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1 JOHDANTO 

 

Fosfori on keskeinen elämää ylläpitävä aine. Se on korvaamaton osa modernia maataloutta, koska sen 

käyttöä eläinrehuissa ja lannoitteissa ei voida korvata muilla aineilla. Mineraalifosfaattilannoitteista on 

tullut koko maailmassa viljelykasvien tuotannon tärkein fosforinlähde sekä kaiken fosforin kiertoon tule-

van uuden fosforin alkulähde. Lannoitteiden maailmanlaajuista kysyntää koskevien FAO:n ennusteiden 

mukaan lannoitteiden käyttö koko maailmassa kasvaa. Vuonna 2008 laaditun ennusteen mukaan fosfaatin 

vuotuinen käyttö lannoitteiden ravinteena lisääntyy 43,8 miljoonaan tonniin vuoteen 2015 ja 52,9 miljoo-

naan tonniin vuoteen 2030 mennessä (Tenkorang & Lowenberg-DeBoer 2008). Pidemmällä aikavälillä 

monet tekijät viittaavat siihen, että kysyntä todennäköisesti kasvaa edelleen. Myös biopolttoaineiden glo-

baalin tuotannon lisääntyminen edistää lannoitteiden kysynnän kasvua. Jo vuosina 2007/2008 biopolttoai-

neiden tuotantoon liittyvän lannoitteiden käytön määrän arvioitiin olevan 870 000 tonnia fosfaattia vuo-

dessa. 

Vuonna 2010 Euroopan komission työryhmä arvioi 41 raaka-ainetta määritelläkseen, mitkä raaka-aineet 

ovat erittäin tärkeitä EU:lle (COM 2008, 2010). Arvioituaan kunkin materiaalin taloudellisen merkityk-

sen, saatavuuteen liittyvät riskit ja ympäristövaikutukset, komissio hyväksyi luettelon 14 raaka-aineesta, 

joita se piti kriittisinä. Uudelleen vuonna 2013 tehdyssä arviossa Euroopan komissio päivitti kriittisten 

mineraaliraaka-aineiden määrän 20:een, lisäten listalle muun muassa fosfaattikiven (COM 2014). EU 

käyttää materiaalin kriittisyyden arviointiperusteina käytön tehokkuutta, kierrätystä, jätteiden käsittelyä ja 

kansainväliseen yhteistyöhön perustuvaa materiaalin tuotantoa ja saatavuutta. Fosforin (fosfaattikiven) 

katsotaan olevan korvaamaton, taloudellisesti merkittävä ja sen saatavuuteen liittyy riskejä. Teknisistä ja 

taloudellisista syistä mahdollisuudet fosfaatin kierrätykseen ovat vähäiset. Kuitenkin fosforin käyttöä ko-

ko ”elinkaaren” ajaksi voidaan tehostaa. Parantamisen varaa on muun muassa louhinnassa ja rikastukses-

sa syntyvän hukan vähentämisessä sekä fosforin talteen ottamisessa orgaanisista jätteistä (Schröder et al. 

2010, COM 2013). 

EU pyrkii seuraamaan fosforin toimitusvarmuuteen liittyviä seikkoja useista syistä: Maailman fosforiva-

rannot ovat suhteellisen runsaat, mutta EU:ssa varantoja on harvassa ja tunnetut varannot ovat globaalissa 

mittakaavassa pieniä. Fosfaattikiven tuotanto on nykyisin keskittynyt vain harvoihin maihin. Niistä yksi-

kään ei sijaitse EU:ssa, lukuun ottamatta Suomea, jossa on vähäistä fosforintuotantoa. Vuonna 2011 EU:n 

riippuvuus tuonnista oli noin 92 prosenttia. Fosforin tuotanto on myös voimakkaasti keskittynyt muuta-

malle suurelle kaupalliselle yhtiölle. Lisäksi viime vuosina hinnat ovat vaihdelleet rajusti – vuonna 2008 

raakafosfaatin hinta nousi 700 prosenttia runsaan vuoden aikana, mikä nosti myös lannoitteiden hintoja. 

1.1 Tutkimusmenetelmät ja käytetyt aineistot  

Raportissa selvitetään Suomen fosforipotentiaalia kuvaamalla lyhyesti tunnetut esiintymät ja aiheet. Sel-

vitys perustuu pääasiassa julkisesti GTK:n tietokannoista tai kirjastosta saatavilla oleviin raportteihin ja 

julkaisuihin. Lisäksi työssä on käytetty geokemiallisia aineistoja, kuten kalliogeokemian ja moreenige-

okemian tietokantoja (kuva 2) sekä pala- ja kairasydännäytteiden analyysitietokantoja.  
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Kuva 1. Kartta raportissa kuvatuista Suomen fosforiesiintymistä ja –aiheista. Symbolin koko kuvaa hyvin karkeasti esiintymän 

kokoa tai potentiaalia. 

Figure 1. Map of Finland’s phosphorus deposits and occurrences, described in the report. Symbol size indicates very roughly 

either the size or the potential of individual deposit. 
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Kuva 2. Alueellisen moreenigeokemian ja kalliogeokemian aineistoista analysoidut P-pitoisuudet. 

Figure 2. P-contents of Finnish regional till geochemical and litogeochemical data. 
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Analyysitietokantojen hakukriteereinä käytettiin > 0.88 % tai 8750 ppm P-pitoisuutta sekä > 2 % P2O5-

pitoisuutta. Nämä arvot vastaavat 4.8 % apatiittipitoisuutta. 

Raportin kirjoittaja on kerännyt tiedot kahta esiintymää lukuun ottamatta: Nivalan Huituperän fosforirik-

kaasta gabrosta aineiston toimitti Olavi Kontoniemi ja Isokyrön Kalkkivuorentien fosforiviitteistä puoles-

taan Hannu Lahtinen, molemmat GTK:n Länsi-Suomen yksiköstä Kokkolasta.  

Suomesta ei ole aiemmin tehty tai ainakaan julkisesti saatavilla koko maan kattavaa selvitystä fosforin 

esiintymisestä. Itä-Suomen alueen kansannäytteistä analysoituja korkeita fosforipitoisuuksia on koonnut 

raporttiin Mattila (2013). 

1.2 Raportissa käytetyt mittayksiköt 

Kivistä analysoidut fosforipitoisuudet on raportissa esitetty joko P2O5-pitoisuutena tai apatiittipitoisuute-

na, joskus molempina. Usein on P2O5-pitoisuuden lisäksi ilmoitettu vastaava laskennallinen apatiittipitoi-

suus. Mikäli alkuperäisessä raportissa tai tietokannassa on pitoisuus ilmoitettu P-pitoisuutena, on se aina 

muutettu ainakin P2O5-pitoisuudeksi. Yksikkömuunnoksissa käytetyt kertoimet ovat: 

P = 0.44 * P2O5; P2O5 = 2.3 * P 

Apatiitti = 2.4 * P2O5; P2O5 = 0.42 * Apatiitti 

Esimerkiksi Suomessa malmipitoisuuden rajana usein käytettävä Siilinjärven louhitun malmin keskipitoi-

suus, 4.2 % P2O5, vastaa 10 % apatiittipitoisuutta ja 1.85 % P-pitoisuutta. Tämän raportin yhteydessä ana-

lyysitietokantojen hakukriteereinä käytetyt > 0.88 % (8750 ppm) P tai > 2 % P2O5 vastaavat 4.8 % apatiit-

tipitoisuutta. 

 

2 FOSFORIN KÄYTTÖ 

Rehut ja lannoitteet ovat ylivoimaisesti tärkein fosforin käyttökohde ja niiden osuus on noin 90 % koko-

naiskäytöstä. Loput fosforista menee teollisuuskäyttöön, kuten pesuaineisiin ja käytettäväksi teräksen, 

erikoislasin ja -posliinin valmistuksessa. Pesuaineiden fosforipitoisuutta on pyritty aktiivisesti vähentä-

mään niistä aiheutuvan ympäristökuormituksen vuoksi (Prud’homme 2010). 

Fosfaattikivessä oleva fosfaatti sisältyy lähes aina heikosti vesiliukoiseen apatiittimineraaliin, jolloin se ei 

ole suoraan kasvien hyödynnettävissä. Siksi fosfaatti on muunnettava vesiliukoiseen tai muuten kasvien 

hyödynnettävissä olevaan muotoon. Noin 75 % fosfaattikivestä käytetään tuottamaan fosforihappoa, joka 

on yleisimpien fosforilannoitteiden tärkein ainesosa. 

 

3 MAAILMAN FOSFORIN TUOTANTO JA VARANNOT  

Fosforin globaaleista varannoista, tuotannosta ja kulutuksesta ei ole saatavilla kovinkaan yhtenäistä ja 

luotettavaa tietoa. Fosfaattikiven louhinta ja fosforin jatkojalostus tehdään yksityisissä kaupallisissa yhti-

öissä ja tieto tuotannosta ja mineraalivarannoista riippuu yhtiön tiedotuspolitiikasta, johon puolestaan 

vaikuttavat vallitseva lainsäädäntö ja raportointia koskevat velvoitteet. Myös eri valtioiden mineraaliva-

rantoja ja -tuotteita koskeva tiedotus on kirjavaa. Käytetty terminologia on epäyhtenäistä ja on usein epä 
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Taulukko 1. Maailman fosforin tuotanto sekä fosforivarat ja -varannot.  

Table 1. Global phosphate production, reserves and resources. 

 

Maa 
Country 

Kaivosten tuotanto 2012  
(1 000 t) a 

Mine production 2012 

Varat 2013  
(1 000 t) b  

Reserves 2013 

Varannot 2010  
(1 000 t)  c  

Resources 2010 

Kiina 95 300 3 700 000 16 800 000 

Yhdysvallat 30 100 1 100 000 49 000 000 

Marokko ja W-Sahara 28 000 50 000 000 170 000 000 d 

Venäjä 11 200 1 300 000 4 300 000 

Brasilia 6 750 270 000 2 800 000 

Jordania 6 380 1 300 000 1 800 000 

Egypti 6 240 100 000 3 400 000 

Israel 3 600 130 000 1 600 000 

Peru 3 210 820 000   

Saudi-Arabia 3 000 211 000   

Australia 2 600 870 000 3 500 000 

Tunisia 2 600 100 000 1 200 000 

Etelä-Afrikka 2 240 1 500 000 7 700 000 

Meksiko 1 700 30 000   

Kazakhstan 1 600 260 000   

Senegal  1 380 50 000 250 000 

Intia 1 260 35 000   

Algeria 1 250 2 200 000   

Syyria 1 000 1 800 000 2 000 000 

Suomi 946 
 

2 363 000 

Kanada 900 2 000 130 000 

Togo 870 30 000 1 000 000 

Iraq 200 430 000   

Muut maat 4 700 520 000 22 000 000 f 

         Yhteensä 216 880 67 138 000 287 480 000 
 
a. Lähde: USGS 2014. Luvut on ilmoitettu markkinoitavana tuotteena eli rikastettuna fosfaattikivenä, jonka P2O5-
pitoisuus soveltuu fosforihapon tai -alkuaineen tuotantoon (esim. apatiittirikaste).   
 
b. Lähde: USGS 2014. Luvuissa on jonkin verran epäjohdonmukaisuuksia. Pääosa varoista on raportoitu rikasteena, osa 
kuitenkin raakamalmitonneina ja pitoisuuksina.  
 
c. Lähde: IDFC 2010. Resurssit on ilmoitettu prosessoimattomana fosfaattikivenä (malmina), joilla on  
vaihtelevat P2O5-pitoisuudet. 
 
d. Marokon esiintymien hypoteettiset varannot ovat jopa 340 Gt.  

e. Suomen tiedot on lisätty tästä raportista. Tuotanto on Siilinjärveltä vuodelta 2014. 

 f. Sisältää tiedot Algeriasta, Angolasta, Kazakstanista, Perusta ja Saudi-Arabiasta. 
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selvää, puhutaanko malmivaroista vai –varannoista, fosfaattikivestä (malmista) vai fosfaattirikasteesta. 

Maan kokonaisvarannot on saatettu arvioida yhdistämällä yhden tai useamman esiintymän malmitonnit ja 

toisista esiintymistä saatu apatiittirikaste. Varantojen arvioimista ja määrittämistä vaikeuttavat myös va-

rantojen hyödynnettävyyteen liittyvät epävarmuudet ja pitkän ja lyhyen aikavälin vaihtelut, kuten louhin-

ta- ja rikastustekniikan kehittyminen, tuotantokustannukset sekä fosforin kysynnän ja hinnan vaihtelut. 

Globaalien fosforivarantojen suhteen ainoa julkinen tietolähde on ollut Yhdysvaltain geologian tutkimus-

keskus (United States Geological Survey, USGS), joka on tuottanut vuosittaisia katsauksia mineraalikoh-

taisesti koskien varantoja, tuotantoa, käyttökohteita, kierrätystä, korvaavia aineita, kehitysnäkymiä jne. 

Myös fosforista on tehty vuosittainen katsaus (USGS 2014). Vuonna 2010 myös International Fertilizer 

Development Center (IFDC) teki selvityksen maailman fosfaattikivivarannoista (IFDC 2010). USGS on 

sittemmin päivittänyt omia varantoarvioitaan osittain myös IFDC:n selvityksen pohjalta.  Selvityksessään 

IFDC arvioi maailman fosfaattikivivaroiksi (reserves) 60 miljardia tonnia (Gt) ja fosfaattikivivarannoiksi 

(resources) 290 Gt. Jos mukaan lasketaan potentiaaliset fosfaattikivivarannot, nousee määrä 460 Gt:iin. 

Varantojen perusteella IDFC arvioi lannoitteiden valmistuksessa tarvittavan fosfaattikiven riittävän 300 – 

400 vuotta.  

Taulukossa 1 on esitetty maailman fosforin tuotanto sekä fosforivarat ja –varannot. Suurimmat tuottaja-

maat vuonna 2012 olivat Kiina (44 %), Yhdysvallat (14 %), Marokko (13 %) ja Venäjä (5 %). Maailman 

suurimmat fosforivarat ja -varannot ovat Marokolla. Suuria varantoja on myös Kiinalla, Yhdysvalloilla ja 

Etelä-Afrikalla. Näiden neljän maan varannot, samoin kuin varat, muodostavat noin 85 % maailman fos-

forivarannoista ja –varoista. 

 

4 SUOMEN FOSFORIN TUOTANTO JA VARANNOT 

Suomen ja Euroopan ainoa toiminnassa oleva fosforikaivos ja fosforin tuotantolaitos sijaitsee Siilinjärvel-

lä, missä Yara Suomi louhii apatiittipitoista karbonatiittia. Kaivoksen tuotanto käynnistyi vuonna 1975. 

Vuosittainen malmin louhinta on ollut noin 10 miljoonaa tonnia, mistä on tuotettu noin 800 000 tonnia 

apatiittirikastetta (Stén et al. 2003, Reichl et al. 2014). Vuonna 2014 Siilinjärven kaivos tuotti ennätyksel-

liset 946 000 tonnia apatiittia (Yara Suomi 2015). Kaivoksen vieressä sijaitsevat tehtaat tuottavat fosfori-

happoa noin 300 000 tonnia ja lannoitteita noin 500 000 tonnia vuodessa. Yara Suomi suunnittelee kai-

voksen avaamista myös Savukosken Sokliin. 

Taulukossa 2 on esitetty Suomen raportoidut fosforivarannot. Esiintymien yhteenlaskettu varanto on 2363 

miljoonaa tonnia ja keskimääräinen P2O5-pitoisuus 4.0 %. Suomen tunnetut varannot ovat keskittyneet 

lähes kokonaan Soklin ja Siilinjärven karbonatiitteihin sekä Etelä-Pohjanmaan ilmeniittigabroihin. Mer-

kittävin toistaiseksi selvittämätön fosforivaranto sisältyy Iivaaran alkalimassiiviin. Eri puolilla Suomea on 

tavattu gabroihin liittyvää fosforin rikastumista ja näistä useimmat ovat lähes tutkimattomia. Erityisesti 

Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen gabrot ovat fosforin suhteen kiinnostavia. 
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Taulukko 2. Suomen fosforiesiintymistä julkaistut varantoarviot. Siilinjärven varantoarvio on JORC-koodin mukainen. 

Table 2. Finnish phosphorus deposits with reported resource estimations. Siilinjärvi resources are estimated according to the 

JORC-code. 
 
 

Esiintymä Tyyppi 
Varanto  

(Mt) 
P2O5- 

pitoisuus 
Viite 

Siilinjärvi: 
 
- mitatut varannot 
 
- todetut varannot 
 
- todennäköiset varannot 

Karbonatiitti 

 

260 
 

628 
 

729 

 

3.8 
 

3.77 
 

3.59 

 
Tiedonanto / P.Heino 
17.3.2015  

Sokli * Karbonatiitti (rapautuma) 190.6 11.2 
Yara Suomi 2009, 
Siirama 2009, Gehör 
2010 

Perämaa ** Gabro 250 2.7 Pakarinen 1984 

Lumikangas Gabro 230 2.1 Sarapää et al. 2006 

Kauhajärvi Gabro 9.6 2.1 Kärkkäinen 1999 

Suhuvaara Appiniitti 38.5 2.7 Sarapää et al. 2013c 

Pääkkö &  
Iso Vuorijärvi 

Fe-muodostuma 22.3 2.6 
Ervanmaa & Laajoki 
1977 

Nuottijärvi U-pitoinen fosforiitti 2.5 4 Äikäs 1989 

Lampinsaari U-pitoinen fosforiitti 2.5 3.24 Äikäs 1989 

 
* Kovan kiven malmivaranto 12 Gt @ 3.5 % P2O5 

** Malmia 200 -300 Mt @ 6 – 7 % apatiittia 

 

5 FOSFORIESIINTYMIEN GEOLOGIA 

Suurin osa maailman fosforivarannoista liittyy sedimenttisyntyisiin fosforiitteihin, jotka esiintyvät alun 

perin merellisissä sedimenttikerroksissa, joihin on kertynyt runsaasti meressä eläviä organismeja. Sedi-

menttisistä fosforiesiintymistä saadaan 90 % maailman tuotannosta ja niihin sisältyy lähes 95 % tunne-

tuista varannoista (IFDC 2010). Toisena päämalmityyppinä ovat magmaattiset fosfaattiesiintymät, jotka 

liittyvät yleensä karbonatiitteihin ja/tai alkalisiin intruusioihin, usein myös gabroihin. Magmattista fos-

faattia hyödynnetään Venäjällä, Etelä-Afrikassa, Brasiliassa, Suomessa, Kanadassa ja Zimbabwessa. Sy-

väkiviin liittyvässä fosfaatissa on usein matalat pitoisuudet (4 – 7 % P2O5), mutta siitä saadaan korkealaa-

tuista apatiittirikastetta, joka sisältää 35 %:sta jopa > 40 %:iin P2O5. 

Sedimenttisten fosforimalmien P2O5-pitoisuus on korkea, 20 – 30 % P2O5, mutta niistä saatavan rikasteen 

P2O5-pitoisuus jää usein 30 – 34 %:iin. Syynä on useimmissa sedimenttisissä fosforiiteissa tapahtuva apa-

tiitin korvautuminen karbonaatti-fluoriapatiitilla eli frankoliitilla. Sedimenttiperäisellä fosfaatilla kad-
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miumpitoisuus on yleensä melko korkea, yli 60 mg kadmiumia / kg P2O5. Magmaattisen raakafosfaatin 

kadmiumpitoisuus on puolestaan hyvin alhainen, joskus alle 1 mg kadmiumia / kg P2O5 (Science Com-

munication Unit, University of West of England, Bristol 2013). 

Suomen merkittävät varannot ovat magmaattisia ja liittyvät karbonatiitteihin, alkalikiviin ja gabroihin. 

Myös appiniittisiin syväkiviin liittyy apatiitin rikastumista. Näiden lisäksi esiintyy myös sedimenttisiä, 

joko uraanipitoisia tai Fe-muodostumiin liittyviä fosforiitteja, joilla ei kuitenkaan ole taloudellista merki-

tystä. Suomen fosforiesiintymät on esitetty kuvan 1 kartassa. 

 

6 SUOMEN FOSFORIESIINTYMÄT 
 

6.1 Karbonatiitit 

6.1.1 Sokli 

 

Soklin karbonatiitti sijaitsee Savukoskella noin 90 kilometriä kuntakeskuksesta koilliseen, lähellä Venä-

jän rajaa (kuva 3). Karbonatiittiin liittyvä fosforimalmi on Yara Finland Oy:n hallussa. Yhtiöllä on pitkäl-

le viedyt suunnitelmat fosfaattikaivoksen avaamiseksi Sokliin. Kaivosprojektin YVA-selostus valmistui 

vuonna 2009 (Yara Suomi 2009). 

Soklin karbonatiitti kuuluu Kuolan alkaliprovinssin esiintymiin. Se on noin 365 Ma ikäinen (Vartiainen & 

Woolley 1974, Kramm et al. 1993) piippumainen rengasintruusio, jossa varsinaisen karbonatiitti-

intruusion muodostavat halkaisijaltaan 2.5 km magmaattinen karbonatiittiydin, sitä ympäröivä metakar-

bonatiitti ja sitä seuraava metasomaattisesti muuttunut ultramafiittivyöhyke. Näiden kolmen pinta-ala on 

maanpintaleikkauksessa noin 20 km
2
. Ympäröivä feniittikehä on epätavallisen leveä (3 km) ja feniitti-

vyöhykkeet mukaan lukien koko kompleksin läpimitta on lähes 10 km ja pinta-ala noin 50 km
2
 (Vartiai-

nen 1980, 2001). Soklin karbonatiitin rakenteesta on esitetty poikkileikkaus kuvassa 4. 

Soklin karbonatiitin rapakallio on hyvin säilynyt ja sisältää Soklin tärkeimmät malmityypit. Trooppisissa 

olosuhteissa syntyneissä lateriittisissa fosforimalmeissa ovat korkeimmat fosforipitoisuudet (>20 % P2O5) 

ja myös suurimmat fosforivarannot. Silikaatti-apatiittimalmit puolestaan muodostavat eri malmityypeistä 

määrällisesti suurimman osuuden (72 %), mutta niiden P2O5-pitoisuus on lateriittimalmeja alhaisempi, 

noin 12 %. Näiden lisäksi Soklin alueella esiintyy rapakalliomalmeja ja kovan kiven fosforimalmiesiin-

tymiä, joiden P2O5-pitoisuus on 4 - 7 %. Nb-mineralisaatiot esiintyvät erillään varsinaisista fosforimal-

meista (kuva 5). 
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Kuva 3. Soklin karbonatiitin aiheuttama anomalia aeromagneettisella harmaasävykartalla. 

Figure 3. Sokli carbonatite on airborne magnetic gray scale map. 

        

A A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. A: Soklin karbonatiittimassiivin rakenne Vartiaisen (1998) mukaan. B: Soklin alueen kallioperäkartta (Suomen 

kallioperä – DigiKP 2014). 

Figure 3. A: Geological cross section of Sokli carbonatite massif after Vartiainen (1998). B: Geological map of the Sokli area 

(Bedrock of Finland – DigiKP 2014).  

 

A B 
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Kuva 5. Soklin malmioiden sijainti (www.sokli.fi). 

Figure 5. Locations of the ore deposits in the Sokli area (www.sokli.fi).  

 

 

Soklin malmivarannot ovat yhteensä 190.6 miljoonaa tonnia, jossa keskimääräinen P2O5- pitoisuus on 

11.2 % (Yara Suomi 2009, Siirama 2009, Gehör 2010). Rapautuneen ”pehmeän malmin” alapuolella ole-

van rapautumattoman karbonatiittimassiivin kokonaismassaksi on arvioitu noin 12 miljardia tonnia 3.5 % 

P2O5-pitoisuudella (Siirama 2009). 

GTK:n on tutkinut Soklin eteläpuolella sijaitsevia Jammin ja Kauluksen alueen karbonatiittijuonia, joihin 

liittyy fosforirikkaita rapautumia sekä korkeita REE-pitoisuuksia. Tutkimusalueet sijoittuvat Soklin 

magmaattisen karbonaatin eteläreunalle, pääosin feniittivyöhykkeelle, osittain myös metasomatiitti-

vyöhykkeelle. Erityisesti Kauluksen alue on osoittautunut fosforin suhteen potentiaaliseksi. Vuonna 2012 

GTK kairasi Kauluksen alueella 16 reikää, yhteensä 1874.5 m. Paikoin rapautuma ulottuu 100 metriin asti 

koostuen fosforiitista ja karbonatiitista. Kairasydänten fosforipitoisuus kohosi kymmenien metrien mat-

kalla malmipitoisuuksiin, 4-19 % P2O5 (kuva 6). Voimakkaasti rapautunut fosforiitti R10:ssä sisälsi 60 m 

matkalla keskimäärin 6 % P2O5, enimmillään 17.3 % (Sarapää et al. 2013). GTK jatkaa alueen tutkimuk-

sia. 

 

http://www.sokli.fi/
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Kuva 6. Kauluksen voimakkaasti rapautunut Fe-rikas foskoriitti R10:ssä sis. 6 % P2O5/60m (max 

17.3 %) ja 0.3 % (La+Ce+Y).  

Figure 6. Deeply weathered Kaulus phoscorite at drill hole R10 showing high ore contents. 

 

 

6.1.2 Siilinjärvi 

 

Siilinjärvi on Suomen ja EU:n ainoa apatiittia fosforihapon ja -lannoitteen raaka-aineeksi tuottava kaivos. 

Siilinjärven karbonatiitti löydettiin vuonna 1950 ja systemaattiset tutkimukset aloitettiin vuonna 1954 

(Puustinen 1970). Kairaus- ja rikastustutkimuksia jatkettiin 1960- ja 70-luvuilla ja louhinta aloitettiin 

vuonna 1979. Vuosittain on louhittu noin 10 miljoonaa tonnia apatiittimalmia, mistä on tuotettu 800 000 

tonnia apatiittirikastetta, mikä vastaa noin 300 000 tonnia P2O5 (Stén et al. 2003, Reichl et al. 2014). 

Vuonna 2014 Siilinjärven kaivos tuotti ennätykselliset 946 000 tonnia apatiittia (Yara Suomi 2015). Apa-

tiittimalmin lisäksi saadaan sivutuotteena flogopiitti- ja kalsiittirikastetta. Kaivoksen toiminta-aikana Sii-

linjärvellä on louhittu yli 300 miljoona tonnia malmia, josta on saatu 19.5 miljoonaa tonnia apatiittirikas-

tetta (Kankaanpää 2013). Vuoriteollisuustilastojen mukaan Siilinjärven malmin louhintamäärä vuosina 

1979 - 2013 on ollut noin 250 miljoonaa tonnia (Puustinen 2003; Vuoriteollisuustilastot, saatavilla osoit-

teesta http://en.gtk.fi/informationservices/mineralproduction/index.html). 

Siilinjärven karbonatiittikompleksin ikä on 2600 miljoonaa vuotta. Apatiittimalmi koostuu kalsiitti- ja 

kalsiitti-dolomiittikarbonatiiteista sekä glimmeriiteistä, jotka esiintyvät 14.5 km pitkänä, 650 m leveänä ja 

jyrkästi länteen kaatuvana vyöhykkeenä, jonka syvyysulottuvuus on auki. Syvin kairauslävistys ulottuu 

800 metriin (Härmälä & Liferovich 2001, Härmälä 2002). Syeniittinen feniittivyöhyke reunustaa kar-

bonatiittia ja feniittiä esiintyy myös ksenoliitteina karbonatiitissa. 

Louhitun apatiittimalmin keskipitoisuus on 4.2 % P2O5 ja keskimäärin malmi koostuu apatiitista (10 %), 

flogopiitista (65 %), karbonaatista (20 %, 4/5 kalsiittia) ja richteriitistä (5 %). Maaliskuussa 2015 julkais-

tun uuden varantoarvion mukaan Siilinjärven mitatut ja todetut (measured + indicated) varannot ovat 888 

miljoonaa tonnia 3.78 %:n P2O5-pitoisuudella. Näiden lisäksi on arvioitu todennäköisiksi (inferred) va-

rannoiksi 729 miljoonaa tonnia 3.59 %:n P2O5-pitoisuudella. Yhteensä varannot ovat siis 1617 miljoonaa 

tonnia fosfaattikiveä keskipitoisuudella 3.69 % P2O5 (Yara Suomi 2015, tiedonanto / P.Heino 17.3.2015). 

Siilinjärven varantoarvio on tehty JORC-koodin mukaisesti.      

http://en.gtk.fi/informationservices/mineralproduction/index.html
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Kuva 7. Siilinjärven karbonaattikompleksi ympäristöineen geologisella kartalla (Suomen kallioperä – DigiKP 2014). 

Figure 7. Geology of the Siilinjärvi carbonatite complex and the surrounding area (Bedrock of Finland – DigiKP 

2014). 
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6.1.3 Kortejärvi, Laivajoki ja Petäikkö-Suvantovaara 

 

Kortejärven karbonatiitti sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Pudasjärven kunnassa, lähellä Posion rajaa. Iäl-

tään 2.0 miljardia vuotta vanha intruusio on tunkeutunut paleoproterotsooisiin mafisiin vulkaniitteihin 

lounais-koillissuuntaista siirrosvyöhykettä pitkin. Samassa nk. Hirvaskosken siirrosvyöhykkeessä sijait-

sevat myös Laivajoen ja Petäikkö-Suvantovaaran karbonatiitit (kuva 8). Karbonatiitit ovat voimakkaasti 

magneettisia ja muodoiltaan pitkänomaisiksi venyneitä. Kortejärven ja Laivajoen karbonatiitit löydettiin 

Rautaruukki Oy:n kairauksissa vuosina 1971 - 1972 (Nykänen 1993, Nykänen et al. 1997). 

GTK on tutkinut karbonatiitteja vuodesta 2010 lähtien geofysikaalisilla mittauksilla ja kairauksilla. Tut-

kimukset ovat painottuneet Kortejärven intruusioon, joka on lävistetty viidellä itä-läntisellä profiililla 

(kuva 9). Kairausten perusteella Kortejärven karbonatiitti on 2 km pitkä ja 30 – 120 m leveä (Lintinen 

2014). Magneettisen anomalian mallinnuksen sekä petrofysikaalisten tiheysmittausten perusteella on alus-

tavasti arvioitu karbonatiitin massan olevan 200 m syvyydelle maan pinnasta noin 100 miljoonaa tonnia 

(tiedontanto / Pertti Turunen).  Karbonatiitti-intruusio sisältää sekä kalsiitti- että dolomiittikarbonatiittia, 

raitaista flogopiittikiveä (glimmeriittiä) ja oliviini-magnetiitti-karbonaattikiveä. Karbonatiittia ympäröivä 

sivukivi on mafista vulkaniittia, jota karbonatiitin joukossa on runsaasti (noin 25 % kairasydämistä) sul-

keumina. Sivukivissä ei ole havaittu lainkaan feniittiytymistä eikä karbonatiittiin tiedetä liittyvän alkali-

kiviä. 

 
Kuva 8. Kortejärven, Petäikkö-Suvantovaaran ja Laivajoen karbonatiittien sijainti geologisella kartalla (Suomen kallioperä – 

DigiKP 2014). 

Figure 8. Location of the Kortejärvi, Petäikkö-Suvantovaara and Laivajoki carbonatites on a geological map (Bedrock of Fin-

land – DigiKP 2014). 
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Kemiallisten analyysien perusteella erityisesti Mg-rikas dolomiittinen karbonatiitti on kohtalaisen apatiit-

tirikasta, kun taas kalsiittisessa karbonatiitissa on apatiittia selvästi vähemmän. Koko intruusiossa kar-

bonatiittien keskimääräinen P2O5-pitoisuus on 2.2 %, suurimmillaan 8.1 %. Keskimääräinen apatiittirik-

kaan kiven (> 2 % P2O5) pitoisuus on 4.1 % P2O5, mikä vastaa 10 % apatiittipitoisuutta. Kairauksissa tä-

män apatiittirikkaan kiven osuus on noin 40 % karbonatiittivyöhykkeestä (sisältää karbonatiitit ja sivuki-

visulkeumat) ja noin 50 % varsinaisesta karbonatiitista. 

Kortejärven petrologisia ja malmigeologisia tutkimuksia jatketaan, esiintymä raportoidaan ja siitä tehdään 

tarkempi varantoarvio vuoden 2015 aikana. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 9. A: Kortejärven magneettinen kartta, jossa kairanreikien sijainti. B: Pohjoisimman reiän R4 profiilikuva ja P2O5-

pitoisuudet. C: Valokuva P-rikkaasta karbonatiitista kairasydämessä reiässä R4.  

Figure 9. A: Magnetic ground survey map of the Kortejärvi carbonatite showing the location of the drill holes. B: The cross 

section profile and P2O5-contents of the northernmost drill hole R4. C: Drill core photo of P-rich carbonatite in hole R4.  
 

 

A 

 
B 

C 
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Petäikkö-Suvantovaaran karbonatiitti osoittautui kairausten perusteella hajanaiseksi ja tektonisesti pilk-

koutuneeksi, esiintyen yleensä 1 – 3 m, enimmilläänkin < 10 m paksuisina juonina mafisessa vulkaniitis-

sa. Magneettisen anomalian perusteella Petäikkö-Suvantovaaran karbonatiittisysteemin pituus on noin 1.8 

km. Fosforipitoisuus on karbonatiitissa suhteellisen korkea, keskimäärin 4.7 % ja enimmillään 9 % P2O5, 

vastaten 12 ja 21 % apatiittipitoisuuksia (Lintinen 2014). Huolimatta korkeahkoista pitoisuuksista jää fos-

forivaranto pieneksi karbonatiitin määrän vähyydestä johtuen. 

Laivajoen karbonatiittiin liittyvä magneettinen anomalia on yli 4 km pitkä, mutta karbonatiitin leveys on 

kairausten perusteella ainoastaan noin 20 m. Rautaruukki Oy kairasi Laivajoelle kuusi reikää vuonna 

1972 ja GTK yhden reiän 2010. Laivajoen karbonatiitti on Kortejärveen verrattuna selvästi silikaatti- ja 

magnetiittirikkaampi (Nykänen et al. 1997), mutta sen keskimääräinen P2O5-pitoisuuden jää analyysien 

perusteella yleensä alle 1 %:iin. Kuitenkin yhdessä Rautaruukin kairaaman reiän (LJ-1) uusinta-

analyysissä oli 10 m karbonatiittilävistyksen P2O5-pitoisuus 3.6 %. Kaivosrekisterin mukaan Laivajoella 

on Tasmet Ab:n vuonna 2011 jättämä valtaushakemus. 

 

6.1.4 Muut karbonatiitit 

 

Uuniniemen alueella Kuusamossa on tavattu karbonatiitteja sekä vaihtelevan tyyppisiä karbonaatti- ja 

alkalifluidien käsittelemiä feniittiytyneitä kiviä. Yksittäisestä palanäytteestä on mitattu 6.7 % apatiittipi-

toisuus, mutta yleisesti apatiittipitoisuudet ovat jääneet mataliksi. Paikoin Uuniniemen kivet ovat hyvin 

Th-rikkaita, korkein analysoitu pitoisuus on 1630 ppm (Mutanen 2011). Paljastumista alkalikiviä on ha-

vaittu noin 500 x 600 m:n alueelta ja alueen poikki on tehty myös POKA-kairausprofiili. Kairasydämistä 

analysoidut P2O5-pitoisuudet jäivät hyvin mataliksi (0.06 - 0.77 %). 

Korsnäsin Pb-REE-karbonatiittijuoni Etelä-Pohjanmaalla on suljettu kaivos, joka oli toiminnassa vuosina 

1961 - 1972 ja josta louhittiin 45000 tonnia lyijyä ja 36000 tonnia lantanidirikastetta, malmipitoisuuksien 

ollessa 3.57 % Pb ja 0.91 % RE2O3 (Himmi 1975). Korsnäsin malmissa oleva apatiitti sisältää jopa 6.16 

wt% RE2O3 ja 1.2 % Pb (Papunen & Lindsjö 1972) ja apatiitti olikin esiintymän tärkein REE-mineraali. 

Louhitun malmin sisältämän fosforin määrästä ei ole arvioita. Koko kaivostoiminta loppui vuonna 1972 

malmin loputtua. 

Mikkelissä sijaitseva Halpasen kalsiittikarbonatiitti on paljastuneena kapealla järveen työntyvällä niemel-

lä. Juonimainen esiintymä on noin 8 m leveä, vähintään 80 m pitkä ja kaatuu länteen noin 45⁰ kulmassa. 

Kattopuolen kontaktissa esiintyy noin 10 cm leveä vyöhyke apatiitti-kalsiittikiveä sekä puhdasta apatiitti-

kiveä. Muuten apatiittia esiintyy vain aksessorisena mineraalina (Puustinen & Karhu 1999, Sarapää et al. 

2013d).  Panjavaaran alueella Juuassa esiintyy jopa 100 km
2
 laajuisella alueella itä-läntisiä, Pb- ja REE-

rikkaita karbonatiittijuonia (Sotka 1984, Tyni et al. 2003, Sarapää et al. 2013d). Alueelta tunnetaan noin 

50 juonta, joiden leveys vaihtelee välillä 1 - 60 cm ja joista ei tiedetä korkeita fosforipitoisuuksia. Myös 

alaltaan selvästi pienemmän Naantalin karbonatiittisen juoniparven kivissä fosforipitoisuus jää pieneksi 

(Woodard & Hölttä 2005). 
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6.2 Alkalikivet 

 

6.2.1 Iivaara 
 

Iivaaran alkalikivikompleksi käsittää Iivaaran, Ahvenvaaran ja Penikkavaaran, jotka sijaitsevat noin 25 

km Kuusamon kaupungista kaakkoon. Iivaara on läntisin intruusio Kuolan alkalikiviprovinssissa ja ikä-

määritysten mukaan se on iältään 373–363 miljoonaa vuotta (Kramm et al. 1993). Iivaaran alkalikivi-

intruusio muodostuu leveimmillään noin kilometrisestä ulkoisesta feniittikehästä sekä kompleksin sisä-

osan melteigiitti-ijoliitti-urtiitti-sarjan kivistä, joista ijoliitti on vallitsevana (noin 85 %). Näiden väliin on 

joissakin tulkinnoissa sijoitettu 50 – 100 m leveä mikroijoliitti-melteigiittivyöhyke (Paakkola 1968, Var-

tiainen 1998). Alkalikivi on alaltaan noin 8.8 km
2
 ja feniittikehä mukaan lukien kompleksin pinta-ala on 

15.5 km
2
 (Paakkola 1968). 

Iivaaran painovoima- ja magneettisiin mittauksiin perustuvan mallinnuksen perusteella Iivaara on mah-

dollisesti alaspäin levenevä, vähintään 2700 m syvyydelle ulottuva ja jyrkästi kaatuva piippumainen kap-

pale. Mallille laskettu tilavuus on 20 km
3
 ja massa noin 60 Gt (Turunen et al. 2014). 

 

Kuva 10. Iivaaran paljastumahavainnoista ja rapakalliosta analysoidut P2O5-pitoisuudet sekä GTK:n kairauspisteiden sijainti. 

Taustalla matalalentoaineiston magneettinen värikartta ja topografinen korkeusmalli harmaasävynä. 

Figure 10. Map of the P2O5-contents of the Iivaara area outcrop samples and weathered bedrock samples. Location of GTK 

drill holes are also shown. Airborne magnetic data (pseudo colour) and an elevation model (grayscale) in the background. 
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Aiempina vuosikymmeninä geologisia tutkimuksia ja malmitutkimuksia Iivaaralla ovat tehneet GTK (Le-

hijärvi 1945, 1957, 1960, Saikkonen 1965, Aurola 1966, Paakkola 1968), Otanmäki Oy (Makkonen 1963) 

sekä Rautaruukki Oy (Makkonen 1974). GTK on tutkinut aktiivisesti Iivaara vuodesta 2011 lähtien tar-

koituksenaan selvittää alkalikompleksin fosfori- ja REE-potentiaalia. Tutkimukset vuosina 2011–2014 

ovat käsittäneet MMI-näytteenottoa, moreeni- ja rapakallioiskuporanäytteenottoa, geofysikaalisia mitta-

uksia, kallioperäkartoitusta ja syväkairausta. Vuonna 2012 kairattiin kaksi reikää, yhteensä 404 metriä, 

joista toisessa (R1, kuva 11) lävistettiin fosforimalmia välillä 158.45 – 191.00, jossa on 32.55 m matkalla 

5.54 % P2O5 (max 10 %). Koko reiän kalliolävistyksen keskimääräinen fosforipitoisuus on 3.52 % P2O5 

välillä 35.30 - 201.75 m (Sarapää et al 2013d). Kallioperäkartoitusta on tehty koko intruusion alueelta ja 

yhteensä on analysoitu 330 näytettä 277 paljastumahavainnosta. Parhaimmillaan näytteiden P2O5-

pitoisuus on 14.5 %, vastaten yli 30 % apatiittipitoisuutta. Korkeita pitoisuuksia on tavattu eri puolilta 

intruusiota, erityisesti alueen reunavyöhykkeeltä, joka koostuu pääosin melteigiitistä ja ijoliitista (kuva 

10). 

 

Kuva 11. Profiilikuva Iivaaran reiän R1 apatiittirikkaasta alkalikivilävistyksestä. 

Figure 11. Cross section profile of the apatite-rich alkaline rocks of Iivaara from drill hole R1. 
 

 

Iivaaran apatiitista on tehty rikastuskokeita GTK Mintek:ssa ja kokeissa saatiin korkealaatuinen apatiitti-

rikaste hyvällä saannilla. Iivaara onkin fosforin suhteen erittäin potentiaalinen kohde ja potentiaali, joka 

on käytännössä kokonaan selvittämättä, olisi syytä tutkia kairaamalla sekä intruusion reunan feniittejä että 

sisäosan alkalikiviä. Iivaara kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000-verkostoon ja siksi sen tutkiminen 

on haastavaa ja hidasta. GTK jatkaa alueen tutkimuksia. 
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6.2.2 Muut alkalikivet 

 

Simontaival Ranualla on alkalinen intruusiokompleksi, jonka sivukivet ovat arkeeisia graniittigneissejä. 

Simontaipaleen intruusion pääkivilajeja ovat jacupirangiitti ja vähemmässä määrin alkaligabro (Mutanen 

2006). Kohteessa kairattiin vuosina 1999 ja 2002 yhteensä 9 reikää, 1300 m. Kompleksin pintapuh-

keaman ala on noin 3 ha ja sivukiven alle painuvan osan lähes 5 ha. Alkalisia kiviä ympäröi yli 10 m pak-

su feniittiytynyt vyöhyke. Jacupirangiittien päämineraalit ovat augiitti, siitä syntynyt tummanvihreä sar-

vivälke, magnetiitti, ilmenomagnetiitti, ilmeniitti, fluoriapatiitti ja titaniitti. Apatiittipitoisuus vaihtelee 

välillä 1.65 – 8.7 % ja analyyseissä yli 4.8 % apatiittia (>2 % P2O5) sisältävien lävistysten pituudet vaihte-

levat 8 metristä 17 metriin. Myös alkaligabroissa on verraten paljon fluoriapatiittia, yleensä 3.4 - 3.9 pai-

no- %. Jacupirangiitin korkea TiO2 (5.4 - 11 %) yhdessä korkean P-pitoisuuden kanssa osoittaa ultramafi-

sen alkalimagman olevan pitkälle fraktioitunutta. Pääosa titaanista sisältyy titaniittiin ja ilmeniit-

tisuotaumiin magnetiitissa. 

Ranualla sijaitsevassa Sääskilammit-kompleksissa alkalikivien – feniittien, alkalisyeniittien, ijoliittien, 

melteigiittien ja jacupirangiittien – P2O5-pitoisuudet vaihtelevat voimakkaasti 0.1 %:sta 2.15 %:iin, mikä 

vastaa 0.2 – 5.1 % apatiittipitoisuutta. Korkein apatiittipitoisuus on mitattu jacupirangiitista. Keskimääräi-

set pitoisuudet jäävät kuitenkin melko alhaisiksi (Mutanen 2008). 

Lieksan Änäkäisen magneettisen anomalian kairauksissa 2003 tavattiin gabromaisen ulkoasun omaavaa 

kiveä, joka kokokivianalyysien mukaan oli alkalista syväkiveä, esseksiittiä (Pietikäinen et al. 2005). Ana-

lyysitietokannan mukaan sen P2O5-pitoisuus oli 2 – 2.5 %. Korkean fosforipitoisuuden lisäksi kivi oli 

voimakkaasti rikastunut kevyistä harvinaisista maametalleista. Kairasydämistä on ainoastaan analysoitu 

20 cm pätkiä 10 m välein, joten keskimääräiset pitoisuudet eivät ole tiedossa. 

 

6.3 Apatiittigabrot 

 

Apatiittigabrot ovat titaanin, raudan ja fosforin suhteen rikastuneita mafisia intruusioita, joille on tyypil-

listä apatiitin ja Fe-Ti-oksidin (ilmeniitin tai ilmenomagnetiitin) runsaus. Kivilajille yleisesti käytettyjä 

nimityksiä ovat myös apatiitti-ilmeniittigabro ja erityisesti ilmeniittigabro. Apatiitti ja ilmeniitti ovat ylei-

nen malmimineraaliseurue lukuisissa eri magmakiviluokissa, kuten esimerkiksi ultramafisissa-mafisissa 

kerrosinruusioissa, alkaligraniiteissa ja anortosiiteissa. Maailmanlaajuisesti merkittäviä apatiittivarantoja 

sisältyy mafisiin gabrovaltaisiin intruusioihin. Apatiittigabroihin ja muihin syväkiviin liittyville apatiitti-

mineralisaatioille on tyypillistä alhainen pitoisuus (4 – 7 % P2O5, vastaa 9.5 – 17 % apatiittia), mutta niis-

tä on usein mahdollista saada korkealaatuista apatiittirikastetta. Merkittävimmät apatiittigabroihin liittyvät 

fosforivarannot ovat Etelä-Afrikassa, missä Bushveldin gabrokompleksin liittyy 1600 Mt apatiittimalmi-

varoja (reserves) 6.9 % P2O5-pitoisuudella ja noin 6000 Mt mineraalivarantoja (resources) 6.5 % P2O5-

pitoisuudella (IFDC 2010, von Gruenewald 1993). Apatiittigabroja sisältävät intruusiot ovat usein kerrok-

sellisia ja niiden koostumus vaihtelee peridotiittiesta anortosiittiin, mutta valtaosa niiden sisältämästä 

massasta on kuitenkin koostumukseltaan gabroa. 
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Apatiittipitoisuuksiltaan matalien ja massoiltaan suurten gabrointruusioiden hyödynnettävyyteen vaikut-

taa suuresti eri malmimineraalien esiintymistapa ja raekoko. Mikäli ilmeniitti ja magnetiitti esiintyvät eril-

lisinä ja riittävän suurina rakeina, voidaan ne rikastaa erilleen. Tällöin esiintymästä on mahdollista saada 

sekä hyvälaatuinen ilmeniittirikaste että apatiittirikaste, mikä lisää huomattavasti esiintymän kiinnosta-

vuutta. Rikastuskoe onkin siten ratkaisevan tärkeä esiintymän potentiaalisuutta arvioitaessa. 

6.3.1 Kauhajoen gabroprovinssi 

 

Perämaan, Kauhajärven ja Lumikankaan Ti-, P- ja Fe-rikkaat gabrointruusiot muodostavat ryhmän, joiden 

alue on nimetty Kauhajoen gabroprovinssiksi (Kärkkäinen ja muut 1997) tai Kauhajoen-Honkajoen Ti-P-

gabrokompleksiksi (Sarapää et al. 2010). Fennoskandian metallogeenisella kartalla alue on nimetty Perä-

korven Ti-alueeksi (Eilu et al. 2012). Pääosa alueesta sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoen kunnassa, 

mutta eteläisimmät osat ulottuvat Satakunnan puolelle Honkajoen ja Karvian kuntien pohjoisosiin (kuva 

12). Pääintruusioiden lisäksi Kirveskylän ja Hyypän geofysikaalisiin anomalioihin liittyy apatiittirikkaita 

Fe-Ti-mineralisaatioita ja Ratuskylässä on samankaltainen, kairaamaton geofysikaalinen anomalia paksu-

jen maapeitteiden alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Kauhajoen gabroprovinssin geologinen kartta (Suomen kallioperä – DigiKP 2014). 

Figure 12. Geological map of the Kauhajoki gabbro province (Bedrock of Finland – DigiKP 2014). 
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Geologisesti alue sijaitsee Keski-Suomen granitoidikompleksin länsireunalla, missä Peräkorven Ti-alueen 

gabrointruusiot seuraavat postorogeenisten graniittien ja synorogeenisten, pääosin granodioriittisten kivi-

en kontaktivyöhykettä. Perämaan ja Kauhajärven intruusioissa esiintyy differentiaatiota koostumuksen 

vaihdellessa peridotiiteista anortosiitteihin. Lumikankaan intruusio sen sijaan koostuu varsin homogeeni-

sesta kerroksellisesta gabrosta ja montsogabrosta. Malmigeologisesti intruusiot ovat varsin samankaltaisia 

apatiitti-ilmeniitti-ilmenomagnetiittiesiintymiä, missä malmimineraalien yhteenlaskettu pitoisuus on noin 

20 %. Kahden pääesiintymän, Perämaa ja Lumikangas, alhaisen pitoisuustason (18 – 22 %) apatiitti-, il-

meniitti- ja magnetiittimalmin määrä on yli 500 Mt (Sarapää et al. 2010, 2013d). 

 

6.3.1.1 Lumikangas 
 

Lumikankaan apatiitti-ilmeniitti-magnetiittigabro sijaitsee Kauhajoelta 15 km etelään (Sarapää et al. 

2006). Magneettinen ja gravimetrinen tulkinnan mukaan Lumikankaan esiintymä jatkuu 300 - 500 metrin 

syvyyteen ja sen kokonaispituus on viisi kilometriä. Kairaustulosten mukaan apatiitti-ilmeniitti-

magnetiittigabro on loiva-asentoinen ja sen paksuus on vähintään 200 metriä. Aikaisemmin mitatun seis-

misen profiilin perusteella maapeitteen paksuus esiintymän päällä on 40 – 70 m. Intruusio on selvästi ker-

roksellinen koostumuksen vaihdellessa Fe-Ti-rikkaista tummista gabroista vaaleampiin apatiittirikkaisiin 

leukogabroihin. Lumikankaan esiintymä sisältää keskimäärin 18 % malmimineraaleja: 8.4 % (max. 21 %) 

ilmeniittiä, 4.3 % (max. 17 %) magnetiittia ja 5.0 % (max. 13 %) apatiittia. Todennäköiset ja mahdolliset 

varannot perustuen geofysikaalisiin tulkintoihin ja kahteen kairausprofiiliin (6 reikää/1308 m) ovat 230 

miljoonaa tonnia oksidigabroa, pituudeltaan 1200 m, leveydeltään 300 m ja paksuudeltaan 200 m. Pirot-

teinen ilmeniitti ja magnetiitti esiintyvät omina rakeinaan. 

 

6.3.1.2 Perämaa 
 

Perämaan gabro (Honkajoki) on mafinen kerroksellinen intruusio, joka sijaitsee Honkajoen, Karvian ja 

Kauhajoen kuntien alueilla. Intruusion koostumus vaihtelee leukokraattisesta ultramafiseen ja kivilajit 

kvartsidioriiteista aina wehrliitteihin (Rämö 1986). Intruusio sisältää kolme apatiitin, ilmeniitin ja magne-

tiitin suhteen mineralisoitunutta gabro-osaa, joiden keskimääräinen apatiittipitoisuus on 6 - 7 % (n. 2.5 % 

P2O5, korkeimmillaan 5 % P2O5). Sekä ilmeniitin että magnetiitin pitoisuudet ovat noin 10 %. Pinta-

hietarkastelun perusteella noin 20 % ilmeniitistä esiintyy lamelleina magnetiitissa. Malmikiven koko-

naismäärä 100 m syvyyteen arvioituna on 200 – 300 Mt. Arvio perustuu geofysiikan tulkintaan ja kaira-

uksiin (13 reikää). Kallioperää peittää keskimäärin 20 m paksu moreenikerros. Rikastuskokeiden perus-

teella apatiitti saadaan hyvin rikastettua, mutta ilmeniitti on magnetiitin kanssa sekoittuneena vaikeasti 

rikastettavissa. (Pakarinen 1984). 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Suomen fosforipotentiaali  21 

 

 

 2.4.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kuva 13. Lumikankaan gabron kairausprofiili, jossa apatiitti- ja ilmeniittiptoisuudet (Sarapää et al. 2006).  

Figure 13. Drilling profile of the Lumikangas gabbro with bars showing apatite- and ilmenite contents. 
 

6.3.1.3 Kauhajärvi ja Hyyppä 

 

Kauhajärven intruusio sisältää koostuu heikosti mineralisoituneesta gabrosta (=pohjavyöhyke) sekä apa-

tiitin, ilmeniitin sekä ilmenomagnetiitin suhteen mineralisoituneesta päävyöhykkeestä, jota luonnehtii 

koostumusvaihtelu peridotiitista anortosiittiin (Kärkkäinen 1999). Kairausten perusteella mineralisoitu-

neita kerroksia (> 4 % TiO2, 2 % P2O5) on useita ja lävistysten pituudet vaihtelevat välillä 10 - 67 m. 

Magneettisten mittausten perusteella mineralisoituneet jaksot ovat 200 - 500 m pitkiä ja esiintyvät kol-

mella eri alueella. Mineralisoituneen kiven yhteismäärä on 100 m:n syvyyteen karkeasti arvioituna 9.6 

miljoonaa tonnia.  

Malmimineraalien kokonaismäärä on mineralisoituneissa kerroksissa keskimäärin 19 - 22 %, josta 9 -11 

% ilmeniittiä, 3 - 6 % apatiittia ja 4 - 8 % magnetiittia. Apatiittin keskipitoisuus eri lävistyksissä vaihtelee 
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3.3 - 6.2 % välillä, ollen koko esiintymässä keskimäärin 5 % (2.1 % P2O5) ja enimmillään 9.4 %. Rikas-

tuskokeissa Kauhajärven gabrosta on saatu hyvälaatuiset ilmeniitti-, magnetiitti- ja apatiittirikasteet. Ti-

taani on sitoutunut sekä erilliseen ilmeniittiin että ilmeniittisulkeumiin ilmenomagnetiitissa. Rikastuspro-

sessissa magnetiitin sulkeumana esiintyvästä ilmeniitistä saadaan talteen vain osa.  

Kauhajärven gabrosta on tutkittu vain sen eteläosa. POKA-näytteenoton perusteella gabron pohjoispäässä 

Kirveskylän alueella on vastaava mineralisoituma, missä Huuskosen ja Kärkkäisen (1994) mukaan on 

apatiittia 3.5 – 7.5 % ja ilmeniittiä 6 – 13 %.  Väliin jäävä noin 3 km alue on geofysiikan mukaan saman-

laista muodostumaa, mikä moninkertaistaa mineralisoituneen kiven määrän. Paksuista maapeitteistä joh-

tuen tutkimuskustannukset ovat korkeat ja alue onkin toistaiseksi tarkemmin tutkimatta.  

Kauhajoella sijaitsevan Hyypän (Tervaneva, Vesineva) intruusion POKA-kairauksissa saatiin kallio-

murskenäyte oksidirikkaasta gabrosta, missä analyysien mukaan on apatiittia yli 7 %, mutta ilmeniittiä 

alle 10 % (Huuskonen & Kärkkäinen 1994). 

 

6.3.2 Kälviän – Halsuan alueen ilmeniittigabrot 

 

Ilmeniittigabrot muodostavat Kälviän – Halsuan alueella intruusioketjun, johon kuuluvat Koivusaarenne-

van, Lylynevan, Peränevan, Kairinevan ja Riutan emäksiset intruusiot (kuva 14). Ne sijaitsevat Keski-

Suomen granitoidikompleksissa, lähellä Pohjanmaan vulkaniittijakson reunaa. Intruusioista  Koivusaa-

rennevan ilmeniittigabron ikä on 1881 Ma (Kärkkäinen 1999b, Kärkkäinen & Bornhost 2003). Riutan 

esiintymässä apatiitti ja ilmeniitti esiintyvät malmissa yhdessä, jolloin apatiitti- ja ilmeniitti ovat rikastet-

tavissa erilleen. Koivusaarennevan ja Lylynevan intruusioihin, vähemmässä määrin myös Kairinevan in-

truusioon, liittyy apatiitin rikastumista, mutta varsinainen ilmeniittimalmi ja apatiittirikas kivi esiintyvät 

niissä erillään. Peränevan intruusiossa apatiitti on harvinainen (< 0.2 %, Sarapää et al. 1999). 

 

6.3.2.1 Koivusaarenneva 

 

Kälviän-Halsuan alueen ilmeniittiesiintymistä merkittävin, Koivusaarennevan gabro, on 3 km pitkä ja 

0.5 – 1 km paksu sillimäinen intruusio. GTK:n malmiarvion mukaan (Koistinen 1996) siinä on 44 Mt mi-

neralisoitunutta kiveä 150 m syvyydelle, sisältäen 15 % ilmeniittiä ja 6 % V-pitoista magnetiittia. Koi-

vusaarennevan intruusio jakaantuu kolmeen erilaiseen vyöhykkeeseen – ala-, keski- ja ylävyöhykkeeseen 

– joissa kaikissa yleisin kivilaji on gabro. Ylävyöhykkettä, joka koostuu melko monotonisista uraliittiga-

broista ja satunnaisista leukogabrokerroksista, luonnehtii kohonneet REE- ja fosforipitoisuudet (>0.8 % 

P2O5) ja gabro sisältää noin 5 % apatiittia (max > 10 %). Ylävyöhykkeeseen on kairattu ainoastaan muu-

tama reikä, eikä siellä esiintyvää pirotteista ilmeniittiä ole huomioitu Ti-Fe-varantoarviossa (Kärkkäinen 

et al. 1996). Varsinainen ilmeniittiesiintymä sijaitsee selvästi kerroksellisessa keskivyöhykkeessä, jossa 

puolestaan fosforipitoisuus jää matalaksi. 
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Kuva 14. Kälviän - Halsuan alueen gabrot geologisella kartalla (Kärkkäinen ja Bornhorst 2003). Riutan esiintymän on lisännyt 

jälkikäteen Endomines Oy (www.endomies.com). 

Figure 14. Geological map of the Kälviä – Halsua ilmenite gabbros (Kärkkäinen ja Bornhorst 2003). The Riutta deposit has 

been added by Endomines company (www.endomines.com). 

 

 

6.3.2.2 Riutta 

 

Vuonna 2003 löydetty Riutan esiintymä sijaitsee 5 km lounaaseen Koivusaarennevan esiintymästä. Riu-

tan ilmeniittiesiintymä sisältää runsaasti apatiittia erillisinä noin 0.1 mm kokoisina soikeina rakeina. Mik-

roskooppitutkimusten ja rikastuskokeiden perusteella apatiitin rikastaminen on yksinkertaista ja rikasteen 

laatu erittäin hyvä. Mineraalivarannot (Inferred resource, JORC) ovat 0.8 Mt, missä TiO2-pitoisuus on 8.9 

% (cut-off 6 %). Apatiitin määrää tai fosforipitoisuuksista ei ole ilmoitettu. Tähän mennessä vain kuusi 

reikää, 952 m, on kairattu alueella (www.endomines.com).  

 

 

 

http://www.endomies.com/
http://www.endomines.com/
http://www.endomines.com/
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6.3.2.3 Lylyneva ja Kairineva 

 

Lylynevan intruusio sijaitsee Koivusaarennevan koillispuolella siirroksen erottamana. Sarapään ja Kärk-

käisen (2003) mukaan Lylynevan mineralisoitunut (> 8 % ilmeniittiä) kairasydän sisältää keskimäärin 

14.6 % ilmeniittiä, 4.6 % magnetiittia ja 1.2 % apatiittia. Vastaavat maksimipitoisuudet ovat 34.9 % ilme-

niittiä, 17 % magnetiittia ja 10.8 % apatiittia. Stratigrafisesti ylempi gabro sisältää 3 % apatiittia ja 5 % 

ilmeniittiä. Myös osa oksidirikkaista kerroksista sisältää melko runsaasti apatiittia ja paikoin esiintyy ok-

sidista ja apatiitista koostuvaa nelsoniitti -kivilajia. Lylynevan mahdollinen ilmeniittivaranto on 1.8 Mt, 

keskipitoisuudella 31 % ilmeniittiä ja 12 % magnetiittia tai 5.3 Mt keskipitoisuudella 10 % ilmeniittiä. 

Arvio ulottuu 70 m syvyydelle kallionpinnasta.  

Kairinevan gabromuodostumassa alinna on pyrokseniitti, jota seuraavat ilmeniittigabro ja apatiittigabro 

(Larjamo 2008). Sarapää et al. (2002) mukaan keskimäärin kairasydämien P2O5-pitoisuus on 0.26 %, ana-

lyysien maksimipitoisuuden ollessa 4.35 %. Todennäköinen ilmeniittivaranto 75 metrin syvyydelle arvi-

oituna on 5.4 Mt keskipitoisuudella 20 % ilmeniittiä ja 9 % magnetiittia. Alhaisten pitoisuuksien vuoksi 

apatiittivarantoja ei ole raportissa käsitelty eikä apatiittigabron määrää, osuutta tai pitoisuutta esitetty. 

Geofysiikan tulkinnan perusteella mahdollisten mineraalivarantojen arvioitiin olevan selvästi edellä mai-

nittua suuremmat. Endomines Oy:n myöhemmissä kairauksissa varannot ovat kuitenkin kasvaneet vain 

hieman, ollen 6.4 Mt 10 % TiO2- ja 9.8 % magnetiittipitoisuudella (www.endomines.com).  

 

6.3.3 Pohjois-Pohjanmaan gabrot 

 

Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa on melko laajalla alueella gabroja, joissa esiintyy kohonneita P2O5-

pitoisuuksia (kuva 15). Geologisesti ne sijoittuvat Raahe-Laatokka-vyöhykkeelle, eivätkä muodosta sa-

manlaista selkeää ryhmää kuin edellä mainitut ilmeniittigabroprovinssit. Monet Pohjois-Pohjanmaan gab-

roista ovat laaja-alaisia ja useimmat heikosti tunnettuja. Etsintä- ja tutkimustoimenpiteet on tehty joko Fe-

Ti-malmin tai Ni-Cu-malmin löytämiseksi ja lopetettu usein aikaisessa vaiheessa kun maksimianomalian 

kohdalta ei ole löytynyt malmiluokan pitoisuuksia. Pohjois-Pohjanmaan apatiitista rikastuneissa gabroissa 

on sekä Fe-Ti-gabroja, että sulfidista rikastuneita Ni-Cu-rikkaita gabroja. Paikoin P-rikkaista gabroista ei 

ole havaittavissa lainkaan oksidin tai sulfidin rikastumista. 

Kumisevan gabro Haapajärvellä on suuri (50 km
2
) pyöreä, selvästi differentioitunut intruusio, jossa tun-

netaan Ni-Cu-, PGE-, Fe-Ti- ja apatiittiviitteitä. Paljastumista kerätyissä palanäytteissä ilmeniittipitoisuus 

oli korkeimmillaan 15 % ja apatiitin määrä 8.5 % (Sarapää et al. 2005a). Kairanrei’issä ei vastaavia pitoi-

suuksia tavattu, vaan ilmeniittiä oli 4 – 8 % ja apatiittia 1 – 5 %. Ilmeniitti ja magnetiitti esiintyvät tyypil-

lisesti erillisinä rakeina. Kumisevan gabron tutkimukset lopetettiin ilmeniitin pitoisuuksien jäätyä liian 

mataliksi. Kumisevan gabro on kooltaan huomattava ja toistaiseksi edelleen varsin puutteellisesti tutkittu. 

Metsäperän ilmeniittigabro Reisjärvellä oli GTK:n tutkimuskairausten kohteena vuonna 2003, jolloin 

kairattiin 16 reikään 1800 m (Sarapää et al. 2006). Magneettisen matalalentokartan perusteella Metsäpe-

rän gabron laajuudeksi on arvioitu 15 km
2
. Aiemmin alueen kaakkoispuolelta oli tiedossa ilmeniitti-

apatiittigabrolohkareita, joissa parhaimmillaan ilmeniitin määrä kohosi 11.5 % ja apatiitin 6 %:iin. Kaira-

uksissa 6 - 43 metrin oksidigabrolävistysten keskipitoisuus oli 4 - 7 % apatiittia ja 5 - 8 % ilmeniittiä si-
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ten, että malmimineraalien (ilmeniitti+magnetiitti+apatiitti) kokonaismäärä on yleisesti 19 - 22 paino - %. 

Kaikkien kairasydännäytteiden keskimääräinen apatiittipitoisuus oli 3.7 %. Kairausten perusteella maa-

peitteen paksuus on 5 – 32 m. Mineraalien pitoisuudet jäivät kaivostoiminnan kannalta liian alhaisiksi, 

joten tutkimukset lopetettiin ja aiheesta luovuttiin. 

 

Kuva 15. Pohjois-Pohjanmaan fosforirikkaat gabrot aeromagneettisella harmaasävykartalla. 

Figure 15. Phosphorus-rich gabbros of Northern Ostrobothnia on aeromagnetic gray scale map. 

 

 

Outokumpu Oy:n kairasi Ni-tutkimuksissa vuosina 1995 - 1996 Kärsämäen Porkkalan noin 20 km
2
 laa-

juista gabrointruusiota, joka muodostaa selkeän kehärakenteisen magneettisen anomalian. Kohteella kai-

rattiin neljä reikää (400 m), joista reiän KAR/PKA-4 magnetiittirikkaasta pyrokseenigabrosta hajapistein 

analysoidut näytteet sisälsivät 1.4 – 2.25 % P2O5 (Kinnunen 1997). Myös TiO2-pitoisuus oli näissä ko-

honnut (2.8 – 3.3 %). Kairasydämiä ei ole systemaattisesti analysoitu ja kohde on muutenkin tutkimatta. 

 

Siikalatvan (entisen Piippolan) kunnan eteläosassa sijaitsevan Rimpinevan kaakkoispuolelta löytyi loh-

kareina magnetiitti- ja ilmeniittipirotteista gabroa, joiden keskimääräinen P2O5-pitoisuus on 4.9 %, vasta-

ten lähes 12 % apatiittipitoisuutta (Makkonen 1973, Hugg & Heiskanen 1983). Lohkareita lähin magneet-
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tinen anomalia sijaitsi Rimpinevalla, missä myöhemmin pintakalliosta tehdyssä iskuporanäytteenotossa 

saatiin Makkosen (1973) mukaan kiinni gabrolohkareiden emäkallio. Magneettisen maanpintamittauksen 

perusteella gabron aiheuttama anomalia on 300 m leveä ja 700 m pitkä. Rimpinevan magneettinen ano-

malia sijaitsee 7 km Porkkalan anomalian pohjoispuolella. Kohteella ei ole tehty kairauksia. 
 

  

6.3.4 Nivalan Huituperän fosforipitoinen gabrointruusio (Olavi Kontoniemi) 

Jokilaaksojen nikkelipotentiaalihankkeen (JoNi) tarkoitus oli paikantaa Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven 

seutukuntien tutkimusalueelta nikkelikriittisiä kivilajiyksiköitä myöhempien malmitutkimusten pohjaksi. 

Hanke sai osarahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). 

Hankkeen tutkimuksissa löytyi myös vähemmän Ni-kriittinen Huituperän apatiitti- ja ilmeniittipitoinen 

tumma amfiboligabro, josta tehtiin muiden kohteiden tavoin litogeokemiallinen tutkimus (Kontoniemi et 

al. 2014). 

Nivalan Huituperällä on Outokumpu Oy:n toimesta tehty malmitutkimuksia periaatteessa kahdessa koh-

teessa, Huituperän ns. Välimaalla (kuva 1, reiät HUI-1 ja 2) ja Huituperän ns. Kusiaiskalliolla. Edellinen 

kohde on pieni serpentiniitti-pyrokseniitti-intruusio, joka kairattiin 1994 (Kinnunen 1996).  

 

Kuva 16. Huituperän intruusioiden ja tutkimusreikien sijainti geologisella kartalla (Suomen kallioperä – DigiKP 2014). 

Figure 16. Mafic intrusions and drillings of Huituperä area on a geological map (Bedrock of Finland – DigiKP 2014).  
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Kusiaiskalliolla tehtiin malmitutkimuksia 1970-luvulla pääasiassa koskien läntisempää gabrointruusiota, 

mutta itäisempäänkin kairattiin yksi tunnustelureikä. Tähän tutkimukseen otettiin näytteitä kummastakin 

(kuva 16: N-003/KU, N-006/KU ja N-011). 

Huituperän reikä N-011 poikkesi kivilajiltaan merkittävästi muista alueen kairanrei’istä. Suuntaan 310 

kairatussa reiässä oli pääasiassa tummaa, hieman rusehtavaa amfibolirikasta gabroa, jossa oli plagioklaa-

sin ja sinivihreän amfibolin lisäksi oksideja ja apatiittia (kuva 17). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. A: Amfiboligabroa reiässä N-011 syvyydellä 67.40 m. Nikolit ristissä. B: Malmimineraalit N-011/67.40. 

Figure 17. Amphibole gabbro from drill hole N-011 at depth of 67.40 m. Crossed polars. B: Ore minerals DH N-011/67.40m. 

 

 

N-011 näytteet murskattiin leukamurskaimella (Cr-teräs) ja jauhettiin hiiliteräspannussa analyysiä varten. 

Kuningasvesiliuoksesta (90 oC) määritettiin alkuainepitoisuudet Labtium-menetelmällä 510P ja jauhebri-

ketistä määritettiin pääkomponentit röntgenillä (175X). Lisäksi kahdelle näytteelle tehtiin nelihappoliuo-

tus ja REE:t määritettiin menetelmällä 308M. 

Kuten taulukosta 3 näkyy, kivessä on tavallista korkeammat rauta-, fosfori- ja titaanipitoisuudet, joten 

alueelta löytyy myös selvästi oksidityypin intruusioita. Kivessä ei näkynyt silmämääräisesti tarkasteltuna 

kuitenkaan selvää koostumusvaihtelua, joten fosforin ja titaanin osalta ei ole odotettavissa kovin voima-

kasta rikastumista intruusion eri osissa. Outokumpu Oy:n aineistosta ei löytynyt ko. reiän kivilajitietoja ja 

lisäksi kairaussuunnassa tai vaihtoehtoisesti reiän Y-koordinaatissa saattaa olla virheellisyyksiä. 
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Taulukko 3. Reiän N-011 alkuainepitoisuuksia. 

Table 1. Contents of selected elements from drill hole N-011. 

 

Tunnus MgO_% SiO2_% Fe2O3_% P2O5_% TiO2_% 

N-011 48.60-48.70 10.10 32.80 44.60 0.880 2.561 

N-011 36.80-36.90 4.88 39.40 22.50 2.120 3.351 

N-011 55.50-55.60 8.1 33.5 36.70 1.660 3.341 

N-011 67.60-67.70 6.3 34.8 27.70 2.210 3.571 

N-011 81.90-82.00 5.58 40.10 21.90 2.350 3.751 

N-011 98.30-98.40 8.3 34.3 31.40 1.460 3.951 

 

 

6.3.5 Muut gabrot 

Suukisjoen gabroidinen, läpimitaltaan noin 5 x 6 km oleva pyöreähkö intruusio sijaitsee Enontekiön poh-

joisosassa, lähellä Norjan rajaa. Kohde on syrjäinen, matkaa lähimmälle tielle on 30 km. Vuonna 2004 

kohteelle kairattiin 10 lyhyttä POKA-reikää, joiden perusteella intruusio koostuu Ti-rikkaista gabroidisis-

ta kivistä (Iljina 2009). Analyysitietokannan mukaan reiässä M283204R115 on 15 m lävistys gabroa noin 

2 % P2O5-pitoisuudella. 

Etelä-Lapissa Misin rautamalmivyöhykkeellä sijaitsevassa Sääsken magnetiittipirotteisesta amfiboliitista 

on mitattu 13 näytteen keskimääräiseksi pitoisuudeksi 1.75 % P, mikä vastaa 4 % P2O5 ja 9.6 % apatiittia. 

Esiintymän pituudeksi ilmoitetaan 100 m, leveydeksi 25 m ja syvyydeksi 450 m (Hugg & Heiskanen 

1985). Nuutilainen (1968) tulkitsee Misin alueen amfiboliittien olevan hiertyneitä, liuskettuneita ja uudel-

leen kiteytyneitä gabroja. Sääsken rautaesiintymä eroaa Nuutilaisen (1968) mukaan korkean P-

pitoisuuden suhteen kaikista muista Misin alueen tunnetuista esiintymistä, vaikkakin Raajärven Fe-

malmissa oli P-pitoisuus yli 1 %. Yleisesti hyvin heikosti paljastuneella alueella saattaisi olla muitakin 

vastaavan tyyppisiä P-rikkaita gabroja.    

Entisessä Kiskon kunnassa (nykyään Salossa) sijaitsevan Iso-Kiskon kerroksellisen gabron kairauksissa 

(Sarapää et al. 2005b, Hagelberg 2005) tavattiin oksidigabroa, jonka ilmeniittipitoisuus oli 8 - 20.5 % (ka 

9.9 %), magnetiitin 0 - 20 % (ka 2,8 %) ja apatiitin 0 - 7 % (ka 0.5 %). Valtausalueen ja sen lähiympäris-

tön paljastumista ja louhoksista kerätyissä palanäytteissä ilmeniittipitoisuus oli korkeimmillaan 26 % ja 

apatiitin 7 %. Kairauksissa ei kuitenkaan tavattu merkittäviä määriä Fe-Ti-malmikiviä.  

Savitaipaleella sijaitsevan Paroc Oy Ab:n Vanhasuon kaivokselta on louhittu gabroa vuorivillan raaka-

aineeksi vuodesta 1994 alkaen, vuosittaisen louhinnan ollessa noin 20 000 tonnia. Kairasydämistä tehty-

jen analyysien perusteella gabron P2O5-pitoisuus on 0.9 – 2.5 %, sisältäen yli 100 m pitkän systemaatti-

sesti analysoidun reiän, jossa P2O5-pitoisuus on kauttaaltaan yli 2 % (Lunden 1994). Myös muualla 

Kaakkois-Suomessa on tavattu apatiitista rikastuneita gabroja. Kaakkois-Suomessa näkyy moreenige-

okemiassa selkeä P-anomalia (kuva 2). Toistaiseksi muista gabroista raportoidut apatiittipitoisuudet ovat 

kuitenkin jääneet alle 5 %:iin (Nykänen 1983, 1987).  

Kankaanpäässä sijaitsevaa Varuskunnan gabroa kartoitettiin Kauhajärven gabron tutkimusten yhteydes-

sä. Kahdessa kartoitusnäytteessä oli noin 4.5 % TiO2 ja 2.5 % P2O5 (Huuskonen ja Kärkkäinen 1994). 
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Pakarinen (1984) esitutkimuksessaan Lounais-Suomen P-Ti-aiheista mainitsee Hyvinkään – Karkkilan 

välillä sijaitsevan laajan hyvin paljastuneen gabroalueen eteläreunalla olevan jonkin verran apatiittia ja 

ilmeniittiä, mutta selvää rikastuma-aluetta ei ole tiedossa. Analyyseissä TiO2-pitoisuudet ovat alle 4 % ja 

P2O5-pitoisuudet yleensä alle 2 %. Alueella olevista vanhoista pienistä rautakaivoksista Mustalammen Ti-

Fe-mineralisaatiosta on analysoitu yksittäisestä näytteestä 5 % P2O5-pitoisuus. Mustalammen esiintymä 

on edelleen huonosti tutkittu eivätkä sen dimensiot ole tiedossa. Paraisten Atun vanhan titaani-

rautakavoksen malmissa oli parhaimmillaan 1 – 3 % P2O5. Myös Köyliön Riuttamaassa on jonkinlainen 

metagabroon liittyvä Ti-P-rikastuma. Yleisesti ottaen Etelä- ja Lounais-Suomen gabroihin liittyvät Fe-Ti-

P-mineralisaatiot ovat kooltaan pieniä ja pitoisuuksiltaan alhaisia, joten ne eivät tämän hetkisen tiedon 

valossa sisällä merkittävää fosforipotentiaalia. 

 

6.4 Appiniitit 

Appiniitit ovat volatiilirikkaiden magmojen synnyttämiä syväkiviä, jotka muodostavat geokemiallisen ja 

petrogeneettisen seurannon. Niiden koostumus vaihtelee ultramafiiteista syeniitteihin muodostaen kivila-

jisarjan. Mineralogisista eroista huolimatta appiniittien tunnusomaiset geokemialliset ominaisuudet (esim. 

korkea Cl, S, Zr, P, LREE) ovat eri intruusioille ja intruusioparville yhteisiä. Appiniittisarjat ovat usein 

bimodaalisia, sisältäen mafisia appiniitteja sekä pinta-alataan ja tilavuudeltaan vallitsevia syeniittejä. Ap-

piniitit ovat postorogeenisia tholeiittisia kivilajeja.  

Lapista appiniitti-intruusioita on löytynyt varsinkin Keski-Lapin granitoidikompleksin alueelta, eniten sen 

keski- ja länsiosista sekä toisaalta Inarin alueelta. Muodoiltaan Lapin appiniitit ovat stokkimaisia in-

truusioita (Tainio, Lehmikari, Iso Paavolampi, Pielpajärvi, Äijävaara) ja kehärakenteisia ”sipulimaisia” 

graniitti-appiniittikomplekseja (Vanttauskoski).  Eteläisemmän Suomen alueelta Mutanen (2011) on mää-

ritellyt appiniiteiksi Vieremän Kaarakkalan intruusion, Iisalmen alueen Palomäen ja Kauppilanmäen in-

trusiivikivet, Hongikon juonikompleksin, Raippaluodon Tistronskärin intruusion ja Kristiinankaupungin 

Svisskäret-intruusion.  

Appiniittien eräs tunnusomainen piirre on korkea apatiittipitoisuus. Fluoriapatiitin lisäksi esiintyy myös 

klooriapatiittia. Tholeiitteihin nähden appiniitit ovat rikastuneet fosforista noin 10-kertaisesti. Mg-

rikkaissakin (= verraten korkeilla #mg-arvoilla) appiniiteissa on tyypillisesti 0.4 - 2 % P2O5. Apatiitti on 

rikastunut SiO2 -köyhiin metallirikkaisiin (Fe, Ti) ”evolved” suliin (Tainion reunafaasi ja Iso Paavolam-

men autoliitit, Lehmikari, Javarus).  

Geokemiallisessa aineistossa esiintyy Rovaniemen ja Pellon välisellä alueella laaja ja voimakas alku-

aineanomalia, jossa kohonneina pitoisuuksina ovat erityisesti P, Zr, ja REE (kuva 2). Postorogeenisissa 

appiniitti-intruusioissa tavataan allaniittia ja monatsiittia apatiitin kera (Sarapää et al. 2010). GTK:n hi-

tech-hankkeessa tutkittiin Pohjois-Suomessa Vanttauksen, Lehmikarin, Äijävaaran ja Suhuvaaran appi-

niitti-intruusioita (Al-Ani & Sarapää 2010b, Sarapää et al. 2013d, Tainio 2014).  

Suomen Lapin lisäksi Ruotsin Norrbottenissa sijaitsevat Lumivaaran ja Naakajärven kehärakenteiset, 

magneettisella kartalla ”sipulimaisina” anomalioina esiintyvät intruusiot koostuvat apatiittirikkaista gab-

roista ja grantoideista. Lumivaaran intruusio on pinta-alataan 25 km
2
 ja sisältää 5 - 8 % apatiittia, Naaka-
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järvi vastaavasti 10 km
2
 ja 4 – 7 % (Lindroos & Henkel 1981). Geokemiallisten piirteiden perusteella in-

truusiot ovat appiniitteja (Mutanen 2011).  

Keski-Lapin appiniittiryhmän REE(CN)-kuvaajat ovat hyvin samanmuotoisia, mikä osoittaa magmojen 

olevan peräisin samasta suuresta, homogenoituneesta magmasäiliöstä. Laaja positiivinen (n. 20 mGal) 

Bouguer-anomalia ilmentää vaipan ja kuoren rajalla olevaa magmasäiliötä ja kaikki appiniittiassosiaation 

intruusiot ovat keskittyneet tämän Bouguer-anomalian alueelle. Pienemmän Kemijärven anomalian alu-

eelta tunnetaan kaksi appiniittiintruusiota, Javarus ja Särkikangas. 

 

6.4.1 Inarin appiniitit 
 

Inarin Suhuvaaran appiniittijuoni sijaitsee 10 km Inarin pohjoispuolella. Suhuvaaran appiniitin zirkonin 

U-Pb-Ikä on 1.904±0.006 Ga (Mutanen 2011). Posttektonisen, kohtisuoraan granuliittikaaren kivilajeja 

leikkaavan juonen pituus on 4.7 km ja leveys pääosin 80 – 100 m. GTK on kairannut appiniittia kahteen 

otteeseen vuosina 2007 ja 2010, yhteensä 10 reikään 1175 m. Appiniitin P2O5–pitoisuus vaihtelee 1.5 

%:sta 3.5 %:iin, mikä vastaa 3.6 – 8.5 % apatiittipitoisuutta. Apatiittirikkain osa on juonen keskiosa, mis-

sä todennäköiset varannot 150 m syvyydelle laskettuna ovat noin 38.5 Mt @ 2.7 % P2O5, vastaten 6.6 % 

apatiittipitoisuutta (Sarapää et al. 2013c). 

 

 

Kuva 18. Inarin alueella tutkitut appiniitit aeromagneettisella harmaasävykartalla. 

Figure 18. Investigated appinites of the Inari area on aeromagnetic gray scale map. 
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Kuva 19. Suhuvaaran  kairanreikien sijainti maanpintamagneettisella kartalla. 

Figure 19. Location of the Suhuvaara drill holes on the ground magnetic map.  

 

 

 

Palloaivin intruusio sijaitsee Pielpajärven intruusiosta 25 km länteen. Intruusio näkyy luode-

kaakkosuuntaisena magneettisena anomaliana, jonka pituus on 13 km ja leveys kaakossa 3.5 km, luotees-

sa 2.5 km. Moreenigeokemiassa intruusion kohdalle ja kauas distaalipuolelle (koilliseen) tulee selvä 

P2O5-La-anomalia, mikä aiheutuu appiniittisen intruusion kohonneista apatiitti- ja LREE -pitoisuuksista. 

Kaakkoisosan karkearakeisissa biotiitti-pyrokseeniappiniiteissa on apatiittia 3.5 – 4.6 % (Mutanen 2011). 

Ainoastaan Palloaivin magneettisen anomalian kaakkoisosassa on tehty kairuksia. Palloaivin luoteispuo-

lella tai luoteisella jatkeella sijaitseva Kurtukeästsohkan magneettinen anomalia ( kts. kuva 18) lienee 

myös appiniitti.  

Muista Inarin appiniiteista 3 x 3 km laajuisessa Pielpajärven intruusiossa apatiittipitoisuus on 3.4 – 3.9 

%. Pielpajärveä ei ole kairattu, joten se on apatiitin suhteen potentiaalinen, varsinkin kun välittömästi 

pohjoispuolella on apatiittirikas Suhuvaaran appiniittijuoni. 
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6.4.2 Keski-Lapin appiniitit 
 

Rovaniemen luoteisnurkassa lähellä Kittilän rajaa sijaitseva Tainion intruusio on maanpintaleikkauksessa 

lähes ympyränmuotoinen ja läpimitaltaan noin 3 km intruusio, joka koostuu voimakkaasti magneettisesta 

reunavyöhykkeestä (reunagabro, mikroappiniitti) sekä keskiosan heikosti magneettisista, kumulusraken-

teisista appiniiteista. Reunagabrot ovat pienirakeisia Fe-Ti-P-rikkaita appiniitteja, joissa ei ole kumulus-

rakenteita ja joiden päämineraaleina ovat plagioklaasi, sarvivälke ja biotiitti (Luoma 2007). Reunaga-

broissa on apatiittia runsaasti pieninä, prismaattisina kiteinä. CIPW -normatiivisen apatiitin määrä on 4.4 

– 4.9 % ja P2O5-pitoisuus 1.3 – 2.1 %.  Reunagabron paksuutta ole kirjallisuudessa arvioitu, mutta geolo-

gisen kartan mukaan leveys maanpintaleikkauksessa on 100 – 250 m. 

 

 

Kuva 20. Keski-Lapin appiniititteja aeromagneettisella harmaasävykartalla. 

Figure 20. Selected appinites of the Central Lapland area on aeromagnetic gray scale map. 
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Rovaniemen Iso Paavolammen intruusio on maanpintaleikkauksessa pyöreä, läpimitaltaan 1.5 km. Sen 

pääkivilaji on karkeahko massamainen appiniittigabro (sarvivälkenoriitti), jonka päämineraalit ovat pla-

gioklaasi, ortopyrokseeni, sarvivälke, biotiitti ja kvartsi. Appiniittien ICP- ja XRF-analyysien P2O5-

pitoisuuksista laskettu apatiittipitoisuus on yleensä 2.7 - 3.2 %, joissakin mikroappiniiteissa 5.4 - 6.4 %. 

Pienirakeiset ja massamaiset mikroappiniitit esiintyvät varsin pieninä sulkeumina (Mutanen 2011). 

Aalisjärven appiniitti Kolarin kunnan kaakkoisosassa on – ainakin sen voimakkaasti magneettisen osan 

suhteen – 2.2 km pitkä ja 200 - 400 m leveä, itään päin kovera kaarimainen intruusio. Aalisjärven appinii-

tit ovat makroskooppisesti heterogeenisia, sisältävät fluoriapatiittia kumulusfaasina ja niiden analyyseistä 

laskettu apatiittipitoisuus on 2.2 - 5.3 %. 

Kultamaa on 5 km pitkä appiniitteista ja kvartsisyeniiteistä koostuva juonikompleksi, jonka leveys etelä-

osassa on 0.8 – 1 km ja pohjoisessa 0.4 km. Kultamaahan on kairattu ainoastaan muutama alle 50 m pi-

tuinen POKA-kairausreikä, joista yhdessä tavattiin 4 m lävistys metasomaattisesti muuttunutta appiniittia, 

jossa oli apatiittia 6.3 – 8.6 %.  

Lehmikarin appinitti-intruusion paljastumia Ounasjoen rantakalliossa, Rovaniemen Lohinivan kylässä, 

on tutkittu aikoinaan apatiittiesiintymänä (Väyrynen 1943). Mutasen (2011) mukaan apatiittiesiintymä on 

appiniittiin tunkeutunut skapoliitti-sarvivälke-apatiittipegmatiitti. Appiniitti-intruusio on mitoiltaan 1.4 x 

1.7 km ja sisältää massamaista ja tummaa appiniittia, jota runsaat graniittijuonet leikkaavat. Appiniitin 

päämineraaleja ovat plagioklaasi, augiitti, sarvivälke ja biotiitti. Apatiittia kivessä on noin 4.5 % (Muta-

nen 2011). Tainio (2014) määritteli Lehmikarin appiniittien normatiiviseksi apatiittipitoisuudeksi 2.1 – 

4.7 %.  

Kemijärven Javarus on pieni, ilmeisesti piippumainen, pinta-alaltaan 300 x 450 m oleva appiniitti-

intruusio, jossa apatiittia on melko runsaasti, 6.0 – 6.8 %. Kohteeseen on kairattu vain yksi POKA-

kairausreikä (Mutanen 2011).   

Kuvattujen appinittien lisäksi on lukuisa joukko vähemmän tutkittuja appiniitteja, joista osa on alaltaan 

pieniä ja joista on ainoastaan muutama analyysi. Apatiittipitoisuudet jäävät yleensä selvästi alle 5 %:iin. 

Rovaniemen Vaittauksen appiniitin P2O5(XRF)-määrityksistä lasketut apatiittipitoisuudet ovat 1.5 - 3.2 

%, toistaiseksi kairaamattomassa Jääskön appiniitissa vastaavasti 2 – 3.4 %. Tainion appiniitin eteläpuo-

linen Pirtinvaaran kompleksi koostuu pääosin syeniiteistä ja vähemmässä määrin graniiteista, mutta mu-

kana on myös appiniitteja. Syeniittiä leikkaavan appiniittijuonen laskennallinen apatiittipitosuus on 2.7 

%. Pellon alueella Lampsijärven alueen kvartsisyeniiteissä on apatiittia 1.65 - 2.44 %, Palo-

Karhurovan appiniiteista on puolestaan analysoitu 2.5 – 3.5 % apatiittipitoisuuksia (Mutanen 2011). 

Tainio (2014) on määritellyt Rovaniemen itäpuolella sijaitsevan laajan Vanttauskosken intruusion ap-

piniittien normatiiviseksi apatiittipitoisuudeksi 2 – 4.1 % ja Äijävaaran appiniiteille 1.6 – 4.6 %. Kemi-

järven Särkikankaan appiniitissa apatiittia on 1.9 – 2.2 % (Mutanen 2011). Taka-Riikovaaran appinii-

tissa on apatiittia 3.6 – 3.9 % (Väänänen 2010, Mutanen 2011). Pellon appiniittikompleksin alueelta on 

yksittäisiä kohonneita apatiittipitoisuuksia, mm. Karhakkamaassa on tavattu 4.7 % apatiittipitoisuus. Kit-

tilän ja Muonion rajalla sijaitsevan Äkäsjärven kompleksin appiniitissa on 3.05 % apatiittia. 
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6.4.3 Etelä- ja Keski-Suomen appiniitit 
 

Kaarakkalan kooltaan 7 x 10.5 km emäksinen intruusio Vieremällä on koostumukseltaan appiniittinen ja 

siitä analysoitujen näytteiden keskimääräinen apatiittipitoisuus vaihtelee 0.8 %:sta 4.3 %:iin, ollen keski-

määrin 2.15 % (N = 16) (Paavola 2003, Mutanen 2011). Iisalmella sijaitsevissa, alaltaan pienemmissä Pa-

lomäen ja Kauppilanmäen appiniitti-graniittikomplekseissa apatiittipitoisuus on myös noin 2 % (Paavo-

la 1991, Mutanen 2011). Tistronskär Vaasassa on pitkänomainen, kooltaan 2 x 15 km oleva ja suurim-

maksi osaksi merenalainen emäksinen intruusio, jonka geokemialliset piirteet ovat appiniiteille tyypillisiä 

ja josta analysoidut apatiittipitoisuudet vaihtelevat 1 %:sta aina 6.9 %:iin (Lehtonen et al. 2005, Mutanen 

2011).  

 

6.4.4 Uusien appiniittien löytöpotentiaali 
 

Useimmat appiniitti-intruusiot ovat paljastumattomia ja lohkareinakin appiniitit ovat harvinaisia. Ap-

piniittien päällä on yleensä paksut maapeitteet. Appiniitit tulevat näkyviin geokemiallisesti niissä olevien 

korkeiden P-, Zr-, LREE-, Cl- ja F-pitoisuuksien ansiosta. Usein appiniitit ovat heikosti magneettisia tai 

epämagneettisia. Paksujen maapeitteiden ansiosta appiniittien aiheuttamat positiiviset painovoima-

anomaliat ovat heikkoja.  

Lupaavimmat apatiittiesiintymät tunnetaan Inarin appiniiteista. Suhuvaaran potentiaali on selvitetty, mut-

ta sen lisäksi kannattaa tutkia Pielpajärven ja Palloaivin apatiittipotentiaalia. Toistaiseksi ”malmiluokan” 

(> 10 % apatiittia / > 4 % P2O5) pitoisuuksia ei appiniiteista ole kuitenkaan tavattu. 

 

6.5 Uraanipitoiset fosforiitit 

 

Varhaisproterotsooisia fosforiitteja esiintyy laajalti Fennoskandian kilvellä, Suomen lisäksi mm. Pohjois-

Ruotsissa, Kuolan niemimaalla sekä Laatokan pohjoispuolella. Suomessa esiintymät ovat uraanipitoisia ja 

ne on luokiteltu ”U-P-tyypin” esiintymiksi (Sarikkola 1974, Äikäs 1980). Niiden isäntäkivet ovat meta-

morfoituneita karbonaattirikkaita sedimenttejä ja/tai felsisiä metavulkaniitteja, joihin liittyy monin pai-

koin sulfidimineralisaatioita. Fosforiitit on paikannettu niiden radioaktiivisuuden ansiosta ja niitä on tut-

kittu alun perin uraaniesiintyminä. Fosforiittien P2O5 –pitoisuudet ja tonnimäärät ovat osoittautuneet var-

sin pieniksi; 1 – 4 % P2O5, < 5 miljoonaa tonnia. Lisäksi ne sisältävät 0.01 – 0.04 % uraania, joten fosfo-

riesiintyminä ne eivät ole taloudellisesti tai muutenkaan hyödynnettäviä. 

Uraaniptoisista fosforiiteista pisimmälle tutkittu on Nuottijärvi Paltamossa. Esiintymä on 400 m pitkä, 

leveydeltään enimmillään 90 m, keskimäärin noin 40 m ja muodoltaan syvyyssuuntaan kiilamainen. Mi-

neralisaation isäntäkiven muodostaa metasedimenttinen kivilajiseurue, johon kuuluu kvartsiitteja, karbo-

naattikiviä, mustaliuskeita ja kiilleliuskeita. Itse fosforimineralisaatio on luonteeltaan fragmentoitunut ja 

breksiamainen, sisältäen halkaisijaltaan jopa kaksimetrisiä kvartsiitti- ja karbonaattikivifragmentteja apa-

tiittirikkaassa matriksissa (Äikäs 1989).  
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Nuottijärven esiintymän löysi vuonna 1959 Outokumpu Oy, joka tutki kohdetta vuoteen 1969 saakka mm. 

kairaamalla 43 reiässä yli 6 km ja tekemällä koelouhinnan ja -rikastuksen. Yhtiö luopui perustamastaan 

kaivospiiristä vuonna 1978. Nuottijärven esiintymä sisältää arviolta 2.5 miljoonaa tonnia mineralisoitu-

nutta kiveä, keskipitoisuuksien ollessa 4 % P2O5 ja 0.04 % U. Koevaahdotuksissa, jotka tehtiin 60-luvun 

lopulla, saatiin uraania sisältävä apatiitti-kalsiittirikaste, jossa apatiitin osuus oli noin 70 %. Vuonna 2010 

Mawson Resources Ltd teetti Nuottijärven esiintymästä 43-101 standardin mukaisen malmiarvion, jonka 

mukaan esiintymän koko on 3.2 miljoona tonnia @ 0.053 % U. Fosfaattivarantoja ei tässä työssä arvioitu 

lainkaan (Nebocat & Reed 2010)  

Temon esiintymä Kuopiossa (entistä Nilsiää) on 3.5 – 4 km pitkä, alimpiin Karjalaisiin kvartsiittimuo-

dostumiin liittyvä epäyhtenäinen lounais-koillissuuntainen vyöhyke, josta tunnetaan kuusi 10 – 20 m le-

veää ja noin 50 m pitkää mineralisoitunutta kappaletta. Mineralisaatiot sisältävät 1.5 – 4 % P2O5 ja 0.01 – 

0.015 % U (Äikäs 1989). Mineralisoituneen kiven määrästä ei ole esitetty arvioita.  

Lampinsaaren sulfidimalmiesiintymään Raahessa (entinen Vihanti) liittyy fosfaattirikkaita kiviä. Ne 

esiintyvät sulfidikompleksin kattopuolella, osin malmin sisällä 1100 m pituisena ja 5 – 20 m paksuna 

vyöhykkeenä, jonka arvioidaan sisältävän 2.5 miljoonaa tonnia mineralisoitunutta kiveä pitoisuuksien ol-

lessa 3.24 % P2O5 ja 0.03 % U (Äikäs 1989). Paikoin vyöhykkeestä on analysoitu 0.5 – 1.5 m kairasydän-

näytteille jopa 15 – 25 % P2O5-pitoisuuksia. U- ja P-rikkasta vyöhykkeestä on tehty koerikastus, josta saa-

tu apatiittirikaste sisälsi > 40 % P2O5 ja 0.05 – 0.13 % U (Rehtijärvi et al. 1979).   

Mustamaa sijaitsee Peräpohjan liuskejaksolla Tervolassa. Esiintymä löytyi vuonna 1978 Rautaruukki 

Oy:n matalalentomittauksissa esille tulleen säteilyanomalian perusteella ja vuosina 1979 – 1980 yhtiö tut-

ki esiintymää 13 reiän syväkairauksella (noin 2 km) ja 208 pisteen kalliomurskenäytteenotolla (Korvuo 

1980). Esiintymän rikkain osa on 10 – 40 m paksu, noin 500 m pitkä ja se on kairattu 100 m syvyydelle. 

Esiintymä sisältää 0.9 – 3.4 % P2O5 ja 0.01 – 0.03 % U. Mustamaasta ei ole esitetty massaan ja pitoisuu-

teen perustuvaa varantoarvioita, mutta Äikäs (1989) arvioi esiintymän sisältävän 2.5 miljoonaa tonnia 

mineralisoitunutta kiveä. Uraani-apatiittimineralisaation isäntäkivi on kvartsiiteista, mafisista vulkanii-

teista ja dolomiiteista muodostuva jyrkkäasentoinen kivilajisarja, joka paikallisesti edustaa Jatulin strati-

grafisesti ylintä osaa. 

Näiden esiintymien lisäksi Äikäs (1989) luokittelee noin 20 muuta aihetta uraanipitoisten fosforiittien 

ryhmään, mutta niiden pitoisuudet ja/tai tonnimäärät jäävät huomattavasti edellä kuvattuja esiintymiä pie-

nemmiksi. 

6.6 Fosforirikkaat rautamuodostumat 

 

Fosforiittiraidat ja fosfaattirikkaat välikerrokset ovat tyypillisiä Kainuussa Puolangalla sijaitseville Pää-

kön ja Iso-Vuorijärven raitaisille rautamuodostumille, joissa rautamalmi esiintyy kuutena erillisenä kap-

paleena. Malmioiden yhteenlasketuksi massaksi on arvioitu 22.3 miljoona tonnia sisältäen 2.6 % P2O5, 

mikä vastaa 6.2 % apatiittipitoisuutta (Ervanmaa & Laajoki 1977). Fosforiittiraidat ovat hyvin hienora-

keisia, alle 0.5 cm leveitä ja koostuvat hydroksyyliapatiitista (70 %), sideriitistä 20 % sekä biotiitin, klo-

riitin, kvartsin, magnetiitin ja grafiitin muodostamasta massasta (Laajoki & Saikkonen 1977).    

Sotkamon Tuomivaaran rautamuodostuman P2O5-pitoisuus on Gehörin (1994) mukaan 2.36 % oksidi-

silikaattifasiekselle , 2.03 % sulfidifasiekselle ja kaikille Fe-muodostuman kiville keskimäärin 1.89 %. 
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Pitoisuudet koskevat yhtä kairasydänlävistystä, sisältäen 23 m oksidi-silikaattifasiesta, 23 m sulfidifasies-

ta ja 129 m kaikkia rautamuodostumatyyppejä yhteensä. Makkonen (1975) on arviointu Tuomivaaran 

esiintymän sisältävän 200 m syvyydelle laskettuna noin 39 miljoonaa tonnia Fe-malmia. 

Proterotsooisista rautamuodostumista on Pelkosenniemen Matalavaarasta mitattu yksittäinen 2.4 % 

P2O5-pitoisuus (Lehto & Niiniskorpi 1977). Myös Jauratsin esiintymässä grafiittipitoisen kvartsi-

gryneriitti-magnetiittiraitaisen rautamuodostuman P2O5-pitoisuus voi nousta samaiseen 2.4 %:iin (Lehto 

1975). GTK:n tietokannasta löytyy Jauratsinselästä 9 metrin BIF-lävistys, missä on 1.78 % P-pitoisuus 

(4.1 % P2O5). Perä-Pohjan jaksolla Tornion Aapajoen rautamuodostuman korkein P2O5-pitoisuus puoles-

taan on 2.3 % (Lehto 1975). Alaltaan laajan Porkosen-Pahtavaaran alueen kaikissa Fe-

muodostumatyypeissä esiintyy muutamasta millimetristä noin 2 cm leveitä fosforiittiraitoja (Gehör 1994), 

joissa P2O5-pitoisuus nousee korkeimmillaan 4.07 %:iin (Paakkola 1971). Kuitenkin pitempien näyteväli-

en analyyseissä pitoisuudet jäävät alle 1 %:in (Lehto 1975). 

Etelä-Suomen svekofennisella liuskealueella on tavattu yksittäisiä 1 – 1.8 % P2O5-pitoisuuksia felsisistä 

tuffeista, kalkkikivistä ja rautamuodostumista (Sipilä 1981, Äikäs 1989). Etelä-Suomen liuskealue voi-

daan rinnastaa Keski-Ruotsin Bergslageniin, josta tunnetaan apatiittipitoisia rautamudostumiin liittyviä 

rautamalmeja. Niistä suurin on Grängesberg, jossa P-pitoisuus vaihtelee 1 – 1.5 %, vastaten 2.3 – 3.5 % 

P2O5- ja 5.5 – 8.4 % apatiittipitoisuutta. Grängesberg tuotti v. 1975 alkaen Fe-malmin sivutuotteena apa-

tiittirikastetta säännöllisesti noin 100 000 tonnia vuodessa (Grip 1989).       

Arkeeisten rautamuodostumien tavanomainen P2O5-pitoisuus vaihtelee 0.1 – 0.3 % välillä, mutta selvästi 

korkeampia pitoisuuksia on mitattu Pihlajavaarassa (1.68 %) ja Tipasjärvellä (1.28 %) (Lehto & Nii-

niskorpi 1977). 

6.7 Isokyrön Kalkkivuorentien fosforiviitteet (Hannu Lahtinen) 

 

Kansannäytteinä Kuopioon on toimitettu tutkittavaksi Isonkyrön alueelta (Peltonen, näytteet 20131861 ja 

20131910) fosforipitoisia palanäytteitä karsilohkareista. Kemiallisessa analyysissä oli P-pitoisuus 3.36 % 

(P2O5:ksi laskettuna noin 7.7 %, näytetunnus 20131910) ja 3.25 % (P2O5 noin 7.4 %, näytetunnus 

20131861). Analyysit on tehty kansannäytteille normaalilla rutiinilla menetelmällä 511P. 

Länsi-Suomen aluetoimistosta on käyty alustavasti katsomassa lohkareita ja niistä on tehty käyntiraportti.  

Löytöpaikalla oli gneissimäisiä kivenkappaleita tien varressa (Kalkkivuorentie) ja ne näyttäisivät olevan 

granaattipitoisia karsilohkareita. Lohkareesta on teetetty kiillotettu ohuthie (140839) ja kivessä oli run-

saasti apatiittia sekä kohtalaisesti magneettikiisua. Kuvassa 21 on esitetty lohkareiden löytöpaikka geofy-

siikan pohjalla. 

Geologian tutkimuskeskuksessa ei ole aikaisempia havaintoja ko. kivistä. Mahtaisikohan karsi liittyä jo-

honkin kalkkikiviesiintymään. Aikaisempia lohkaretietoja ei ole kuin nikkelipitoisista gabro- ja peridotiit-

tilohkareista. 
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Kuva 21. Isokyrön P-pitoisen lohkareen löytöpaikka magneettisella matalalentokartalla. 

Figure 21. Discovery site of the Isokyrö P-rich boulder on an airborne magnetic map.  

 

 

6.8 Muut apatiittiaiheet 

 

Ranuan Tammikankaan magnetiittipitoisessa ultramafiitissa on kumulusapatiittia sisältävissä hornblen-

diiteissa 3 – 5 paino- % apatiittia. Apatiittirikkaat lävistykset ovat 5 - 17 m pitkiä. Ultramafiitin kallion 

pintaan puhkeavan osan pinta-ala on 4.2 ha (Mutanen 2011). 

Kolarin alueen rautamalmeista Sivakkalehdon esiintymästä on mitattu 60 metrin kairasydänlävistyksestä 

2.36 % P2O5-pitoisuus (vastaa 5.7 % apatiittia), mikä on yli kymmenkertainen Kolarin alueella yleensä 

tavattuihin pitoisuuksiin verrattuna (Hiltunen 1982). 
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7 YHTEENVETO 

 

Suomen ja EU:n ainoa toiminnassa oleva fosforikaivos ja fosforin tuotantolaitos sijaitsee Siilinjärvellä, 

missä Yara Suomi louhii apatiittia fosforihapon ja –lannoitteen raaka-aineeksi. Siilinjärven karbonatiitti 

löydettiin vuonna 1950 ja louhinta aloitettiin vuonna 1979. Vuosittain louhitaan keskimäärin noin 10 mil-

joonaa tonnia apatiittimalmia, mistä tuotetaan 800 000 tonnia apatiittirikastetta (noin 300 000 t P2O5). 

Vuonna 2014 Siilinjärven kaivos tuotti ennätykselliset 946 000 tonnia apatiittia. Kaivoksen vieressä si-

jaitsevat tehtaat tuottavat fosforihappoa noin 300 000 tonnia ja lannoitteita noin 500 000 tonnia vuodessa. 

Apatiittirikasteen lisäksi saadaan sivutuotteena flogopiitti- ja kalsiittirikastetta. Kaivoksen toiminta-aikana 

Siilinjärvellä on louhittu noin 250 miljoona tonnia malmia, josta on saatu 19.5 miljoonaa tonnia apatiitti-

rikastetta.  

Apatiittimalmi koostuu kalsiitti- ja kalsiitti-dolomiittikarbonatiiteista sekä glimmeriiteistä, jotka esiintyvät 

14.5 km pitkänä, 650 m leveänä ja jyrkästi länteen kaatuvana vyöhykkeenä. Louhitun apatiittimalmin 

keskipitoisuus on 4.2 % P2O5 ja keskimäärin malmi koostuu apatiitista (10 %), flogopiitista (65 %), kar-

bonaatista (20 %, 4/5 kalsiittia) ja richteriitistä (5 %). Uuden JORC-koodiin perstuvan varantoarvion mu-

kaan Siilinjärven mitatut ja todetut (measured + indicated) varannot ovat 888 miljoonaa tonnia 3.78 %:n 

P2O5-pitoisuudella. Näiden lisäksi on arvioitu todennäköisiksi (inferred) varannoiksi 729 miljoonaa tonnia 

3.59 %:n P2O5-pitoisuudella. Yhteensä varannot ovat siis 1617 miljoonaa tonnia fosfaattikiveä keskipitoi-

suudella 3.69 % P2O5.  

Savukoskella sijaitseva Soklin karbonatiittiin liittyvä fosforimalmi on myös Yara Suomi Oy:n hallussa ja 

yhtiöllä on pitkälle edenneet suunnitelmat fosfaattikaivoksen avaamiseksi. Kaivosprojektin YVA-selostus 

valmistui vuonna 2009. Soklin karbonatiitti on piippumainen rengasintruusio, joka koostuu noin 20 km
2
 

laajuisesta karbonatiitti-intruusiosta sekä sitä ympäröivästä leveästä feniittivyöhykkeestä. Koko komplek-

sin läpimitta on lähes 10 km ja pinta-ala noin 50 km
2
. 

Soklin karbonatiitin rapakallio on hyvin säilynyt ja sisältää Soklin tärkeimmät malmityypit. Trooppisissa 

olosuhteissa syntyneissä lateriittisissa fosforimalmeissa ovat korkeimmat fosforipitoisuudet (>20 % P2O5) 

ja myös suurimmat fosforivarannot. Silikaatti-apatiittimalmit puolestaan muodostavat eri malmityypeistä 

määrällisesti suurimman osuuden (72 %), mutta niiden P2O5-pitoisuus on lateriittimalmeja alhaisempi, 

noin 12 %. Näiden lisäksi Soklin alueella esiintyy rapakalliomalmeja ja kovan kiven fosforimalmiesiin-

tymiä, joiden P2O5-pitoisuus on 4 - 7 % ja joihin liittyy merkittäviä Nb-mineralisaatioita. Soklin malmiva-

rannot ovat yhteensä 190.6 miljoonaa tonnia, jossa keskimääräinen P2O5- pitoisuus on 11.2 % ja Nb2O3-

pitoisuus 0.6 %. Rapautuneen ”pehmeän malmin” alapuolella olevan rapautumattoman karbonatiittimas-

siivin kokonaismassaksi on arvioitu noin 12 miljardia tonnia 3.5 % P2O5-pitoisuudella. 

Soklin eteläpuolella sijaitseviin Jammin ja Kauluksen alueen karbonatiittijuoniin liittyy fosforirikkaita 

rapautumia sekä korkeita REE-pitoisuuksia. Tutkimusalueet sijoittuvat Soklin magmaattisen karbonaatin 

eteläreunalle, pääosin feniittivyöhykkeelle, osittain myös intruusion uloimpien osien metasomatiitti-

vyöhykkeelle. Erityisesti Kauluksen alue on osoittautunut fosforin suhteen potentiaaliseksi. Vuonna 2012 

GTK:n kairaamassa reiässä tavattiin 100 metriin ulottuva, fosforiitista ja karbonatiitista muodostuma ra-

pautuma, jossa 60 m matkalla oli keskimäärin 6 % P2O5, enimmillään 17.3 %. GTK jatkaa alueen tutki-

muksia. 
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Pohjois-Pohjanmaalla Pudasjärvellä sijaitseva Kortejärven karbonatiitti on voimakkaasti venynyt, noin 2 

km pitkä ja 30 – 120 m leveä intruusio, joka sisältää sekä kalsiitti- että dolomiittikarbonatiittia, raitaista 

flogopiittikiveä (glimmeriittiä) ja oliviini-magnetiitti-karbonaattikiveä. Ympäröivä sivukivi on mafista 

vulkaniittia, eikä sivukivissä ei ole havaittu lainkaan feniittiytymistä. Magneettisen anomalian mallinnuk-

sen sekä petrofysikaalisten tiheysmittausten perusteella on alustavasti arvioitu karbonatiitin massan ole-

van 200 m syvyydelle maan pinnasta noin 100 miljoonaa tonnia. 

Kortejärven intruusion Mg-rikas dolomiittinen karbonatiitti on kohtalaisen apatiittirikasta. Koko intruusi-

ossa karbonatiittien keskimääräinen P2O5-pitoisuus on 2.2 %, suurimmillaan 8.1 %. Keskimääräinen apa-

tiittirikkaan kiven (> 2 % P2O5) pitoisuus on 4.1 % P2O5, mikä vastaa 10 % apatiittipitoisuutta. Kortejär-

ven intruusio on lävistetty viidellä kairausprofiililla ja kairauksissa tämän apatiittirikkaan kiven osuus on 

noin 40 % karbonatiittivyöhykkeestä (sisältää karbonatiitit ja siinä olevat sivukivisulkeumat) ja noin 50 % 

varsinaisesta karbonatiitista. GTK jatkaa Kortejärven tutkimuksia, esiintymä raportoidaan ja siitä tehdään 

varantoarvio vuoden 2015 aikana. 

Iivaaran alkalikivikompleksi Kuusamon kaakkoispuolella muodostuu leveimmillään noin kilometrisestä 

ulkoisesta feniittikehästä sekä kompleksin sisäosan melteigiitti-ijoliitti-urtiitti-sarjan kivistä, joista ijoliitti 

on vallitsevana (noin 85 %). Alkalikivi on alaltaan noin 8.8 km
2
 ja feniittikehä mukaan lukien kompleksin 

pinta-ala on 15.5 km
2
. Iivaaran painovoima- ja magneettisiin mittauksiin perustuvan mallinnuksen perus-

teella Iivaara on mahdollisesti alaspäin levenevä, vähintään 2700 m syvyydelle ulottuva ja jyrkästi kaatu-

va piippumainen kappale. Mallille on laskettu tilavuudeksi noin 20 km
3
 ja massaksi noin 60 Gt. 

GTK on tutkinut aktiivisesti Iivaara vuodesta 2011 lähtien tarkoituksenaan selvittää alkalikompleksin fos-

fori- ja REE-potentiaalia. Vuonna 2012 tehdyssä syväkairauksessa lävistettiin 32.55 m matkalla fosfori-

malmia, jossa oli 5.54 % P2O5-pitoisuus (max 10 %). Koko reiän kalliolävistyksen keskimääräinen fosfo-

ripitoisuus on 3.52 % P2O5 välillä 35.30 - 201.75 m. Iivaaran intruusion alueella on tehty kattava kalliope-

räkartoitus ja yhteensä on analysoitu 330 näytettä 277 paljastumahavainnosta. Parhaimmillaan näytteiden 

P2O5-pitoisuus on 14.5 %, vastaten yli 30 % apatiittipitoisuutta. Korkeita yli 6 % P2O5-pitoisuuksia on 

tavattu eri puolilta intruusiota, erityisesti alueen reunavyöhykkeeltä, joka koostuu pääosin melteigiitistä ja 

ijoliitista. 

Iivaaran apatiitista on tehty rikastuskokeita GTK Mintek:ssa ja kokeissa saatiin korkealaatuinen apatiitti-

rikaste hyvällä saannilla. Iivaara onkin fosforin suhteen erittäin potentiaalinen kohde ja potentiaali, joka 

on käytännössä vielä kokonaan selvittämättä, olisi syytä tutkia kairaamalla sekä intruusion reunan feniit-

tejä että sisäosan alkalikiviä. Iivaara kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000-verkostoon ja siksi sen tut-

kiminen on haastavaa ja hidasta. GTK jatkaa alueen tutkimuksia. 

Eri puolilla Suomea esiintyy fosforirikkaita gabroja. Näistä merkittävimmät ovat Etelä-Pohjanmaan ilme-

niittigabrot, missä apatiitti esiintyy yhdessä ilmeniitin ja magnetiitin kanssa ja ilmeniitti esiintyy erillisinä 

puhtaina rakeina. Tämä parantaa huomattavasti apatiittipitoisuuksiltaan matalien ja massoiltaan suurten 

gabrointruusioiden hyödynnettävyyttä, koska mineraalit voidaan rikastaa erilleen ja saada sekä hyvälaa-

tuinen ilmeniittirikaste että apatiittirikaste. Myös Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kaakkois-

Suomessa on lähes tutkimattomia apatiitista rikastuneita gabroja.  
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Inarin alueen ja Keski-Lapin appiniittisiin intruusioihin liittyy apatiitin rikastumista, mutta malmipitoi-

suuksia niistä ei ole tavattu. Apatiitin lisäksi magmaattisista fosforiesiintymistä appiniitit, ja erityisesti 

karbonatiitit ja alkalikivet, omaavat REE-potentiaalia.  

Suomen raportoidut fosforivarannot ovat yhteensä 2263 miljoonaa tonnia ja keskimääräinen P2O5-

pitoisuus 4.0 %. Varannot ovat keskittyneet lähes kokonaan Soklin ja Siilinjärven karbonatiitteihin sekä 

Etelä-Pohjanmaan ilmeniittigabroihin. Merkittävimmät toistaiseksi selvittämättömät fosforivarannot sisäl-

tyvät Iivaaran alkalimassiiviin sekä Soklin eteläpuolen rengasjuoniin (Kaulus ja Jammi). Myös Pohjan-

maan ja Kaakkois-Suomen gabroihin liittyy selvittämätöntä fosforipotentiaalia. 
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