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1 SELVITYS SUOMEN KALLIOPERÄN URAANIPITOISUUDESTA 
Tässä raportissa käsitellään Suomen kallioperän keskimääräistä uraanipitoisuutta alueittain jao-
teltuna. Käytettyjä aineistoja ovat GTK:n geologiset ja aerogeofysikaaliset kartat, Fennoscandian 
Ore Deposit Database (FODD)-tietokanta, malmiesiintymä ja -viitetietokannat ja Rock Geoche-
mical Database of Finland (RGDB, irrotettu tietokannasta 14.10.2010; Rasilainen et al., 2007; 
Rasilainen et al., 2008) sekä tekijöiden julkaisemattomat aineistot. 

1.1 Geologinen tausta 
Uraani ja torium ovat alkuaineita, jotka geokemiallisten ominaisuuksiensa perusteella rikastuvat 
maankuoren muodostumisprosesseissa yläkuoreen ja erityisesti graniittisiin kivilajeihin. Maapal-
lon mannerkuoren keskimääräinen U-pitoisuus on 1.3 ppm (parts per million) ja yläkuoressa 2.7 
ppm, eli noin kaksinkertainen koko kuoreen verrattuna; vastaavat luvut toriumilla ovat 5.6 ppm 
ja 10.5 ppm (Rudnick & Gao, 2003). Kuoren keskimääräinen Th/U-suhde on noin 4. RGDB-
aineiston perusteella Suomen kallioperän keskimääräinen U-pitoisuus on 2.0 ppm, Th-pitoisuus 
8.9 ppm ja Th/U-suhde 5.6 (Taulukko 1). 

Suomen kallioperä on osa Fennoskandian kilpeä, jonka alueelta löytyvät Euroopan vanhimmat 
kivilajit. Suomi voidaan kallioperän iän perusteella jakaa arkeeisiin (ikä 3.5 – 2.7 miljardia vuot-
ta) ja proterotsooisiin (ikä 2.5 – 1.5 miljardia vuotta) alueisiin, joista arkeeisten alueiden pinta-
ala on n. 1/3 ja proterotsooisten alueiden pinta-ala n. 2/3 koko Suomen pinta-alasta. Arkeeiset 
alueet sijaitsevat Raahe–Kitee –linjan koillispuolella, proterotsooisia alueita löytyy joka puolelta 
Suomea (Kuva 1). 

Kivilajivaihtelu ja samalla uraani- ja toriumpitoisuuksien vaihtelu sekä arkeeisten että protero-
tsooisten alueiden sisällä on suurta, mutta joitakin yleisiä piirteitä voidaan havaita. Aerogeofysi-
kaalisella säteilykartalla (U-kanava) näkyy, että uraanin hajoamissarjan aiheuttama gammasätei-
ly on keskimäärin heikompaa arkeeisilla alueilla ja voimakkainta Etelä-Suomessa, missä on run-
saasti proterotsooisia, uraania sisältäviä graniitteja (Kuva 2). Suomen päälaen arkeeisella alueella 
oleva voimakas U-kanavan anomalia aiheutuu proterotsooisesta Vainospään graniitista. Th-
kanavan säteilykartassa monet uraanin suhteen anomaaliset alueet näkyvät myös Th-
anomaalisina (Kuva 3). Th-anomaalisia alueita on lisäksi monissa sellaisissa paikoissa (esim. 
Lapin granuliittikaari), joissa U-kanavan säteily on melko heikkoa. 

Suomen alueelta tunnetaan lukuisia uraaniesiintymiä, jotka eivät kuitenkaan ole taloudellisesti 
kannattavia. GTK:n malmiviitetietokannassa on satoja uraanilohkare- ja kallioviitteitä (Kuva 4). 
Lisäksi uraani esiintyy monissa malmiesiintymissä esim. kullan, kuparin tai molybdeenin kanssa. 
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Kuva 1.   Suomen kallioperäkartta mittakaavassa 1:5 000 000 
(http://www.gtk.fi/domestic/arkisto/suomenkalliopera5milj.pdf, Geologian tutkimuskeskus, Espoo, 1999; 
mukailtu Korsman et al., 1997). Arkeeisten kivilajien esiintymisalueet on rajattu punaisella viivalla. 
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Kuva 2.   Aeroradiometrinen U-kanavakartta (GTK). 
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Kuva 3.   Aeroradiometrinen Th-kanavakartta (GTK). 
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Kuva 4.   Suomen alueelta tunnetut uraaniesiintymät ja malmiviitteet (GTK).Kivilajirajat ovat samat, kuin 
Kuvassa 1. 

2 URAANIN ALUEELLINEN JAKAUMA SUOMEN KALLIOPERÄSSÄ 
GTK:n Suomen kalliogeokemian tietokanta (RGDB; Rasilainen et al., 2007) sisältää geokemial-
lista kokokivianalyysitietoa, joka kuvastaa Suomen kallioperän kivilajivaihtelua. Rasilainen et al. 
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(2008) julkaisivat 1:1 000 000 –mittakaavaisen Suomen kallioperäkartan mukaisten yksiköiden 
ja niiden yhdistelmien kemialliset keskipitoisuudet. Aineisto sopii taustapitoisuus- ja vertailuar-
voiksi kuoren kehitystä, metallogeniaa ja ympäristöä koskeviin tutkimuksiin. Tässä raportissa 
olevaan tarkasteluun jako on kuitenkin mittakaavaltaan liian suuri ja julkaistuista taulukoista 
puuttuvat Th/U-suhteet. Seuraavassa tarkastelussa Suomen kallioperä on jaettu tekijöiden geolo-
gisen tiedon valossa osa-alueisiin, joiden keskimääräistä kivilajijakaumaa ja uraanipitoisuutta 
voidaan pitää alueellisesti edustavina (Kuva 5). Alueelliset keskiarvot on laskettu RGDB-
tietokannasta (versio 14.10.2010) ja niitä on paikoin täydennetty tekijöiden omilla aineistoilla. 

Aluekuvauksessa on ensin esitetty lyhyesti alueen geologiset yleispiirteet ja sen jälkeen uraanin 
ja toriumin keskiarvo-, minimi- ja maksimipitoisuudet sekä keskimääräiset Th/U-suhteet RGDB-
tietokannasta rajatun aineiston perusteella. Kuvissa 6-20 on käytetty pohjakarttana Suomen kal-
lioperäkartasta mittakaavassa 1:5 000 000 leikattuja paloja, kartan ja kivilajiselitykset voi ladata 
GTK:n internetsivuilta (http://www.gtk.fi/domestic/arkisto/suomenkalliopera5milj.pdf, Geologi-
an tutkimuskeskus, Espoo, 1999; mukailtu Korsman et al., 1997). Lopuksi alueita on vertailtu 
keskenään, jotta voitaisiin esittää geologisesti samankaltaisille alueille yhteisiä piirteitä tai selit-
tää havaittuja eroja. 
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Kuva 5.   Uraanin keskimääräisen pitoisuuden tarkastelualueet.Pohjakartta: Suomen kallioperäkartta 1:5 
000 000 (http://www.gtk.fi/domestic/arkisto/suomenkalliopera5milj.pdf, Geologian tutkimuskeskus, Es-
poo, 1999; mukailtu Korsman et al., 1997) 

2.1 Inarin arkeeinen alue 
Suomen päälaella sijaitseva Inarin alue (Kuva 6) koostuu valtaosin arkeeisista, yli 2.7 miljardia 
vuotta vanhoista, koostumukseltaan tonaliittisista tai granodioriittisista gneisseistä ja amfibolii-
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teista (muinaisia vulkaanisia kiviä) sekä merenpohjan savista syntyneistä kiillegneisseistä. Alu-
eella on myös proterotsooinen, n. 1.78 miljardin vuoden ikäinen Vainospään graniitti-intruusio, 
jonka geokemia ja keskimääräinen U-pitoisuus poikkeavat alueen muusta kallioperästä. Vainos-
pään graniitti erottuu aerogeofysikaalisilta gammasäteilykartoilta selvästi sekä uraani- että to-
riumkanavilla (Kuvat 2 ja 3). Inarin alueelta ei tunneta uraaniesiintymiä eikä uraanimalmiviittei-
tä. 

Inarin arkeeisen alueen U-pitoisuus on keskimäärin 2.26 ppm. Keskimääräinen Th-pitoisuus on 
13.1 ppm ja vaihteluväli 0.25–58.7 ppm. Keskimääräinen Th/U-suhde alueella on 6.9, mikä viit-
taa uraanin köyhtymiseen toriumin suhteen. Alhaisimmat U-pitoisuudet on mitattu kiillegneis-
seistä ja amfiboliiteista, korkeimmat (max. 21.3 ppm) koostumukseltaan graniittisista kivistä.  

 

Kuva 6.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Inarin arkeeisella alueella (lähde: RGDB, GTK). 
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2.2 Lapin granuliittikaari 
Lapin granuliittikaari (Kuva 7) edustaa kivilajeiltaan maapallon keskikuorta, joka tunkeutui ylä-
kuoren päälle Kuolan blokin törmätessä Fennoskandian kilpeen n. 1.95 miljardia vuotta sitten. 
Alueen kivilajit ovat pääasiassa korkean paineen ja lämpötilan granuliitteja, joissa uraanipitoi-
suus on hyvin alhainen. Lapin granuliittikaaren alueelta tunnetaan yksi pitoisuudeltaan vähäinen 
uraanimalmiviite kalliosta. 

Granuliittikaaren U-pitoisuus on lähes poikkeuksetta alle yläkuoren keskimääräisen pitoisuuden 
(< 2.7 ppm). U-pitoisuuden keskiarvo alueella on 0.74 ppm ja suurin mitattu pitoisuus on 5.5 
ppm. Th-pitoisuus on keskimäärin 7.45. Keskimääräinen Th/U-suhde alueella on 9.5, mikä viit-
taa uraanin voimakkaaseen köyhtymiseen toriumin suhteen. 

 

Kuva 7.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Lapin granuliittikaaren alueella (lähde: RGDB, GTK). 
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2.3 Itä-Lapin arkeeinen alue 
Itä-Lapin arkeeinen alue (Kuva 8) käsittää Sodankylän ja Savukosken alueella olevan gneissialu-
een, Tuntsan kiillegneissijakson ja granuliittikaaren alapuolella olevan Tana-vyöhykkeen, jotka 
kaikki ovat iältään >2.7 miljardia vuotta. Alueelta löytyy lisäksi proterotsooisia graniitteja sekä 
n. 380 miljoonaa vuotta vanha Soklin karbonatiitti-intruusio, johon sisältyy yksi Suomen tunne-
tuista uraaniesiintymistä. Karbonatiitissa on laajemmin toriumia kuin uraania, molemmat alkuai-
neet esiintyvät pyrokloori-mineraalissa. Lisäksi Soklin fosfaattimalmissa (karbonatiitin päällä 
olevassa rapaumassa) on hajonneesta pyrokloorista peräisin olevaa toriumia ja uraania. Soklin 
lisäksi alueelta ei tunneta muita uraanimalmiviitteitä. 

Itä-Lapin arkeeisen U-pitoisuus on keskimäärin 1.3 ppm. Alhaisimmat U-pitoisuudet on mitattu 
emäksisistä ja ultraemäksisistä kivilajeista, korkeimmat pitoisuudet (max. 17 ppm) liittyvät koos-
tumukseltaan graniittisiin kiviin. Th-pitoisuus on keskimäärin 7.45 ppm (max. 50.9 ppm). Kes-
kimääräinen Th/U-suhde Itä-Lapin arkeeisella alueella on 6.9. 

 

Kuva 8.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Itä-Lapin arkeeisella alueella (lähde: RGDB, GTK). 

 

2.4 Käsivarren arkeeinen alue 
Käsivarren alueella on sekä arkeeisia gneissejä että proterotsooisia graniitteja ja liuskeita (Kuva 
9). Koska proterotsooisten kivilajien lähtömateriaali on valtaosin arkeeista, on aluetta kuitenkin 
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käsitelty ”arkeeisena”. Kilpisjärven ja Haltin alueen kivilajit poikkeavat lisäksi muun Suomen 
kallioperästä, sillä ne kuuluvat n. 450 miljoonaa vuotta vanhaan Kölivuoristoon. Käsivarren alu-
eelta tunnetaan yksi malmiviite kalliosta Haltin alueelta sekä Palkiskurun pieni uraaniesiintymä. 

Käsivarren arkeeisen alueen 125 näytteen keskimääräinen uraanipitoisuus on 1.73 ppm. Muuta-
massa näytteessä U-pitoisuus on alle määritysrajan ja maksimipitoisuus alueella on 24.6 ppm. 
Pienimmät U-pitoisuudet on mitattu emäksisistä kivistä ja suurimmat graniiteista. Keskimääräi-
nen Th-pitoisuus on 9.73 ppm ja Th/U-suhde 6.25. 

 

Kuva 9.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Käsivarren arkeeisella alueella (lähde: RGDB, GTK). 

 

2.5 Keski-Lapin liuskejakso 
Keski-Lapin proterotsooinen liuskejakso (Kuva 10) on yksi Suomen malmipotentiaalisimmista 
alueista. Alueelta tunnetaan suuri määrä kulta-, kupari- ja rautamalmiaiheita ja alueella on lukui-
sia toimivia ja suljettuja kaivoksia. Kallioperä koostuu valtaosin pintasyntyisistä kivistä kuten 
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vulkaniiteista, kvartsiiteista ja kiilleliuskeista. Alueella on lisäksi granodioriittisia ja graniittisia 
intruusioita. Keski-Lapin liuskejakson alueelta tunnetaan runsaasti uraanimalmiviitteitä sekä 
lohkareina että kalliosta. Alueella on lisäksi neljä tunnettua uraaniesiintymää (Laavivuoma, Pah-
tavuoma-U, Aakenusvaara ja Kesänkitunturi), joista kolmessa ensimmäisessä uraani esiintyy pi-
kivälkejuonina. 

Keski-Lapin liuskejakson 351 näytteen keskimääräinen uraanipitoisuus on 1.73 ppm (max. 37.2 
ppm). Suuri osa yläkuoren keskimääräisen U-pitoisuuden ylittävistä näytteistä (68 näytettä) on 
graniitteja. Alueen kvartsiiteissa ja emäksisissä vulkaniiteissa pitoisuudet ovat yleisesti < 2.0 
ppm. Th-pitoisuus on keskimäärin 6.8 ppm ja Th/U-suhde 4.5. 

 

Kuva 10.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Keski-Lapin liuskejakson alueella (lähde: RGDB, GTK). 

 

2.6 Kuusamon-Sallan liuskejakso 
Kuusamon-Sallan liuskejakso (Kuva 11) on kivilajeiltaan pitkälti Keski-Lapin liuskejakson kal-
tainen. Liuskejakso koostuu varhaisproterotsooisista vulkaanisista kivistä ja niiden päälle kerros-
tuneista kvartsiiteista, joihin on tunkeutunut emäksisiä diabaasijuonia. Kuusamon-Sallan liuske-
jakso on potentiaalinen erityisesti kullan ja kuparin suhteen ja monissa alueen kultaesiintymissä 
on mukana myös uraania (esim. Juomasuo). Varsinaiseksi uraaniesiintymäksi voidaan luokitella 
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Kouvervaaran esiintymä, jota on tutkittu 1980- ja 2000-luvuilla. Liuskejakson alueelta löytyy 
uraanimalmiviitteitä sekä lohkareina että kalliosta. 

Kuusamon-Sallan liuskejakson keskimääräinen uraanipitoisuus on 0.98 ppm ja pitoisuudet ovat 
lähes poikkeuksetta alle yläkuoren keskimääräisen pitoisuuden (<2.7 ppm). Maksimipitoisuus 
(9.25 ppm) on mitattu kvartsia ja maasälpää sisältävästä arkoosikvartsiitista. Toriumpitoisuus on 
keskimäärin 4.51 ppm ja vaihteluväli 0.14-35.80 ppm. Th/U-suhde on 4.88, eli lähellä yläkuoren 
keskiarvoa. Kuusamon-Sallan-liuskejaksolla tavataan uraaniesiintymiä siitä huolimatta, että kal-
lioperän keskimääräinen uraanipitoisuus on alhainen. 

 

Kuva 11.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Kuusamon-Sallan liuskejakson alueella (lähde: RGDB, 
GTK). 

2.7 Keski-Lapin graniittialue 
Keski-Lapin graniittialue (Kuva 12) peittää laajoja osia Kolarin, Pellon, Rovaniemen, Sodanky-
län, Kemijärven ja Posion kunnista. Graniitit ovat syntyneet n. 1.8 miljardia vuotta sitten tapah-
tuneen manner-manner-törmäyksen seurauksena, jolloin maankuori paksuuntui ja suli osittain 
tuottaen suuren määrän graniittista magmaa. Graniittien joukosta löytyy jäänteitä kivilajeista, 
joiden sekaan graniitit tunkeutuivat. Koska uraani ja torium rikastuvat graniittisiin suliin, näkyy 
Keski-Lapin graniittialue säteilykartoilla ympäröiviä alueita anomaalisempana (Kuvat 2, 3). Alu-
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eelta ei tästä huolimatta tunneta kuin yksi pieni ja pitoisuudeltaan heikko esiintymä (Orajärvi), 
jossa on toriumia huomattavasti runsaammin kuin uraania.  

Keski-Lapin graniittialueen 220 näytteen keskimääräinen U-pitoisuus on 2.49 ppm ja vaihteluvä-
li 0.08-14.80 ppm. Valtaosa analysoiduista näytteistä on graniitteja. Toriumpitoisuus on keski-
määrin 19.77 ppm ja vaihteluväli 0.17-91.70 ppm. Th/U-suhde on 10.71, mikä viittaa uraanin 
voimakkaaseen köyhtymiseen toriumin suhteen. 

 

Kuva 12.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Keski-Lapin graniittialueella (lähde: RGDB, GTK). 

 

2.8 Peräpohjan liuskejakso 
Proterotsooinen Peräpohjan liuskejakso (Kuva 13) on samankaltainen kuin Keski-Lapin ja Kuu-
samon-Sallan liuskejaksot. Eteläreunassa liuskejakson vulkaaniset ja sedimenttiset kivilajit ovat 
hyvin säilyneitä ja muuttumattomia, mutta jakson pohjoisreunaa kohti metamorfoosiaste kasvaa 
ja Keski-Lapin graniittialueen vaikutus lisääntyy, jolloin liuskejakson kivilajit ovat kokeneet de-
formaatiota ja muuttumista. 
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Peräpohjan liuskejakson alueella malminetsintä ei ole ollut yhtä aktiivista kuin Keski-Lapin tai 
Kuusamon alueilla, mutta alueelta tunnetaan joitakin uraanimalmiviitteitä sekä lohkareina että 
kalliosta. Peräpohjan alueelta löytyi 1970-1980-luvuilla muutama pieni uraaniesiintymä (Mus-
tamaa ja Ranta-Tulkkivaara), joita tutkittiin maastotutkimuksilla ja syväkairauksilla. Vuonna 
2008 AREVA löysi uraani- ja kultamalmiaiheen liuskealueen pohjoisosista Romppaan-
Rumavuoman alueelta, mutta aihetta ei ole vielä päästy tutkimaan pintanäytteenottoa järeämmil-
lä menetelmillä. Romppaan malmiaihetta voidaan silti pitää 2000-luvun uraanibuumin toistaisek-
si merkittävimpänä uutena löytönä. 

Liuskejakson uraanipitoisuus on keskimäärin 1.45 ppm. Yläkuoren keskiarvopitoisuutta korke-
ampia uraanipitoisuuksia (max. 13.4 ppm) esiintyy monesta muusta alueesta poiketen lähinnä 
kiillegneisseissä ja mustaliuskeissa eikä niinkään graniiteissa, joita Peräpohjan liuskejakson alu-
eella on hyvin vähän. Toriumpitoisuus on keskimäärin 6.26 ppm ja Th/U-suhde (4.16) vastaa 
yläkuoren keskiarvoa. 

 

Kuva 13.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Peräpohjan liuskejakson alueella (lähde: RGDB, GTK). 

2.9 Itä-Suomen ja Pudasjärven arkeeinen alue 
Suomen laajin, yhtenäinen arkeeisten kivien alue ulottuu Etelä-Lapista Oulun seudulle, Savoon 
ja Pohjois-Karjalaan (Kuva 14). Valtaosa alueen kivistä on iältään arkeeisia (3.5-2.7 miljardia 
vuotta), mutta alueen keskiosaa halkoo kapea proterotsooinen liuskejakso, jolla sijaitsevat esim. 
Talvivaaran mustaliuskemuodostumat. Alueen eteläreunassa arkeeisten kivien sekaan on tunkeu-
tunut proterotsooisia graniitteja. Arkeeinen kuori voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: (1) syväki-
vigneissialueisiin, jotka koostuvat tonaliittis-granodioriittisista gneisseistä ja leukograniiteista 
sekä (2) vihreäkivivyöhykkeisiin ja kiillegneissialueisiin, jotka koostuvat pintasyntyisistä kivila-
jeista. Itä-Suomen ja Pudasjärven arkeeiselta alueelta tunnetaan suuri määrä uraanimalmiviitteitä 
sekä lohkareina että kalliosta. Alueella on myös useita uraaniesiintymiä, joista osa on arkeeisissa 
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kivilajeissa ja osa proterotsooisten kivien puolella. Kaikki tutkitut arkeeisissa kivilajeissa olevat 
uraaniesiintymät ovat kuitenkin iältään proterotsooisia. 

Pudasjärven arkeeisella alueella tehtiin uraanimalminetsintää 1970-1980-luvuilla, jolloin löydet-
tiin Kuohungin esiintymä. AREVA jatkoi tutkimuksia vuonna 2007, jolloin alueelta löytyi Asen-
tolamminojan uraanilohkareikko, jossa on muutaman neliökilometrin alueella tuhansia 
uraanimalmilohkareita. Asentolamminojaa ei ole vielä tutkittu sen enempää, mutta on todennä-
köistä, että Kuohunki ja Asentolamminoja kuuluvat jaksoon, jossa on todettu uraanimineralisaa-
tioita yli 25 km matkalla. 

Puolangan, Paltamon ja Sotkamon kuntien alueelta löytyvät Puokion, Nuottijärven ja Losonvaa-
ran uraaniesiintymät, jotka sijaitsevat proterotsooisissa kivilajeissa. Arkeeisiin kivilajeihin liitty-
vät puolestaan Lötön, Kapustan ja Hevon esiintymät Kuhmossa, Puutosmäki Kuopiossa sekä 
Revonkylä ja Mustalampi-Eronlampi Joensuussa. Toso Siilinjärvellä, Temo Nilsiässä, Petrovaara 
Juuassa sekä Sääperin Th-esiintymä Tohmajärvellä sijaitsevat proterotsooisissa kivilajeissa. 

Itä-Suomen ja Pudasjärven arkeeisen alueen keskimääräinen uraanipitoisuus on 1.27 ppm ja 
Yläkuoren keskiarvoa runsaammin uraania sisältävät näytteet (max. 28.2 ppm) ovat enimmäk-
seen graniitteja (iältään todennäköisesti proterotsooisia) ja mustaliuskeita. Toriumpitoisuuden 
keskiarvo alueen näytteissä on 7.66 ppm (max. 86.3 ppm). Th/U-suhde alueella on keskimäärin 
8.03, mikä viittaa uraanin köyhtyneen toriumin suhteen. 
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Kuva 14.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Itä-Suomen ja Pudasjärven arkeeisella alueella (lähde: 
RGDB, GTK). 
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2.10 Kiimingin liuskejakso 
Kiimingin liuskejakso (Kuva 15) on eteläisin arkeeisen alueen reunalla olevista varhaisprotero-
tsooisista liuskejaksoista. Keski-Lapin ja Peräpohjan liuskejaksoista poiketen Kiimingin liuske-
jakso koostuu valtaosin kiilleliuskeista vulkaanisten kivien ollessa huomattavasti harvinaisempia. 
Eteläosiltaan liuskejakso rajoittuu proterotsooisiin graniitteihin. Kiilleliuskeet syntyvät valtame-
ren pohjan savisedimenteistä, joiden koostumus heijastaa niiden lähtöaluetta. Näin ollen Kiimin-
gin liuskejaksoa voidaan pitää edustavana otoksena keskimääräisestä varhaisproterotsooisesta 
kuoresta. Liuskejakson alueelta ei tunneta uraanimalmiviitteitä eikä uraaniesiintymiä. 

Kiimingin liuskejakson keskimääräinen uraanipitoisuus on 61 näytteen perusteella 2.42 ppm. 
Korkeimmat uraanipitoisuudet on mitattu mustaliuskenäytteistä (max. 9.61 ppm). Toriumpitoi-
suuden keskiarvo on 9.36 ppm ja vaihteluväli 0.14-50.60 ppm. Th/U-suhde on 4.74, mikä on 
melko lähellä yläkuoren keskiarvoa. 

 

Kuva 15.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Kiimingin liuskejakson alueella (lähde: RGDB, GTK). 
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2.11 Raahe-Kitee-vyöhyke 
Proterotsooinen Raahe-Kitee-vyöhyke (Kuva 16) sijoittuu Itä-Suomen arkeeisen alueen lounais-
puolelle. Vyöhykkeen kivilajit ovat valtaosin pintasyntyisiä sedimenttikiviä ja vulkaanisia muo-
dostumia, joihin on tunkeutunut n. 1.89-1.87 miljoonan vuoden ikäisiä graniitteja. Raahe-Kitee-
vyöhyke on monien metallien suhteen malmipotentiaaliltaan erittäin suuri ja alueella sijaitsevat 
mm. Pyhäsalmen, Vihannin, Kotalahden ja Outokummun kaivokset. 

Vyöhykkeeltä tunnetaan myös uraanimalmiviitteitä sekä lohkareina että kalliosta ja alueella on 
useita tunnettuja uraaniesiintymiä. Länsiosassa vyöhykettä sijaitsevat Ylipään ja Vihannin 
uraaniesiintymät, keskiosissa Pyylehdon ja Savijärven esiintymät ja itäosissa Sotkuman ja Lipe-
rinsalon sekä Kolin jakson esiintymät, joihin kuuluvat mm. Paukkajanvaara ja Riutta Joensuussa. 
Kaikki Raahe-Kitee-vyöhykkeen uraaniesiintymät on löydetty 1950-1980-luvuilla. Paukkajan-
vaarassa uraania on koelouhittu ja rikastettu 1958-1961. AREVA tutki Riutan uraaniesiintymää 
vuosina 2006-2009. 

Raahe-Kitee-vyöhykkeen 618 näytteen keskimääräinen uraanipitoisuus on 1.90 ppm (max. 18.2 
ppm). Yhteensä 112 näytteessä uraanipitoisuus on yläkuoren keskiarvopitoisuutta (2.7 ppm) kor-
keampi. Vyöhykkeen länsiosissa on enemmän korkeita uraanipitoisuuksia kuin itäosissa, missä 
tunnettujen uraaniesiintymien läheltä kerätyissä näytteissä pitoisuudet ovat erittäin alhaisia (Ku-
va 16). Toriumin keskipitoisuus on 7.61 ppm (max. 86.3 ppm). Th/U-suhde on 4.4, mikä on lä-
hellä yläkuoren keskiarvoa. 
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Kuva 16.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Raahe-Kitee-vyöhykkeen alueella (lähde: RGDB, GTK). 

2.12 Länsi-Suomen liuskealue 
Länsi-Suomen liuskealue (Kuva 17) on proterotsooinen metasedimenttialue, jonka kokemat pai-
ne-lämpötilaolosuhteet ovat muuttaneet alueen savisedimentit kiillegneisseiksi. Kiillegneisseihin 
on lisäksi tunkeutunut granodioriittisia ja graniittisia sulia. Vulkaanisia kiviä on melko vähän. 
Alueelta tunnetaan uraanimalmiviitteitä melko runsaasti sekä lohkareina että kalliossa. Tunnettu-
ja uraaniesiintymiä on erityisesti alueen itälaidalla, mistä löytyvät Ruotsalon, Köyhäjoen, Man-
derbackan ja Isokylän köyhät esiintymät. Länsirannikolla sijaitseva Korsnäsin suljettu lyijy-
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kaivos sisälsi lyijyhohteen lisäksi uraanimineraaleja sekä apatiittia ja monatsiittia, joissa on har-
vinaisia maametalleja (REE), toriumia ja uraania. Korsnäsin ympäristöstä on löydetty 
uraanimalmiviitteitä lohkareista. 

Länsi-Suomen liuskealueen uraanipitoisuus on keskimäärin 2.33 ppm. Alhaisimmat pitoisuudet 
on mitattu alueen harvoista emäksisistä vulkaniiteista ja korkeimmat (max. 16.1 ppm) graniiteis-
ta ja granodioriiteista. Toriumpitoisuuden keskiarvo on 9.68 ppm ja keskimääräinen Th/U-suhde 
( 4.56) on lähellä yläkuoren keskiarvoa. 

 

Kuva 17.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Länsi-Suomen liuskealueella (lähde: RGDB, GTK). 

2.13 Keski-Suomen graniittialue 
Keski-Suomen graniittialueen (Kuva 18) valtakivilajit ovat 1.89-1.87 miljardia vuotta vanhoja 
graniitteja, granodioriitteja ja emäksisempiä syväkiviä, jotka ovat tunkeutuneet niitä hiukan van-
hempiin, syväkivien välissä jäänteinä oleviin proterotsooisiin sedimentteihin ja vulkaanisiin ki-
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viin. Syväkivet ovat syntyneet varhaisproterotsooisen mikromantereen ja arkeeisen mantereen 
törmäyksessä. Keski-Suomen graniittialueelta tunnetaan verrattain vähän uraanimalmiviitteitä ja 
alueella on ainoastaan kaksi vähäistä uraaniesiintymää (Lemmetty Keiteleellä ja Näärinki-
Tutunen Juvalla). Tunnettujen esiintymien vähäisyys voi johtua osittain siitä, ettei Keski-
Suomen alueella ole juurikaan etsitty uraanimalmia. 

Keski-Suomen graniittialueella 1433 näytteen uraanipitoisuuden keskiarvo on 2.21 ppm. Noin 
neljäsosassa näytteistä U-pitoisuus ylittää yläkuoren keskiarvopitoisuuden 2.7 ppm. Toriumia on 
keskimäärin 7.90 ppm ja Th/U-suhde (3.82) vastaa yläkuoren keskiarvoa. 

 

Kuva 18.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Keski-Suomen graniittialueella (lähde: RGDB, GTK). 

2.14 Etelä-Suomen graniittialue 

Etelä-Suomen graniittialueella (Kuva 19) valtakivilajeina ovat graniitit ja graniittista ainesta si-
sältävät migmatiitit, joiden väleistä löytyy sedimenttikivi- ja vulkaniittijaksoja ja vanhempia sy-
väkiviä. Etelä-Suomen alue muodostui manner-mannertörmäyksessä n. 1.85-1.80 miljardia vuot-
ta sitten, jolloin muodostui uraanista rikkaita graniittisulia. Toinen graniittien muodostumista-
pahtuma alueella oli n. 1.65-1.55 miljoonaa vuotta sitten, jolloin kuoren ohenemisen ja lämpe-
nemisen seurauksena syntyi rapakivigraniitteja, jotka poikkeavat geokemialtaan alueen van-
hemmista graniiteista, mutta ovat myös uraanipitoisia. Etelä-Suomen graniittialuetta voidaan pi-
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tää maailmanlaajuisesti merkittävänä uraanigraniittiprovinssina, joka on verrattavissa esim. kes-
kisessä Ranskassa oleviin Herkyynisiin uraanigraniitteihin ja Namibian Erongon alueen alaskiit-
tisiin graniitteihin. 

Etelä-Suomen alueella on etsitty uraanimalmia 1950-luvulta alkaen, jolloin löydettiin suuri osa 
nykyisin tunnetuista yli kymmenestä esiintymästä. Askolan Lakeakallion, Luhdin ja Monninky-
län sekä Pernajan Käldön esiintymiä koelouhittiin ja -rikastettiin 1950-luvun lopulla. 
Uraanimalmiviitteitä on runsaasti sekä lohkareina että kalliossa ja alueen graniitit sisältävät ylei-
sesti magmasta kiteytynyttä, primääriä uraniniittia sekä muita radioaktiivisia alkuaineita sisältä-
viä mineraaleja. Palmotun uraaniesiintymä Länsi-Uudellamaalla löydettiin vuonna 1980. Etelä-
Suomen graniittialueelta tunnetaan myös Th-esiintymiä, kuten Nummi-Pusulassa sijaitseva Ko-
vela. Aeroradiometrisillä kartoilla (Kuvat 2 ja 3) Etelä-Suomen graniittialue näkyy selvästi ano-
maalisena vyöhykkeenä. 

Etelä-Suomen graniittialueen 1100 näytteen keskimääräinen uraanipitoisuus on 3.07 ppm ja 
maksimipitoisuus on 54.8 ppm. Noin puolet näytteistä sisältää uraania yli yläkuoren keskiarvopi-
toisuuden (2.7 ppm) ja valtaosa näistä näytteistä on graniitteja tai graniittisia migmatiitteja. To-
riumpitoisuuden keskiarvo on 11.66 ppm. Keskimääräinen Th/U-suhde on 4.18, mikä on lähellä 
yläkuoren keskiarvoa. 

 

Kuva 19.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Etelä-Suomen graniittialueella (lähde: RGDB, GTK). 
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2.15 Ahvenanmaan rapakivigraniittialue 
Ahvenanmaan saaristo (Kuva 20) koostuu suurimmaksi osaksi n. 1.54 miljardia vuotta vanhasta 
rapakivigraniitista ja vähäisessä määrin graniitti-intruusion vanhemmista sivukivistä. Aluetta 
voidaan pitää tyyppiesimerkkinä graniittialueesta yleensä ja rapakivigraniittialueesta erityisesti. 
Ahvenanmaalla ei ole tehty uraanimalminetsintää eikä sieltä tunneta yhtään malmiviitettä tai 
esiintymää. 

Ahvenanmaan rapakivigraniittialueen 35 näytteen keskimääräinen uraanipitoisuus on 5.49 ppm 
ja vaihteluväli 0.65-11.40 ppm. Kaikissa rapakivigraniittinäytteissä U-pitoisuus on > 4.0 ppm. 
Toriumpitoisuus on keskimäärin 18.33 ppm ja vaihteluväli 2.18-60.00 ppm. Th/U-suhde alueella 
on keskimäärin 3.29, mikä on selvästi pienempi kuin yläkuoren keskimääräinen suhde 4.0. 

 

Kuva 20.   Kallionäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Ahvenanmaan rapakivigraniittialueella (lähde: RGDB, 
GTK). 

3 POHDINTAA ALUEIDEN JA KIVILAJIEN URAANIPITOISUUKSISTA 
Taulukossa 1 on esitetty alueittain lasketut U-, Th- ja Th/U-arvot (näytemäärä, keskiarvo, medi-
aaniarvo, alle määritysrajan olevien näytteiden lukumäärä, minimiarvo ja maksimiarvo). Yleises-
ti ottaen alueen keskimääräinen uraanipitoisuus on sitä korkeampi, mitä enemmän alueella on 
graniitteja. Graniittivaltaiset alueet poikkeavat Th/U-suhteeltaan toisistaan siten, että esimerkiksi 
Keski-Lapin graniittialuetta voidaan pitää toriumin suhteen rikastuneena ja Ahvenanmaan rapa-
kivigraniittialuetta puolestaan uraanin suhteen rikastuneena. Etelä-Suomen graniittialueen U- ja 
Th-pitoisuudet ovat yläkuoren keskipitoisuuksia hieman korkeammat, mutta Th/U-suhde vastaa 
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keskimääräistä arvoa. Graniittien Th/U-suhteen erot johtuvat todennäköisesti lähtömateriaalin 
erosta, sillä Keski-Lapin graniitit ovat sulaneet osittain vanhasta arkeeisesta kuoresta kun taas 
Etelä-Suomen graniittien lähtömateriaali edustaa nuorempaa, proterotsooista saarikaariainesta. 

RGDB-tietokannassa on graniiteiksi luokiteltuja kallionäytteitä 1053 kpl (Kuva 21). Näissä kes-
kimääräinen uraanipitoisuus on 4.04 ppm ja toriumpitoisuus 19.00 ppm. Uraanin maksimipitoi-
suus (54.80 ppm) on määritetty Etelä-Suomen graniittialueelta kerätystä näytteestä, toriumin 
maksimipitoisuus (91.70 ppm) puolestaan Keski-Lapin graniittialueelta. Etelä-Suomen graniitti-
alueelta löytyy monin paikoin graniitteja, joista on mitattu 500-800 ppm uraanipitoisuuksia (L.S. 
Lauri, julkaisematonta aineistoa). Etelä-Suomen 1.85-1.80 miljardin vuoden ikäisten graniittien 
keskimääräinen uraanipitoisuus on välillä 5.5-8.2 ppm (Kukkonen ja Lauri, 2009). Rapakivigra-
niiteissa on RGDB-tietokannan 143 näytteen perusteella uraania keskimäärin 5.45 ppm ja to-
riumia 24.12 ppm, joten Ahvenanmaan rapakivigraniittialuetta voidaan pitää melko hyvin kaik-
kia rapakivigraniittialueita edustavana pienestä otoksesta huolimatta. Keskimääräinen uraanipi-
toisuus arkeeisilla alueilla on 1-2 ppm lukuun ottamatta Inarin aluetta, missä Vainospään prote-
rotsooinen graniitti kohottaa keskimääräistä U-pitoisuutta yli 2 ppm. 
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Kuva 21.   Graniittinäytteiden U-pitoisuudet (ppm) Suomessa (lähde: RGDB, GTK). Pohjakartta: Suo-
men kallioperäkartta 1:5 000 000 (http://www.gtk.fi/domestic/arkisto/suomenkalliopera5milj.pdf, Geolo-
gian tutkimuskeskus, Espoo, 1999; mukailtu Korsman et al., 1997) 

Arkeeisen alueen Th/U-suhde (6.25–8.03) on korkeampi kuin proterotsooisen. Arkeeisen kallio-
perän korkeampi Th/U-suhde verrattuna proterotsooiseen kallioperään saattaa johtua uraanin ja 
toriumin erilaisesta geokemiallisesta käyttäytymisestä hapettavissa olosuhteissa sekä protero-
tsooisen kallioperän sisältämän sedimenttiaineksen ja rapautumisprosesseissa kierrätetyn, kyp-
semmän materiaalin suuremmasta suhteellisesta osuudesta. Torium on hyvin niukkaliukoinen 
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maanpinnan olosuhteissa, kun taas uraani liukenee herkästi hapellisen ilmakehän rapautumispro-
sesseissa (kts. myös Cuney, 2010). Maapallon hapellinen ilmakehä kehittyi noin 2.2 miljardia 
vuotta sitten. Suomen arkeeinen kallioperä (pääosin 2.8-2.7 miljardin vuoden ikäistä) on synty-
nyt hapettoman ja proterotsooinen kallioperä (pääosin 1.9-1.8 miljardin vuoden ikäistä) hapelli-
sen ilmakehän aikana. 

Uraani on vähintään kolme kertaa yleisempi alkuaine merivedessä kuin torium. Jos olosuhteet 
sallivat uraanin saostumisen tai adsorboitumisen merellisissä sedimentaatioprosesseissa, sitä on 
aina saatavilla enemmän kuin toriumia. Tietyissä sedimentaatioprosesseissa uraani rikastuu suh-
teessa toriumiin, esim. karbonaattikivien muodostuessa (meriveden uraani saostuu karbonaatin 
kanssa, Th/U~0,8) ja orgaanista ainesta sisältävien peliittisten sedimenttien kerrostuessa (uraani 
kiinnittyy orgaanisen aineksen karboksyyliryhmiin). Suomen arkeeisen kallioperän alueella on 
melko vähän paragneissejä (lisäksi kivet muodostuivat ennen hapellisen ilmakehän syntyä), kun 
taas proterotsooisen kallioperän alueella on paljon myös sedimenttiainesta (kierrätettyä manterei-
sen kuoren ainesta), jonka Th/U on todennäköisesti pienempi kuin arkeeisen kallioperän. Näin 
siis liuskealueilla ja proterotsooisilla syväkivialueilla (joissa on kuoren osittaisen sulamisen kaut-
ta myös liuskealueiden komponenttia) on pienempi Th/U-suhde kuin arkeeisessa kallioperässä. 

Proterotsooisilla liuskejaksoilla keskimääräinen U-pitoisuus on n. 1.5-2.5 ppm välillä. Korkeim-
mat keskimääräiset pitoisuudet on mitattu Kiimingin ja Länsi-Suomen alueilta, missä on runsaas-
ti graniitteja liuskeiden joukossa. Kuusamon-Sallan liuskejakso poikkeaa muista liuskejaksoista 
alhaisen U-pitoisuutensa perusteella, mikä johtuu siitä, että valtaosa alueen näytteistä on otettu 
hyvin vähän uraania (ja toriumia) sisältävistä emäksisistä vulkaniiteista ja kvartsiiteista. Uraania 
runsaammin sisältävät sedimenttikivet kuten kiilleliuskeet ja mustaliuskeet puuttuvat Kuusamo-
Salla liuskejaksolta lähes täysin. Mustaliuskenäytteitä löytyy RGDB-tietokannasta yhteensä 10 
kpl Peräpohjan ja Kiimingin liuskejaksoista sekä Talvivaaran alueelta keskeltä Itä-Suomen ar-
keeista aluetta. Kymmenen mustaliuskenäytteen keskimääräinen uraanipitoisuus on 8.77 ppm ja 
toriumpitoisuus 6.13 ppm. Loukola-Ruskeeniemen (1991) lähes 400 näytettä käsittävässä aineis-
tossa mustaliuskeiden uraanin mediaanipitoisuudet vaihtelevat välillä 4–18 ppm. Mustaliuskeet 
ovat huomattavan rikastuneita uraanin suhteen verrattuna toriumiin, mikä näkyy matalassa kes-
kimääräisessä Th/U-suhteessa (1.13). 

Lapin granuliittikaari poikkeaa muista alueista hyvin alhaisen uraanipitoisuutensa perusteella. 
Sen sijaan korkein mitattu toriumpitoisuus (271 ppm) on granuliittikaaren alueelta olevasta näyt-
teestä. Granuliitit ovat korkeassa paineessa ja lämpötilassa syntyneitä kiviä, joissa ei ole vettä 
sisältäviä mineraaleja, kuten kiilteitä tai amfiboleja. Uraani on poistunut granuliitteja tuottavan 
metamorfoosin aikana irronneen, vesipitoisen fluidifaasin mukana alueen kivistä toriumin jää-
dessä paikalleen. 

Kivilajin uraanipitoisuuden lisäksi oleellinen tieto on se, mihin mineraaleihin uraani on kivessä 
sitoutunut. Monet aksessoriset mineraalit (esim. zirkoni, monatsiitti, apatiitti) ottavat uraania ja 
toriumia hilaansa, jolloin uraani on sitoutunut lujasti kiveen. Varsinaiset uraanimineraalit (esim. 
uraniniitti ja sekundaariset uraanimineraalit) ovat maanpinnan hapellisissa olosuhteissa huomat-
tavasti helppoliukoisempia. Vaikealiukoisen ja helppoliukoisen uraanin osuudet kiven ko-
konaisuraanipitoisuudesta voidaan melko helposti arvioida, jos käytettävissä on hivenalku-
ainekoostumuksen sisältävä kokokivianalyysi (Friedrich et al., 1987). 
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Taulukko 1.   Alueelliset U-, Th- ja Th/U-arvot tarkasteltujen näytteiden perusteella laskettuna (RGDB; irrotettu tietokannasta 14.10.2010; Rasilainen et  

al., 2007; Rasilainen et al., 2008).

              

Alue 
näyte-
määrä 

U-keski-
arvo/ppm 

U-
mediaa-
ni/ppm 

< määri-
tys-

rajan/kpl 
Umin/
ppm 

Umax/
ppm 

Th-keski-
arvo/ppm 

Th-
mediaa-
ni/ppm 

< määri-
tys-

rajan/kpl 
Thmin/ 
ppm 

Thmax/
ppm 

Th/U-
keski-
arvo 

Th/U-
mediaani 

Inarin arkeeinen alue 106 2.26 1.11 1 0.11 21.30 13.10 5.80 - 0.25 58.70 6.86 5.58 
Lapin granuliittikaari 316 0.74 0.57 15 0.08 5.49 7.45 4.21 12 0.13 271.00 9.50 7.75 
Itä-Lapin arkeeinen alue 171 1.29 0.73 14 0.09 17.00 7.45 5.47 12 0.14 50.90 6.91 5.03 
Käsivarren arkeeinen alue 125 1.73 1.06 4 0.08 24.60 9.73 5.55 4 0.13 69.40 6.25 4.15 
Keski-Lapin liuskejakso 351 1.73 0.75 30 0.08 37.20 6.80 3.38 19 0.16 47.90 4.50 4.00 
Kuusamo-Salla liuskejakso 139 0.98 0.66 1 0.09 9.25 4.51 2.75 - 0.14 35.80 4.88 4.15 
Keski-Lapin graniittialue 220 2.49 1.60 1 0.08 14.80 19.77 16.60 - 0.17 91.70 10.71 7.07 
Peräpohjan liuskejakso 195 1.45 0.65 22 0.08 13.40 6.26 2.98 9 0.16 59.60 4.16 3.62 
Itä-Suomen ja Pudasjärven arkeei-
nen alue 1329 1.27 0.65 91 0.08 28.20 7.66 4.63 39 0.13 86.30 8.03 5.12 
Kiimingin liuskejakso 61 2.42 2.34 5 0.10 9.61 9.36 8.77 - 0.14 50.60 4.74 3.83 
Raahe-Kitee-vyöhyke 618 1.90 1.66 11 0.08 18.20 7.61 7.07 7 0.16 86.30 4.40 3.73 

3.18 

Länsi-Suomen liuskealue 297 2.33 2.31 4 0.10 16.10 9.68 9.78 6 0.23 49.80 4.56 4.06 
Keski-Suomen graniittialue 1433 2.21 1.91 8 0.09 17.10 7.90 6.99 7 0.13 49.90 3.82 3.22 
Etelä-Suomen graniittialue 1100 3.07 2.44 7 0.09 54.80 11.66 9.80 6 0.14 79.80 4.18 3.56 

  
  
 
 

  
  

Ahvenanmaan rapakivigraniittialue 35 5.49 5.29 - 0.65 11.40 18.33 18.00 - 2.18 60.00 3.29 
Koko Suomi 6496 1.99 1.39 214 0.08 54.80 8.92 6.52 121 0.13 271.00 5.59 3.91 
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