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2. TUTKIMUKSET 

Geologian tutkimuskeskus aloitti geologi Reijo Alviolan johdolla grafiittitutkimukset Luopioisten 

Kaukkalassa vuonna 1986 Takkulanmäen länsirinteellä (M 19/2132/-94/ 1/81). Kun geofysikaalinen 

matalalentomateriaali valmistui, todettiin, että voimakkaimmat johteet olivatkin Takkulanmäen kaak-

koispuolella, Noukkalintusen alueella. Vuonna 1988 Rautaruukki Oy sai hyvän grafiitti-kansannäyt-

teen "paljastumasta", Pikkukorven ja Isokorven väliseltä alueelta. GTK päätti jatkaa Kaukkalan gra-

fiittitutkimuksia vuonna 1989 Noukkalintusen alueella geologi Pirkko Nurmelan johdolla. Hän laati 

tutkimuksista loppuraportin M 19/2132/-92/2, joka on GTK:n arkistossa. 

Tutkimukset aloitettiin syyskesällä 1989 geofysiikan maanpintamittauksilla ja kallioperäkartoituk-

sella. Magneettisia mittauksia tehtiin viidellä profiililla yhteensä 5,16 km ja samoilla profiileilla 

slingram-mittauksia maxmin-menetelmällä taajuuksilla 222, 444, 888, 1666 ja 3555 Hz ja 60 m kela-

välillä. Profiilien välit vaihtelivat 100 - 200 m:iin. Mittauksissa esille tulleita hyviä johteita pyrittiin 

kaivamaan esille kaivinkoneen avulla ja tutkimusojista otettiin kallionäytteitä. 

Tammikuussa 1990 tehtiin lisää geofysikaalisia mittauksia tihennetyllä, 40 m: n, linjavälillä. Magne-

tometrausta tehtiin 15 profiililla yhteensä 14,98 km ja samoilla profiileilla slingram-mittauksia max-

min-menetelmällä samoilla taajuuksilla kuin aikaisemminkin, mutta nyt 40 m:n kelavälillä. Lisäksi 

em. profiileilla tehtiin gravimetrisia mittauksia. Toukokuussa 1990 jatkettiin magneettisia ja sähköi-

siä mittauksia 5 profiililla, yhteensä 2 km, tutkimusalueen eteläosassa. Syksyllä 1992 jatkettiin 

magneettisia ja sähköisiä maastomittauksia mittaamalla 8 profiilia, yhteensä 3,29 km, aikaisemmin 

mitatun alueen pohjoispuolella sijaitsevaan anomaliaan. 

Kesällä 1991 kairattiin Suomen Malmi Oy:n kalustolla 3 reikää, yhteensä 419,5 m, grafiitin esiinty-

misen kannalta parhaisiin kohteisiin, geofysikaalisten mittausten perusteella arvioituna. Talvella 1992 

kairausta jatkettiin GTK:n Geocommando-kalustolla. Lyhyitä reikiä kairattiin 5 kpl, yhteensä 152,6 m. 

Loppukesällä 1992 kairattiin vielä 2 reikää Suomen Malmi Oy:n kalustolla, yhteensä 227,5 m. 

Uranäytteistä ja kairausnäytteistä analysoitiin C- ja S- (Leco) sekä Cu-, Ni-, Co ja Zn-pitoisuudet 

(AAS) GTK:ssa. Samoin grafiitin rikastuskokeet tehtiin GTK:ssa. 
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 3. TULOKSET 

 3.1. KALLIOPERÄ  

Tutkimusalueen kallioperä (liite 1) on suonigneissiä, jonka liuskeaines on kiillegneissiä ja suonet 

granodioriittista tai graniittista ainesta. Suonigneississä on välikerroksina mustaliusketta ja hapanta 

vulkaniittia. Paljastumia on vähän ja ne ovat suonigneissiä tai syväkiviä. Grafiittipitoiset kivet eivät 

ole paljastuneena. Edellä mainittu Rautaruukin grafiittiliuskepaljastuma osoittautui noin metrin läpi-

mittaiseksi irtolohkareeksi. Tutkimusojilla (I 70 m, II 10 m ja III 50 m) pyrittiin tekemään havain-

toja ja ottamaan näytettä hyvien sähköjohteiden alueelta. Vain anomalioiden reunoilla päästiin kai-

vinkoneella kallioon saakka. Kivilaji oli grafiitti- ja kiisupitoista suonigneissiä. Tutkimusojassa II 

kallion pinta oli paksun rapautumiskuoren peitossa. Maapeitteiden paksuus kasvoi siirryttäessä alu-

eelle, jossa oli parempi sähkönjohtokyky. Maapeitteiden paksuus ja montun täyttyminen vedellä esti-

vät tutkimusojien kaivamisen kallioon saakka hyvien johteiden alueella. 

3.2. GEOFYSIKAALISET MITTAUKSET 

Matalalentokartoilla näkyvä 200-300 m leveä ja 3 km pitkä sähköinen anomalia (liitteet 2 ja 3) näyt-

tää tulevan pohjoisesta päin tutkimusalueelle ja kääntyvän luoteeseen kohti GTK:n vuosien 1986-

1987 grafiittitutkimusaluetta ja kääntyvän jälleen sieltä etelään. Reaalikomponentin suhde imagi-

naarikomponenttiin on jopa 6:1 (3500:600), mikä indikoi hyvää johdetta. Johteiden alueella on voi-

makas magneettinen anomalia (liite 4). 

Maanpintamittauksissa näkyy erittäin selvä johdevyöhyke, joka näyttää katkeavan ainakin 4 osaan. 

Yhtenäisen johdejakson pituus on noin 600 m ja leveys suurimmillaan noin 100 m (liite 5). 

Slimgram-mittauksissa käytetyt taajuudet ovat 222 Hz - 3 600 Hz. Parhailla johdealueilla reaali-

imaginaarisuhteet ovat hyvin korkeita alhaisimpiakin taajuuksia käytettäessä, mikä merkitsee erittäin 

hyviä johteita. 

Kiisu- ja grafiittipitoiset liuskeet aiheuttavat yhdessä voimakkaan sähköisen anomalian, joka tulee 

hyvin esille geofysikaalisten mittausten avulla. Magneettinen anomalia aiheutuu mustaliuskeiden 

magneettikiisupitoisuudesta. Käytetyt geofysikaaliset menetelmät soveltuvat hyvin mustaliuske-

vyöhykkeiden paikantamiseen ja vyöhykkeen leveyden määrittämiseen. 
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3.3. SYVÄKAIRAUKSET 

Tutkimusalueelle kairattiin kolmessa vaiheessa kaikkiaan 10 reikää, nrot R 331 - R 340 (liite 5). 

Rei'illä pyrittiin lävistämään Noukkalintusen pääanomalia sen pohjoispäästä ja eteläosasta sekä 

lounaiskärjestä. Luoteeseen suuntautuvaan pieneen anomaliaan kairattiin 3 reikää, koska se saattoi 

olla Rautaruukin hyvänlaatuisen grafiittigneissilohkareen emäkallio. Kairausprofiilit ovat raportin 

liitteenä, liite 6. 

Sähköiset anomaliat liittyvät grafiitti- ja kiisupitoiseen mustaliuskeeseen. Tällaista mustaliusketta on 

syväkairauksen perusteella eniten rei'issä 331, 332 ja 333 eli pääanomalian eteläosassa. Jos kaateen 

ajatellaan olevan pysty, saadaan kerrospaksuudeksi 50-60 m. Reikien 339-340 alueella, anomalian 

pohjoispäässä, grafiitti- ja kiisupitoisuudet olivat niin pieniä, että näytteitä ei ole toimitettu ollenkaan 

analysoitavaksi. Pääanomalian lounaiskärjessä, rei'issä 337 ja 338, ei tavattu ollenkaan grafiittipitois-

ta mustaliusketta, eikä näistä rei'issä näin ollen analysoitu yhtään näytettä. Sen sijaan reiällä 336 

osuttiin tutkimusalueen grafiittirikkaimpaan kohtaan. Grafiittipitoisuuden puolesta näyte muistuttaa 

edellä mainittua, kairauspaikan läheltä löytynyttä Rautaruukin lohkaretta, mutta lohkareen kiisu-

pitoisuus on vain murto-osa kairausnäytteen kiisupitoisuudesta. Grafiittipitoisen kerroksen paksuus 

on kuitenkin vain 5-7 m:n luokkaa, mikäli mustaliuskekerroksen kaade on pysty. 

3.4. KEMIALLISET ANALYYSIT 

Grafiittipitoisia kivinäytteitä on analysoitu yhteensä 288 kpl (liite 7), poislukien rikastuskokeiden ke-

mialliset analyysit. Näytteistä on 76 kpl otettu tutkimusojista ja kairausnäytteitä on 212 kpl. Tutki-

musojasta I saatiin 56 näytettä ja tutkimusojasta III 19 näytettä. Tutkimusojien näytteet otettiin poltto-

moottorikäyttöisellä timanttisahalla tutkimuskaivantojen pohjalta, kalliosta, ja analysoitiin puolen 

metrin pätkissä. Syväkairausnäytteistä on 87 % analysoitu noin metrin pätkissä. 

Kairasydännäytteissä on grafiittia yleensä keskimäärin 12 % ja rikkiä noin 7 %. Poikkeuksena on    

R336, jossa grafiittia on lähes kolminkertainen määrä eli noin 35 %, mutta rikkiä hieman vähemmän 

kuin alueella yleensä, noin 6 % (taulukko 1). 

Tutkimusojista otetuissa näytteissä grafiittipitoisuudet ovat selvästi pienemmät kuin kairausnäytteis-

sä. Tutkimusojassa grafiittipitoisuudet vaihtelevat välillä 0,15 - 6,68 % ja rikkipitoisuudet välillä 
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 0,55 % - 12,9 %. Tutkimusojassa III grafiittipitoisuudet ovat välillä 0,05 % - 5,28 % ja rikki-

pitoisuudet välillä 0,11 % - 5,56 %. 

Hiili- ja rikkipitoisuuden lisäksi näytteistä analysoitiin kupari-, nikkeli-, koboltti- ja sinkkipitoisuu-

det. Analysoitujen kairausnäytteiden rikkipitoisuus vastaa noin 18 %:n kiisupitoisuutta. Kupari-, 

nikkeli-, koboltti- ja sinkkipitoisuuksien perusteella voidaan laskea, että näitä "arvokiisuja" on 

kivessä noin 1,6 % eli noin 10 % kiisujen kokonaismäärästä. 

Taulukko 1. Keskimääräiset grafiitti- ja rikkipitoisuudet kairausreikien mustaliuske 
lävistyksissä. Analysoinut Geologian tutkimuskeskus vuonna 1991. 

reikä/anal.näytt. grafiittia % rikkiä % 
yhteispituus 
/anal.lukum. 

R 331/ 99,55 m/ 97 anal.   
keskiarvo 12,1   7,2 
min.   1,2   2,3 
max. 14,8 11,1 

R 332/ 60,40 m/ 61 anal.   
keskiarvo 13,6   7,8 
min.   8,4   3,6 
max. 15,1   9,5 

R 333/ 46,85 m/ 46 anal.   
keskiarvo 11,0   7,4 
min.   5,7   4,8 
max. 14,6 13,2 

R 336/ 7,6 m/ 8 anal.   
keskiarvo 34,8   6,3 
min. 17,6   4,6 
max. 47,8 10,8 
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3.5. RIKASTUSKOKEET 

Grafiitin rikastuskokeita on tehty 4 kpl: 

-  yksi rikastuskoe näytteestä, joka on otettu ns. Rautaruukin grafiittipaljastumasta, joka 
osoittautui olevan irtolohkare 

- kolme rikastuskoetta reiän 331:n näytteestä 
- - R 331/1/1:  näyte R 331  5,00-15,00, jauhatus - 315: ,  
- - R 331/1/2: -"- -”- jauhatus - 200: 
 - R 331/2/1:  näyte R 331 60,00-70,00, jauhatus - 200: . 

Rikastuskokeissa pyrittiin tekemään mahdollisimman puhdas suomugrafiittirikaste eli + 0,100 

mm:n fraktio, mahdollisimman hyvällä saannilla, koska karkeasuomuisen suomugrafiitin hinta voi 

olla, laadusta riippuen, moninkertainen verrattuna pölymäisen grafiitin hintaan. Tähän pyrittiin 

jauhamalla näytettä mahdollisimman vähän, raekokoon 0,3 mm, ja kertaamalla vaahdotus 6 kertaa 

(näyte R 331/1/1). Toisessa kokeessa näyte jauhettiin raekokoon 0,2 mm ja vaahdotus kerrattiin 4 

kertaa. Kun tulos näytti olevan ainakin yhtä hyvä, tehtiin kolmas rikastuskoe (näyte R 331/2/1) 

samalla tavalla. Rikastuskokeiden tulokset ovat taulukossa 2. 

Taulukko 2. Luopioisten Kaukkalan grafiittinäytteiden rikastuskokeiden tulokset. 

Rikastuskokeet on tehty Geologian tutkimuskeskuksessa vuonna 1991. 

näyte fraktio saanti % C % S % 

RR:n lohkare syöte  56,7 0,20 
 R +0,100 25,3 66,7 0,19 
 R -0,100 39,1 77,4 0,35 

R 331/1/1 syöte  13,1 7,08 
 R +0,100 2,9 69,4 1,17 
 R -0,100 10,2 81,0 1,01 

R 331/1/2 syöte  14,3 7,62 
 R +0,100 2,3 78,2 1,12 
 R -0,100 12,0 83,5 0,93 

R 331/2/1 syöte  13,7 8,14 
 R +0,100 1,3 80,5 0,48 
 R -0,100 12,2 84,0 0,42 
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 Rikasteisiin jää vielä huomattavia määriä silikaattimineraaleja, lähinnä tummaa kiillettä, 

plagioklaasia ja kvartsia, todennäköisesti myös kordieriittia, kuten voi päätellä silikaattianalyysin 

tuloksista (taulukko 3). 

Taulukko 3. Luopioisten Kaukkalan grafiittirikasteiden kemiallisten analyysien tulokset. 

Analysoinut Geologian tutkimuskeskus vuonna 1994. 

R 331/.. 1/1/KR6+ 1/1/KR6- 1/2/KR4+ 1/2/KR4- 2/KR4+ 2/KR4- 
N920067.. -53 -54 -63 -64 -71 -72 

SiO2 11,47 9,37 8,88 7,66 8,68 8,81 

A12O3 5,40 3,70 4,19 3,23 3,57 2,89 

F e ₂O ₃ t o t  3,29 2,66 2,79 2,12 1,50 1,19 

MgO 3,86 1,29 2,60 1,06 2,42 1,08 

CaO 0,15 0,34 0,13 0,24 0,22 0,41 

Na2O 0,08 0,16 0,05 0,11 0,08 0,20 

K2O 1,98 0,77 1,12 0,48 1,25 0,64 

C 69,4 81,0 78,2 83,5 80,5 84,0 

S   1,17   1,01   1,12   0,93   0,48   0,42 
 ------ ------- ------- ------- ------- ------- 
yhteensä  96,8 % 100,30 % 99,08 % 99,03 % 98,70 % 99,64% 

Mn ppm   482 242 330 186 322 201 

Ba    "     66   42   44   31   63   65 

Cu    "   647 465 665 495 333 314 

Zn    "   615 483 589 482 225 194 

V      " 1120 346 743 278 511 255 

 

Luopioisten Kaukkalan grafiittipitoisesta mustaliuskeesta tehdyt rikastuskokeet osoittavat, että 

- suomugrafiittia, eli + 0,100 mm:n fraktiota, saadaan erittäin vähän, vain 1-3 %   

syötteestä. 

- suomugrafiittirikasteen grafiittipitoisuus on alle 80 %, joka on rajapitoisuus 

kaupalliselle tuotteelle. 

- tällä rikastustavalla jää hienofraktion, - 0,100 mm, hiilipitoisuus suhteellisen 

alhaiseksi, mutta nousee kuitenkin välille 80-85 %. 
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4. ESIINTYMÄN ARVIOINTI 

Matalalentokartoilla esiintyy hyviä sähköisiä johteita, joiden pituus on 3 km ja leveys 200-300 m. 

Maanpintamittauksissa johdevyöhyke jakaantuu kolmeen osaan, joiden yhteispituus on 2,4 km ja 

leveys 20-200 m. Sähköisen anomalian reaalikomponentin suhde imaginaarikomponenttiin on mata-

lalentomittauksissa 6:1 ja maanpintamittauksissa jopa 20:1, mikä viittaa erittäin hyvään johteeseen. 

Lisäksi alueelta oli löytynyt yksi yli metrin kokoinen grafiittiliuskelohkare, jossa hiilipitoisuus oli yli 

50 % ja rikkipitoisuus alle 0,5 % 

Kaivinkoneella ei pystytty kaivamaan esille parhaita johteita, osittain paksujen maapeitteiden takia ja 

osittain veden tulon takia. Grafiitti- ja kiisupitoiset liuskeet ovat kymmeniä senttejä paksun rapautu-

miskuoren peitossa. 

Syväkairaus ja kemialliset analyysit osoittavat, että parhaat grafiittipitoisuudet liittyvät mustaliuske-

kerroksiin. Parhaassa reiässä (R 331) on 100m lävistyksessä 12 % grafiittia. Keskimäärin kairaus-

näytteissä on 11-14 % grafiittia. Poikkeuksena on R336, jossa on keskimäärin 35 % grafiittia, mutta 

kerroksen paksuus on vain noin 8 m. Ympäröivän suonigneissin grafiittipitoisuudet ovat pienemmät. 

Grafiittipitoisissa liuskeissa on aina mukana runsaasti magneetti- ja rikkikiisua, keskimäärin noin    

18 %, mikä vastaa noin 7,5 % rikkipitoisuutta. Kiisuista noin 1/10 , eli 1,6 %, on ns. "arvokiisuja", 

Cu-, Ni-, Co- ja Zn-sulfideja. 

Rikastuskokeita tehtiin 4 kpl: yksi ns. Rautaruukin irtolohkareesta ja 3 kpl kairausnäytteistä. Rikas-

tuskokeissa pyrittiin tekemään mahdollisimman paljon, mahdollisimman puhdasta suomugrafiitti-

rikastetta. Kokeissa sikäli "epäonnistuttiin", että suomugrafiittirikastetta syntyi erittäin vähän, 1-3 % 

saannilla ja rikasteen hiilipitoisuus jäi varsin alhaiseksi, 69-81 % grafiittia. Sivutuotteena -0,100 

mm:n fraktiosta saatiin hiilipitoisuudeltaan (yli 80 %) kauppatavaraa. Rikasteiden rikkipitoisuudet 

ovat suhteellisen korkeat, mutta rikasteiden laatua voidaan todennäköisesti parantaa. 

Esiintymään kairattujen 10 reiän perusteella ei voida tehdä malmiarviolaskelmia. Voidaan kuitenkin 

todeta, että kairauksella on lävistetty anomalian lihavimmat kohdat. Merkittäviä grafiittipitoisuuksia 

tavattiin vain rei'issä R 331, R 332, R 333 ja R 336. Merkittäviä grafiittipitoisen mustaliuskeen 

lävistyksiä oli kolmessa ensimainitussa reiässä: 100m, 60 m ja 47 m. Reiässä R 336 grafiittipitoinen 
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lävistys on vain 7-8 m pitkä. Tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että taloudellista merkitystä on vain 

tutkimusalueen läpi kulkevan tien molemmin puolin sijaitsevalla, noin 150 m pitkällä ja ehkä 50 m 

leveällä mustaliuskealueella. 

Luopioisten, Kaukkalan Niinimetsä-valtausalueen grafiittiesiintymä on, tämän tutkimuksen perusteel-

la, niin pieni ja sen laatu niin heikko, että Geologian tutkimuskeskus luopuu valtausalueesta ja tutki-

musten jatkamisesta. 

 
geologi 

Reijo Alviola 

LIITTEET: 

1. Luopioisten Kaukkalan kallioperäkartta P.Nurmelan mukaan  

2. Aerosähköinen matalalentokartta, reaalikomponentti 

3. Aerosähköinen matalalentokartta, imaginaarikomponentti  

4. Aeromagneettinen matalalentokartta 

5. Voimakkaimmat johdevyöhykkeet sähköisten maanpintamittausten 

mukaan ja syväkairausreikien sijainti 

6. Syväkairausprofiilit 
6.1. reiät 331-332  
6.2. reikä 333 
6.3. reiät 334-335-336 
6.4. reiät 337-338  
6.5. reiät 339-340 

7. Kairausreikien analyysitulokset (8 sivua) 
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LIITTYY: 

Nurmela, Pirkko (1992) Grafiittitutkimukset Luopioisten Kaukkalassa vuosina 

1989-1992. GTK:n arkistossa M 19/2132/-92/2 

Alviola, Reijo (1994) Grafiittitutkimukset Luopioisten Kaukkalassa vuosina 1986-

1987. GTK:n arkistossa M 19/2132/-94/1 

Slingram-profiilikartat, mittakaava 1:2 000  

Q 24.11/2132 09D/89/1-5  

Q 24.11/2142 07/92/1-5 

Magneettiset profiilikartat, mittakaava 1:2 000  

Q 22.23/2132 09D/89/1 

Q 22.23/2141 07/92/1 

Magneettiset profiilikartat, mittakaava 1:4 000 

Q 22.23/2132 09D 

Gravimetriset kartat, mittakaava 1:4 000 

Q 21.1/2132 09D 20,24,25 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


