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Abstract

The exploration area of Pääneva-Alakylä (Pääneval) is located ca . 17 km southwest from the centre of the Haa-
pavesi town (map 2433 04) . The exploration methods were geological mapping, till and bedrock-surface sampling,
geophysical measurements and drilling . The study markedly changed the view of the bedrock lithology and intro-
duced new information on age relationships of the rocks . Especially, the proportion of metasediments is more ex-
tensive than known before . In the Pääneva region, arsenic is a good geochemical indicator of gold mineralisations.
Also the IP anomaly map well indicates the mineralised zones . Instead, the Alakylä mineralised region is not par-
ticularly well displayed in the geochemical mapping data . This may be partly due to the more sparse mapping den-
sity . The gold mineralisations are connected with the altered shear zones hosted by plagioclase porphyrite and por-
phyric diorite or tonalite . Replacement of amphibole by biotite and plagioclase by saussurite is only found in the
most weakly altered rocks . Especially silicification but also epidotisation, chloritisation and carbonatisation are
met with in the more altered zones . In places, amphibole and garnet are included . In the Pääneva region, K-feld-
spar largely replaces plagioclase in the most altered zones of the porfyric diorite . In the Alakylä region K-feldspar
is sparse, but carbonate is more abundant than in the former region . The principal ore mineral is pyrrhotite with
arsenopyrite, especially in the Pääneva region . The mineralisation also includes a minor amount of chalcopyrite
and pyrite with occasional scheelite . Arsenopyrite is mostly as disseminations but it also constitutes thin compact
veins . Gold occurs in arsenopyrite, but also within silicates . In the Pääneva region, the most mineralised intersec-
tion is 13 .8 m at 0 .32 ppm with a single one-meter-sample at 1 .45 ppm Au . In the Alakylä region, another of the
two best intersections is 4 .0 m at 3 .98 ppm (2.0 m at 7 .72 ppm) and another 2 .4 m at 3 .87 ppm with a single one-
meter-sample at 10 .8 ppm Au . Anomalous arsenic is connected with the latter one, but not with the former one.
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1 JOHDANTO 
Valtausalue Pääneva 1 sijoittuu Pääneva-Alakylän tutkimuskohteeseen noin 17 km Haapaveden 
kaupungin keskustasta lounaaseen (kuva 1). Kohde on karttalehden 2433 04 alueella, pääosin 
Haapaveden kaupungissa (valtausalue kokonaan), mutta osia siitä on myös Nivalan kaupungissa.  

Ensimmäinen kultaviite saatiin tutkimusalueelta 30-luvun lopulla, jolloin Suomen geologiselle 
toimikunnalle lähetettiin arseenikiisupitoinen kalliopaljastumanäyte, jonka kultapitoisuus oli 132 
ppm. Löydön seurauksena silloin Teerinevan nimellä tunnetussa kohteessa tehtiin vuosina 1939 
– 1940 mm. kalliopaljastuksia ja räjäytettiin tutkimusojia (Ervamaa 1952). Pidemmälle meneviä 
selvityksiä ei tehty. Kullanetsintä aktivoitui taas vuonna 1985  Sarjankylän kohteen tutkimuksi-
na. Tähän vaikuttivat osaltaan kansannäytteinä saadut uudet kultaviitteet. Geologian tutkimus-
keskus (GTK) teki alueella kallioperäkartoitusta ja keräsi näytteitä mineralogisiin ja kemiallisiin 
tutkimuksiin (Sipilä 1990). Pienoiskairalla otettujen näytteiden (130 kpl) kultapitoisuudet olivat 
parhaimmillaan 1-4 ppm. Syväkairauksiin ei tässäkään vaiheessa ryhdytty. Kolmas aktiivinen 
vaihe käynnistyi vuonna 1998, kun GTK aloitti kultatutkimukset Raahe-Laatokka –vyöhykkeel-
lä. Näihin tutkimuksiin liittyen Sarjankylän alueelta päätettiin kerätä vielä lisäinformaatiota sen 
kultapotentiaalisuudesta ja alueella tehtiin laajahko geokemiallinen moreeni-kallionpintakartoi-
tus (Lestinen 2001). Päänevan alue lähiympäristöineen valittiin kartoitustulosten ja alueelta jo 
aikaisemmin saadun kultatiedon perusteella tässä käsiteltävien tutkimusten kohteeksi. Alakylän 
osa-alueelta saatiin tutkimusten aikana kultapitoinen, kalliopaljastumasta oleva kansannäyte 
(2.09 g/tn Au). Siellä tehdyt tutkimukset käsitellään tämän valtausraportin yhteydessä. 

2 SUORITETUT TUTKIMUKSET 
Tutkimusalueella tehtiin moreeni- ja kallionpintanäytteenottoa, geologista kartoitusta, geofysi-
kaalisia mittauksia sekä kairausta. 

2.1 Geokemiallinen moreeni- ja kallionpintanäytteenotto 
Päänevalla ja sen ympäristössä tehtiin vuoden 2004 helmi-kesäkuussa geokemiallinen moreeni- 
ja kallionpintanäytteenotto. Sen suoritti GTK:n Geopalvelut-yksikkö. Alueella aikaisemmin 
250x250 m:n verkkoon suoritettua samanlaista näytteenottoa (Lestinen 2001) tihennettiin siten, 
että syntyi E-W –suuntainen verkko, jossa profiiliväli oli 125 m ja pisteväli profiileilla 50 m. 
Edellisen vaiheen näytepisteet hypättiin yli. Kallionpintanäytteeksi otettiin joko kalliomursketta 
tai rapakalliota, josta erotettiin pieni osa erilleen mineralogiseen tarkasteluun. Moreeninäyte otet-
tiin yleensä välittömästi kallionpinnan yläpuolelta. Kalliosta kerättiin 524 ja moreenista 124 näy-
tettä. Tulosten käsittelyyn otettiin mukaan myös edellisessä kartoitusvaiheessa kerätyt 195 kal-
lio- ja 218 moreeninäytettä. 

2.2 Geologinen kartoitus 
Pekka Lestinen suoritti geologista kartoitusta Pääneva-Alakylän tutkimuskohteessa noin 6 km2 
alueella vuosina 2005-2007. Päänevan osa-alueella kartoitus oli lähinnä aikaisempien, Olavi 
Kontoniemen tekemien havaintojen revidointia (vrt. Sipilä 1990). Uusia havaintoja tehtiin 52 
kpl. Havaintoihin liittyviä valokuvia otettiin 29 kpl. Ne on taltioitu raportin liitteenä olevalle CD-
levylle JPG-formaatissa.  
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Kuva 1.   Pääneva-Alakylän tutkimusalueen sijainti 
Fig. 1. Location of the exploration area of Alakylä-Pääneva  
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2.3 Geofysikaaliset tutkimukset 

2.3.1 Alueelliset geofysikaaliset tutkimukset 

GTK teki aerogeofysikaalisia matalalentomittauksia karttalehden 2433 alueella vuosina 1976-
1979.  Mitatut geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneet-
tinen kenttä ja luonnon taustasäteily. GTK on tehnyt myös alueellisia painovoimamittauksia 
Pääneva-Alakylän tutkimusalueella ja ympäristössä pistetiheydellä n. 4 pistettä/km2. 

2.3.2 Geofysikaaliset maastomittaukset 

Linjoitus 

Geofysikaalisia mittauksia varten tehdyt linjoitukset on sidottu valtakunnan koordinaatistoon Di-
gitan Fokus-palveluun pohjautuvalla DGPS-paikannuksella, jolla saavutetaan 2 metrin paikan-
nustarkkuus vaakakoordinaateissa. 

Magneettiset mittaukset 

GTK teki kesä-heinäkuussa 2005 magneettisia mittauksia Päänevan osa-alueella. Mittaukset 
tehtiin Scintrex EnviMag –protonimagnetometrillä totaalikenttämittauksena 50 metrin linjavälillä 
(linjojen suunta E-W) ja 10 metrin pistevälillä 1.42 km2 suuruisella alueella käsittäen kaikkiaan 
noin 3100 mittauspistettä.  Maan magneettikentän ajallinen vaihtelu korjattiin maa-asemarekiste-
röinnin avulla. Mittausaineistosta laadittu magneettinen totaali-intensiteettikartta on liitteessä 3. 

Syksyllä 2004 tehtiin Alakylän osa-alueella magneettisia vertikaalikomponenttimittauksia noin 
5.2 hehtaarin laajuisella alueella SW-NE –suuntaisin linjoin. Mittaukset tehtiin Jalander-magne-
tometrillä 10 metrin pistevälillä ja 25-50 metrin linjavälillä (n. 200 mittauspistettä). Mittausai-
neisto on esitetty karttana liitteessä 4. 

IP-mittaukset 

GTK teki touko-kesäkuussa 2005 IP-mittauksia Päänevan osa-alueella (dipoli-dipoli –järjes-
telmä, a = 20 m, n = 3) samalla 1.42 km2 suuruisella alueella kuin magneettiset mittauksetkin. 
Mittauspisteiden kokonaismäärä oli noin 1550. Mittaukset tehtiin Scintrex IPR-10 –laitteistolla 
50 metrin linjavälillä (linjojen suunta E-W) ja 20 metrin pistevälillä. Mittausaineistosta laadittu 
näennäinen varautuvuuskartta on esitetty liitteessä 5. 

2.4 Kairaus 

Pääneva-Alakylän tutkimusalueella tehdyt kairaukset käyvät ilmi taulukosta 1. Kairauksen suo-
ritti GTK:n Geopalvelut-yksikkö ja siihen käytettiin POKA-kalustoa varustettuna T-56 –
tangostolla. 

2.5 Kemialliset analyysit 
Pääneva-Alakylän tutkimusalueelta otettujen näytteiden kemialliset analyysit tehtiin GTK:n 
Geopalvelut-yksikön Kuopion laboratoriossa. Moreeni- ja kallionpintanäytteet kuivattiin 70° 
C:ssa. Moreeninäytteistä seulottiin nailonseulalla alle 2 mm:n lajite, joka jauhettiin karkaistussa 
hiiliteräsjauhinastiassa (menetelmä 40). Kallionpintanäytteet, jotka olivat joko rapakalliota tai 
kalliomursketta, jauhettiin sellaisenaan. Jauheista analysoitiin Au, Bi, Sb, Se ja Te menetelmällä 
520U (analyysiin käytetty näytemäärä 5 g, uutto huoneenlämpöiseen kuningasveteen, määritys 
GFAAS-tekniikalla) sekä Ag, As ja Pb menetelmällä 511U (analyysiin käytetty näytemäärä 0.2 
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g, uutto kuumaan kuningasveteen, määritys GFAAS-tekniikalla). Jauheista analysoitiin myös ns. 
ICP-paketin alkuaineet menetelmällä 511P (26 alkuainetta, mm. Co, Cu, Ni, Mo, S ja Zn). Esikä-
sittely on sama kuin menetelmässä 511U, mutta pitoisuusmääritys tehdään ICP-AES-tekniikalla. 
Tulosten käsittelyssä mukana olleet aikaisemman tutkimusvaiheen analyysitulokset perustuvat 
kullan ja sen seuralaisalkuaineiden määritysten osalta menetelmään 521U (Lestinen 2001). Siinä 
on käytetty näytteiden uutosprosessissa hieman heikompaa pelkistintä kuin menetelmässä 520U.  

Kairansydännäytteet ositettiin kivilajirajat huomioiden yleensä metrin tai puolen metrin mittai-
siksi näytteiksi. Ne puolitettiin timanttisahalla ja puolikkaat murskattiin (menetelmä 30), jaettiin 
ja jauhettiin (menetelmä 40). Näytteistä analysoitiin Au, Bi, Sb, Se ja Te menetelmällä 523U 
(analyysiin käytetty näytemäärä 20 g, uutto huoneenlämpöiseen kuningasveteen, määritys 
GFAAS-tekniikalla) ja 29 alkuaineen ICP-paketti, johon tässä tapauksessa kuuluivat myös Ag, 
As ja Pb. Päänevalta analysoitiin 122 näytettä ja Alakylästä 257 näytettä. 

2.6 Mineralogiset tutkimukset 
Mineralogiseen tarkasteluun erotetut kallionpintanäytteet tutkittiin stereomikroskooppia apuna 
käyttäen näytteiden litologian ja malmimineraalien selvittämiseksi. Näytteet tutki Pekka Lesti-
nen, paitsi mukana olevien edellisen kartoitusvaiheen näytteiden osalta Esko Iisalo ja Hannu 
Koskivuori. Kivilajitulkinnat ovat nähtävissä tähän raporttiin liittyvillä analyysilistoilla. Kiillo-
tettuja ohuthieitä tehtiin GTK:n Kuopion hielaboratoriossa 5 kpl Päänevan ja 8 kpl Alakylän kai-
ransydännäytteistä. Hieistä määritettiin polarisaatiomikroskoopin avulla silikaatti- ja malmimine-
raalit sekä näytteen kivilaji. Hietutkimuksista vastasi Pekka Lestinen. Yhdestä kiillotetusta kai-
ransydännäytteestä tutkittiin pintavalossa malmimineraalit. Tutkimuksen suoritti Olavi Konto-
niemi. Lisäksi käytössä olivat 26 ohuthiettä ja 6 kiillotettua ohuthiettä sekä niiden tutkimustiedot 
edellisen etsintävaiheen aineistosta (Sipilä 1990).  
 
Taulukko 1. Pääneva-Alakylän tutkimusalueen kairaukset. 
Table 1. Diamond drilling in Alakylä-Pääneva. 
Kohde Aika Kairaaja Reikänumerot Reikiä (kpl) Yhteispituus (m) 
Target Period Driller ID-numbers Holes Total (m) 
Alakylä 31.03. – 07.04. 2005  GTK 467 – 469 3 226.20 
Pääneva 27.10. – 14.11. 2005 GTK 474 – 476 3 309.50 
Alakylä 10.01. – 30.01. 2006 GTK 477 – 479 3 299.40 
Yhteensä (Summary) 9 835.10 
 
 

3 TUTKIMUSTULOKSET 

3.1 Alueen maaperä 
Kallioperää peittävän mineraalisen irtomaan pääasiallinen materiaali Pääneva-Alakylän tutki-
musalueella on moreeni. Yleensä peitteen paksuus, turvekerros mukaan luettuna, on moreeni-
kallionpintanäytteenoton perusteella alle viisi metriä. Poikkeuksena on Päänevalta näytteenotto-
alueen kaakkoisnurkkaan ulottuva kapeahko suovyöhyke, missä paksuus on selvästi suurempi, 
enimmillään aivan vyöhykkeen kaakkoispäässä 18 m. Turpeen ja moreenin välissä on syvänteen 
alueella glasifluviaalista ainesta (Niemelä & al. 1993). Kallioperä on hyvin paljastuneena Pääne-
van osa-alueen eteläosissa, Pohjankallioilta kaakkoon suuntautuvalla alueella, ja Päänevan koil-
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lispuoleisilla alueilla. Alakylän kairausalueelta ja sen lähiympäristöstä kalliopaljastumat puuttu-
vat muutamaa ojanpohjapaljastumaa lukuun ottamatta. Lähimmät varsinaiset kalliopaljastumat 
ovat kairauspaikalta noin puoli kilometriä itään.  

Pääosan tutkimusalueen moreenista on kerrostanut Veiksel-jäätikkö (Nenonen 1995). Sarjanky-
län aikaisempien Au-tutkimusten yhteydessä tehtyjen uurrehavaintojen perusteella virtauksen 
tulosuunta on ollut 295-300° (Sipilä 1990, Kontoniemen kallioperähavainnot vuodelta 1985). 
Kallion pinnassa on moreenin alla monin paikoin preglasiaalirapautumaa, josta aineksen kivilaji 
on useimmiten tunnistettavissa. Rapautuneet ja rapautumattomat kallionäytteet on geokemialli-
sessa tarkastelussa rinnastettu keskenään.  

3.2 Alueen kallioperä  
Pääneva-Alakylän tutkimuskohde on paleoproterotsooisen Pohjanmaan liuskevyöhykkeen osa-
alueella, missä suprakrustiset kivet kuuluvat vyöhykkeen kahdesta kivilajiryhmästä vanhempaan, 
Evijärven alueen ryhmään (Kähkönen 2005). Kohteen kallioperästä julkistettujen karttojen mu-
kaan kivilajisto koostuu lähes yksinomaan mafisista ja intermediäärisistä syväkivistä (kuva 2). 
Erityisesti moreeni-kallionpintanäytteenotossa kerätty aineisto, mutta myös POKA-kairauksen ja 
paljastumien revidointikartoituksen tulokset muuttavat näiden karttojen antamaa kuvaa varsin 
paljon (liite 6). Olennaisin muutos on metasedimenttien osuuden selvä lisääntyminen. 

3.2.1 Litologia 
Tutkimusalueen metasedimentit ovat vallitsevasti kiilleliusketta tai –gneissiä. Niissä on monin 
paikoin grauvakkamaista kvartsi- ja maasälpärakeiden koon vaihtelua ja joissakin paljastumissa 
näkyy myös kerroksellisuutta. Erityisesti Päänevan pohjoispuoleisilla alueilla on edellisten ohel-
la hienorakeista kvartsi-maasälpäliusketta, joka lienee metasilttiä. Vastaavaa kiveä on lävistetty 
myös Alakylän kairauksissa (kairausraporteissa käytetty nimeä kvartsi-maasälpärikas kiillelius-
ke). Metasedimenteissä on porfyroblasteina biotiittia, granaattia ja varsinkin kvartsi-
maasälpäliuskeessa muskoviittia.  

Tutkimusalueen syväkivet ovat pääasiassa intermediäärisiä. Päänevan alueen eteläosissa vallitse-
vana on pieni-keskirakeinen kvartsidioriitti. Muodostuman  metasedimentteihin rajautuvalla reu-
navyöhykkeellä kivi on puolipinnallisen oloista. Sitä on kutsuttu aikaisemman käytännön mukai-
sesti sarvivälke-plagioklaasiporfyyriksi. Sen hienorakeisessa perusmassassa olevat plagioklaasi-
hajarakeet ovat läpimitaltaan enimmillään muutamia millimetrejä. Sarvivälkerakeet sen sijaan 
voivat olla selvästi kookkaampia ja muodostavat monesti myös useita senttejä läpimitaltaan ole-
via kasaumia, joita reunustaa tyypillisesti hienorakeisesta plagioklaasista muodostunut kehä.  

Sekä sarvivälke-plagiolaasiporfyyrissä että kvartsidioriitissa on varsin yleisesti pieninä sulkeu-
mina hienorakeista kiveä, joka näyttää eri asteisesti assimiloituneen isäntäkiveen. Joissakin tapa-
uksissa alkuperäinen aines on selvä sedimentti, useasti kyseessä voisi kuitenkin olla myös aikai-
semmin kiteytynyt magmakivi. Sarvivälke-plagioklaasiporfyyrille, varsinkin sen hienorakeisim-
mille varianteille, ovat ominaisia myös vaaleanharmaat, plagioklaasista koostuvat ja me-
tasomaattisiksi tulkitut juonet. 
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Kuva 2. Tutkimusalueen ja sen lähiympäristön kallioperä (Lundqvist & al. 1996). 

Fig. 2. Bedrock of the study area and its immediate surroundings (Lundqvist & al. 1996). 
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Eteläisellä alueella on vähän edellistä hieman mafisempaa, hieno-keskirakeista dioriittista kiveä, 
joka osin voi olla jopa gabro.  Sen esiintyminen keskittyy niin ikään syväkivimuodostuman reu-
naosiin.  

Tutkimusalueen luoteisosassa, Alakylän alueella, on punertavaa syväkiveä, joka näyttää puut-
tuvan Päänevan eteläpuoleisilta alueilta. Se on edellisiä felsisempää ja karkearakeisempaa ja sille 
on ominaista harvakseltaan esiintyvä punertava granaatti. Kiveä on kutsuttu granodioriitiksi, 
vaikka Alakylän kairansydännäytteiden perusteella koostumus voi olla myös tonaliittinen ja kai-
ransydänraporteissa kivi onkin nimetty tonaliitiksi.  

Päänevan alueen itä- ja koillisosaan sijoittuu kaksi metasedimenttien ympäröimää mafista juoni-
kivimuodostumaa. Ne lienevät kerrosmyötäisiä. Juonista itäisempi jatkuu yhtenäisenä, läntisempi 
todennäköisesti välillä katketen Alakylään asti. Juonet muodostavat välittömästi Päänevan poh-
joispuolella poimumaisen rakenteen. Molemmille on ominaista plagioklaasihajarakeiden esiin-
tyminen. Itäisempää kiveä on kutsuttu plagioklaasiporfyriitiksi, läntisempää porfyyridioriitiksi. 
Edellinen on jälkimmäistä mafisempi. Sen hyvin kehittyneet plagioklaasihajarakeet ovat andesii-
ni-labradoriittia ja perusmassa koostuu lähes yksinomaan sarvivälkkeestä. Aines on yleensä 
suuntautumatonta. Länsikontaktin tuntumassa hajarakeiden määrä on vähäisempi kuin keskem-
mällä. Kohti itäkontaktia kivi muuttuu ehkä hieman syväkivimäisemmäksi.  

Porfyyridioriitissa plagioklaasihajarakeet ovat andesiinia ja hienorakeisessa perusmassassa voi 
sarvivälkkeen ja biotiitin ohella olla myös maasälpää ja kvartsia. Asu vaihtelee selvästi porfyyri-
sestä hyvinkin syväkivimäiseen ja aines on yleensä suuntautunutta. Tälle juonityypille on omi-
naista myös sarvivälkkeen esiintyminen hajarakeina ja samanlaisina raekasaumina, joita on sar-
vivälke-plagiolaasiporfyyrissä. Päänevan pohjoispuolelle muodostuvan poimurakenteen ympä-
ristössä juonen itäreunalla havaitaan hajarakeiden koon selvä pieneneminen kohti kontaktia. Pai-
koin vaihtelu on epäsäännöllistä. Länsikontaktissakin tapahtuu hajarakeiden koon pienenemistä, 
mutta ei samassa määrin. Näyttää, että aivan tutkimusalueen luoteisosassa juoniaines muuttuu 
hieman felsisemmäksi. Alakylän kairauksissa lävistettiin kiveä, joka muistuttaa paljon porfyyri-
dioriittia, mutta siinä sarvivälke jää aksessoriseksi tai jopa puuttuu kokonaan. Kairansydänrapor-
teissa kiveä on kutsuttu porfyyriseksi tonaliitiksi.  

Molempien juonityyppien ainesta on vähäisessä määrin myös pääesiintymisalueidensa ulkopuo-
lella. Toisaalta karkeimpien syväkivimäisten varianttien erottaminen toisistaan on vaikeaa, joten 
vääriäkin tulkintoja on voinut tapahtua. Kallionpintanäytteiden osalta juoniainesten erottaminen 
toisistaan on jouduttu tekemään pelkästään hajarakeiden koon perusteella. Rajana on käytetty 2 
mm:n raekokoa. Pieniporfyyriset on nimetty porfyyridioriitiksi. Kuten liitteen 6 karttakuvasta 
voi todeta, jaottelu toimii varsin hyvin juonien pääesiintymisalueiden osalta. Todettakoon, että 
vuoden 1985 kartoituksessa juonityyppejä ei eroteltu toisistaan ja porfyyridioriitin reunamuun-
nosta kutsuttiin intermediääriseksi metavulkaniitiksi.  

Edellisten kivien lisäksi tutkimusalueella esiintyy graniitti-, pegmatiitti- ja kvartsijuonia sekä il-
meisestikin metasomaattisesta kalimaasälvästä koostuvia punertavia saumoja ja laikkuja. Mal-
minmuodostukseen liittyviä kvartsi- ja muita juonia sekä muuttumisia on käsitelty kairauskoh-
teiden tulosten yhteydessä.  

3.2.2 Kivien ikäsuhteet 
Metasedimentit edustavat tutkimusalueen vanhinta kallioperää. Sedimenttiainesta on mm. sul-
keumina plagioklaasiporfyriitissä, joka  tämänhetkisen käsityksen mukaan on alueen vanhin 
magmakivityyppi. Paljastumalla 39-PJL2-06 nähdään, miten porfyyridioriitista tunkeutuu apo-
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fyysi sen kanssa kontaktissa olevaan plagioklaasiporfyriittiin. Useilla paljastumilla plagioklaasi-
porfyriittiä on toisaalta sulkeumina sarvivälke-plagioklaasiporfyyrissä.  

Porfyyridioriitin ikäsuhde sarvivälke-plagioklaasiporfyyriin ja kvartsidioriittiin jää auki. Viitteitä 
tosin on, että porfyyridioriitti olisi sarvivälke-plagioklaasiporfyyriä vanhempi. Paljastumalla 12-
PJL2-05 on voimakkaasti tektonisoitunut porfyyridioriitti kontaktissa lähes tektonisoitumatto-
man sarvivälke-plagioklaasiporfyyrin kanssa. Myös eräät sarvivälke-plagioklaasiporfyyrissä ole-
vat, plagioklaasihajarakeita siältävät sulkeumat voisivat olla porfyyridioriittia.  

Sarvivälke-plagiolaasiporfyyri näyttää vaihettuvan vähittäin kvartsidioriitiksi, ainakaan leikkaa-
via kontakteja ei ole havaittu. Edellisessä kivilajissa esiintyvien plagioklaasijuonten asema ei ole 
selvä, mutta ne voisivat olla peräisin kvartsidioriitin muodostaneen magman myöhäisliuoksista. 
Dioriittisen kiven suhde sen ympäristössä esiintyviin muihin kiviin jää epäselväksi.  

Alakylän alueen granodioriitti on porfyyridioriittia nuorempi. Suhde tutkimusalueen eteläosan 
sarvivälke-plagioklaasiporfyyriin, kvartsidioriittiin ja dioriitti-gabroon on sen sijaan auki. Nuo-
rinta magmaattista toimintaa edustavat graniitti- ja pegmatiittijuonet. 

Tutkimusalueen kivissä esiintyvä amfiboli, jota edellä on ilman tarkempia mineralogisia tutki-
muksia kutsuttu sarvivälkkeeksi, vaikuttaa monessa tapauksessa niihin myöhemmin syntyneeltä 
ja ainakin osa on ohuthieiden mukaan selvästi uraliittia. Amfibolin ja sen yhteydessä esiintyvän 
maasälvän synty liittynee joko metamorfoosiin tai jopa myöhempiin metasomaattisiin prosessei-
hin. Mahdollisesti sitä on syntynyt useammassakin kuin yhdessä vaiheessa. Ainakin tutkimus-
alueen kiisuuntuneiden muutosvyöhykkeiden amfiboli lienee eri generaatiota kuin sarvivälke-
plagioklaasiporfyyrin amfibolikasaumat.  

3.2.3 Rakenteet 
Tutkimusalueelta tehdyt rakennehavainnot perustuvat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
vuoden 1985 kartoitukseen.  

Metasedimenttien liuskeisuuden ja magmakivien pilsteisyyden kulku on Päänevan alueella NW-
SE, itäreunalla hieman pohjois-eteläisempi, länsireunalla taas itä-läntisempi. Kaade vaihtelee 
keski- ja itäosassa yleensä 25º pystyn molemmin puolin, länsiosassa se on vallitsevasti 75-90º 
koilliseen. Alakylässä ovat vallitsevina kivilajeina plagioklaasiporfyriitti ja granodioriitti, joista 
pilsteisyyshavaintoja ei ole. Sen sijaan näiden kivien kontaktit ovat likimain W-E –suuntaiset ja 
kaatuvat itäosassa 35-60º pohjoiseen ja länsiosassa (kairauspaikka), tosin vain yhden havainnon 
perusteella, 70º etelään.  

Kerroksellisuudesta on havaintoja vain muutamista kohdin. Päänevan lounaisella paljastuma-
alueella (Pohjankallioiden ympäristö) sen kulku on likimain W-E ja kaade 65-85º pohjoiseen (6 
havaintoa). Toppi-havainnot osoittavat sedimenttiaineksen nuorenevan kohti pohjoista. Täältä on 
myös mitattu pienoispoimun akselille kaksi suuntaa 320º/45º ja 285º/45º. Päänevan koillisella 
paljastuma-alueella kerroksellisuuden kulusta on saatu toisistaan selvästi poikkeavia suuntia. 
Neljä havaintoa asettuvat välille 6-155º. Kaade on 55-85º länteen. Täältä on myös kaksi pienois-
poimuhavaintoa, toinen 285º/20º ja toinen 150º/20º (itäisempi).  

Kvartsijuonet seuraavat Päänevan lounaisella paljastuma-alueella trendiä, joka kääntyy NNE-
SSW –suunnasta  NW-SE –suuntaiseksi siiryttäessä etelästä pohjoiseen. Tämän ohella näyttäisi 
esiintyvän heikompi likimain W-E –suuntainen trendi. Kaateet vaihtelevat yleensä 25º pystyn 
molemmin puolin. Juonien reunoilta on tehty viisi viivaushavaintoa, joissa suunta vaihtelee 
285º:sta 325º:een ja kaade 25º:sta 45º:een. Päänevan koillisella paljastuma-alueella juonien kul-
ku on yhtenäisempi, keskimäärin NW-SE. Kaade on 75-90º, idässä koilliseen, lännessä lounaa-



Geologian tutkimuskeskus   
M06/2433/2007/3 
 
 

      
  

9

seen. Kulun trendi on noin 10º pohjois-eteläisempi kuin alueen kivien liuskeisuus/pilsteisyys. 
Täältä on tehty kaksi juoniin liittyvää viivaushavaintoa, joista itäisempi on 160º/35º ja läntisempi 
125º/35º.  

Alakylän alueella kvartsijuonien kulku on N-S – NE-SW. Kaade vaihtelee 30º pystyn molemmin 
puolin.  

3.3 Malmigeologiaa 

3.3.1 Malmiviitteet 

Kalliopaljastumista saadut kultaviitteet sijoittuvat Päänevan valtausalueelle; Pohjankallioden 
ympäristöön;  tutkimusalueen kaakkoisosaan ja Alakylään (liite 7, taulukko 2). Näytteet M_121 
ja K_23708, vaikka ovatkin kultapitoisuuksiltaan hyvin erilaiset, lienevät samasta viitepaljastu-
masta. Lohkareviitteitä on yksinomaan Päänevan valtausalueelta ja nekin ilmeisesti vain kahdes-
ta lohkareesta. Näytteet 954687 ja 954688 ovat ja aikaisemmin Outokumpu Oy:lle lähetetty näy-
te L10/JH-84 hyvin todennäköisesti on samasta lohkareesta, vaikka näytteille tiedostoihin anne-
tut kivilajinimet poikkeavatkin toisistaan. Myös näytteillä K_23706 ja L/10/JH/84 lienee yksi ja 
sama lähde. Kaikkiin viitteisiin liittyy arseenikiisua ja vähemmässä määrin kuparikiisua ja rauta-
kiisuja sekä kahteen myös scheeliittiä. On syytä huomata, että taulukossa 2 esitetyt sinkin, nikke-
lin, koboltin ja lyijyn analyysitulokset eivät ole totaalipitoisuuksia. Näiden metallien sulfideihin 
sitoutunut osuus kyllä liukenee preparoinnissa käytettyihin liuottimiin, mutta silikaatteihin sitou-
tunut osuus vain osittain. 

Vuoden 1985 kartoituksen yhteydessä saatiin useita lisäviitteitä arseenikiisupitoisista kvartsijuo-
nista, erityisesti Pohjankallioiden alueelta (liite 8). Näistä minikairalla otettujen näytteiden kulta-
pitoisuudet olivat suurimmillaan 1-4 ppm (Sipilä 1990). 

3.3.2 Geofysiikka 
Päänevan valtausalueella tehty geofysikaalinen mittaus tuo esille pitkänomaisen magneettisen 
(positiivisen) anomalian, joka asettuu porfyyridioriitimuodostuman lounaisreunalle (liite 3 ja 6). 
Anomalia on voimakkaimmillaan kaakkoispäässä. Pieni selvärajainen voimakas anomalia on vä-
littömästi laajan anomalian itäpuolella (itäinen kairauspaikka). Positiivista magneettista anomaa-
lisuutta on myös laajan anomalian länsipuolella, tänne sijoittuvan tarkemmin määrittelemättö-
män mafisen plagioklaasiporfyyrijuonen länsikontaktissa ja mittausalueen itäosassa, missä hie-
man epäyhtenäinen anomaaliavyöhyke myötäilee itäreunan plagioklaasiporfyriittimuodostuman 
kulkua asettuen kuitenkin selvästi metasedimenttien puolelle.  

Positiivinen IP-anomaalisuus (näennäinen varautuvuus) painottuu porfyyridioriitin esiintymis-
alueelle; mittausalueen luoteisosan mafisen plagioklaasiporfyyrisen juonen yhteyteen ja mittaus-
alueen eteläosaan, kvartsidioriittimuodostuman pohjoisreunalle (liite 5 ja 6). Porfyyridioriitti-
muodostuman alueella oleva anomalia muodostuu kahdesta epäyhtenäisestä vyöhykkeestä, jotka 
seuraavat muodostuman kontaktien kulkua. Voimakkaimmillaan IP-anomaalisuus on itäisemmän 
vyöhykkeen eteläpäässä (läntinen kairauspaikka). Vyöhykkeiden itäpuolelle sijoittuu erillinen 
pienialainen positiivinen huippuanomalia (itäinen kairauspaikka). 

Päänevan mittausalueen magneettisen ja IP-kartan anomaliakuviot poikkeavat varsin paljon toi-
sistaan. IP-anomalioilla on useassa tapauksessa korrelaatio mineralisaatioihin ja niitä indikoiviin 
geokemiallisiin anomalioihin (liite 7). Magneettista karttakuvaa on vaikeampi tulkita. Positiivi- 
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Taulukko 2. Kultaviiteisiin liittyvää aineistoa.  
Table 2. Data on the gold indications. 
Näyte Tyyppi Vuosi Lähde X-koordinatti Y-koordinatti Kivilaji Malmimineraalit 
Sample Type Year Source X-coordinate Y-coordinate Rock type Ore minerals 
79_75_151 P 1975? MVT 7104200 2555500 PLAGPFT CUKI; SKII; ASKI 
K_23353 P 1980 MVT 7104050 2553810 SARVGN ASKI, SCHE 
K_23707 P 1984 MVT 7105160 2554500 HVULK ASKI; CUKI 
K_23708 P 1984 MVT 7105160 2554640 IVULK ASKI 
K_23709 P 1984 MVT 7104640 2554000 SARV-PLAGPF 2) ASKI 
K_23710 P 1984 MVT 7104625 2553985 SARV-PLAGPF 2) ASKI 
K_23711 P 1984 MVT 7104610 2554000 SARV-PLAGPF 2) ASKI 
K_23712 P 1984 MVT 7104620 2553980 SARV-PLAGPF 2) ASKI; CUKI; SCHE 
M_121 P 1937? MVT 7105160 2554650 MYLO ASKI; MAGK; SKII; CUKI
8/JH-84 P 1984 OKU 7104500 2554020 KVARJ ASKI 
20034830 P 2003 KNT 7107102 2552565 PLAGPFT ASKI 
20034831 P 2003 KNT 7107042 2552564 KIILL ASKI; CUKI; SKII 
K_23706 L 1984 MVT 1) 7105300 2554820 PLAGPFT ASKI; CUKI 
L7/JH-84 L 1984 OKU 7105320 2554860 KVARDR ASKI 
L10/JH-84 L 1984 OKU 7105160 2554710 KVARDR ASKI 
954687 L 1995 KNT 7105160 2554700 PLAGPFT ASKI; MAGK 
954688 L 1995 KNT 7105160 2554700 PLAGPFT ASKI; MAGK 
  
Näyte Tyyppi Au_ppb Ag_ppm Cu_ppm Zn_ppm Ni_ppm Co_ppm Pb_ppm S_% W_ppm
Sample Type Au_ppb Ag_ppm Cu_ppm Zn_ppm Ni_ppm Co_ppm Pb_ppm S_% W_ppm
79_75_151 P -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
K_23353 P 4000 0.3 200 <100 100 100 100 -1 4000
K_23707 P 200 1 400 <100 <100 <100 <100 -1 -1
K_23708 P 1400 1 <100 <100 <100 <100 <100 -1 -1
K_23709 P 3200 1 200 <100 <100 <100 <100 -1 5
K_23710 P 2200 1 <100 <100 <100 <100 <100 -1 0
K_23711 P 21400 4 400 <100 <100 100 <100 -1 0
K_23712 P 6200 4 700 <100 <100 100 <100 -1 5920
M_121 P 131800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
8/JH-84 P 870 1 30 10 0 10 0 0.54 -1
20034830 P 417 0 685 160 6 15 0 1.13 -1
20034831 P 2090 0 227 35 6 15 0 0.31 -1
K_23706 L 11000 3 500 <100 <100 200 <100 -1 -1
L7/JH-84 L 1620 2 620 50 50 140 10 2.21 -1
L10/JH-84 L 7160 1 320 40 10 30 0 0.67 -1
954687 L 5940 1.2 357 41 27 50 9 0.71 -1
954688 L 10500 1 290 45 19 43 10 0.64 -1
P - Paljastuma (Outcrop), L - Lohkare (Boulder), KNT - Kansannäytetoimiston aineisto (Layman samples), MVT - Malmiviitetietokanta (Ore-in- 
dication data base), OKU - Outokumpu Oy:n aineisto (Data from Outokumpu Oy), HVULK - Felsic volcanite, IVULK - Intermediate volvanite,  
KIILL - Mica schist, PLAGPFT - Plagiclase porphyrite, SARV-PLAGPF - Hornblende-plagioclase porphyry, SARVGN - Hornblende gneiss,  
KVARDR - Quartz diorite, KVARJ - Quartz vein, MYLO - Mylonite, ASKI - Arsenopyrite, CUKI - Chalcopyrite, MAGK - Pyrrhotite, SKII -  
Pyrite, SCHE - Shcelite. 1) Kts. kalliopaljastumahavainto 3-OMK-85 (see bedrock observation 3-OMK-85), 2)  Kts. hiekortti Ku10098 (see thin- 
section-card Ku10098).         
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sen anomaalisuuden syynä on ainakin osittain kivien sisältämä magneettikiisu, mutta esimerkiksi 
itäreunan anomaliavyöhykkeen alueelta ei merkkejä kiisuuntumista ole.  

Alakylän alueella tehty pienimuotoinen magneettinen mittaus toi esiin kolmihuippuisen positiivi-
sen anomalian, joka mittausalueen itäosassa on W-E –suuntainen, mutta kääntyy länsiosassa 
kohti luodetta (liite 4). Muutama pistemäinen anomalia muodostuu myös muualle. Itäosan alu-
eelta olevan kalliopaljastuman mukaan W-E –suunta on alueen kivilajien kulkusuunta. Anomaa-
lisuus aiheutunee hiertoihin ja kvartsijuoniin liittyvästä magneettikiisusta.  

3.3.3 Kallionpinta ja moreeni 
Päänevan alueelta tehty kallionpintanäytteenotto osoittaa, että arseeni on täällä hyvä kulta-aiheita 
indikoiva alkuaine. Lähes poikkeuksetta anomaalisimmat kultapitoisuudet liittyvät näytteisiin, 
joissa myös arseenipitoisuus on anomaalinen (liite 7). Arseenipitoisuuksien kartta tuo hyvin esiin 
Pohjankallioiden kulta-aiheita sisältävän alueen ja Päänevan valtausalueelta tunnetut mineralisoi-
tumat, lukuun ottamatta kuitenkaan itäistä kairausaluetta (ensimmäisen kultapitoisen näytteen 
löytöpaikka). Kartta myös indikoi, että tutkimusalueen kaakkoisosaan sijoittuvalla, plagioklaasi-
porfyriittiin liittyvällä kulta-aiheella (viite 79_75_151) on jatkeita tunnetun paljastuman luoteis-
puolella.  Uusi esiin tuleva aihe liittyy tutkimusalueen luoteisosan mafiseen plagioklaasiporfyyri-
juoneen. Huomion arvoista on, että anomaalisimmat arseenipitoisuudet asettuvat lähes poikkeuk-
setta positiivisten IP-anomalioiden yhteyteen.  

Kallionpinta-aineiston kulta-aiheista indikoiviin alkuaineisiin lukeutuvat yleensä myös vismutti, 
antimoni ja telluuri. Merkittävä piirre on anomaalisten kuparipitoisuuksien puuttuminen, paria 
poikkeusta lukuun ottamatta, Pohjankallioiden alueelta. Porfyyridioriitin pääesiintymisalueella 
ne sen sijaan ovat selvästi mukana (liite 8). Anomaalisiin kultapitoisuuksiin, joihin ei liity arsee-
nin anomaalisuutta, liittyy kuitenkin kaikissa tapauksissa jonkun muun tai yleensä useimpien 
muiden kullan seuralaisalkuaineiden anomaalisuus. Erityisesti tämä koskee vismuttia ja telluuria.  

Moreeninäyte otettiin vain osasta näyteenottoverkkoa, joten yhtenäistä kattavaa geokemiallista 
kuvaa moreenista ei kallionpinnan tapaan saa. Näyteaineiston kultapitoisuudet jäävät vaatimat-
tomiksi. Yhdessä moreeninäytteessä, joka on 300 m läntisen kairauspaikan kaakkoispuolella, 
kultapitoisuus kuitenkin on 78 ppm. Näytteeseen, joka on 6.3 m:n syvyydeltä, ei liity arseenin 
anomaalisuutta, mutta kylläkin voimakas telluurin ja hieman heikompi vismutin ja antimonin 
anomaalisuus. Vaikka kultapitoisuudet jäävätkin Pohjankankaalta otetuissa moreeninäytteissä 
vaatimattomiksi, useissa  näytteissä arseenipitoisuus on selvästi anomaalinen (maksimi 56 ppm 
As).  

Alakylän alueelta ei tihennettyä moreeni-kallionpintanäytteenottoa tehty. Aikaisemman geoke-
miallisen kartoitusvaiheen tuloksissa alue ei korostu, mutta joitakin viitteitä kullan esiintymisestä 
on. Yhdessä alueen kallionpintanäytteessä kultapitoisuus nousee selvästi anomaaliseksi (10 ppb 
Au), toisessa sen seuralaisalkuaineilla, erityisesti antimonilla ja telluurilla pitoisuus on voimak-
kaan anomaalinen (392 ppb Sb, 98 ppb Te). Myös yhdessä moreeninäytteessä arseeni- ja anti-
monipitoisuus on heikosti ja kuparipitoisuus voimakkaasti anomaalinen. 

3.3.4 Päänevan kairaustulokset 
Päänevan kairauskohteista itäisempi, johon kairattiin vain yksi reikä (R474), sijoittuu erillisen 
pienen IP-anomalian alueelle (liite 5 ja 7), johon liittyy myös selvä magneettinen anomalia (liite 
3). Välittömästi reiän länsipuolella on kalliopaljastuma, josta tiedetään lähetetyn tutkimusalueen 
ensimmäinen kultapitoinen kansannäyte. Kairanreiässä lävistetty kivi on pääasiassa plagioklaasi-
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porfyriittiä. Sen ohella on useassa kohtaa myös porfyyridioriittia. Kyse lienee näissä tapauksissa 
porfyyridioriitin kapeista juonista (paksuin lävistys kaksi metriä).  Kallionpintanäytteiden perus-
teella metasedimentit erottavat plagioklaasiporfyriitin sen länsipuolelle sijoittuvasta laajemmasta 
porfyyridioriitin esiintymisalueesta. Metasedimenttiä on myös plagioklaasiporfyriitin sulkeumi-
na, varsinkin kairanreiän alaosassa ja reiän lopussa ilmeisesti lävistettiin muodostuman kontakti 
eteläpuolen metasedimentteihin.  

Molemmissa mafisissa juonikivissä on mineralisoituneita hiertovyöhykkeitä, varsinkin niiden 
kontakteissa. Vyöhykkeissä on tapahtunut kiven kvartsiutumista ja epidoottiutumista sekä sarvi-
välkeen biotiittiutumista. Malmimineraaleina on pääasiassa magneettikiisua, vähemmässä määrin 
kuparikiisua ja arseenikiisua sekä satunnaisesti scheeliittiä. Ulkoisista kultamineralisaation mer-
keistä huolimatta, kultaa ei kairanreiän analysoituihin osiin sanottavasti liity. Sitä on metrin mat-
kalla enimmillään vain 51 ppb (taulukko 3). Edellisten ohella on ohuita karbonaatti-kloriitijuo-
nia, joissa on mukana vähän rikkikiisua. 

Päänevan läntinen kairauskohde sijoittuu porfyyridioriitin alueella todetun voimakkaimman IP-
anomalian alueelle (liitte 5 ja 7). Kahdesta kairanreiästä koillisempi (R476) lävisti muutos-
vyöhykkeen, joka alkaa melko terävästi syvyydeltä 5.20 m ja loppuu vähittäin syvyydellä noin 
25.00 m. Vyöhykkeessä kivi on kalimaasälpäytynyt ja kvartsiutunut. Muutos on voimakkainta 
vyöhykkeen keskiosissa, jolloin kivi on lähes apliittista hienorakeista massaa. Lisäksi on kapeita 
kvartsijuonia. Voimakkaimmin kvartsiutuneissa saumoissa ja kvartsijuonissa on paikoin mukana 
amfibolia, epidoottia ja granaattia. Muutosvyöhykkeen pääasialliset malmimineraalit ovat mag-
neetti- ja arseenikiisu. Kuparikiisua on vähän. Arseenikiisu on pirotteena ja pirotevöinä, mag-
neettikiisu useasti juonimaisina osueina ja näyttää asettuvan arseenikiisuvyöhykkeiden reunoille. 
Vastaavanlaisia hiertoihin liittyviä, mutta vähemmän muuttuneita ja selvästi kapeampia muutos-
vyöhykkeitä on myös muita sekä tässä reiässä että sen etupuolelle kairatussa reiässä (R475). 
Joissakin on edellä mainittujen malmimineraalien lisäksi vähän myös scheeliittiä. Vyöhykkeitä 
leikkaavat, kuten itäisemmässäkin kohteessa, rikkikiisupitoiset karbonaatti-kloriitijuonet.  

 
Taulukko 3. Päänevan mineralisoituneiden kairasydännäytteiden analyysitilastoa. 
Table 3. Analytical data of the mineralised drill core samples at the Pääneva region. 
Reikä Syvyysväli (m) Au As Bi Cu Sb S Se Te
Drill hole Depth interval (m) ppb ppm ppb ppm ppb % ppb ppb
    
R474 85.30 - 86.30 51 18 360 193 171 0.59 379 84
    
R475 52.40 - 53.40 243 79 106 224 677 0.21 125 <25
    
R476 11.20 - 12.20  530 88 198 127 365 1.66 <50 <25
R476 13.20 – 14.20 520 906 76 43 297 0.54 <50 32
R476 18.20 – 19.20 1450 11600 4720 206 12800 1.79 236 709
R476 23.80 – 24.50 482 2870 534 189 1140 1.18 <50 <25
R476 54.70 - 55.20 463 17600 575 315 1060 1.83 66 69
 

Paksuimman muutosvyöhykkeen voimakkaimmin mineralisoituneessa 13.8 m pitkässä osassa 
kullan keskipitoisuus on 0.32 ppm ja maksimipitoisuus yksittäisessä näytteessä 1.45 ppm (metrin 
näyte). Kahdessa näytteessä kultapitoisuus lisäksi ylittää hieman 0.5 ppm:n tason. Muualla vyö-
hykkeessä, niin kuin myös muissa hiertovyöhykkeissä analysoitujen näytteiden kultapitoisuus jää 
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tämän tason alle (liite 9 ja taulukko 3). Tarkasteltujen kullan seuralaisalkuaineiden pitoisuus 
nousee yleensä selvästi kultapitoisuuden noustessa. Poikkeuksena on kuitenkin telluuri kulta-
pitoisinta näytettä lukuun ottamatta. Varsin voimakasta heilahtelua on myös muiden seuralais-
alkuaineiden pitoisuuksissa. Se kertonee mineralisaation heterogeenisuudesta. 

Jälkikommenttina todettakoon, että läntinen kohde olisi kaivannut vielä yhden kairanreiän ny-
kyisten koillispuolelle, jotta IP-anomalian indikoima mineralisoitunut vyöhyke olisi saatu koko 
leveydeltään tutkituksi. Nythän profiili valitettavasti alkaa vyöhykkeen sisältä, niin kuin ana-
lyysituloksista voi hyvin todeta. 

Koska mineralisaatiot jäivät kultapitoisuuksiltaan vaatimattomiksi, tehdystä valtauksesta luovut-
tiin vuoden 2006 lopussa. 

3.3.5 Alakylän kairaustulokset  
Alakylän kairausalueella kallioperä on voimakkaasta tektonisoitumisesta johtuen litologialtaan 
sekava. Pääkivilaji on plagioklaasiporfyriitti, mutta sen ohella kaikissa rei'issä lävistettiin useilla 
syvyyksillä metasedimenttiä, porfyyritonaliittia ja tonaliittia. Lähes poikkeuksetta metasediment-
ti on plastisesti deformoitunutta, kiillerikkaamman ja –köyhemmän sedimenttiaineksen muodos-
tamaa breksiaa. Porfyyritonaliitti puolestaan on mitä ilmeisimmin Päänevan alueen porfyyridio-
riitin hieman felsisempi muunnos. 

Plagioklaasiporfyriitti ja porfyyritonaliitti on monin paikoin hiertynyttä, jolloin kiven amfiboli 
on vaihtelevasti biotiittiutunut ja plagioklaasi saussuriittiutunut. Hiertovyöhykkeissä on tapah-
tunut kvartsiutumista ja niihin on syntynyt ohuita kvartsijuonia. Kvartsin ohella vyöhykkeissä  
on monin paikoin karbonaattia ja kloriittia, vähemmässä määrin myös granaattia ja epidoottia 
sekä ilmeisestikin uudemman generaation amfibolia. Viimeksi mainittu on useasti kvartsijuonten 
ja kvartsiutumien sekä karbonaattiosueiden reunoilla. Kalimaasälpäytyminen on vähäistä. Muu-
tosvyöhykkeitä on myös metasedimentissä, vaikkakin vähemmässä määrin.  

Hierto- ja muutosvyöhykkeet ovat lähes poikkeuksetta kiisuuntuneet. Vallitsevana on magneetti-
kiisu. Sen ohella on vähän kuparikiisua ja rikkikiisua sekä hyvin vähän scheeliittiä. Aseenikiisua 
on enemmälti vain joissakin vyöhykkeissä ja yleensä pirotteisena. Näihin kohtiin useasti liittyy 
kvartsiutumista tai kvartsijuonimuodostusta. Kairauksissa tuli esiin kolme muita merkittävämpää 
kultapitoista vyöhykettä, joista yhdessä tapauksessa kultapitoisuuden nousuun liittyy selvä arsee-
nipitoisuuden nousu ja kahdessa muussa ei.  

Kairanreiässä R469 lävistettiin plagioklaasiporfyriitin ja porfyyritonaliitin kontaktiin sijoittuva 
kultapitoinen vyöhyke, jossa 2.35 m:n matkalla kullan keskipitoisuus on 3.87 ppm ja arseenin 
keskipitoisuus 1184 ppm (liite 10). Vyöhykkeen alakontaktista olevassa puolen metrin näytteessä 
kultapitoisuus nousee 10.8 ppm:aan (taulukko 4). Näytteessä on 5 mm paksu arseenikiisuraita, 
jonka rakeissa on sulkeumina kultahippuja (läpimitta <0.05 mm). Todennäköisesti sama minera-
lisoitunut vyöhyke lävistettiin reiässä R477, joka kairattiin samaan kohtaan hieman jyrkemmin. 
Isäntäkivi on täällä koko matkan plagioklaasiporfyriitti ja mineralisoituma hieman laajempi, 
mutta vaatimattomampi. Kullan keskipitoisuus on 9 m:n matkalla 0.44 ppm ja arseenin keskipi-
toisuus 388 ppm. Suurin yksittäisen, vyöhykkeen alaosasta olevan näytteen kultapitoisuus on 
2.66 ppm (metrin näyte). Samassa näytteessä arseenia on 1850 ppm. NE-SW –suuntaisessa pro-
fiilissa mineralisoituman kaade on 75-85º NE. 

Kaksi muuta merkittävämpää kultapitoista vyöhykettä lävistettiin molemmat reiässä R479. Isän-
täkivi on niissä plagioklaasiporfyriitti (liite 11). Reiän alkuun sijoittuvassa vyöhykkeessä (tau-
lukko 4) on kullan keskipitoisuus 4 m:n matkalla 3.98 ppm ja kahden metrin matkalla 7.72 ppm. 
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Taulukko 4 . Alakylän mineralisoituneiden kairasydännäytteiden analyysitilastoa.
Table 4. Analytical data of the mineralised drill core samples at the Alakylä region.
Reikä Syvyysväli (m) Au As Bi Cu Sb S Se Te
Drill hole Depth interval (m) ppb ppm ppb ppm ppb % ppb ppb

R469 59 .75 - 60.65 3680 486 158 357 392 1 .16 682 197
R469 60 .65 - 61 .10 1120 2520 119 125 639 0.51 602 327
R469 61 .60 - 62.10 10500 2340 488 188 591 0.49 726 284

R477 70 .80 - 71 .80 2660 1850 830 326 475 0.90 140 504

R479 10 .20 - 11 .20 4640 18 130 417 82 0 .84 360 137
R479 11,20 - 12.20 10800 <15 86 386 81 0 .65 500 112
R479 51 .80 - 52 .80 1390 18 148 339 75 0 .63 218 92

Vyöhykkeestä olevan kiillotetun näytteen mukaan pääasiallinen kiisu on magneettikiisu, jonka
ohella on vähän kuparikiisua ja rikkikiisua sekä arseenikiisua muutama hyvin pieni rae . Kulta on
hippuina ja ohuina silikaattien ympäröiminä hippujonoina . Toisessa, reiän puoliväliin sijoittuvas-
sa vyöhykkeessä on metrin matkalla kultaa 1 .39 ppm. Vaikka vyöhykkeisiin ei selvää arseenipi-
toisuuden nousua liitykään, sitä on anomaalisesti vyöhykkeiden välittömässä läheisyydessä, nii-
den yläpuolella.

4 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN

Kairansydämet raportteineen on varastoitu GTK :n Lopen arkistoon ja raportit sekä kairausrapor-
tit on arkistoitu Espoon päätearkistoon . Liittyy-aineistoa on myös Kuopiossa (mm. hieet ja ha-
vaintolomakkeet) . Kallioperähavainnot ja kairaushavainnot sekä analyysidata on talletettu Ora-
cle-tietokantaan . Raportin "Liittyy-aineisto" on myös mukana olevassa CD-tallenteessa.
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Liite 2. Paljastumahavaintojen, moreeni-kallionpintanäytteiden sekä kairanreikien kartta.  
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Liite 5. Päänevan näennäinen varautuvuuskartta. 
App. 5. Apparent chargeability map of the Pääneva area. 
 
Liite 6. Kalliopaljastumien ja kallionpintanäytteiden litologia. 
App. 6. Lithology of the bedrock outcrops and samples from bedrock surface. 
 
Liite 7. Merkittävimmät kulta- ja arseenipitoisuudet kallion pinnassa. Taustalla on IP-
anomaliakartta (voimakkuus kasvaa sinisestä violettiin). 
App. 7. The most significant gold and arsenic contents in the bedrock surface. IP-map is on 
background (strength increases from blue to violet). 
 
Liite 8. Merkittävimmät kulta- ja kuparipitoisuudet kallion pinnassa. Taustalla on IP-
anomaliakartta (voimakkuus kasvaa sinisestä violettiin). 
App.8. The most significant gold and copper contents in the bedrock surface. IP-map is on back-
ground (strength increases from blue to violet). 
 
Liite 9. Päänevan  kairanreikiin R475 ja R476 liittyvät kulta- ja arseenipitoisuudet sekä kivilajit 
(pitoisuuspylväät, joihin on liitetty mittaustulos, eivät ole mittakaavassa). 
App. 9. Gold and arsenic contents and the rock types connected with the drill holes R475 and 
R476 in the Pääneva region (the content bars with a measured value are not in scale).  
 
Liite 10. Alakylän kairanreikiin R469 ja R477 liittyvät kulta- ja arseenipitoisuudet sekä kivilajit 
(pitoisuuspylväät, joihin on liitetty mittaustulos, eivät ole mittakaavassa). 
App. 10. Gold and arsenic contents and the rock types connected with the drill holes R469 and 
R477 in the Alakylä region (the content bars with a measured value are not in scale). 
 
Liite 11. Alakylän kairanreikiin R478 ja R479 liittyvät kulta- ja arseenipitoisuudet sekä kivilajit 
(pitoisuuspylväät, joihin on liitetty mittaustulos, eivät ole mittakaavassa). 
App. 11. Gold and arsenic contents and the rock types connected with the drill holes R478 and 
R479 in the Alakylä region (the content bars with a measured value are not in scale). 
 

7 LIITTYY 
 List of related material 
 

Alla lueteltu "Liittyy" aineisto on soveltuvin osin myös oheisella CD-levyllä. 

1. Geofysikaaliset kartat (Geophysical maps) 

Magneettiset mittaukset (Magnetic measurements): 
 
Q22.21/2433 04/2005/1 1:5000 
Q22.11/2433 04/2004/1 1:1000 
 
IP-mittaukset (IP measurements): 
 
Q28.41/2433 04/2005/1 1:5000 
Q28.42/2433 04/2005/1 1:5000 
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2. Kairausraportit (Drill core reports): 
 
M52.5/2433/2005/R467 – 469 (Alakylä) 
M52.5/2433/2005/R474 – 476 (Pääneva) 
M52.5/2433/2006/R477 – 479 (Alakylä) 
 
3. Kemialliset analyysit (Chemical analyses): 
 
Moreeni ja kallionpinta (Till and bedrock-surface): Tilaus 62675 (L99326931…8150), tilaus 
62594 (L00304014…756), tilaus 62612 (L00303821…994), tilaus 83177 (L04058548…9195). 
 
Kairansydämet (Drill cores): Tilaus 83183 (L05037498…549, L05039098…116), tilaus 83697 
(L06009198…319), tilaus 83698 (L06014934…5119). 
 
4. Havaintolomakkeet (Observations): 
 
Kalliopaljastumat (Bedrock outcrops): 1985-OMK$-1…11, 1985-OMK$-13…113, 1985-
OMK$-115…151, 1985-OMK$-156…158, 1985-OMK$-162…179, 1985-OMK$-184…198, 
2005-PJL2-1…16, 2006-PJL2-18…43, 2007-PJL2-1…10.  
 
5. Ohuthieet ja kiillotetut kairansydännäytteet (Thin sections and polished drill core samp-
les): 
 
Ohuthieet (Thin sections): Ku10797…809, Ku11598…607, Ku11612…14. 
 
Kiillotetut ohuthieet (Polished thin sections): Ku10095, Ku10097…098, Ku10810…811, 
Ku10814, Ku34228…35, Ku34261…65. 
 
Kiillotetut kairansydännäytteet (Polished drill core samples): R479-11.25.  
 
6. Valokuvat tutkimusalueen kalliopaljastumista ja kivilajinäytteistä (Photos on the bed-
rock outcrops and rock samples of the study area):  
 
2_K1_OMK_85: Porfyyridioriitin reunamuunnos paljastuman NE-reunalta. – The contact variety 
of porphyric diorite, the NE-side of the outcrop.  
 
3_K1_OMK_85: Porfyyridioriitin reunamuunnos paljastuma-alueen W-osasta. – The contact va-
riety of porphyric diorite, the W-area of the outcrop. 
 
8_K1_OMK_85: Raekokovaihtelua porfyyridioriitissa. – Grainsize-fluctuation in porphyric dio-
rite. 
 
15_K1_OMK_85: Hiertyneitä kvartsi-epidoottijuonia porfyyridioriitissa paljastuma-alueen  
keskiosista. – Sheared quartz-epidote veins in porphyric diorite, the central area of the outcrop. 
 
18_K1_OMK_85: Runsaasti sarvivälkehajarakeita sisältävä sarvivälke-plagioklaasiporfyyri. – 
Hornblende-plagioclase porphyry with abundant hornblende porphyries.  
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20_K1_OMK_85: Sarvivälke-plagioklaasiporfyyri. – Hornblende-plagioclase porphyry.  
 
37_K1_OMK_85: Porfyyridioriittia paljastuman S-reunalta. – Porphyric diorite, the S-side of the 
outcrop. 
 
37_K2_OMK_85: Porfyyridioriittia paljastuman N-reunalta. – Porphyric diorite, the N-side of 
the outcrop. 
 
38_K1_OMK_85: Plagioklaasiporfyriittiä paljastuma-alueen SW-reunalta. – Plagioclase por-
phyrite, the SW-side of the outcrop. 
 
54_K1_OMK_85: Sarvivälke-plagioklaasiporfyyri, jossa on eri asteisesti assimiloituneita sul-
keumia. Yhdessä sulkeumassa on maasälpähajarakeita. – Hornblende-plagioclase porphyry with 
variably assimilated inclusions. One inclusion is feldspar-porphyritic. 
 
54_K2_OMK_85: Lähikuva samasta kohtaa kuin kuva K1. – A detailed photo from the same 
place as the photo K1. 
 
60_K1_OMK_85: Sarvivälkerikas sulkeuma ja sarvivälkepahkuja sarvivälke-
plagioklaasiporfyyrissä. – An inclusion rich in hornblende and hornblendic knots in hornblende-
plagioclase porphyry. 
 
73_K1_OMK_85: Sarvivälke- maasälpäsauma sarvivälke-plagioklaasiporfyyrinäytteessä. – A 
hornblende-feldspar seam in a sample of hornblende-plagioclase porphyry. 
 
87_K1_OMK_85: Punertavia (metasomaattisia?) maasälpäjuonia sarvivälke-
plagiolaasiporfyyrissä. – Reddish (metasomatic?) feldspar veins in hornblende-plagioclase por-
phyry. 
 
115_K1_OMK_85: Metagrauvakka. – Meta-graywacke. 
 
116_K1_OMK_85: Metagrauvakka, jossa on savisemman sedimentin murskaleita. – Meta- 
graywacke with  fragments of more clayey sediment. 
 
130_K1_OMK_85: Plagioklaasiporfyriitti paljastuma-alueen W-reunalta. – Plagioclase 
porphyrite, the W-side of the outcrop area. 
 
140_K1_OMK_85: Plagioklaasiporfyriitti paljastuma-alueen W-reunalta. – Plagioclase 
porphyrite, the W-side of the outcrop area. 
 
149_K1_OMK_85: Plagioklaasiporfyriitti, noin 10 m W-kontaktista. – Plagioclase porphyrite, 
circa 10 m from the W-contact. 
 
184_K1_OMK_85: Kvartsidioriiti, jossa on hienorakeisemman kiven sulkeumia. – Quartz dio-
rite with inclusions of more fine-grained rock. 
 
184_K2_OMK_85: Kvartsidioriittia leikkaava pegmatiittijuoni. – Pegmatite dike cutting quartz 
diorite. 
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198_K1_OMK_85: Kerroksellinen metagrauvakka. – Bedded meta-graywacke. 
 
5_K1_PJL2_05: Sarvivälke-plagioklaasiporfyyriä leikkaava harmaa juoni (plagioklaasia?) ja 
molempia leikkaava punertava maasälpäsauma (kalimaasälpää?). – Gray feldspar (plagioclase?) 
vein cutting hornblende-plagioclase porphyry with reddish (K-feldspar?) seam cutting both of 
them.  
 
8_K1_PJL2_05: Haamumaisia harmaita (plagioklaasia?) ja punertavia (kalimaasälpää?) juonia  
sarvivälke-plagioiklaasiporfyyrisssä. – Shadowy grey (plagioclase?) and reddish (K-feldspar?) 
veins cutting hornblende-plagioclase porphyry. 
 
8_K2_PJL2_05: Haamumaisia harmaita (plagioklaasia?) ja punertavia (kalimaasälpää?) juonia 
sekä maasälvästä (plagioklaasi?) ja sarvivälkkeestä koostuvia pieniä osueita  sarvivälke-
plagioiklaasiporfyyrisssä. – Shadowy grey (plagioclase?) and reddish(K-feldspar?) veins with 
small knots composed of feldspar (plagioclase?) and hornblende in hornblende-plagioclase por-
phyry. 
 
13_K1_PJL2_05: Plagioklaasiporfyriittisulkeuma sarvivälke-plagioklaasiporfyyrissä. - Plagio-
clase porphyrite inclusion within hornblende-plagioclase porphyry. 
 
14_K1_PJL2_05: Sarvivälkekasaumia porfyyridioriitissa. – Hornblende knots in porphyric dio-
rite. 
 
19_K1_PJL2_06: Granodioriittinäyte. – A sample of granodiorite. 
 
40_K1_PJL2_06: Kaksi näytettä porfyyridioriitista. Vasemman puoleinen on kontaktin läheltä, 
oikeanpuoleinen noin 10 m sisempää. – Two samples from porphyric diorite. The left one is from 
near contact, the right one circa 10 m inwards. 
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Liite 1. Valtauksen Pääneva 1 (7907/1) sijainti. –  Location of the claim Pääneva 1 (7907/1). 
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Liite 2. Paljastumahavaintojen, moreeni-kallionpintanäytteiden sekä kairanreikien kartta. –  Map of the investigated 
bedrock outcrops, the till and bedrock surface samples, and the drill holes. 
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Liite 3.  Päänevan magneettinen kartta. – Magnetic map of the Pääneva area. 
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Liite 4. Alakylän magneettinen kartta. – Magnetic map of the Alakylä area. 
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Liite 5. Päänevan näennäinen varautuvuuskartta. – Apparent chargeability map of the Pääneva area. 
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Liite 6. Kalliopaljastumien ja kallionpintanäytteiden litologia. – Lithology of the bedrock outcrops and 
samples from bedrock surface. 
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Liite 7. Merkittävimmät kulta- ja arseenipitoisuudet kallion pinnassa. Taustalla on IP-anomaliakartta 
(voimakkuus kasvaa sinisestä violettiin). –  The most significant gold and arsenic contents in the bed-
rock surface. IP-map is on background (strength increases from blue to violet). 
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Liite 8. Merkittävimmät kulta- ja kuparipitoisuudet kallion pinnassa. Taustalla on IP-anomaliakartta 
(voimakkuus kasvaa sinisestä violettiin). – The most significant gold and copper contents in the bed-
rock surface. IP-map is on background (strength increases from blue to violet). 
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Liite 9. Päänevan  kairanreikiin R475 ja R476 liittyvät kulta- ja arseenipitoisuudet sekä kivilajit (pi-
toisuuspylväät, joihin on liitetty mittaustulos, eivät ole mittakaavassa). –  Gold and arsenic contents 
and the rock types connected with the drill holes R475 and R476 in the Pääneva region (the content 
bars with a content value are not in scale).  
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Liite 10. Alakylän kairanreikiin R469 ja R477 liittyvät kulta- ja arseenipitoisuudet sekä kivilajit (pitoi-
suuspylväät, joihin on liitetty mittaustulos, eivät ole mittakaavassa). –  Gold and arsenic contents and 
the rock types connected with the drill holes R469 and R477 in the Alakylä region (the content bars 
with a content value are not in scale). 
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Liite 11. Alakylän kairanreikiin R478 ja R479 liittyvät kulta- ja arseenipitoisuudet sekä kivilajit (pitoi-
suuspylväät, joihin on liitetty mittaustulos, eivät ole mittakaavassa). –  Gold and arsenic contents and 
the rock types connected with the drill holes R478 and R479 in the Alakylä region (the content bars 
with a content value are not in scale). 
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