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1 JOHDANTO 
 
Merkittävimpiä varhaisia tutkimustuloksia Tipasjärven alueelta ovat Wilkmanin kallioperäkartan 
yleiskarttalehti D4 (1921 ja 1924), jonka selostuksessa alue esiintyy erillisenä piiroksena. H. 
Vartiaisen työt vuosilta 1965 ja 1970 ovat seuraava merkittävämpi tutkimusjakso, jota seuraavat 
Oulun yliopiston malmiprojektin useat julkaisut lippulaivanaan K. Taipaleen väitöskirja (1983). 
Tipasjärven Ag-Zn-Pb-mineralisaation löytöhistoria on kuvattu Oulun yliopiston julkaisuissa, 
Kopperoisen ja Tuokon esiintymäkuvauksissa (1984, 1988) sekä laajennettuna, myös esiintymän 
syntyä kuvaavana kirjoituksena (Papunen et al. 1989). Tämän tutkimusjakson päätepisteenä on 
Geologian tutkimuskeskuksen julkaisema 1:100 000 kallioperäkartta 4322, Puukari (Taipale et 
al. 1993). 
 
Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen malmivarojen kartoitushanke on jatketta Geologian tutkimus-
keskuksen Väli/Itä-Suomen ”Arkeeiset -alueet I (1992-2001) ja -II” (2002-2004) hankkeille 
(Luukkonen et al. 2002,   Pietikäinen et al. 2005).   Alueellisesti  se sijoittuu näiden ydinalueiden 
 

 
 
Kuva1. Tipasjärven tutkimusalueen tihennetty lentomittaustulos, aeromagneettinen kartta. 
Pohjakartta @ Maanmittauslaitos, lupa nro13/MML/08. 
Figure 1. Aeromagnetic map of the Tipasjärvi study area. Base map © National Land Survey of 
Finland licence number 13/MLL/08. 
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lounaispuolelle. Arkeeiset alueet II hankkeen aikana tuli mahdolliseksi saada tihennettyä lento-
mittausta eri kohteisiin, ja koska tuolloin ”Väli-Suomen yksikkö” mieluimmin keskitti kuin ri-
potteli näitä resursseja, saatiin toiseksi Väli-Suomen kohteista Tipasjärven vihreäkivivyöhyke 
(kuva 1). Tällä oli ratkaiseva merkitys sille, minkälaiseksi hanke suunniteltiin. Profiilikairauksil-
la selvitettiin geofysikaalisten anomaliajaksojen kivilajit ja niiden järjestys sekä petrofysikaaliset 
ominaisuudet. Malminetsintää palvelevalla kallioperäkartoituksella (kuva 2) selvitettiin profii-
leilta saatujen kivilajien jatkuvuudet tutkimusalueella. Tipasjärven aeromagneettinen karttakuva 
muistuttaa sienen muotoa, ja tärkeimmät kairausprofiilit sijoitettiin sekä ”lakin” että ”jalan” 
poikki. Taivaljärven sinkki-lyijy-hopeaesiintymän ympärillä oleva, ja GTK:n tutkimusten alettua 
entisestään laajentunut, valtausalue esti kairaukset vihreäkivivyöhykkeen ydinalueella, sinkki-
lyijy-hopeaesiintymän ympäristössä. 
 
 

 
 
Kuva 2. Tipasjärven tutkimusalue Kuhmo-Sotkamo-Nurmes-Valtimo alueella, malminetsintää 
palveleva kallioperäkartta. Pohjakartta @ Maanmittauslaitos, lupa nro13/MML/08. 
Figure 2. Bedrock map for exploration of the study area in the triangle of municipalities Kuhmo, 
Sotkamo, Nurmes and Valtimo, eastern Finland. Base map © National Land Survey of Finland 
licence number 13/MLL/08. 
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Hankkeen henkilöstöön kuuluivat Kimmo Pietikäinen (nimilyhenne KJP, geologi, hankepääl-
likkö), Aimo Hartikainen (AAH, geologi), Tapio Halkoaho (TAH, erikoistutkija), Matti Niska-
nen (MJN, geofyysikko), Antti Mäkelä (ASM, tutkimusassistentti), Martti Saastamoinen (MIS, 
tutkimusassistentti) ja Tarmo Kemppainen (TK, työnjohtaja). Kesällä 2005 kausiapulaisvaroilla 
palkattuina olivat kallioperäkartoitustehtävissä geologi Tuomo Karinen (TTK) sekä kesinä 2005 
ja 2006 geologian opiskelija Ilona Romu (KRRO). 
 
Tipasjärven hanke (2901006) suunniteltiin alun perin neljävuotiseksi, mutta jo 2 vuoden jälkeen 
GTK:n tutkimusjohdon aloitteesta se haluttiin keskeyttää. Lopulta hankkeen kestoajaksi sovittiin 
2005-2007, mikä kuitenkin tarkoitti sitä, että mihinkään niistä laadullisista päämääristä, joihin 
alkuperäisessä hankesuunnitelmassa oli sitouduttu, ei ollut mahdollista päästä. Lisäksi tähän vai-
kutti myös se, että hanke ei heti alussa saanut niitä kairausresursseja jotka se halusi. Taulukossa 
1 on esitetty hankkeen vuosisuunnitelmista kootut tavoitteet sekä niiden toteutuminen. Kalliope-
räkartoituksen ohella malmitutkimusten pääpaino oli hankkeen alussa kullan ja nikkelin etsin-
nässä ja loppuaikoina sinkinetsinnässä. Merkittävimmistä kohteista – Kokkokorpi (Au) ja Sauna-
aho (Zn)- on tehty tai tekeillä valtausraportit, joita tässä raportissa on referoitu. 
 
Taulukko 1. Hankkeen vuosisuunnitelmien tekniset tavoitteet ja toteutumat. 
Table 1. Annually planned and executed inputs of manpower (htv), salaries (palkat), drilling 
(POKA, kairaus), sampling (näytteenotto), measurements (mittaukset) chemical analyses (ana-
lyysit), technical services (tekniset palvelut), other costs (muut kulut) and total costs (koko-
naiskustannukset). 
            2005            2006             2007  Yhteensä 
          

  Suunn. Tot Suunn. Tot. Suunn. Tot. Suunn. Tot.  
Tot.-

% 
Tutkijat (htv) 2.8 2.9 3.0 2.6 2.2 2.3 8.0 7.7 96 
Tutk.avustajat (htv) 1.5 1.8 1.5 1.7 0.9 1.0 3.9 4.5 117 
Yhteensä (htv) 4.2 4.6 4.5 4.2 3.1 3.3 11.8 12.2 103 
Varsinaiset palkat + sivuk. 
(k€) 175 193 190 176 127 164 492 533 108 
Kairaukset (m) POKA 2000 2136 1500 1143 2000* 2357 5500 5636 102 
Kairaukset (k€) POKA 100 120 90 69 150 177 340 366 108 
Kairaukset (m) Syväkairaus 1500 1502 2000 2001 0 0 3500 3503 100 
Kairaukset (k€) Syväkairaus 75 68 120 119 0 0 195 187 96 
Muu näytteenotto (k€) 262 193 283 140 3 24 548 357 65 
Mittaukset (k€) 26 24 39 24 2 0 67 48 72 
Analyysit (k€) 263 98 95 64 47 35 405 197 49 
Tekniset palvelut yht. (k€) 726 503 627 416 202 236 1555 1155 74 
Muut menot (k€) 41 38 36 33 23 27 100 98 98 
Kokonaiskustannukset (k€) 942 734 853 625 352 427 2147 1786 83 
 *) sisältää myönnetyn lisänäytteenoton Sauna-ahoon (1000 m) sekä 2006  
 kairaamatta jääneen n. 300 m     
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 

2.1 Geofysiikka 
 

Tipasjärven alueen geofysiikan rungon muodostaa vuoden 2005 tihennetty matalalentomittaus. 
Mittauksen linjaväli on 50 metriä ja lentokorkeus 30 metriä. Mittaussuuntina käytettiin mahdolli-
simman hyvin laaja-alaista geologista kulkua vastaan kohtisuoria suuntia eli luode-kaakko ja 
lounas koillinen (kuva 3). Linjakilometrejä lennettiin kaikkiaan noin 8000 km 400 km2 alueella. 
 
Sähkömagneettiset slingrammittaukset tehtiin kahdella taajuudella (3020 ja 14368 Hz) pysty 
koplanaari kelajärjestelmällä. Keskimääräinen pisteväli EM-mittauksella on 16 m. Magneettinen 
mittaus tehtiin cesiummagnetometrillä totaali-intensiteettimittauksena. Tulokset ovat maa-
asemakorjattuja. Magneettisen mittauksen keskimääräinen pisteväli on 6.5 m. Radiometriset mit-
taukset rekisteröitiin 12 keV:n ikkunoissa 256 kanavaisella spektrometrillä. Tuloksista lasketaan 
kaliumin, toriumin, uraanin ja totaalisäteilyn alueita vastaavien energiaikkunoiden arvot. Mitta-
ukset paikannettiin differentiaali GPS-laitteistolla. 
 
Tipasjärven alueen tihennetyllä matalalentomittauksella oli suuri merkitys alueen tutkimukselle 
ja käytetyille työskentelytavoille. Maastohavaintojen laaja-alainen seuraaminen sen fysikaalisten 
ominaisuuksien aiheuttaman lentomittausanomalian korrelaation avulla selkeytti kartoitusta. Ma-
talalentomittauksen tuloksia käytettiin mm. profiilikairausten ohjaukseen poimimalla tarvittavat 
mittaussuureet geofysikaalista mallinnusta ja tulkintaa varten, minkä pohjalta kairaukset voitiin 
kohdentaa kustannustehokkaimmin haluttuihin selvitettäviin muodostumiin. 
 
Kallioperäkartan teossa tärkein geofysikaalinen komponentti oli magneettinen totaali-
intensiteetti erilaisine suodatettuine variaatioineen. Magneettisen anomalian luonteen vuoksi siitä 
saatava informaatio on tarkkaa pintaan tulevilla kivilajiyksiköillä. Tipasjärven alueen rautasulfi-
dipitoiset rakenteet erottuvat hyvin sähkömagneettisissa mittauksissa hyvinä johteina. Myös 
gammasäteilykanavia hyödynnettiin paitsi rajaamaan graniitteja myös paikantamaan alueen koil-
lisosan graniittiutuneita tonaliitteja, jotka erottuvat positiivisina anomalioina kaliumkartassa. 
Kallioperän ruhje/hierto vyöhykkeitä tulkittiin magneettisten ja sähkömagneettisten karttojen 
yhdistelmistä. Myös eri blokkeja rajattiin lentomittausaineiston avulla. 
 
Maastomittauksia Tipasjärvellä tehtiin vain muutamia profiileita kattavan lentomittauksen käyt-
tökelpoisuudesta johtuen. Hankkeen alkuvaiheessa mitattiin alueen eteläosaan kaksi magneettis-
ta/sähkömagneettista profiilia rakennekairausten suunnittelun pohjaksi. Sauna-ahon Zn-
kohteeseen  mitattiin viisi IP-profiilia sinkkipitoisen horisontin seuraamista varten. Lisäksi rei-
kämittauksina suskeptibiliteetti ja wenner-ominaisvastus mitattiin 14 reiästä. 
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Kuva 3. Tipasjärven tihennetty geofysiikan lentomittausalue. Sähkömagneettiset ja magneettiset 
maastomittausprofiilit on merkitty pitkillä ja IP profiilit lyhyillä mustilla viivoilla. Pohjana on 
magneettinen totaali-intensiteettikartta. Pohjakartta @ Maanmittauslaitos, lupa nro13/MML/08. 
Fig. 3. The area of detailed geophysical survey on the Tipasjärvi. Electromagnetic and magnetic 
ground measurement lines are marked with long and IP profiles with short black lines. The base 
map is the magnetic total field map. Base map © National Land Survey of Finland licence num-
ber 13/MLL/08. 
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2.2 Geokemialliset maaperänäytteet 
 
Maaperänäytteitä otettiin kahdessa vaiheessa, kohdentavassa ja kohteellisessa. Kohdentavan vai-
heen pistetiheys oli 25 pistettä/km² tasapisteverkolla (200 m x 200 m) ja kohteellisessa vaiheessa 
näytteet koottiin linjoilla 10 tai 20 m välein. 
 
Kummassakin tapauksessa ensin otettiin näyte kallioperän pintaosasta ja sen jälkeen moreeni-
näyte noin puoli metriä kallionpinnan yläpuolelta. Kaikki näytteet koottiin Terri-
maastoajoneuvolla, johon oli kytketty 35 mm tangostolla varustettu hydraulinen iskuporauska-
lusto. Yksi moreeninäyte painoi noin 200 g, kallio- tai rapakallionäyte yleensä selvästi vähem-
män. Useimmiten kallioperän pintaosa oli rapautunut, jolloin näytettä saatiin enemmän kuin ter-
veestä kallioperästä.  Suurin osa näytteistä koottiin talvella, jolloin kaluston siirtäminen oli hel-
pointa. 
 
GTK:n laboratoriossa näytteet kuivattiin pussien suut auki 70 °C:ssa.  Kaikki näytteet jauhettiin 
kokonaisuudessaan. Tätä ennen kuitenkin kallio- ja rapakallionäytteet tarkasteltiin visuaalisesti, 
tarvittaessa mikroskoopilla. Näytteen kivilaji sekä mielenkiintoiset mineraalitiedot taltioitiin tie-
dostoon, johon myöhemmin lisättiin analyysitiedot. Jäljelle jääneet kallio- ja rapakallionäytteet 
säilytettiin ja varastoitiin. 
 
Homogenisoiduista näytteistä määritettiin (aqua regia -liuotus) induktiivisesti kytketyllä Jarrel-
Ash Atomcomp-plasmaemissio-spektrometrillä (ICP-AES,  (Inductively Coupled Plasma Ato-
mic Emission Spectrometry) Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, 
Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Ti, V, Y ja Zn:n pitoisuudet 0.2 g:n osanäytteestä (Niskavaara 1995). 
Analyysitulokset ovat osin puolikvantitatiivisia, sillä kuningasvesi liuottaa useista mineraaleista 
vain osan liuokseen, josta määritys tehdään. Kalkofiiliset alkuaineet liukenevat käytännöllisesti 
katsoen kokonaan kuningasveteen. 
 
Kulta ja telluuri analysoitiin GTK:n Kuopion kemian laboratoriossa 5 g osanäytteestä. Näyte liu-
otettiin kuningasveteen ja sitten Au ja Te erotettiin kerasaostuksella elohopeaan tinakloridin toi-
miessa pelkistäjänä (Kontas, 1981; Kontas 1993a,b). Sitten Au ja Te määritettiin hiiliuuniin kyt-
ketyllä atomi absorptio spektrometrillä (GFAAS, Atomic Absorption Spectrometry, Electrot-
hermal Atomisation, graphite furnace). 
 
2.3 Kallioperäkartoitus 
 
Hankkeen päämäärää palvelevaa kallioperäkartoitusta tehtiin käyttämällä GTK:n ohjeiden mu-
kaisia kallioperäkartoitusmenetelmiä, GPS-paikannusta ja tietojen varastointia GTK:n kalliope-
räkartoitusohjelmiin sekä kartan piirtoa ArcGIS-ohjelmaa apuna käyttäen. Täten kartoitustieto n. 
2 200 paljastumahavainnosta on ATK:lla käsiteltävissä. Ensisijainen tarkoitus oli tarkentaa ti-
hennetyn aerogeofysiikan perusteella määritetyistä profiilikairauksista saatu kallioperätieto pro-
fiilien väliltä, määrittää geofysikaalisten anomalioiden aiheuttajat ja tutkia kairauksista saatujen 
kivilajiseurantojen jatkuvuuksia. Yksittäisten paljastumien lisäksi pyrittiin mahdollisimman pal-
jon käyttämään yhtenäisiä kartoitusprofiileita, mikäli niitä oli mahdollisuus saada esimerkiksi 
metsäautoteiden ojanpenkkoja puhdistamalla. Tästä johtuen liitteenä 1 olevassa kartassa näkyy 
vain osa siitä tiedosta joka kairaus- ja kartoitusprofiileilta on olemassa. Vastaavasti profiilien vä-
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leillä on esimerkiksi porfyroblastien merkitsemistä vältetty, mikäli niitä ei heikosti paljastuneilla 
alueilla ole voitu nähdä. Liitteen 1 karttaa on helppo tarkentaa tiedon lisääntyessä.  
 
Tutkimusalueen kallioperä on hyvin lohkoutunut (katso raportin kansikuvaa). Yksityiskohtien 
lisäksi suurimmat erot 1:100 000 kallioperäkarttaan (Taipale et al., 1993) ovat; vihreäkivi-
vyöhykkeen lounaisen haaran monipuolisempi geologia, diabaasin puuttuminen vyöhykkeen 
keskiosasta sekä luoteisen haaran kerrosjärjestys ja kivilajien keskinäiset määräsuhteet. 
 
2.4 Kairaus ja näytteiden käsittely sekä analysointi 
 
Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen malmivarojen kartoitus -hankkeen aikana sen toiminta-
alueelle kairattiin yhteensä 70 kairareikää (8229 m) Tipasjärvelle sekä lisäksi 18 reikää (1548 m) 
Kuhmon Vuosangan alueelle.  
 
Kairasydännäytteiden analyysit on tehty yleensä 1 m:n mittaisin analyysivälein. Analyysiin vali-
tut näytteet on halkaistu sahaamalla timanttilaikalla. Näytteistä toinen puoli on murskattu man-
gaaniteräsleuoilla, jaettu pullojakolaitteella ja jauhettu mangaaniteräsjauhinastiassa sekä kahtioi-
tu jakolaitteella (GTK:n menetelmä 33). Näytteet analysoitiin Geologian tutkimuskeskuksen 
Geopalvelukeskuksen laboratorioissa. Kairasydän- (pituus yleensä 15 - 30 cm) ja paljastumako-
kokivinäytteet (GTK:n laboratoriokoodi 175X) murskattiin Mn-teräs leukamurskaimella (mene-
telmä 30) ja jauhettiin karkaistussa hiiliteräsjauhinastiassa (menetelmä 40). 
 
Arseenin, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Sb, Sr, Ti, V ja Zn:n pitoisuus-
määritykset tehtiin 0,2 g osanäytteestä kuningasvesiliuotuksen (90o C) jälkeen induktiivisesti kyt-
ketyllä plasma-atomiemissiospektrometrillä (ICP-AES, GTK:n laboratoriokoodi 511P, Niska-
vaara 1995). Tällä menetelmällä saadaan monien edellä mainittujen alkuaineiden pitoisuus todel-
lista alhaisempana, sillä vain osa silikaateista ja oksideista liukenee kuumaan kuningasveteen. 
Sen sijaan sulfidit liukenevat siihen lähes täysin, joten kalkofiilisten alkualkuaineiden pitoisuudet 
ovat luotettavia. 
 
Kulta-, Pd- ja Te-pitoisuusmäärityksiä varten 5 g näytettä uutettiin kuningasveteen huoneen läm-
mössä, kerasaostettiin elohopealla, atomisoitiin grafiittiuunissa, ja määritys tehtiin atomiabsorp-
tiospektrometrillä (GFAAS, GTK:n laboratoriokoodi 521U, Kontas 1981, 1993a,b, Kontas et al. 
1987, Niskavaara 1990). Mikäli kultapitoisuus oli yli 1 g/t, tehtiin uusinta-analyysi 20 g näyte-
punnituksesta. Lisäksi teetettiin Au-, Pt-, ja Pd-analyysejä dokimastisesti, fire assaylla, erotus- ja 
rikastusmenetelmällä 25 g punnituksesta ICP-AES-tekniikalla (GTK:n laboratoriokoodi 704P). 
 
Kokokivianalyysit tehtiin puristetuista jauhepelleteistä aallonpituusdispersiivisellä röntgenfluore-
senssispektrometrillä (XRF, GTK:n laboratoriokoodi 175X, Sandström et al. 1989). Osa näistä 
näytteistä analysoitiin myös hiilianalysaattorilla (GTK:n laboratoriokoodi 811L). Stratigrafiapyl-
väissä esitetyt kokokivianalyysien pääkomponentit  (esim. MgOn, SiO2n ja TiO2n) on laskettu 
volatiilivapaaksi. 
 
REE-analyysit (rare earth elements) teetettiin menetelmällä (GTK:n laboratoriokoodi 308P/M), 
jossa näyte analysoidaan fluorivety-perkloorihappoliuotus+litiummetaboraatti-kaliumperboraatti-
sulatteesta induktiivisesti kytketyllä plasmamassaspektrometrillä (ICP-MS, Rautiainen et al. 
1996). 
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3 PROFIILIKAIRAUKSET JA KALLIOPERÄKARTOITUKSET 
 
Käytettävissä olevalla kairauskapasiteetilla haluttiin saada hyvä kuva Tipasjärven vihreäkivi-
vyöhykkeen eri osien kivilajiseurueista ja malmipotentiaalisimmista vyöhykkeistä. Siksi valittiin 
vihreäkivivyöhykkeen eri osilta kohteita, joille suunniteltiin mahdollisimman kattavat kairaus- ja 
kartoitusprofiilit. Joillekin kairausprofiileille tehtiin geofysiikan maastomittausprofiili ja osaksi 
tukeuduttiin hankkeen toiminnan alkuaikana lennettyyn geofysiikan matalalentoaineistoon. Ti-
pasjärven vihreäkivivyöhykkeen ns. ”varsi”alueen valitut profiilien kohdat ovat etelästä pohjoi-
seen: Ala-Kolkonjärvi, Hietajärvi, Koramivaara ja Lapasuo (liite 1 ja kuva 4). Tipasjärven vih-
reäkivivyöhykkeen ns. ”hattu”alueelta valittiin profiilit Myllylahden ja Räkkärinahon alueilta 
(liite 1 ja kuva 4). 
 
3.1 Ala-Kolkonjärven kartoitus- ja kairausprofiili 
 
Ala-Kolkonjärven kartoitus- ja kairausprofiili sijaitsee Valtimon kunnassa Ala-Kolkonjärven 
alueella aivan Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen ”sukan” pohjoisosassa, lähes karttalehden 4322 
08 lounaiskulmassa (liite 1 ja kuva 4). Profiilin tarkoituksena oli selvittää alueen kivilajiseurue ja 
Ala-Kolkonjärven etelärannalta tehdyn nikkelipitoisen paljastumahavainnon (114-TTK-05: 
MgOn 7,7 %, Cr 4085 ppm, Ni 0,18 %, Cu 0,034 %, Zn 0,036 % ja S 1,0 %) luonne. Pääkom-
ponenteissa alaviitteenä oleva pieni n tarkoittaa, että analyysi on laskettu volatiilivapaaksi.  
 
Ala-Kolkonjärven kartoitusprofiililta (liite 2) tehtiin 71 paljastumahavaintoa (1-71-TTK-05), 
joista teetettiin yksi perusmetalli- (511P) ja viisi Au-Te-analyysiä (521U). Kokokivianalyysejä 
175X-menetelmällä teetettiin 23 kappaletta ja hiilen määrityksiä 811L-menetelmällä 23 kpl. Ala-
Kolkonjärven kairausprofiilille (kuva 4 ja liite 2) kairattiin yhteensä kaksi kairareikää yhteispi-
tuudeltaan 420,55 m (taulukko 2). Kairasydämistä tehtiin 32 perusmetalli- (511P) ja 34 Au-Te-
analyysiä (521U). Kokokivianalyysejä 175X-menetelmällä tehtiin 30 kappaletta (katso kuvat 5 ja 
6) ja hiilen määrityksiä 811L-menetelmällä 22 kpl. 
 
Taulukko 2. Valtimon Ala-Kolkonjärven kairausprofiilin kairareiät. 
Table 2. Diamond drill holes in the Ala-Kolkonjärvi drilling profile, Valtimo. 
 

Kairareikätunnus 
Hole-id 

X-koord. Nort-
hing (X) 

Y-koord. 
Easting (Y)

Korkeus 
Elev. (Z)

Suunta 
Direction

Kaade Incli-
nation 

Maata (m) 
Soil (m) 

Pituus (m) 
Length (m) 

4322-2006-R340 7081.250 4442.625 200.0 315 45 2,00 200.55 
4322-2006-R341 7081.040 4442.760 202.5 315 45 1,45 220.00 

       420.55 

 
Etelästä pohjoiseen profiilin kivilajiseuranto on seuraavanlainen. Kairareiän R341 eteläpuolella 
ennen 200 metrin päässä alkavaa granodioriittigneissiä on ensin vajaa 100 m tholeiittista basalt-
tia ja sen jälkeen saman verran felsistä vulkaanista kiveä. Itse kairareikä alkaa komatiitilla (alusta 
53 metriin saakka, liite 3 ja kuva 5), jonka jälkeen seuraa noin 70 m paksu seuranto kiilleliusket-
ta, jossa on kapea noin 5 m paksu kerros high-Cr-basalttia. Alussa kiilleliuske on grafiittipitoista 
ja sitä leikkaa runsaasti graniitti-, tonaliitti- ja kvartsimaasälpäporfyyrijuonia. Tämän jälkeen kai-
rareiässä on noin 20 metriä paksu paikoin kromiittipirotetta sisältävä komatiittinen kumulaatti. 
Seuraavaksi on noin 40 m ensin kvartsimaasälpäporfyyriä ja sitten graniittipegmatiittia, joissa on 
kapeita osueita kiilleliusketta ja high-Cr-basalttia. Loput noin 37 m on komatiittia. Kairareikä 
R340 alkaa high-Cr-basaltilla  (MgOn 6,7 % ja Cr 1987 ppm, kuva 6).  Välillä  4,5-14,70  m  on 
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Kuva 4. Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen yksityiskohtaisemmin tutkitut/kairatut kohteet. Kai-
rareiät merkitty punaisilla pisteillä. Pohjakartta @ Maanmittauslaitos, lupa nro13/MML/08. 
Fig. 4. More detail studied/drilled targets of the Tipasjärvi greenstone belt. The diamond drill 
holes are marked by red circles. Base map © National Land Survey of Finland licence number 
13/MLL/08. 
 
paikoin kromiittipirotetta sisältävä komatiittinen mesokumulaatti ja välillä 14,70-21,30 m koma-
tiittinen ortokumulaatti. Seuraavaksi on noin 10 m paksu high-Cr-basalttiyksikkö (MgOn 10 %, 
Cr 1506 ppm ja Ni 727 ppm), jossa graniittisten juonten ohella on kaksi metasedimentti yksik-
köä: välillä 25,30-27,50 m kiilleliusketta ja välillä 29,00-29,80 m sulfidipitoista fylliittiä. Yksi-
kön korkein nikkelipitoisuus (Ni 834 ppm ja S 0,49 %) on high-Cr-basalttiyksikön ”ala”reunalla. 
Tämä yksikkö edustaa Ala-Kolkonjärven rannassa tavattua sulfidipitoista paljastumaa 114-TTK-
05. Seuraavaksi on noin 86 m paksu, paikoin vuolukiviytynyt  komatiittiyksikkö, jossa välillä 
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80-90 m on vajaa 5 m paksu tonaliittinen juoni. Komatiitti on 92,50 metristä eteenpäin erittäin 
ruhjeista. Vajaa 7 m paksu TiO2-rikas (TiO2n 1,96 %) gabro erottaa komatiitin ja noin 8 metriä 
paksun kiillerikkaan sedimenttisen yksikön toisistaan. Tämän jälkeen tulee jälleen kapea (runsaat 
2 metriä) komatiitti ja 5 metriä paksu tholeiitti ennen 4 metriä paksua fylliittiä. Loppuosa kaira-
reiästä on epätavallisen alhaisen TiO2-pitoisuuden omaavaa tholeiittista basalttia (MgOn 8,2-9,8 
%, TiO2n 0,29-0,45 %, Cr 229-462 ppm, kolme analyysiä katso kuva 6). 
 
Uuden noin 1650 m pitkän metsäautotien ojien paljastumat antavat hyvän jatkeen edellä kuvatul-
le kairareikäprofiilille (liitteet 2 ja 3). Ensimmäiset vajaat 100 metriä on komatiittista basalttia, 
jonka jälkeen on runsaat 10 m paksu komatiittiyksikkö. Komatiittiyksikön jälkeen on vajaa 300 
metriä kiilleliusketta, jonka jälkeen tulee jälleen runsaat 80 m paksu komatiittinen yksikkö. Seu-
raavilla noin 140 metrillä, ennen TiO2-rikasta ja magneettista gabrojuonta, tavataan paljastumista 
tholeiittista basalttia, Cr-basalttia, komatiittista basalttia ja felsisiä juonikiviä. Noin 45 metriä 
paksu TiO2-rikas (TiO2n 2,8-3,2 % ja Cr 46-108 ppm) aiheuttaa paljastumaprofiilin alueen voi-
makkaimman magneettisen anomalian. Noin 30 m päässä on toinen, runsaat 80 metriä leveä gab-
rojuoni, joka on koostumukseltaan tholeiittinen (TiO2n = 1,0 % ja Cr 101 ppm) eikä ole voimak-
kaan magneettinen kuten edellinen gabrojuoni. Tämän jälkeen on vajaa 200 metriä, lukuun otta-
matta pientä graniittipaljastumaa, ilman kalliopaljastumia ja loppuosan noin 500 metrin matkalla 
on pääasiassa kiillegneissipaljastumia. 
 
3.2 Hietajärven kairausprofiili 
 
Hietajärven kairausprofiili sijaitsee Sotkamon kunnassa Hietajärven itäpuolisella alueella aivan 
Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen itäreunalla, karttalehdellä 4322 08 (liite 1 ja kuva 4). Profiilin 
tarkoituksena oli selvittää vihreäkivivyöhykkeen itäreunan kontaktin luonne ja noin kilometriä 
pohjoisemmalla Koramivaaran profiilin kairareiällä R301 tavatun rikkikiisu(magneettikiisu)-
rikkaan horisontin jatkeet. Vihreäkivivyöhykkeen itäkontaktia ei kairausten ensimmäisessä vai-
heessa saatu lävistettyä ja koska se myöhemmin lävistettiin noin 4 km pohjoiseen sijoittuvalla 
Lapasuon profiililla, ei sitä lisäkairausvaiheessa katsottu aiheelliseksi tehdä. Lisäkairauksissa 
keskityttiin rikkikiisu(magneettikiisu)rikkaan horisontin ympäristön sinkkipotentiaalisuuden sel-
vittämiseen (katso kappale 4.3.1). 

Hietajärven kairausprofiilille (liite 4) kairattiin yhteensä 5 kairareikää yhteispituudeltaan 460,70 
m (taulukko 3). Kairasydämistä tehtiin 12 perusmetalli- (511P) ja 12 Au-Te-analyysiä (521U). 
Kokokivianalyysejä 175X-menetelmällä tehtiin 5 kappaletta ja rikkirikkaista näytteistä rikin 
määrityksiä 810L-menetelmällä 5 kpl. Lisäksi kairareiästä R324 väliltä 16,25-17,40 m otettiin 
ikämääritysnäyte felsisestä vulkaanisesta kivestä, josta kokokivianalyysin ohella teetettiin REE-
alkuaineanalyysi GTK:n analyysimenetelmällä 308M (kuva 7). 

Taulukko 3. Sotkamon Hietajärven kairausprofiilin kairareiät. 
Table 3. Diamond drill holes in the Hietajärvi drilling profile, Sotkamo. 
  

Kairareikätunnus 
Hole-id 

X-koord. Nort-
hing (X) 

Y-koord. 
Easting (Y)

Korkeus 
Elev. (Z)

Suunta 
Direction

Kaade Incli-
nation 

Maata (m) 
Soil (m) 

Pituus (m) 
Length (m) 

4322-2006-R324 7082.680 4446.415 214.0 70 40 2.00 108.70 
4322-2006-R325 7082.700 4446.565 214.0 70 40 3.00 120.00 
4322-2007-R360 7082.683 4446.360 217.0 90 45 1.00 80.00 
4322-2007-R361 7082.690 4446.298 221.0 90 45 3.00 68.30 
4322-2007-R362 7082.700 4446.228 225.0 90 45 2.00 83.70 

               460.70 
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Kuva 5. Kairausprofiili kairareiästä R340 ja analysoitujen sulfidipitoisten näytteiden metallipi-
toisuuksia. 
Fig.5. Cross section profile of  drill hole R340 and some metal contents of the analyzed sulphide-
bearing samples. 
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Kuva 6. Kairausprofiili kairareiästä R341 ja analysoitujen sulfidipitoisten näytteiden metallipi-
toisuuksia. 
Fig. 6. Cross section profile of drill hole R341 and some metal contents of the analyzed sulphide-
bearing samples. 
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Hietajärven kairausprofiilin itäisimmältä reiältä noin 160 m koilliseen tavataan vielä paljastumia 
jotka ovat reiässä esiintyvää tholeiittista basalttia. Tästä vielä 130 m koilliseen on metsäautotien 
itäreunalla granitoidista pohjaa edustava vaalean harmaa ja keskirakeinen tonaliittigneissipaljas-
tuma. Kairausprofiili on esitetty liitteessä 4, jossa kivilajiseuranto idästä länteen on seuraavanlai-
nen. Kairareikä R325 on lähes kokonaan tholeiittiskoostumuksellista (neljä analyysiä: MgOn 
6,8-10,1 %, TiO2n 0,76-1,14 % ja Cr 258-369 ppm) emäksistä vulkaanista kiveä ja vain aivan 
kairareiän alusta tavataan samaa intermediääristä vulkaanista kiveä mihin kairareikä R324 päät-
tyy. Kairareikä R324 alkaa felsisellä vulkaanisella kivellä, jossa esiintyy kaksi sulfidirikasta ker-
rosta, ensimmäinen magneettikiisurikkikiisukivi syvyydellä 12,10-13,10 m ja toinen rikki- ja 
magneettikiisupitoinen felsinen vulkaaninen kivi välillä 45,05-45,50 m. Kairareiän lopussa esiin-
tyy intermediääristä vulkaanista kiveä leikkaava gabrojuoni. Seuraava reikä länteen alkaa gabro-
juonella ja sen jälkeen loppuosa kairareiästä on edellisen alkuosan kaltaista felsistä vulkaanista 
kiveä, jossa esiintyy edellisen kairareiän ensimmäinen sulfidirikas magneettikiisukvartsikivi vä-
lillä 67,50-68,05 m (kuva 8). Seuraavan kairareiän lopussa on edellisen kairareiän alun gabro-
juonta, jota edeltävät kuutisen metriä ovat felsistä vulkaanista kiveä. Loput kairareiästä ovat in-
termediääristä vulkaanista kiveä. Profiilin läntisin reikä päättyy edellisen kairareiän alun inter-
mediääriseen  vulkaaniseen  kiveen,  sen  keskiosa  on  komatiittista  vulkaanista kiveä ja alkuosa 

Tm <0.1 Lu <0.1 

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
     0.1 

       1 

      10 

    100 

  1000 

4322/2006/R324/16.45 4322/2006/R337/138.9 4322/2005/R305/238.1

 
Kuva 7. Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen felsisten vulkaanisten kivien ikämääritysnäytteiden 
(katso liite 1) REE-pitoisuudet normalisoituna keskimääräisellä kondriitin pitoisuudella. Keski-
määräisen kondriitin arvot: La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb ja Lu (Nakamura 1974) sekä Pr, 
Tb, Ho ja Tm (Sun 1980). 
Fig. 7. Average chondrite-normalized REE patterns [average chondrite values after Nakamura 
(1974): La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb and Lu, and after Sun (1980): Pr, Tb, Ho and Tm] of 
the felsic volcanic rock age determination samples in the Tipasjärvi greenstone belt (see Appen-
dix 1). 
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pääasiassa komatiittista basalttia (liite 4). Samankaltaisesta stratigrafisesta asemastaan huolimat-
ta, samanlaista sinkkianomaalisuutta kuin kappaleessa 4.3.1. kuvattavan Sauna-ahon alueella 
esiintyy, ei tavattu. 
 

 
 
Kuva 8. Kairareiän R360 magneettikiisukvartsikivi välillä 67,50-68,05 m. 
Fig. 8. Pyrrhotite quartz rock interval 67.50-68.05 m in the diamond drill hole R360. 
 
3.3 Koramivaaran kartoitus- ja kairausprofiili 
 
Koramivaaran kairausprofiili sijaitsee Sotkamon kunnassa hieman Tipasjärven vihreäkivi-
vyöhykkeen puolivälin eteläpuolella Koramivaaran ja Hietajärven välisellä alueella, karttalehdel-
lä 4322 08 (liite 1 ja kuva 4). Alueelle oli tehty geofysiikan maastomittauslinja ja kairausprofiilin 
tarkoituksena oli selvittää alueen vihreäkivivyöhykkeen kivilajiseurue. Lisäksi haluttiin selvittää 
olisiko alueen kivilajiseurueessa sinkki-, nikkeli- tai kultapotentiaalisia vyöhykkeitä. Noin 1 ki-
lometri Koramivaaran kairausprofiilin pohjoispuolelle oli keväällä 2006 tehty uusi metsäautotie, 
jonka paljastumien kartoitus toi lisätietoa alueen kivilajiseurueesta (katso liite 6). 
 
Koramivaaran kairausprofiilille (kuva 4 ja liite 5) kairattiin yhteensä 5 kairareikää yhteispituu-
deltaan 1163,85 m (taulukko 4). Kairasydämistä tehtiin 41 perusmetalli- (511P) ja 42 Au-Te-
analyysiä (521U). Kokokivianalyysejä 175X-menetelmällä tehtiin 52 kappaletta ja hiilen määri-
tyksiä 811L-menetelmällä 17 kpl. Rikkirikkaista näytteistä tehtiin rikin määrityksiä 810L-
menetelmällä 8 kpl. Lisäksi kairareiästä R337 väliltä 138,55-139,75 m otettiin ikämääritysnäyte 
intermediäärisestä agglomeraatista, josta kokokivianalyysin ohella teetettiin REE-
alkuaineanalyysi GTK:n analyysimenetelmällä 308M (kuva 7). Kartoitusprofiililta tehtiin 19 pal-
jastumahavaintoa (196-214-TAH-06), joista teetettiin neljä perusmetalli- (511P) ja Au-Te-
analyysiä (521U). Kokokivianalyysejä 175X-menetelmällä teetettiin 14 kappaletta. 
 
Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen malmivarojen kartoitushankkeen (2901006) ensimmäisen 
kairareiän R301 Koramivaaran kairausprofiililla oli tarkoitus lävistää vihreäkivivyöhykkeen itä-
reuna, mutta maastollisista olosuhteista johtuen se jätettiin tällä profiililla tekemättä. Kontakti 
onnistuttiin lävistämään myöhemmin noin 3 km pohjoisemmalla Lapasuon kairausprofiililla (ku-
va 4 ja liite 7). Lähes 300 metriä pitkä kairareikä koostuu pääasiassa intermediäärisistä ja felsi-
sistä vulkaanisista kivistä sisältäen lähes kairareiän lopussa välillä 250,00-256,20 m noin kuusi 
metriä paksun rikkikiisumagneettikiisukivihorisontin (kuvat 9 ja 10) ja reiän alkupuolella välillä 
50,10-95,70 m fylliittihorisontin (kuva 9).  Reiän  alussa  olevaa,  paikoin agglomeraattista, inter- 
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Taulukko 4. Sotkamon Koramivaaran kairausprofiilin kairareiät. 
Table 4. Diamond drill holes in the Koramivaara drilling profile, Sotkamo. 
 

Kairareikätunnus 
Hole-id 

X-koord. Nort-
hing (X) 

Y-koord. 
Easting (Y)

Korkeus 
Elev. (Z)

Suunta 
Direction

Kaade Incli-
nation 

Maata (m) 
Soil (m) 

Pituus (m) 
Length (m) 

4322-2005-R301 7083.790 4446.345 216.0 107 45 5.85 281.80 
4322-2005-R302 7083.787 4446.351 215.0 287 45 2.80 230.35 
4322-2005-R303 7084.025 4445.605 230.0 287 45 0.60 252.05 
4322-2006-R337 7084.280 4444.835 217.0 287 45 2.10 254.20 
4322-2006-R338 7084.235 4444.980 225.0 287 40 6.00 145.45 

       1163.85 
 
mediääristä vulkaanista kiveä ei tavattu noin 3 km pohjoisemmalta Lapasuon profiililta. Edellä 
mainitun intermediäärisen vulkaanisen vyöhykkeen länsipuolelle tulee ensin noin 70 metriä pak-
su varioliittisia tyynylaavarakenteita sisältäviä kromibasaltteja (kuva 11), jonka puolivälillä on 
2,5 m paksu fylliittihorisontti. Kromibasalttien länsipuolella on vajaa 200 metriä leveä komatiit-
tivyöhyke. Kairareikien R302 ja R303 (liite 5) välillä on noin 600 m leveä alue, jossa on vain 
muutama tholeiittinen vulkaaninen kivipaljastuma. Kairareikä R303 alkaa samantyyppisellä ko-
matiitilla, mihin R302 loppuu (kuva 12). Kairareiällä noin 200 metrin syvyydelle jatkuvassa ko-
matiittiyksikössä on 85 ja 100 metrin välillä amfiboliittista, yllättävän kromi- ja nikkeliköyhää, 
kiveä. Ennen kairareiän lopussa olevaa tholeiittista basalttia on hieman myös intermediääristä 
liusketta. Kairausprofiilin kohdalla tholeiittisen basalttiyksikön leveys maanpinnalla on vajaat 
200 metriä, jonka jälkeen ennen kairareikää R338 (liite 5) on tavattu vain intermediääristä vul-
kaanista kiveä. Lähellä mafista-ultramafista horisonttia intermediäärinen vulkaaninen kivi sisäl-
tää anomaalisen korkean kromi- ja nikkelipitoisuuden. Paljastumia on tosin vähän ja kairareikien 
R303 ja R338 (liite 5) välillä on noin 500 m leveä lähes paljastumaton alue. Kairareikien R338 ja 
R337 yksityiskohtaisempi kuvaus on luettavissa Sammakkolammen kohteesta tehdyssä valtaus-
raportissa (Halkoaho & Niskanen 2007). Vaikka Sammakkolammen kohdalla kairausprofiilin 
pohjoispuolella olevan tien kohdalla on komatiittinen kumulaattilinssi (kappale 4.1. ja Halkoaho 
& Niskanen 2007), itse profiililla kairareiässä R337 on vain kapea komatiittinen horisontti, jonka 
molemmin puolin esiintyy emäksistä vulkaanista kiveä ja kairareikä R337 päättyy intermediääri-
seen vulkaaniseen kiveen, josta vihreäkivivyöhykkeen länsireunaan on matkaa vielä noin 150 m. 
 
Koramivaaran kairausprofiiliin saatiin vertailukohteeksi noin 1 kilometri profiilin pohjoispuolel-
le tehdyn uuden metsäautotien ojien paljastumat (liite 6). Tien länsiosan ensimmäisen paljastu-
man länsiosa on tumman vihreää amfiboli±kloriittikiveä, jonka kromipitoisuus on kohtalaisen 
korkea (1573 ppm Cr) ja itäosa vaalean ruskeaa kiilleliusketta. Tästä itään päin siirryttäessä on 
noin 200 metrin matkalla paljastuneena intermediäärisiä vulkaanisia kiviä (lapillituffeja ja ag-
glomeraatteja), joissa esiintyy juonimaisesti tholeiittisia ja kromibasalttisia amfiboliitteja. Tämän 
yksikön itäisin paljastuma on sulfidipitoinen metasedimentti, jonka itäpuolella on vajaa 20 met-
riä paksu juonimainen tholeiittinen amfiboliitti. Seuraavaksi tulee noin 30 m leveä rautamuodos-
tuma, joka länsireunastaan on lähinnä silikaattifasiesta ja itäreunaltaan oksidifasiesta. Ultramafi-
nen horisontti ei ole paljastuneena, mutta joka tapauksessa se ei ole 20 metriä leveämpi, sillä seu-
raava paljastuma rautamuodostumasta itään on kromibasalttia. Tämä vyöhyke on maksimissaan 
80 m leveä ja sen itäpuolella alkaa homogeeninen, noin 100 metriä leveä intermediäärisistä vul-
kaanisista kivistä koostuva vyöhyke. Profiilin itäpään viimeiset 50 m ovat pääasiassa felsisiä la-
pillituffeja (liite 6). 
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Kuva 9. Kairausprofiili kairareiästä R301 ja analysoitujen näytteiden sinkki- ja rikkipitoisuudet. 
Fig. 9. Cross section profile of drill hole R301 and contents of zinc and sulphur. 
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Kuva 10. Kairareiän R301 rikkikiisumagneettikiisukivi välillä 250,00-256,20 m. 
Fig. 10. Pyrite pyrrhotite rock interval 250.00-256.20 m in the diamond drill hole R301. 
 
 
3.4 Lapasuon kairausprofiili 
 
Lapasuon kairausprofiili sijaitsee Sotkamon kunnassa melko tarkalleen puolivälissä Tipasjärven 
vihreäkivivyöhykettä, karttalehdellä 4322 08 (liite 1 ja kuva 4). Alueelle oli tehty geofysiikan 
maastomittauslinja ja kairausprofiilin tarkoituksena oli selvittää alueen vihreäkivivyöhykkeen 
kivilajiseurue. Lisäksi haluttiin selvittää olisiko alueen kivilajiseurueessa sinkki-, nikkeli- tai kul-
tapotentiaalisia vyöhykkeitä. 
 
Lapasuon kairausprofiilille (liite 7) kairattiin yhteensä 10 kairareikää yhteispituudeltaan 1762,95 
m (taulukko 5). Kairasydämistä tehtiin 138 perusmetalli- (511P) ja 146 Au-Te-analyysiä (521U). 
Kokokivianalyysejä 175X-menetelmällä tehtiin 42 kappaletta ja hiilen määrityksiä 811L-
menetelmällä 14 kpl. Rikkirikkaista näytteistä tehtiin rikin määrityksiä 810L-menetelmällä 6 kpl. 
Lisäksi kairareiästä R305 väliltä 235-239 m otettiin ikämääritysnäyte felsisestä vulkaanisesta 
kivestä, josta kokokivianalyysin ohella teetettiin REE-alkuaineanalyysi GTK:n analyysimene-
telmällä 308M (kuva 7). 
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Kuva 11. Kairausprofiili kairareiästä R302 ja analysoitujen näytteiden nikkeli- kromi- ja vedet-
tömäksi normalisoidut MgO-pitoisuudet. 
Fig. 11. Cross section profile of drill hole R302 and contents of nickel, chromium and volatile-
free MgO. 
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Kuva 12. Kairausprofiili kairareiästä R303 ja analysoitujen näytteiden nikkeli- kromi- ja vedet-
tömäksi normalisoidut MgO-pitoisuudet. 
Fig. 12. Cross section profile of drill hole R303 and contents of nickel, chromium and volatile-
free MgO. 
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Taulukko 5. Sotkamon Lapasuon kairausprofiilin kairareiät. 
Table 5. Diamond drill holes in the Lapasuo drilling profile, Sotkamo. 
 

Kairareikätunnus 
Hole-id 

X-koord. Nort-
hing (X) 

Y-koord. 
Easting (Y)

Korkeus 
Elev. (Z)

Suunta 
Direction

Kaade Incli-
nation 

Maata (m) 
Soil (m) 

Pituus (m) 
Length (m) 

4322-2005-R304 7087.245 4446.263 199.0 123 45 3.05 217.85 
4322-2005-R305 7087.195 4446.373 200.0 123 45 5.90 261.20 
4322-2005-R306 7087.082 4446.523 198.0 123 45 5.80 87.70 
4322-2005-R307 7086.463 4447.494 193.0 303 45 12.85 171.05 
4322-2006-R330 7086.475 4447.477 194.0 123 40 15.85 66.70 
4322-2006-R331 7086.431 4447.544 194.0 123 45 19.05 154.95 
4322-2006-R332 7086.375 4447.628 192.0 123 40 23.00 85.20 
4322-2006-R333 7086.531 4447.394 194.0 303 45 10.30 217.90 
4322-2006-R334 7086.612 4447.267 195.0 303 45 5.70 220.25 
4322-2006-R335 7087.390 4446.035 196.0 303 45 13.00 280.15 

       1762.95 
 
Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen itäreunalta kohti länttä Lapasuon kairausprofiilin kivila-
jiseurue on seuraavanlainen. Profiili alkaa suuntautuneella vaalean punertavalla graniittigneissil-
lä (liite 7 ja kuva 13), jonka kontakti seuraavaksi tulevaan tholeiittiseen (MgOn 7,4 %, TiO2n 
1,04 % ja Cr 255 ppm) amfiboliittiin on tektoninen. Amfiboliitin liuskeisuus kaatuu länteen päin 
(L=265/80) ja graniittigneissin kaakkoon (L=125/80). Deformoituneen amfiboliitin länsipuolella 
on noin 60 m leveä kiilleliuske (liite 7 ja kuvat 13-14), jonka länsipuolelle tulee intermediäärisis-
tä-felsisistä vulkaanisista kivistä koostuva noin 100 leveä yksikkö. Tämän yksikön sisällä on 
noin 70 cm leveä rikkikiisu(magneettikiisu)kvartsikivihorisontti, joka tavattiin myös noin kolme 
kilometriä etelämpänä olevalta Koramivaaran kairausprofiililta (kappale 3.3) ja siitä noin kilo-
metrin etelämpänä olevalta Hietajärven kairausprofiililta (kappale 3.2). Seuraavaksi tuleva noin 
70 metrin paksuinen fylliittihorisontti (liite 7 ja kuvat 15-16) tavataan vielä Koramivaaran kai-
rausprofiililla (liite 5 ja kuva 9), mutta päättyy melko pian sen eteläpuolella, eikä sitä enää tavata 
Hietajärven kairausprofiililta. Fylliitin keskiosissa on vajaat 10 metriä leveä sulfidipirotteinen ja 
sinkkianomaalinen vyöhyke (R330: 20,70-30,50 m, 0,314 % Zn ja 1,35 % S, kuva 15). Fylliitin 
länsipuolella on ensin noin 80 metriä komatiista basalttia-kromibasalttia (kuva 16) ja sitten noin 
60 metriä komatiittia, jonka erottaa noin 80 metriä paksusta kiilleliuskehorisontista nelisen met-
riä paksu fylliitti (liite 7 ja kuva 17). 
 
Seuraavalla runsaan kilometrin matkalla (noin 1100 m) tavataan pääasiassa intermediäärisiä ja 
felsisiä vulkaanisia kiviä, joissa esiintyy paikoin agglomeraatteja (liite 7 ja kuvat 18-20) ja hyvin 
kapeita granaattipitoisia amfiboliittikerroksia. Kairareiästä R305 on tekeillä felsisestä kidetuffis-
ta/serisiittikvartsiliuskeesta ikämääritys (A1886), josta on alustavasti saatu iäksi noin 2,79 mil-
jardia vuotta (Hannu Huhma suullinen tiedonanto 2008). Edellä mainitun intermediäärisen-
felsisen vulkaaninen kiviyksikön läntisimmät osat sisältävät anomaalisen korkeita kromi- ja nik-
kelipitoisuuksia, joka ilmenee mm. fuksiitin esiintymisenä (kuva 20). Samalla kohdin esiintyy 
myös sulfidipallonen. Tämän kivilajiyksikön länsipuolella on ensin parisenkymmentä metriä le-
veä yksikkö komatiittista basalttia-kromibasalttia ja sen jälkeen noin nelisenkymmentä metriä 
paksu komatiittinen yksikkö ennen runsaat 10 metriä paksua sulfidi-oksidifasieksen rautamuo-
dostumaa (kuva 21). Rautamuodostuman länsipuolella on gabroidisten juonten leikkaama, joitain 
mafisia ja ultramafisia kerroksia/juonia sisältävä intermediäärinen-felsinen yksikkö, jonka länti-
simmät havainnot ovat intermediääristä lapillituffia. Kairausprofiilin läntisin kivilajiyksikkö on 
joitain tholeiittisia juonia/sulkeumia sisältävä ulkoasultaan homogeeninen kvartsimaasälpäpor-
fyyri (kuva 22), joka edustanee alueen intermediäärisen vulkanismin puolipinnallista osaa. 
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Kuva 13. Kairausprofiili kairareiästä R332. 
Fig. 13. Cross section profile of drill hole R332. 
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Kuva 14. Kairausprofiili kairareiästä R331 ja analysoitujen näytteiden sinkki- ja rikkipitoisuudet. 
Fig. 14. Cross section profile of  drill hole R331 and contents of zinc and sulphur. 
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Kuva 15. Kairausprofiili kairareiästä R330 ja analysoitujen näytteiden sinkki- ja rikkipitoisuudet. 
Fig. 15. Cross section profile of  drill hole R330 and contents of zinc and sulphur. 
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Kuva 16. Kairausprofiili kairareiästä R307 ja analysoitujen näytteiden sinkki- ja rikkipitoisuudet. 
Fig. 16. Cross section profile of  drill hole R307 and contents of zinc and sulphur. 
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Kuva 17. Kairausprofiili kairareiästä R333 ja analysoitujen näytteiden sinkki- ja rikkipitoisuudet. 
Fig. 17. Cross section profile of  drill hole R333 and contents of zinc and sulphur. 
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Kuva 18. Kairausprofiili kairareiästä R334. 
Fig. 18. Cross section profile of  drill hole R334. 
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Kuva 19. Kairausprofiili kairareiästä R306 ja analysoitujen näytteiden sinkki- ja rikkipitoisuudet. 
Fig. 19. Cross section profile of  drill hole R306 and contents of zinc and sulphur. 
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Kuva 20. Kairausprofiili kairareiästä R305 ja analysoitujen näytteiden sinkki- ja rikkipitoisuudet. 
Fig. 20. Cross section profile of  drill hole R305 and contents of zinc and sulphur. 
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Kuva 21. Kairausprofiili kairareiästä R304 ja analysoitujen näytteiden sinkki- ja rikkipitoisuudet. 
Fig. 21. Cross section profile of  drill hole R304 and contents of zinc and sulphur. 
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Kuva 22. Kairausprofiili kairareiästä R335 ja analysoitujen näytteiden sinkki- ja rikkipitoisuudet. 
Fig. 22. Cross section profile of  drill hole R335 and contents of zinc and sulphur. 
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3.5 Myllylahden kairausprofiili 
 
Myllylahden profiililla kairattiin S-N -suuntainen reikäjono Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen 
itäkaakkoon suuntautuvan matalalentogeofysikaalisen anomalian poikki niin lähelle jalkaosaa 
kuin tuolloiset valtaus/varausolosuhteet antoivat mahdollisuuden (taulukko 6). Reikien profiili 
sekä kairauslinjan aeromagneettinen profiili on esitetty liitteissä 8a ja 8b. Eteläisin reikä R315 
lähtee voimakkaasti hiertyneestä tonaliittigneissistä, joka pohjoiskontaktissaan emäksiseen vul-
kaaniseen kiveen on lähes täysin menettänyt porfyyrisen gneissimäisen rakenteen, joka on tyy-
pillistä vihreäkivivyöhykkeen kaakkoispuolen tonaliittigneisseille ja näkyy vielä haamumaisesti 
reiän alussa. Kontakti vihreäkivivyöhykkeen emäksisiin vulkaanisiin kiviin on tektoninen. Reiki-
en R315 ja R316 emäksinen vulkaaninen kivi on raitaisen rakenteensa, mineraali- ja kemiallisen 
koostumuksen perusteella tulkittu samaksi katkeilevaksi vulkaaniseksi kiveksi, jota voidaan seu-
rata pitkin vihreäkivivyöhykkeen itäistä kontaktia Lapasuon ja Hietajärven profiilien kautta aina 
Sauna-aholla (kuva 4) tehtyihin reikiin asti, joissa sinkkiä on tavattu vulkaanisten kivien päällä 
olevasta happamasta-intermediäärisestä vulkaanisesta kivestä. Mahdollisesti samaa vulkaanista 
kiveä ovat emäksistä vulkaanista kiveä seuraavan kiilleliuskeen (R316 ja R317) keskellä oleva 
felsinen liuske (R316 69.00 – 89.30), jota tavataan myös profiilin itäpuolen paljastumissa sekä 
Ekopisteen profiilissa R350, R348 ja R349 (liite 9), joka on kairattu Kuhmo-Valtimo –tien var-
teen Myllylahden profiilin itäpuolelle. Tässä profiilissa korkeimmat sinkkipitoisuudet kohoavat 
1,43 %iin (R349, katso kuva 37). 
 
Taulukko 6. Sotkamon Myllylahden ja Ekopisteen kairausprofiilin kairareiät. 
Table 6. Diamond drill holes in the Myllylahti and Ekopiste drilling profile, Sotkamo. 
 

Kairareikätunnus 
Hole-id 

X-koord.    
Northing (X) 

Y-koord. 
Easting (Y)

Korkeus 
Elev. (Z)

Suunta 
Direction

Kaade Incli-
nation 

Maata (m) 
Soil (m) 

Pituus (m) 
Length (m) 

4322-2006-R315 7089.750 4458.400 201.0 360 45 5.00 84.50 
4322-2006-R316 7089.850 4458.400 197.0 360 45 9.00 101.30 
4322-2006-R317 7089.950 4458.400 197.5 360 45 4.50 105.00 
4322-2006-R318 7090.060 4458.400 197.0 360 45 7.50 105.90 
4322-2006-R319 7090.200 4458.350 201.0 360 45 3.00 120.20 
4322-2006-R320 7090.300 4458.350 199.0 360 45 1.70 107.80 
4322-2006-R321 7090.400 4458.350 197.0 360 45 1.80 98.00 
4322-2006-R322 7090.500 4458.350 196.0 360 45 3.00 111.80 
4322-2006-R323 7090.615 4458.345 194.0 360 45 11.50 72.60 

       907.10 
        

 
Kairareikätunnus 

Hole-id 
X-koord. 

Northing (X) 
Y-koord. 

Easting (Y)
Korkeus 
Elev. (Z)

Suunta 
Direction

Kaade Incli-
nation 

Maata (m) 
Soil (m) 

Pituus (m) 
Length (m)

4322-2007-R348 7089.820 4459.410 203.0 360 45 2.00 76.00 
4322-2007-R349 7089.860 4459.410 204.0 360 45 2.00 109.30 
4322-2007-R350 7089.758 4459.410 204.0 360 45 6.50 102.60 

       287.90 
        
        

Myllylahden profiilissa kiilleliusketta seuraavat vuorottelevina kerroksina (R317 loppuosa, 
R318, R319 ja R320 alkuosa, liitteet 8a ja 8b) fylliitit, emäksiset- ja ultraemäksiset vulkaaniset 
kivet. Ekopisteen profiilissa sama vyöhyke on kapeampana pohjoisimman reiän R349 loppuosas-
sa. Paljastumissa kivet muodostavat oman vyöhykkeensä pitkin vihreäkivivyöhykkeen kaakkois-
ta haaraa. 
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Myllylahden profiilissa kuten Ekopisteen profiilin pohjoisimmassakin reiässä fylliittejä ja emäk-
sisiä vulkaanisia kiviä leikkaavat deformoituneet massamaiset gabrokoostumukselliset kivet, 
joista osa on subofiittisia puolipinnallisia juonia, joita näyttäisivät leikkaavan paikoin hyvinkin 
karkearakeiset ofiittiset gabrot. Todennäköisesti kivillä ei absoluuttisesti ole suurtakaan ikäeroa 
vaan kysymyksessä on saman gabroidisen vulkanismin eri-ikäiset pulssit. Reiässä R322 olevat 
fylliitit ja vulkaaniset kivet ovat sulkeumia gabrossa.Tämä gabroalue  sijoittuu kaakkoisen vih-
reäkivivyöhykkeen vulkaanisten kivien pohjoisrajalle, maantieteellisesti Iso-Tipasjärven etelä-
rannan ja Tipasojan maantien tuntumaan niiden suuntaisesti. Uraliittiporfyriitti-gabron pohjois-
kontakti on lävistetty R323:ssa, jossa sen pohjoispuolelle sijoittuvassa kiilleliuskeessa on huo-
mattavan runsaasti andalusiittivaltaisia kerroksia. Todennäköisesti andalusiitin kiteytyminen ku-
vastaa koostumuseroja sedimenttikerroksissa sekä gabron lämpövaikutusta kontaktin läheisyy-
dessä. 
 
3.6 Räkkärinahon kairausprofiili 
 
Räkkärinahon kairausprofiililla (kuva 4, taulukko 1 ja liite 10) pyrittiin selvittämään Tipasjärven 
vihreäkivivyöhykkeen luoteeseen pistävän haaran kerrosjärjestystä, mahdollisia jatkeita Taival-
järven isäntäkiville sekä voimakkaan aeromagneettisen anomalian aiheuttajaa. Valitettavasti re-
surssit eivät riittäneet profiilin jatkamiselle paljastumattomalle vihreäkivivyöhykkeen lounais-
kontaktille eivätkä läpäisemään  koillisosassa tavoitettua felsistä vulkaanista kiveä, joka suuresti 
muistuttaa Taivaljärven mineralisaation isäntäkiveä. Profiili antaa kuitenkin täysin uutta tietoa 
alueen kivilajeista, kun sitä verrataan 1:100 000 kallioperäkarttaan (Taipale et al., 1993). Lännes-
tä itään kivilajiseuranto alkaa emäksisillä vulkaanisilla kivillä, joiden keskellä on noin 30 m pak-
su raitainen rautamuodostuma, joka vuorottelee intermediäärisen vulkaanisen kiven kanssa (liite 
10, R345). Emäksiset vulkaaniset kivet vähenevät kohti koillista, ja ultramafiset kivet yleistyvät 
(liite 10, R346 ja R347). Näitä seuraavat jo aiemmin mainitut happamat- ja intermediääriset vul-
kaaniset kivet, jotka mahdollisesti ovat Taivaljärven mineralisaation isäntäkiven jatkeita. Siinä 
on merkkejä sinkistä; paras metri 89.30 – 90.30 0.50 % Zn sekä 2 metriä reiän lopussa  0.12 % 
Zn. 
 
Nuorimpia kivilajeja ovat heikosti deformoituneet diabaasijuonet, joilla on selvä jäähtymis-
reunus ultramafisiin vulkaanisiin kiviin, ja jotka myös selvästi eroavat R346 tavatusta meta-
gabrosta, joka lähinnä muistuttaa Myllylahden profiilin pohjoisosassa tavattua ofiittista gabroa ja 
uraliittiporfyriittiä. 
 
Taulukko 7. Sotkamon Räkkärinahon kairausprofiilin kairareiät. 
Table 7. Diamond drill holes in the Räkkärinaho drilling profile, Sotkamo. 
 

Kairareikätunnus 
Hole-id 

X-koord. 
Northing (X) 

Y-koord. 
Easting (Y)

Korkeus 
Elev. (Z)

Suunta 
Direction

Kaade Incli-
nation 

Maata (m) 
Soil (m) 

Pituus (m) 
Length (m)

4322-2007-R345 7096.190 4451.715 201.0 270 45 5.50 92.70 
4322-2007-R346 7096.190 4451.705 201.0 090 45 3.00 82.10 
4322-2007-R357 7096.190 4451.765 201.0 090 45 6.00 118.00 

       292.80 
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4 KOHTEELLISET MALMITUTKIMUKSET 
 
4.1 Kultatutkimukset 
 
Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen kultatutkimukset olivat jatkoa Kuhmon vihreäkivivyöhyk-
keen vastaaville tutkimuksille (Pietikäinen et al. 2005) ja seuraavassa luvussa kuvattu, vyöhyk-
keen merkittävin löydetty mineralisaatio, Kokkokorpi (Hartikainen et al. 2007) on esiintymista-
pansa suhteen lähes identtinen Kuhmon Ontojärven eteläpuolelta löydetyn Pahasuon minerali-
saation kanssa (Hartikainen et al. 2004). 
 
Kulta ja sen seuralaisena alueella yleisesti olevat arseeni ja telluuri analysoitiin kaikista niistä 
kairasydän- ja käsinäytteistä, joista tehtiin kokokivianalyysit. Lisäksi analysoitiin rikki- ja mag-
neettikiisupitoisia näytteitä, kvartsiutuneita, karbonaattiutuneita ja epidoottiutuneita näytteitä se-
kä rautamuodostumien muuttumattomia BIF-näytteitä ja erityisesti niitä näytteitä, joissa magne-
tiitti oli hajonnut rikkikiisuksi, sekä lähes kaikki arseenikiisua sisältävät näytteet. Näiden ana-
lyysien perusteella Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen kultapotentiaali on selvästi alhaisempi 
kuin Kuhmon vyöhykkeen ja ehkä sitäkin lupaavamman Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeen 
kultapotentiaali. 
 
4.1.1 Kokkokorpi 
 
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Tipasjärvi 1 –niminen valtaus (kaivosrekisterinumero 
8077/1) sijaitsi Oulun läänissä Sotkamon kunnan itäosassa. Valtaus oli laajuudeltaan 0.95 km2 ja 
oli voimassa 13.2.2006-11.12.2006. Valtausalueella ja sen lähiympäristössä tehdyistä kultatut-
kimuksista on luovutettu raportti Kauppa- ja Teollisuusministeriöön (Hartikainen et al. 2007). 
Valtausaluetta ja sen ympäristöä kutsutaan Kokkokorveksi, sillä tuloksia esitetään myös valtaus-
alueen lähiympäristöstä. 
 
Tutkimusten päätavoite oli Kokkokorven valtausalueen ja sen ympäristön kultapotentiaalin tut-
kiminen. Samalla selvitettiin GTK:n vuonna 2004 Ison Tipasjärven koillispuolelta löydettyjen 
kultapitoisten lohkareiden lähtöpaikka. Kesinä 2004-2005 tehtiin lohkare-etsintää Tipasjärvi 1 –
valtauksen ympäristössä. Jäkäläahon kaakkoispuolelta löydettiin arseenikiisupitoisia lohkareita 
(kuvat 23 ja 24). Osa lohkareista osoittautui selvästi kultapitoisiksi, kolmessa lohkarenäytteessä 
todettiin >10 g/t kultapitoisuus. Kultapitoisten, melko kulmikkaiden lohkareiden isäntäkivi on 
kiilleliuske, jota breksioi vaaleankellanruskea kvartsi, savukvartsi ja turmaliini (kuva 24). Ar-
seenikiisu esiintyy yleensä kvartsin yhteydessä raitoina, pesäkkeinä ja pirotteena. 
 
Maaperägeokemiallisia näytteitä Kokkokorven ympäristöstä otettiin vuosina 2005 ja 2006 632. 
Kohteellisen vaiheen maaperägeokemiallisen vaiheen näytteitä koottiin linjamuotoisesti yhteensä 
466. Näytteenottoväli linjoilla oli 10 m. Kultapitoisuudet olivat kuitenkin melko alhaisia, mak-
simipitoisuuden ollessa moreenissa 116 ppb ja rapakalliossa 78 ppb. Arseenin, telluurin ja kullan 
korkeimmat pitoisuudet yhdessä osoittivat parhaiten kultapitoisen vyöhykkeen sijainnin (kuva 
25). Terri-näytteentossa esiin tulleet leveät anomaliat sekä 200 x 200 m verkolla että linjamuo-
toisesti ovat helposti paikannettavissa harvahkollakin näytteenotolla. Kairaukset osoittivat, että 
myös kallioperässä kulta esiintyy leveällä vyöhykkeellä, mutta ei ole rikastunut malmiluokan 
pitoisuuksiksi. 
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Kokkokorvessa ja sen lähialueella on vain muutamia paljastumia. Niistä saatua tietoa käytettiin 
yhdessä Terri-näytteenotossa saadun kivilajitiedon ja geofysikaalisen materiaalin (magneettinen, 
sähköinen, radioaktiivinen kalium) kanssa laadittaessa alueen kallioperäkartta (Hartikainen et al. 
2007: liite 4). 
 
Lohkareiden sijainnin ja maaperägeokemiallisen kartoituksen perusteella alueelle tehtiin GTK:n 
POKA-kairalla 10 kpl T56 kairareikää yhteispituudeltaan 969.8 m (Taulukko 8). GTK:n Kuopi-
on laboratoriossa tehtiin sekä ICP- että GFAAS-analyysejä 487 kpl. POKA-kairauksissa todettiin 
lähes yksinomaan ulkonäöltään, rakeisuudeltaan ja mineralogialtaan vaihtelevaa kiilleliusketta ja 
grauvakkaa. Paikoin kairasydän on hyvin epähomogeenista, mikä johtuu paitsi itsessään kirja-
vasta grauvakka-konglomeraatista myös emäksisestä materiaalista ja runsaana esiintyvistä kvart-
sijuonista ja –suonista sekä kloriittiutumisesta ja serisiittiytymisestä. Kairasydämestä vähäinen 
osa on 1-6 m paksuja mafisia vulkaaniitteja ja emäksisiä juonia. XRF-analyysit osoittivat yhden 
niistä olevan high-magnesium basalttia, muiden ollessa rautatholeiittia. 
 
Magneettikiisua oli kaikissa rei’issä yleisesti pirotteena ja kvartsijuonten yhteydessä, rikkikiisua 
selvästi vähemmän. Kuparikiisua esiintyy paikoin magneettikiisussa tai sen läheisyydessä.  Ar-
seenikiisua esiintyy alueen kallioperässä yleisesti korkeinakin pitoisuuksina, korkeimmat POKA-
rei’issä todetut pitoisuudet olivat 7680 ppm (R328, 57.00-58.00 m) ja 4610 ppm (R326, 21.00-
22.00 m). Scheeliittiä oli runsaimmin reiässä R310, noin 50 raetta, muissa rei’issä scheeliitti-
rakeita tai –raitoja oli 1-10 / reikä. Kultapitoisimmissa kohdissa joskus on scheeliittiä, mutta vie-
lä useammin arseenipitoisten horisonttien laidoilla ja satunnaisesti muuallakin. 
 
Taulukko 8. Sotkamon Kokkokorven kairausprofiilin kairareiät. 
Table 5. Diamond drill holes in the Kokkokorpi drilling profile, Sotkamo. 
 
Kairareikätunnus X-koord. Y-koord. Korkeus Suunta Kaade Maata, m Loppu,m 

Hole-ID Northing, X Easting, Y Elevation Direction Inclination Soil, m Length, m 
R308/4322/2005 7094.747 4459.052 216.0 45º 45º 5.0 89.70 
R309/4322/2005 7094.803 4459.108 218.0 45º 45º 4.0 108.40 
R310/4322/2005 7094.676 4458.981 214.0 45º 45º 3.0 110.30 
R311/4322/2005 7094.568 4459.170 217.0 45º 45º 4.0 99.40 
R313/4322/2005 7094.621 4459.220 216.0 45º 45º 2.2 97.00 
R314/4322/2005 7094.675 4459.270 218.0 45º 45º 7.2 80.00 
R326/4322/2006 7095.582 4457.942 203.0 45º 45º 16.0 101.20 
R327/4322/2006 7095.653 4458.011 203.5 45º 45º 2.0 100.00 
R328/4322/2006 7095.546 4457.906 205.5 45º 45º 19.0 90.00 
R329/4322/2006 7095.709 4458.068 202.0 45º 45º 8.0 93.80 

969.80 
 
Pohjoisimman profiilin toiseksi lounaisimmassa reiässä (R326) oli kultaa eniten väleillä 21.00-
22.00 m:ssä 703 ppb ja 25.00-26.00 m:ssä 3160 ppb, samoilla näyteväleillä on myös anomaaliset 
arseeni- ja telluuripitoisuudet (Taulukko 9). Nämä välit vastaavat reiän R328 väliä 56.00-59.00 
m. 
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Kuva 23. GTK:n valtaus Tipasjärvi 1 (sininen alue), kultapitoisten lohkareiden (punaiset kolmi-
ot) sekä POKA-kairareikien (vihreät ympyrät) sijainti. Pohjakartta @ Maanmittauslaitos, lupa 
nro13/MML/08. 
Fig. 23. The claim of GTK (bluish area) and the locations of the boulders rich in gold (red trian-
gles) and the POKA drill holes (green circles). Base map © National Land Survey of Finland 
licence number 13/MLL/08. 
 
 
 
Taulukko 9. Kolme korkeinta kultapitoisuutta sekä eräiden alkuaineiden pitoisuudet Sotkamon 
Kokkokorven POKA-kairauksissa. Analysoitu ICP-AES:lla ja GFAAS:lla, kuningasvesiliuotus. 
Table 9. Three highest contents of gold and some elements in POKA drillings in Kokkokorpi, 
Sotkamo. Analysed by ICP-AES and GFAAS, leached in aqua regia. 
 

Tunnus As % S % Sb ppm Au ppb Te ppb 
R326/25.00-26.00 0.35 0.45 < 20 3160 170 
R326/21.00-22.00 0.46 0.47 < 20   703 342 
R328/58.00-59.00 0.17 0.35 < 20   284 120 
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Kuva 24. Arseenikiisu- ja kultapitoista kvartsi-turmaliinibreksiaa kiilleliuskeessa. Mittakaavana 
olevan GPS:n leveys on noin 5 cm. 
Fig. 24. Quartz-tourmaline breccia in mica schist containing arsenopyrite and gold. The width 
of the GPS is about 5 cm. 
 
 
4.2 Nikkelitutkimukset 
 
Kuten Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen kultatutkimukset niin myös nikkelitutkimukset olivat 
jatkoa Suomussalmen ja Kuhmon vihreäkivivyöhykkeiden vastaaville tutkimuksille (Luukkonen 
et al. 2002 ja Pietikäinen et al. 2005). Kuten Pietikäinen et al. (2005) raportissaan toteavat mas-
siivista (tyyppi 1) komatiittista nikkeliesiintymää ei toistaiseksi ole löydetty Itä-Suomen arkeei-
silta vihreäkivivyöhykkeiltä. Ainoat tarpeeksi suuret komatiittiset massat, jotka voisivat Itä-
Suomen alueella sisältää pirotteisen (tyyppi 2) komatiittisen nikkeliesiintymän ovat noin 25 km 
Kuhmon keskustasta luoteeseen sijoittuva Kellojärven komatiittinen kumulaattikompleksi ja 
Kuusamon eteläosassa oleva Näränkävaaran noin 90 km2 laajuinen komatiittinen oliviinikumu-
laatti. Tältä pohjalta, Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen pienehköistä komatiittisista kumulaatti-
linsseistä pyrittiin löytämään merkkejä lähinnä massiivisista nikkeliesiintymistä. 
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Kuva 25. Integroitu kohdentavan vaiheen geokemiallinen kartta, jossa Au, As ja Te:lla on sama 
painoarvo. Kartalla ovat myös näytteenottolinjat, kultapitoiset lohkareet ja GTK:n tekemät kaira-
reiät Sotkamon Kokkokorvessa. Pohjakartta @ Maanmittauslaitos, lupa nro13/MML/08. 
Fig. 25. Integrated geochemical map of local scale, in which Au, As and Te carry equal weight. 
Also are shown sampling lines, gold containing boulders and drill holes made by GTK in Kok-
kokorpi, Sotkamo. Base map © National Land Survey of Finland licence number 13/MLL/08. 
 
 
Vuonna 2003 Lieksan pohjoisosasta löydettiin 2,2 % nikkeliä sisältävä sulfidipitoinen serpen-
tiniittitremoliittikivilohkare (kansannäyte 20034678/1), jonka emäkalliota yritettiin mm. kairauk-
sin vuonna 2004 löytää Lieksan pohjois- ja Kuhmon eteläosissa (Halkoaho ja Niskanen 2006). 
Alueella jäätikön pääasiallisin kulkusuunta on ollut luoteesta kaakkoon, jolloin yksi mahdollinen 
lohkareen lähtöalue olisi myös Tipasjärven vihreäkivivyöhyke ja sen ympäristön komatiittiset 
serpentiniittilinssit. Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen  läheisyydessä pieniä serpentiniittilinssejä 
esiintyy kiillegneisssien keskellä pahkuina Iso-Tipasjärven koillispuolella, Tipasjärven vihreäki-
vivyöhykkeen ”hattu”osalla ja eteläosalla Sammakkolammen eteläpuolella (liite 1 ja kuva 4). 
Tutkimuskohteiksi valittiin serpentiniittilinssit Sammakkolammelta Koramivaaran kairausprofii-
lin tuntumasta, Korpilammelta Iso-Tipasjärven koillispuolelta ja Salmijärveltä Tipasjärven vih-
reäkivivyöhykkeen eteläosasta (liite 1 ja kuva 4), näistä viimeisin jäi kuitenkin resurssipuutteen 
vuoksi testaamatta. 
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4.2.1 Sammakkolampi 
 
Tutkimusalue sijaitsee Sotkamon kunnassa Koramivaaran/Sammakkolammen alueella, kartta-
lehdellä 4322 08 (liite 1 ja kuva 4). Kohteesta on tehty yksityiskohtainen valtausraportti (Halko-
aho & Niskanen 2007), joten tässä esitetään tutkimuskohteesta lyhyt yhteenveto.  
 
Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää Sammakkolammen kohteen alueella esiintyvien komatiit-
tisten oliviinikumulaatti”linssien” nikkelimalmipotentiaalisuus. Lisäksi haluttiin selvittää tutki-
musalueen poikki kulkevan geofysiikan magneettisen totaali-intensiteettimittaus- sekä sähkö-
magneettisen slingrammittauslinjan kiviseurue (kuvat 26- 27 ja katso myös kuva 4 ja liite 5). 
Timanttikairauksissa keskityttiin Sammakkolammen pohjoisimman serpentiniittilinssin (voi-
makkain magneettinen anomalia kuvassa 26) nikkelipotentiaalisuuden tarkistamiseen sekä koh-
teen paljastumattoman osan profiilikairaukseen. Timanttikairausten lisäksi tehtiin valtausalueen 
pohjoisosasta detaljikartoitusprofiili, jolta otettiin 26 minikairanäytettä, joista 21 analysoitiin: 19 
kokokivianalyysiä (GTK:n analyysimenetelmät 175X+811L), kaksi perusmetallianalyysiä 
(GTK:n analyysimenetelmä 511P) ja 13 Au-Te-analyysiä (GTK:n analyysimenetelmä 521U). 
Sammakkolammen alueen tutkimuskohteelle kairattiin yhteensä 5 kairareikää yhteispituudeltaan 
618 m (taulukko 10). Kairasydämistä tehtiin 56 perusmetallianalyysiä (511P) ja 26 Au-Te- sekä 
31 Au-Pd-Te-analyysiä (521U). Kokokivianalyysejä 175X-menetelmällä tehtiin 25 kpl, hiilen 
määrityksiä 811L-menetelmällä 4 kappaletta ja rikkirikkaista näytteistä rikin määrityksiä 810L-
menetelmällä 3 kpl. Lisäksi yhdestä näytteestä teetettiin REE-alkuaineanalyysi GTK:n ana-
lyysimenetelmällä 308M sekä yksi kaikkien platinaryhmän metallien (Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd 
+Au) analyysi GTK:n analyysimenetelmällä 714M (Halkoaho & Niskanen 2007). Myöhemmin 
kairareiästä R337 väliltä 138,55-139,75 m otettiin intermediäärisestä agglomeraatista ikämääri-
tysnäyte, josta teetettiin REE-alkuaineanalyysi GTK:n analyysimenetelmällä 308M. 
 
Taulukko 10. Sotkamon Koramivaaran Sammakkolammen alueen tutkimuskohteen kairareiät. 
Table 10. Diamond drill holes in the Sammakkolampi area, Koramivaara, Sotkamo. 
 

Kairareikätunnus 
Hole-id 

X-koord. 
Northing (X) 

Y-koord. 
Easting (Y)

Korkeus 
Elev. (Z) 

Suunta 
Direction

Kaade 
Inclination

Maata (m) 
Soil (m) 

Pituus (m) 
Length (m) 

4322-2005-R0312 7084.562 4444.909 227.5 100 45 0.50 60.10 
4322-2006-R0336 7084.488 4445.002 230.0 270 45 1.25 124.60 
4322-2006-R0337 7084.280 4444.835 217.0 287 45 2.10 254.20 
4322-2006-R0338 7084.235 4444.980 225.0 287 40 6.00 145.45 
4322-2006-R0339 7084.340 4444.960 228.5 270 45 3.15 33.65 

            618.00 
 
Tutkimusalueella oleva Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen läntisen mafisen-ultramafisen vyö-
hykkeen leveys on 70-170 m, mikä sijoittuu intermediäärisistä-felsisistä lapilli-/kidetuffeista se-
kä vulkanogeenisista sedimenttikivistä koostuvien kivien keskelle. Myös agglomeraatteja on ta-
vattu mafisen-ultramafisen vyöhykkeen länsipuolelta. Kyseisestä agglomeraatista on lähetetty 
GTK:n isotooppigeologian laboratorioon ikämääritysnäyte (4322-2006-R337/138,55-139,75). 
Komatiittisen/ultramafisen vyöhykkeen länsipuoliset mafiset kivet ovat kemialliselta koostu-
mukseltaan tholeiittisia basaltteja ja aivan tutkimusalueen pohjoisosassa esiintyy välittömästi 
komatiitin länsipuolella rautamuodostuma, joka muulta osalta puuttuu. Tämä seikka oli tiedossa, 
kun päätettiin tutkia komatiittisten kumulaattien nikkelimalmipotentiaalisuutta, sillä pohjan 
suunnan oletettiin olevan länteen. Näytti siis siltä, että tutkimusalueella  komatiittinen  laava olisi  
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Kuva 26. Sotkamon Koramivaaran Sammakkolammen tutkimussalueen ympäristön magneetti-
nen matalalentokartta. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro13/MLL/08. Vihreäkivivyöhyk-
keen poikki kulkeva magneettinen totaali-intensiteettimittaus- ja sähkömagneettinen slingram-
mittauslinja on merkitty punaisella viivalla. 
Fig. 26. Aeromagnetic total intensity map of the Sammakkolampi area, Koramivaara, Sotkamo. 
Base map © National Land Survey of Finland licence number 13/MLL/08. The magnetic total 
intensity and electromagnetic slingram measurement line across whole greenstone belt is 
marked by red line.  
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Kuva 27. Sotkamon Koramivaaran Sammakkolammen tutkimusalueen ympäristön sähkömag-
neettinen reaalikomponenttimatalalentokartta. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 
13/MLL/08. 
Fig. 27. Aeroelectromagnetic measurement, in phase component of the Sammakkolampi area, 
Koramivaara, Sotkamo. Base map © National Land Survey of Finland licence number 
13/MLL/08. 
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erodoinut rautamuodostuman itseensä. Lisäksi kohteelta analysoidut komatiittiset kumulaatti-
näytteet olivat selvästi nikkelistä köyhtyneitä. Ensimmäisestä kairareiästä (R312, kuva 28) tavat-
tiin aivan komatiittisen kumulaattilinssin (serpentiniitin) länsikontaktilta kloriittitremoliittikives-
tä heikko sulfidimineralisaatio (max. Ni 0,24 %, Cu 0,13 % ja S 2,24 %), joka lisäsi kohteen nik-
kelimalmipotentiaalia. Komatiittisen vyöhykkeen itäpuolella esiintyy komatiittista basalttia ja 
Cr-basalttia, jotka sisältävät kapeita rautamuodostumavälikerroksia. Mafisen-ultramafisen vyö-
hykkeen itäpuoliset intermediääriset kivet ovat paikoitellen anomaalisen Cr- ja Ni-rikkaita indi-
koiden sitä, että ne mahdollisesti sisältävät ultramafisten kivien rapautumistuotteita. 
 
Tutkimusalueen pohjoisen komatiittisen kumulaattilinssin nikkelistä köyhtyneet näytteet, sekä 
heikosti malmiutuneen kloriittitremoliittikiven REE-analyysin negatiivinen Eu-anomalia, osoit-
tavat sen, että kyseisen kumulaatin muodostaneesta magmasta on jossain vaiheessa erkaantunut 
nikkelipitoinen sulfidisula. Samaisesta näytteestä teetetty platinametallijakauma indikoi heikon 
malmiutuman ortomagmaattista luonnetta (Halkoaho & Niskanen 2007). 
 
Vaikka tutkimuksissa ei löydetty mainittavampaa nikkelirikastumaa kairareiän R312 (kuva 28) 
heikko sulfidipirote komatiittisen kumulaattilinssin länsireunan kloriittitremoliittikivessä on viite 
jonkinasteisesta malminmuodostuksesta. Lisäksi analysoidut komatiittinäytteet ovat selvästi 
köyhtyneet nikkelistä. Edellä mainituista seikoista johtuen tutkimuskohteen kaksi kumulaattilins-
siä ovat yhä malmipotentiaalisia, kuten myös muutkin Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen koma-
tiittiset kumulaattilinssit. Valitettavasti useimmat kumulaattilinssit ovat niin pienialaisia (Sam-
makkolammella pohjoisempi 170x55 m ja eteläisempi 100x55 m, kuva 26), ettei niihin mahdu 
merkittävää massiivista nikkeliesiintymää. 
 
4.2.2 Korpilampi 
 
Korpilammen tutkimuskohde sijaitsee välittömästi varsinaisen Tipasjärven vihreäkivivyöhyk-
keen ja Kokkokorven kultakohteen pohjoispuolella Sotkamon kunnan alueella karttalehdellä 
4322 12  (liite 1 ja kuva 4). Korpilammen alueella on magneettisessa matalalentokartassa nähtä-
vissä noin 400 m pitkä ja 200 m leveä voimakkaammin magneettinen anomalia (kuva 29), jonka 
aiheuttaja päätettiin selvittää. Aikaisemmin alueella tehdyn moreeninäytteenoton kallionappien 
perusteella anomalian aiheuttaja olisi ultramafinen kivilaji, jonka nikkelimalmipotentiaali halut-
tiin tarkistaa. Lisäksi voimakkaamman magneettisen anomalian luoteiskulmassa on myös jonkin 
asteinen johtavuusanomalia (kuva 30), jonka aiheuttaja haluttiin selvittää. 
 
Korpilammen kohteelle kairattiin 3 reikää (R342-R344) yhteispituudeltaan 289,40 m (liite 11, 
kuva 31 ja taulukko 11). Kairatuista rei’istä teetettiin 8 kpl 511P- ja 521U-analyysiä. Kokokivi-
analyysejä 175X-menetelmällä tehtiin 11 kappaletta ja hiilen määrityksiä 811L-menetelmällä 8 
kpl. Voimakkaamman magneettisen anomalian aiheuttajaksi todettiin komatiittinen ortokumu-
laatti, jonka vedettömäksi normalisoitu MgO-pitoisuus vaihtelee 23,6-29,3 %:n välillä. Oli-
viiniortokumulaatin Ni-pitoisuus on 1050-1400 ppm ja Cr-pitoisuus 2360-2820 ppm. Kohteen 
analysoidut amfiboliitit ovat koostumukseltaan tholeiittisia. Reiän R342 välin 40,20-41,00 m 
ruhjeinen serpentiniitti sisältää tasaisen kuparikiisupirotteen (Cu 0,345 % ja S 0,714 %). Luo-
teisosan johtavuusanomalia selittyy ruhjeisella ja hieman grafiittia sisältävällä amfibolikivellä 
(kuva 31). 
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Kuva 28. Kairausprofiili kairareiästä R312. 
Fig. 28. Cross section profile of drill hole R312. 
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Kuva 29. Sotkamon Korpilammen tutkimuskohteen ympäristön magneettinen matalalentokartta. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro13/MLL/08. Kairareikien sijainnit on merkitty punai-
silla ympyröillä. 
Fig. 29. Aeromagnetic total intensity map of the the Korpilampi research area, Sotkamo. Base 
map © National Land Survey of Finland licence number 13/MLL/08. Locations of diamond drill 
holes are shown as red circles. 
 
Taulukko 11. Sotkamon Korpilammen tutkimuskohteen kairareiät. 
Table 11. Diamond drill holes in the Korpilampi target, Sotkamo. 
 

Kairareikätunnus 
Hole-id 

X-koord. Nort-
hing (X) 

Y-koord. 
Easting (Y)

Korkeus 
Elev. (Z)

Suunta 
Direction

Kaade Incli-
nation 

Maata (m) 
Soil (m) 

Pituus (m) 
Length (m) 

4322-2007-R342 7094.820 4459.900 216.5 90 45 14.00 102.80 
4322-2007-R343 7094.850 4459.820 216.5 90 45 13.00 100.00 
4322-2007-R344 7094.970 4459.780 222.5 90 45 14.00 86.60 

       289.40 
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Kuva 30. Sotkamon Korpilammen tutkimuskohteen ympäristön sähkömagneettinen reaalikom-
ponenttimatalalentokartta. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro13/MLL/08. Kairareikien 
sijainnit on merkitty punaisilla ympyröillä. 
Fig. 30. Aeroelectromagnetic measurement, in phase component of the the Korpilampi research 
area, Sotkamo. Base map © National Land Survey of Finland licence number 13/MLL/08. Loca-
tions of diamond drill holes are shown as red circles. 
 
4.2.3 Salmijärvi 
 
Salmijärven tutkimuskohde sijaitsee Valtimon kunnan pohjoisosassa ruhjeeseen sijoittuvan Sal-
mijärven pohjoispuolella karttalehdellä 4322 07 (liite 1 kuva 4). Salmijärven tutkimuskohde on 
nikkelimalminetsinnällisesti erittäin mielenkiintoinen koska siinä serpentiniiteistä johtuvan mag-
neettisen anomalian yhteydessä (kuva 32) on pistemäinen sähköinen positiivinen anomalia (kuva 
33). Kohteen paljastumista tehtiin joukko havaintoja, joiden näytteistä teetettiin 13 kokokiviana-
lyysiä (kuvat 32 ja 33). Hankkeen suunnitelmissa oli POKA-kairauksin saada selville sähköisen 
anomalian aiheuttaja ja samalla tarkistaa kohteen nikkelimalmimahdollisuudet. Suunniteltu kai-
rareikä on merkitty kuviin 32 ja 33 ja kairaussuunnaksi oli valittu koillinen. Resurssien puutteen 
vuoksi kohde jäi kuitenkin kairaamatta. Ultramafisimmaksi kiveksi osoittautui paljastuma 24-
TAH-06, jonka vedettömäksi normalisoitu MgO-pitoisuus on 42,6 %. Toiseksi korkein normali-
soitu MgO-pitoisuus 33,2 % on näytteessä 29-TAH-06. Muut ultramafiset paljastumat edustavat 
ohuita komatiittisia laavapatjoja. Kaikki analysoidut emäksiset vulkaaniset kivet ovat koostu-
mukseltaan tholeiittisia. 
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Kuva 31. Kairausprofiili kairareiästä R344. 
Fig. 31. Cross section profile of drill hole R344. 
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Kuva 32. Valtimon Salmijärven tutkimuskohteen ympäristön magneettinen matalalentokartta. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro13/MLL/08. Kuvaan on merkitty suunnitellun kairarei-
än paikka (punainen ympyrä) ja kairaussuunta koilliseen. 
Fig. 32. Aeromagnetic total intensity map of the Salmijärvi research area, Valtimo. Base map © 
National Land Survey of Finland licence number 13/MLL/08. The planned diamond drill 
hole(red circle) and drilling direction to the northeast are marked into the figure. 
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Kuva 33. Valtimon Salmijärven tutkimuskohteen ympäristön sähkömagneettinen reaalikompo-
nenttimatalalentokartta. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro13/MLL/08. Kuvaan on mer-
kitty suunnitellun kairareiän paikka (punainen ympyrä) ja kairaussuunta koilliseen. 
Fig. 33. Aeroelectromagnetic measurement, in phase component of the the Salmijärvi research 
area, Valtimo. Base map © National Land Survey of Finland licence number 13/MLL/08. The 
planned diamond drill hole (red circle) and drilling direction to the northeast are marked into 
the figure. 



M10.4/4322/2008/27  48 
Geologian tutkimuskeskus 
 
 

      
  

 
4.3 Sinkkitutkimukset 
 
Hankkeen kohteelliset sinkkitutkimukset painottuvat lähes yksinomaan vuoteen 2007, jolloin 
vihreäkivivyöhykkeen tuntemus oli parantunut niin paljon, että vähäisten lohkareviitteiden seu-
raamisesta voitiin päästä geologisin perustein tehtyihin kohdevalintoihin. Merkittävin tämänkal-
tainen kohde on Sauna-aho, jossa Lapasuon ja Hietajärven profiileilla (kuva 4) tavatut sulfidipi-
toiset felsiset- ja intermediääriset- sekä mafiset vulkaaniset kivet poimuttuvat, mahdollistaen si-
ten malmimineraalien rikastumisen ”saddle reef” –muotoiseksi VMS-mineralisaatioksi. Saman 
vyöhykkeen pohjoisosassa Zn-anomaalinen kohde tavoitettiin Myllylahden profiilin itäpuolelta 
ns. Ekopisteen profiililta (katso kuva 37). 
 
Vihreäkivivyöhykkeen kaivospiiri- ja valtausolosuhteet estivät Taivaljärven Ag-Zn-Pb-
esiintymän seuraamisen tutkimusalueen luoteisosassa, lukuun ottamatta Räkkärinahon kairaus-
profiilia (luku 3.6), joka ensisijaisesti tehtiin kerrosjärjestyksen ja geofysiikan anomalioiden sel-
vittämiseksi, mutta antoi länsiosassaan myös heikkoja Zn-viitteitä. 
 
Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeellä Zn-mineralisaatiot näyttävät liittyvän felsisiin- ja intermedi-
äärisiin vulkaanisiin kivin erona Kuhmon vihreäkivivyöhykkeestä, jossa löydetyt mineralisaatiot 
ovat olleet vallitsevasti voimakkaasti muuttuneissa mafisissa vulkaanisissa kivissä ja amfibolii-
teissa. 
 
4.3.1 Sauna-aho 
 
Tutkimusalue sijaitsee Valtimon kunnassa Hietajärven kaakkoispuolella Sauna-ahon alueella, 
karttalehdellä 4322 08 (liite 1 ja kuva 4). Kohteesta tullaan tekemään yksityiskohtaisempi val-
tausraportti (Halkoaho, Niskanen & Pietikäinen in prep.), joten tässä kohde kuvataan pääpiirteit-
täin. 
 
Tutkimusten lähtökohta oli selvittää alueen sinkkimalmipotentiaalisuutta. Tutkimukset alkoivat 
hyvin, sillä jo toisella kairareiällä (R352) lävistettiin intermediäärisiin-felsisiin vulkaanisiin ki-
viin liittyvä sinkkianomaalinen vyöhyke (kuva 34, 3 m: Zn 0,55 %, Pb 0,11 % ja S 0,72 %). Li-
säksi kairausten aikana löydettiin noin 2 km Sauna-ahon kaakkoispuolelta sinkki- ja lyijypitoinen 
lohkare (Zn 1,2 %, Pb 0,1 %, Cu 0,2 %, S 1,2 %, Ag 67,6 ppm ja Au 0,32 ppm). 
 
Sauna-ahon tutkimuskohteelle kairattiin yhteensä 15 kairareikää yhteispituudeltaan 1255,10 m 
(taulukko 12). Kairasydämistä tehtiin 100 perusmetalli- (511P) ja Au-Te-analyysiä (521U). Rik-
kirikkaista näytteistä tehtiin rikin määrityksiä 810L-menetelmällä 14 kpl. Tutkimusalueen paljas-
tumista otetuista näytteistä (1-, 3-, 4-, 65-TAH-05, 58-TAH-06, 2-TAH-07 ja 134-137-KRRO-
05) tehtiin kokokivianalyysejä 175X-menetelmällä 10 kpl ja hiilen määrityksiä 811L-
menetelmällä 8 kpl. 
 
Tutkimusalueen kivilajiseurue muistuttaa läheisesti noin 500-1000 metriä pohjoisempana olevan 
Hietajärven kairausprofiilin (kappale 3.2 ja liite 4) seuruetta. Vaikka Sauna-ahon tutkimuskohde 
sijoittuu samalle kivilajivyöhykkeelle kuin Hietaharjun kairausprofiili, niin vain yksi kairareikä 
(R368) on Hietaharjun profiilin kanssa samassa kalliolohkossa. Sauna-ahon pohjoisosassa on 
luode-kaakkosuuntainen  siirros/ruhje,  joka  Saunalammen  kohdalla  yhtyy  hyvin maastossakin  
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Kuva 34. Kairausprofiili kairareiästä R352 ja analysoitujen näytteiden sinkki-, lyijy- ja rikkipi-
toisuudet. 
Fig. 34. Cross section profile of  drill hole R352 and contents of zinc, lead and sulphur. 
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Taulukko 12. Valtimon Sauna-ahon tutkimuskohteen kairareiät. 
Table 12. Diamond drill holes in the Sauna-aho target, Valtimo. 
 

Kairareikätunnus 
Hole-id 

X-koord. Nort-
hing (X) 

Y-koord. 
Easting (Y)

Korkeus 
Elev. (Z)

Suunta 
Direction

Kaade Incli-
nation 

Maata (m) 
Soil (m) 

Pituus (m) 
Length (m) 

4322-2007-R351 7082.059 4446.365 217.5 90 45 1.00 82.70 
4322-2007-R352 7082.059 4446.430 217.0 90 45 6.00 129.20 
4322-2007-R353 7081.700 4446.500 210.0 90 45 6.00 101.10 
4322-2007-R354 7081.700 4446.570 210.5 90 45 10.00 126.70 
4322-2007-R355 7081.360 4447.400 197.0 180 45 24.00 31.40 
4322-2007-R356 7081.450 4447.400 198.0 360 45 11.00 69.30 
4322-2007-R357 7081.413 4446.880 204.0 45 45 9.00 90.00 
4322-2007-R358 7081.464 4446.933 202.0 45 45 24.00 55.30 
4322-2007-R359 7081.483 4446.957 202.0 45 45 30.00 85.40 
4322-2007-R363 7081.246 4447.887 194.0 360 45 17.00 71.00 
4322-2007-R364 7082.153 4446.400 225.0 90 45 18.00 108.90 
4322-2007-R365 7081.954 4446.450 214.0 90 45 6.00 99.10 
4322-2007-R366 7081.854 4446.597 209.0 90 45 9.00 58.50 
4322-2007-R367 7081.879 4446.618 209.0 90 45 10.00 75.20 
4322-2007-R368 7082.150 4446.464 226.0 90 45 25.00 71.30 

       1255.10 
 
 
havaittavaan länsiluode-itäkaakkosuuntaiseen siirrokseen/ruhjeeseen. Pohjoisosan luode-
kaakkosuuntaisen siirroksen eteläpuolella intermediääristen-felsisten vulkaanisten kivien ja nii-
den itäpuolella esiintyvien emäksisten kivien välissä on kiilleliuskevyöhyke (kuva 35), jota Hie-
tajärven kairausprofiililta ei ole tavattu (katso liitettä 4). Hietajärven kairausprofiililla vihreäki-
vivyöhykkeen itäisin yksikkö on kemialliselta koostumukseltaan tholeiittista basalttia. Myös 
Sauna-ahon alueella itäisin yksikkö on emäksistä vulkaanista kiveä, mutta nyt se on kemialliselta 
koostumukseltaan komatiittista basalttia. Tosin tämä perustuu vain yhteen Sauna-ahon kohteen 
itäosan paljastuman kokokivianalyysiin. Sauna-ahon pohjoisosan luode-kaakkosuuntaisen siir-
roksen eripuolilla olevilla emäksisillä kivillä on magneettisuudessa selvä tasoero. Siirroksen poh-
joispuoliset tholeiittiset basaltit ovat magneettisempia kuin Sauna-ahon eteläosan itäisimmät 
emäksiset kivet. Koramivaaran kairausprofiilin, noin 2 km Sauna-ahosta pohjoiseen (katso kap-
pale 3.3), itäisimmän kairareiän (R301) noin 6 m paksu rikkikiisumagneettikiisukivihorisontti 
(katso kuvat 9 ja 10) kulkee Hietajärven kairausprofiilin kautta magneettirikkikiisukivenä (katso 
kappale 3.2 ja liitettä 4 ja kuvaa 8) aina Sauna-ahon alueen eteläosaan muuttuen puhtaammaksi 
magneettikiisukiveksi (kuvat 35 ja 36). 
 
Sauna-ahon kairauksissa pyrittiin kartoittamaan kairareiällä R352 (kuva 34) löydetyn sink-
kianomaalisen horisontin mahdollisia jatkeita. Valitettavasti edellä mainitun kairareiän lävistys 
jäi sinkkipitoisuuksiltaan parhaimmaksi eli sinkkianomaalisen horisontin jatkeita ei löydetty. 
Myöskään Hietajärven kairausprofiililta ei tavattu merkittävää sinkkipitoisuutta, tosin juuri pro-
fiilin sinkkipotentiaalisimmassa kohdassa esiintyy nuorempi gabrojuoni (katso liitettä 4). Kaira-
uksissa ei siis tavattu viitteitä laajemmasta sinkkiesiintymästä. Samoin noin 2 km Sauna-ahon 
kaakkoispuolelta löydetyn sinkki- ja lyijypitoinen lohkareen (Zn 1,2 %, Pb 0,1 %, Cu 0,2 %, S 
1,2 %, Ag 67,6 ppm ja Au 0,32 ppm) lähtöpaikka jäi selvittämättä. Lohkare poikkeaa kairareiäs-
sä R352 tavatusta mineralisoitumasta siinä, että kairareiässä tavattu mineralisoituma ei sisällä 
kuparia, hopeaa eikä kultaa. 
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Kuva 35. Kairausprofiili, jossa kairareiät R357-R359. 
Fig. 35. Cross section profile, which includes the diamond drill holes R357-R359. 
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Kuva 36. Kairareiän R357 massiivinen magneettikiisukivi välillä 63,30-63,70 m (katso myös 
kuvaa 8 kappaleessa 3.2). 
Fig. 36. Massive pyrrhotite rock interval 63.30-63.70 m in the diamond drill hole R357 (see also 
Fig. 8 in chapter 3.2). 
 
 
 
4.3.2 Myllylahti 
 
Myllylahden sinkkimineralisaatio on ns. Ekopisteen profiililla (kts. liite 9), jonka pohjoisimmas-
sa reiässä, R349 (kuva 37), on välillä 31.80 – 44.80 kvartsiutuneessa fylliitissä keskimäärin 0,34 
% Zn, parhaimman metrin sisältäessä 1,43 % Zn. Sen eteläpuolisessa reiässä on vastaavassa 
kohdassa lähellä sedimenttien jalkakontaktia alla oleviin kloriittiliuskeisiin, ultramafiitteihin ja 
emäksisiin vulkaanisiin kiviin 2 m 0,34 % Zn. 
 
Kuten aiemmin luvussa 3.5 on mainittu, tätä kiilleliuskeesta ja happamista-intermediäärisistä 
vulkaanisista kivistä koostuvaa katkeilevaa vyöhykettä on voitu seurata pitkin Tipasjärven vih-
reäkivivyöhykkeen itäreunaa Myllylahden, Lapasuon ja Hietajärven kairausprofiilien kautta aina 
edellisessä luvussa kuvatulle Sauna-ahon mineralisoitumalle asti. 
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Kuva 37. Kairausprofiili kairareiästä R349 ja analysoitujen näytteiden sinkki- ja rikkipitoisuudet. 
Fig. 37. Cross section profile of  drill hole R339 and contents of zinc and sulphur. 
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5 GEOKEMIALLISET MAAPERÄTUTKIMUSKOHTEET 
 
Geokemiallista maaperänäytteenottoa Terri-näytteenottokalustolla tehtiin moreenipeitteen pohja-
osasta ja kallion rapautuneesta pintaosasta viidellä alueella (kuva 38). Näytteitä otettiin kaikki-
aan 1884 näytettä vuosina 2005-2007.  
 
Sotkamon Kokkokorvesta löydettiin lukuisia kulta-arseenipitoisia lohkareita. Tällä alueella näyt-
teenottoa tehtiin ns. kohdentavalla tiheydellä (200 x 200 m –verkko) ja myöhemmin itä-länsi-
suuntaisilla linjoilla 10 m välein. Näytteenotosta on kerrottu edellä kappaleessa 4.1.1. Kokko-
korven kultatutkimus. 
 
Sotkamon Raatesuon alueella tihennetyn matalalentogeofysiikan mukaan kallioperä on voimak-
kaasti sekä magneettinen että sähköä johtava. Maaperänäytteenotosta on kerrottu kappaleessa 
5.1. Raatesuon sinkkitutkimus. 
 
Sotkamon Hiidenkirkon alueelta löydettiin muutamia sinkkipitoisia lohkareita sekä lukuisia loh-
kareita, joissa oli runsaasti rikki- ja/tai magneettikiisua. Näytteenotosta on kirjoitettu kappaleessa 
5.2. Hiidenkirkon sinkkitutkimus. 
 

 
 
Kuva 38. Geokemialliset maaperänäytteenottoalueet Tipasjärven vihreäkivivyöhykella vuosina 
2005-2007. Pohjakartta @ Maanmittauslaitos, lupa nro13/MML/08. 
Fig. 38. Sampling sites of geochemical soil sampling at Tipasjärvin greenstone belt during the 
years 2005-2007. Base map © National Land Survey of Finland licence number 13/MLL/08. 
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Kivijärven alueelta (karttalehti 4322 08 C) uuden metsäautotien ojista löytyi useita melko kul-
mikkaita serisiittipitoisia fylliittilohkareita, joissa todettiin kohtalaisesti sinkkivälkettä. Tämän 
vuoksi alueelta otettiin Terri-näytteenottokalustolla maaperänäytteitä yhteensä 218, joista 118 oli 
moreenista ja 100 rapakalliosta. Lohkareiden lähtöpaikka lienee kauempana kuin oletettiin, sillä 
näytteiden sinkkipitoisuudet olivat alhaisia. 
 
Särkilammen kaakkoispuolelta, Myhkyristä oli löydetty muutamia mafisia lohkareita, joissa oli 
kuparikiisua. Alueelta (karttalehti 4322 07 B ja 4322 08 A) otettiin näytteitä moreenista 69 ja 51 
rapakalliosta. Näytteiden kuparipitoisuudet eivät aiheuttaneet jatkotutkimuksia. 
 
Kaikilta em. mainituilta alueilta koottujen näytteiden alkuainepitoisuudet ja rapakallionäytteistä 
määritetty kivilaji olivat osaltaan tarkentamassa, tämän raportin liitteenä olevaa, Tipasjärven vih-
reäkivivyöhykkeen kallioperäkarttaa. 
 
5.1 Raatesuon sinkkitutkimus 
 
Sotkamon Raatesuon alueella todettiin päällekkäiset sähköinen reaalianomalia ja magneettinen 
anomalia, mikä joskus tarkoittaa malmimineraalipitoista horisonttia kallioperässä. Alueelle suun-
niteltiin Terri-iskuporakalustolle näytteenotto, jota paikan päällä muutettiin siten, että maastossa 
todetusta kiisuhorisontista saatiin useita näytteitä (kuva 39). 
 

 
Kuva 39. Sotkamon Raatesuon kallioperä ja Terri-iskuporalla otettujen rapakallionäytteiden 
sinkkipitoisuudet. Pohjakartta @ Maanmittauslaitos, lupa nro13/MML/08. 
Fig. 39. The bedrock of Raatesuo area in Sotkamo and the zinc contents in weathered bedrock 
gathered with Terri percussion drill. Base map © National Land Survey of Finland licence num-
ber 13/MLL/08. 
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Näytteitä koottiin kaikkiaan 61, joista 45 oli rapakalliosta ja 16 moreenista. Rapakallionäytteiden 
kivilaji määritettiin, jota tietoa käytettiin mm. kuvan 39 rekonstruoinnissa. Rapakallionäytteissä 
oli yleisesti rikki- ja magneettikiisua sekä sinkkivälkettä ja vähän myös kuparikiisua. Korkeim-
mat sinkkipitoisuudet, 1560, 1100, 945 ja 915 ppm, olivat kiisuliuskeessa, grafiittipitoisessa 
liuskeessa ja grafiittiserisiittiliuskeessa. Lyijy- ja hopeapitoisuudet olivat matalia. Korkein kupa-
ripitoisuus oli 429 ppm, rautapitoisuus 8,9 % ja rikkipitoisuus 5,3 %. Mustaliuskeille 0,1-0,2 %:n 
sinkkipitoisuudet ovat ominaisia, minkä vuoksi jatkotutkimuksia eikä timanttikairausta katsottu 
aiheellisiksi. 
 
 
5.2 Hiidenkirkon sinkkitutkimus 
 
Sotkamon Hiidenkirkon alueelta löydettyjen kahden sinkkipitoisen lohkareen lähtöalueiden sel-
vittämiseksi otettiin Terri-kalustolla kahdella linjalla 198 näytettä moreenista ja rapakalliosta 164 
pisteeltä (kuva 40). Korkeimmat sinkkipitoisuudet olivat kiisuliuskeista aiheutuneet 882 ja 786 
ppm. Useassa kiisuliuskenäytteessä rikkipitoisuus oli yli 10 %. Ainakin toinen lohkare on lähtöi-
sin lohkareen löytöpaikalta luoteeseen sijaitsevan rautamuodostuman kupeelta (Kajaani Oy:n 
kairaukset). Jäätikkö on tällä alueella virrannut suunnasta 305º, joten kuvaan merkitty sulfidifaa-
sin rautamuodostuma sopii hyvin kuvassa 40 olevien lohkareiden lähtöpaikaksi. Tähän viittaa 
myös rapautuneesta rautamuodostuman sulfidifaasista otettu näyte, jossa oli korkeahko (882 
ppm) sinkkipitoisuus (kuva 40). 
 
Yksi komatiittisesta talkkikloriittiliuskeesta otettu näyte sisältää nikkeliä 959 ppm. Saman näyt-
teen rikkipitoisuus on 0,64 % ja kuparipitoisuus 134 ppm, mitkä saattavat viitata nikkeliminerali-
saatioon. Kairauksella ei ollut mahdollista asiaa tarkistaa. 
 
Edelliseltä paikalta 280 m länteen (x=7088.800, y=4448.980) on moreeninäytteessä kultaa 14600 
ppb ja 10 m sen itäpuolella, samoin moreeninäytteessä, 226 ppb. Kummatkin näytteet oli otettu 
yli 10 m:n syvyydestä. Terri-kalustolla otettiin lähiympäristöstä useita näytteitä, mutta niissä ei 
korkeita kultapitoisuuksia todettu, kylläkin anomaalisia kultapitoisuuksia. Näytteenottoa haittasi 
paksun moreenipeitteen ohella kallionpinnan yläpuolella oleva hyvin tiivis moreeni. Kohteelle ei 
ollut syväkairausta käytettävissä. 
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Kuva 40. Sotkamon Hiidenkirkon alueen kallioperä ja sinkkipitoisuus Terri-iskuporanäytteissä 
sekä sinkkipitoiset lohkareet (punaiset kolmiot). Paikannus: katso liite 1 ja kuva 38.  
Pohjakartta @ Maanmittauslaitos, lupa nro13/MML/08. 
Fig. 40. The bedrock of the area of Hiidenkirkko in Sotkamo, zinc content in the samples gath-
ered with Terri percussion drill and zinc containing boulders (red triangles). For location see 
Appendix 1 and Fig. 38. Base map © National Land Survey of Finland licence number 
13/MLL/08. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 

Hankkeessa kerättiin profiilikairauksin sekä kallioperäkartoituksella merkittävä tutkimusaineisto, 
josta vain pieni osa hyödynnettiin hankkeen aikana. Kivien kerrosjärjestyksen selvittäminen jäi, 
osin lyhennetyn hankeaikataulunkin takia kesken, eikä Taipaleen (1983) esittämään stratigra-
fiakaavioon ja vertailuun Kuhmon vihreäkivivyöhykkeeseen (Taipale, 1983, s. 12) oteta kantaa. 
 
 Ikämääritysnäytteitä kerättiin kolme (liite 1), joista yhdestä on alustavasti saatu iäksi 2,79 Ga 
(A1886, R305; Hannu Huhma suullinen tiedonanto 2008) ja siitä on tulossa vielä yksi analyysi. 
Kahden muun näytteen zirkonit on saatu separoiduksi, mutta niitä on varsin vähän. Toisesta voi-
daan tehdä yksi normaali analyysi, mutta ne voisivat sopia SIMS:lle. Mikäli tutkimuksia haluaa 
näiltä tiimoilta jatkaa, niin NORDSIM:lle pitää tehdä hakemus, jossa on perusteltu tutkimuksen 
tieteellinen aspekti. Asko Kontinen on teettänyt Iso-Tipasjärven koillisrannalta, Aarreniemestä 
(liite 1), ikämäärityksen, josta grauvakkamaiselle kivelle saatiin iäksi 2746±8 Ma (A1748, Asko 
Kontinen suullinen tiedonanto 2007). Alustavasti keskimmäinen vyöhyke on siis nuorempi kuin 
Suomussalmen Luoma-ryhmän (3,0 Ga) kivet, eli saman ikäinen kuin Kuhmon Kellojärven alu-
een felsiset vulkaaniset kivet (Luukkonen et al., 2002). Kontiselta saadun suullisen tiedon mu-
kaan Tipasjärven pohjoisrannan Aarreniemestä otetun grauvakkanäytteen A1748 zirkonien ikä-
jakauma olisi samanlainen, noin 2,74 Ga, kuin hankkeen aiemmin Kuhmon Ontojärveltä Petä-
jäniemestä Petri Peltoselle osoittama näyte A1746. Tämä yhdessä kenttähavaintojen kanssa tukee 
Taipaleen (1983, s. 12, kuva 3) Kokkoniemi-ryhmän rinnastusta Ontojärvi-ryhmään. Kiillelius-
keita leikkaavat Käpyaho et al:in (2006) kuvaamat noin 2,7 Ga  vanhat ns. Katajavaara-tyyppiset 
graniitit (A1703). 
 
Litogeokemian avulla saatiin erotettua toisistaan vanhemmat tholeiittiset basaltit ja komatiittiseu-
rantoon kuuluvat Cr-basaltit ja komatiittiset basaltit. Tämä osaltaan tarkensi Tipasjärven vih-
reäkivivyöhykkeen karttakuvaa (liite 1). 
 
Malminetsinnällisesti alue näyttää kullan ja nikkelin suhteen selvästi heikommalta kuin Kuh-
mon- ja Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeet. Alueelta on aiemmin paikannettu Taivaljärven 
Ag-Zn-esiintymä. Vyöhykkeen länsiosaa on tutkittu vastaavien esiintymien löytymiseksi. Hank-
keessa tehdyt tutkimukset osoittivat, että koko itäiseen felsisten vulkaanisten kivien jaksoon si-
sältyy sinkkipotentiaali, joka voi olla merkittäväkin felsisten vulkaniittien suuresta volyymista 
johtuen. 
 
Sinkkipotentiaalinen vyöhyke kulkee Sauna-aholta Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen itäreunaa 
pitkin aina ”hattu”alueen Myllylahden kairausprofiilille saakka. Kivivaaran Zn-pitoinen fylliitti-
lohkare (Zn 0,5 % ja S 0,78 %: X = 7081.830 ja Y = 4452.460) muistuttaa Lapasuon kairareikä-
profiililta kairareiästä R330 (kuva 15) tavattua, fylliittihorisonttiin liittyvää sinkkirikastumaa. 
Kuitenkin sinkkiesiintymien potentiaalikartoituksessa on syytä muistaa, että Myhkyrin Riihivaa-
ran alueen pienelle felsiselle Zn-pitoiselle lohkareelle (Zn 0,94 %, Pb 0,37 %, Ag 34 ppm ja S 
4,8 %: X = 7078.260 ja Y = 4441.525) ja Sauna-ahon kaakkoispuoliselle felsiselle lohkareelle 
(Zn 1,2 %, Pb 0,1 %, Ag 68 ppm, Au 0,3 ppm, Cu 0,2 % ja S 1,2 %: X = 7080.870 ja Y = 
4448.735) ei tutkimuksissa löydetty lähtöpaikkaa. 
 
Suoria viitteitä komatiittisista nikkeliesiintymistä ei löydetty, mutta Sammakkolammen serpen-
tiniittilinssin länsireunan heikko sulfidimineralisaatio on selkeästi epäsuora viite mineralisoitu-
misprosessin käynnistymisestä jossain osassa samaa stratigrafista horisonttia. Lisäksi Salmijär-
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ven komatiittisia kumulaatteja sisältävällä kohteella positiivisen johtavuus- ja voimakkaan mag-
neettisen anomalian yhdessä esiintyminen olisi syytä tarkistaa ja varmistaa ettei sen aiheuttaja 
ole massiivinen komatiittinen nikkeliesiintymä. 
 
Geokemiallisia maaperänäytteitä otettiin Terri-näytteenottokalustolla viideltä alueelta kaikkiaan 
1884 moreenipeitteen pohjaosasta ja kallion rapautuneesta pintaosasta (kuva 38). Rapakallio-
näytteistä määritetyt kivilajit omalta osaltaan tarkensivat Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen kal-
lioperäkarttakuvaa (liite 1). 
 
Kultapotentiaalisuuden ja kulta-arseenipitoisten lohkareiden lähtöpaikan selvittämiseksi tehtiin 
Sotkamon Kokkokorvessa maaperägeokemiallista näytteenottoa (kuvat 23-25). Sen perusteella 
voitiin rajata sekä moreenista että rapautuneesta kallioperästä noin sadan metrin levyinen ja yli 
kilometrin pituinen kulta-arseenipitoinen luode-kaakko suuntainen vyöhyke. Vyöhykkeen poikki 
tehtiin kolme POKA-kairausprofiilia. Kairauksissa ilmeni, että vyöhykkeen kiilleliuske on kullan 
suhteen selvästi anomaalinen, mutta vain vyöhykkeen luoteispäässä kultapitoisuus oli lähellä 
malmiluokan pitoisuutta yhden metrin analyysivälillä (3,16 g/t). On mahdollista, että kultapitois-
ten lohkareiden lähtöpaikka on keskimmäisen ja luoteisimman kairausprofiilien välissä. 
 
Sotkamon Hiidenkirkon alueelta löydettiin muutama sinkkipitoinen lohkare sekä useita lohkarei-
ta, joissa oli runsaasti rikki- ja/tai magneettikiisua (kuva 40). Ainakin osa lohkareista on näyt-
teenoton perusteella länsipuolen rautamuodostumasta ja/tai sen kupeelta. Lohkareiden lähtöpaik-
kaa selvitettäessä todettiin yhdessä moreeninäytteessä 14,6 ppm:n kultapitoisuus. Sekä tämän 
että Ni-Cu-S–pitoisen näytteen tarkistaminen kairauksella ei ollut resurssien vuoksi mahdollista. 
 
Myhkyrin Särkilammelta ja Kivijärveltä (liite 1 ja kuva 38) löydettyjen malmimineraalipitoisten 
lohkareiden löytöpaikat eivät selvinneet maaperägeokemiallisella näytteenotolla. Raatesuolla 
otettiin näytteitä aeromagneettisen ja –sähköisen anomalian selvittämiseksi (kuva 39). Rapakal-
lionäytteissä oli yleisesti rikki- ja magneettikiisua sekä sinkkivälkettä ja vähän myös kupari-
kiisua. Korkeimmat sinkkipitoisuudet: 1560, 1100, 945 ja 915 ppm, olivat grafiittipitoisissa lius-
keissa. Grafiittiliuskeille 0,1-0,2 %:n sinkkipitoisuudet ovat ominaisia, minkä vuoksi jatkotutki-
muksia eikä timanttikairausta katsottu aiheellisiksi. 
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Hietajärven kairausprofiili, jossa kairareiät R324, R325 ja R360-R362.
Cross section profile of the Hietajärvi, which includes the diamond drill holes R324, R325 and R360-R362.
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LIITE 5 /  APPENDIX 5

Amfiboli  + kloriittikivi /
amphibole  + chlorite rock

Koramivaaran kairausprofiili, jossa kairareiät R301-R303, R337 ja R338.
Cross section profile of the Koramivaara, which includes the diamond drill holes R301-R303, R337 and R338.
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LIITE 6 /  APPENDIX 6

Koramivaaran kartoitusprofiili.
Mapping profile of the Koramivaara.
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LIITE 7 /  APPENDIX 7

Lapasuon kairausprofiili, jossa kairareiät R304-R307 ja  R330-R335.
Cross section profile of the Lapasuo, which includes the diamond drill holes R304-R307 and R330-335.
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LIITE 11 /  APPENDIX 11

Korpilammen kairausprofiili, jossa kairareiät R342 ja  R343.
Cross section profile of the Korpilampi, which includes the diamond drill holes R342 and R343.

 




