
 
 
Pohjois-Suomen yksikkö 
M06/3524/2006/1/10 30.4.2006 
Rovaniemi 

 

Tutkimustyöselostus Ranuan kunnassa 
valtausalueella Rytisuo 1 

(kaivosrekisterino. 7371/1) tehdyistä 
malmitutkimuksista vuosina 2002 - 2004 

Tapani Mutanen 

 

 

  



    
  
 
 

      

 

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 
Päivämäärä / Dnro 

30.4.2006 

Raportin laji 

M06 
Tekijät 

Tapani Mutanen 

Toimeksiantaja 

Geologian tutkimuskeskus 

Raportin nimi 

Tutkimustyöselostus Ranuan kunnassa valtausalueella Rytisuo 1 (Kaivosrekisterino. 7371/1) tehdyistä malmitut-
kimuksista vuosina 2002 – 2004 
Tiivistelmä 

Kohde liittyy hankkeen ”Magmatismi ja malminmuodostus” (hankeno. 2901000) tutkimuksiin Ranualla. Tutki-
muksissa selviteltiin aeromagneettisilla matalalentokartoilla olevia magneettisia anomalioita geofysikaalisin 
maanpintamittauksin ja sydännäytekairauksilla. 
 
Rytisuo-kohde on magneettinen anomalia (maksimi n. 9000 nT) jonka ala on 150 x 200 m. Samalle kohdalle tulee 
selvä positiivinen painovoiman jäännösanomalia (0.35 mGal). Kohteeseen kairattiin viisi syväkairausreikää (yht. 
340.30 m). Anomalian aiheuttajaksi selvisi ultramafinen magneettinen piippumainen intruusio. Piipun ydinosat 
koostuvat massamaisista magnetiittipitoisista talkki-karbonaatti-kloriittikivistä. Näissä on pieniä määriä tremoliit-
tia ja usein antofylliittiä. Piipun reunaosat ovat sarvivälkerikkaita ultramafiitteja (sarvivälke-tremoliitti-
kloriittikiviä), joista karbonaatti ja talkki usein puuttuvat. Reunaosissa ja leikkaavien juonten ympärillä magnetiit-
tia on vähemmän tai se puuttuu. Sivukiviin yltäneet reiät päätyivät dioriittiin (R153) ja uraliittidiabaasijuoneen 
(R155). 
 
Piipun ydinosien talkki-karbonaatti-kloriittikivi on hyvin Mg-rikas (MgO 26.7 – 30.2 %). Geokemiallisista 
piirteistä päätellen (Cr < 10 ppm, Ni 170-200 ppm, apatiitti- ja zirkonipitoisuus, LREE-rikastuminen) kyseessä o
silikokarbonatiitti, jonka silikaattimineraalit ovat metamorfoosissa hydrautuneet. Leikkaavat juonikivet ovat gra-
niitteja ja (meta-)lamprofyyreja. Juonien ympärillä ja muuallakin on voimakkaasti muuttuneita biotiittirikkaita 
kiviä (biotiitti-kloriitti-amfiboli). 

n 

 
Reiässä R153 on 1.5 ppm Au/1.7 m biotiitti-plagioklaasi- ja biotiittikivissä. Todellinen paksuus on pienempi. 
Talkkirikkaassa kivissä on matala Ni-pitoisuus ja erittäin matala Cr. Näiden kivien talkki saattaisi soveltua käyttö-
tarkoituksiin (esim. puutereihin) joissa vaaditaan matalia haittametallipitoisuuksia. 
Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) 

malminetsintä, kulta, talkki, silikokarbonatiitti 
Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) 

Lapin lääni, Ranua, Rytisuo 

Karttalehdet 

3524 04 
Muut tiedot 

 
Arkistosarjan nimi 

valtausraportti 
Arkistotunnus 

M06/3524/2006/1/10 
Kokonaissivumäärä 

11 s. 
Kieli 

suomi 
Hinta 

 
Julkisuus 

julkinen 

Yksikkö ja vastuualue 

Pohjois-Suomen yksikkö/Kallioperä ja raaka-aine 
Hanketunnus 

2901000 
Allekirjoitus/nimen selvennys 

 
Tapani Mutanen 

Allekirjoitus/nimen selvennys 

 

 

  



    
  
 
 

      
  

GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND DOCUMENTATION PAGE 
Date / Rec. no. 

30.4.2006 

Type of report 

M06 
Authors 

Tapani Mutanen 

Commissioned by 

GTK 

Title of report 

Report of exploration on the claim Rytisuo 1, Ranua, in 2002 – 2004 (Mine register no. 7371/1) 

Abstract 

Rytisuo is one of the targets of the exploration work of the project ”Magmatism and ore genesis” at Ranua. Explo-
ration consisted of ground geophysical line surveys and diamond core drilling of selected magnetic anomalies on 
the low altitude aeromagnetic maps. 
 
Rytisuo is a magnetic anomaly (max. 9000 nT) with an area of 150 by 200 meters. A positive residual gravity 
anomaly (0.35 mGal) coincides with the magnetic high. The five diamond core drill holes (total 340.30 m) inter-
sected an ultramafic magnetic pipe-like intrusion. The core parts of the pipe consist of talc-carbonate-chlorite 
rocks containing disseminated magnetite, with small amounts of tremolite and occasionally anthophyllite. The 
border parts of the pipe consist of hornblende-rich ultramafic rocks (hornblende-tremolite-chlorite rocks) that often 
lack carbonate and talc. Magnetite is scarce or lacking in border parts, as well as in the altered surroundings of 
younger dykes. The DDH R153 reached a dioritic wall rock; DDH R155 ended in a uralite diabase dyke. 
 
The talc-carbonate-chlorite rock of the core is very rich in MgO (26.7 – 30.2 wt.%). Geochemical features (Cr < 
10 ppm, Ni 170 – 200 ppm, occurrence of apatite and zircon, LREE enrichment) suggest that the rock is silicocar-
bonatite, with metamorphically hydrated silicates. The cutting dykes are granites and (meta-) lamprophyres. The 
wall rocks of the dykes show strong biotite alteration (biotite-chlorite-amphibole rocks) but similarly altered rocks 
also occur elsewhere. 
 
Gold occurs in biotite-plagioclase rocks and biotite rocks in DDH R153 (1.5 ppm Au/1.7 m). The true thickness is 
smaller. The talc-rich rocks have low Ni and very low Cr. Talc with low Ni and Cr might find use in certain cos-
metic or health products (like powders).  
 
Keywords 

Exploration, gold, talc, silicocarbonatite 
Geographical area 

Lappi province, Ranua, Rytisuo 

Map sheet 

3524 04 
Other information 

 
Report serial 

Claim report 
Archive code 

M06/3524/2006/1/10 
Total pages 

11 p. 
Language 

Finnish 
Price 

 
Confidentiality 

public 
Unit and section 

Northern Finland Office/Bedrock Geology and Re-
sources 

Project code 

2901000 

Signature/name 

 
Tapani Mutanen 

Signature/name 

 



    
  
 
 

      
  

Sisällysluettelo  

Kuvailulehti 
Documentation page 

 

1 JOHDANTO 1 
1.1 Tausta 1 
1.2 Tutkimuskohteen sijainti 1 
1.3 Alueen yleisgeologia 2 

2 MALMITUTKIMUKSET VALTAUKSELLA 3 
2.1 Geofysikaaliset mittaukset 3 
2.2 Kairaukset 4 
2.3 Analyysit 4 

3 KIVILAJIT: MINERAALIT JA KEMIALLINEN KOOSTUMUS 7 

4 ESIINTYMÄN ARVIOINTI 10 

5 VALTAUKSESTA LUOPUMISEN SYYT 10 

KIRJALLISUUSVIITTEET 11 

TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 11 

LIITTYY-AINEISTO 11 
 
KUVATEKSTIT: 
Kuva 1.   Valtausalueen Rytisuo 1 sijainti. 2 
Kuva 2.   Magneettinen väripintakartta, totaalikentän vuon tiheys, painovoimalinjat mustalla. 5 
Kuva 3.   Väripintakartta; VLF-R:n näennäinen ominaisvastus, sinisellä vaihekulma. 6 
 
TAULUKKOTEKSTIT: 
Taulukko 1. Valtaus Rytisuo 1, syväkairauksen reikätiedot. 4 
Taulukko 2.   Valtaus Rytisuo 1, syväkairausten analyysitiedot. 7 
 
 



   1 
  
 
 

1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 
GTK:n hankkeessa ”Magmatismi ja malminmuodostus” (hankeno. 2901000) selviteltiin Ranual-
la vuosina 1999-2006 pienialaisia magneettisia anomalioita. Kohteissa tehtiin geologista kartoi-
tusta ja lohkare-etsintää, geofysikaalisia maastomittauksia (magneettisia, sähköisiä VLF-R ja 
gravimetrisia mittauksia, seismistä kallionpintaluotausta) ja niiden perusteella syväkairauksia. 
Anomalioiden aiheuttajat olivat piippumaisia ja juonimaisia magnetiittipitoisia intrusiivisista 
magmakiviä: alkalikiviä, syeniittejä, ferropikriittejä, komatiittisarjan serpentiniittejä ja plagio-
klaasihornblendiitteja; Tervonkankaan anomalian aiheuttaja on ultraemäksis-emäksinen juoni-
kompleksi. Ultramafiset intruusiot antavat selvän positiivisen painovoima-anomalian; syeniitit 
(Kokalmus) ja egiriini-albiittikivet (Simontaival) eivät tiheydeltään poikkea sivukivistä.  

Alkalikivissä ja syeniiteissa oli kohonneina pitoisuuksina Cu, Ag, Nb, Zr ja apatiitti, komatiitti-
sissa serpentiniiteissä Ni, ferropikriiteissä Ni ja Cu, satunnaisesti platinaryhmän metallit (PGE). 
Tervonkankaan juonen pyrokseniittisissa osissa oli anomaalisia PGE-pitoisuuksia. 

Tutkimuksista vastasi Tapani Mutanen. Geofyysikoista hankkeessa oli mukana Heikki Salmirin-
ne, Pertti Turunen, Erkki Lanne, Eija Hyvönen ja Eero Sandgren. Tämän raportin kokoamisessa 
avustivat Viena Arvola ja Helena Murtovaara. Bo Johanson ja Lassi Pakkanen tekivät mineraali-
en EP-mikroanalyysit. Pentti Kouri teki suuren määrän mineraalien XRD-määrityksiä. Hannu 
Huhma on tehnyt Sm-Nd-isotooppimäärityksiä ja dioriittisten sivukivien zirkonin U-Pb-ikäyksiä. 
Kaikki kemialliset analyysit on tehty GTK:n Rovaniemen ja Otaniemen laboratorioissa. Kiillote-
tut ohuthieet on tehty GTK:n Rovaniemen yksikössä (Tauno Mukku, Mauri Kauttio) ja Kuopion 
yksikössä (Timo Saarimäki). GTK:n  omat geofysiikan ryhmät ovat tehneet maastomittaukset; 
Simontaival-kohteessa Astrock Oy teki osan magneettisista ja gravimetrisista mittauksista. Ra-
nuan eri kohteiden kairauksia ovat tehneet Oy Kati Ab (Simontaival), GTK:n GPK-GP:n POKA-
kairaajat (Kuha, Kuukasjärvi, Tervonkangas, Pikku Nuupas, Kokalmus, Sääskilammit, Paha-
kumpu, Luhtajärvi), Suomen Malmi Oy (Rytisuo, Simontaival), Geokeskus Oy (Tammikangas) 
ja Arctic Drilling Company Oy (Kuha). 

Rytisuolla selvitettiin voimakasta magneettista ”piippua”, jonka kohdalla on myös positiivinen 
painovoima-anomalia. Piipun kivet ovat ultramafisia  kiviä, jotka koostumuksesta päätellen ovat 
muuttuneita silikokarbonatiitteja. 

 

1.2 Tutkimuskohteen sijainti 
Rytisuo-valtaus sijaitsee karttalehdellä 3524 04, 1.2 km Ranuan liikekeskuksesta lounaaseen 
(kuva 1). Matkaa Heinisuon tielle länteen on 300 m. Maasto on suota, viljeltyä peltoa ja metsää. 
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Kuva 1.   Valtausalueen Rytisuo 1 sijainti. 

Fig. 1.   Location of the claim Rytisuo 1. 

 

1.3 Alueen yleisgeologia 
Ennen näitä tutkimuksia alueen geologia on ollut huonosti tunnettu. Puutteita on vieläkin; syste-
maattista geologista kartoitusta ei ole tehty. Geologisilla kartoilla alueen kivilajiksi on merkitty 
yhdellä värillä arkeeiseen gneissikompleksiin kuuluvia happamia ortogneissejä (tonaliitteja, 
trondhjemiitteja, granodioriitteja) ja migmatiitteja. 

Magneettisilla matalalentokartoilla erottuu kuitenkin 15 x 20 km:n laajuinen korkeamman inten-
siteetin alue, joka sijoittuu Ranuan kirkonkylän pohjois-, luoteis- ja länsipuolelle. Alueen 
kohdalla on n. 12 mGal:in (maksimi) positiivinen painovoima-anomalia, jonka keskus sijoitt
Eläinpuiston – Kivijärven alueelle. Moreenipeite alueella on hyvin paksu; Ranuanjärven luoteis-
puolella Kotilehdossa ei kalliota ole tavoitettu yli 30 m:n syvyisessä porakaivossa. Korkeimman 
magneettisen tason alueet ovat paljastumattomia; lohkarehavaintojen mukaan kallioperä on 
tummaa biotiitti- ja sarvivälkepitoista dioriittia. Vaaleampia, heikosti magneettisia tai epämag-
neettisia dioriitteja on paljastumina kirkonkylän lounaispuolella Heinisuon tien länsipuolella, 
Eläinpuiston – Kivijärven alueella ja dioriittialueen pohjoisosissa vyöhykkeellä Iso Pajuvaara – 
Pyhälamminaho – Latva-Tervo. Kyseessä on myöhäisarkeeinen intruusio, josta seuraavassa käy-
tän nimeä dioriitti. Dioriitin eteläkontakti on magneettisella kartalla terävä. Lähelle eteläkontak-
tia kairattiin Luhtajärvellä dioriittiin lyhyt POKA-reikä (3524/2004/R182). Dioriitin pohjois- ja 
länsiosia tunnetaan vielä huonosti. 

uu 



   3 
  
 
 

      
  

Kuopasjärven eteläpuolelta Korkia-ahon paljastumasta Hannu Huhma määritti dioriitin zirkonin 
kiteytymisiäksi 2.703 Ga (Mutanen & Huhma, 2003). Ikänsä puolesta dioriitti-intruusio voisi 
kuulua myöhäisorogeenisiin arkeeisiin sanukitoideihin, mutta Ranuan analysoiduista dioriiteista 
ei löydy sanukitoideille tyypillisiä piirteitä. Toisaalta dioriitin ja erilaisten (ja eri-ikäisten) ultra-
mafiittien ja alkalikivien välille ei löydy luontevaa petrologista yhteyttä. On huomattava, että 
vaikka monet tutkitut intruusiot esiintyvätkin dioriitin alueella tai sen lähellä, Pudasjärven poh-
joisosista tunnetaan alkalikiviä (Laivajoen ja Kortejärven karbonatiitit), lamprofyyrijuonia ja fer-
ropikriittejä (Heikki Juopperin tietoja) laajalla alueella. 

Magneettisesta matalalentokartasta näkyy, että siirrokset ovat pilkkoneet dioriitin lohkoihin. 
Suurin siirros on Kivijärven kohdalla kulkeva, hiukan kaareva ja likimain N-S –suuntainen oi-
keakätinen siirros, jossa (näennäinen) horisontaalisiirtymä on 8.5 km. Tätä siirrosta voi seurata 
magneettisella kartalla ainakin 60 km. Se katkaisee myös n. 180 km pitkän, NNW-suuntaisen 
diabaasijuonen. Diabaasijuonen kohdalla on vasenkätinen siirros, jossa (näennäinen) horisontaa-
lisiirtymä on n. 5 km. Vaikuttaa siltä, että Kokalmuksen alue on näiden suurten siirrosten väliin 
jäävä lohko. Dioriitin läntisimmässä tunnetussa osassa Iso-Pajuvaarassa on paljastuneena my-
loniittiutuneita dioriitteja. Idässä dioriitilla on siirroskontakti (Maunujärven siirros), ja koko itä-
puoliskossa näkyy siirrosten aiheuttamaa  NNW-suuntaista rakennetta. Dioriitin itäpuolisko ei 
ilmeisesti ole muutenkaan yhtenäinen:  siinä näkyy NE-suuntaisia magneettisia juovia, jotka loh-
karehavaintojen perusteella ovat arkeeiseen kompleksiin kuuluvia amfiboliitteja. Simontaival-
kohteessa alkalikompleksin itäpuolella sivukivi on arkeeinen gneissigraniitti. Heti dioriitin itä-
puolella Kaitavaarassa on laajoja gneissigraniittipaljastumia. Yleensäkin gneissigraniittialue on 
dioriitin ulkopuolella verraten hyvin paljastunutta, usein suurinakin kallioalueina. 

Ranuan kohteista Simontaipaleessa, Kuukasjärvellä, Kuhassa ja Tervonkankaalla sivukivet ovat 
arkeeisen gneissikompleksin kiviä. 

Mafisia, ultramafisia ja alkalikiviä leikkaavat monenlaiset juonet:  erilaiset diabaasit (meta-
diabaasit), gabrodiabaasit, albiitti-kvartsipegmatiitit, albitiitit, albiitti-biotiittigraniitit ja lampro-
fyyrit. Tammikankaan ultramafisessa piipussa on paksumpia leikkaavia trondhjemiittis-
tonaliittisia kiviä. Heinisuon Kalliokummuilla on laaja-alaisia (> 1 ha) graniittipegmatiittipaljas-
tumia. Happamien (graniittisten tai tonaliittisten) juonien ei ole vielä todettu leikkaavan ”oikeita” 
alkalikiviä (Simontaival, Sääskilammit, Kokalmus). 

 

2 MALMITUTKIMUKSET VALTAUKSELLA 

2.1 Geofysikaaliset mittaukset 

Tutkimuskohde oli magneettisella matalalentokartalla erottuva pienialainen magneettinen ano-
malia. 

Valtausalueelta ei löytynyt kalliopaljastumia. Maakerrokset ovat ohuita, kohteen maakairaussy-
vyydet olivat vain 2 m – 3.5 m. 

Valtausalueella tehtiin 0.6 x 0.85 km:n systemaattinen magneettinen ja sähköinen VLF-R -
mittaus (magneettinen kartta, kuva 2; VLF-R –kartta, kuva 3). Lisäksi magneettisen anomalian 
yli mitattiin kaksi 500 m:n pituista painovoimaprofiililla (N-S ja E-W, kuva 2 ja kuva 3). Maas-
tomittauksissa linjaväli oli magneettisen anomalian kohdalla 25 m, muualla 50 m. 
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Magneettinen anomalia on piippumainen, maanpintaleikkauksessa n. 150m x 200 m. Sen jakau-
tuminen kolmeen maksimiin johtuu leikkaavista heikommin magneettisista juonista ja muuttu-
misvyöhykkeistä, joita lävistettiin kairauksissa. Eteläinen maksimi on 9000 nT. Anomalian aihe-
uttavat magnetiittirikkaat ultramafiitit (talkki-kloriitti-karbonaattikivi, hornblendiitti). 

Painovoimassa on kaakkoon laskeva regionaalitaso. Magneettisen piipun kohdalla on selvä 
(max. 0.35 mGal) painovoiman jäännösanomalia. 

VLF-R -mittauksissa ei ilmennyt mitään sulfideihin tai muihin hyviin johteisiin viittaavia piirtei-
tä,”vetoja”. 

 

2.2 Kairaukset 
Keväällä 2002 kohteeseen kairattiin viisi syväkairausreikää, yhteensä 340.30 m. Reikäsyvyydet 
olivat 36.7 – 119.20 m. Reikien sijainti on merkitty magneettiseen karttaan (kuva 2). Pystyreiät 
kairattiin eteläiseen ja pohjoiseen magneettiseen maksimiin (R152 ja R156, vastaavasti), muut 
reiät olivat vinoreikiä eteläiseen (R153, R154) ja itäiseen maksimiin (R155). Reikätiedot on tau-
lukossa 1. 

 

Taulukko 1. Valtaus Rytisuo 1, syväkairauksen reikätiedot. 

Table 1. Claim Rytisuo, drill hole locations, directions, angles and depths. 

Reikä , no. X Y Suunta Kulma Syvyys, m Maata, m 

R152 7314.000 3477.240 0 89.5 77.65 2.50

R153 7314.000 3477.240 90 45.1 63.25 3.05

R154 7314.000 3477.240 0 46.1 119.20 3.00

R155 7314.050 3477.300 90 74.5 43.50 3.00

R156 7314.100 3477.210 0 90 36.70 3.50

 

2.3 Analyysit 
Kaikista kairansydämistä on tehty jalometallimääritys (Au-Pd) GFAAS-tekniikalla (menetel-
mätunnus 521U) ja monialkuainemääritys (32 alkuainetta) ICP-AES-tekniikalla (kuningasvesi-
liuotus 90o:ssa; tunnus 511P); valikoiduista näytteistä on tehty kokokivianalyysi XRF-tekniikal-
la. (tunnus 175Xa), jalometallimääritys (Au-Ir-Os-Pd-Pt-ReRh-Ru) Ni-sulfidirikastus/ICP-MS-
tekniikalla (tunnus 714M) ja hivenalkuainemääritys (REE, Sc-Y-U-Th) HF-perkloorihappo-
liuotus+sulate/ICP-MS –tekniikalla (tunnus 308M). Analyysipituus on yleensä korkeintaan 2 m. 
Kokokivi- ja hivenalkuainemääritykset on tehty tyypillisistä ja mahdollisimman häiriytymättö-
mistä ja homogeenisista näytteistä. 
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Kuva 2.   Magneettinen väripintakartta, totaalikentän vuon tiheys, painovoimalinjat mustalla. 
Fig. 2.   Colour coded total intensity magnetic map with gravimetric profiles. 
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Kuva 3.   Väripintakartta; VLF-R:n näennäinen ominaisvastus, sinisellä vaihekulma. 

Fig. 3.   Colour coded VLF-R apparent resistivity map with phase angle profiles. 
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Taulukossa 2 on esitetty reikien analyysien tilausnumerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien määrät. 

Kahdesta näytteestä on EMP-analyysein määritetty katoforiittimaisen mineraalin ja zirkonin kemialliset 
koostumukset. 

 

Taulukko 2.   Valtaus Rytisuo 1, syväkairausten analyysitiedot. 

Table 2.  Claim Rytisuo 1, chemical analyses of drill cores 

Reikä, no.  Analyysitilausno.            Analyysimäärät eri menetelmillä 

                                                      

                                                     521U      511P      175Xa      714M      308M 

R152             50777                        41           41             9                            9 

R152             80267                                                                        4 

R153             54179                        37           37             7 

R154             54180                        57           57            15 

R155             54182                        23           23              7 

R155             80264                                                                                     4 

R156             54183                        17           17              1 

 

 

3 KIVILAJIT: MINERAALIT JA KEMIALLINEN KOOSTUMUS 
Piippu koostuu ultramafisista kivistä. Lisäksi on joitakin gabromaisia kiviä ja leikkaavia juoniki-
viä ja mineraalijuonia. Sivukiveen ylsi vain kaksi reikää. Idässä reikä R153 päättyi dioriittiin, 
samoin itään kairattu reikä R155 uraliittidiabaasiin; tämä diabaasi näkyy magneettisessa kartassa 
N-S-suuntaisena ”haamuna” R155:n S-puolella. Magneettinen kartta viittaa kahteen muuhun 
diabaasiin piipun molemmin puolin.  

Voimakkaimmin magneettiset kivet piipun ytimessä ovat magnetiittipitoisia talkki-kloriitti-
karbonaattikiviä (raporteissa peridotiitti tai metaperidotiitti). Näissä on vaihtelevia määriä 
(yleensä vähän) tremoliitti-aktinoliittia, kummingtoniittia ja primaarimpaa vihreää sarvivälkettä. 
Joiltakin optisilta ominaisuuksiltaan tämä muistuttaa katoforiittia, mutta mikroanalyysi osoitti 
sen olevan tavanomaista sarvivälkettä. Sarvivälke muodostaa vaaleiden tai värittämien amfibo-
lien keskellä terävärajaisia ytimiä. Useissa tapauksissa esiintyy tremoliittia vanhempaa antofyl-
liittiä. 

Talkki-kloriitti-karbonaattikivien talkki on erittäin puhdasta (EMP-analyysien mukaan MgO 
28.85 – 29.39 %, FeO 2.90 – 3.15 %); myös haitallisten aineiden pitoisuudet ovat erittäin matalat 
(Cr2O3 0.00 %, NiO 0.03 – 0.04 %). Myös magnetiitti on erittäin puhdas, hilaan mahtuvien hi-
venmetallien pitoisuudet ovat hyvin matalat (Cr2O3 0.00 %, NiO 0.02 – 0.04 %; TiO2 0.26 – 0.28 
%; V2O3 0.01 – 0.07 %). Ilmeniitti on Mn-rikasta (MnO 5.71 – 6.10 %), mutta muuten melko 
”puhdas”. Sekä magnetiitissa että ilmeniitissä on kohonnut fluoripitoisuus (0.05 – 0.20 % F). 
Amfiboliryhmän mineraaleista kummingtoniitti on jonkin verran rikastunut mangaanista (EMP-
analyysissa 1.22 % MnO). 
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Piipun reunaosissa kivet ovat sarvivälkerikkaita (reikäraporteissa hornblendiitti). Nämä ovat hei-
kosti magneettisia tai magnetiitti puuttuu niistä kokonaan. Reunaosissa ja leikkaavien juonten 
ympäristössä on biotiittia. Sarvivälke ja karbonaatti näyttävät olevan keskenään ”antipaattisia”, 
ja on mahdollista. että karbonaatti(a) on hävinnyt post-magmaattisissa, amfiboleja synnyttäneissä 
reaktioissa (esim. silika + karbonaatti → amfiboli). Koska talkki-karbonaattirikkaat kivet eroavat 
koostumukseltaan selvästi sarvivälkerikkaista kivistä, on mahdollista, että karbonaatin/sarvivälk-
keen jakautuminen on primaari piirre. 

Päämineraalien lisäksi ultramafiiteissa on yleisesti kookkaita apatiittikiteitä ja usein poikiliittisi-
na rakeina zirkonia. Magnetiitti puuttuu usein paitsi piipun reunaosista myös nuorempien juonien 
ympäriltä. Muita malmimineraaleja ovat ilmeniitti, pyrrotiitti, kuparikiisu ja pyriitti. Ilmeniitti 
näyttää syntyneen alkuperäisestä Ti-rikkaasta magnetiitista granulesuotaumana. Magnetiitin puh-
taus osoittaa, että suotautuminen on jatkunut hyvin mataliin lämpötiloihin, alle 560oC:een. Pyr-
rotiitissa on hiutalemaista pentlandiittisuotaumaa (flake-pentlandiitti). Satunnaisesti on sinkki-
välkettä, mackinawiittia ja markasiittia. Piipun reunaosissa on joskus ilmeniitin muuttumistulok-
sina titaniittia ja rutiilia. 

Reiän R152 loppuosassa hornblendiitti vaihettuu melagabromaisiin kiviin (MgO 13.5 %, Al2O3 
11.3 %). Näissä mineraalit ovat sarvivälke, epidootti, biotiitti ja albiitti, pieniä määriä on titaniit-
tia, apatiittia, magnetiittia, pyriittiä, kuparikiisua ja pyrrotiittia (kuparikiisussa sulkeumina). 

Pyrrotiitin esiintyminen ja ilmenohematiitin, borniitin ja tiospinellien puuttuminen osoittavat että 
magmasysteemin hapetusaste on ollut matala. Joissakin leikkaavissa kivilajijuonissa hapetusaste 
on ollut selvästi korkeampi. 

Leikkaavina juonina on graniitteja (usein pegmatiittisia) ja monenlaisia lamprofyyrimaisia kiviä. 
Paikoin esiintyy graniittijuonien kontaktikivinä tai niihin liittyvinä hydrotermisina muuttumis-
kanavina liuskeisia biotiittirikkaita kiviä (biotiitti-amfiboli, biotiitti-kloriitti). 

Paksuin lamprofyyrimaisista juonista on reiässä R154 välillä 93.35 – 103.20 m metagabroksi 
nimetty kivi. Juonen leikkauskulma on 30-35o, juonen reunoilla on 0.2 – 0.45 paksut biotiitti-
amfibolikivisaumat. Metagabrossa ovat kohonneiden K-Na-Ba-Ti-pitoisuuksien ohella myös Cr-
V-Ni-Cu suhteellisen korkeita. Se koostuu seuraavista mineraaleista: sarvivälke, albiitti, biotiitti, 
pienempiä määriä on apatiittia, ilmeniittiä, magnetiittia, pyriittiä, kuparikiisua ja milleriittiä, pai-
koin titaniittia ja markasiittia. Ominaispiirre on neulasmainen apatiitti. Reiässä R156 välillä 31.4 
– 31.7 m (kontaktien leikkauskulmat 35 – 45o) on felsinen, mikrodioriitiksi nimetty juonikivi, 
jonka koostumus vastaa kalkkialkalista lamprofyyria. Kivi koostuu pääasiassa albiitista ja sarvi-
välkkeestä, lisäksi on magnetiittia, ilmeniittiä, pyriittiä ja kuparikiisua. Koostumukseltaan hyvin 
samanlainen on R154:ssä lävistetty juoni (115.35 – 115.55, yläkontaktin leikkaus 50o), jossa 
mikroliittisessa felsisessä perusmassassa on kookkaita apatiittihajarakeita. Lisäksi on biotiittia, 
sarvivälkettä, tremoliitti-aktinoliittia ja omamuotoista magnetiittia ja ilmeniittiä. 

Reikä R153 päättyi dioriittiseen sivukiveen. Dioriitin päämineraalit ovat vihreä-ruskeanvihreä 
sarvivälke, plagioklaasi ja biotiitti; pieniä määriä on isokokoista apatiittia, lisäksi zirkonia, ilme-
niittiä, kuparikiisua, pyriittiä, pyrrotiittia (sulkeumina pyriitissä), markasiittia ja mackinawiittia. 
Muuttumistuloksia ovat epidootti, kloriitti, karbonaatti, titaniitti ja rutiili. 

Reikä R155 päättyi piipun itäpuolella olevaan diabaasijuoneen. Yläkontaktin leikkauskulma pe-
ridotiittiin on 45o, joten ilmeisesti juoni on pystyasentoinen. Magneettisesta kartasta päätellen 
juoni on N-S-suuntainen. Diabaasissa on teräviä graniittisia ksenoliitteja. Diabaasi on uraliittiu-
tunut, ja sitä voisi nimittää myös metadiabaasiksi. Sen päämineraalit ovat sarvivälke ja albiitti-
nen plagioklaasi, muuttumistuloksina ja aksessorisina on karbonaattia, epidoottia, titaniittia, py-
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riittiä, kuparikiisua, pyrrotiittia ja vähän magnetiittia. Happamissa ksenoliiteissa mineraalit ovat 
kvartsi, albiitti, epidootti, biotiitti, paikoin sarvivälke, karbonaatti, titaniitti ja magnetiitti. 

Kivilajikoostumukset: Talkki-karbonaattirikkaissa kivissä on korkea MgO (26.7 – 30.2 %), ma-
tala Na2O (alle määritysrajan, n. 700 ppm), K2O (yleensä < < 0.2 %), Al2O3  (4 – 5 %) ja CaO 
(yleensä 1 – 3 %). Matala happoliukoisen Ca:n pitoisuus merkitsee, että runsaana esiintyvä kar-
bonaatti on Mg-rikasta. EMP-analyysien mukaan kiven karbonaatti on sekä magnesiittia (MgO 
36.55 – 37.65, FeO 7.03 – 8.05 %) että dolomiittia (CaO 28.60 – 28.98, MgO 18.11 – 18.64 %, 
FeO 1.96 – 2.17 %). Molemmissa karbonaateissa on 0.77 – 0.80 % MnO. Lähes kaikki kiven Ca 
on happoliukoista. Erikoista on hyvin pieni Cr-pitoisuus, tyypillisesti alle määritysrajan 10-20 
ppm.  Pieni Cr-pitoisuus on merkillinen (merkittävä) sikälikin, että kivessä on runsaasti alkupe-
räistä magmasta kiteytynyttä magnetiittia. Myös kiven Ni-pitoisuus on matala, 170 – 200 ppm. 
Kun näin Mg-rikkaissa ultramafiiteissa Cr-pitoisuus on  tyypillisesti 3000-4000 ppm, on selvää, 
ettei tämä ultramafiitti kuulu ”normaaleihin” magmasarjoihin. Kaikesta päätellen kyseessä on 
silikokarbonatiitti. Tätä tukee yleisenä esiintyvä apatiitti (suurina kiteinä) ja zirkoni (poikiliittisi-
na kiteinä). P2O5- ja  Zr-pitoisuudet ovatkin ultramafiitille huomattavan korkeat (jopa 0.1 – 0.14 
% P2O5  ja 20 – 52 ppm Zr). Kivi on rikastunut keveistä REE-alkuaineista (LREE); kondriitti-
normalisoitu La-pitoisuus on n. 30. Lisätodisteena karbonatiittisesta (alkalisesta) alkuperästä on 
normatiivisen nefeliinin ja leusiitin esiintyminen piipun reunaosassa. Korkeasta SiO2-pitoisuu-
desta (47 – 52 %) päätellen kivi on alkujaan koostunut pyrokseenista ja karbonaatista. Ei ole 
merkkejä siitä, että talkkiutumisessa kiveen olisi tullut ulkopuolelta SiO2:aa. 

Reiän R152 talkki-karbonaattikivistä on tehty neljä PGE-Au-Re-analyysia. Välillä 4.25 – 6.00 m 
oli Os 1.37 ppb ja Pt 0.2 ppb, välillä 16.00 – 18.00 m oli Au 7.59 ppb. Muuten pitoisuudet olivat 
alle määritysrajojen (0.1 – 2 ppb).  

Sarvivälkerikkaat ultramafiitit ovat edellisiä MgO-köyhempiä (13 – 20 %) mutta selvästi emäk-
sisempiä (SiO2 38 – 43 %), Na-, K- ja Al-rikkaampia mutta myös Cr-rikkaampia (100 – 500 ppm 
Cr). Ilmeisesti sarvivälkerikkaat ultramafiitit ovat vyöhykkeisen piipun ”primitiivisempiä”, Cr-
rikkaampia reunaosia. Kivien alkalista luonnetta osoittaa, että niissä on normatiivista nefeliiniä 
(5.2 %) ja normatiivista leusiittia (5.5 %). 

Lamprofyyrimäisille kiville on tyypillistä erityisesti korkea Zr (568 – 582 ppm), REE, Ba, 
Na2O+K2O (8.64 – 9.06 %) ja kohonnut fosfori. 

Piipun itäpuolella (R153) oleva dioriitti on koostumukseltaan gabromainen (SiO2 51.8 – 52.9 %, 
MgO 4.54 – 4.95 %) mutta melko rikas alkaleista (Na2O  4.75 – 5.41 %, K2O 1.34 – 1.47 %) ja 
fosforista (P2O5  0.336 – 0.352 %). Sen voisi katsoa edustavan myöhäisarkeeisia sanukitoideja, 
mutta Cr ja Ni-pitoisuudet (58 – 63 ppm Cr, 10-17 ppm Ni) ovat liian pieniä noinkin MgO-
rikkaalle kivelle. Appiniitiksi taas kiven Cl-, S-, Zr- ja Ba-pitoisuudet ovat liian pienet. 

Uraliittidiabaasi (R155) ei ole alueelle tyypillistä ferrotoleiittia; sen koostumus on melko primi-
tiivinen ja vastaa jokseenkin 2.45 Ga:n kerrosintruusioiden kantamagmaa. Tärkeimmät pitoisuu-
det (%): MgO 9.71, SiO2 50.0, P2O5 0.073, TiO2 0.686, FeO(t) 10.4, V 207 ppm, Cr 326 ppm, Ni 
200 ppm, Cu 167 ppm, Zr 56 ppm. 
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4 ESIINTYMÄN ARVIOINTI 
Kulta. Ainoa huomionarvoinen Au-pitoisuus (R153/13.40 – 15.10 m = 1.7 m, 1.5 ppm Au) on  
karkeassa plagioklaasi-biotiittikivessä ja biotiittikivessä, jotka molemmat liittyvät graniittiseen 
juoneen. Au-pitoisuus tuli ilmi ”sokeassa” analyysissa, eikä kivessä näy ulkonaisesti mitään kul-
taan viittaavaa. Au-pitoisesta kohdasta on sattumalta kiillotettu ohuthie (13.77 m). Biotiitin ja 
plagioklaasin (albiitti) lisäksi on hiukan muskoviittia ja serisiittiä plagioklaasissa, kloriittia biotii-
tin muuttumistuloksena, isoja apatiittikiteitä sekä hiukan götiittiä ja hematiittia. Satunnaisesti on 
ohuita kvartsisuonia albiitissa. Osittaisliuotusanalyysissa (ICP) on selvästi kohonneet Be (5.5 
ppm), K, Ba (800 – 1450 ppm), Li (31 – 55 ppm) ja Zn (121 – 237 ppm). K-Ba-Li-nousu selittyy 
pelkästään korkeasta biotiittipitoisuudesta. Koko juonisysteemin yläkontaktin leikkaus on 50o, 
liuskeinen alakontakti on lähes reiän suuntainen (leikkaus 0 – 10o). Näin ollen Au-rikkaan kiven 
todellinen paksuus on paljonkin pienempi kuin lävistys (1.7 m).  

Lievästi kohonnutta Au-pitoisuutta on reiässä R152: 16.00 – 18.00 m Au 14.7 ppb, 18.00 – 20.00 
Au 22.6 ppb. Tyypillisesti Au on <1 ppb. Myös Pd on aina pieni, usein alle määritysrajan 0.2 
ppb. 

Kulta-aiheena kohde ei mielestäni ole lupaava. 

Talkki.  Piipun ydinosat sisältävät runsaasti talkkia. Pehmeitä talkki-karbonaattirikkaita kiviä 
voi hyvin nimittää vuolukiviksi. Sikäli kuin kairansydämistä voi nähdä, eivät kivet kuitenkaan 
ole mitenkään koristeellisia. Sen sijaan talkille voisi löytyä käyttöä tuotteissa (esim. puutereissa), 
joilta vaaditaan matalia Cr- ja Ni-pitoisuuksia. Kiven happoliukoisen Cr:n pitoisuus on yleensä 5 
– 7 ppm. Kun ottaa huomioon, että osa liukoisesta Cr:sta on peräisin magnetiitista ja kloriitista, 
on talkki käytännössä ”kromivapaata”. Kiven kokonais-Ni:stä (170 – 200 ppm) 41-68 ppm on 
kuningasvesiliukoista (ICP-liuotus), joka on ilmeisesti peräisin pääasiassa magnetiitista, kar-
bonaatista, sulfideista ja kloriitista. Liukenematon Ni sisältynee pääasiassa talkin hilaan. Talkissa 
on  EMP-analyysien mukaan 0.03 – 0.04 % NiO. 

Pikku Nuupaksen alueella on kairattu toinen, samantyyppinen mutta suurempi talkki-
karbonaattikiviesiintymä, jonka tutkimukset tullaan raportoimaan lähiaikoina. Kosmeettisen tai 
”kosmetologisen” talkin (luomutalkin) hyödyntäminen näistä esiintymistä voisi olla mahdollista, 
jos markkinointi onnistuu. Kokonaisvarannot näissä esiintymissä ovat vähintään satoja tuhansia 
tonneja. EMP-analyysien mukaan talkin koostumus Nuupaksen esiintymässä on samanlainen 
kuin Rytisuolla. 

 

5 VALTAUKSESTA LUOPUMISEN SYYT 
Tutkimuksilla ei voitu osoittaa selvästi hyödyntämiskelpoisia mineraaliesiintymiä, ja sen takia 
GTK luopui valtauksesta. 
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TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 
Kairasydämiä säilytetään GTK:n Pohjois-Suomen yksikön kairasydänvarastossa; lopullinen säi-
lytyspaikka on Lopen valtakunnallinen kairasydänarkisto. Kairasydämien digitaalivalokuvien 
tiedostoja säilytetään GTK:n Pohjois-Suomen yksikössä. Kiillotetut ohuthieet säilytetään GTK:n 
Pohjois-Suomen yksikössä. 

 

Numeerinen aineisto on tallennettu sekä paperitulosteina ja digitaalisessa muodossa. Kairasy-
dänraportit, reikäluotaustulokset ja kemialliset analyysit on tallennettu GTK:n WinKaira-
kallioperätietokantaan. Maastogeofysiikan tiedot on tallennettu ASCII-muotoisina GEOSOFT 
xyz-tiedostoina. 

 

 

LIITTYY-AINEISTO 
 

1. Kairansydänraportit 3524/R152 – 156/Tapani Mutanen 

2. Kemialliset analyysit, ks. Taulukko 2. 

3. Magneettinen mittaus (totaalikenttä) Q22.23/352404/02/1 

4. Painovoimamittaus Q21.1/352404/02/1 

5. Sähköinen mittaus, VLF-R Q24.32/352404/02/1 

6. Kiillotetut ohuthieet rei´istä 3524/R152 – 156 

 

Data-CD:llä on numeerisessa muodossa maastogeofysiikan tiedot, kairasydänraportit, kemialliset 
analyysit ja valtausraportti. 
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