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tutkimuksista vuonna 2019 

Tiivistelmä 

Tämä raportti sisältää lyhyen katsauksen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 
Akkumineraaliprojektin suorittamista tutkimuksista Posio-Salla-Kuusamo-Kemijärvi-Pudasjärvi 
alueilla vuoden 2019 aikana. Geologisesti nämä tutkimukset kattoivat paleoproterotsooisen 
Kuusamon liuskejakson jatkeet pohjoiseen, luoteeseen ja lounaaseen käsittäen Suomujärven 
kompleksin ympäristön kuin myös Pudasjärven kompleksin itä reunan. Kuusamon liuskevyöhyke 
on entuudestaan tunnettu lukuisista Co-Cu-Au esiintymistä muodostaen näin ollen yhden 
merkittävimmän alueen ajatellen näiden esiintymien etsintäpotentiaalia. Vuoden 2019 aikana 
GTK suoritti tutkimusalueella profiililuonteisia geofysiikan mittauksia, geologista kartoitusta, 
lohkare-etsintää ja geokemiallisia tutkimuksia sekä tutkimuskairauksia. Tutkimukset osoittavat, 
että Kuusamon liuskealueen ulkopuolella ei esiinny merkittäviä liuskejaksoja esimerkiksi 
Suomujärven kompleksi reunoilla. Merkittävimmät ja mineraalipotentiaalin kannalta 
merkittävimmät heikosti tutkitut alueet sijoittuvat Pudasjärven kompleksi itä reunaan Kuusamon 
liuskealueen itä- ja lounaispuolelle. Tämän raportin tarkoituksena on luoda yleiskuva alueen 
geologiasta ja mineraalipotentiaalista, suoritetuista tutkimuksista sekä esittää suosituksia 
jatkotoimenpiteistä. 

English summary 

Paleoproterozoic Kuusamo schist belt is one of the most attractive exploration target for 
supracrustal-hosted Co-Au-Cu deposits in Finland. There is at least 20 known deposits such as 
Juomasuo and Haarakumpu. In 2019 GTK’s (Geological Survey of Finland) battery mineral project 
carried out geological mapping, boulder hunting, geochemical and geophysical surveys and 
drillings around poorly investigated part of Kuusamo schist belt around Suomujärvi complex and 
its continuum to N, NW and SW. Based on earlier studies by GTK, Co-Au-Cu deposits are 
associated with Sodankylä group hydrothermally modifies supracrustal formations in Kuusamo 
schist belt. Recent studies showed that mineral potential schist belt continue to E and SW 
following eastern margin of Pudasjärvi complex, but that part of schist belt is still poorly mapped 
and explored. Recent studies also showed that there is no significant schist belt around 
Suomujärvi Complex and only some small schist relicts occur occasionally in that area. In addition, 
schist belt between Kuusamo and Salla is poorly investigated for its mineral potential and there 
is some interesting ore boulder indications. 
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Battery mineral project during 2019 in Posio-Kuusamo-Kemijärvi-Pudasjärvi area. The report 
describes also current geological understanding of above mentioned area, its mineral potential 
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1 TUTKIMUSALUE JA SEN VALINTA  

 

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) akkumineraaliprojektin vuoden 2019 tutkimusalueeksi 

Pohjois-Suomessa valittiin Kuusamon, Sallan, Posion, Taivalkosken ja Kemijärven kuntien 

alueille mahdollisesti ulottuva Proterotsooisen Kuusamon liuskealueen jatkeet (Kuva 1). 

Tutkimusalue sijaitsee karttalehtien (UTM) T542, T523, T541, T521, T512, T514, T532, T513, 

T511, S520, S522, S521 ja S512 alueilla. Kuusamon liuskealueen jatkeiden tutkimus nähtiin 

tärkeäksi geologisen karttakuvan ajantasaistamiseksi, alueen geologian, kuten stratigrafian, 

rinnastamiseksi Pohjois-Suomen muihin saman ikäisiin liuskealueisiin nähden ja mahdollisten 

akkumineraalipotentiaalisten alueiden rajaamisen suhteen.  

Kuusamon liuskealue ja sen jatkeet ovat merkittäviä vesistöjä ja luonnonsuojelualueita lukuun 

ottamatta tällä hetkellä aktiivisen malminetsinnän kohteena. Tämän hetkisestä 

malminetsinnästä vastaa metallisten malmien osalta lähinnä Latitude 66. Lisäksi Foriet Oy 

(Arc-tic Star Exploration) etsii alueella timantteja. Varaus- ja malminetsintälupatilannetta voi 

seurata esimerkiksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivosrekisteripalvelusta.  

GTK ei suorittanut projektin aikana tutkimuksia luonnonsuojelu- ja vesistöalueilla. Alue kuuluu 

myös poronhoitoalueeseen. Maanomistajina on paljon yksityisiä maanomistajia, jolloin 

alueittain maanomistus on hyvinkin pirstaleista. 
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Kuva 1. Projektin tutkimusalueen sijainti (keltainen) Kuusamon liuskealueen pohjois-, luoteis- ja 
lounaisosissa. Pohjalla GTK:n matalalentomagneettinen kartta, sekä päätiet ja vesistöt. 
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2 TUTKIMUSALUEEN GEOLOGIASTA  

 

Proterotsooinen Kuusamon liuskejakso sijaitsee Koillismaan ja Itä-Lapin rajalla arkeeisten-

proterotsoisten granitoidien ympäröimänä (Kuva 2). Etelässä sitä rajaa Lentuan kompleksi, 

pohjoisessa Suomujärven kompleksi (Evins ym. 2002) ja luoteessa Keski-Lapin 

granitoidikompleksi. Varsinainen Kuusamon liuskejakso käsittää n. 5-10 km paksun seurannon 

suprakrustisia kiviä, jotka ovat syntyneet vaihtelevissa tektonisissa olosuhteissa sekä 

kerrostumisympäristöissä n. 2.5-1.88 miljardia vuotta sitten (Köykkä ym. 2019). Kuusamon 

liuskejakson kivet rinnastetaan saman ikäisiin kiviin Peräpohjan ja Keski-Lapin alueilla (Köykkä 

ym. 2019) (Kuva 3). Täten Pohjois-Suomessa esiintyvät sedimentaaris-vulkaaniset seurannot 

muodostavat laajoja stratigrafisia pintoja, joiden lateraalista jatkuvuutta voidaan seurata aina 

Kuusamosta Keski-Lappiin ja Peräpohjalle, sekä jopa käsivarren Lapista Pohjois-Norjan 

puolelle Kautokeinoon (Lahtinen ja Köykkä 2020). Tutkimusalueen kallioperägeologisen tiedon 

perustan sekä stratigrafian on pääpiirteissään luonut Silvennoinen (1972), mitä ovat 

myöhemmin muokanneet mm. Huhma ym. (2018) ja Köykkä ym. (2019) (Kuvat 2 ja 3). 

Nykyisen käsityksen mukaan (esim. Suomen kallioperä-Digi KP ja Köykkä ym. 2019) 

Kuusamon liuskejakson vanhin yksikkö on  Posion seurueen joka koostuu lähinnä 

kvartsiiteista, amfiboliiteista ja paragneisseistä/liuskeista. Iältään Posion seurue on joko 

arkeeinen tai varhaisproterotsooinen ja sen päälle sijoittuva Sallan ryhmä puolestaan koostuu 

n. 2.4 miljardia vuotta vanhoista felsisistä-intermediäärisistä vulkaaniiteista, muodostaen 

ohuen koillissuuntaisen reunan tai paksumman kasauman vulkaniitteja Kuusamon 

liuskejakson itäiselle reunalle.  

Sallan ryhmän päälle kerrostunut Kuusamon ryhmä alkaa polymiktisillä breksia-

konglomeraateilla sekä mafisilla vulkaniiteilla. U-Pb ikä 2405 ± 6 miljoonaa vuotta 

vulkaanisesta konglomeraattiklastista (Silvennoinen 1991) määrittää Kuusamon ryhmän 

maksimi kerrostumisiän. Kuusamon ryhmän päällä oleva Sodankylä ryhmä sisältää useita eri 

muodostumia, jotka koostuvat pääosin konglomeraateista, kvartsiiteista, silttikivistä ja 

dolomiiteista sekä mafisista vulkaniiteista, joita leikkaa 2.2 miljardia vuotta vanhat mafiset 

juonet. Sodankylän ryhmän päälle on kerrostunut n. 2.1 miljardia vuotta vanha Savukosken 

ryhmä, mikä koostuu puolestaan mustaliuskeista, mafisista tuffeista sekä vulkaniiteista. 

Kuusamon liuskealueen stratigrafisesti ylimpänä eli nuorimpana yksikkönä voidaan pitää 

Kummun ryhmää, mikä käsittää ainoastaan pienen tunnetun konglomeraattia sisältävän 

alueen Posion kylän kaakkoispuolella. Tämän ryhmän maksimi kerrostumisikä on n. 1.88 

miljardia vuotta (Köykkä ym. 2019).  

Tutkimusalueen etelä- ja lounaisosissa kivet ovat pääosin Posion seurueen osittain tai täysin 

muuttuneita vulkaanis-sedimentaarisia kiviä. Tutkimusalueen pohjoisosa koostuu puolestaan 

Haarakummun ympärillä olevista Sodankylän ryhmän kivistä (Hukkavaara, Petäjävaara, 

Vaimojärvi) sekä sen mahdollisista jatkeista, joista varsinkin tämän tutkimuksen piiriin kuuluvat 

ja oletetut jatkeet näyttävät olevan pääosin voimakkaasti migmatisoituneet sekä 

graniittiutuneet. 
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Kuva 2. Tutkimustulosten perusteella päivitetty Posio-Kuusamo alueen kallioperäkartta (modifoitu 
DigiKP:sta). Projektin keskeinen tutkimusalue rajattu karttaan mustalla viivalla. KL = Kuusamon 
liuskejakso; 1 = Grafiitti-sulfidipitoisia kiviä (mustaliuskeita); 2 = Ultramamafisia kiviä. 
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Kuva 3. Keski-Lapin, Peräpohjan ja Kuusamon vyöhykkeiden stratigrafia ja niiden alueellinen 
korreloituminen (Köykkä ym. 2019). Tutkimusprojektin kannalta malmikriittisimmät yksiköt on 
Kuusamon liuskealueen stratigrafia esittävässä kolumnissa rajattu sinisellä katkoviivalla. Posion 
seurueen stratigrafinen asema on epäselvä ja voinee korreloitu nuorempiin yksiköihin kuin aikaisemmin 
on oletettu. 

 

3 KUUSAMON ALUEEN POLYMETALLISET ESIINTYMÄT 

Kuusamon liuskealueelta tunnetaan lukuisia Co-Au-Cu esiintymiä, jotka on kuvattu Pankka ym. 

1991 ja Vanhanen 2001 julkaisuissa. Esiintymät edustavat kolme päätyyppiä: 1) 

Rautakiisuesiintymät (ei arvometalleja), 2) Fe-Au-Co-U esiintymät (esim. Juomasuo) ja 3) Fe-

Co-Au (esim. Kouervaara). Esiintymien tulkitaan olevan rakennekontrolloituja ja liittyvän 

stratigrafisesti ns. vihreäkivimuodostuma I:n yläosiin, serisiittikvartsiittimuodostumaan, 

vihreäkivimuodostuma II:een ja silttikivimuodostumaan. Nykyisen stratigrafisen luokittelun 

(Suomen kallioperä-Digi KP) mukaisesti nämä em. yksiköt ovat Sodankylän ryhmään kuuluvat 

Hukkavaaran, Petäjävaaran ja Vaimojärven muodostumat (Kuva 2). Liuskealueelta tunnetut 

Co-Au-Cu esiintymät voidaan havaita usein lento- ja maastomittauksien sähköisistä 

anomalioista niiden sisältämien runsaiden sulfidien vuoksi. Pääsulfidimineraaleina esiintyvät 
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magneettikiisu, rikkikiisu, kuparikiisu ja pentlandiitti. Tyypillistä esiintymille on voimakas 

metasomaattinen muuttuminen (albiittiutuminen, serisiittiiytyminen, kvartsiutuminen, 

karbonaattiutuminen, biotiittiutuminen ja kloriittiutuminen) sekä rakenteellinen kontrolli 

(Vanhanen 2001). 

 

3.1 Tunnetut mineralisaatiot tutkimusalueella 

 

3.1.1 Tuhka-aapa (Esikkovaara), Petäjälampi (Lehto) ja Onkamojärvi 

 

Sallan kirkonkylän itäpuolelta tunnettujen mineralisaatioiden tutkimukset käynnistyivät jo 1980-

luvun loppupuolella, kun alueen aerosähköisiin anomalioihin kiinnitettiin huomiota. Näissä 

tutkimuksissa paikannettiin Tuhka-aavan, Petäjälammen ja Onkamojärven alueilta (Kuva 4) 

karbonaatti-kvartsijuonisto ja siihen liittyviä voimakkaasti hydrotermisesti muuttuneita sivukiviä 

(Sallan ryhmän vulkaniitteja ja nuorempia diabaasijuonia). Muuttuminen kaikissa 

mineralisaatioissa liittyy albiittiutumiseen ja serisiittiytymiseen. Juonissa ja sivukivien 

muuttuneissa osissa tavatut sulfidimineraalit näillä kohteilla ovat magneetti-, rikki- ja kuparikiisu 

sekä kobolttipentlandiitti (Pankka 1995, 1998a, b, 2000).  

Tuhka-aavan alueella tehtiin aluksi tutkimuskaivantoja, joista havaittiin kalliossa sulfideja (0.05-

0,27 % Co, 0,05-2,6 % Cu ja 0,02-0,09 % Ni). Myöhemmin, vuonna 1996 alueella kairattiin 6 

kairasydäntä. Paras lävistys kohteella on  4,5 m matkalla 0,2 % Co ja 0,5 % Cu. Lisäksi tavattiin 

toisessa kairasydämessä 1 m matkalla 0,4 % Co. Jalometalleja havaittiin vain lievästi 

anomalisina pitoisuuksina (Pankka 1995, 1998a). 

Petäjälammen kohde liittyy Tuhka-aavan tutkimusten laajenemiseen ja sijaitsee siitä n. 2 km 

luoteeseen. Petäjälammen alueelle kairattiin vuonna 1997 seitsemän kairasydäntä, joissa 

malmimineraaleja sisältävät vyöhykkeet eivät kuitenkaan olleet yhtä paksuja kuin Tuhka-aavan 

alueella. Petäjälammen alueen kairasydämissä analyyseillä havaittiin satunnaisesti korkeita 

Co- ja Cu-pitoisuuksia (0,18 % Co, 1,5 % Cu ja 0,1 % Ni) (Pankka 2000). 

Onkamojärven kohteen tutkimuksissa kairattiin vuosina 1996 ja 1997 yhteensä 15 

kairasydäntä, joissa korkeimmat analysoidut pitoisuudet olivat 0,12 % Co, 0,7 % Cu ja 0,1 ppm 

Au (Pankka 1998b). 

 

3.1.2 Pahkavaara 

 

Sallassa n 20 km kirkonkylästä lounaaseen sijaitseva Pahkavaara (Kuva 4) löytyi 1997 GTK:n 

kultatutkimuksien yhteydessä. Pääosa esiintymän kivilajeista on granitoideja ja niiden seassa 

esiintyviä erilailla osittain sulaneita vanhempia liuskekappaleita, joille tunnusomaisena 

piirteenä on voimakas hydroterminen muuttuminen (albiittiutuminen). Näitä liuskekappaleita 

kuvataan kvartsiitteiksi ja karsimaisiksi kivilajeiksi. Rikki-, magneetti- ja kuparikiisua esiintyy 

vaihtelevana, yleensä heikkona pirotteena muuttuneissa kivissä. Kairasydämien 

sulfidirikkaissa osissa rikkipitoisuus vaihtelee 0,5-10 %, mutta yleisimmin pitoisuus on kuitenkin 
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alle 5 %. Kuparipitoisuus kohoaa paikoin jopa 1 %:iin, mutta on yleensä alle 0,5 %. Paras 

yksittäinen kultapitoisuus on 2 ppm metrin matkalla kvartsi-sulfidijuonesta. 

Pahkavaaran aiheen kairauksissa on havaittu myös biotiitti-amfiboli-granaattikiviä ja 
diopsidikarsia, jotka ovat todennäköisesti analogisia Suomutunturin lähistöllä (X = 7386782, Y 
= 541 241) sijaitsevan kalliopaljastumista tavattujen granaatti-gedriittikiven kanssa ja 
Karhujärven länsipuolelta (X= 7374232, Y= 556719) tavatun granaatti-gedriittikiveä sisältävän 
paljastumien kanssa. Näiden paljastumien sijainnit on merkitty nuolilla karttakuvaan 4. 

 

Kuva 4. Tutkimusalueelta tunnettujen mineralisaatioiden (merkitty punaisella ristillä) sijainti 
kallioperäkartalla (Suomen kallioperä – DigiKP 2020). 

 

3.1.3 Haarakumpu ja Suonna  

 

Haarakumpu (kuva 4) on Lapin Malmin 1980-luvulla kansannäytteen perusteella löytämä Cu-

Co-aihe, joka on kuvattu Vartiaisen 1984 ja Inkisen 1987 raporteissa. Mineralisaatio sijaitsee 

voimakkaasti karsiutuneissa ja muuttuneissa Sodankylän kvartsiiteissa, jotka liittyvät lähes 

vaaka-asentoiseen N-S-suuntaiseen, maksimissaan 550 m pitkään ja 250 m leveään, mutta 

alle 10 m paksuun vyöhykkeeseen. Kivilajit on kuvattu karsikvartsiiteiksi, tremoliitti-

kiilleliuskeiksi, tremoliittikarsiksi, amfiboliiteiksi ja kiilleliuskeiksi eli kuvauksen perusteella 

Haarakummun kivilajit ovat hydrotermisesti muuttuneita Sodankylän-ryhmän kivilajeja, jotka 

mahdollisesti muodostavat antiformi-rakenteen. Haarakummussa malmimineraalit ovat 

kobolttipitoinen rikkikiisu, magneettikiisu, kuparikiisu ja Co-pentlandiitti. Alueelle kairattujen n. 

50 kairareiän perusteella Vartiainen (1984) arvioi Haarakummun mineraalivarantojen 
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koostuvan kahdesta osasta, varsinaisesta malmista (2.60 Mt @ 0,25 % Co, 0,46 % Cu ja 13 

% S) sekä pirotteisesta osasta (2.08 Mt @ 0,06 % Co, 0,20 % Cu ja 2,9 % S). 

Kokonaisuudessaan arvioidut mineraalivarannot ovat n. 4.7 Mt @ 0,17 % Co, 0,34 % Cu ja 8,5 

% S. Nämä arviot sisältävät kaikki varantoarvioiden laatuluokat.  

Suonna sijaitsee 14 km Posion kirkonkylän kaakkoispuolella (Kuva 4). Tutkimukset alueella 

käynnistyivät Rautaruukki Oy:lle lähetetystä hematiittia sisältäneestä kansannäyte-

lohkareesta, jonka havaittiin tarkastuskäynnin yhteydessä olevan hyvin paikallinen. 

Rautaruukki Oy:n suorittaman tutkimuksen (kallioperäkartoitus, lohkare-etsintä, 

magnetometraus ja syväkairaus) pystyttiin Posion koillispuolelle paikantamaan hematiittia 

useista paikoista kalliosta. Hematiitti esiintyy Sodankylä ryhmän hienorakeisissa 

sedimenttikivissä ja tunnusomaisena piirteenä on skapoliittirikkaat välikerrokset (Hiltunen 

1972). 

Suonnan aihe nousi uudelleen tutkimuskohteeksi Outokumpu Mining Oy:n tarkastaessa 

vanhojen tunnettujen kohteiden kultamalmipotentiaalia 1992, jolloin Suonnan aihe todettiin 

analogiseksi sen stratigrafisen asemansa vuoksi Kuusamon tunnettujen kobolttia sisältävien 

Au-aiheiden kanssa. Suonnassa kultaa havaittiin kahdesta muuttunutta kvartsiittia ja diabaasia 

sekä karsikiveä sisältävästä kairasydämestä. Korkein analysoitu Au-pitoisuus 4,4 ppm 

havaittiin runsaasti rikkikiisua sisältävästä karsikivestä, mutta muutoin em. muuttuneet kivilajit 

osoittautuivat heikosti Au-pitoisiksi (Anttonen 1992). GTK.ssa revidoitiin Suonnan aihetta 2018. 

Tuolloin kairasydän R19:stä otettiin 45 näytettä, joiden paras pitoisuus oli 1 m @ 0,9 ppm Au 

ja 0,2 % Cu. 

 

4 VANHA AINEISTO JA AKKUMINERAALIVIITTEET 

 

4.1 Geofysiikka 

 

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) koko Suomen kattavan aerogeofysiikan matalalento-

ohjelman lentomittaukset (magneettinen, sähkömagneettinen sekä radiometrinen menetelmä) 

on tutkimusalueella tehty vuosina 1984-2000 (8 lentoaluetta). Linjaväli näissä mittauksessa oli 

200 m, keskimääräinen lentokorkeus n. 35 m ja lentosuunta alueesta riippuen itä-länsi tai etelä-

pohjoinen. Muita laaja-alaisia geofysiikan mittauksia tutkimusalueella ei ole tehty. 

Lentoaineistosta prosessoitiin tutkimuskäyttöön erilaisia johdannaisia, joista esimerkkinä on 

Kuvassa 5 esitetty magneettisesta aineistosta laskettu analyyttinen signaali sekä 

sähkömagneettisesta aineistosta laskettu reaali-imaginaari –suhde, joka kuvaa alueen 

merkittäviä johteita (Kuva 6). Aineiston perusteella havaitaan liuskealueen magneettiset 

yksiköt selvästi, mutta selvimmät yhtenäiset johdevyöhykkeet havaitaan vain tutkimusalueen 

eteläosassa, jossa johteet liittyvät Kuusamon liuskealueen länsikontaktiin. Tämän lisäksi 

tutkimusalueella on hyvin vähän lentomittauksessa näkyviä sähköisiä anomalioita. Näistä 

kenties merkittävin on Peniönaavan kohde (Kuva 6), joka tarkastettiin kairauksin tässä 

projektissa. 

mailto:Mt@0.2
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Tutkimusalueella ei ole juurikaan aikaisemmin tehtyjä kohteellisia maastogeofysiikan 

mittauksia. Aikaisempiin työmaihin liittyvät geofysiikan kohteelliset mittaukset on tehty lähinnä 

Kuusamon liuskejaksolla (Vanhanen 2001) sekä Sallan alueen (Pankka 1995) 

kultatutkimuksien yhteydessä. 

 

Kuva 5. Tutkimusalueen GTK:n aerogeofysiikan magneettisesta aineistosta laskettu analyyttinen 
signaali. 
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Kuva 6. Tutkimusalueella suoritetut geofysiikan mittausprofiilit sekä Kolvanaavan systemaattinen 
mittausalue aeromagneettisella kartalla. Kuvassa on esitetty värillisellä päällemerkintänä 
aerosähkömagneettisesta mittauksesta laskettu alueen johteita kuvaava reaali-imaginaari –suhde 
(laskettu aineistolle jossa reaalikomponentti > 80 ppm). Kuvaan on merkittynä myös profiileille projektin 
aikana kairatut Peniönaavan, Jumiskon ja Leski-Ollin kairauspisteet. 
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4.2 Moreenigeokemia 

 

Tutkimusalueella on olemassa seuraavat moreenigeokemialliset aineistot: alueellinen 

moreenigeokemiallinen aineisto sekä vuonna 1995 Onkamon eteläpuolella tehty 

moreenigeokemian näytteenotto (tilausnumero 54127). Projektin aikana kunnostettiin vanhoja 

Outokumpu Oy:n (OKU) luovuttamia moreenigeokemian aineistoja joista osa sijoittuu 

tutkimusalueelle.  

Alueellisen moreenigeokemian aineiston (Salminen 1995) perusteella tutkimusalueen 

itäosassa sijaitsevat mafiset kivilajit erottuvat Co-, Ni- ja Cu-pitoisuuksiensa perusteella 

selvästi tutkimusalueen länsiosasta, joka koostuu pääosin felsisistä kivilajeista (Kuva 7). 

Petäjävaara-Esikkovaara alueella tehty moreeninäytteenotto käsittää 228 moreeninäytettä ja 

25 rapakallionäytettä 228 näytepisteestä (Kuva 8), mutta tästä näytteenotosta ei löydy GTK:n 

Hakku –palvelusta raporttia, eikä sitä ole raportoitu myöskään muiden alueella tehtyjen töiden 

yhteydessä. Alueella esiintyy kallioperäkartan perusteella ultramafisia juonikiviä, jotka 

todennäköisesti aiheuttavat iskupora-aineiston korkeat Co-, Cr- ja Ni-pitoisuudet. Lisäksi 

Pankka (1995, 1998) on raportoinut alueella tehdyistä kairauksista sekä kaivinkoneella 

tehdyistä kaivauksista ja niiden tuloksista. Pankan (1995, 1998) mukaan alueen johteet ovat 

pienialaisia ja merkittävien arvometallipitoisuuksien puuttuessa tutkimukset kohteella 

lopetettiin. Sen sijaan kohonneita perusmetallipitoisuuksia näissä em. tutkimuksissa 

tavoitettiin.  

Tutkimusalueelle liittyvät OKU:n luovuttamien kunnostettujen aineistojen paikkatiedot on 

esitetty kuvassa 9. Aineistoja ei ole ehditty käymään yksityiskohtaisesti läpi. 

Näytemateriaaleina OKU:n tutkimuksissa ovat olleet moreenin lisäksi myös erilaiset lajittuneet 

maalajit sekä rapakallio, joiden geokemiallinen analysointi on suoritettu FAAS-metodilla. 

GTK:n moreenigeokemiallisen aineiston monialkuaineanalytiikka perustuu ICP-menetelmään 

(Koljonen 1992) ja verrattaessa aineistoja havaitaan, että OKU:n aineiston pitoisuudet ovat yli 

kymmenkertaisia verrattuna GTK:n aineiston pitoisuuksiin. Esimerkiksi koboltin osalta OKU:n 

aineiston perusteella Maaninkavaara-Haarakumpu alueella pitoisuudet ovat parhaimmillaan 

jopa noin 200 ppm ja tutkimusalueen ulkopuolella Kouvervaarassa Co:n pitoisuudet ovat lähes 

350 ppm. Siksi FAAS menetelmillä saatuja tuloksia olisi syytä tutkia tarkemmin, ennen kuin 

niistä tehdään johtopäätöksiä. Absoluuttisten pitoisuuksien sijaan analyysituloksista olisi 

mahdollista tarkastella trendejä, mutta tämä vaatisi em. tulosten vertailua nykyaikaiseen 

analytiikkaan. 
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Kuva 7. Koboltin (a), nikkelin (b), kuparin (c) ja kullan (d) pitoisuusjakaumat interpoloituina (IDW) 

väripintaesityksenä. Korkeimpien pitoisuuksien korostamiseksi väriskaalasta on leikattu 20 % pienistä 

ja 2 % suurista arvoista. 
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Kuva 8. a) Kobolttipitoisuudet moreenin hienoaineksessa (<0.06 mm) Petäjävaara-Esikkovaara alueella 

otetuissa iskuporanäytteissä ja b) Posio-Salla-Kuusamo-Kemijärvi tutkimusalue on rajattu kuvaan 

sinisellä ja iskuporanäytteenottoalue punaisella. 
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Kuva 9. Outokumpu Oy:n luovuttamia moreeniaineistoja, jotka sijaitsevat Salla-Kuusamo-Posio-

Kemijärvi tutkimusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä.  

 

4.3 Kallioperätutkimus 

 

Projektissa alueellisen kallioperäkartoituksen keskeisimpinä tutkimusmenetelminä ovat olleet: 

(1) vanhojen kallioperähavaintojen ja kairareikien evaluointi sekä (2) temaattinen 

kallioperäkartoitus valikoiduilla paljastuma-alueilla. Siksi kartoituksen suunnitteluun on 

läpikäyty kaikki saatavilla oleva kallioperägeologinen sekä geofysikaalinen aineisto, mistä on 

pyritty erottamaan esimerkiksi akkumineraalipotentiaaliset kivilajiyksiköt sekä alueella 

esiintyvä metasomaattinen muuttuminen (ks. Kappale 3). 

 

4.4 Malmilohkareet 

 

Alueen merkittävimmät tunnettuihin malmilohkareisiin liittyvät havainnot (Taulukko 1 ja Kuva 

10) kerättiin GTK:n tietokannasta. Tutkimusalueella jäätikön kuljetussuunta on 265-275°. 
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Suurin osa em. lohkareista sijoittuu Kuusamon liuskejakson välittömään läheisyyteen. 

Kiinnostavia lohkareita sijoittuu myös tutkimusalueen koillisosaan. 

Taulukko 1. Tutkimusalueelta löydettyjä malmilohkareita (na = not analyzed, ei analysoitu). 

Näyte X-koord. Y-koord. Co (ppm) Cu (ppm) 

1 7330533 542410 976 na 

2 7331460 553380 714 na 

3 7356551 571801 1710 13300 

4 7360841 569854 2306 95500 

5 7337981 564452 506 na 

6 7392950 594114 900 6610 

7 7392293 595273 1000 na 

8 7375470 588705 1130 na 

9 7381111 579683 1260 1000 

10 7380582 578390 1000 9100 

11 7380582 575888 510 7140 

12 7366405 576032 5660 na 

13 7366060 575482 2190 1110 

14 7366222 575260 1620 na 

15 7368010 569501 2800 na 

16 7361692 564887 977 1396 
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Kuva 10. GTK:n tietokannoista löydetyt tutkimusalueen tärkeimmät malmilohkarehavainnot. Musta 

rajaus on tutkimusalue ja tähdillä sekä numerolla on merkitty lohkareen sijainti (ks. Taulukko 1). 

 

5 VUONNA 2019 SUORITETUT TUTKIMUKSET JA NIIDEN TULOKSET 

 

5.1 Geofysiikka 

 

Alkuvuodesta 2019 tutkimusalueella mitattiin yksittäisiä geofysiikan profiileja geologisen 

kairauksen kohdentamiseksi. Kuusamon alueen tunnettuihin Au-Co-Cu-U -esiintymiin 

tiedetään liittyvän geologinen rakennekontrolli, stratigrafinen sidonnaisuus sekä 

sähkönjohtavuus. Tunnettuja esiintymiä karakterisoi voimakas muuttuminen sekä yleensä 

runsaat sulfidimäärät. Tämän huomioiden, geologisten kysymysten selvittämistarpeen lisäksi, 

pyrittiin geofysiikan mittauslinjat suunnittelemaan osin matalalentokartoilla näkyviin johteisiin 

ja toissijaisesti magneettisilla kartoilla havaittaviin rakenteisiin sekä anomaliakuvioihin, jotka 

voisivat indikoida esimerkiksi heikosti paljastuneita liuskejaksoja. Profiilimittauksia tehtiin 

kolmella kohteella: Leski-Olli, Peniönaapa ja Jumisko (Kuva 6). Mittausmenetelminä olivat 

magneettinen (Overhauser) ja sähkömagneettinen slingram- (MaxMin, taajuudet 880, 3520 ja 
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14080 Hz) menetelmä, jonka syvyysulottuvuus käytetyllä 60 m kelavälilllä voidaan karkeasti 

arvioida olevan 30 m. ) Yhteensä mitattiin viisi profiilia joiden yhteispituus oli n. 37 km.  

Profiilien lisäksi mitattiin Sallassa Oulangan kansallispuiston pohjoispuolella systemaattinen 

3.9 km2 suuruinen Kolvanaavan alue magneettisella ja slingram –menetelmällä. Magneettisen 

mittauksessa linjaväli oli 50 m ja slingram-mittauksessa 100 m. Niitselyksen alueelle tehdyt 

geokemian tutkimusmontut sijaitsevat osittain Kolvanaavan mittausalueella (ks. Kappale 

5.1.2). Mittausten tarkoituksena oli yrittää paikantaa alueella mahdollisesti olevia 

ultraemäksisiä kiviä ja niihin mahdollisesti liittyviä johteita. Profiilien ja Kolvanaavan 

mittausalueen sijainnit on esitetty kuvassa 6 ja kohteet on kuvattu lyhyesti seuraavissa 

kappaleissa alla. 

 

5.1.1 Profiilimittaukset 

 

5.1.1.1 Leski-Olli  

 

Leski-Ollin kohteelle mitattu geofysiikan profiili ja sille kairattujen neljän kairarei’än sijainnit on 

esitetty kuvassa 11. Mittauksissa tulee esille voimakkaat johde- ja magneettiset anomaliat, 

joiden aiheuttajina ovat kairausten perusteella grafiittirikkaat sulfidiliuskeet. 

 

 

Kuva 11. Leski-Ollin mittausprofiilin tulokset ja sille kairattujen 4 kairarei’än sijainnit (S5222019R4-R7). 

Pohjakartat © Maanmittauslaitos. 
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5.1.1.2 Peniönaapa 

 

Peniönaavan kohteelle mitatun geofysiikan profiilin pohjoisosa ja sille kairatun reiän sijainti on 

esitetty kuvassa 12. Kohteella on matalalentoaineistosta havaittava selvä sähköinen anomalia, 

joka asettuu Suomujärven kompleksin kontaktivyöhykkeeseen. Profiilin pohjoispäässä 

mittauksissa tulee esille johdeanomalia, jonka aiheuttajaa pyrittiin kairauksella selvittämään. 

 

 

Kuva 12. Peniönaavan mittausprofiilin pohjoisosan mittaustulokset ja profiilille kairatun kairareiän 

(T5122019R1) sijainti. Kuvassa taustalla rasteriesityksenä aerosähkömagneettisesta aineistosta 

laskettu reaali-imaginaari -suhde. Pohjakartat © Maanmittauslaitos. 

 

5.1.1.3 Jumisko 

 

Jumiskon alueen mittausprofiili ja sille kairatut kaksi reikää on esitetty kuvassa 13. Profiililla ei 

ole havaittavissa selviä johteita, mutta mittauslinjan paikka valittiin läheisen Haarakummun Co-

mineralisaation jatkeita ajatellen ja kallioperäkartalle geofysiikan perusteella tulkitun erillisen 

liuskepaketin vuoksi. Aeromagneettiselta kartalta havaitaan lounas-koillinen suuntaisia 

anomaliajaksoja ja rakenteita. 
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Kuva 13. Jumiskon mittausprofiilin pohjoisosan mittaustulokset sekä profiilille kairattujen kairareikien 

(T5142019R1 ja T5142019R2) sijainnit. Pohjakartat © Maanmittauslaitos. 

 

5.1.2 Kolvanaavan systemaattinen magnetometraus 

 

Sallan Kolvanaavan systemaattinen magneettinen mittaus tarkentaa aeromagneettisessa 

aineistossa näkyvät anomaliat. Suurimmat anomaliat sijaitsevat alueen länsinurkassa, jossa 

totaalikenttä on yleisesti 58500 – 59000 nT. Ultramafisia kiviä saattaisi aineistojen perusteella 

olla alueen länsi-eteläreunalla, josta alkaa myös Oulangan kansallispuiston suojelualue (Kuva 

14). Ultramafisten kivien olemassaoloa tukee myös geokemialliset tutkimukset ja niiden 

tulokset (Kappale 5.2). Johteita mittausalueella ei MaxMin mittauksen perusteella ole. 

Niitselyksen alueelle tehdyistä geokemian tutkimusmontuista kolme osuu mittausalueelle. 

Monttujen 1 ja 5 korkeat Ni-, Co-, Cr- ja Pt-pitoisuudet tukevat käsitystä alueen ultramafisista 

kivilajeista (ks. Kappale 5.2). Nämä ovat kuitenkin mittausalueen ulkopuolella (Kuva 14). 

Johteita mittausalueella ei MaxMin mittauksen perusteella ole. Sallan Kolvanaavan alueen 

magneettinen kartta on esitetty kuvassa 14 ja MaxMin mittausten imaginaarianomalia (taajuus 

3520 Hz) kuvassa 15. 
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5.1.3 Petrofysiikan kairareikäluotaukset  

 

Petrofysiikan luotauksia mitattiin tutkimusalueella kolmesta reiästä. Mittaukset tehtiin Vatjus-

Micro Oy:n valmistamalla GTK:n omistamalla laitteistolla, jossa mittausparametreina ovat 

magneettinen suskeptibiliteetti, tiheys, ominaisvastus sekä luonnon gammasäteily. Luotaukset 

tehtiin Leski-Ollin rei’istä S5222019R4 ja S5222019R7 sekä Jumiskon reiästä T5142019R1. 

Tuloksia ei ole kalibroitu todellisiksi arvoiksi, mutta ne näyttävät kuitenkin mitatuissa rei’issä 

olevat suhteelliset mittausparametrien muutokset. Mittaustulokset on esitetty Liitteessä 1. 

 

Kuva 14. Sallan Kolvanaavan alueen magneettinen kartta. Taustalla aeromagneettinen kartta. Kuvaan 

merkitty myös geokemian tutkimusmontut (Niitselys). Pohjakartat © Maanmittauslaitos. 
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Kuva 15. Sallan Kolvanaanan alueen MaxMin mittauksen sähkömagneettinen kartta; Imaginaari, 

kelaväli 60 m, taajuus 3520 Hz. Kuvaan merkitty myös geokemian tutkimusmontut (Niitselys). 

Pohjakartat © Maanmittauslaitos. 

 

5.2 Moreenigeokemialliset tutkimukset 

 

Sallan kunnan alueella tehtiin maaliskuussa 2019 tutkimusmontutus. Viikon aikana kaivettiin 

15 tutkimusmonttua (AMPE-2019-1 – AMPE-2019-15, Kuva 16), joista seitsemän tehtiin 

Vilmatunturin alueella (kolmessa tavoitettiin kallio) ja kahdeksan Niitselyksen alueella (neljässä 

tavoitettiin kallio). 
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Kuva 16. Tutkimuskaivantojen sijainti tutkimusalueella: a) Vilmatunturin kohde ja b) Niitselyksen kohde. 

Jokainen tutkimuskaivanto valokuvattiin ja niistä tehtiin moreenistratigrafian havainnot sekä 

otettiin yhdestä kolmeen moreenigeokemian näytettä monialkuaineanalyysiin sekä yksi 

raskasmineraalinäyte indikaattorimineraalien tutkimista varten. Kaikista kaivannoista ei saatu 

moreeninäytettä, sillä paikoin Niitselyksen alueella kunttakerroksen alla oli suoraan kallio. Vain 

yhdestä montusta Niitselyksen alueella (AMPE-2019-5) saatiin rapakallionäytteet. Havainnot 

ja näytetiedot tallennettiin Maapeli-sovellukseen, josta ne siirretään osaksi GTK:n 

tietovarantoja. 

Geokemian näytteet lähetettiin Labtium Oy:lle analysoitavaksi. Raskasmineraalinäytteet 

seulottiin < 2 mm fraktioon ja rikastettiin Knelson -laitteella Palsatechillä Kemissä, josta 

rikasteet lähetettiin analysoitavaksi GTK:n Mineraalitekniikka ja materiaalit -yksikköön 

Espooseen. Rikasteet kuivattiin, seulottiin ja preparoitiin elektronista tutkimusta varten. 

Varsinainen analysointi tehtiin FE-SEM-EDS –laitteistolla. 

 

Taulukko 2. Ni, Co, Cr, Cu, ja Pt pitoisuudet moreenin hienoaineksessa (<0.06 mm) 
tutkimuskaivannossa AMPE-2019-1 sekä rapakallionäytteessä tutkimuskaivannossa AMPE-2019-5. 
Analyysimenetelmä 515PM. 

Havaintotunnus Syvyys (m) Maalaji Ni (ppm) Co (ppm) Cr (ppm) Cu (ppm) Pt (ppb) 

AMPE-2019-1 3,5 MR 187 58,5 556 181 7.36 

AMPE-2019-5 1 RP 200 195 938 30,1 15,1 
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Moreeninäytteiden kemiallisten analyysitulosten perusteella ei ilmene mitään 

mineralisaatioihin viittaavaa. Sen sijaan, Niitselyksen kohteella tutkimusmontuissa 1 ja 5 

esiintyy korkeita Ni-, Co-, Cr- ja Pt-pitoisuuksia (Taulukko 2), jotka hyvin todennäköisesti ovat 

merkkinä alueella olevista ultramafisista kivilajeista. Etenkin moreeninäytteen Co- ja Cr-

pitoisuudet ovat korkeat. Kultapitoisuus jää kohteilla melko alhaiseksi. Kohonneet Au-

pitoisuudet (maks. 20,8 ppb) sijoittuvat Vilmatunturin kohteelle, jolta aikaisempien 

raskasmineraalitutkimusten perusteella on löydetty kultahippuja.  

Raskasmineraalitutkimusten perusteella päämineraaleina esiintyvät näytteissä Fe-oksidi, 

(hematiitti ja/tai magnetiitti), jota on Niitselyksen näytteissä > 70 % ja < 60 % Vilmatunturin 

näytteissä. Monatsiittia esiintyy Vilmatunturin näytteissä. Näytteistä löytyi myös kromiittia, 

pyriittiä, magneettikiisua, zirkonia ja ksenotiimia, joista osa esiintyi vain yksittäisinä rakeina eikä 

eroja niiden esiintymisessä eri kohteista otetuissa näytteissä havaittu. Sen sijaan 

Vilmatunturilta tutkimuskaivannosta AMPE-2019-12 otettu raskasmineraalinäyte on selvästi 

muita pyriittirikkaampi (2,6 % raskasmineraaleista). Näiden pyriittirakeiden koostumusta 

määriteltiin myöhemmin mikroanalysaattorilla Co-pitoisuuden selvittämiseksi. Tulosten 

perusteella pyriittirakeet sisältävät vaihtelevasti kobolttia (maks. 0,37 p-%).Vastaavan 

moreeninäytteen kemiallisessa analyysissä Co-pitoisuus ei ollut normaalista poikkeava. 

Raskasmineraalinäytteiden käsittely ja analysointi on kuvattu tarkemmin Lehtosen (2019) 

GTK:n tutkimuslaboratorion sisäisessä raportissa. 

5.3 Kallioperäkartoitus 

 

Kallioperäkartoituksen maastokohteet sijaitsivat pääosin Posion lounais- ja pohjoispuolelle 

sekä osittain valikoiduille alueille Kuusamon liuskealueen oletetuilla jatkeilla (Kuva 2). 

Kallioperäkartoitus toteutettiin vuonna 2019 revidoimalla kesä-elokuun aikana. 

Maastohavaintoja tehtiin yhteensä n. 400 kpl, lisäksi otetiin 78 näytettä mahdollisia 

geokemiallisia analyyseja varten. Osa havainnoista oli vanhojen paikkojen uudelleen 

revidointia, mutta myös aikaisemmin tuntemattomia paljastuma-alueita löydettiin. Kaikki 

havaintoihin liittyvät tiedot tallennettiin Kapalo –sovelluksella ja ne on siirretty GTK:n 

kallioperähavaintotietokantaa. 

Kallioperäkartoituksen tuloksien merkitystä alueen geologiaan käsitellään Kappaleessa 5.6. 

 

5.4 Lohkare-etsintä 

 

Akkumineraalikriittisten lohkareiden etsintää suoritettiin Posion, Sallan ja Kuusamon kuntien 

alueilla. Pääpaino oli ennakolta valikoiduilla ja kiinnostavaksi ajatelluilla (esim. magneettiset 

anomaliakuviot) alueilla sekä paikoilla, josta oli aikaisemmin lähetetty GTK:lle mielenkiintoisia 

kansannäytelohkareita.  

Lohkare-etsinnän tuloksena analysoitiin kahdeksan mielenkiintoisinta kiveä Posion alueelta, 

jotka on myös tallennettu kallioperähavaintotietokantaan. Näistä merkittävimmät (4 kpl) on 

esitetty taulukossa 3. Tuloksesta havaitaan, että Co-Cu-Au-U-mineralisoituneet lohkare- ja 
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kalliopaljastumat ovat harvinaisia tutkimusalueeksi rajatulla alueella. Lohkare-etsintä vahvistaa 

käsitystä, että Kuusamon liuskealueen ulkopuolinen alue koostuu pääosin granitoidivaltaisista 

kivistä, joissa on satunnaisesti pieniä voimakkaasti graniittiutuneita liuskesulkeumia (esim. 

amfiboliitteja). 

 

Taulukko 3. Kenttäkauden 2019 aikana maastosta löytyneet merkittävimmät malmilohkareet ja 

paljastumat (> = ei merkittävää pitoisuutta). 

Havaintotunnus Kivilaji Tyyppi Co (%) Cu (%) Fe (%) Au (ppb) 

JOV$-2019-3.1 Graniitti Paljastuma > 1,0 > > 

LLLA-2019-37.1 Magnetiittikivi Lohkare > 2,8 39 335 

VJLA-2019-153.1 Karsikivi Lohkare > 0,4 > > 

LLLA-2019-115.1 Albiitti-amfibolikivi Lohkare > 0,2 > 242 

 

5.5 Syväkairaus 

Syksyn 2019 aikana tutkittiin Leski-Ollin, Peniönaavan ja Jumiskon alueilla geofysiikan lento- 

sekä profiilimittauksissa havaittujen anomalioiden lähteitä 1560,75 m syväkairausohjelmalla. 

Kairauksen suoritti Rovaniemeläinen Arctic Drilling Company Oy (ADC Oy) NQ2-kairaterällä. 

Kairauksen suunta kairapaikalla määritettiin Reflex TN14 –gyrokompassilla. Reikien suuntaus 

mitattiin Reflex Act III-laitteella ja kaltevuus Reflex Gyro E556-laitteella. Ne reiät, joille tehtiin 

petrofysiikan luotaus (ks. Kappale 5.1.3), jätettiin auki, mutta muista reikäpaikoista poistettiin 

maaputket. Kairareikien koordinaatit mitattiin käsi-GPS.llä ja korkeus otettiin maastokartalta. 

Tarkat paikkatiedot ja korkeus mitataan syksyn 2019 aikana DGPS:llä. Kairauksien tekniset 

tiedot on koottu Taulukkoon 4. 

Kairasydämet on raportoitu LoggerForArcGis-sovelluksella ja niistä kerätyistä näytteistä 

teetettiin Labtium Oy:ssä yhteensä 465 perusmetalli- ja jalometallianalyysiä (Labtium koodit 

510P ja 704P) sekä 33 hiilianalyysiä (Labtium koodit 811L ja 816PL). Geokemiallisten 

analyysien tiedot kairasydänkohtaisesti on esitetty Taulukossa 5. 

 

 

5.5.1 Leski-Olli  

 

Leski-Ollissa (Kuva 11) kairattiin 4 kairareikää (yht. 936,50 m), joissa kolmella läntisimmillä 

(lännestä itään R4, R7 ja R6) lävistettiin nuorempien karkearakeisten graniittien halkomaa 

sedimentogeenista kiilleliusketta ja silttimäistä, laminaarista kvartsiittia, joissa on paikoin 

havaittavissa karsimaisia piirteitä. Näillä kolmella kairareiällä selvitettävät profiilimittauksessa 

havaitut johdeanomaliat aiheutuvat runsaasti magneettikiisua sisältävistä 

grafiittiliuskevälikerroksista ja magneettikiisua-(rikkikiisu) sisältävistä kiilleliuskeista. 

Magneettisia-anomalioita aiheuttavat ainakin R6:ssa magnetiittia sisältävät tuffiitit sekä 

mahdollisesti magneettikiisurikkaat kiilleliuskeet. Profiilin itäosassa kairattiin yksi reikä (R5), 
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minkä tavoitteena oli selvittää yksittäinen sähköinen anomalia. Tämän itäisimmän 

kairasydämen kohdalla kivilajit ovat pääasiassa mafisia vulkaniitteja ja tuffiitteja, 

johtavuusanomalian aiheuttaa grafiittituffiitti.  

Leski-Ollin profiilin kiilleliuskeita luonnehtii runsas magneettikiisu-(rikkikiisu), joka esiintyy 

yleensä hienorakeisena pirotteena ja kivilajin liuskeisuuden suuntaisena raitaisuutena. 

Kairasydämissä, varsinkin R4:ssä, havaittiin myös runsaasti turmaliinia isoina kasaumina. 

Leski-Ollin kairaprofiili sijaitsee Hirvaskosken hiertovyöhykkeen läheisyydessä, minkä vuoksi 

kohteen Au-(Co) potentiaali tarkastettiin geokemiallisin analyysein. Alustavat tarkastelut 

sopivat yhteen esimerkiksi Peräpohjan alueella Rumajärven Au-(Co) kohteen kivien kanssa 

(Mawson Resources), jossa Au-(Co) mineralisaatio liittyy samankaltaiseen kiillerikkaaseen, 

joskin voimakkaammin albiittiutuneeseen miljööseen. Myös Rumajärven kohdetta luonnehtii 

magneettikiisun-(rikkikiisun) runsaus ja turmaliinin esiintyminen. Näistä yhtäläisyyksistä 

huolimatta analyyseillä ei tavattu kohonneita kulta- tai kobolttipitoisuuksia ja tutkimukset 

päätettiin lopettaa, vaikkakin jakson mineraalipotentiaali on syytä pitää jatkossakin mielessä. 

 

Taulukko 4. Tutkimusalueella 2019 tehtyjen timanttikairausreikien tekniset tiedot. 

Paikka Reikätunnus X-koord. Y-koord. Z Suunta Kaltevuus Maata 
(m) 

Loppusyvyys 
(m) 

Leski-Olli S5222019R4 7318058 527988 237 103 45 4,35 344,70 

Leski-Olli S5222019R5 7317772 529189 239 103 45 37,80 136,90 

Leski-Olli S5222019R6 7317946 528419 248 103 45 35,30 275,70 

Leski-Olli S5222019R7 7317981 528262 246 103 50 18,80 179,20 

Peniönaapa T5122019R1 7369945 541676 191 30 45 88,20 250,00 

Jumisko T5142019R1 7365015 553405 235 144 45 12,60 150,00 

Jumisko T5142019R2 7362374 555310 267 144 45 39,80 224,25 

 

Taulukko 5. Tutkimusten aikana kairattujen kairasydämien geokemialliset analyysit. 

Reikätunnus Paikka Tilausnumero Näytteitä Analyysit 510P ja 704P Analyysit 811L ja 816PL  

S5222019R4 Leski-Olli 47861 100 100 23  

S5222019R4 Leski-Olli 47862 117 117 - 

S5222019R7 Leski-Olli 47863 132 132 - 

S5222019R5 Leski-Olli 47864 25 25 9 

S5222019R6 Leski-Olli 47864 69 69 1 

T5142019R2 Jumisko 47864 22 22 - 
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5.5.2 Jumisko 

 

Jumiskon (Kuva 13) alueen kairauksissa (yht. 374,25 m) tavattiin profiilin pohjoisosassa R1:llä 

keski-karkearakeista graniittia. Profiilin eteläosassa R2:ssa kivilajien ulkoasu on migmatiittinen 

graniittisten juonien ja suonien vuoksi. Kivilajin paleosomiaines koostuu kairasydämen 

alkupuolella vaihtelevasti amfiboliitista, paragneissistä ja kiilleliuskeista. Kairasydämen 

loppuosassapaleosomi on amfiboliittia sekä heikosti magnetiittikiisua pirotteena sisältävää 

gabromaista syväkiveä, joita analysoitiin geokemiallisesti. Jumiskon kohteesta ei havaittu 

analyysien perusteella viitteitä akkumineraaleista. 

 

5.6 Kallioperägeologiset tutkimukset  

 

Tutkimuksen puitteissa tehdyt kallioperägeologiset tutkimukset ovat edesauttaneet uuden 

tiedon karttumisessa liittyen erityisesti alueen kallioperägeologiseen kehitykseen ja 

karttakuvaan. Päivitetty kallioperägeologinen kartta on esitetty kuvassa 2 ja se tullaan 

siirtämään osaksi GTK:n digitaalista tietokanta-aineistoa vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Tämän tutkimuksen valossa keskeisimpinä saavutuksina voidaan pitää (1) grafiitti-sulfidi 

pitoisten kivien (mustaliuskeiden) löytymistä Posion lounaispuolelta, (2) ultramafisten 

vulkaniittien löytymistä Posion pohjoispuolelta, (3) Posion seurueen sekä Hukkavaaran 

muodostuman (Sodankylän ryhmä) tarkempaa rajaamista alueella, (4) kallioperäkartan 

karttakuvan tarkennus kokonaisuudessaan, sekä (5) rakennegeologisen tulkinnan 

tarkentuminen: 

 

1) Mustaliuskeiden löytyminen Leski-Ollin kairauksista, minkä pohjalta voidaan olettaa että 

kyseisen alueen pohjois-etelä suuntaiset kapeahkot geofysikaaliset johteet aiheutuvat 

grafiitti-sulfidi pitoisista kivistä (Kuva 2: rengastettu alue 1). Ainakin Leski-Ollista 

pohjoiseen olevat johteet ovat todennäköisesti samasta syystä johtuvia (Kuva 2: 

rengastettu alue 1). Tämän perusteella kallioperäkarttaan (DigiKP) on päivitetty 

mustaliuskeita kyseisille alueilla. On myös mahdollista että Posion länsipuolella sekä 

Leski-Ollin eteläpuolella esiintyvät sähköiset johteet aiheutuvat samasta syystä, mutta 

niiden todentaminen vaatisi lisää kairauksia. Toisaalta alueelta ei ole tavattu 

mustaliuskeita paljastumista. 

 

2) Ultramafisten vulkaniittien löytyminen Posion pohjoispuolelta lähinnä Murtotunturin 

alueelta, jotka rajattiin kallioperäkarttaan alueella esiintyvien geofysikaalisten 

anomalioiden ja paljastumahavaintotietojen perusteella (Kuva 2: rengastettu alue 2). 

Vastaavia toistaiseksi määrittelemättömiä ultramafisia kiviä esiintyy pieninä alueina 

Posiolta pohjoiseen, länteen että lounaaseen. Ikämääritysten puuttuessa on epäselvää 

mihin geologiseen yksikköön kivet kuuluvat. 
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3) Posion seurueen sekä Hukkavaaran muodostuman tarkempi rajaaminen on alueen 

kallioperäkartalla (Kuva 2: rengastettu alue 2). Aikaisemmin Posion seurueen kivet ovat 

olleet rajattuna huomattavasti laajemmalle alueelle Posion itäpuolelle, mutta uusien 

tutkimusten valossa näitä kiviä voidaan pitää osana Sodankylän ryhmää. Tämän 

perusteella myös ns. Posion hiertovyöhyke jatkuu todennäköisesti huomattavasti 

pohjoisemmaksi kuin aikaisemmin on oletettu. Posion seurueen kvartsiittien, 

paragneissien ja amfiboliittien tarkempi rajaaminen Posion länsi-, lounais- ja 

pohjoispuolella vaatisi kuitenkin enemmän kohteellista sekä alueellista kartoitusta. 

 

4) Lukuisat pienemmät kallioperäkarttapäivitykset liittyvät lähinnä graniittien, karsikivien 

(kalkki-silikaatti) sekä karbonaattikivien rajaamiseen Posio-Kuusamo välisellä alueella. 

Näillä sekä edellä mainituilla seikoilla on suuri merkitys mittakaavattomassa 

karttakuvassa. 

 

Paljastumatasolla tehdyt rakennegeologiset havainnot ovat lisäksi edesauttaneet alueen 

rakennegeologisessa tulkinnassa, mistä on tulossa yksi kansainvälisen tason erikoisjulkaisu 

(Lahtinen ja Köykkä, 2020). Nykytutkimusten valossa rakenteellisesti Kuusamon liuskejakso 

edustaa tyypillistä hyvin säilynyttä etumaan (poimu- ja työntövyöhykkeen reunaosaa (engl. 

foreland fold and thrust belt), mistä voidaan erottaa neljä erillistä deformaatio vaihetta niiden 

syntyhistorian perusteella n. 1.92–1.81 miljardia vuotta sitten (Lahtinen ja Köykkä 2020). 

 

6 KESKUSTELUA 

 

Vuoden 2019 aikana suoritettiin laajalla alueella revidoivaa kallioperäkartoitusta, kohteellisia 

moreenigeokemian tutkimuksia, lohkare-etsintää, geofysiikan mittauksia ja kallioperäkairausta. 

Tutkimuksiin käytetty aika oli erittäin lyhyt alueen laajuuteen nähden. Nämä tutkimukset eivät 

ole laadultaan poissulkevia, vaan enemmänkin laajentavat olemassa olevaa tietopohjaa 

alueen geologiasta ja sen akkumineraalipotentiaalista. 

Merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää tutkimusalueen eteläosissa (Leski-Olli) suoritettua 

profiilikairausta (Kuva 10). Kairauksella tavattiin voimakkaasti hiertyneitä ja muuttuneita 

kivilajeja joihin liittyy kapeiden grafiittihorisonttien (sähköisten johteiden aiheuttajat) lisäksi 

runsaasti sulfideja (magneettikiisu-(rikkikiisu)). Tässä tutkimuksessa nämä liuskeet 

rinnastetaan Savukosken ryhmän Siulionpalon muodostumaan, mikä esiintyy lähinnä 

Kuusamon liuskejakson itäreunalla (Kuva 2). Tutkimusalueella vastaavia kiviä ei ole tavattu 

aikaisemmin ja lähimmät varsinaiset paljastumahavainnot grafiitti-sulfidi pitoisista 

mustaliuskeista sijaitsevat Rukatunturin pohjoispuolelta Juuman alueelta. Stratigrafisesti ja 

tektonisesti nämä kivet voidaan korreloida Matarakosken muodostumaan Keski-Lapissa että 

Liekopalon litodeemiin Peräpohjalla, mitkä ovat syntyneet syvemmän veden passiivisen 

mannerreunan vaiheessa n. 2.15–2.05 miljardia vuotta sitten (Köykkä ym. 2019). Vastaavia 

korreloituvia kiviä löytyy myös aina Kainuun liuskejaksolta (DigiKP). Köykkä ym. 2019 mukaan 

näiden yksiköiden liuskekivet edustavat ajallisesti ns. hemipelagista kerrostumisympäristöä ja 

sedimentaatiovaihe voidaan linkittää globaalista ryax-orosir kauden superpluumi-tapahtumiin, 
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jotka tuottivat suuria määriä hiilidioksidia ilmakehä-meri systeemiin lisäten mustaliuskeiden 

kerrostumista. Tämän perusteella voidaan myös todeta että varsinaisesta Posion seurueen 

kivistä (Kuva 2) osa saattaa kuulua edellä mainittuun Savukosken ryhmän yksikköön. Tämän 

todentaminen vaatisi kuitenkin lisää maastotutkimuksia sekä varsinkin kallioperäkairauksia ja 

mahdollisesti iänmäärityksiä, sillä osa alueen geofysikaalisista johteista aiheutuu mm. 

karkearakeisista magnetiittipitoisista paragneisseistä. Tutkimusten perusteella voidaan myös 

todeta että Posion itäpuolella esiintyvät serisiittikvartsiitit sekä serisiittiliuskeet edustavat 

paleoproterotsooista Hukkavaaran muodostumaa (Sodankylän ryhmä), joita rajaa ns. Posion 

hiertovyöhyke. Aikaisemmin alueen kivien on tulkittu edustavan arkeeista Posion seuruetta. 

Kuusamon Co-Cu-Au-mineralisaatioiden genesis saattaa liittyä isoissa sedimenttialtaissa 

tapahtuvaan malmiainesta kuljettavien fluidien hydrotermiseen kiertoon ja vuorovaikutukseen 

liuskealueen kivilajien kanssa. Fluidien kierrossa tärkeänä tekijänä pidetään fluidien kykya 

kerätä ja saostaa metalleja, jota kontrolloi kierron aikana muuttuvat hapetus-

pelkistysolosuhteet. Sedimenttisten kivilajien huokoisuus edesauttaa fluidien kiertoa, mutta 

metallien lähteenä pidetään yleensä vulkaanisperäisiä kivilajeja.  

Tutkimusalueella selvimpänä viitteitä em. mineralisaatiotyypistä on kivilajien voimakas 

metasomaattinen muuttuminen (albiittiutuminen, serisiittiiytyminen, kvartsiutuminen, 

karbonaattiutuminen, biotiittiutuminen ja kloriittiutuminen), sekä tunnettujen esiintymien sijainti 

Sodankylän ryhmään kuuluvat Hukkavaaran, Petäjävaaran ja Vaimojärven muodostumassa.  

Kenttätutkimuksissa keskityttiin liuskealueen reunaosiin ja tutkimuksissa ei havaittu viitteitä 

uusista esiintymistä. Vaikka tutkimusalueelta tunnetaan malmiviitteitä ja mineralisaatioita (esim 

Haarakumpu), on merkillepantavaa, että Kuusamon liuskealueen merkittävimmät tunnetut 

esiintymät ja viitteet sijaitsevat liuskealeen keskiosassa. Tämä indikoi, että Kuusamon 

liuskealueen keksiosissa hydroterminen kierto on todennäköisesti ollut voimakkaampaa 

kerrostumien paksuudesta johtuen. Reuna-alueiden ohuempien kerrostumien alueella 

malmiainesta ei ole päässyt saostumaan yhtä tehokkaasti, vaikka viitteitä vastaavasta 

systeemistä onkin havaittavissa.  

Tutkimusalueella sijaitsevien tunnettujen viitteiden (Pahkavaara, Haarakumpu ja Suonna) 

asemaa vaikuttaisi kontrolloivan kivilajien poimurakenteet. Vanhojen kairasydän aineistojen 

revidoinnissa todettiin Sallan alueella (Tuhka-aapa, Petäjälampi ja Onkamojärvi) suoritetuissa 

GTK:n tutkimuksia (Pankka 1995, 1998) merkittäviä Co-pitoisuuksia (> 0,1 % Co). Nämä 

liittyvät hyvin kapeisiin, muutamia kymmeniä senttimetrejä, massiivisiin sulfidijuoniin, jotka 

mahdollisesti edustavat hydrotermiset fluiden pitkälle mobiloituneita osia SSC-tyypin 

mineralisaatiossa. 

Tutkimuksen ansiosta voidaan rajata Co-Cu-Au kriittinen alue paremmin ja suoritetuilla 

tutkimuksilla saatiin vastaus haettuihin kysymyksiin Kuusamon liuskealueen jatkeista kuin 

myös matalalentomagneettisella kartalla näkyvistä mahdollisista liuskeriekaleiksi tulkituista 

kuvioista. Havainnot tukevat Kuusamosta pohjoiseen jatkuvan liuskejakson Co-Cu-Au-

kriittisyyttä. Kuitenkaan alueelta ei ole paikannettavissa matalalentosähköisiltä kartalta 

pinnassa esiintyviä merkittäviä johteita. 

Tutkimusten perusteella merkittäviä laajempia uusia liuskejaksoja ei ole löydettävissä rajatulta 

tutkimusalueelta. Kuusamon liuskejakson jatkeet kohti Sallaa Venäjän rajan tuntumassa ovat 

edelleen heikosti tutkittuja kuin myös etelään kohti Pudasjärveä suuntautuva osa. Jotta koko 
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tutkimusalueesta saataisiin geologian mineraalipotentiaalin kannalta selkeä kuva, se vaatisi 

systemaattista ja pitkäjänteistä geologista tutkimustyötä modernein menetelmin (esim. laajat 

geokemialliset ja geofysikaaliset tutkimukset). Myös perinteisen kallioperäkartoituksen ja 

varsinkin rakennetulkinnan merkitystä ei voida koskaan korostaa liikaa. 

 

7 SUOSITUKSIA 

 

Alle on koostettu mineraalipotentiaalin kannalta merkittävimmät havainnot ja suositukset. 

 Kuusamon liuskealuetta voidaan pitää mineraalipotentiaalisena ja sen tutkimusaste on 

edelleen varsin heikko ajatellen esimerkiksi siihen suunnattujen moderneja 

tutkimusmenetelmiä; 

 Tunnetut mineralisaatiot ovat stratigrafia sidonnaisia liittyen hydrotermisesti 

muuttuneisiin Sodankyläryhmän suprakrustisiin kiviin, jotka toimivat kriittisinä 

horisontteina; 

 Kuusamon liuskealueen tunnetut mineralisaatiot tulevat esiin sähköisin (geofysiikka) 

tutkimusmenetelmin, joten niiden käyttöä tulisi suosia (esim. helikopteri TEM). 

Merkittävään rooliin nousee syväsähköisten menetelmien käyttö, koska matalalennon 

sähköisen komponentin syvyysulottuvuus ei ole suuri; 

 Tämän tutkimuksen pohjalta näyttää siltä, että ”uudet” mineraalipotentiaaliset 

vyöhykkeet sijaitsevat Kuusamon liuskejakson lounaisosissa ja Pudasjärven 

kompleksin itäreunassa kun taas Suomujärjen kompleksin reunassa ei näytä olevan 

merkittäviä liuskejaksoja; 

 Suomujärven kompleksin eteläreunan (Haarakumpu) ja itäreunan (Salla-Kuusamo 

liuskejakon väli) tulisi jatkaa, koska alueelta tunnetaan mineralisaatioita sekä hyviä 

lohkareita. GTK:n tutkimuksia ei suunnattu 2019 näille alueille; 

 Alueen laajempaan mineraalipotentiaalin tarkastelu vaatisi tunnustelevaa 

geokemiallista näytteenottoa, mutta nämä ovat usein kalliita ja luvituksen kannalta 

haasteellisia; 

Tässä tutkimusvaiheessa yhtenä merkittävänä havaintona voidaan pitää Kuusamon 
liuskejakson länsireunasta paikannettua yhtenäistä ja varsin pitkää ultramafisten kivien 
jaksoa. Ultramafisten kivien esiintyminen myös Kuusamo-Salla liuskealueiden välissä 
osoittaa, että vihreäkivialueeseen liittyy oletettua laajempaa ultramafista magmatismia. 
Ultramafisia kiviä on myös havaittu GTK:n aikaisemmissa tutkimuksissa. On epäselvää, että 
ovatko nämä kivet Ni-Cu-Co-PGE kriittisiä. 
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