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Kuusamon mangaaniesiintymä 

 

 Lokakuussa 1946 toi kansanedustaja E. Koivisto johtaja Aarne Laitakarille 

mangaanimineraalia sisältävän näytteen. Näyte oli peräisin Kuusamon Rukatunturista, josta 

maanviljelijä S.K.Aikkila oli löytänyt sitä puhkeamana. Tutkimuslaitoksessa analysoitiin näyte 

(2072) . Se sisälsi Mn 60,2% ja Fe 1.0 %, joiden lisäksi Bi-viiva spektroskoopissa oli vahva. 

Mikroskoopissa Mn-mineraali osoittautui olevan pyrolusiittia. Koska näyte oli ennen 

tuntematonta tyyppiä Suomessa ruvettiin siitä heti ottamaan tarkemmin selvää. Osoittautui, että 

esiintymän olivat jo vallanneet sen löytäjä maanvilj. S.K.Aikkila yhdessä eräitten muitten 

kanssa. Myöskin Vuoksenniska Oy oli kiinnittänyt esiintymään huomiota sillä maist. Lupander 

oli käynyt paikalla. Tästä huolimatta sai allekirjoittanut tehtäväkseen käydä tutustumassa 

puhkeamaan. Retki tapahtui 27.5.-30.5.47. 

 

 Pyrolusiitti on n. 0.5 m:n vahvuisena breksiamaisena juonena Rukatunturin 

ensimmäisen laen W-laidassa matalassa kurussa joka putoaa hyvin jyrkästi suoraan maantielle 

(n. 75 100 m tiestä). Juonen sivukivi on kvartsiittia, joka Kuolajärven karttalehdellä on merkitty 

jatuliin kuuluvaksi. Laadultaan kvartsiitti on osittain lasimaista osittain klastillista värin 

vaihdellessa valkeasta harmaaseen ollen paikoin punertavaakin. Kerroksellisuus, missä se näkyy 

ja liuskeisuus ovat N 60 W ja kaada pysty. Rukatunturin ensimmäinen laki (lipputanko) on hyvin 

vahvasti rakoillutta, voipa sanoa melkein breksioitunutta. Kaksi päärakoilusuuntaa ovat N - S ja 

N 75 E. 

 

 Pyrolusiitti on kuten jo mainittiin n. 0.5 m vahvuisena juonena. Pituussuunnassa 

on sitä paljastuneena vaakatasossa n. 4 m ja syvyyttä on sillä näkyvissä n 2 - 3 m. E-suuntaan 

(rinnettä ylöspäin) juoni loppuu aika jyrkästi, mutta vastakkaiseen suuntaan on sillä 

mahdollisuus jatkua irtomaan alle pitemmällekin. Pyrolusiitti on juonessa nyrkin kokoisina tai 

suurempinakin kasaumina muodostaen täydellisiä aurinkomaisia sädekimppuja. 

Pyrolusiittikasaumien välissä on vahvasti myloniittiutuneita kvartsiittimurskaleita, joilla on 

mangaanille ominainen vaaleanpunaisen väri. Nämä murskaleet samoin kuin 
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pyrolusiittikasaumatkin irtoavat helposti rapautuneesta välitavarasta. Myöskin juonen 

molemmilla reunoilla on n. 20 cm vahvuinen myloniittiutunut vyöhyke joka sisältää jotain Mn-

mineraalia (pyrolusiittia) ja hiukan hematiittia, Vm:a on myöskin vaaran laella punertavassa 

kvartsiitissa hienossa suomuina. 

 

 Pyrolusiittijuonen suunta on N 75 E, 75˚ NNW, eli toinen rakoilusuunta. Kuten jo 

mainittiin on kvartsiitti vahvasti ruhjoutunutta, breksioitunutta, ensimmäisen vaaran laella. 

Esiintymää on pidettävä eruptiivibreksiamaisena juonena kvartsiitissa. Kaikesta päättäen ei juoni 

jatku W-suuntaankaan, joten sillä ei ole mitään ekonomista merkitystä ellei mahdollisesti 

emäksisten eruptiivien (metabasiittien) reunoilta löydetä lisää vastaavanlaisia Mn-esiintymiä. 
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