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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). 

Pahakummussa selviteltiin magneettisia anomalioita. Anomaliat aiheutuivat komatiittisukuisista 
ultramafiiteista. 

 

1.2 Tutkimuskohteen sijainti 
Pahakumpu sijaitsee karttalehdellä 3524 01, Näätä-aavan eteläpuolella, 13 km Ranuan liikekes-
kuksesta länsilounaaseen (kuva 1). Alueelle pääsee Näätä-aavan turvetuotantoalueen läpi etelään 
kulkevia teitä. Maasto on suota ja taimistoa. 
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Kuva 1.   Valtausalueiden Pahakumpu 1-2 sijainti. 

Fig. 1. Location of the claims Pahakumpu 1-2. 

 

 

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-

uu 
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tia kairattiin Luhtajärvellä dioriittiin lyhyt POKA-reikä (3524/2004/R182). Dioriitin pohjois- ja 
länsiosia tunnetaan vielä huonosti. 

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 
Tutkimuskohteet ovat magneettisella matalalentokartalla erottuva pienialaisten magneettisten 
anomalioiden ryhmä. 

Valtausalueelta ei löytynyt kalliopaljastumia. POKA-kairauksissa maakairaussyvyydet olivat 5.5 
m – 13.3 m. 
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Valtausalueella tehtiin 2 km x 2.8 km:n systemaattinen magneettinen (magneettinen kartta, kuva 
2). ja sähköinen VLF-R mittaus (VLF-R –kartta, kuva 3). Mittauksissa linjaväli oli 50 m, voi-
makkaimman magneettisen anomalian kohdalla 25 m. VLF-R -mittauksissa linjaväli oli 200 m. 

Magneettiset anomaliat ovat pyöreitä ja soikeita, läpimitaltaan 100 – 300 m. Anomaliahuiput 
vaihtelevat 700 nT – 5000 nT. Lounaassa oleva on voimakkain; siihen kairattiin reikä R163.  

Pohjoisimman magneettisen anomalian kohdalla oli mittauslinjalla lievästi kohonnut vaihekulma 
ja alentunut ominaisvastus, mutta kairareiässä (R167) ei ollut mainittavasti sulfideja. Muuten ei 
VLF-R -mittauksissa ilmennyt mitään sulfideihin tai muihin hyviin johteisiin viittaavia ”vetoja”. 

 

2.2 Kairaukset 
Keväällä 2002 kohteisiin kairattiin kahdeksan syväkairausreikää, yhteensä 385.15 m. Reikäsy-
vyydet olivat 16.15 – 73.70 m. Reikien sijainti on merkitty magneettiseen karttaan (kuva 2). Rei-
ät ovat pystyreikiä ja ne kairattiin magneettisiin maksimeihin. Reikätiedot on taulukossa 1. 
 

Taulukko 1.   Valtaukset Pahakumpu 1-2, syväkairauksen reikätiedot. 

Table 1. Claims Pahakumpu 1-2, drill hole locations, directions, angles and depths 

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

R162        7314.460       3464.600           0            90            42.60            10,00 

R163        7313.750       3464.750           0            90            73.70             8.00 

R164        7313.950       3465.160           0            90            68.30             5.50 

R165        7313.700       3465.401           0            90            57.50           13.30 

R166        7313.700       3465.400           0            90            17.90           13.30 

R167        7314.660       3465.080           0            90            16.15             7.00 

R168        7314.000       3465.660           0            90            53.50             8.00 

R169        7314.100       3465.500           0            90            55.50           10.00 

 
 

2.3 Analyysit 
Kairansydämistä on tehty jalometallimäärityksiä (Au-Pd) GFAAS-tekniikalla (menetelmätunnus 
521U) ja monialkuainemäärityksiä (32 alkuainetta) ICP-AES-tekniikalla (kuningasvesiliuotus 
90o:ssa; tunnus 511P); valikoiduista näytteistä on tehty kokokivianalyysi XRF-tekniikalla (tun-
nus 175Xa). Analyysipituus on yleensä korkeintaan 2 m. Taulukossa 2 on esitetty rei´istä tehty-
jen analyysien tilausnumerot ja analyysimäärät. Kokokivimääritykset on tehty tyypillisistä ja 
mahdollisimman häiriytymättömistä ja homogeenisista näytteistä. 
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Kuva 2.   Magneettinen väripintakartta, totaalikentän vuon tiheys. 

Fig. 2.   Colour coded total intensity magnetic map. 
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Kuva 3.   Väripintakartta; VLF-R:n näennäinen ominaisvastus, sinisellä vaihekulma. 

Fig. 3.   Colour coded VLF-R apparent resistivity map with blue curve phase angle profiles. 
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Taulukko 2.   Valtaukset Pahakumpu 1-2, syväkairaukset analyysitiedot. 

Table 2.  Claims Pahakumpu 1-2, chemical analyses of drill cores 

Reikä, no.  Analyysitilausno.            Analyysimäärät eri menetelmillä 

                                                      

                                                     521U      511P      175Xa  

R162             54181                        14           14             2  

R163             54184                        32           32             6 

R164             63576                        15           15 

R165             54170                        23 

R165             63575                          3            3 

R166             54170                          2 

R166             54186                          1            1              1 

R167             54187                          5            5 

R168             63578                        20          20 

R169             63574                        25          25              1 

 
 

3 KIVILAJIT: MINERAALIT JA KEMIALLINEN KOOSTUMUS 
Ultramafiset kivet ovat yleensä pitkälle muuttuneita ultramafiitteja, joita leikkaavat graniittipeg-
matiittiset ja muut saaliset juonet (albiitti-biotiitti, tonaliitti). Graniittinen aines on tuonut muka-
naan kalia, joka näkyy yleisenä biotiittipitoisuutena ja korkeina liukoisen kalin pitoisuuksina. 
Mg-, Ni- ja Cr-pitoisuudet ovat Pahakummun ultramafiiteissa huomattavan korkeita. Ne lienevät 
komatiittista ”kantaa”, ja poikkeavat selvästi useimmista muista Ranuan alueella ultramafiiteista. 
Vain Tervonkankaan juonessa on korkeita Mg-Ni-Cr –pitoisuuksia.   

Koillisessa olevaan magneettiseen anomaliaan kairattiin reikä R162. Siinä kivet ovat tremoliitti 
(-aktinoliitti) – biotiitti – talkki – kloriittikiviä; aksessorisia ovat ilmeniitti, rutiili ja magnetiitti, 
joskus kuparikiisu, pyriitti, kromiitti, satunnaisesti fluoriapatiitti ja zirkoni. XRF-analyysit osoit-
tavat että kivet ovat pyrokseniittisia komatiitteja (painoprosentteina: MgO 21.8 – 27.0, SiO2 49.3 
– 49.9, CaO 5.28 – 5.36, Al2O3 5.09 – 5.76, TiO2 0.198 – 0.283, Cr 2308 – 2595 ppm, Ni 795 – 
945 ppm). Suuri osa Ni:stä ja Cr:sta ovat kuningasveteen liukenemattomassa muodossa (kromii-
tissa ja tremoliitissa;  20 näytteessä liukoisen Cr:n pitoisuudet ovat 1020 – 1650 ppm, liukoisen 
Ni:n pitoisuudet 170 – 409 ppm. Kivet ovat sulfidiköyhiä; rikkipitoisuudet ovat tyypillisesti alle 
100 ppm. Jalometallipitoisuudet ovat hyvin matalat: Au < 0.9 ppb, Pd < 3 ppb. 

Voimakkaimpaan anomaliaan (lounaassa) kairatussa reiässä R163 graniittisia juonia on vasta 51 
m:n alapuolella: Reiän kivet ovatkin Pahakummun valtausalueilla parhaiten säilyneitä. Kivet 
ovat oliviinipitoisia serpentiniittejä, ne sisältävät  useimmiten kloriittia ja paikoin karbonaattia. 
Kumulusoliviinien välissä on ollut alun perin poikiliittista pyrokseenia. Säännöllisesti on kro-
miittia, jota reunustaa sekundaari magnetiitti. Pienirakeista magnetiittia on muutenkin kivessä 
runsaasti, ja se selittää korkean magneettisen anomalian. Pieninä määrinä ja satunnaisesti on il-
meniittiä, pyriittiä, milleriittiä, kuparikiisua, pyrrotiittia ja pentlandiittia.  
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Joskus serpentiniitin väri on intensiivisen vihreä (hie 44.25 m). Näissä esiintyy rakomineraalina 
kirkkaanvihreää mineraalia, joka XRD-määrityksen mukaan on nepouiittia, Ni-rikasta savimine-
raalia. 

Leikkaavien happamien juonten päämineraalit ovat albiitti ja biotiitti tai muskoviitti, lisäksi on 
kloriittia, klinozoisiittia, rutiilia, titaniittia, apatiittia ja zirkonia. 

Koostumukseltaan reiän R163 ultramafiitit ovat komatiittisia duniitteja (painoprosentteina: SiO2 
36.0 – 40.2, MgO 37.6 – 41.5). Niissä on hyvin korkea Cr (4933 – 6849 ppm, vastaa 0.72 – 0.96 
% Cr2O3) ja Ni (1735 – 1939 ppm). Suurin osa Ni:stä sisältyy oliviiniin ja serpentiiniin (happo-
liukoinen Ni yleensä 1000 – 1600 ppm). Syvyyteen 31.20 m kivet ovat hyvin Ca-köyhiä ja niissä 
pääosa Mg:sta sisältyy oliviiniin ja serpentiinimineraaleihin. Näissä happoliukoisen MgO:n 
osuus tot.MgO:sta 83.6 – 87.3 %; syvemmällä tulee ilmeisesti mukaan tremoliittia ja (tai) talk-
kia, koska happoliukoista MgO:aa on vain 60.6 – 66.3 % tot.MgO:sta. Ultramafiitin yläosa poik-
keaa alaosasta siinäkin, että klooripitoisuus on siinä 1572 – 2474 ppm. Myös happoliukoisen 
boorin määrässä on huomattava ero: 37.20 m:n yläpuolella B on 34 – 78 ppm, alapuolella 5 – 27 
ppm. Sulfidisulaa ei ole ollut mukana, sillä Cu-pitoisuus on yleensä alle määritysrajan 1 ppm. 
Myös rikkipitoisuudet ovat hyvin matalia (yleensä 100 – 200 ppm, max. 467 ppm). Kyseessä on 
oliviini(-kromiitti)kumulaatti, joka oli syntynyt komatiittisesta sulasta/magmasta. Tämä sula oli 
voimakkaasti alikylläinen sulfidisulan suhteen, ja sellaisesta voi syntyä Ni-rikkaita sulfidimalme-
ja vain jos se saa kuoren kontaminaatiossa rikkiä; sulfidiliukoisuutta alentava saalinen kontami-
nantti auttaa yhtä lailla.  

Reiän R163 ultramafiitti muistuttaa kovasti mm. Keski-Lapin komatiittisia duniitteja; koostu-
muksensa puolesta se on identtinen Keivitsan suuren duniittiksenoliitin kanssa. Korkean happo-
liukoisen Mg:n ja Ni:n ansiosta (keskiarvo 33.40 m:iin 1513 ppm Ni) reiän pintaosassa lävistetty 
kivi saattaisi soveltua Mg-sulfaatin ja Ni-sulfaatin valmistukseen, mikäli halpaa rikkihappoa olisi 
saatavissa. Reiän jalometallipitoisuudet ovat matalat, Pd:lla max. arvot ovat 19.6 ppb, Au:lla 4.8 
ppb. 

Reikä R164 kairattiin magneettiseen anomaliaan R163:sta 450 m koilliseen. Siinä kivet ovat 
talkkirikkaita, voimakkaasti muuttuneita ultramafiitteja. Päämineraalit ovat talkki, karbonaatti ja 
kloriitti, lisäksi on magnetiittia. Pieniä määriä on magnetiitin reunustamaa kromiittia, pentlandiit-
tia, pyrrotiittia, pyriittiä, markasiittia ja kuparikiisua. Magnetiitista löytyi pieni rae kultaa. Hap-
pamia juonia on yleisesti; niihin liittyy amfiboli-flogopiittirikkaita kiviä. Syvyydellä 15.35 m oli 
keltaisena fluoresoivaa scheeliitti-powelliittia (XRD-määritys). Tämän reiän kivistä ei ole XRF-
analyyseja. ICP-analyysit osoittavat, että komatiittiseen ultramafiittiin on graniittisen aineksen 
mukana tullut vaihtelevasti lisäyksinä mm. Ba, K, Li,P, S, Sr ja Ti. Jalometallipitoisuudet ovat 
matalia; Pd:lla max. arvo on 16.9 ppb, Au:lla 3.7 ppb. 

 

Reiät R165 ja R166 kairattiin vierekkäin pieneen magneettiseen anomaliaan R164:stä 350 m 
kaakkoon. Näissä kivet ovat gabrobreksioita. Iskostava aines on vaalea felsinen kivi. Reiässä 
R165 väli 33 – 42 m on tasalaatuisempaa sarvivälkerikasta ultramafiittia. Gabromaisten kivien 
päämineraalit ovat plagioklaasi, sarvivälke, biotiitti ja epidootti; paikoin on kloriittia ja aktinoliit-
tia. Pieniä määriä on seuraavia: titaniitti, fluoriapatiitti, rutiili, ilmeniitti, ilmenorutiili, pyriitti, 
kuparikiisu, pyrrotiitti. Satunnaisesti on allaniittia ja zirkonia. R165:ssä (syv. 14.55 m) oli kolme 
pientä kultaraetta. Reiän R165 ultramafisten kivien päämineraalit ovat tremoliitti, talkki ja klo-
riitti, pieniä määriä on magnetiittia, rutiilia, pyriittiä, kuparikiisua ja milleriittiä. 
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Homogeenisesta melagabrosta tehdyssä XRF-analyysissa oli (painoprosentteina) SiO2 52.0, 
MgO 10.5, Al2O3 12.0, TiO2 0.415, Cr 1214 ppm, Ni 252 ppm. Arvometallipitoisuudet ovat ma-
talat; korkein Pd on 14.1 ppb, korkein Au 2.8 ppb. 

Reikä R167 kairattiin pohjoisimpaan anomaliaan. Kivi on epämagneettista tremoliittiliusketta. 
Ilmeisesti reikä sattui blastomyloniittivyöhykkeeseen, koska siinä on koko matkalla reiän suun-
taisia biotiitti-kloriittisöörejä. ICP-analyyseista päätellen kyseessä on sulfidiköyhä komatiittisar-
jan kivi. Pd ja Au on matalia, maksimipitoisuudet ovat 14.9 ja 1.7 ppb, vastaavasti. 

Reikä R168 kairattiin itäisimmän kaksiosaisen anomalian kaakkoispäähän. Kivet ovat magnetiit-
tipirotteisia talkki-amfibolikiviä. Siinä on runsaasti ohuita happamia (pääasiassa graniittisia) juo-
nia. Kalin lisäksi fluidien mukana on tullut vaihtelevasti mm. Ba-, Sr- ja Li-lisäystä. Kohonneet 
happoliukoisten Cr:n ja Ni:n pitoisuudet viittaavat komatiittiseen kiveen. 

Kaakkoisimman anomalian luoteispäähän kairattu reikä R169 lävisti tremoliittirikkaita ultrama-
fiitteja, joissa on runsaasti leikkaavia graniittijuonia. Päämineraalit ovat tremoliitti, kloriitti ja 
karbonaatti; vaihtelevasti on vihreää sarvivälkettä ja talkkia. Aksessorisia ovat magnetiitti, ilme-
niitti, kromiitti, fluoriapatiitti, pyrrotiitti, pentlandiitti, kuparikiisu ja pyriitti. XRF-analyysin mu-
kaan (painoprosentteina: SiO2 43.6, MgO 23.7, Al2O3 4.74, CaO 8.41, TiO2 0.259, Cr 2070 ppm, 
Ni 710 ppm, S 255 ppm) kyseessä on komatiittisarjan peridotiitti. Au- ja Pd-pitoisuudet ovat ma-
talia, max. 7.4 ja 13 ppb (vastaavasti). 

 

4 ESIINTYMÄN ARVIOINTI 
Kairauksissa ei löytynyt merkittäviä arvometallipitoisuuksia. Reiän R163 kohdalla voidaan kui-
tenkin jättää muistutus: On olemassa teollisesti testattuja prosesseja, joilla voidaan tuottaa Mg- ja 
Ni-kemikaaleja serpentiniiteistä. Edellytyksenä on korkea MgO-pitoisuus ja se, että magnesiu-
mia ei ole merkittävässä määrin kiinni liukenemattomassa tremoliitissa. R163:n yläosa saattaa 
täyttää nämä raaka-aineen laatuvaatimukset. 

 

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 että digitaalisessa muodossa. Kaira-
sydänraportit, reikäluotaustulokset ja kemialliset analyysit on tallennettu GTK:n WinKaira-
kallioperätietokantaan. Maastogeofysiikan tiedot on tallennettu ASCII-muotoisina GEOSOFT 
xyz-tiedostoina. 

 

 

LIITTYY-AINEISTO 
 

1. Kairansydänraportit 3524/R162 – 169/Tapani Mutanen 

2. Kemialliset analyysit, ks. Taulukko 2. 

3. Magneettinen mittaus (totaalikenttä) Q22.23/352401/02/1 

4. Sähköinen mittaus, VLF-R Q24.32/352401/02/1 

5. Kiillotetut ohuthieet rei´istä 3524/R162 – 169 

 

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