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1. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
Hanke ”Puolangan liuskekivien maasto- ja laboratoriotyöt” on osa suurempaa 
hanketta ”Puolangan liuskekivien tuotanto- ja markkinakelpoisuuden tutkiminen”. 
Hankkeen lähtökohtana ovat Geologian tutkimuskeskuksen, Kainuun liiton ja kuntien 
vuosina 1997-1999 toteuttamien Kainuun rakennuskiviprojektin, ja sen jälkeisen 
Kivikainuu – Kainuun ja sen raja-alueen kivialan kehittämishanke –projektin sekä 
vuonna 2004  toteutetun Puolangan-Paltamon liuskealueen tuotantopotentiaalin 
selvittäminen –projektin tulokset. 
 
Hankkeen tutkimuskohteiksi on valittu tarjouspyynnön mukaan Akanvaaran fylliitti, 
Kotilan ja Särkivaaran kiilleliuskeet, Mekkomäen poimuliuske ja granaatti-
stauroliittikiilleliuske sekä Rahikkalanvaaran poimukiilleliuske (kuva 1). 
 
Hankkeessa  tutkittiin yllämainittujen esiintymien hyödyntämismahdollisuuksia. 
Tutkimuksissa selvitetiin esiintymien kokoa, laatua, tuotantokelpoisuutta ja 
kivituotteiden markkinoitavuutta. Tämä hanke käsittelee esiintymien kokoa ja laatua 
geologisin kartoituksin, tutkimusojia kaivamalla, kairaamalla ja 
laboratoriotutkimuksin. Myös esiintymien paikallistamista geofysikaalisin mittauksin 
testattiin. 
 
Hankkeeseen osallistuvat seuraavat yritykset, yhteisöt ja yhteyshenkilöt: 

 
Puolangan kunta   Erkki Vanhanen 
Kainuun Kivin Ky   Jukka Yletyinen 
Perustettava yhtiö, Risto Lahnalampi Risto Lahnalampi 
Kainuun Etu Oy   Martti Palviainen 

 
Puolangan kunnan tilaamana tutkimusten toteuttajaksi on valittu Geologian 
tutkimuskeskuksen Itä-Suomen yksikkö, Kuopio yhteyshenkilönä toimii geologi 
Seppo Leinonen. 
 
 
 
2. SUUNNITELLUT TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Esiintymien aikaisemmat tutkimukset vaihtelevat paljastumakartoituksesta 
detaljikartoitukseen ja kairaukseen asti. Jokaisen tutkimusvaiheen jälkeen on 
mahdollista miettiä, kannattaako esiintymän tutkimuksia jatkaa. Hankkeen myöhäinen 
alkamisajankohta pakotti tekemään työt nopealla aikataululla. Tutkimusten aikana 
oltiin tiiviisti yhteydessä yrittäjiin ja Erkki Vanhaseen. 
 
 
2.1 Detaljikartoitus 
 
Mekkomäestä on olemassa jo detaljikartta ja Rahikkalanvaaralla on tehty myös 
korkeusmittaus. Kotilasta, Särkivaarasta ja Akanvaarasta tehdään detaljikartat, joissa 
lisäksi on mukana korkeusmittaus. Syynä on se, että esiintymät ovat mäellä tai mäen  
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rinteellä, jolloin esiintymistä voidaan piirtää kolmiulotteiset mallit ja näin saadaan 
parempi kokonaiskuva esiintymästä. 
 
 

 
Kuva 1. Tutkimuskohteiden sijainti. 
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2.2 Geofysikaaliset mittaukset 
 
Rahikkalanvaaran poimuliuske-esiintymällä tehtävillä magneettisilla ja sähköisillä 
(VLF-R) mittauksilla tutkitaan esiintymän paikallistamista geofysikaalisilla 
menetelmillä. Jos tulos on myönteinen, se helpottaa kairauksen ja tutkimusojien 
paikan suunnittelua. 
 
Radioaktiivisia mittauksia voidaan kokeilla Akanvaaralla, jossa fylliitti on hieman 
radioaktiivisempi kuin ympäröivät kivilajit. Tätä menetelmä voidaan käyttää vain 
paljastumilla ja tutkimusojissa, jossa kivi on näkyvissä. 
 
 
2.3 Tutkimusojien kaivu 
 
Detaljikartoituksen perusteella valitaan kohdat, joihin kaivetaan esiintymän poikki 1-3 
metriä leveitä tutkimusojia. Ojat pestään ja detaljikartoitetaan. Detaljikartoituksessa 
kiinnitetään erityistä huomiota kiven eheyteen, väriin ja kivilajien vaihteluun. 
 
 
2.4 Kairaus 
 
Mekkomäessä ja Rahikkalanvaaralla selvitetään kairauksella poimuliuskeen jatkeita. 
Reikäpituudet ovat 25-30 metriä, jolloin syvyysulottuvuus on 18-21 metriä. 
Kairasydämet kuvataan ja raportoidaan kiinnittäen huomiota samoihin seikkoihin kuin 
detaljikartoituksessa. 
 
 
2.5 Koelouhinta 
 
Koelouhinnan suorittaa Akanvaarassa ja Kotilassa Kainuun Kivin Ky ja 
Mekkomäessä, Rahikkalanvaaralla ja Särkivaaralla Risto Lahnalammen yhtiö. 
Koelouhinnan yhteydessä otetaan näytteet laboratoriotutkimuksia varten. 
Loppuraportin kirjoittajan on käytävä seuraamassa koelouhintaa. 
 
 
2.6 Laboratoriotutkimukset 
 
Kustakin esiintymästä teetetään yksi hie, paitsi Mekkomäestä kaksi (poimuliuske ja 
granaatti-sillimaniittigneissi), jotka tutkitaan standardin SFS-EN 12407 
(Luonnonkivien testausmenetelmät, petrografinen määritys) mukaisesti. 
 
Näytteistä sahataan kappaleet Stone Pole Oy:ssä tehtäviä määrityksiä (tiheys, 
huokoisuus, veden imukyky, taivutusvetolujuus ja puristuslujuus) varten. 
 
 
2.7 Raportointi 
 
Loppuraportissa kuvataan esiintymäkohtaisesti suoritetut toimenpiteet ja 
johtopäätökset. Tutkimustulokset ja tutkimusaineisto raportoidaan digitaalisessa 
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muodossa tilaajan ja tuottajan yhdessä sopimiin formaatteihin. Tärkeimmät tulokset 
esitetään myös paperitulosteina yksi jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle taholle. 
 
 
 
3. TYÖSUUNNITELMA KOHTEITTAIN TARJOUKSEN MUKAAN 
 
Tässä  tarjouksessa  tutkimusten vaihenumerointia on muutettu tarjouspyyntöön 
verrattuna siten, että jokaisella yksittäisellä tutkimusvaiheella on oma numeronsa 
(Taulukko 2, s. 30). Kuten aikaisemmin mainittiin, jokaisen tutkimusvaiheen jälkeen 
on mahdollista miettiä, jatketaanko ao. esiintymän tutkimuksia vai ei. Taulukkoon 2 
on merkitty toteutuneet toimenpiteet tähän mennessä. 
 
 
3.1 Akanvaara 
 
Vaihe 1. Kaikkia muita esiintymiä tai niiden jatkeita, paitsi Akanvaaraa, on louhittu 

jo aikaisemmin. Edellisessä tutkimuksessa (Puolangan – Paltamon alueen 
liuskekivien tuotantopotentiaalin selvittäminen 2004 ) todettiin, että fylliittiä 
on 200-300 metriä leveälti ja louhinnallisesti paras paikka on Akanvaaran 
etelärinteellä. Ensimmäiseksi pienellä koelouhinnalla selvitetään kiven 
soveltuvuus liuske- ja/tai rakennuskiveksi. Koelouhinnan suorittaa Kainuun 
Kivin Ky ja tämän perusteella päätetään jatketaanko tutkimuksia vai ei. 

Vaihe 2. Takymetraus ja maastomalli 
Vaihe 3. Kartoitus 
Vaihe 4. Kaivetaan tutkimusojat ja tehdään niistä detaljikartat. 
Vaihe 6. Koelouhinnan yhteydessä otetaan näytteitä myös laboratoriotutkimuksia 

varten 
Vaihe 7. Laboratoriotutkimukset 
Vaihe 8. Raportointi 
 
 
3.2 Kotila 
 
Vaihe2. Kotilan esiintymästä kiveä on louhittu useasta paikkaa, joten ensin on 

tehtävä kohteesta detaljikartta (maastomalli) eri ottopaikkojen 
paikallistamiseksi 

Vaihe 3. Kartoitus  
Vaihe 4. Kaivetaan tutkimusojat ja tehdään niistä detaljikartat 
Vaihe 6. Koelouhinnan yhteydessä otetaan näytteitä myös laboratoriotutkimuksia 

varten 
Vaihe 7. Laboratoriotutkimukset 
Vaihe 8. Raportointi 
 
 
3.3 Särkivaara 
 
Vaihe 2. Kiveä on louhittu aiemmin louhittu Haisulammen tilalta, joten ensin tehdään 

kohteesta detaljikartta (maastomalli), johon myös liitetään aiemmat 
ottopaikat 
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Vaihe 3. Kartoitus  
Vaihe 4. Kaivetaan tutkimusojat ja tehdään niistä detaljikartat 
Vaihe 6. Koelouhinnan yhteydessä otetaan näytteitä myös laboratoriotutkimuksia 

varten 
Vaihe 7. Laboratoriotutkimukset 
Vaihe 8. Raportointi 
 
 
3.4 Mekkomäki 
 
Vaihe 3. Kartoitus 
Vaihe 4. Kaivinkoneella voidaan selvitellä poimuliuskeen jatkeita 
Vaihe 5. Syväkairaus on varmin menetelmä selvittää poimukiven määrä 

Mekkomäessä. On kairattava kolme - neljä reikää, joiden pituus on yhteensä 
100 m.  

Vaihe 6. Koelouhinnan yhteydessä otetaan näytteitä poimuliuskeesta 
laboratoriotutkimuksia varten, samoin kuin granaatti-sillimaniittigneissistä 

Vaihe 7. Laboratoriotutkimukset 
Vaihe 8. Raportointi 
 
 
3.5 Rahikkalanvaara 
 
Vaihe 1. Selvitetään, voidaanko poimukiilleliusketta jäljittää geofysikaalisilla 

mittauksilla (magneettinen, slingram ja VLF-R). Esiintymän poikki tehdään 
kolme 100-200 metriä pitkää linjaa, joilla mittaukset suoritetaan. Yhteensä 
mittausta kertyy noin 1500 metriä. 

Vaihe 3. Kartoitus 
Vaihe 4. Tutkimusojilla selvitellään esiintymän jatkeita koilliseen 
Vaihe 5. Samoin syväkairauksella selvitellään esiintymän jatkeita koilliseen. 

Kairausta tarvitaan noin 200 m. 
Vaihe 6. Koelouhinnan yhteydessä otetaan näytteitä myös laboratoriotutkimuksia 

varten. 
Vaihe 7. Laboratoriotutkimukset 
Vaihe 8. Raportointi 
 
 
 
4. TEHDYT TUTKIMUKSET KOHTEITTAIN 
 
4.1 Akanvaaran tutkimuskohde 
 
Edellisessä  Puolangan – Paltamon alueen tuotantopotentiaalin selvittämiseksi 
tehdyssä hankkeessa vuonna 2004 oli todettu, että fylliittiä on 200 – 300 metriä 
leveänä jaksona kvartsiitin keskellä. Louhinnallisesti parhaaksi alueeksi oli arvioitu 
Akanvaaran etelärinne.  
 
Syyskesällä suoritetun revidointikartoituksen  perusteella paras paikka oli edelleen 
Akanvaaran etelärinne. Yrittäjä Jukka Yletyisen kanssa tutustuttiin paikkaan ja 
sovittiin paras paikka tutkimuskaivantoa ja koelouhintaa ajatellen. 22.8 kaivettiin 
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kaksi 10 metrin pituista ja yksi 60 metrin pituinen tutkimuskaivanto fylliitin kohdalle 
(kuva 2). 
 
Tutkimuskaivannot puhdistettiin ja pestiin, pesun jälkeen kaivannoista tehtiin 
detaljikartoitus, kaivannot valokuvattiin (kuva 1) ja kalliolle merkittiin 
koelouhintapaikka. 
 
Louhintayrittäjälle annettiin Jukka Yletyisen kanssa selkeät tarpeet siitä mitä 
koelouhinnalla pitää saada näkyviin ja millaiselta syvyydeltä näytteen tulisi olla. 
 
Mika Ahokkaan yhtiö teki koelouhinnan syyskuun loppupuolella (kuvat 3 ja 4) ja 
kaivinkoneella koelouhittua paikkaa avattiin 25.10. Fylliitti ei kestänyt vähäistäkään 
voiman käyttöä kaivinkoneella. Kaikki vähänkin suuremmat kappaleet, jotka olivat 
irronneet koelouhinnassa rikkoutuivat aivan pieniksi kappaleiksi. Kivi käyttäytyi 
aivan kuin olisi käsitelty lasia. Yritettäessä repiä isompia kappaleita louhitusta 
kalliosta  tulos oli aivan sama.  
 
Syynä kiven rikkoutumiseen on ilmeisesti liuskeisuutta jyrkässä kulmassa leikkaava 
rakoilu. Tämä rakoilu on osin kasvanut umpeen (kuva 4), mutta kivi on arpeutuneen 
rakoilun suunnassa niin heikkoa, että se rikkoutuu pieneksi silpuksi käsiteltäessä.  
 

 
 
Kuva 1. Akanvaaran fylliittiä tutkimuskaivannossa koelouhintapaikalla. 
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      Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 13/MYY/07 
 
Kuva 2. Akanvaaran tutkimuskaivantojen sijainti vaaran etelään ja länteen viettävällä 
rinteellä.  
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Akanvaaran tutkimuskohteelle oli suunnitteluvaiheessa kaavailtu tehtäväksi 
takymetraus ja sen perusteella maastomalli sekä koelouhinnan yhteydessä otettavaksi 
näytteitä laboratoriotutkimuksia varten. Koelouhitusta paikasta on otettu näytteitä 
mutta laboratoriotutkimuksia ei ole tehty ja koelouhinnan tulosten perusteella ei 
kannata tehdäkään. 
 
 

 
 
Kuva 3. Akanvaaran fylliittiä koelouhinnan jälkeen. 
 

 
 
Kuva 4. Akanvaaran liuskeessa näkyvä arpeutunut rakoilu josta kivi rikkoutuu 
käsiteltäessä.  
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4.2 Kotilan tutkimuskohde 
 
Kotilan tutkimuskohde on vanha kivenottoalue, jolta kiveä on nostettu jo yli sadan 
vuoden aikana. Kyseistä kiveä on käytetty Kainuussa yleisesti tulisijojen ja piippujen 
rakennusmateriaalina. Lisäksi kiveä on käytetty tehtäessä hirsirakennusten 
perustuksia. Myöhemmin liuskeen käyttö on yleistynyt kaikenlaisessa 
piharakentamisessa, laatoituksissa, portaissa, muureissa ym. 
 
Tutkimusalueen maanomistus on hajanainen, kuvassa 5 näkyvät eri tilojen rajat ja 
rekisterinumerot liuskeenottoalueella ja lähiympäristössä. Karttakuvassa näkyvät 
ainoastaan suurempien louhosten sijainnit. Näiden isompien louhosten lisäksi alueella 
on kymmeniä pieniä puuston peittämiä louhoksia. Valtaosin kiven nosto on 
tapahtunut kyläkunnan yhteisomistuksessa olevalla alueella R:no 878:1, lisäksi tilan 
4:15 maalta on nostettu liusketta Puolanka – Ristijärvi tien molemmin puolin. 
Moilasten yhteisomistuksessa olevalla tilalla 878:8 sijaitsee runsaasti vanhoja 
liuskemonttuja joita on hyödynnetty 1900-luvun alkupuolella. Lisäksi runsaasti 
liusketta on irrotettu tilojen 5:13 ja 878:8 rajalla sijaitsevasta louhoksesta. Tilan 161:4 
lounaiskulmassa on ollut myös pieni kivenottopaikka. 
 
Kotilan tutkimuskohteelle tehtiin tutkimuskaivantoja hyvälaatuisen liuskeen jatkeiden 
selvittämiseksi tilojen 161:4 ja 878:1 alueille ( kuva 4). Tutkimuskaivannot 
puhdistettiin ja pestiin niiltä osin kuin se oli mahdollista (kuvat 6 ja 7). Tutkimusojat 
ja avatut kallioalueet detaljikartoitettiin ja valokuvattiin. Kaivantojen perusteella paras 
paikka liuskeen tuottamiseen on olemassa olevien louhosten lisäksi on tilojen 161:4 ja 
878:8 rajaseutu. 
 
Liuskeiden magneettisia ominaisuuksia pyrittiin käyttämään hyödyksi potentiaalisten 
liuskepaikkojen määrittämiseksi ja seuraamiseksi. Menetelmä näyttäisi ainakin jossain 
määrin rajaavan selviä vyöhykkeitä, joita pystyttiin magneettisesti seuraamaan. 
Kuvassa 5 on esitetty kolmen vierekkäisen magneettisen anomalian sijainti. 
Läntisimmän magneettisen anomalian vieressä on ollut koko matkalla hyvälaatuista 
liusketta. Magneettisuus johtuu kiilleliuskeessa olevasta hienorakeisesta 
magnetiittipirotteesta. Sinänsä magneettisuudella ei ole mitään tekemistä sen kanssa 
onko kyseessä hyvä vai huonolaatuinen liuske, mutta geofysikaalisten ominaisuuksien 
avulla pystytään seuraamaan tiettyjen kerrosten jatkumista. Merkittävin tekijä 
näyttäisi olevan liuskeisuuden säilyminen mahdollisimman hyvin yhdensuuntaisessa 
tasossa jolloin vinoja leikkaavia liuskepintoja on mahdollisimman vähän. 
Yhteisalueen itäosassa  olevassa louhoksessa ongelma on paikoin hyvin näkyvissä, 
liuskeisuuspinnat eivät ole yhdensuuntaisia, jolloin liuskeesta tulee helposti 
kiilamaista ja liuskeen koko pienenee. 
 
Jukka Yletyisen parhaaksi katsomassa paikassa (kuva 8) toteutettiin koelouhinta. 
Ensimmäisessä vaiheessa koelouhinta ei täysin onnistunut urakoitsijan puutteellisen 
kaluston vuoksi ja tästä johtuen Yletyisen purettua ensimmäisen louhintayrityksen 
jäljet tehtiin uusi koelouhinta, jonka tuloksena saatiin irti hyväkokoista laattaa. 
Jälkimmäisen koelouhinnan tulokset ovat nähtävissä keväällä kun Jukka Yletyinen on 
päässyt purkamaan koelouhintapaikan. 
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           Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 13/MYY/07 
 
Kuva 5. Kotilan tutkimuskohteiden tutkimuskaivannot ja magneettiset anomaliat. 
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Kuva 6. Tutkimuskaivannossa olevaa hyödyntämiskelpoista liusketta. 
 

   
 
 
Kuva 7. Kotilan liusketta tutkimuskaivannossa 
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Kuva 8. Koelouhittu paikka kuvassa keskellä. 
 
 
 
4.3 Mekkomäen tutkimuskohde 
 
Mekkomäen kiharaa kiilleliusketta tutkittiin edellisen kerran 1999. Kesolan (1999) 
raportti kuvaa mielestäni hyvin olemassa olevan tilanteen hylätyllä louhoksella ja 
lähiympäristössä. Kyseisen tutkimuksen yhteydessä on tehty hylätyn louhoksen 
detaljikartoitus, ympäristön kartoitus sekä lähes riittävä syväkairaus kohteen 
mahdollista avaamista ajatellen.  Kesolan raportin kartoissa näkyy myös granaatti-
sillimaniittigneissiin  louhittu noin 20 metriä pitkä, 4 metriä leveä ja 2-3 metriä syvä 
koelouhintakaivanto. Kyseisessä kaivannossa on hyvin näkyvissä alueen poimuttunut  
granaatti-sillimaniittigneissi, jota Kesola suosittelee eheytensä puolesta 
rakennuskiveksi.  
 
Tämän tutkimuksen yhteydessä revidoitiin olemassa olevaa louhosta ja ympäristön 
kallioalueita, testattiin protonimagnetometrilla liuskeen erottumista ympäristön kivistä 
ja otettiin minikairalla kolme näytettä louhoksen eteläpuolen poimuttuneista granaatti-
sillimaniittigneisseistä. Tämän lisäksi Risto Lahnalampi kävi louhintaurakoitsija 
Ahokkaan kanssa suunnittelemassa koepalojen irrottamista louhoksesta tai lähistöltä. 
 
Mekkomäen olemassa oleva louhos on tällä hetkellä sellaisessa kunnossa (kuva 9), 
että ainut järkevä tapa tutkimusten jatkamiseksi olisi syväkairaus. Sillä saataisiin lisää 
tietoa kiharaliuskeen jatkeista olemassa olevan louhoksen alapuolelta. Kesolan 
tutkimusten kairaukset kuitenkin jo osoittavat, että louhoksen alla on edelleen 
hyödynnettävissä olevaa liusketta. Kiharaliuskeen hyödyntäminen olemassa olevan 
louhoksen pohjan alta on kaikkine valmistelevine töineen erittäin kallis toimenpide. 
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Ympäristössä olevat kallioalueet ovat vaihtelevia graniitteja, graniittialueiden väleissä 
olevien suoalueiden reunoilla on paikoin näkyvissä liuskesulkeumia ja riekaleita. 
Näiden perusteella Kesola (1999) on mielestäni tehnyt oikean tulkinnan liuskeiden 
ikäänkuin kelluvan  graniitissa. Ympäristössä ei ole kuitenkaan mitään sellaista 
paikkaa jota kannattaisi tutkia hyödyntämisen kannalta. Kuvaan 10 on rajattu alue 
jonka alueella on tutkittu ympäristön kallioita. 
 
Karttaan  kuvassa 10 on merkitty myös otettujen minikairanäytteiden sijainnit. Nämä 
näytteet sahattiin ja kiillotettiin GTK laboratoriossa. Näytteiden ulkonäkö on niin 
vaatimaton ja paikka, josta kiveä voitaisiin yrittää hyödyntää niin vaikea ettei 
jatkotutkimuksiin ollut perusteltua ryhtyä. 
 
Samaan päätelmään tulivat myös Risto Lahnalampi ja Mika Ahokas etsittyään 
paikkaa, josta olisivat suorittaneet koelouhintaa.  
 

 
 
Kuva 9. Näkymä Mekkokallioiden louhoksesta. Louhoksen pohja on pohjavesipinnan 
tasalla. Louhoksen avaaminen edellyttäisi vesien poistamiseksi tehtyjen vanhojen 
kanavien mittavaa syventämistä tai jatkuvaa pumppausta. Louhoksen pohjaa peittää 
kauttaaltaan louhejäte. Kuvan yläosassa keskiosan oikealla puolella on granaatti-
sillimaniittigneissiin louhittu tutkimuskaivanto. Matalaan kallioalueeseen liittyy 
suuria ongelmia mikäli suunnitellaan mittavaa rakennuskivilouhintaa.  
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             Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 13/MYY/07 
 
Kuva 10. Kartta Mekkomäen tutkimuskohteesta, revidoitu alue ja näytepaikat. 
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4.4 Rahikkalanvaaran tutkimuskohde 
 
Rahikkalanvaaran lounaispuolella sijaitseva tunnettu kiharaliuske-esiintymä sijaitsee 
UPM-yhtiön omistamalla maalla. Esiintymää on ensimmäisen kerran yritetty 
hyödyntää 1980-luvun lopulla. Tällöin esiintymää avattiin noin 300 neliön suuruiselta 
alueelta. Räjäyttämällä irrotetuista lohkareista yritettiin tehdä kiilaamalla 
mekkokallioiden tyyppisiä laattoja. Kiven erilaisista ominaisuuksista johtuen 
kiharaliuske lohkeaa hankalasti laatoiksi. 
 
Ennen tätä varsinaista louhintakokeilua kallioalueen jyrkänteistä ja irtolohkareista oli 
irrotettu vähäisiä määriä kiharaliusketta uunikiviksi. 
 
Kainuussa tehtyjen rakennuskiviselvitysten yhteydessä kallioalueesta tehtiin 
havainnot ja alue katsottiin lisäselvityksiä vaativaksi. Lisäselvitysten yhteydessä 
kallioalueelta otettiin kiilapaloja sahaus ja kiillotuskokeiluja varten. Kiven todettiin 
olevan riittävän ehjää mahdollista rakennuskivituotantoa ajatellen. Eri suuntiin 
tehtyjen sahaus ja kiillotuskokeiluiden tuloksena kiveen saatiin hyvin kiinnostava 
ulkonäkö. Kiviteollisuusliitto valitsi myöhemmin kiven vuoden rakennuskiveksi. 
 
Tuotantoa varten Paljakka Gold niminen yhtiö solmi vuokrasopimuksen UPM:n 
kanssa. Paljakka Gold irrotti räjäyttämällä vähäisen määrän kiveä. Erilaisten 
tapahtumien jälkeen vuokraoikeus siirtyi Lapp Rock Oy:lle ja kyseisen yhtiön 
konkurssin yhteydessä nykyiselle vuokrasopimuksen haltijalle Viinko Oy:lle. 
Lapp Rock:in toimesta alueelle haettiin maa-aines ja ympäristölupa. Yhtiö irrottikin 
vähäisen määrän kiveä vaijerisahauksella ennen konkurssiaan.  
 
Nykyiset tutkimukset on rajattu olemassa olevan vuokra-alueen koillispuolelle. 
Esiintymän tutkiminen lounaan suuntaan on mahdotonta, se menee suon alle ja sen 
jälkeen niin lähelle Kongasjärveä, ettei tutkiminen ja varsinkaan hyödyntäminen olisi 
mahdollista. 
 
Aikaisempien tutkimusten perusteella oli tiedossa ettei kiharaliusketta ole 
avokallioista löydettävissä vuokra-alueen ulkopuolelta. Tämän perusteella ainoat 
mahdollisuudet tutkimusten tekoon olivat geofysikaaliset mittaukset, 
tutkimuskaivannot ja syväkairaus. 
 
Tutkimukset aloitettiin tekemällä geofysikaalisia mittauskokeiluita tunnetun 
kiharaliuskeen ylitse. Varsin nopeasti selvisi että osa kiharaliuskeesta oli 
magneettisesti ympäristöstään poikkeavaa. Tätä ominaisuutta käytettiin hyväksi ja 
kiharaliuskeen oletettu magneettinen maksimi merkittiin maastoon merkkinauhoilla ja 
samalla gps –laitteella mitattiin maksimin sijainti. Mittauksella seurattiin oletettua 
jatketta Viinko Oy:n vuokra-alueelta Paakanajärven etelärantaan saakka. 
Paakanajärven Rahikkalanlahden kohdalla anomalia menee järveen.  
 
Tutkimusten yhteydessä löydettiin kolme kiharalohkaretta, jotka vahvistivat uskoa 
liuskeen jatkeista pohjoiseen. Kuvassa 15 näkyvät lohkareiden sijainnit. Kahden 
pohjoisimman lohkareen lähtöpaikka on jossain Paakanajärvessä.  
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Magneettisten mittausten perusteella kaivettiin kolme tutkimuskaivantoa (kuvat 11 ja 
12), näistä kaksi pystyttiin kaivamaan kallioon asti, keskimmäisessä kaivannossa 
maapeite oli niin paksu ettei kallioon päästy. 
 
Lähimmäs Viinko Oyn vuokra-aluetta kaivetussa tutkimuskaivannossa kvartsiitin 
välissä tavattiin noin 20 metrin paksuinen vyöhyke kiharaliusketta ja siihen 
tunkeutuneita graniittijuonia. Paikka vastasi täysin tilannetta louhitulla alueella. 
Rahikkalanvaaran itärinteelle ei yritetty kaivaa muita tutkimuskuoppia paksujen 
maapeitteiden vuoksi. 
 
Hanhilamminsuon pohjoispuolelta löydettiin muutamia pieniä kalliopaljastumia. 
Alueelle kaivettiin 89 metriä pitkä tutkimuskaivanto. Tutkimuskaivannossa  on 
vaihtelevasti kvartsiittia ja kiilleliusketta, osin pelkkää kiillettä. Tutkimuskaivannon 
länsireunasta 22 metrin kohdalla on rypyttynyttä kiillerikasta kiveä noin metrin 
matkalla, muilta osin kvartsiitti ja kiilleliuske vuorottelevat. Paikoin kvartsiitti on 
selvästi poimuttunutta. Tutkimuskaivannossa ei tavata hyödynnettävissä olevaa 
kiharaliusketta, joskin magneettinen anomalia ja rypyttynyt kiilleliuske sattuvat 
samaan kohtaan. 
 
Tulosten perusteella onkin nähtävissä, että kiharaliuskeen paksuus vaihtelee. 
Magneettinen anomaliakin on heikoimmillaan Hanhilammensuon eteläpuolella. Tämä 
johtuu joko liuskepinkan kapeudesta tai paksuista maapeitteistä. Syväkairausten 
tulosten perusteella näyttää ilmeiseltä että molemmat tekijät vaikuttavat. 
 
Kiharaliuskeen tuotantopotentiaalin selvittämiseksi oli suunniteltu myös 
syväkairausta. GTK:n urakoimana toteutettiin viiden reiän kairausohjelma. Kairaus 
toteutettiin niin, että saatiin mahdollisimman paljon tietoa sellaiselta alueelta, jolla 
kiharaliuskeen hyödyntäminen olisi mahdollista. Kuvassa 12 näkyvät kairatut reiät 
niiden suunta ja reikätunnus. 
 
Kaikilla viidellä reiällä löydettiin kiharaliuske. Reikää R370 lukuun ottamatta 
kairauksella lävistettiin koko kiharaliuske. Reiän 370 kohdalla on poimurakenne, 
jonka vuoksi reikä leikkaa osin huonossa kulmassa kiveä ja kairauskustannusten 
säästämiseksi reikä lopetettiin syvyydellä 56.60. Kiharaliusketta lävistettiin seuraavan 
taulukon mukaisesti: 
 
Taulukko 1. Tietoja kairatuista rei’istä. 
 
 maata kvartsiittia  kiharaliuske              kvartsiitti 
R368 0 – 3.0 - 9.40 - 44.00               -49.50 
R369 0 – 4.0 - 11.30 - 46.50               -50.80 
R370 0 – 8.0  - 56.60 
R371 0 – 10.0 - 18.00 - 53.20 heikko kihara, loppu suoraa 
R372  0 – 8.0  - 27.00 - 44.0 pientä ryppyä  -47.30 
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          Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 13/MYY/07 
 
Kuva 11. Kartta Rahikkalanvaaran tutkimusalueesta. Tutkimuskaivantojen, reikien ja 
kiharalohkareiden sijainnit sekä kiharaliuskeen aiheuttaman magneettisen anomalian 
kulku. 
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       Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 13/MYY/07 
 
Kuva 12. Rahikkalanvaaran tutkimuskaivannot, kairareiät ja kairaussuunta sekä 
kiharaliuskeen aiheuttama magneettinen anomalia. 
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Kuva 13. Reikä 368 laatikot 1 -4. Rikkonainen kvartsiitti 9.0 metriin asti, ruhjeen 
jälkeen alkaa poimuttunut liuske. 
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Kuva 14. Reikä 368 laatikot 5 – 8, kiharaliusketta jossa graniittijuonia.  
Kiharaliusketta 44.0 asti minkä jälkeen serisiittiä sisältävä kvartsiitti. 
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Kuva 15. Reikä 368 laatikko 9. 
 
Yhteensä kairattiin  257,4 metriä. Reikien 368 ja 369 kohdalla maapeitteen paksuus 
oli  2 – 2.5 metriä, reikien 370, 371 ja 372 kohdalla maapeite on yli 5 metriä. 
Eheytensä ja paksuutensa puolesta kiharaliuske on hyödynnettävissä koko sillä 
matkalla minkä se on kairauksella todettu. Reikien 372 ja 371 kohdalla hyvälaatuinen 
kiharaliuske kapenee selvästi ja rypytys ei ole yhtä voimakas kuin rei’issä 369 – 370. 
Reiän 371 kivi vastaa  hyvin montun M3 kiviä, montussa rypytys on vielä 
vähäisempää.  
 
Maapeitteen paksuus asettaa omat rajoituksensa reikien välisellä alueella, lisäksi suon 
läheisyys saattaa vaikeuttaa reikien 368 – 369 välisellä alueella. Liuskeen kulku pitkin 
rinnettä helpottaa kuitenkin sen hyödyntämistä. Kuvissa 11, 12 ja 13 on digikuvat 
reiän R368 kivistä. 
 

 
 
Kuva 16. Tutkimuskaivanto M1 Rahikkalanvaara. Kiharaliuskekappaleita 
tutkimuskaivannon pohjalla. Kaivantoa ei pystytty pesemään koska vesien 
poistaminen olisi ollut mahdotonta. Kivi kompassin alla kiharaliusketta.  
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4.5 Särkivaaran tutkimuskohde 
 
Särkivaaran tutkimuskohde tuli esille vuonna 2001 tehdyissä Kainuun 
rakennuskivitutkimusten jatkoselvityksissä. Lähistöllä sijaitsi jo silloin Paljakka Gold 
yhtiön liuskelouhos Puolangan kunnan omistamalla maalla. Paljakka Gold on louhinut 
Kotilan tyyppistä kiilleliusketta kahdesta erillisestä louhoksesta, samalla 
liuskevyöhykkeellä. Hyvällä markkinoinnilla ja suunnittelulla yhtiö pystyi 
hyödyntämään lähes kaiken louhimansa kiven.  
 
Lähistöllä UPM:n maalla vastaavaa liusketta oli paljastuneena metsäautotien pohjalla. 
Kotilassa tehtyjen tutkimusten perusteella oli oletettavissa, että liuske näkyisi 
magneettisena anomaliana. Magnetometrilla mitattiin profiileita Puolangan kunnan 
maalla olevien louhosten poikki sekä eri kohdista UPM:n maalla. Liuskeessa on 
selvästi erotettavissa isoja biotiittirakeita sisältävä liuske, jossa on myös 
hienorakeinen magnetiittipirote, liuske aiheuttaa magneettisen anomalian.  
 
Karttaan (kuva 18) on merkitty magneettinen anomalia, joka on seurattavissa useiden 
kilometrien matkalla ja jota voidaan käyttää hyväksi liuskeen jatkeiden 
paikantamisessa.  
 
Särkivaaran liuskeen tutkimiseksi kaivettiin yhteensä 300 metriä tutkimuskaivantoa. 
Tutkimukset oli keskitettävä alueelle missä pystyttiin toimimaan vähin vahingoin ja 
maapeitteet olivat riittävän ohuet, jotta kalliota pystyttiin avaamaan kaivinkoneella. 
Taimikkoa kasvavan aukon etelä- ja pohjoispäähän kaivettiin tutkimusojat 
kohtisuoraan liuskeisuutta vastaan. Vinosti liuskeisuuden kulkua leikkaava tienvarren 
oja puhdistettiin myös tutkimuksia varten (kuvat 18 ja 19). Lisäksi kaivettiin länteen 
viettävään rinteeseen viisi erillistä tutkimusmonttua. Näillä montuilla ei päästy 
missään kallioon saakka sillä maapeite oli yli 4 metriä. Maapeitteen paksuneminen 
näkyy myös taimikon pohjois- ja eteläreunaan kaivetuissa tutkimuskaivannoissa, 
maapeite paksunee länteen päin.   
 
Tutkimuskaivannot puhdistettiin ja niistä tehtiin detaljikartoitus. Louhintaurakoitsija 
Mika Ahokkaan ja yrittäjä Risto Lahnalammen kanssa suunniteltiin koelouhintaan ja 
näytteenottoon liittyvät louhintatyöt. Lahnalampi urakoi tarvittavia maanpoistoja 
koelouhinta-alueelta ja kaksivaiheisen koelouhinnan ensimmäinen vaihe tehtiin 
syyskuun loppupuolella ja toinen vaihe lokakuun lopulla. Kuvassa 18 olevasta 
koelouhitusta montusta M1 saatiin jo ensimmäisessä vaiheessa irtoamaan riittävän 
suurta laattaa (kuva 24) ja paksummat kivet lohkeavat kohtuullisen hyvin kiilaamalla 
laatoiksi (kuvat 20, 21 ja 22). Parhaimmillaan kivi on kaunis vihertävä liuske, jossa 
biotiittisuomut näkyvät tummanvihreinä täplinä. Huomattava osa on väriltään 
eriasteisesti ruskeapintaista. Ilmiö on alueen kiville tyypillinen ja sitä esiintyy 
erityisesti niillä rakopinnoilla, jotka ovat avoimia. Tätä kiven värjääntymistä Paljakka 
Gold käytti hyödykseen markkinoimalla erilaisia pronssi ja rautavärejä. 
 
Kartalla kuvassa 18 näkyy liuskeen poikki kairattu reikäprofiili, viisi reikää yhteensä 
99.1 metriä. Tutkimuskaivantojen itäpuolella olevissa rei’issä kiilleliuskeessa on usein  
näkyvissä poimuttunut kerroksellisuus, jota liuskeisuus leikkaa. Liuskeisuus on 
kehittynyt niin voimakkaaksi, että kivi lohkeaa kerroksellisuudesta huolimatta aina 
samansuuntaisesti. Tien itäpuolella olevissa rei’issä liuske ei ole yhtä laadukasta kuin 
tien länsipuolella. 
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Syväkairausraportit ja valokuvat kairarei’istä on taltioitu CD-levylle PDF- ja JPG-
tiedostoina. Kuvassa 23 on esimerkkinä valokuvat reiästä R323.  
 
Metsäautotien länsipuolella liuskeisuus on niin voimakas, ettei kerrosrakenteita ole 
näkyvissä. Asteittain kivessä biotiittirakeiden koko  kasvaa länteen päin. 
Kiillesuomujen runsas esiintyminen samalla liuskeisuuspinnalla helpottaa kiven 
laattamaista lohkeavuutta.  
 
Reiässä R324 on lävistetty myös kerros, joka aiheuttaa magneettisen anomalian. 
Suuria biotiittisuomuja sisältävässä liuskeessa on hienorakeinen tasainen 
magnetiittipirote. 
 
Toisen louhintavaiheen jälkeen koelouhintamonttua ei ole avattu mutta liusketta 
näyttäisi olevan paljon hyödynnettävissä. Montun puhdistaminen ja siitä saatavan 
kiven määrä ja laatu tulevat olemaan avainasemassa suunniteltaessa alueen jatkoa. 
 
Kotilan tyyppisiin liuskeisiin liittyy oleellisesti vaihtelut myös liuskeisuuden 
suunnassa. Olemassa olevilla Kotilan kylän louhoksilla, Paljakka Goldin 
hyödyntämällä alueella ja myös nyt tutkitulla alueella tapahtuu liuskeisuuden 
suuntaisia muutoksia. Parhaat liuskepaikat saattavat yllättäen päättyä liuskeisuuden 
kulun suunnassa jatkuakseen taas jonkin matkan päässä. Kvartsijuonet jotka ovat 
tunkeutuneet myös liuskeisuuden suuntaisiin avautuneisiin tiloihin vaikeuttavat 
paikoin kiven hyödyntämistä.  
 

      
 
Kuva 17. Kotilan tyyppistä liusketta montussa M1. Avoimet liuskepinnat ovat  
harvassa liuskeisuus ja kerroksellisuus ovat samassa tasossa.  
  



 26

 
          Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 13/MYY/07 
 
Kuva 18. Särkivaaran tutkimuskaivannot,  koemontut ja tehdyt kairareiät. Yhtenäinen  
violetti viiva kuvaa magneettista anomaliaa. 
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Kuva 19. Tiheä liuskeisuuden suuntainen rakoilu, liuske lohkeillut pinnassa pieniksi 
ohuiksi lintoiksi. M2_105,40. 
 
 

 
 
Kuva 20. Montun M2  keskellä sijaitsevasta poikittaisesta kaivannosta ammuttua 
kiveä. 
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Kuva 21. Särkivaaran koelouhintamonttua M1 ensimmäisen räjäytyksen jälkeen. 
 
 

 
 
 
Kuva 22. Tien varressa olevasta tutkimuskaivannosta M2 ammuttua näytettä. 
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Kuva 23. Reikä 323 laatikot 1 – 2 biotiittitäpläistä Kotilan tyypin liusketta.  
 



 30

 
 
Kuva 24. Valokuva koelouhinnassa irronneesta laatasta. Laatan koko noin 50 x 40 
cm.  
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5. YHTEENVETO TUTKIMUSKOHTEILLA TEHDYISTÄ 
TUTKIMUKSISTA JA TULOKSISTA 
 
Taulukko 2. Yhteenveto esiintymillä suunnitelluista ja toteutetuista tutkimuksista.  
 
Vaihe Akanvaara Kotila Särkivaara Mekkomäki Rahikkalanvaara

1 Pieni 
koelouhinta 

   Geofysikaaliset 
mittaukset 

2 Takymetraus Takymetraus Takymetraus   
3 Kartoitus Kartoitus Kartoitus Kartoitus Kartoitus 
4 Tutkimusojat Tutkimusojat Tutkimusojat Tutkimusojat Tutkimusojat 
5    Kairaus Kairaus 
6 Koelouhinta Koelouhinta Koelouhinta Koelouhinta Koelouhinta 
7 Laboratorio-

tutkimukset 
Laboratorio-
tutkimukset 

Laboratorio-
tutkimukset 

Laboratorio-
tutkimukset 

Laboratorio-
tutkimukset 

8 Raportti Raportti Raportti Raportti Raportti 
 
 
Vaihe Akanvaara Kotila Särkivaara Mekkomäki Rahikkalanvaara

1  Magneettisia 
mittauksia 

Magneettisia 
mittauksia 

Magneettisia 
mittauksia 

Magneettisia 
mittauksia 

2      
3 Kartoitus Kartoitus Kartoitus Kartoitus Kartoitus 
4 Tutkimusojat Tutkimusojat Tutkimusojat  Tutkimusojat 
5   Kairaus 99.1 

metriä 
 Kairaus 257.4 

metriä 
6 Koelouhinta Koelouhinta Koelouhinta   
7      
8 Raportti Raportti Raportti Raportti Raportti 

 
 
Taulukossa 2 on esitetty suunnitellut ja toteutuneet tutkimukset. Ylempi osa 
taulukosta kertoo suunnitelman mukaiset tutkimukset ja alempi osa sen mitä on 
toteutettu. Geofysikaalisia mittauksia tehtiin Akanvaaraa lukuun ottamatta kaikilla 
kohteilla ja Akanvaarallakin testattiin magneettisuutta, mutta kivien samanlaiset 
magneettiset ominaisuudet estivät menetelmän hyödyntämisen. 
 
Suunniteltu takymetraus tai gps-mittaus ja mallinnus jäi tekemättä Kotilan kohteen 
osalta johon se ohjausryhmässä suunniteltiin toteutettavaksi. Paras aika sen tekoon 
olisi ollut kevät 2007. Hankkeen rahoitus ei riittänyt laboratoriotutkimusten ja 
mallinnuksien toteutukseen.  
 
Kartoitusta tehtiin kaikkien kohteiden alueella, tutkimuskaivannot detaljikartoitettiin. 
 
Tutkimusojia tehtiin kaikkien muiden kohteiden alueille paitsi Mekkomäkeen jonka 
tutkiminen lisää vaatisi aivan eri kokoluokan budjetin ja toisaalta Kesolan 1999 
tekemät tutkimukset antavat erinomaisen kuvan niistä mahdollisuuksista mitä 
Mekkomäen kohteella on mahdollista tehdä.  
 



32

Koelouhinta toteutui Akanvaaran, Kotilan ja Särkivaaran kohteilla . Mekkomäen
osalta arvio koelouhinnan vaatimasta budjetista oli vähintään koko hankkeen budjetti
ja Rahikkalanvaaran osalta ei ollut mitään paikkaa missä koelouhinta olisi ollut
mandollista.

Laboratoriotutkimuksia kohteista ei ole toteutettu.

Akanvaaran fylliitti ei sovellu liusketuotantoon, liuskeen saanti tulisi olemaan niin
olematon ettei tuotannolle saataisi mitään katetta.

Kotilan liuske soveltuu hyvin tuotantoon ja on edelleen paras paikka tämäntyyppisen
liuskeen tuottamiseen, maanomistus osin hankala.

Mekkomäen poimuttunut kiilleliuske, "kiharaliuske" ja poimuttunut granaatti-
sillimaniittigneissi . Kiharaliuske soveltuisi hyvin ominaisuuksiensa puolesta
tuotantoon . Louhos on kuitenkin osin ryöstölouhittu ja osin graniittipahkujen
rikkoma, joten kiven tuottaminen tulee olemaan vaikeaa ja kallista . Louhos pitäisi
puhdistaa ja valmistella louhinta niin että se pystyttäisiin tekemään nykyisen
pohjavesipinnan alapuolelta.

Poimuttunut granaatti-sillimaniittigneissi voisi osittain eheytensä puolesta soveltua
luonnonkiven tuotantoon . Matala kallioalue aiheuttaisi ongelmia louhinnassa ja
esiintymän laajuus ei ole tiedossa eikä helposti selvitettävissä . Eikä ole tiedossa
olisiko kyseiselle kivelle markkinoita.

Rahikkalanvaaran poimuttunut kiilleliuske, "kiharaliuske" jota Lapp-Rock Oy on
louhinut vaijerisahauksella . Konkurssipesän myynnin myötä vuokra-alue siirtyi
Viinko Oy:lle . Tutkimuksilla pyrittiin selvittämään liuskeen jatkeita ja etsimään
sovelias paikka vuokra-alueen ulkopuolelta . Tutkimusten tuloksena kiharaliusketta
pystyttiin seuraamaan noin 2 .1 kilometrin matkalla. Tästä kairauksella on
varmennettu 800 metrin matkalla liuskeen sijainti ja paksuus . Syväkairauksen tulosten
perusteella kiharaliuske on osittain eheydeltään luonnonkiven tuotantoon soveliasta
mutta osittain poimuttuneiksi laatoiksi lohkeavaa kuten "Mekkomäen kihara".

Maapeite on pienin reikien R368 ja R369 välisellä alueella ja liuske on paksuin reiän
R370 poimun kohdalla,
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