-alue sijaitsee alueen (kl 3714) 
luoteisosassa. Ilmeisesti osa tämän alueen raudasta on kul-
keutunut glasiogeenisesti lännestä (vrt. Mn). Osa taas on 
paikallista alkuperää, sillä Nuttion Kuusikkolaella maanvyö-
rymän paljastamassa siirroksessa on tavattu vihreäkivessä 
goethiittiesiintymä, jossa raudan kokonaismäärä on 36,5 %. 

Kallioperän kivilajivaihtelujen on Keski-Lapissa to-
dettu tulevan parhaiten esille moreenin 0,5 - 0,062 mm frak-
tiossa (Äyräs 1977). Myös moreenin magneettipitoisuuden on 
havaittu olevan suurin fraktiossa 0,6 - 0,6 2 mm (Puranen 
1977). Sattasen alueella Visasaaren magneettiesiintymä ei 
tuota rauta-anomaliaa moreenin <0,06 mm fraktioon (Pulkki-
nen ym. 1980). Näin ollen on ilmeistä, että karttalehden 
3714 alueella valtaosa moreenin <0,06 mm fraktion raudasta 
on peräisin suhteellisen helposti hajoavista rautamineraaleista 
kuten goethiitistä, sideriitistä ja rautapitoisista kiisuista. 

Magnesium 

Käsikairalla otettujen moreeninäytteiden magnesium ano-
maliakynnys on 4,5 % ja koneella otettujen 5,5 %. 

Laaja ja verraten yhtenäinen magnesiumanomalia sijait-
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see alueen (kl 3714) keskustassa Leppälaen, Sattasvaaran, 
Postovaaran, Vanttioselkien ja Moskuvaaran alueilla. Kallio-
perä on pääasiassa emäksistä vulkaniittia (kuva 2) ultraemäk-
sisine muunnoksineen. Rajalan maastossa Naattuan ja Kielisen 
kankailla on useiden kymmenien metrien paksuisen hiekka- ja 
sorakerrostuman alta rapakalliosta tavattu ultraemäksisen 
kiven koostumusta vastaavia Mg-pitoisuuksia. Erillisiä, pie-
niä magnesiumanomalioita on karttalehtialueen länsiosassa 
Kivipurnuvaarassa ja itäosassa Souvaselässä, Saiveljärven 
länsipäässä ja Keivitsansarven-Vaiskopalon alueella. Myös 
näissä korkeat magnesiumpitoisuudet ovat paikallisten ultra-
emäksisten kivien aiheuttamia. Vanttioaavalla ja Viiankivi-
aavalla moreenin korkeat magnesiumpitoisuudet ovat peräisin 
pääasiassa luoteis- ja pohjoispuolen ultraemäksiseltä alu-
eelta (vrt. taulukko 8), sillä vain yhdessä rapakallionäyt-
teessä on ultraemäksistä kiveä vastaava alkuainekombinaatio. 
Näytteenottopiste sijaitsee Viiankiviaavalla Kuusivaaran 
koillispuolella. 

Kalsium 

Käsikairalla otettujen moreeninäytteiden kalsiumin 
anomaliakynnys on 1,4 % ja koneella otettujen 2,0 %. 

Laajin kalsiumanomalia on kahtena itä-länsisuuntaisena 
vyöhykkeenä edellä mainitun laajan ultraemäksisen alueen 
keskustassa magnesiumanomalien sisällä. Korkeat kalsiumpitoi-
suudet liittyvät myös pienempiin ultraemäksistä kivilajia 
indikoiviin hivenainekombinaatioihin. 

Karbonaattikiviä indikoivia korkeita Ca-pitoisuuksia 
rapakalliossa on Kaaresselässä ja Rajalan ympäristössä. Sat-
tasen kylän pohjoispuolitse karttalehtialueen itälaitaan 
ulottuvan hajanaisen kalsiumanomalian alueelta keskeltä 
Viiankiaapaa on yhdestä kallioon saakka ulottuneesta näyt-
teenottopisteestä löydetty kalsiittista kalkkikiveä. 

Koitelaisen gabron alueella, peruskarttalehdellä 3714, 
on laaja kalsiumanomalia, joka näyttää muodostavan useita 
lounaasta koilliseen suuntautuvia vyöhykkeitä. 
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Natrium 

Käsikairalla otetuissa moreeninäytteissä natriumin 
anomaliakynnys on 1,8 % ja koneella otetuissa 4,0 %. 

Korkeimmat natriumpitoisuudet moreenissa ovat emäksis-
ten vulkaniittien ja gabrojen alueilla karttalehtialueen 
lounais- ja koillisosissa.Ultraemäksiset kivilajit erottuvat 
selvinä natriumin minimialueina. 

Kalium 

Käsikairalla otetuissa moreeninäytteissä kaliumin ano-
maliakynnys on 1,0 % ja koneella otetuissa 1,9 %. 

Moreenissa on korkeita kaliumpitoisuuksia Näätäselän, 
Kuopusselän ja Venevaaran alueilla, joiden kallioperässä 
esiintyy kiilleliuskeita. Rapakallion korkeiden kaliumarvojen 
alue ulottuu Ala-Postojoen suusta Kiviportinmaan pohjoispuo-
litse Sippiaavan etelälaitaan niin ikään kiilleliusketta indi 
köiden. Tämän itäpuolella, Vaiskonpalossa, moreenin korkeat 
kaliumpitoisuudet ovat peräisin paikallisesta granofyyri-
esiintymästä. Karttalehtialueen lounaisosan hajanainen kalium 
anomalia liittynee serisiitti- ja arkoosikvartsiittehin. 
Moreenin korkeat kaliumpitoisuudet liittyvät yleensä kiille-
rikkaisiin kivilajeihin. 

Möykkelmän ja Palonaakiselän graniittiset kivilajit 
eivät näy korkeina kaliumpitoisuuksina moreenin hienoainek-
sessa. Graniittien ja graniittigneissien kalimaasälvän rae-
koon ja suhteellisen kovuuden on havaittu aiheuttavan sen, 
ettei niistä synny kaliumanomalioita moreenin hienoainekseen 
(Lestinen 1980) . 

Ultraemäksisten kivilajien alueella on moreenin kalium 
pitoisuus alhainen. 

Titaani ja vanadiini 

Käsikairalla otetuissa moreeninäytteissä titaanin ano-
maliakynnys on 10200 ppm ja koneella otetuissa 9900 ppm. Vana 
diinipitoisuuksien anomaliakynnykset ovat vastaavasti 530 ppm 
ja 620 ppm. 

t 
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Titaanin ja vanadiinin anomaliat esiintyvät moreenissa 
hyvin hajanaisesti. Keivitsan ja Kiviportinmaan gabrojen alu-
eilla on kumpaakin alkuainetta verraten yhtenäisinä anomali-
oina varsinkin rapakallionäytteissä. Selvinä titaanin ja va-
nadiinin minimialueina erottuvat sen sijaan ultraemäksiset 
kivilaj it. 

Kallaanselän vulkaniittien alueella ja sen itäpuolel-
la kvartsiitin päällä on moreenissa titaani- ja vanadiini-
anomalia. Moreenista on separoitu magnetiittia, jossa on ha-
vaittu mikroskooppisesti ilmeniittilamelleja. Täten ainakin 
titaanianomalian on mahdollista olla peräisin emäksisistä 
vulkaniiteista irronneesta magnetiitista. Magnetiitin jauhau-
tumista on tässä jouduttanut kvartsiittisen kiviaineksen 
sekoittuminen moreeniin. 

Mangaani 

Käsikairalla otetuissa moreeninäytteissä mangaanin 
anomaliakynnys on 1500 ppm ja koneella otetuissa 1680 ppm. 

Mangaanin runsaus korostuu emäksisten vulkaniittien 
alueella. Sen vähyys ei sen sijaan näytä olevan tyypillistä 
millekään alueen kivilajeista. 

Ultraemäksisten vulkaniittien alueella maaston topo-
grafia kontrolloi mangaanin esiintymistä siten, että suurim-
mat mangaanipitoisuudet sijaitsevat laaksoissa. Tämä ilmiö 
viittaa siihen, että mangaani olisi hydrogeenisesti kulkeu-
tunut rinteillä alaspäin ja saostunut moreeniin pohjaveden 
tullessa lähelle maanpintaa. 

Toisaalta mangaanin voidaan otaksua rikastuneen pre-
glasiaalisen rapautuman yläosaan, kuten tapahtuu nykyäänkin 
lateriittien muodostuessa ultraemäksisistä kivistä trooppi-
silla alueilla (Meillon 1978). Kallioperän kohoumista mangaa-
nirikas rapautuman osa on kulunut jo varhain pleistoseenikau-
della ja kulkeutunut kauas sekoittuen ympäristön maaperään. 
Alavammat maaston kohdat ovat olleet paremmin suojattuina 
eroosiolta, jolloin niihin muodostunut mangaanirikas rapau-
tuma on vielä paikallaan tai vain vähän kulkeutunut. 
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Purosedimenttien ja moreenin mangaanipitoisuudet jakau-
tuvat alueellisesti jokseenkin eri tavalla. Ultraemäksisen 
alueen korkeat mangaanipitoisuudet eivät näy orgaanisissa puro-
sedimenteissä. Sen sijaan Kaaresselän karbonaattipitoisen 
muodostuman aiheuttama mangaanianomalia esiintyy sekä moree-
nissa että orgaanisessa purosedimentissä. Alueen (kl 3714) 
luoteisosassa anomaaliset mangaanipitoisuudet esiintyvät kai-
kissa näytemateriaaleissa. Sen sijaan koillisosassa esiintyy 
korkeita mangaanipitoisuuksia vain orgaanisissa purosedimen-
teissä (Ylä-Postojoki). 

Kaaresselän alueen moreenissa on paikallinen mangaani-
anomalia. Sen aiheuttaja on rauta- ja mangaanikarbonaattipi-
toinen liuske. Palonaakiselän graniittigneissialueella oleva 
mangaanianomalia on glasiogeeninen, ja se on peräisin Satta-
sen karttalehtialueen länsipuolelta. 

Kromi, nikkeli ja koboltti 

Käsikairalla otetuissa moreeninäytteissä kromin ano-
maliakynnys on 1400 ppm ja koneella otetuissa 1520 ppm, nik-
kelin anomaliakynnykset ovat 620 ppm ja 820 ppm ja koboltin 
anomaliakynnykset ovat 42 ppm ja 46 ppm. 

Suuret kromi-, nikkeli- ja kobolttipitoisuudet ovat 
indikatiivisia ultraemäksisille kivilajeille (Äyräs 1976 ja 
Papunen ym. 1977). Tässäkin tapauksessa niiden anomaaliset 
pitoisuudet moreenissa yhtyvät melko täydellisesti aiemmin 
selitettyih in uitraemäksisiä kiviä indikoiviin moreenin mag— 
nesiumanomalioihin. 

Sattasen kylän pohjoispuolitse itään n. 10 km ulottuu 
vyöhyke, jonka rapakalliossa on suuria Cr-, Ni-, Co- sekä 
Cu-pitoisuuksia. Mg-pitoisuus sitä vastoin on poikkeavan kor-
kea vain yhdessä näytteessä. Tässä tapauksessa vaikuttaa sil-
tä, että suurin osa rapautuman magnesiumista olisi ulottunut 
pois ja ohuita ultraemäksisiä horisontteja esiintyisi Viian-
kiaavan kallioperässä. 

Koitelaisen kerrosintrusiiviin liittyen on moreenissa 
kohonneita kobolttipitoisuuksia Sippiaavan ja Vaiskonpalon 
alueilla. 
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Sekä mineraalisissa että orgaanisissa purosedimen-
teissä esiintyy anomaalisia kobolttipitoisuuksia ultraemäk-
sisen alueen ulkopuolella peruskarttalehdillä 3714 03, 06, 09 
ja 12. Näillä anomalioilla on korrelaatio sekä moreenin että 
purosedimenttien mangaanipitoisuuksiin. 

Kupari 

Käsikairalla otetuissa moreeninäytteissä kuparin ano-
maliakynnys on 110 ppm ja koneella otetuissa 185 ppm. 

Moreenin ja rapakallion kuparipitoisuudet eivät yleen-
sä näytä korreloivan minkään yksittäisen kivilajityypin kanssa 
Sen sijaan kohonneilla kuparipitoisuuksilla on ilmeinen yhteys 
sulfidisten mineraalisaatioiden esiintymiseen. 

Alueen keskustan ultraemäksisellä alueella on sekä mo-
reenissa että rapakalliossa kaksi n. 15 kilometrin pituista, 
lännestä itään suuntautuvaa vyöhykettä, joilla esiintyy anomaa 
lisiä kuparipitoisuuksia. Pohjoisempi vyöhyke alkaa lännessä 
Isolehdosta ja suuntautuu ensin kaakkoon Visa-aavan kautta 
Sattasvaaraan ja sieltä itään Koserusjoen uomaa pitkin Posto-
vaaralle. Postovaarasta vyöhyke jatkuu koilliseen ja esiintyy 
pistemäisinä anomalioina koko peruskarttalehden 3714 09 alu-
eella. 

Eteläisempi anomalia-alue ulottuu lännestä Miikkuuro-
van itäosasta VanttioseIkien eteläpuolitse Moskuvaaraan. Kota-
Vanttioselän etelälaidalla on tehty havaintoja pyrokseenigab-
rosta, jossa kuparin lisäksi on anomaalisia nikkelipitoisuuksi 
Outokumpu Oy:n suorittamissa syväkairauksissa on peridotiitti-
linsseissä todettu heikkoa kuparikiisupirotetta (Papunen ym. 
1979). 

Alueen (kl 3714) etelälaidassa on keskiosastaan haja-
nainen kuparianomalioiden jakso, joka suuntautuu kivilajien 
kulkusuunnan mukaisesti lännestä itään. Lännessä, Kaaresselän 
alueella, anomalia indikoi koostumukseltaan vaihtelevia gab-
roja, joissa on pirotteena kuparikiisua ja malakiittia. Suku-
vaaran kaakkoispuolella moreenin kivilajikoostumus osoittaa 
kallioperässä olevan vulkaanisten kivien lisäksi myös sedi-
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menttiperäisiä liuskeita. Anomalian keski- ja itäosassa kor-
keat kuparipitoisuudet liittyvät mainittuihin kromi-, nikkeli 
ja kobolttianomalioihin, joskaan eri metallien maksimipitoi-
suudet eivät ole samoissa näytteissä, vaan korrelaatio on alu 
eellinen. 

Laaja kuparianomalia on koboltin tavoin Koitelaisen 
gabron reuna-alueella. 

Sekä mineraalisten että orgaanisten purosedimenttien 
kuparianomaliat sijoittuvat samoille alueille kuin edellä mai 
nitut moreenin kuparianomaliat. 

Sinkki 

Käsikairalla otetuissa moreeninäytteissä sinkin anoma-
liakynnys on 25 ppm ja koneella otetuissa 54 ppm. 

Koko alueella moreenin sinkkipitoisuuksien taso on hy-
vin matala. Merkittävinä pidettäviä sinkkianomalioita on Sat-
tasvaaran ultraemäksisen muodostuman pohjoispuolella (05 ja 
06), sedimenttis-vulkanogeenisessä kivilajiympäristössä Rova-
laen itäpuolella (02 ja 03), Kaaresselässä (01), Sukuvaaran 
kaakkoispuolella (04), Souvaselässä ja Särkivaaran gabron 
pohjoispuolella (11 ja 10). Moreenin sinkkipitoisuuksien 
jakauma osoittaa, että keskiarvon ylittävät sinkkipitoisuudet 
sijoittuvat yleensä alavan maan alueille (vrt. mangaani). 
Täten moreenin sinkkipitoisuuksilla ei välttämättä ole kivi-
lajien kontrolloimaa jakautumista Sattasen alueella. 

Sinkin ja mangaanin yhteys purosedimenteissä on ilmei-
nen eräillä alueilla. Karttalehtialueen pohjoisosan purosedi-
menttien sinkkianomaliat näyttävät liittyvän korkeisiin man-
gaanipitoisuuksiin. Kun on tehty mm. Kontaksen (1979) esit-
tämä "mangaanikorjaus" jakamalla purosedimenttien sinkkipi-
toisuudet mangaanipitoisuuksilla, pohjoisosan purosediment-
tien sinkkianomaliat heikkenevät, kun ne taas eteläosassa 
korostuvat ja niiden yhteys moreenin sinkkianomalioihin muo-
dostuu selvemmäksi. 

Korkeita sinkkipitoisuuksia on purosedimenteissä Sai-
veljärven eteläpuolella, Mataraojaan etelästä laskevassa 
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purossa, Moskuvaarasta etelään laskevissa puroissa, Vanttio-
aavan keskellä sekä Kaaresojassa. Purosedimenttien korkeat 
sinkkipitoisuudet näyttävät karttalehden alueella liittyvän 
mustaliuskeiden esiintymiseen. 

Lyijy 

Kaikkien moreeninäytteiden lyijyn anomaliakynnys on 
3 9 ppm. 

Korkeat lyijypitoisuudet esiintyvät pistemäisesti, eikä 
niillä näytä olevan yhteyttä mihinkään tunnettuun kivilajiin. 

Molybdeeni 

Molybdeenipitoisuus on määritetty AAS-analyysillä ai-
noastaan Möykkelmän länsilaidan moreenista ja graniittisesta 
kalliosta. Molybdeenimäärät ovat pieniä; maksimipitoisuus kal-
liossa on 6,5 ppm. 

Uraani 

Osasta orgaanisia purosedimenttejä on analysoitu uraani. 
Hilla-aavalla olevan puron lähteisellä latvalla on selvä uraa-
nianomalia, jossa maksimipitoisuus on 720 ppm U (kuiva-ainek-
sessa) . 

MERKITTÄVIMMÄT METALLIANOMALIA-ALUEET 

Seuraavassa tarkastellaan alueita, joilla esiintyy 
useiden metallien korkeita pitoisuuksia ja joiden otaksutaan 
liittyvän kallioperässä esiintyviin mineraalisaatioihin. 
Anomalia-alueiden numerot 1-7 viittaavat tekstiin (kuva 19). 
EKV-analyyseissä saadut korkeat alkuainepitoisuudet ovat 
useimmissa tapauksissa tarkistettu AAS-analyysillä, ja ne on 
yleensä havaittu yhtäpitäviksi kummallakin menetelmällä. 
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Kuva 19. Sattasen alueen merkittävimmät hivenmetallien anomalia-alueet ja niillä 
anomaalisina esiintyvät alku-aineet. 1. Fe, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Pb ja Zn 2. Ni, 
Co, Cu, Pb ja Zn 3. Ni, Cu ja Zn 4. Fe, Ti, V, Mn, Co, Cu, Pb ja Zn 5. Fe, Ti, 
V, Mn ja Cu 6. Fe, Co, Cu, Pb ja Zn 7. Fe, V, Co ja Cu. 
Fig. 19. The areas with the most indicative trace-metal anomalies, and the anomalous 
elements in the Sattanen region. 1. Fe, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Pb and Zn 2. Ni, Co, Cu, 
Pb and Zn 3. Ni, Cu and Zn 4. Fe, Ti, V, Mn, Co, Cu, Pb and Zn 5. Fe, Ti, V, Mn and 
Cu 6. Fe. Co. Cu. Pb and Zn 7. Fe. V. Co and Cu. 
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Tässä käsiteltyjen hivenaineiden pitoisuustasot ovat 
AAS-menetelmällä analysoituina pienemmät kuin EKV-menetelmäl-
lä analysoituina, sillä edellisessä analysoidaan uutoksessa 
liuennut aines ja jälkimmäinen on lähinnä totaalianalyysi. 
EKV-analyysi on semikvantitatiivinen, mutta sen tarkkuus ja 
luotettavuus on tässä katsottu riittäväksi osoittamaan merkit-
täviä anomalioita malminetsintää varten. 

1 Karttalehden 3714 eteläinen osa 

Kaaresselän, Niiliselän, Sukuvaaran, Kuusivaaran ja 
Viiankiaavan alueet muodostavat lännestä itään suuntautuvan 
vyöhykkeen, jolla esiintyy anomaalisia kupari-, sinkki- ja 
lyijypitoisuuksia (kuva 19). Vyöhykettä luonnehtivat länsi-
osassa myös korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet ja Suku-
vaaran itäpuolisella alueella anomaaliset kromi-, nikkeli- ja 
kobolttipitoisuudet, joista kromi on ilmeisesti kivilaji-in-
dikaattori. 

Länsiosassa vulkaanis-sedimentogeeninen kivilajimuo-
dostuma peittyy osittain Kaarestunturin, Kaaresselän ja Suku-
vaaran kvartsiittien ja konglomeraattien alle. Kvartsiittien 
ja konglomeraattien alueella ei esiinny kohonneita hivenme-
tallipitoisuuksia. Kailiopaljastumia on merkittävästi vain 
anomalia-alueen länsiosassa. Keskiosassa on paksut maapeit-
teet, jolloin näytteenotto ei aina ole tavoittanut kyllin 
lähellä kallion pintaa olevaa moreenikerrostumaa. Paikoitellen 
kallio rajoittuu välittömästi soraan tai hiekkaan. Paksun maa-
peitteen aiheuttamien kohonneiden näytteenottokustannusten 
vuoksi on näytteenottopisteistöä harvennettu peruskarttaleh-
tien 3714 04 ja 07 alueilla. 

Aeromagneettisella kartalla havaittava helminauhamainen 
anomalioiden ketju sijoittuu suurempien magneettisten anoma-
liayksiköiden väliin ja etelälaitaan (kuva 3 s.io). Aerosäh-
köisellä kartalla metallianomaliavyöhykkeellä erottuu katko-
nainen sähköisten johteiden jakso (kuva 4 s.11). 

Pääasiassa nikkeli-, kupari-, sinkki- ja lyijyanomali-
oiden alkuperän tulkitsemiseksi on suoritettu lisänäytteenotto 
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tärykairauskalustolla Kaaresselän, Sukuvaaran, Vanttioaavan 
ja Viiankiaavan alueilla. Kaaresselän, Kuusivaaran ja Viian-
kiaavan kohteissa pystyttiin kvartäärikerrostumat läpäisemään 
useimmissa pisteissä, Sukuvaaran kohteessa kairaus päättyi 
moreeniin ja Vanttioaavalla hiekkaan. Vanttioaapaa lukuun 
ottamatta tavattiin merkkejä sulfidimineralisaatioista. 

Taulukossa 9 esitetään tarkistuskohteiden nikkelin, 
koboltin, kuparin, sinkin ja lyijyn maksimipitoisuudet rapa-
kalliossa (jauhettu) ja moreenissa (< 0,062 mm). Näytteet on 
otettu 50 - 100 metrin pistevälein pääasiassa pohjois-etelä-
suuntaisilta noin kilometrin pituisilta linjoilta. Analyysit 
on tehty AAS-menetelmällä kuumasta HNO^-uutoksesta. Jo aiemmin 
on todettu nikkeli- ja kuparipitoisuuksien olevan keskimäärin 
korkeimmillaan rapautumassa (taulukot 7 ja 3). Myös tässä 
käytetyllä uutoksella ovat suurimmat alkuainepitoisuudet se-
kundäärisessä rikastumassa, seulotuissa rapakallionäytteissä. 
Poikkeuksena on nikkeli, jonka suurimmat pitoisuudet ovat joko 
moreenissa tai jauhetussa rapakalliossa. 

Kaaresselässä tärykairauskalustolla 50 metrin pistevä-
lein otetuissa näytteissä on kallion pinnasta tavattu koh-
teita, joissa kuparipitoisuus on 0,22 %, lyijypitoisuus 0,24 % 
ja sinkkipitoisuus 0,21 % (Lehmuspelto ym. 1979) ja kaivinko-
neella paljastetussa vulkaanisperäisessä kalliossa on I. Här-
kösen mukaan (1979) samojen metallien yhteispitoisuus suurim-
millaan 2,1 % . 
Taulukko 9. Sattasen eteläisen anomalia-alueen (Kuva 19) tar-
kistustutkimuksissa saadut korkeimmat Ni-, Co-, Cu-, Pb- ja 
Zn-pitoisuudet jauhetussa rapakalliossa (RP) ja moreenin <0.06 mm 
fraktiossa (Mr). Analyysit on tehty AAS-menetelmällä. 
Table 9. Highest content of Ni, Co, Cu, Pb and Zn in the ground 
coarse fraction of weathered bedrock (RP) and in the <0.06 mm 
till fraction (Mr) in the southern anomalous area (Fig. 19). 
Analyses were made by the ASS method. 

Alku-
aine Kaaresselkä Sukuvaara Kuusivaara Viiankiaapa 

RP MR RP MR RP Mr RP Mr 
Ni ppm 250 300 - 800 410 330 900 400 
Co " 70 200 - 70 120 80 190 100 
Cu " 500 700 - 1300 300 1000 1200 1000 
Zn " 270 480 - 150 78 67 640 150 
Pb " 320 180 - 41 10 10 11 50 



- 50 -

2 Sattaskönkään, Vanttioaavan ja Moskuvaaran anomalia-alue 

Tutkimusalueen keskustassa olevan, pääasiassa ultra-
emäksisistä vulkaniiteista koostuvan kivilajialueen eteläpuo-
lella on anomaalisten kupari-, nikkeli-, koboltti-, sinkki-
ja lyijypitoisuuksien muodostama vyöhyke (kuva 19). Geokemial-
linen anomalia liittyy aerosähköisellä kartalla ja varsinkin 
itäosassa magneettisella kartalla näkyvään anomaliaan. Täten 
anomalia liittyy kivilajimuodostumaan, joka koostuu kiisuja 
sisältävistä mustaliuskeista ja ultramafisistä pahkuista ja 
kerroksista, kuten Moskuvaarassa on todettu olevan (Papunen 
ym. 1977). Samantyyppisiä kiisupitoisia kiviä esiintyy myös 
Sattaskönkään kallioisissa rantatörmissä. 

Ultramafisen kivilajialueen eteläpuolella Sattaskön-
käällä on mineraalisessa purosedimentissä anomaalisia nikkeli-
kupari-, sinkki- ja lyijypitoisuuksia, peruskarttalehtien 
3714 04, 05, 07 ja 08 toisiinsa liittyvien nurkkien alueella 
anomaalisia kupari-, koboltti-, sinkki- ja lyijypitoisuuk-
sia ja Kitisessä 1 - 2 km Kersilön pohjoispuolella anomaali-
sia kupari-, sinkki- ja lyijypitoisuuksia. 

Moreenin hienoaineksessa on mainittujen peruskartta-
lehtien nurkkien ja peruskarttalehden 3714 07 luoteisnurkan 
alueilla anomaalinen rauta-, vanadiini-, kupari-, nikkeli-
ja kobolttipitoisuus. Vanttioselän kaakkoisosassa, missä itä-
länsisuuntainen anomaliavyöhyke kääntyy koilliseen (kuva 19), 
on anomaalinen nikkeli-, kupari- ja kobolttipitoisuus. Mosku-
vaaran alueella anomaalisina esiintyvät pääasiassa kupari ja 
nikkeli sekä jakson Kersilön puolisessa päässä lisäksi rauta 
ja sinkki. 

Sattasen ultraemäksisen alueen maaperänäytteistä laadi-
tussa kupari/nikkeli-suhdekartassa (kuva 20) ovat mukana kaik-
ki ne näytteet, joissa nikkelipitoisuudet ylittivät 500 ppm. 
Metallien suhteella on korkeimmat arvot yllä mainitun anomalia 
vyöhykkeen alueella. Lisäksi korkeita Cu/Ni-suhteen arvoja 
esiintyy hajanaisesti ultraemäksisen alueen pohjoislaidalla. 
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3 Visa-aapa - Koserusjoki 

Ultraemäksisen alueen keskellä on Visa-aavan etelä-
puolella Koserusjoen laaksoa pitkin Vanttioselän itälaitaan 
ulottuva anomalia (kuva 19). Maaperänäytteissä esiintyvät 
anomaalisina ultramafiittia heijastavien kromin ja nikkelin 
ohella kupari ja vyöhykkeen kummassakin päässä suoalueella 
sinkki. Maaperänäytteiden kupari/nikkeli-suhteen korkeita 
arvoja sijoittuu myös tälle alueelle (kuva 20). Kuparianoma-
lia tulee esille myös Koserusjoesta otetuissa orgaanisissa 
purosedimenteissä. 

Kuvassa 21 esitetään korrelaatiodiagrammi ultraemäksi 
sen alueen ja välittömästi siihen rajoittuvien kivilajien 
kupari- ja nikkelipitoisuuksista. Näytteet ovat osa Satta-
sen alueelta otetusta kallioperägeokemian näytemateriaalista 
Kivien kuparipitoisuus vaihtelee välillä 1 - 220 ppm. Yleen-
sä kuparipitoisuus on alle 100 ppm. Nikkelipitoisuus on vä-
lillä 5 - 3000 ppm. Kuparin ja nikkelin esiintymisellä ei 
ole korrelaatiota. Muita korkeammat kuparipitoisuudet ultra-
mafisissa kivilajeissa, joissa nikkelipitoisuus on yli 1000 
ppm, ovat Moskuvaaran ja Leppälaen alueelta otetuissa näyt-
teissä. Yleensä Sattasen alueen keskustan ultramafiiteissa 
on verraten niukasti kuparia. Täten maaperässä oleva kupari-
anomalia lienee peräisin peitteisen alueen kallioperästä, 
mistä ei ole otettu kallionäytteitä. 

4 Nuttion Kuusikkolaki - Sokkapetäjävaara 

Peruskarttalehden 3714 03 lounaisosassa ja 02:n luo-
teisosassa esiintyvät anomaalisina rauta, titaani, vanadiini 
mangaani, koboltti, kupari, sinkki ja lyijy. Rauta-, titaani 
vanadiini- ja magnaanipitoisuudet liittyvät geothiittipitoi-
seen vihreäkiveen, jota esiintyy Nuttion Kuusikkolaella. 
Koboltti- ja sinkkipitoisuudet lienevät sidoksissa mangaanin 
esiintymiseen. Yhdessä pisteessä olevalle korkealle lyijypi-
toisuudelle (655 ppm) ei ole tarkistustutkimuksissa löytynyt 
jatkeita eikä sen aiheuttajaa ole saatu selvitetyksi. 
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Kuva 20. Cu/Ni-suhde ultramafisen kivilajialueen (kuva 18 rasteroitu alue) moreenin 
< 0,06 mm fraktiossa. Kartalla ovat mukana ne näytteet, joissa Ni-pitoisuus on >500 ppm. 
Fig. 20. Cu/Ni-ratio of the < 0.06 mm till fraction in the area of ultramafic rocks (see 
Fig. 18, screen). Map is based on samples with Ni-content of > 500 ppm. 
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pitoisuuksien korrelaatiodiagrammi kalliopaljastumissa 
Fig. 21. Correlation diagram of Cu and Ni contents of exposed rocks in the area of ultramafic 
rocks and the surrounding rock types (Fig. 2). 

Selitys - Legend: A = amfiboli-kloriittiliuske - amphibole-chlorite schist; D = diabaasi -
diabase; G = gabro - gabbro; K = kiiileliuske - mica schist; M = mustaliuske - black schist; 
S = serpentiniitti - serpentinite; T = tuffiitti - tuffite; U = ultramafiset, vulkaaniperäiset 
kivilajit yleensä - ultramafic rocks (mainly of volcanic origin); V = emäksiset ja intermedi-
ääriset vulkaniitit - basic and intermediate volcanic rocks. 
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Varsinaisen ultraemäksisen alueen ulkopuolella Sokka-

petäjävaaran itäpuolella muutamissa näytteenottopisteissä on 
moreenissa korkeita koboltti-, kupari- ja nikkelipitoisuuksia, 
suurimmillaan Co 600 ppm, Cu 1500 ppm ja Ni 3600 ppm. Anomalia 
liittyy ultramafiitin talkkiutuneeseen reunaosaan. Se lienee 
yhteydessä karttalehtialueen keskustan ultraemäksisen alueen 
pohjoisosassa olevaan kuparianomaliaan (3. anomalia-alue). 
Näin ollen Sokkapetäjävaarasta Koserusjoelle ulottuvalla, 
kohonneiden kuparipitoisuuksien vyöhykkeellä esiintyy mahdol-
lisesti sulfidistä kuparia ja nikkeliä. 

5 Kannuslehto - Möykkelmä 

Peruskarttalehden 3 714 06 länsiraunaan muodostuu yli 
karttalehtialueen ulottuva rauta-, titaani-, vanadiini- ja 
mangaanianomalia. Pohjoisosassa, Kannuslehdossa, siihen liit-
tyy myös kuparianoamalia. Selvimmin anomalia näkyy moreenin 
titaani- ja vanadiinipitoisuuksina, jotka ulottuvat enintään 
neljän kilometrin päähän vulkaniitti- ja kvartsiittialueen 
kontaktista (kuva 2 s. 8 ). Kuparianomalia esiintyy myös or-
gaanisessa purosedimentissä Kannuslehdossa. 

6 Mätäsaapa - Postoaapa 

Peruskarttalehden 3714 08 luoteiskulmasta 09:n alueen 
yli pohjoiskoilliseen ulottuu raudan, koboltin, kuparin, sin-
kin ja lyijyn pistemäisten anomalioiden hajanainen vyöhyke. 

Anomaliaan liittyvät kuparipitoisuudet ovat alueen 
(kl 3714) korkeimpia (maksimi 1760 ppm Cu/EKV ja 860 Cu/AAS). 
Kuparin ja raudan korkeilla pitoisuuksilla on todettu olevan 
näytekohtainen korrelaatio. 

Lounaisosan korkeat kobolttipitoisuudet johtuvat ilmei-
sesti ultraemäksisen vulkaniitin ulottumisesta Postovaarasta 
pohjoiskoilliseen (kuva 2 s. 8 ). 

Anomalia-alueella on paksu maapeite. Läheisellä Posto-
aavalla on tavattu moreenien välinen turvekerrostuma, jonka on 
mikrofosiiilisisältönsä mukaan arvioitu edustavan Eem-inter-
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glasiaaliaikaa (Hirvas ym. 1979). Tarkistustutkimuksissa 
Ilmakkiselän ja Ala-Postojoen väliselle laakealle moreeni-
maalle kaivetussa tutkimuskuopassa havaittiin pääasiassa pit-
kämatkaisia, pyöristyneitä kiviä sisältävän moreenin jatkuvan 
vielä neljän metrin syvyydellä. Näytteenotto ei tällä anoma-
lia-alueella ole yleensä ulottunut lähinnä kallion pintaa 
olevaan moreenikerrokseen, koska tärykairauskalustolia suori-
tetussa tarkistusnäytteenotossakaan ei pystytty läpäisemään 
maapeitteitä. 

7 Alueen_(KL 3714) koillisosa 

Karttalehtialueen koillisosan kallioperän muodostaa 
Koitelaisen gabro ja siihen liittyvät pienemmät gabro- ja 
peridotiittipahkut tai -kerrokset. Näiden ympäristö koostuu 
pääasiassa emäksisistä vulkaniiteista, joihin Petkulan ja 
Vaiskonoalon välillä liittyy sedimenttiperäisiä liuskeita 
(kuva 2 s. 3 ). 

Gabroalueen ja sen ympäristön näytteissä on laajalla 
alueella anomaalisia rauta-, vanadiini-, koboltti- ja kupari-
pitoisuuksia. Hajanaisina esiintyvät rauta- ja kobolttiano-
maliat näyttävät heijastavan paikallista kivilajistoa. Kor-
keita kupari- ja vanadiinipitoisuuksia esiintyy verraten yh-
tenäisinä anomalioina. Vaiskonselän ja Vaiskonpalon välillä 
on lännestä itään suuntautuva kuparianomalia, jossa korkeim-
mat pitoisuudet ovat yli 1000 ppm Cu. Tämän itä- ja länsi-
päässä ovat vanadiinianomaliat, joissa korkeimmat pitoisuudet 
ylittävät 1200 ppm V. Anomaliat sijoittuvat siirroksen jakaman 
itä-länsisuuntaisen gabrovyöhykkeen kohdalle (kuva 2 s. 8 ), 
ja nekin ovat ilmeisesti peräisin magnetiittigabrosta (Muta-
nen 1979) . 

Keivitsansarven pohjoispuolelta peruskarttalehden 
3714 11 pohj oislaitaan, Kiviportinmaahan, ulottuu kupariano-
malia, jossa korkeimmat pitoisuudet (korkein > 3000 ppm Cu) 
sijoittuvat jokseenkin itä-länsisuuntaisiin jaksoihin. Tässä 
näytteenotto on kuitenkin ulottunut lähelle rapakallion pintaa 
rapakalliomoreeniin. Kuparin on edellä todettu voimakkaasti 
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rikastuneen rapautumaan (taulukko 8). Kuparipitoisuuksien 
malminetsinnällinen merkitys on siten kyseenalainen. 

Kiviportinmaan anomalia-alueella on suoritettu tarkis-
tustutkimus lähinnä vanadiinin esiintymisen kannalta. Kuvassa 
22 a ja b esitetään eräiden alkuaineiden ja magneettisen sus-
keptibiliteetin vaihtelu moreenin jauhetusta Q,5 - 0,06 mm:n 
fraktiosta, mitattuna anomalia-alueen poikki kulkevalla lin-
jalla. Alkuaineanalyysit on tehty EKVrlla. 

Kiviportinmaan kallioperä koostuu gabrosta. Kallion-
pinta on rapautunutta vähintään puolen metrin syvyyteen saakka. 
Rapautuminen on ollut sikäli epätäydellistä, että tervettä 
magnetiittia on runsaasti jäljellä. Ohuen maapeitteen ja rapau-
tuman esiintymisen takia moreeni edustaa 1 - 1,5 metrin näyt-
teenottosyvyydellä paikallista kallioperää. Suskeptiivisuus 

Kuva 22. Moreenin fraktion 0,5 - 0,06 mm magneettinen suskepti-
biliteetti ja Fe-, Mg-, Ca-, Ti- ja V-pitoisuudet (A) ja Cr-, 
Ni- ja Cu-pitoisuudet (B) Kiviportinmaan gabroalueella. 

Fig. 22. Magnetic susceptibility and Fe, Mg, Ca, Ti and V 
contents (A) and Cr, Ni and Cu contents (B) in 0.5 - 0.06 mm 
till fraction in the gabroic area of Kiviportinmaa (map sheet 
2714 11). 
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ja rautapitoisuus saavuttavat maksimin samassa pisteessä, ja 
vanadiinipitoisuus on korkeimmillaan siitä 50 m länteen päin 
Rauta- ja magnetiittipitoisuuden maksimissa on vanadiinipi-
toisuus minimissä. Vanadiinin keralla saavuttavat maksimin 
kalsium-, titaani- ja kuparipitoisuus ja minimin kromi- ja 
nikkelipitoisuus. Edellä olevan mukana on Kiviportinmaan gab 
rossa magnetiittirikas kerrostuma, jossa vanadiini on pää-
asiassa silikaattifaasissa. 

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIA 

Alue (kl 3714) on asumatonta tai harvaan asuttua seu-
tua, joten asumisen, maatalouden tai teollisuuden aiheuttama 

Kuva 2 2 B. 
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ympäristön geokemiallinen muuttuminen luonnontilasta on vä-
häistä . 

TULOSTEN TARKASTELUA 

Tässä selityksessä on kuvattu geokemiallisen kartoi-
2 

tuksen tuloksia 12QQ km :n alueelta. Alkuaineen anomaaliseksi 
pitoisuudeksi on katsottu summafrekvenssijakauma 95 %:n osoit-
taman arvon ylittävät pitoisuudet. 

Mikäli aina olisi kysymys yksinkertaisessa glasiaali-
eroosiossa ja -kuljetuksessa kehittyneistä alkuainedispersi-
oista ja kallion pinta olisi ollut suhteellisen tasainen ja 
kulumisominaisuuksiltaan jokseenkin homogeeninen, pitäisi tie-
tystä alkuainekonsentroitumasta lähteneen aineksen vaikutuksen 
näkyä moreenissa jäätikön virtaussuunnassa laimenevina pitoi-
suuksina. Tällaiset olosuhteet lienevät kuitenkin tuiki harvi-
naisia Keski-Lapin prekambrisella liuskealueella. 

Ultraemäksisiin kivilajityyppeihin liittyvät anomaliat 
ovat yleensä helposti tulkittavissa peitteisten alueiden mo-
reenin koostumuksen perusteella. Sattasen ultraemäksinen alue 
on kuitenkin niin laaja, että siitä lähtenyt aines korostaa 
moreenin "uit raemäks i syyttä", erittäin voimakkaasti . Tällöin 
ei pienempien ultraemäksisten kivilajiyksiköiden vaikutus vält-
tämättä ylitä anomaliakynnystä moreenissa. Myös malmien puhkea-
mat ovat tavallisesti pieniä, ja siten niistä irronnut aines 
laimenee varsin pian lähtökonsentraatiosta. Siksi myös vain 
lievästi keskiarvon ylittävät metallipitoisuudet maaperässä 
saattavat olla merkkinä mineralisaatiosta tai jopa malmista. 

Jos Sattasen alueen näytemateriaalista jätetään huomioon 
ottamatta ultraemäksiseltä alueelta otetut näytteet, on vaihte-
levan kivilajiston alueen moreenissa summaprosenttijakauman 95 
%:n kohdalla nikkelin anomaliakynnys 420 ppm, kun se koko alu-
eella on 620 ppm. Pienehköistä mafisista ja ultramafisista 
kivilajiyksiköistä, kuten esimerkiksi gabrosta Kuopusselän 
alueella ja ultramafiitista peruskarttalehden 3714 03 koillis-
kulmassa, lähteneen nikkelin pitoisuus moreenissa yltää 420 
ppm:ään. 
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Keski-Lapissa rapakallio edustaa vaihtelevia tasoja 
jäätiköitymisiä edeltäneenä aikana syntyneestä rapautumakuo-
resta. Nykyään eroosio on edennyt useimmissa paikoissa rapau-
tuman pohjaosaan, jossa on mukana myös kiinteitä, rapautumat-
tornia fragmentteja (palarapakallio). 

Sulfidien rapautuessa niistä lähteneet metallikationit 
kulkeutuvat vesiliuoksissa ja absorboituvat maaperässä hiuk-
kasten pintaan tai saostuvat oksihydraatteina sopivissa 
pH-olosuhteissa. Rikastuminen rapakallioon näyttää olevan 
eräille alkuaineille tyypillistä (taulukot 7 ja 8). Siispä 
Sattasen alueen maaperässä esiintyy pääasiassa sekä primää-
reistä mineraaleista rapakalliokuoren alta vapautuneita hiven-
metallien hydrogeenisiä hivenainedispersioita että rapakallion 
sekundääreistä rikastumista glasiaalieroosiossa moreenin hie-
noainekseen siirtyneitä alkuaineita. 

Kaaresselässä on todettu olevan kupari-, lyijy- ja 
sinkkimineralisaatio. Varsinaisessa kartoituksessa otetuissa 
moreeninäytteissä on kuparin pitoisuus korkeimmillaan 474 ppm, 
sinkin 136 ppm ja lyijyn 130 ppm. Vastaava anomaalinen hiven-
metalliyhdistelmä on moreenissa olevaa anomaliaa leikkaavan 
Kaaresojan orgaanisessa purosedimentissä. Kaaresselän tapauk-
sessa on näytteenottoa tihentämällä ja syventämällä paikannet-
tu mineralisaatio geokemiallisessa kartoituksessa tavatun hiven-
me t a11i anomalian alueelta. Kaaresselän esimerkin mukaisesti 
myös muihin edellä kuvattuihin anomalioihin saattaa liittyä 
mineralisaatioita. Anomalioiden jatkotutkimuksissa on syytä 
käy tt ää hyödyksi maastogeofvsiikkaa geokemiallisten tutki-
musten suunnittelussa. 
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Summary: 

THE RESULTS OF THE GEOCHEMICAL SURVEY IN THE SATTANEN 
MAP-SHEET AREA 

The region of the Sattanen map sheet (1200 sq. km, 
Fig. 1) is situated in Sodankylä, in the schist zone of Central 
Finnish Lapland. The bedrock of the area surveyed is mostly 
composed of basic volcanics with carboniferous layers and 
ultrabasic varieties of volcanic rocks, especially in the 
central part. The depositional basement of the schists is 
exposed in the northwestern corner. The youngest rock types 
(Jatulian), quartzites and conglomerates lie in the southwestern 
part of the region. The Koitelainen gabbro complex (a layered 
intrusive: peridotite, gabbro and granophyre) consists about 
40 sq. km in the northeastern corner (Fig. 2). 

The overburden consists mainly of till, but the till 
is mostly covered by peat and sorted sediments (Fig. 8). The 
average thickness of the overburden in the whole region is 
3.6 m, in the area characterized by a thin overburden, 2.5 m, 
and in the area with a thick overburden, 11.6 m (Fig. 9, Table 
1). There are organic and inorganic sediments situated between 
the till beds in depressions (elevation c. 190 m); it is there-
fore suggested that the glacial drift is composed of at least 
two till beds, which were deposited by different glaciations 
(Hirvas et al. 1977). The youngest ice sheet transported 
glacial drift from the direction of the northwest in the 
southern part (Fig. 7) and from the WWN in the northern part 
of the Sattanen region. Magnesium, chromium and nickel anomalies 
in the till deposited by this glaciation can be distinguished 
from the background as far as 1 km from the distal contact of 
the source (Fig. 6). The glacial erosion was generally slight 
and "in situ" deposits of the weathered crust commonly exist 
under the glacial drift. The mineralogical composition of the 
weathering products has not been investigated in connection 
with the present study. 

A general observation can, however, be made: The 
weathered bedrock consists mostly of saprolitic rock and the 
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chemically totally altered material is situated in sheltered 
places only, and thus the fine till fraction in the area 
surveyed is mostly composed of the ancient weathering products. 

The clay content in the < 0,06 mm fraction of the ordinary 
tills is 12 - 14 I, whereas in the washed till types it is on 
the average 6,9 % (Fig. 10, Table 2). 

A total of 13 265 till samples, 1917 sorted sediment 
samples, 991 weathered bedrock samples and 30 4 rock samples 
were collected. A further 16 31 mineral stream sediment samples 
and 14 20 organic stream sediment samples were taken. The pre-
paration of samples, the analytical procedures and the data 
processing are described in a paper by Gustavsson et al. (1979). 

The <0.06 mm till fraction was analyzed. The samples 
taken by hand auger and percussion drill (Fig. 11) were grouped 
separately into element concentration classes. The former data 
concerns the surficial part of the overburden and the latter 
mostly the basal part. Most of the elements analyzed are 
present in greater abundance in the basal till than in the 
surficial till (Tables 3 and 4) . 

The frequency distribution of the Ni-contents in each 
sample material has a positive asymmetric form (Fig. 13 - 17), 
and the influence of the ultrabasics (Fig. 2) can be detected 
as anomalous populations, too. 

The median values and standard deviations of the Mg, Cr, 
Ni and Cu content of ground saprolitic rock, the <0.06 mm 
fraction of the saprolitic rock and the same fraction of till 
and sorted sediments have been compared in various localities 
in the study area. These localities are marked in Figure 18. 

The ground samples of saprolitic rock (nearly unaltered 
rock) have the highest Mg content in all the different 
localities, while the Mg content of the more altered samples 
( <0.06 mm fraction of saprolitic rock, till and sorted sediments) 
decreases as the degree of decomposition rises (Table 5). 
A large part of the magnesium contained in the rocks was leached 
during the weathering process. 

The chromium and magnesium contents have the same 
general trend from the ground and to the sieved saprolitic 
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rock. The chromium content of the glacial drift in the area 
with a thick overburden is clearly higher than in the local 
bedrock (Table 6). The relatively high chromium content in 
the glacial drift is due to glacial transportation to the 
southeast from the area of ultrabasic rocks. 

The nickel content is highest in the sieved saprolitic 
rock ( <0.06 mm fraction) except in the area with a thick 
overburden, where the till has the highest nickel content. 
The highest nickel content in the samples of ultrabasic 
saprolitic rock is 0.43 % Ni. The nickel seems to have been 
enriched in the weathering products of the ultrabasic rocks 
(Table 7). The weathered crust of the ultrabasic rocks, which 
are rich in nickel, was almost totally transported to the 
southeast. 

The copper, like the nickel, has been enriched in the 
weathered crust; but, more than the nickel, it has been 
adsorbed or precipitated in sorted sediments with a relatively 
high permeability (Table 8). This fact suggests that the 
copper was transported more than the nickel hydromorphically. 

A high iron content in the till seems to be connected 
with iron-rich sulphides and carbonates in the bedrock. How-
ever, a magnetite deposit in Visasaari did not produce any 
anomalous iron content in the <0.06 mm fraction of the local 
till (Pulkkinen et al. 1980) . The ultrabasic rocks manifest 
themselves as anomalously high magnesium, chromium, cobalt 
and nickel and anomalously low sodium, potassium, titanium 
and vanadium contents in till. The mica schist and the gneiss 
are revealed by anomalously large amounts of potassium. The 
elements derived from proximal side of quartzitic and granitic 
rocks (resistant rock types) occure as anomalies in the afore-
mentioned fine fraction of the glacial drift in the area of 
these rock types. 

The investigations have demonstrated that the elements 
present in the organic stream sediments reflect clearly the 
composition of the bedrock and the local till. In mineral 
stream sediments, the coprecipitation of cobalt and zinc 
with manganese makes for certain interpretative problems. 

The geochemical investigations yielded some interesting 
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targets for exploration (Fig. 20): 
1. At the southern edge of the region, there is a 

tract with anomalous copper, lead and zinc content associated 
with the southern contact of the volcanic complex. In the 
western part of that zone (Kaaresselkä), the metals mentioned 
are associated with iron- and manganese carbonate-bearing 
basic volcanics, and in the eastern part with cobalt and 
nickel anomalies, which in turn are associated with a 
vanadium anomaly reflecting a black schist horizon (Table 9). 
As a result of follow-up investigations, a copper-lead-zinc-
mineralization has been located at Kaaresselkä. 

2. In the center of the region, at the southern edge 
of the ultrabasic rocks between Sattasköngäs and Moskuvaara, 
anomalous copper, nickel, lead and zinc contents were found 
in both the glacial drift and the stream sediments. A high 
Cu/Ni-ratio in the till was observed in this area, too 
(Fig. 21). The metal anomalies are associated with the local 
rock types, which are mainly composed of ultrabasic (peri-
dotite and pyroksenite) layers and lenses among the black 
schists. 

3. A copper anomaly occurs in the area of ultrabasic 
rocks. It may be an indication of a sulphide deposit in the 
bedrock. 

4. A goethite deposit connected with greenstones occurs 
in Kuusikkolaki, Nuttio. In the neighboring area at Sokkape-
täjävaara, the glacial till contains 600 ppm cobalt, 1500 ppm 
copper and 3600 nickel. The anomaly is associated with an 
ultrabasic body. 

5. The composition of the glacial drift in the region 
of base map sheet 06 is anomalous in titanium, vanadium and 
copper. The source of the metals should apparently be sought 
in the local basic volcanics (Fig. 2). The explorational 
significance of the target has not yet been investigated. 

6. There is a scattered cobalt, copper, lead and 
zinc anomaly in a zone trending from SSW to NNE on sheet 09 
of the base map. Difficulties have been encountered in finding 
the source because of the exceptionally thick overburden. 

7. The cobalt, nickel and copper anomalies in the 
northeastern area (Koitelainen gabbro complex) have not 
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yet proved very significant in the explorational sense, but 
in the Kiviportinmaa area a vanadium-bearing magnetite 
deposit has been located (Fig. 22). 

The results of the geochemical investigations appear 
on element maps on the scales of 1:20 000, 1:50 000 and 
1:100 000 and on microfiches of magnetic tapes, copies of 
which may be obtained from the Geological Survey of Finland. 
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