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Tiivistelmä 
 

Geologinen tutkimuslaitos (GTL) ja Oy Lohja Ab etsivät yhteistyössä kaoliini-
esiintymiä Kainuun liuskejaksolla ajalla 1.6.1981 31.12.1983. Kaoliiniprojektin 
tarkoituksena oli käyttökelpoisten kaoliiniesiintymien löytäminen. Tutkimusalue 
oli Puolangan ympäristössä, suuruudeltaan 1700 km2. 
 
Näytteenottomenetelminä käytettiin cobrausta, kaivinkonemontutusta ja iskukai-
rausta. Laboratoriamääritykset jakautuivat seulonta- ja raejakauma-analyyseihin 
(fraktiointi, Sedigraph-partikkeliana1ysaattori), mineraalimäärityksiin (XRD, 
TGA, DTA) ja kemiallisiin analyyseihin (AAS, NAA, XRF). Lisäksi Oy Lohja 
Ab:n toimesta suoritettiin kaoliininäytteiden rikastusteknisiä laatuselvityksiä. 
 
Puolangan kaoliiniesiintymät liittyvät arkosiitteihin ja maasälpäpitoisiin serisiitti-
kvartsiitteihin. Kaoliinirapautumat on jaettu kahteen pääryhmään: ruhjekaoliinei-
hin ja residuaali- (in situ) rapautumiin Ruhjekaoliinit esiintyvät ruhjevyöhykkeis-
sä ja ovat yleensä pienialaisia, kapeita, jyrkkäasentoisia ja laadullisesti heterogee-
nisiä Residuaalirapatumat ovat laaja-alaisia, homogeenisia rapautumia ja sijaitse-
vat tyypillisesti vaarojen rinteillä. Residuaalirapautumien ongelmana on rapau-
tumisen heikkeneminen nopeasti syvemmällä, mikä viittaa tertiääriseen rapautu-
maan. 
 
Tutkimusalueelta läpikäytiin 36 erillistä tutkimuskohdetta. Viitteitä 
kaoliinirapautumasta tavattiin 13 tutkimuskohteessa. Alustavasti rajattuja ja 
arvioituja esiintymiä ovat Kerkkä, Latva, Poskimäki, Honkavaara, Äylönvaara, 
Kanakangas ja Törmänmäki (7 kpl). Cobra-porauksella on lisäksi paikallistettu 
kaoliinirapautumaa Kurikkavaaralta, Väyrylänkylästä, Vantasvaaralta, 
Äylönvaaralta (E) Pahkavaaralta ja Holstinjärveltä (6 kpl). 
 
Seitsemässä tutkitussa esiintymässä on valkoista kaoliinirapautumaa alustavasti 
arvioitu n. 8 milj. tn, josta Kerkän esiintymässä n. 6 milj. tn. Kaoliinirikastetta en. 
määrästä saattanee n. 1 milj. tn, joka vastaa Suomen paperiteollisuuden 2-3 
vuoden kokonaiskulutusta Kaoliiniesiintymien laatuselvitykset ovat vasta 
alkuvaiheessa, joten kaoliiniesiintymien taloudellista arvoa ei tiedetä. 
Pääongelmana kaoliinirikasteen laadun suhteen on kaoliinirapautuman korkea 
kvartsi- ja serisiittipitoisuus, lisäksi korkea rautapitoisuus edellyttää oman 
valkaisuprosessin kehittämistä. 
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1. Johdanto 

 
Puolangan kaoliiniesiintymiä on tutkittu 1920-luvulta lähtien. Väyrynen (1921, 
1924, 1928, 1929) esitti kaoliinirapautumien olevan arkeeisten kivilajien rapautu-
mistuotteita. Frosterus (1928, 1929) sitä vastoin epäili, kuinka kaoliini olisi 
kyennyt säilymään voimakkaan orogenian aikana. Aivan viime aikoihin saakka 
ovat Väyrysen ajatukset olleet hyväksyttyjä (Eskola 1963, Simonen 1971). 
 
Kainuun liuskejaksolta on ilmestynyt 1:400 000 kivilajikartat Kajaani (lehti C 4, 
Wilkman 1929) sekä Oulu ja Tornio (lehdet C5 B5) (Enkovaara et al., 1952). 
Vastaavat kivilajikarttojen selitykset ovat vuosilta 1931 (Wilkman) ja 1953 
(Enkovaara et al.) E.m. lisäksi Kainuun liuskejakson länsiosasta on ilmestynyt 
1:100 000 kivilajikartta Laajoen väitöskirjatyönä (1973).
 
Viimeisin Puolangan kaoliiniesiintymiä käsittelevä julkaisu on Laajoki (1975), 
jossa Puolangan kaoliinisavia esitetään prekambrista kallioperää nuoremmiksi ja 
verrataan jopa muualla Suomessa tavattuihin preglasiaalisiin rapautumissaviin 
(Härme 1949, Nuutilainen 1973). Samaan tulokseen cm päädytty Puolangan 
kaoliiniesiintymien mineralogiaa käsittelevässä pro gradutyössä (Venäläinen 
1982), joka on koottu kaoliiniprojektin aineistosta. Samasta aineistosta on lisäksi 
tehty diplomityö (Helke 1983), jossa käsitellään kaoliinin kemiallista valkaisua. 
 
Tutkimusalue sijaitsee liuskevyöhykkeellä Puolangalla. Tutkimusalueen koko on 
1700 km2 ja tutkimuskohteet ovat seuraavilla karttalehdillä: 3432, 3441, 3442, 
3443, 3444, 3531 ja 3533. Tutkimuskohteita on kaikkiaan 36 kpl. 
 
Geofysikaalisena aineistona on käytetty gravimetrisiä karttoja, jotka on mitattu 
1960-, ja 1970-luvulla GTK:n muiden malmitutkimusten yhteydessä. Lisäksi 
karttalehdeltä 3441 on ilmestynyt v. 1982 aeromagneettinen totaali-intensiteetti-
kartta (1:100 000). 
 
Tutkimusalueen maasto on tyypillistä kainuulaista vaaramaisemaa. Tutkimuskoh-
teet ovat vaarojen rinteillä tai laaksoissa. Yleensä maasto on helppokulkuista. 
Suotuisat kenttätyöolosuhteet vallitsevat toukokuun puolivälistä lokakuun lop-
puun. Talvella on ongelmana runsas lumi, jota saattaa vaarojen päällä olla jopa 
kaksi metriä. 
 
Tiestö on alueella hyväkuntoista. Puolangan ja Paltamon kunnissa on tiet kunnos-
tettu viime vuosina työllisyysvaroin. Lisäksi Kajaani Oy on rakentanut runsaasti 
metsäautoteitä ympäri tutkimusaluetta. 
 
Tutkimusalueen laajuuden vuoksi vaihtelevat kulkuyhteydet tutkimusalueen eri 
osissa voimakkaasti. Tutkimusalueen eteläosassa ovat kulkuyhteydet parhaimmat; 
Kerkän tutkimuskohteesta on matkaa Ristijärvelle 22 km ja Paltamoon 32 km, 
joihin molempiin on rautatieyhteydet. Tutkimusalueen pohjoisosassa, varsinkin 
Puolangan kirkonkylän pohjoispuolella, ovat etäisyydet pitkät; Honkavaaran 
tutkimuskohteesta on matkaa Pesiökylän seisakkeelle 43 km (Hyrynsalmi-
Taivalkoski -rata). Lähimpään kaupunkiin, Kajaaniin, on matkaa Puolangan 
kirkonkylästä 100 km. 
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Tutkimusten tausta 

 
Suomen paperiteollisuus käytti esim. v. 1980 390 000 tn. kaoliinia paperin 
päällyste- ja täyteaineena. Kaoliinin hinta on laadusta riippuen 400-1000 mk/tn, 
joten tuonnin arvo vuosittain on 150-300 milj. mk. 
 
Geologinen tutkimuslaitos aloitti geologi Yrjö Pekkalan aloitteesta kaoliinitutki-
mukset Puolangalla syksyllä 1980. Tällöin kairattiin Latvan kylälle 11 paineilma-
reikää. Kairauksissa tavattiin hyvälaatuista valkeaa kaoliinia Latvakylän etelä-
reunassa olevista kahdesta paineilmareiästä. Geologi Pekkala päätti esittää projek-
tin käynnistämistä Puolangan kaoliinireservin selvittämiseksi. Koska Geologinen 
tutkimuslaitos ei voinut itse rahoittaa laajamittaisia kaoliinitutkimuksia näytteen-
ottoineen, tehtiin yhteistyösopimus Oy Lohja Ab:n kanssa. 
 
GTL:n ja Oy Lohja Ab:n yhteistyösopimus koskien Kainuun liuskejakson Puolan-
gan alueella sijaitsevien kaoliinia sisältävien esiintymien geologisia tutkimuksia 
ja hyväksikäyttöselvityksiä käynnistyi 1.6.1981. Projektin kestoajaksi määrättiin 1 
1/2 vuotta eli vuoden 1982 loppuun. Myöhemmin projektia jatkettiin vuodella eli 
vuoden 1983 loppuun. Projektin johtoryhmän muodostivat geologi Yrjö Pekkala 
GTL:sta ja päägeologi Reijo Saikkonen Oy Lohja Ab:sta. Projektin geologiksi 
palkattiin Jorma Venäläinen 1.6.1981 lähtien ja laborantiksi näytteiden käsitte-
lyyn Eija Pulliainen 1.10.1981 lähtien. Geologi Pekkalan siirryttyä UM:n kehitys-
yhteistyöprojektin palvelukseen kesäkuussa 1982 siirtyi johtoryhmään GTL:n 
edustajaksi valtiongeologi Pentti Ervamaa. Laborantti Eija Venäläinen (o.s. 
Pulliainen) siirtyi projektista muihin tehtäviin vuoden 1982 lopussa ja hänen 
tilalleen palkattiin 1.5.1983 lähtien tekn.yo. Matti Kalervo. Näytteiden käsittelyn 
nopeuttamiseksi palkattiin lisäksi vuoden 1983 lopussa geol.yo Jarmo Kohonen. 
Vuoden 1983 aikana osallistui tutkimusten suunnitteluun myös geologi Jukka 
Marmo GTL:sta. Cobra-ryhmään kuuluivat työnjohtaja ja kaksi apumiestä. 
Vuonna 1981 työjohtajana toimi O. Heikkinen ja vuonna 1982 J. Pitkänen. 
Vuonna 7983 olivat kaikki Cobra-ryhmän jäsenet Puolangan kunnan työllis-
tämistyöllä palkattuja. Cobra-ryhmässä ovat vuosien 7981-1983 aikana työsken-
nelleet seuraavat puolankalaiset työntekijät: E. Heikkinen, T. Hiltunen, P. 
Kemppainen, J. Kemppainen, J. Moilanen, M. Mäkäräinen ja T. Väyrynen. 
 
Tutkimusten alkuvaiheessa käytiin 1äpi gravimetriset minimialueet. Gravimetri-
sistä minimeistä onnistuttiinkin varsin nopeasti paikallistamaan rajaamaan useita 
suurehkojakin kaoliiniesiintymiä. Nämä esiintymät olivat kuitenkin usein 
paksujen irtomaakerrosten peitossa ja heikkolaatuisia. 
 
Tutkimusten kuluessa oli vaaleita, hyvälaatuisia kaoliinirapautumia löydetty 
vaarojen rinteiltä mm. Honkavaaralta, Äylönvaaralta ja Kerkästä. Kun gravimetri-
nen aineisto oli läpikäyty, alettiin näitä hyvälaatuisia kaoliinirapautumia etsiä 
geologisen analogian perusteella. Geologisen analogiatulkinnan mukaisesti 
kaoliinikriittisiä alueita ovat Kainuun korkeat vaarajaksot, joissa isäntäkivilajeina 
ovat maasälpäpitoiset serisiittikvartsiitit tai arkosiitit. Eräissä tutkimuskohteissa 
on kaoliinirapautumien seasta löydetty graniittisia kivinappeja. Selvää näyttöä 
graniittisista isäntäkivilajeista ei ole tutkimusten aikana kuitenkaan saatu. 
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Geologisen analogiatulkinnan tukena käytettiin M. Kuzvartin (v. 1980) julkaisua: 
IGCP Projekt "Genesis of Kaolins": results 1971-1979, sekä Tardy, Bocquier, 
Paquet ja Millot'n (1973) julkaisua: Formation of clay from granite and its 
distribution in relation to topography. Soveltamalla näiden julkaisujen tietoja, 
Puolangan kaoliinirapautumiin ovat vaikuttaneet ilmasto, reliefi, isäntäkivi, 
topografinen asema, tektoniset liikunnot ja jäätikön kulutus. Varsinkin 
kaoliinirapatuman topografisella asemalla ja kaoliinirapautuman laadulla näyttää 
olevan selvä korrelaatio keskenään. Tutkimusfilosofiaa käsitellään kohdassa 4. 
Preglasiaalinen rapautuminen Kainuun liuskevyöhykkeellä. 

 

3. Suoritetut malmitutkimukset 

 
Kesäkuussa 1981 tehdyssä yhteistyösopimuksessa määriteltiin kaoliiniprojektin 
tutkimusalueeksi n. 1 700 km2:n suuruinen alue Kainuun liuskejaksolla. Maantie-
teellisesti tutkimusalueet sijaitsivat Puolangan ympäristössä. 
 
Kenttätyöt aloitettiin välittömästi yhteistyöprojektin käynnistyttyä. Tutkimus-
menetelmät jaettiin maastotutkimuksiin ja laboratoriotutkimuksiin. Maastotutki-
mukset aloitettiin kallioperäkartoituksella sen jälkeen suoritettiin Cobra-näytteen-
otto, tutkimusojien kaivaminen ja iskukairaus tuloksista riippuen. Lisäksi geofysi-
kaalisina tutkimusmenetelminä käytettiin seismistä luotauksia. Tutkimuskohtei-
den valinnassa käytettiin apuna myös ilmavalokuvia ruhjeiden paikallistamiseen. 
Laboratoriotutkimukset, jakautuivat seulonta- ja raekokoanalyyseihin, mineraali-
määrityksiin ja kemiallisiin analyyseihin. Oy Lohja Ab:n toimesta suoritettiin 
lisäksi kaoliininäytteiden rikastusteknisiä laatuselvityksiä. 

 
3.1.1 Kallioperäkartoitus 

 
Kainuun liuskejaksoa on kartoitettu Wilkmanin (1929), Enkovaaran et al. (1952) 
ja Laajoen (1973) kartoitusten lisäksi rajoitetusti GTL:n rauta- ja mangaanitutki-
musten yhteydessä 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla. Lisäksi Oulun Yliopiston 
toimesta on Kainuun liuskejaksoa kartoitettu intensiivisesti 1970-luvun lopulla ja 
varsinkin 1980-luvun alkuvuosina. Tällä hetkellä on tekeillä useita pro gradu -
töitä Kainuun liuskejakson geologiasta. 
 
Kaoliinitutkimuksia aloitettaessa päätettiin mielenkiinto suunnata alueille, joiden 
kallioperä on arkosiitteja ja maasälpäpitoisia serisiittikvartsiitteja. Vanhat kaolii-
nihavainnot viittasivat näiden kivilajien olevan kaoliinirapautumien isäntäkivila-
jeja (Väyrynen, 1924, Laajoki, 1975). 
 
Kallioperäkartoitus rajoittui kussakin tutkimuskohteessa lähiympäristön kartoit-
tamiseen. Paljastumien lisäksi saatiin tutkimuskohteiden kallioperästä informaa-
tiota alueille muitten tutkimusten yhteydessä kairatuista syväkairausrei'istä (Hon-
kavaara Poskimäki) sekä tietenkin iskukairausrei'istä saaduista kivinapeista. Kivi-
napit eivät kuitenkaan useimmiten anna varmuutta alueen kallioperän kivilajeista. 
 
Kallioperähavaintojen perusteella Puolangan kaoliiniesiintymät liittyvät em. arko-
siitteihin ja maasälpäpitoisiin serisiittikvartsiitteihin. Meriläisen (1980) jaottelun 
mukaan arkosiitit kuuluvat Sariola-ryhmään ja maasälpäpitoiset serisiittikvartsiitit 
Jatuli-ryhmään. Näistä kivilajeista syntyneet kaoliinirapautumat ovat useiden eri 
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sykkeleiden rapautumistulosta. isäntäkivilajien päämineraaleina ovat kvartsin 
lisäksi maasälvät (pääosin kalimaasälpää) ja serisiitti. Rapautumistuote sisältää 
kvartsin ja kaoliniitin lisäksi aina jossakin määrin serisiittiä. Serisiitin esiintymi-
nen indikoi rapautumisen epätäydellisyyttä. 

 
3.1.2. Cobraus 

 
Kolmen kenttäkauden aikana (v. 1981-1983) on Cobra-pisteitä otettu yhteensä 
1629 kpl ja Cobra-näytteitä on kaikkiaan n. 1800 kpl. Cobra-näytteenotto valittiin 
esitutkiimismenetelmäksi halpuuden ja käyttökelpoisuuden vuoksi. Alle 10 m:n 
maapeitteissä cobraus on jokseenkin varma keino maaperän selvittämiseen. 
Cobra-näytteitä otettiin kaikkiaan 36 eri tutkimuskohteesta. Kaoliinia tavattiin 
13:sta tutkimuskohteesta joka on 36 %. Cobra-näytteenotto oli avainasemassa 
esiintymän löytymiseen mm. Kerkässä, Äylönvaaralla, Tonkovaaralla ja Pahka-
vaaralla Cobra-linjat ja niiden näytekuvaukset ovat liitteessä 1. 

 
3.1.3. Tutkimusojat 

 
Kaivinkonetta käytettiin tutkimusojien kaivamiseen kaikkina kolmena kenttäkau-
tena. Jos kaoliinirapautuma on alle 4 m:n syvyydessä, tutkimusojien kaivaminen 
on halvin, tehokkain ja havainnollisin tutkimusmenetelmä. Vuonna 1981 tutki-
musmonttuja kaivettiin Poskimäen tutkimuskohteessa 4 kpl ja kenttäkaudella 
1982 Honkavaaran tutkimuskohteessa 9 kpl. Kts. "Selostus Puolangan kaoliinitut-
kimuksista v. 1982". 
 
Kenttäkaudella 1983 kaivettiin tutkimusmonttuja Kanakankaalle 3 kpl, Kerkkään 
9 kpl, Pahkavaaralle 2 kpl, ja Äylönvaaralle 2 kpl. Tutkimusojien profiilipiirokset 
on esitetty ao. esiintymäkuvausten yhteydessä. 
 

3.1.4 Iskukairaus 
 
Suomalainen Insinööritoimisto (SITO) ja Suomen Malmi Oy suorittivat iskukai-
rauksia Puolangalla vuosina 1981-1983. Kairattujen reikien kokonaismäärä oli 
263 kpl. Kairauksia suoritettiin seuraavissa tutkimuskohteissa Poskimäki, Latva, 
Honkavaara, Törmänmäki Kanakangas, Äylönvaara, Kerkkä ja Holstinjärvi. 
Aiemmin kairatut iskukairausreiät on esitetty "Selostus Puolangan kaoliinitutki-
muksista v. 1982" yhteydessä. V. 1983 iskukairausreikien näytekuvaukset ovat 
liitteessä 2. 
 
Poskimäki 
Poskimäestä v. 1975 löydetty valkoinen kaoliinirapautuma antoi virikkeen alueen 
tutkimisesta laajemmin projektin yhteydessä. Poskimäen esiintymään kairattiin 
vuosina 1981-1982 yhteensä 27 kpl iskukairausreikiä kahdeksaan E-W-suuntai-
seen profiiliin. Reikien kokonaispituus on 1171,75 m ja näytteiden lukumäärä 328 
kpl. 
 
Latva 
Latvan esiintymään kairattiin GTL:n toimesta 11 iskukairausreikää syksyllä 1980. 
Positiivisten tulosten perusteella Latvakylä valittiinkin tutkimuskohteeksi kaolii-
niprojektia aloitettaessa. Latvan esiintymään kairattiin vuosina 1981 - 1983 isku-
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kairausreikiä yhteensä 42 kpl seitsemään E-W-suuntaiseen profiiliin. Reikien 
kokonaispituus on 1302.3 m ja näytteiden lukumäärä 318 kpl. 
 
Honkavaara 

 
Honkavaaran esiintymästä oli tavattu kaoliinia 1970-luvulla GTL:n mangaanitut-
kimusten yhteydessä. Vuosien 1981-7983 aikana Honkavaaran esiintymään kai-
rattiin iskukairausreikiä yhteensä 58 kpl kuuteen E-W-suuntaiseen profiiliin. Rei-
kien kokonaispituus on 1533,3 m ja näytteiden lukumäärä 569 kpl. 
 
Törmänmäki 

 
Törmänmäessä kairattiin kolme iskukairausreikää jo V. 1981, tuloksetta. Talvella 
1982-1983 GTL:n malmiosaston suorittamissa gravimetrisissä mittauksissa pal-
jastui Törmänmäen kaakkoispuolelta laaja-alainen voimakas gravimetrinen mini-
mi. Tähän minimiin kairattiin v. 1983 iskukairausreikiä yhteensä 19 kpl kolmeen 
E-W-suuntaiseen profiiliin. Reikien kokonaispituus on 494,6 m ja näytteiden 
lukumäärä 132 kpl. 
 
Kanakangas 

 
Kanakankaan esiintymään kairattiin gravimetrinen minimin Perusteella kolme 
iskukairausreikää v. 1982. Positiivisten tulosten perusteella kairauksia jatkettiin v. 
1983. Iskukairausreikiä kairattiin yhteensä 24 kpl viiteen E-W-suuntaiseen 
profiiliin. Reikien kokonaispituus on 412,5 m ja näytteiden lukumäärä125 kpl. 
 
Äylönvaara 

 
Äylönvaaralle kairattiin gravimetriseen minimiin iskukairausreikiä v. 1983 24 kpl 
kahteen eri profiiliin. Reikien kokonaispituus on 245,5 m ja näytteiden lukumäärä 
106 kpl. 
 
Kerkkä 

 
Kerkän tutkimuskohteesta tuli päätutkimuskohde kenttäkaudella 1983. Esiinty-
mään kairattiin kahdella iskuporakoneella reikiä yhteensä 53 kpl viiteen eri pro-
fiiliin. Reikien kokonaispituus on 1022,8 m ja näytteiden lukumäärä 484 kpl. 
 
Holstinjärvi 

 
Holstinjärven itäpuolelta oli löydetty kaoliinia vuosisadan alkupuolella ja sinne 
oli kairattu jopa joitakin tutkimusmonttuja Näiden viitteiden perusteella alueelle 
kairattiin kaksi iskukairausreikää v. 1983. Holstinjärven kahden iskukairausreiän 
yhteispituus on 27,0 m ja näytteiden lukumäärä 13 kpl. 

 
3.1.5 Geofysikaaliset tutkimukset 

 
Geotek Oy suoritti v. 1982 Oy Lohja Ab:n toimeksiannosta seismisiä luotauksia 
Latvan, Poskimäen ja Honkavaaran tutkimuskohteissa. Luotauksia tehtiin viidellä 
linjalla, joiden yhteispituus oli 3050 m (T. Äikäs, 1982, Raportti Puolangan seis-
misistä refraktioluotauksista). Lisätietoja on myös esitetty "Selostus Puolangan 
kaoliinitutkimuksista v. 1982" yhteydessä. 
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Gravimetrisiä mittauksia on Kainuu-liuskejaksolta kahdelta yhtenäiseltä alueelta, 
ensimmäinen peruskarttalehdillä 3441 10, 3441 11, 3441 12, 3442 10, 3442 11, 
3442 12, 3444 02, 3444 03 ja 3531 10, 3533 01, 3533 02 ja 3533 05 sekä toinen 
alue peruskarttalehdillä 3443 01 ja 3443 02. Näitä mittauksia on täydennetty 
vuosina 1982 ja 1983 karttalehdillä 3434 12 ja 3441 10 suoritetuilla 
detaljimittauksilla. 

 
3.1.6 Fotogeologiset tutkimukset 

 
Kaoliinirapautuminen on edellyttänyt toteutuakseen Suomessa kemiallisen rapau-
tumisen lisäksi fysikaalisen rapautumisen myötävaikutusta. Tämä sama seikka on 
todettu myös muualla Euroopassa kaoliinirapautumia tutkittaessa (Kuzvart, 1980). 
 
Ruhjevyöhykkeiden kartoittamiseksi tilattiin Puolustusvoimain topografikunnalta 
stereoilmakuvat tutkimusalueelta mittakaava n. 1:60 000). Stereoilmakuvat kattoi-
vat peruskarttalehdet  3432 12, 3434 03, 3441 10, 3441 11, 3441 72, 3443 01, 
3443 02 ja 3443 03. 

 
3.1.7. Seulonta- ja raekokoanalyysit 

 
Kaoliniitti on levymäinen savimineraali, jonka raekoko yksittäisinä rakeina on 0,3 
- 4,0 μm (Grim 1953). Kasaumina kaoliniitti esiintyy jopa 20 - 30- μm:n kimppui-
na. 
 
Kaoliininäytteiden käsittelyvaiheet ovat 1) kuivatus, 2) seulonta, 3) fraktiointi, 4) 
jakauman määritys. Näytteiden käsittely aloitetaan kuivatuksella, joka suoritetaan 
pitämällä näytettä 5 tuntia 100˚C lämpötilassa lämpökaapissa Näytemäärä vaikut-
taa suoraan kuivatusaikaan. Em. arvot soveltuvat alle 1 kg:n näytteille. Seuraava 
vaihe on seulonta, joka suoritetaan yleensä kuivaseulonnalla. Siinä erotetaan näyt-
teen hienoaines - 63 μm:n seulalla karkeasta materiaalista. V. 1983 seulottujen 
näytteiden seulontatulokset ovat taulukoissa 1-3. 
 
Kaoliniittimäärän selvittämiseksi jouduttiin näytteille suorittamaan seuraavaksi 
fraktiointi. Se perustuu hiukkasten sedimentaatioon väliaineessa (vesi). Näyttei-
den flokkuloitumisen estämiseksi lisätään veteen natriumpyrofosfaattia disper-
gointiaineeksi. Fraktioinnissa käytetyt raekokoluokat ovat 62-20 μm, 20-6 μm, 
6-2 μm ja < 2 μm. Käytännössä kaoliniitin on todettu esiintyvän alle 20 μm:n 
raekoossa. Koska fraktiointi ei ole kvantitatiivisesti luotettava määritysmenetelmä 
on hienoaineksen raejakauma määritelty Sedigraph-partikkelianalysaattorilla. 
Sedigraph-käyrät ovat liitteessä 3. 
 
Seulontatuloksesta saadaan alustava arvio näytteen kaoliinipitoisuudesta. Koko 
projektin ajan on seulontamenetelmänä käytetty kuivaseulontaa. Kuivaseulonta ei 
kuitenkaan anna oikeata kuvaa näytteen saviaineksen määrästä. Kuivatun näytteen 
saviaines ( = kaoliini) tukkii helposti seulan, jolloin osa saviaineksesta ei pääse 
seulan lävitse. Lisäksi kuiva näyte pölyää, jolloin osa saviaineksesta häviää pölyn 
mukana.
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VTT:llä tehtiin seulontakokeita kaoliininäytteistä keväällä 1982, joissa verrattiin 
saatuja raekokojakaumia kuiva- ja märkäseulonnalla. Tulokset ovat taulukossa. 
 
 
Näyte Syvyys Kuivaseulonta Märkäseulonta Virhe 
 (m) -63 μm % -63 μm % % 

 
Näsum, Ruotsi ? 34.8 38.8 - 11.5 
R 47/4 19.70-20.00 15.4 28.0 -81.8 
R 58/1 10.70-11.00 18.6 37.6 - 102.2 
K 60/2 10.20-10.50 53.7 64.8 - 20.7 
R 72/1 5.30- 5.90 52.0 72.7 - 39.8 
    ka.-66.2% 
 
Vertailuaineisto en liian pieni johtopäätösten tekemiseen, mutta kuivaseulonnalla 
saadut tulokset ovat systemaattisesti selvästi pienempiä verrattuna vastaaviin mär-
käseulontatuloksiin. Hienoaineksen määrän ollessa alle 50 p-% kuivaseulonnassa, 
ovat Märkäseulontatulokset 80-100 % suurempia (näytteet R 47/4:a R 58/1). Hie-
noaineksen määrän ylittäessä kuivaseulonnassa 50 p-% on em. märkäseulonta-
tulokseen vain 20-40 %. Ruotsalainen näyte (Näsum) ei ole vertailukelpoinen 
muuhun aineistoon, koska se poikkeaa mineraalikoostumukseltaan ja syntytaval-
taan (sedimentaarinen) Puolangan kaoliininäytteistä. 

 
3.1.8 Mineraalimääritykset 

 
Puolangan kaoliinirapautumat ovat primäärisiä residuaalirapautumia, jotka ovat 
syntyneet arkoosiittien ja serisiittikvartsiittien in situ -rapautumistuloksina. Kao-
liinirapautuman päämineraaleina ovat kvartsi (> 60 %), kaoliniitti (0-40 %) ja se-
risiitti (0-30 %). näiden lisäksi kellertävissä ja ruskehtavissa kaoliinirapautumissa 
esiintyy rautayhdisteitä. Suurimmat tutkitut rautapitoisuudet ovat olleet oksideina 
yli 10 %:n luokkaa. 
 
Seulotussa näytteessä (-63 μm) ovat mineraalien määräsuhteet muuttuneet siten, 
että kvartsin määrä on pudonnut alle 30 %:n, maiden suhteellisen määrän vastaa-
vasti kasvaessa. Siten seulotussa näytteessä on usein lähes yhtä paljon kaikkia 
kolmea pääkomponenttia. 
 
XRD 

 
GTL:n kallioperäosastolla on tehty kaoliininäytteiden XRD-analyyseja projektin 
aikana yhteensä 508 kpl. V. 1983 analysoitujen näytteiden analyysitulokset ovat 
taulukoissa 4-5. Varsinkin COBRA-näytteiden analysoinnissa XRD-analyysit 
ovat osoittautuneet käyttökelpoiseksi pienen näytemäärän vuoksi. 
 
TGA 

 
TGA on menetelmä, jossa mitataan näytteen painonmuutos lämpötilan funktiona. 
Kuumennus suoritetaan välillä 0 - 1000 ˚C vakionopeudella (yleensä 10˚C/min). 
TGA:a käytetään yleisesti savimineraalien kvantitatiivisiin määrityksiin, jolloin 
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 on kyse veden poistumisesta rakenteesta. Puhtaan kaoliniitin painohävio on 13,96 
% (Weawer & Pollard, 1973). TG-määritykset on suoritettu GTL:n maaperäosasto 
termovaa'alla. TG-ajoja on suoritettu yhteensä 165 kpl. Vuonna 1983 suoritettujen 
TG-ajojen tulokset ovat taulukoissa 6-8. 
 
DTA 

 
DTA on menetelmä, joka mittaa lämpötilaeroa näytteen ja referenssimateriaalin 
välillä joko ajan tai lämpötilan funktiona. Lämpötilaero aiheutuu joko lämmön 
kehittymistä (eksoterminen reaktio) tai lämmön imeytymisestä (endoterminen 
reaktio), molemmat tapahtuvat kullekin mineraalille ominaisessa tilassa. DTA on 
siten kvalitatiivinen määritysmenetelmä, joka on erittäin käyttökelpoinen useiden 
eri savimineraalien sisältämissä rapautumissa. Puolangan kaoliineista tehtiin 
DTA-määrityksiä VTT:n betoni- ja silikaattitekniikan laboratoriossa v. 1982. 
Tulokset täydensivät TG-määrityksissä saatuja tuloksia (Venäläinen, 1982). 
 

 

3.1.9 Kemialliset analyysit 

 
Puolangan kaoliininäytteistä on tehty kemiallisia AAS-analyysejä GTL:n 
geokemian osastolla yhteensä 3 112 kpl. Analysoidut alkuaineet ovat olleet Si, Al, 
Ti, Fe, R, Na, Ca, Mg, Mn ja Ha. Vuonna 1983 analysoidut näytteet ovat taulu-
koissa 9-11. Vuosina 1981 ja 1982 analysoidut näytteet on esitetty "Selostus Puo-
langan kaoliinitutkimuksista vuonna 1981" ja "Selostus Puolangan kaoliinitutki-
muksista vuonna 1982" yhteydessä. 
 
Kaoliniitin (Al Si O (OH) ) teoreettinen koostumus: Si2 2 5 4 2O 46.5 %, Al2O3 39.5 %, 
H O 14.0 %, SiO /Al O  = 2.0.  2 2 2 3
Käytännössä kaoliniitissa on epäpuhtauksina rautaa, titaania, kaliumia ja magne-
siumia. Rauta esiintyy alle 1.0 %:n pitoisuuksissa kaoliniittihilassa. Suuremmat 
rautapitoisuudet viittaavat rautaoksidien ja -hydroksidien läsnäoloon. Titaani-
epäpuhtaudet saattavat olla myös sitoutuneena kaoliniittihilaan, mutta todennäköi-
sesti ne ovat peräisin ilmeniitistä (FeTiO3) tai muista titaanioksideista, lähinnä 
titaniitista (CaTiSiO ) tai myös anataasista (TiO5 2). Kaliumepäpuhtaudet johtuvat 
serisiitistä KAl (Si Al)O2 3 10(OH)2 tai myös toisesta savimineraalista, illiitistä 
Al Si2 4-xK Al Ox x 10(OH), x = 0,50-0,75. Magnesiumepäpuhtaudet viittaavat muihin 
savimineraaleihin, lähinnä serpentiinit ja kloriitit. Taulukossa 12. on esitetty kao-
liniittianalyyseja eri puolilta maailmaa. 
 
AAS-analyysien lisäksi kaoliininäytteistä tehtiin VTT:llä neutroniaktivaatio-
analyyseja v. 1982. Vuoden 1983 lopussa vietiin XRF-analyyseihin GTL:n 
geokemian osastolle 27 kpl näytteitä. Tulosten pitäisi valmistua vuoden 1984 
aikana. 
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3.1.10 Rikastustekniset tutkimukset 

 
Yhteistyösopimuksen mukaan jäivät rikastustekniset tutkimukset OY Lohja Ab:n 
suoritettaviksi. Alustavia rikastuskokeita suoritettiin jo vuonna 1981, jolloin Loh-
jalta lähetettiin näytteitä Amerikkaan Huber Co:n analysoitaviksi. Näissä kokeissa 
saatiin näytteen vaaleus nousemaan 80 %:n tasolle monimutkaisille pelkistys + 
otsonointi -kokeilla. Rikastuskokeiden pohjaksi suoritti J. Venäläinen syksyllä 
1981 kirjallisuustutkimuksen kaoliinin valkaisumenetelmistä. Kirjallisuustutki-
muksessa läpikäytiin n. 30 kpl erilaisia julkaisuja, pääasiassa amerikkalaisia pa-
tentteja. Patenttien soveltamista Puolangan kaoliininäytteisiin vaikeuttaa se, että 
amerikkalaisten valkaisema kaoliini (Georgia Kaolin) on synnyltään sedimentää-
ristä ja sisältää siten kaoliniittia jopa 80 - 90 %. 
 
Rikastuskokeita alettiin varsinaisesti suorittaa syksyllä 1982, jolloin palkattiin 
tekn.yo. P. Helke tekemään diplomityötä aiheena "kaoliinin kemiallinen valkai-
su". Diplomityössä käytetiin pohjana em. J. Venäläisen tekemää kirjallisuussel-
vitystä sekä DI H. Hokan (1979) raporttia "Sodankylän kaoliiniesiintymän rikas-
tustutkimukset P. Helken diplomityö valmistui toukokuussa 1983. Kokonaisuu-
tena ei valkaisutuloksia voida pitää kovin rohkaisevina. Lähtöaineen ISO-valkoi-
suus 35,7 % kyettiin rikastuskokeissa nostamaan 65,0 %:iin. Toisena näytteenä oli 
diplomityössä parempilaatuista Poskimäen kaoliinia, jonka vastaavat ISO-valkoi-
suudet olivat 55,8 % ja 73,6 %. 
 
Diplomityön tuloksena todettiin kaoliinin valkaisemisen olevan teknisesti mah-
dollista. Eli riittävän hyvälaatuista kaoliinia on käytettävissä. Kerkän esiintymästä 
otettiin syksyllä 1983 kaksi n. 15 tn:n näyte-erää. Näistä näytteistä on Oy Lohja 
Ab:n tarkoitus suorittaa perusteellisia rikastuskokeita sekä koetehdasajoja v. 1984 
aikana. Kerkän rikastusnäyte on selvästi parempilaatuista kaoliinia kuin em. dip-
lomityössä käytetyt näytteet. Kerkän syklonoidun (-20 μm) rikastusnäytteen 
lähtövalkoisuus cm 71,7 %. 

 
3.2. Aiempi tutkimusaineisto 

 
Projektin alkaessa kesäkuussa 1981 oli lähtömateriaalina käytettävissä geologista 
aineistoa sekä jossakin määrin geofysikaalista aineistoa. Nämä molemmat käytiin 
lävitse projektin aikana. 

 
3.2.1 Geologinen aineisto 

 
Geologisena aineistona oli projektin alkaessa käytettävissä GTL:n 1960-luvun 
lopulla ja 1970-luvulla suoritettujen muiden malmitutkimusten yhteydessä kerätty 
tutkimusaineisto. Se koostui lähinnä Honkavaaran ja Poskimäen tutkimuskohteis-
sa suoritettujen rauta- ja mangaanitutkimusten syväkairaustuloksista. Näiden li-
säksi Honkavaaran esiintymästä oli käytettävissä monttukarttoja, augerkairaus-
tuloksia ja seismisiä luotaustuloksia. Kokonaisuutena näistä ei kaoliinitutkimusten 
kannalta ollut merkittävää hyötyä. 
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Projektin pohjustuksena suoritettiin myös GTL:n arkiston pengonta, jossa käytiin 
1äpi kaikki kaoliinia koskevat raportit. Yhteenvetona näistä voidaan pitää K. 
Puustisen (1973) raporttia "Kaoliini, M891-73/2". Tähän raporttiin on koottu 
kaikki Suomessa tavatut kaoliiniviitteet. Puolangan alueelta raportissa an mainittu 
Holstinvaara, Honkavaara, Kerkkä, Latvajoki, Leppälä, Löytöjoki, Pahkavaara, 
Pihlajavaara ja Soikka (yht. 9 kpl). Näistä on mainittu Wilkmanin (1931) Kajaani-
karttalehtiselityksessä Pihlajavaara, Holstinvaara sekä Enkovaara et al. (1953) 
Oulu-Tornio -karttalehtiselityksessä Pihlajavaara, Leppälä, Soikka, Latvajoki, 
Holstinvaara, Kerkkä, Pahkavaara ja Honkavaara. Valitettavasti Latvajoen ja 
Löytäjoen kaoliiniviitteiden sijainti on esitetty niin huonosti, ettei niitä ole kyetty 
paikallistamaan projektin tutkimuksissa. 
 

3.2.2 Geofysikaalinen aineisto 
 
Geofysikaalisena aineistona Kainuun liuskejaksolta on ilmestynyt v. 1982 aero-
magneettinen totaali-intensiteettikartta (1:100 000) karttalehdeltä 3441 (liite 4). 
Tutkituista kaoliiniesiintymistä sijaitsevat ko. karttalehden alueella Törmänmäen 
ja Kanakankaan esiintymät. Lisäksi kaoliinia on löydetty Väyrylänkylästä, 
Pahkavaaralta ja Kurikkavaaralta. Nämä kaikki näkyvät aeromagneettisella kar-
talla vaaleina ei-magneettisina alueina. Ei magneettisia kivilajeja ovat karttaleh-
den 3441 alueella pääasiassa fylliitit, arkosiitit ja serisiittikvartsiitit. Suurimmat 
yhtenäisimmät ei-magneettiset alueet ovat fylliittijaksojen alueella. Arkosiitit ja 
serisiittikvartsiitit ovat aeromagneettisen kartan perusteella voimakkaasti mag-
neettisten kiilleliuskejaksojen yhteydessä. 
 
Karttalehdet 3442 ja 3443 on mitattu talvella 1982/1983 ja näiden tulosten pitäisi 
ilmestyä karttoina kesällä 1984. Näistä varsinkin karttalehdellä 3443 sijaitsevien 
kaoliiniesiintymien (Poskimäki, Laura, Kerkkä, Holstinjärvi) jatkeet ovat mielen-
kiinnon kohteina. Poskimäen kaoliiniesiintymä liittyy magneettisiin kiilleliuskei-
siin. Muiden kolmen esiintymän alueella ei tämänhetkisen tietämyksen perusteella 
ole kiilleliuskeita, joten mahdollisuudet laaja-alaisiin, hyvälaatuisiin 
kaoliinirapautumiin ovat olemassa. 
 
Gravimetrisen kartta-aineiston perusteella löydettiin kaoliini-rapautumia mm. 
Törmänmäestä, Kanakankaalta, Väyrylänkylästä, Äylönvaaralta, Poskimäestä ja 
Latvasta. Usein gravimetriset minimit kuitenkin indikoivat paksuja maapeitteitä. 
 
Paras esimerkki gravimetrisen minimin ja rapautuman korrelaatiosta on Törmän-
mäen esiintymä. Tämä esiintymä on erittäin voimakkaan ja terävärajaisen mini-
min alueella (liite 5). Minimiä kairattaessa löydettiin paksu rapautuma, joka o1i 
kuitenkin pääosin huonolaatuista. Ongelmana gravimetrisiin minimeihin liitty-
vissä kaoliinirapautumissa onkin kaoliinirapautumien liittyminen ruhjeisiin, jol-
loin rautapitoiset liuokset ovat vaeltaneet ja pilanneet alunperin vähän rautaa 
sisältävän rapautuman 

 
 
4. Preglasiaalinen rapautuminen Kainuun liuskealueella 

 
Puolangan kaoliinirapautumien ikää on pohdittu jo 1920-luvulta lähtien (Väyry-
nen 1921, 1924, 1928, 1929, Frosterus 1928, 1929). Todennäköisesti arkeisella ja 

 



 41
 
 

proterotsooisella ajalla syntyneet kaoliinirapaumat eivät ole säilyneet nykypäiviin 
saakka, vaan ovat muuttuneet orogenian aikana korkeassa lämpötilassa alumiini-
rikkaiksi liuskeiksi. Puolangan kaoliinirapautumat ovat syntyneet usean eri syk-
kelin aikana voimakkaan orogenian päättymisen jälkeen. Rapautuman paksuus ei 
tässä tapauksessa voi olla kovin suuri, etenkin kun otetaan huomioon jäätikön 
kulutus. Lisäksi kaoliinirapautumien mineralogia todistaa määrin puutteellisesta 
rapautumisesta. Kaoliniitin ja kvartsin lisäksi kaoliinirapautumat sisältävät aina 
serisiittiä, joka rapautuu erittäin voimakkaissa rapautumisolosuhteissa 
kaoliniitiksi asti. 
 
Puolangan kaoliiniesiintymät ovat jaettavissa kahteen pääryhmään ruhjekaoliinei-
hin ja residuaalirapautumiin. Ruhjekaoliinit liittyvät nimensä mukaisesti ruhje-
vyöhykkeisiin (esim. Kanakangas). Residuaalirapautumien syntyyn ovat vaikut-
taneet ilmaston ja isäntäkivilajien lisäksi useat geologiset ja geomorfologiset 
tekijät. 

 
4.1. Geologiset ja geomorfologiset tekijät 

 
Kivilajien rapautumistulokset ovat riippuvaisia useista monimutkaisista tekijöistä: 
ilmasto, reliefi, isäntäkivi, topografinen asema, rapautumisprofiilin ikä sekä biolo-
giset tekijät. Myöhemmin näihin tekijöihin vaikuttavat ilmastolliset muutokset ja 
tektoniset liikunnot (Tardy et al, 1973). 
 
Puolangan kaoliiniesiintymiin sovellettuna tekijät ovat: 1. ilmasto, trooppinen 
vyöhyke, 2. reliefi, selväpiirteisimmät rapautumisprofiilit kehittyvät alueilla, jois-
sa on riittävät topografiset kontrastit, 3. isäntäkivi; arkosiitit ja maasälpäpitoiset 
serisiittikvartsiitit sekä mahdollisesti vaaleat graniittigranodioriittiluokan syvä- ja 
pintakivet, 4. topografinen asema; hyvälaatuiset kaoliinirapautumat kehittyvät 
rapautumisprofiilin yläosaan, alarinteillä rapautumat ovat yleensä voimakkaan 
värillisiä mm. raudan ja mangaanin saostumisen takia, 5. tektoniset liikunnot ovat 
myötävaikuttaneet kemiallisen rapautumisen voimakkuuteen ja myös suojanneet 
rapautumia eroosiolta, 6. jäätikön kulutus on ollut vähäisintä vaarojen lakialuilla ja 
suojasivuilla. 

 
 
4.2. Ruhjekaoliinit 

 
Ruhjevyöhykkeisiin liittyvät kaoliinirapautumat ovat yleisiä Kainuun liuskejak-
solla. Projektin tuloksena löydetyistä kaoliinirapautumista näitä ovat: Poskimäki, 
Honkavaara, Kanakangas, Törmämäki ja Väyrylänkylä. Myös tunnetuin Puolan-
gan kaoliiniesiintymä, Pihlajavaara, on mahdollisesti ruhjekaoliinia. Ruhjekaolii-
nit ovat yleensä pienialaisia, kapeita, jyrkkäasentoisia ja laadullisesti heterogee-
nisiä. Tyypillisesti ne ovat kuitenkin paksuja rapautumia, esim. Törmänmäen 
esiintymässä on rapautuman paksuus yli 40 m. Ruhjekaoliinit sijaitsevat useim-
miten laaksoissa, jolloin jäätikkö on kasannut paksuja moreenipatjoja kaoliinin 
päälle. Osaksi sen vuoksi gravimetriset minimit korreloivat tyypillisesti 
ruhjekaoliineja. 
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4.3. Residuaalirapautumat 
 

Residuaalirapautumat ovat in situ -rapautumia, joiden etuna ruhjekaoliineihin on 
rapautuman homogeenisuus Residuaalirapautumat sijaitsevat vaarojen rinteillä, 
jolloin rapautumisen yhteydessä mm. rauta- ja mangaaniepäpuhtaudet ovat uuttu-
neet pois. Ongelmana on rapautuman paksuus joka projektin tulosten perusteella 
on 20-30 m:n suuruusluokkaa. Sitä vastoin ruhjeissa olevat kaoliinirapautumat 
ovat paksumpia. Rapautumisprofiilin paksuutta arvioitaessa vaikeutena on myös 
se, ettei tiedetä mille tasolle rapautumisprofiilia eroosio on päässyt etenemään. 
Tässä suhteessa jäätikön kulutus Kainuun liuskejaksolla on ollut vähäistä. Kaolii-
nirapautuman ja päällä olevan moreenin välinen raja on terävä. 
 
Residuaalirapautumia ovat tutkituista esiintymistä Kerkkä ja Äylönvaara. Lisäksi 
"Kerkkä-tyyppisiltä" vaikuttavat alustavasti vasta paikallistetut Kurikkavaara, 
Pahkavaara ja Äylönvaara E. 
 
Kaoliinirapautuman on lähes pysty, yleensä kerroksellisuuden kaade on 70-80˚W 
Isäntäkivilaji on maasälpäpitoinen serisiittikvartsiitti joka esiintyy välikerroksena 
ortokvartsiitissa. Maasälpäpitoisten serisiittikvartsiittien kaolinisoitumisaste vaih-
telee rajattomasti maasälpien suhteen. Serisiitin muuttumisesta kaoliniitiksi ei ole 
viitteitä, vaan pikemmin osa maasälvistä on jäänyt rapautumisessa serisiitiasteel-
le. Tässä tapauksessa rapautuma on serisiittiliusketta. 

 
5. Tutkimuskohteet 

 
Projektin kuluessa tutkittiin tutkimuskohteita yhteensä 36 kpl. Kaoliinirapautumia 
löydettiin 13:sta tutkimuskohteesta: Kerkkä, Latva, Poskimäki, Honkavaara, 
Äylönvaara, Kanakangas, Törmänmäki, Kurikkavaara, Väyrylänkylä, Vantasvaa-
ra, Äylönvaara E, Pahkavaara ja Holstinjärvi (kuva 1). 
 
Kaoliinirapautumat on jaettu kahteen osaan: alustavasti rajatut ja arvioidut 
esiintymät sekä paikallistetut kaoliiniesiintymät. 

 
5.1. Alustavasti rajatut ja arvioidut esiintymät 

 
Esiintymissä on Cobra-näytteenoton lisäksi suoritettu iskukairausta. Maastotöitä 
on kuitenkin tehty varsin rajoitetusti, joten malmiarvioiden tekeminen vaatii in-
ventointikairauksia jokaisessa esiintymässä. Alustavasti rajattuja ja arvioituja 
esiintymiä ovat Kerkkä, Latva, Poskimäki, Honkavaara, Äylönvaara, Kanakangas 
ja Törmänmäki. 

 
5.1.1 Kerkkä 

 
1940-luvulla löydettiin Kerkän talon kellaria kaivettaessa valkoista kaoliinirapau-
tumaa. Ensimmäiset Cobra-näytteet otettiin GTL:n toimesta talvella 1980-81 
Kerkän talon eteläpuolelta, tuloksetta. Kerkän ympäristöä cobrattiin uudelleen 
kenttäkaudella 1982, jolloin tehtiin neljä Cobra-näytteenottolinjaa. Kahdelta näyt-
teenottolinjalta otetuista Cobra-näytteistä tavattiin valkoista kaoliinirapautumaa 
useista pisteistä 550 m:n leveydeltä. Jo tällöin todettiin kaoliinirapautuman päällä 
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 olevan sangen ohut maapeite (1.5-4.0 m). (Kts. "Selostus Puolangan kaoliini-
tutkimuksista v. 1982") 
 
Kerkän kaoliiniesiintymästä tuli päätutkimuskohde kenttäkauden 1983 aikana. 
Maastotutkimuksina alueella tehtiin kallioperäkartoitusta, Cobra-näytteenottoa, 
iskukairausta ja kaivinkonemontutusta. Cobra-näytteitä otettiin 311 pistettä, 
iskukairausreikiä tehtiin 53 kpl ja tutkimusojia 9 kpl, yhteensä 3500 m. 
 
Kerkässä on kaoliinirapautumaa n. 4 x 1.5 km2 alueella kuva 2). Esiintymän itä-
reunalla kasvavat maapeitteet nopeasti (> 15 m) ja esiintymän tarkkaa itäreunaa ei 
tiedetä. Todennäköisesti esiintymän itäreuna kuitenkin rajoittuu Löytöjärven län-
sireunan tasolle. Esiintymän länsireuna on n. 400 m Kerkän talosta länteen jyr-
känteessä, jossa serisiittikvartsiittia on myös paljastumina. Pohjoisessa esiintymä 
rajoittuu Ilvespuroon, jonka pohjoispuolella olevaa Holstinvaaraa voidaan pitää 
geologisen analogian perusteella Kerkän esiintymän potentiaalisena jatkeena. 
Holstinvaaran alue kuuluu kuitenkin Paljakan luonnonsuojelualueen laajennuk-
seen ja vaikeuttaa siten malminetsintää. ympäristöministeriössä on vireillä hake-
mus tutkimusluvasta Holstinvaaralle. Kerkän esiintymän eteläreuna rajoittuu vas-
taavaan itä-länsi-suuntaiseen laaksoon kuin pohjoisessa Ilvespuro. Etelässä oleva 
laakso ei ole kuitenkaan yhtä syvälle kulunut kuin Ilvespuron uoma. Kerkän esiin-
tymästä n. 3 km etelään olevaa Latvan esiintymää voidaan pitää jatkeena Kerkän 
esiintymään, joten geologinen analogiatulkinta pätee ainakin etelään päin. 
 
Kaolinisoitunut kivilaji on maasälpäpitoinen serisiittikvartsiitti, joka esiintyy väli-
kerroksina ortokvartsiitissa. Kivilajit ovat lähes pystyyn poimuttuneita, kerroksel-
lisuuden kaade on yleensä 70-80 ˚W. Alueelta löytyy myös jyrkästi itään olevia 
kaateita. Kivilajien kulku on koko esiintymässä 0˚± 15˚. Kivilajien määräsuhteet 
ovat kaivantojen perusteella n. 1:4. Paljastumamittakaavassa kivilajit ovat 
kuvassa 3. 
 
Kaoliinirapautumaa esiintyy kahdessa erillisessä päävyöhykkeessä Kaivantojen 
profiilipiirrokset on esitetty kuvissa 4 - 13. Läntinen vyöhyke, jossa kaoliinirapau-
tumaa on n. 50 m leveässä, melko yhtenäisessä vyöhykkeessä n. 1900 m:n pituu-
delta. Jakso näyttäisi kuitenkin katkeavan ainakin kaivannon III kohdalla. Kaivan-
nosta I otettiin kenttäkaudella 1983 kaksi n. 15 to näyte-erää rikastuskokeita var-
ten. Itäinen jakso on n. 150-200 m leveä kaivantojen V, VII ja VII alueella, lisäksi 
jatkeita on vielä näkyvissä kaivannossa IV pohjoisessa ja kaivannon III itäpäässä 
etelässä. Itäisen jakson kokonaispituus on n. 1.6 km. 
 
Sovellettaessa v. 1983 iskukairauksissa saatuja tuloksia kaoliinirapautuman pak-
suuden arviointiin (kuvat 14-19), on tuloksiin suhtauduttava kriittisesti. Iskukai-
rausreikien lukumäärä on myös riittämätön johtopäätösten tekoon. Kerkän 
esiintymä vaikuttaa tyypilliseltä residuaalirapautumalta, jossa rapautumisaste 
laskee syvemmälle mentäessä, kunnes lopulta päädytään rapautumattomaan 
kivilajiin. Tutkimustulokset iskukairausrei'istä osoittavat, että paras rapautuma on 
lähimpänä maan pintaa (kuva 20 ) . Rapautuma näyttää olevan melko homogee-
nista 5-10 m:n syvyyteen, jota syvemmällä rapautuminen on heikentynyt melko 
nopeasti. 
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Kerkän esiintymän itäisessä päävyöhykkeessä on kaivannoissa V, VII ja VIII 
kaoliinirapautumaa 1500 x 150 m2:n alueella. Jos hyvälaatuisen kaoliinirapautu-
man paksuudeksi arvioidaan 10 m, saadaan kaoliinrapautuman määräksi n. 6.0 
milj. tn. Koko Kerkän esiintymässä on kaoliinirapautumaa yli 730 milj. tn. 
(Kaoliinirapautuman tiheydeksi on arvioitu 2.6 g/cm3). 
 
Inventointikairauksia suoritettaessa on ensisijaisesti pyrittävä selvittämään esiin-
tymän rakenne perinpohjaisesti. kaoliinirapautuman laatu vaihtelee sekä hori-
sontaali- että vertikaalisuunnassa. Horisontaalisuuntainen kaolirapautuman laadun 
muuttuminen. aiheutuu pystyyn poimuttuneen kivilajin heterogeenisuudesta. Ver-
tikaalisuuntainen rapautuman laadun muuttuminen viittaa vahvasti tertiaariseen 
kaoliinirapautumaan. Ydinkysymys kaoliinirapautuman paksuuden selvittämisek-
si on vallitsevan eroosiotason määrittäminen. 

 
 
5.1.2 Latva 

 
Ensimmäiset havainnot Latvan kaoliinirapautumasta  ovat 1800-luvun lopulta, 
jolloin Soikan talon kaivosta löydettiin "porsliinisavea". Löytäjät alkoivat pelätä, 
että "kruunu ottaa koko talon" ja peittivät kaivon (Väyrynen, 1922) . 
 
Ensimmäiset iskukairaukset Latva-kylällä tehtiin syksyllä 1980, jolloin Latvaky-
län eteläreunaan ja eteläpuolelle kairattiin 11 iskukairausreikää GTL:n toimesta 
(lama 21, reiät R1-R11). Valkoista kaoliinirapautumaa löytyi rei'istä R10 ja R11. 
Löydös rohkaisi GTL:sta tekemään alueelle valtauksen. 
 
Vuosina 1981-1982 Latvan kaoliiniesiintymään kairattujen iskukairausreikien (37 
kpl) perusteella Latvassa on yhtenäistä valkoista kaoliinirapautumaa 100 x 250 
m2.n alueella, kaoliinirapautuman paksuuden vaihdellessa 5-40 m:iin. 
 
Vuonna 1983 yritettiin etsiä jatkeita varsinaisen esiintymän itäpuolelta löytyneelle 
vaalealle, 15 m paksulle kaoliinirapautumalle (R132). 100 m tästä pohjoiseen 
kairattiin 5 kpl iskukairausreikiä (kuva 22). Kolmessa reiässä oli n. 5 m:n pätkinä 
valkoista kaoliinia. varsinaisina iskukairausreiän R132 jatkeina näitä ei kuiten-
kaan voida pitää, joten iskukairausreiän R132 kaoliinipotentiaalia ei ole huomioi-
tu. 
 
Latvan esiintymässä on kaoliinirapautumaa  kaikkiaan n. 2,5 tn. Alustava arvio 
vaalean kaoliinirapautuman määrästä  on n. 0,5-1,0 milj. tn. Mikäli vaalean har-
maa/harmaa kaoliini kyetään valkaisemaan ekonomisesti, lisääntyy paperiteolli-
suudelle soveltuvan kaoliinin määrä huomattavasti. Haittana ovat melko paksut 
maapeitteet, jotka ovat yleensä n. 10 m:n suuruusluokkaa. 

 
5.1.3 Poskimäki  

 
Poskimäestä löydettiin valkoista kaoliinirapautumaa GTL:n malmiosaston 
toimesta suoritetussa Cobra-näytteenotossa v. 1975. Kaoliinirapautuman jatkeita 
pyrittiin selvittämään jo samana syksynä GTL:n teollisuusmineraaliryhmän 
toimesta. Valkea kaoliini osoittautui kuitenkin kapeaksi juoneksi. 
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Poskimäen esiintymään tehtiin iskukairausreikiä vuosina 1981 - 1982 yhteensä 37 
kpl. Valkoista kaoliinia oli ainoastaan em. kapeassa juonessa. Pääväriltään 
kellertävän ruskeaa rapautumaa on n. 1100 x 100 m2:n alueella. Rapautuman 
keskipaksuus on n. 30 m, joten rapauman määrä on n. 8,5 milj. tn. Maapeitteiden 
paksuudet vaihtelevat suuresti, mutta ovat yleensä 5-10 m. 
 

Poskimäen esiintymässä ei ole paperiteollisuuden tarpeisiin soveltuvaa kaoliinia. 
Sen sijaan kerääminen teollisuus ja tilliteollisuus saattaisivat mahdollisesti hyö-
dyntää Poskimäen kaoliinin, jota on määrällisesti runsaasti. 

 
5.1.4 Honkavaara  

 
Honkavaaralta löydettiin 1970-luvun alussa tehtyjen mangaanitutkimusten yhtey-
dessä kaoliinirapautumia. Rapautumat olivat pääosin voimakkaan värillisiä, mutta 
harmaita ja jopa valkeita välikerroksia tavattiin. 
 
Honkavaara valittiin yhdeksi tutkimuskohteeksi kaoliiniprojektia aloitettaessa. 
Vuosina 1981-1982 kairattiin Honkavaaran esiintymään 49 iskukairausreikään 
joilla rajattiin kaksi erillistä vaaleaa kaoliinirapautumavyöhykettä. Itäisen rapau-
tumavyöhykkeen jatkeita reiän R124 itä- ja eteläpuolella pyrittiin selvittämään 
vielä kenttäkaudella 1983. Kairatuissa yhdeksässä reiässä oli vaaleaa kaoliinira-
pautumaa vain reiässä R206 n. 5 m:n paksuudelta (kuvat 23-25 ) . Maapeitteet 
kasvavat melko tasaisesti esiintymän länsireunan n. 2 m:stä itäreunan 15 m:iin. 
Maapeitteiden keskipaksuus on 6-7 m. 
 
Honkavaaran esiintymässä on kaoliinirapautumaa kaikkiaan n. 7.5 milj. tn. Tästä 
määrästä on vaaleaa kaoliinirapautumaa n. 0.5-1.0 milj. tn. Vaalea kaoliini kelpaa 
todennäköisesti ei paperiteollisuuden käyttöön. Pääosa Honkavaaran esiintymään 
kaoliinirapautumasta ei kelpaa paperiteollisuudelle mutta saattaisi olla hyödynnet-
tävissä keraamisessa tai tiiliteollisuudessa kuten Poskimäen kaoliinirapautuma. 

 
5.1.5 Äylönvaara  

 
Äylönvaaralta oli 1940-luvulla löydetty valkoista kaoliinirapautumaa Mannilan 
talon itäpuolelta. Rapautuman määrä ja laatu olivat kuitenkin jääneet selvittämät-
tä. 
 
Ensimmäiset Cobra-näytteet otettiin Äylönvaaralta kenttäkaudella 1981. Kaoliini-
rapautumaa löydettiin useasta näytepisteestä. Kenttäkaudella 1982 tehtiin Äylön-
vaaralle kolme Cobra-näytteenottolinjaa, joilta kahdelta tavattiin vaaleaa kaoliini-
rapautumaa usean sadan metrin leveydeltä. 
 
Kenttäkaudella 1983 kairattiin Äylönvaaralle 24 iskukairausreikää (kuvat 26-28). 
Kerkkä-tyyppistä rapautumaa tavattiin usean salon metrin leveydeltä. Kaoliinira-
pautuman syvyys ja rapautumavyöhykkeiden leveys ovat kuitenkin pieniä verrat-
tuna Kerkän esiintymään. Äylönvaaralle kaivetut tutkimusojat ovat kuvissa 29-30. 
Äylönvaaran esiintymä on puutteellisesti tutkittu edes alustavan malmiarvion 
tekemiseksi. 
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5.1.6 Kanakangas  

 
Kanakankaalle kairattiin ensimmäiset iskukairausreiät gravimetriseen minimiin 
kenttäkaudella 1982. Näistä kolmesta reiästä todetun kellertävän harmaan kaolii-
nirapautuman perusteella jatkettiin iskukairauksia kenttäkaudella 1983. Iskukai-
rausreikiä kairattiin 24 kpl (kuvat 31-36). 
 
Kanakankaan esiintymässä on 600 x 50 m2 alueella 5-15 m:n paksuudelta vaaleaa 
kaoliinirapautumaa. Iskukairausten perusteella isäntäkivi maasälpäpitoinen seri-
siittikvartsiitti esiintyy välikerroksena kiilleliuskeessa. Kaoliinirapautuma on tyy-
pillistä ruhjekaoliinia. Ympäröivät kiilleliuskeet ovat selvästi heikommin rapautu-
neita. Maapeite on melko ohut, yleensä 4-7 m. 
 
Kanakankaan esiintymässä on vaaleaa kaoliinirapautumaa n. 800 000 tn. Etuna 
verrattuna Honkavaaran esiintymään on vaalean rapautumavyöhykkeen yhtenäi-
syys. Esiintymän kaoliinirapautuman kokonaismäärä on n. 2 milj. tn. 

 
5.1.7 Törmänmäki 

 
Törmänmäestä otettiin ensimmäiset Cobra-näytteet kenttäkaudella 1981. Vaikka 
Cobra-näytteissä oli kaoliinirapautumaa, ei sitä syksyllä 1981 kairatuissa kolmes-
sa iskukairausrei'issä kuitenkaan tavattu. Kenttäkaudella 1982 tehtiin Törmänmä-
keen toinen Cobra-linja, jolta myös saatiin vaaleaa kaoliinirapautumaa. 
 
GTL:n Väli-Suomen muiden malmitutkimusten yhteydessä gravimetrattiin myös 
Törmänmäen alue. Gravimetristen mittausten tuloksena löytyi Törmänmäestä 
laaja-alainen 1 x 0.5 km2:n suuruinen gravimetrinen minimi (liite 5). Tähän mini-
miin kairattiin kenttäkaudella 1983 19 kpl iskukairausreikiä (kuvat 37-40). 
 
Törmänmäessä on ainakin 7 milj. tn. pääväriltään vaaleanruskeaa rapautumaa. 
Rapautuma koostuu useista savimineraaleista. Kloriitin lisäksi on mukana rauta-
yhdisteitä ja mahdollisesti smectiittejä. Vaaleaa kaoliinirapautumaa on ainoastaan 
esiintymän pohjoisreunassa n. 300 000 tn. Törmänmäen rapautuma soveltuu mah-
dollisesti keraamisen teollisuuden tai tiiliteollisuuden raaka-aineeksi. Rapautuman 
määrä on Törmänmäen esiintymässä huomattavasti tutkittua suurempi, jos 
inventointikairauksiin ryhdytään. 

 
5.2. Paikallistetut kaoliiniesiintymät 

 
Seitsemän kaoliiniesiintymän lisäksi on Cobra-näytteenotolla paikallistettu 
kaoliinirapautumaa kuudesta eri paikasta (kuva 1.): Nämä ovat Kurikkavaara, 
Väyrylänkylä, Vantasvaara, Äylönvaara E, Pahkavaara ja Holstinjärvi. 

 
5.2.1 Kurikkavaara  

 
Kaoliinirapautumaa on tavattu ainoalta v. 1983 tehdyltä Cobra-profiiliIta useista 
näytepisteistä (liite 1). Cobra-näytteiden perusteella kaoliinirapautuma en vaalean 
harmaata. Isäntäkivilajina serisiittikvartsiitti-serisiittiliuske. Mahdollisesti 
"Kerkkä-tyyppinen".
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5.2.2 Väyrylänkylä  

Kaoliinirapautumaa tavattiin v. 1981 tehdyltä Cobra-linjalta (liite 1). Kaoliinira-
pautuma on ruhjekaoliinia, joten todennäköisesti esiintymä ei ole ekonominen. 

 
5.2.3 Vantasvaara 

GTL:een lähetetyn kansannäytteen perusteella tehtiin useita Cobra-profiileja v. 
1981 (Liite 1). Kaoliinirapautumaa tavattiin kolmelta Cobra-profiililta. Alueelle 
oli kairattu 1930-1940 luvulla "savimonttu", josta oli otettu "uunin valkaisusa-
vea". Kaoliinirapautumaa yritettiin kaivaa kaivinkoneella esiin onnistumatta. Suu-
rin syy epäonnistumiseen oli alueen soistuneisuus, jolloin kaivinkone ei päässyt 
oikeaan paikkaan kaivamaan. Vaaran päällä sijaitseva esiintymä, joka mahdolli-
sesti "Kerkkä-tyyppinen". 

 
5.2.4 Äylönvaara, E  

"Kerkkä-tyyppisiä" esiintymiä etsittäessä tehtiin cobra-linja kenttäkaudella 1983 
(liite 1). Näytteissä moreeninsekaista kaoliinia. 

 
5.2.5 Pahkavaara  

Ensimmäinen Cobra-linja kenttäkaudella 1981 (Liite 1. ja kuvat 41-42). Yhdessä 
näytteessä rapakallion seassa kaoliinirapautumaa. Cobra-näytteitä otettiin uudel-
leen kenttäkaudella 1983, jolloin tavattiin molemmilta kahdelta profiililta harmaa-
ta kaoliinirapautumaa. Lähiympäristössä runsaasti ihmisten havaintoja "uunin 
valkaisusavesta". Mahdollisesti "Kerkkä-tyyppinen". 

 
5.2.6 Holstinjärvi  

Mainitaan jo Väyrysen julkaisussa v. 1922. Maastossa tutkittiin vanhoja "kaoliini-
monttuja" kesällä 1981. Ensimmäinen Cobra-linja tehtiin kenttäkaudella 1982, 
jolloin saatiin harmaanruskeaa kaoliinirapautumaa useasta näytepisteestä. Toinen 
Cobra-linja tehtiin kenttäkaudella 1983, jolloin tavattiin myös kaoliinirapautumaa. 
Syksyllä 1983 tehtiin kaksi iskukairausreikää, joissa toisena harmaan kellertävää 
kaoliinirapautumaa n. 20 m:n paksuudelta (kuvat 43-44). Löydetty kaoliinirapau-
tuma ruhjekaoliinia, joka saattaa Holstinvaaralla muuttua "Kerkkä-tyyppiseksi", 
sillä n. 100 m iskukairausrei'istä itäänpäin Holstinvaaran rinteellä on maasälpäpi-
toista serisiittikvartsiittia paljastumana. 

 
5.3. Muut tutkimuskohteet 

Kaoliinirapautumia on etsitty tuloksetta 23 eri tutkimuskohteesta. Vuosina 1981 
-82 läpikäydyt tutkimuskohteet ovat "Selostus Puolangan kaoliinitutkimuksista 
vuonna 1981" ja "Selostus Puolangan kaoliinitutkimuksista vuonna 3982" yhtey-
dessä. Vuonna 1983 läpikäydyt tutkimuskohteet ovat liitteessä 1. Kaikissa em. 
kohteissa on kaoliinirapautumien etsintään käytetty ainoastaan Cobra-kalustoa. 
 

6. Johtopäätökset  

Tämän raportin ja vuosien 1981 ja 1982 tutkimusselostusten perusteella käy sel-
västi esille tutkimusmateriaalin suunnaton määrä. Kaoliiniprojektia aloitettaessa 
Puolangan alueelta oli runsaasti kaoliinihavaintoja. Jo ensimmäisen kenttäkauden, 
perusteella kävi selväksi myös kaoliinirapautumien heterogeenisuus Kenttäkau-
della 1982 löydettiin vaaleita kaoliinirapautumia mm. Honkavaaralta, Äylönvaa-
ralta ja Kerkästä. Näiden perusteella alkoi mielenkiinto suuntautua vaarajaksoi-
hin. 
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Kaoliiniprojektin tuloksia tullaan hyödyntämään molempien yhteistyökumppa-
neiden taholla ja mahdollisesti myös ulkopuolisten malminetsintäorganisaatioiden 
toimesta. Projektin tulos on kiteytettävissä yhteen lauseeseen: Jos ekonomisia 
kaoliinirapautumia on löydettävissä, ne liittyvät Kainuun vaarajaksoihin. Pisim-
mälle rapautuminen on edennyt vaarajaksoissa, joissa tektoniset liikunnot ovat 
edistäneet rapautumista. 
 

 
6.1. Potentiaaliset kaoliiniesiintymät 

 
Edellä esitetyn perusteella on yhteistyöprojektin tutkimusalueelta valittu 20 kpl 
potentiaalisia tutkimuskohteita (kuva 1) . 

 
 
6.2. Tulosten soveltaminen muualle 

 
Kainuun liuskejaksolla on vallinnut tertiäärisellä ajalla, subtrooppinen-trooppinen 
ilmasto, joka on aiheuttanut laaja-alaista rapautumista. Hyvälaatuiset kaoliinira-
pautumat ovat syntyneet maasälpäpitoisissa kivilajeissa rapautumisprofiilien ylä-
osiin. Eroosion ja jäätikön kulutuksen jäljiltä säilyneet kaoliinirapautumat ovat 
mineraalikoostumukseltaan kvartsi-, serisiitti-, kaoliniittipitoisia in situ –rapautu-
mia. Jos kaoliinirapautumat ovat säilyneet ruhjeissa tai siirroksissa, hydrotermiset 
liuokset ovat värjänneet ne erilaisilla rauta-, titaani- ym. epäpuhtauksilla. 
 
Kainuun liuskejaksolta saadut tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä myös 
muilla liuskejaksoilla. Tunnetaanhan Lapista jo nykyään useita kaoliinirapautu-
mia  mm. Sodankylästä, Kolarista ja Kuusamosta. Kaoliinirapautumien löytämi-
nen edellyttää raportissa mainittujen geologisten ja geomorfologisten tekijöiden 
toteutumista sovellettuna paikallisiin olosuhteisiin. Kaoliinirapautumia voitanee 
jopa etsiä GRGN-alueelta paikoista, joissa ne ovat mahdollisesti säilyneet. 
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KIITOKSET 
 

Kiitän projektin johtoryhmässä toimineita geologi Yrjö Pekkalaa ja valtiongeologi Pentti 

Ervamaata Geologian tutkimuskeskuksesta sekä päägeologi Reijo Saikkosta Oy Lohja Ab:sta 

aktiivisesta osallistumisesta projektin läpivientiin. Lisäksi kiitän geologi Jukka Marmoa 

Geologian tutkimuskeskuksesta osallistumisesta projektin toimintaan vuoden 1983 aikana. 
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