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1 JOHDANTO 

1.1 Alueen sijainti 

Pajulammen tutkimusalue sijaitsee Kuusamon kunnan itäosassa karttalehdellä Vuotunkiin vievän tien 

pohjoispuolella (kuvat 1 ja 2). Rukalta itään matkaa tietä pitkin kohteelle on noin 18 km. Luoteessa si-

jaitsevalle Juomasuon kultaesiintymälle on etäisyyttä linnuntietä 14,5 km. Alueella on GTK:n kultaa ja 

kuparia koskeva valtaus, jonka Tukes myönsi 25.5.2012. Tutkimusten lähtökohtana oli Jorma Valkaman 

kesällä 2007 löytämä kultaa ja kuparia sisältävä paljastuma, jonka jälkeen aloitettiin kartoitukset ja geofy-

sikaaliset mittaukset. GTK teki valtaushakemuksen 10.2.2009 ja valtausoikeutta koskeva päätös saatiin 

25.5.2012, jonka jälkeen käynnistyivät syväkairaukset. 

 

 

Kuva 1. Pajulampi 1 valtausalueen sijainti. Location of the Pajulampi claim. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, 

lupa nro 13/MML/12 ja HALTIK. 
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Kuva 2. Pajulampi 1 valtausalue, kairareikien ja paljastumien sijainti peruskartalla, keltaisella Jorman kultakallio. 

The Pajulampi claim area, drill holes, outcrops, gold-copper-showing as a yellow dot. Pohjakartta © Maanmitta-

uslaitos, lupa nro 13/MML/12 ja HALTIK. 

 

 

 

1.2 Tutkimuksen tausta, tavoite ja vastuuhenkilöt 

Tutkimukset käynnistyivät kesällä 2007 sen jälkeen kun tutkimusavustaja Jorma Valkama oli löytänyt 

maaperäkartoituksen yhteydessä kuparikiisupitoisen kvartsijuoniston turpeen alta suosaarekkeesta Kuu-

samon Pajulammen maastosta.  

 

Tutkimukset tehtiin PSY:n Hi-tech-metallit-hankkeessa (2141007) ja niiden tavoitteena oli selvittää alu-

een malmipotentiaalia. Geologisten tutkimusten johdosta, suunnittelusta ja raportoinnista on vastannut 

erikoistutkija Olli Sarapää, geofysikaalisten tutkimusten osalta geofyysikko Pertti Turunen. Geologi An-

tero Karvinen teki alueen kallioperäkartoituksen, vastasi kairausten valvonnasta ja raportoinnista. Tutki-

musavustaja Pertti Telkkälä laati kairausprofiilit ja tallensi aineistot tietokantaan. Tutkimusavustaja Martti 

Melamies on tarkistanut kairareikien sijainnit tarkkuus-GPS:llä (DGPS) maastossa. 
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2 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Kuusamon alueen aikaisempien kultatutkimusten tiedot on koottu Erkki Vanhasen (2001) väitöskirjaan. 

Kuusamon alueella mafisilla juonikivillä ja silleillä näyttää olevan selvä yhteys hydrotermiseen sulfidi-

kultamalmien muodostukseen. Hänen mukaansa stratigrafiassa Vihreäkivi 1 muodostuman (GF1) päällä 

olevat alimmat osin evaporaattiset sedimenttimuodostumat ovat osoittautuneet kaikkein potentiaalisim-

miksi kultamalmien esiintymiselle, etenkin kahden puolen väliin tunkeutunutta Vihreäkivi 2 (GF2). Paju-

lammen valtausalue kuuluu Vihreäkivi 3 (GF 3) muodostumaan, jonka yhteydestä Kuusamosta ei tunneta 

merkittäviä kultaesiintymiä (kuva 3). Pajulammen alueella ei ole aiemmin tehty malmitutkimuksia.  

 

Kuva 3. Pajulammen valtausalue ja Kuusamon pohjoisosan tunnetut kultaesiintymät Digi-KP-kartalla. GTK:n 

kairaukset punaisinä täplinä. Bedrock map of the northern Kuusamo (Bedrock of Finland – DigiKP map).  
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Kuva 4. Pajulammen Jorma Valkaman löytämä kupari-kultamineralisaatio paljastettuna. Kiisupitoiset kvartsi-

karboonaattijuonet erottuvat vaalean ruskeana mafisessa metavulkaniitissaa. Copper-gold mineralisation outcrop 

in mafic metavolcanic rock. Photo by Jorma Valkama. 

 

 

3 SUORITETUT TUTKIMUKSET 

3.1 Kallioperäkartoitukset 

Alustavassa kartoituksessa vuonna 2007 otetuissa näytteissä kvartsi-kuparikiisujuonissa ja sen sivuki-

vessä albiitti-karbonaattikivessä on kultaa parhaimmillaan 5.3 ppm ja kvartsi-karbonaattijuonissa kuparia 

maksimissaan 20 % (OS$$-2007-12.1-12.3, analyysitilaus 89723). Kultamineralisaatiossa juonien 

kulkusuunnaksi määritettiin 358 ja kaadesuunnaksi 268/80.  

Toukokuussa 2008 kartoitettiin Pajulammen kultapitoinen kvartsikuparikallio ja tehtiin vasaranäyt-

teenotto (kuva 4). Paljastumasta otettiin näytteet kuparikiisua sisältävistä kapeista 5-20 m leveistä kvartsi-

karbonaatti- ja albiitti-karbonaatti-juonista, jotka leikkaavat metadiabaasia. Analyysiin lähetettiin 23 näy-

tettä (510P ja 704P (EAK1-2008-1.1-1.22). Korkeimmat pitoisuudet tavattiin kupari-kvartsijuonessa 1.6 

ppm Au ja 19 % Cu, myös Pd-pitoisuus, 627 ppb, on anomaalinen (analyysitilaus 85519). Ympäristön 

kartoitus tehtiin kesällä 2008 (havainnot EAK1-2008-22-65). Näytteistä tilattiin 9 kiillotettua ohuthiettä. 
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3.2 Geofysikaaliset tutkimukset 

 

Geofysikaalisten mittausten tavoitteena oli Pajulammen Cu-Au-karbonaattijuoniston seuraaminen mag-

neettisten ja sähköisten mittausten avulla. Alueelle tehtiin pienialainen systemaattinen geofysikaalinen 

mittaus (M+S). Systemaattinen magneettinen ja VLF-R-mittaus tehtiin 250*250 m alueelle. VLF-R-

mittaus tehtiin 250*250 m alueelle. Mineralisaatio erottuu kartalla pienenä positiivisena magneettisena 

anomaliana, koska sen sivukivenä oleva mafinen metavulkaniitti on magneettista (kuva 5). 

Pajulammella tehtiin geofysikaalisia maastomittauksia taulukon 1 mukaisesti. Maastoesteiden takia osa 

suunnitelluista linjoista jäi mittaamatta. 

Taulukko 1 Pajulammen geofysikaaliset maastomittaukset. Geophysical surveys at Pajulampi. 

Menetelmä Pisteitä Profiileja Metriä 

Magnetometraus 396 10 1950 

VLF-R 202 10 1920 

 

VLF-R-kartat esitetään kuvassa 7. Luoteiskulman diabaaseista näkyy heikkoja viitteitä ominaisvastuk-

sessa mutta muuten kumpikaan parametri ei viittaa johteiden olemassaoloon. Kosteasta maankamarasta 

huolimatta ominaisvastukset ovat korkeita, mikä viittaa ohuisiin irtomaihin ja resistiiviseen kallioperään. 

Kairausten mukaan irtomaiden paksuus onkin vain muutamia metrejä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Magneettiset kartat Pajulammelta. Magnetic maps from Pajulampi 
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Magneettinen lentokartta Pajulammen ympäristöstä perustuu kuvan 5 esittämiin täplillä merkattuihin len-

tolinjoihin. Koillisesta länteen kaartuva maksimianomalia on diabaasin aiheuttama ja maanpintamitta-

uksen luoteiskulmassa alkaa näkyä diabaasin vaikutus. Maanpintamittausalueen länsilaidan anomaliary-

kelmä jää lentolinjojen väliin mutta myöskään maanpintamittaus ei varmista onko se yhteydessä diabaa-

siin. Kairatuista rei’istä ei ole tehty petrofysiikkaa; ainoastaan eri kivilajilävistyksistä on raportoitaessa 

tehty suskeptiivisuusmittauksia MS-30-kappamittarilla. Näitä tarkastellaan kuvassa 6. 

 

 

 

Kuva 6. Rei’istä R1, R2 ja R3 tehdyt suskeptiivisuushavainnot. Susceptibility data from drill holes R1, R2, and R3.  

Kuvan 6 yläosassa on magneettisen maanpintamittauksen reikäprofiililla antama anomalia. Mittausalueen 

pienuuden takia anomalian jatkuminen itään ja länteen jää tuntemattomaksi. Alakuvassa esitetään reikien 

R1, R2 ja R3 sydämistä tehdyt suskeptiivisuuden minimi- ja maksimiarvot, kunkin kivilajin sisällä mitattu 

minimi sinisellä ja maksimi punaisella. Kuvasta näkee, että anomalian maksimin kohdalla on mitattu kor-

keita lukemia ja sen itä- ja länsipuolella paljon matalampia. Anomalian aiheuttajan syvyysulottuvuudesta 

mittaus tai kairaus eivät kerro juuri mitään. 
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Kuva 7. Ylhäällä VLF-R:n vaihekulma- ja alhaalla näennäinen ominaisvastuskartta. Top: VLF-R-phase angle map. 

Bottom VLF-R apparent resistivity map. 
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3.3 Kairaukset 

Vuoden 2008 jälkeen Pajulammen alueelle palattiin seuraavan kerran syksyllä 2012 kun valtaus oli vii-

mein saatu voimaan. Kohteeseen kairattiin GTK:n kairauskoneella kuusi reikää, yhteensä 666 m, joiden 

tunnukset ovat T5312012R1-R6 (Taulukko 1). Kaikki reiät sijoittuivat tilan 305-423-45-0 alueelle. Rei-

kien koordinaatit paikannettiin tarkkuus-GPS:llä (DGPS). Reikien sijainti on esitetty kuvassa 2. 

Taulukko 2. Pajulammen syväkairausreikien sijainti- ja analyysitiedot. Location of the drill cores in KKJ coordi-

nates and  analyses: methods, numbers and orders(www.labtium.fi) 

Syväkairaus/Kuusamo/Pajulampi/2012               

Reikätunnus 

koodinaatit 

        x                    y 

korkeus  

z 

suunta/ 

kaltevuus syvyys maata 

suoja-

putki 705P 511PM analyysit  

  m  m m aste m m m kpl kpl tilnro 

T5312012R1 7345633 3607762 273 88/45 106.00 3.70 3.80 34 34 47510 

T5312012R2 7345634 3607785 273 268/45 107.20 1.60 1.70 47 47 47511 

T5312012R3 7345630 3607715 273 88/45 121.85 3.80 3.90 42 42 47512 

T5312012R4 7345584 3607740 272 88/45 122.80 4.50 4.60 42 42 47513 

T5312012R5 7345581 3607697 273 88/45 101.30 2.50 2.60 27 27 47514 

T5312012R6 7345627 3607662 273 88/45 107.10 5.50 5.60 32 32 47515 

 

3.4 Näytteenkäsittely 

Kairasydännäytteet raportoitiin alustavasti maastossa ja yksityiskohtaisesti GTK:n Lepikontien kaira-

sydänvarastolla, jonne näytteet varastoitiin. Näytteet siirretään myöhemmin GTK:n valtakunnalliseen kai-

rasydänarkistoon, joka on Lopella. Kairasydämistä valittiin näytteet mineralogisiin tutkimuksiin ja analy-

sointiin. Analysoitavat näytteet valittiin 2-3 metrin pätkissä malmi- ja kivilajirajoja noudattaen. Näytteet 

halkaistiin sahaamalla. 

3.5 Näytteiden analysointi 

Vuoden 2007 ja 2008 kartoitusnäytteet (analyysitilaus 89723) analysoitiin menetelmillä 511P ja 704P ja 

85519 menetelmällä 510P ja 704P (www.labtium.fi). Kairasydämen tilaukset 47510 - 47515, yhteensä 

224 analyysiä, analysoitiin menetelmillä 511PM ja 705P (Au, Pd, Pt) Labtiumin laboratorioissa. Lisäksi 

reiästä R2 tehtiin kuusi kokokivianalyysiä (175X, 307PM, 811L) tyyppinäytteistä. 

3.6 Mineralogiset tutkimukset 

Kairasydännäytteistä tehtiin 6 hiettä mineralogisia tutkimuksia varten (taulukko 3).  

Taulukko 3. Kairasydännäytteiden mineralogiset tutkimukset. Polished thin sections from drill cores. 

Näytetyyppi Näytenumero Kivilaji Malmimineraalit 

koh T5312012R2 22.00 Hornblendiitti Magnetiitti, SKII 

koh T5312011R2 34.80 Albiitti-karbonaattijuoni Magnetiitti, SKII, CUKI 

koh T5312011R2 45.60 Metadiabaasi Magnetiitti 

koh T5312011R2 51.80 Hornblendiitti Magnetiitti 

koh T5312011R2 89.85 Hornblendiitti Magnetiitti, SKII 

koh T5312011R2 100.15 Metadiabaasi Magnetiitti, SKII 

 

 

http://www.labtium.fi/
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4 TUTKIMUSTEN TULOKSET 

4.1 Alueen kallioperä 

Valtausalueen kallioperä on pääosin heikosti paljastunutta suoaluetta. Suolla on vain muutamia pieniä 

kallionokkia näkyvissä. Ne koostuvat mafisesta metavulkaniitista, jossa on paikoin heikkoa rikkikiisupi-

rotetta.  

Tutkimusalueen valtakivilaji, mafinen metavulkaniitti, edustaa Sodankylä-ryhmän Ruukinvaara muodos-

tumaa DigiKP:llä vastaten Silvennoisen luokittelussa Vihreäkivi 3:a. Kallioperäkartan mukaan sivukivenä 

on arkoosikvartsiitti, joka kuuluu Vaimojärvimuodostumaan. Sitä peittävät Rukatunturi muodostuman 

kontinentaaliset klastiset kvartsiitit, jotka vaihettuvat dolomiiteiksi. Alueellinen metamorfoosiaste vastaa 

vihreäliuskefasiesta. Tutkimusalueella mafisten metavulkaniittien seassa on karkeampia mafisia juonia, 

jotka kairausraporteissa raportoitiin honblendiiteiksi ja metadiabaaseiksi. Hornblendiitit ovat amfibolipor-

fyyrisia gabromaisia kivilajeja, jotka ovat karkeampia raekooltaan kuin ofiittiiset. Keskenään nämä kivila-

jit ovat vaihettuvia. Valtausalueen kairauksissa lävistettiin kvartsi-karbonaattijuonia, joissa on vaihtelevia 

määriä kupari- ja rautakiisua pirotteena ja rakopinnoilla. Näissä ei kuitenkaan tavattu kultaa vaikka ne 

muistuttavat paljastumassa tavattuja kultapitoisia juonia.  

 

Kuva 8. Kairareikien sijainti magneettisella maanpintamittauskartalla. Drill holes on the magnetic map. Basemap 

Haltik. 

4.2 Kairaustulokset 

Kairaussuunta valittiin kohtisuoraan magneettisia anomalioita (kuva 8) ja Au-Cu-juonien kulkua vasten 

lukuunottamatta R2 joka kairattiin henkselinä länteen (taulukko 2). R1 on etureikä, jonka etäisyys 

mineralisaatiosta on 8 m itään. Reikä lävistää alussa karkearakeista hornblendiittia, epidoottidiabaasia, 

jossa karbonaattijuonia ja välillä 10.8-12.2 kvartsi-karbonaattijuonta (kuva 9), sen jälkeen hornblendiittia, 
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jossa kapeita karbonaattijuonia ja lopussa biotiittiutunutta mafista vulkaniittia, joissa on satunnaisesti 

heikkoa kupari- ja rikkikiisupirotetta. Analyyseissä kultapitoisuus oli kuitenkin maksimissaan vain 29 

ppb, palladium 50 ppm ja kuparipitoisuus 512 ppm. Hornblendiitti sisältää magnetiittia pirotteena. 

R2 kairattiin mineralisaation alle vastakkaisesta suunnasta noin 15 m päässä mineralisaatiosta. Reikä 

lävisti aluksi magnetiittirikasta hornblendiittia, jossa karbonaattijuonia ja muuttunutta magnetiittipitoista 

mafista vulkaniittia. Syvyysvälillä 33.9-36.2 m tavattiin koostumukseltaan fuksiitti-albiittikiveä oleva 

felsinen juoni, jossa on kapeita kvartsi-karbonaattijuonia ja niissä hieman rikkikiisua pirotteena. Loppu-

päässä reikää tavattiin karkearakeista tummaa hornblendiittia ja hienorakeisempaa mafista vulkaniittia. 

Mafisessa vulkaniitissa on biotiittiutumista, kloriittiutumista ja epidoottiutumista. R2:ssa kultapitoisuus 

on maksimissaan 36 ppb, palladium 202 ppb ja kupari 1870 ppm.  

R3 kairattiin R2 taakse ja se lävistää hornblendiittiä ja epidoottiutunutta diabaasia, joissa magnetiittia ja 

ohuita karbonaattijuonia sekä satunnaisesti rikki- ja kuparikiisupirotetta. Serisiittialbiittikiveä on kaksi 

parin metrin välikerrosta. Kulta-, kupari ja palladiumpitoissuudet ovat alhaisia (korkeimmillaan 22 ppb 

Au, 22 ppb Pd, 620 ppm Cu). R6 on R4:n takareikä. Siinä lävistettiin mafista vulkaniittia, hornblendiittia 

ja albiitti-karbonaattikiveä. Kivilajit ovat paikoin selvästi magneettisia. Muuttuminen ilmenee epidoottiu-

tumisena, biotiittiutumisena ja karbonaattijuonina. Paikoin on vähäistä rikki- ja kuparikiisupirotetta. Mal-

mipitoisuudet ovat alhaiset (24 ppb Au, 65 ppb Pd, 560 ppm Cu, max). 

R4 on eteläisemmän profiilin etureikä, joka lävistää mafista vulkaniittia. Siinä on alussa albiittiutumista ja 

runsaasti magnetiittia. Epidoottiutumista, karbonaattiutumista, biotiittiutumista ja kloriittiutuminen on 

paikoin. Rikki- ja kuparikiisua esiintyy heikkona pirotteena. Malmipitoisuudet ovat alhaiset (16 ppb Au, 

54 ppb Pd, 702 ppm Cu, max). R5 kairattiin reiän R4 taakse. Kairauksessa lävistettiin mafista vulkaniittia, 

intermediääristä ja karbonaattirikasta tuffiittia sekä epidoottidiabaasia. Analyyseissä malmipitoisuudet 

jäivät alhaisiksi. 

Kuvissa 9 ja 10 esitetyissä leikkauksissa näkyy, että kuparilla ja kullalla on selvä korrelaatio vaikka 

pitoisuudet ovatkin alhaisia. Liitteessä 1 on esitetty analyysitilasto R2:n kairasydämistä. 

 

Kuva 9. Pohjoisen profiilin R1-R3, R6:n pitoisuudet ovat alhaiset mutta kullalla ja kuparilla on selvä korrelaatio. 

Northern section of the drill cores shows bedrock types and gold (red) and copper (green) contents with high cor-

relation.  
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Kuva 10. Eteläinen profiili R4-R5. Southern section of the drill cores R4-R5 shows bedrock types and gold (red) 

and copper (green) contents.  

  

Kuva 11. Mineralisoituneen paljastuman alle kairattu reikä R1 lävistää karkearakeista hornblendiittia, epidootti-

diabaasia (6.60-8.60) ja albiitti-serisiitti- (-10.80), kvartsi-karbonaattijuonia (-12.20) vastaten yläpuolisen minera-

lisaation kivilajistoa. Drill hole R1 penetrates the same rock types as in the outcropped mineralization: coarse 

grained hornblendite (-6.60), epidote-diabase (-8.60), albite-sericite (-10.80) and quartz-carbonate dikes(-12.20). 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa selvitettiin Pajulammen valtausalueen malmipotentiaalia. Kairauksin tarkistettiin paljas-

tumassa tavattujen kulta-kuparipitoisten kvartsi-karbonaattijuonien jatkuvuutta syvemmälle kallioperään 

ja sitä liittykö alueen magneettisiin anomalioihin vastaavan tyyppistä mineralisoitumista. Tutkimus oli 

luonteeltaan kohteellista keskittyen pienelle alueelle. Kahdelta kairausprofiililta saatujen tulosten perus-

teella mineralisaatio on hyvin pienialainen eikä sillä todettu olevan jatkuvuutta syvemmälle. Kairauksissa 

tavattiin samantyyppisiä juonia, mutta niihin ei liittynyt malmiutumista. Mafisten vulkaniittien mineralo-

giassa tavattiin jonkin asteista muuttumista, epidoottiutumista, karbonaattiutumista ja kloriittiutumista, 

mutta ei merkkejä voimakkaammasta hydotermisesta muuttumisesta. GTK ei jatka tutkimuksia Pajulam-

mella vaan luopuu valtauksesta vuoden 2013 lopussa.  

 

 

6 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 

Kairasydämet säilytetään toistaiseksi GTK:n Rovaniemen yksikön kairasydänvarastossa ja arkistoidaan 

myöhemmin Lopen valtakunnalliseen kairasydänarkistoon. Kairasydämistä otettuja digitaalisia kuvatie-

dostoja säilytetään GTK:n Rovaniemen yksikössä. Kairasydämistä tehtyjä kiillotettuja ohuthieitä säilyte-

tään GTK:n Rovaniemen yksikössä. 

 

Kaikki valtausalueen ja sen lähiympäristön numeerinen aineisto, kuten kairasydänraportit, kallioperä- ja 

lohkarehavainnot, kemialliset analyysit, geofysikaaliset mittaustulokset ja geologinen kartta on tallennettu 

GTK:n tietokantoihin ja ohessa mukana seuraavalle CD-tallenteelle. 
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Pajulammen tutkimusten kustannukset vuosina 2007-2013 

Kairauskustannukset   53280 € 

Analyysikustannukset  17920 € 

Muut kulut    25000 € 

Yhteensä   96200 €
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R2:n analyysitilasto (511PM). Descriptive statis-
tics of  drill core R2. 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ag ppm 49 .0 .1 .0 .0 

Al 49 8890.0 34900.0 22348.8 6426.4 

As 49 10.0 10.0 10.0 .0 

B 49 5.0 32.7 10.6 8.0 

Ba 49 33.1 365.0 128.8 77.4 

Bi 49 .0 .1 .0 .0 

Ca 49 8910.0 83400.0 26769.6 15841.1 

Ce 49 7.2 18.9 10.5 2.2 

Co 49 22.7 57.2 34.9 7.8 

Cr 49 47.2 268.0 124.1 55.7 

Cu 49 38.5 1870.0 288.7 300.1 

Fe 49 32000.0 101000.0 58926.5 18055.1 

K 49 546.0 9750.0 3458.0 2252.9 

La 49 1.0 10.4 3.5 1.5 

Li 49 7.2 32.4 18.7 6.1 

Mg 49 9650.0 35100.0 21654.1 7929.1 

Mn 49 493.0 3680.0 873.9 568.9 

Mo 49 .2 62.6 1.8 8.9 

Na 49 553.0 2120.0 1295.1 506.6 

Ni 49 34.8 178.0 84.1 35.2 

P 49 380.0 720.0 529.0 69.4 

Pb 49 10.0 19.1 10.5 1.6 

S 49 93.6 3770.0 522.7 588.1 

Sr 49 16.8 142.0 51.8 28.0 

Te 49 .0 .1 .0 .0 

Th 49 .4 .9 .7 .1 

Ti 49 323.0 5020.0 2640.8 769.3 

U 49 .1 3.9 .3 .5 

V 49 63.7 237.0 141.9 38.5 

W 49 .1 .1 .1 .0 

Y 49 7.1 20.1 11.4 2.4 

Zn 49 28.4 125.0 51.6 16.1 

Au ppb 49 5.0 36.1 7.4 5.7 

Pd 49 17.5 202.0 34.6 25.0 

Pt 49 5.0 6.1 5.2 .3 


