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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja vastuuhenkilöt 
Pohjois-Suomen kultatutkimushanke (2108002, myöhemmin 2901005) aloitti Petäjäselän alueen 
malmipotentiaalin selvittelytyöt kesäkuussa vuonna 2002 toimialapäällikkö E. Vanhasen toimes-
ta (Sarapää ja muut 2008). Tutkimus saatettiin loppuun vuonna 2010 Pohjois-Suomen kulta-
hankkeen (2551009) alla. Tutkimusalue sijaitsee Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä Kittilän 
kunnan itäosissa Petäjäselässä (Kuva 1), karttalehdellä 3721 07 ja 3721 08 (1: 20 000). 
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Kuva 1.   Petäjäselän tutkimusalueen sijoittuminen Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä. Location of Petä-
jäselkä in the Central Lapland Greenstone Belt. 

 

Tutkimusten lähtökohtana oli alueelle sijoittuva pitkähkö Suurikuusikkoon (The Kittilä Mine) 
asti ulottuva moreenigeokemiallinen kulta-anomalia (Kuva 2) sekä GTK:n aikaisemmat alueella 
suorittamat malmitutkimukset (kts. luku 1.3) Alustavia kultatutkimuksia on tehty GTK:n toimes-
ta Petäjäselässä tai sen läheisyydessä vuosina 1986-1987 (Keinänen 1993), 1993 sekä 1999. 
Vuonna 2002 aloitetut systemaattiset malmitutkimukset ovat jatkoa I. Härkösen vuonna 1999 
aloittamille tutkimuksille (Hulkki 2002). 

 

Petäjäselän alueen kallioperää on aikaisemmin kartoitettu Lapin vulkaniittiprojektin toimesta 
(Lehtonen ja muut 1998). Otanmäki Oy:n 1960-luvulla suorittamat Porkosen rautamuodostumiin 



M06/3721/2010/47  2 
  
 
 

      
  

keskittyneet mangaanimalmitutkimukset ulottuivat myös Petäjäselän puolelle. Tässä yhteydessä 
kartoitettiin Otanmäki Oy:n toimesta myös Petäjäselän alueen kallioperää (Paakkola 1971, Sil-
vennoinen 1966). 

 

Kuva 2.   Kultapitoisuus moreenin hienoaineksessa esitettynä magneettisella kartalla, alueellinen geoke-
miallinen aineisto (Salminen 1995). The gold content in the fine fraction of till (<0.06 mm) plotted on the 
aeromagnetic map, regional geochemical survey (Salminen 1995). 

 

Geologiset tutkimukset on suunnitellut ja tutkimuksista on vastannut geologi Helena Hulkki. 
Geofysiikan mittausten suunnittelusta ja tulkinnasta ovat vastanneet geofyysikot Teuvo Pernu, 
Heikki Salmirinne, Ilkka Lahti ja Eero Sandgren. Tutkimusprofessori Juhani Ojala on ollut mu-
kana alueen rakennegeologisten ja malmigeologisten havaintojen tulkinnassa. Petäjäselän tutki-
musalueella on tehty Vuodesta 2006 lähtien malminetsintää tukevaa maaperätutkimusta. Maape-
rätutkimukset on tehty erikoistutkija Pertti Saralan johdolla ja tutkimuksiin ovat osallistuneet 
geologi Anne Peltoniemi-Taivalkoski, tutkimusavustajat Jorma Valkama ja Pauli Vuojärvi sekä 
keväällä ja kesällä 2007 geologian opiskelija Mikko Numminen. Geologi Tuomo Karinen on ol-
lut mukana vuoden 2009 tutkimuskaivantoprojekteissa tehtävänään rakennegeologisten havainto-
jen teko ja tulkinta. Vilho Mäntynen on toiminut tutkimusavustajana tutkimusten alkuvaiheessa 
vuosina 2002-2003 ja lisäksi kallioperäkartoituksessa kesällä 2004. Reijo Puljujärvi on toiminut 
tutkimusavustajana kaikissa alueen tutkimuksissa syksystä 2003 lähtien. Tutkimusalueen kallio-
peräkartoitukseen ovat osallistuneet kausiapulaisina geologian opiskelijat Jenni Hasa (2004-
2005), Hanna Haapala (2005) ja Teemu Voipio (2006). 
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Petäjäselän moreenigeokemiallisten tutkimuksien ja raskasmineraalitutkimuksien tuloksia on 
julkaistu yhdessä artikkelissa (Sarala & Ojala 2008) ja geologisissa kokouksissa, joista on jul-
kaistu useita abstrakteja (Sarala et al. 2007a, b, c, Ojala & Sarala 2009, Sarala 2009a, b, c). Yh-
dessä julkaisussa on käsitelty alueen malmipotentiaalin mallinnusta (Nykänen et al. 2005). Alu-
een tutkimuksista on tehty kolme pro gradu -tutkielmaa, joista yhdessä on tulkittu alueen aero- ja 
maastogeofysiikan tuloksia (Niemi 2005), toisessa on esitelty Petäjäselän Kerolaen MMI-
näytteenoton tuloksia (Ahola 2009) ja kolmannessa maaperätekijöiden vaikutusta GIS-
pohjaisessa malmipotentiaalin mallintamisessa (Numminen 2010). 

1.2 Tutkimusalueen sijainti 
Tutkimusalue sijaitsee Kittilän kunnan itäosissa Kittilän kirkonkylältä noin 40 kilometriä itäkoil-
liseen ja noin 18 kilometriä kaakkoon Kittilän kultakaivokselta. Tutkimusalueelle pääsee ajamal-
la Kittilän kirkonkylästä Sodankylän tietä 7 km Sodankylän suuntaan, josta käännytään vasem-
malle Kiistalan tielle ja jatketaan eteenpäin 29 km Kevujärvelle, josta käännytään oikealle ja jat-
ketaan Pomokairan läpi menevää Peurasuvannon tietä noin 23 km. Tutkimusalueella on suhteel-
lisen hyvä tieverkosto, joka tosin paikoitellen on vain maastoajoneuvokelpoinen. Petäjäselän 
alueen sijoittuminen geologisella kartalla on esitetty kuvassa 6. 

 

Tutkimusalue muodostuu 2 – 4 kilometrin levyisestä suoalueiden ympäröivästä selänteestä, jossa 
maasto on loivapiirteistä. Alue on asumatonta Metsähallituksen omistamaa erämaa-aluetta. Tut-
kimusalueen etelä-, länsi sekä koillispuolella on soidensuojelu- ja aarnialueita, jotka kuuluvat 
myös Natura-alueisiin (Kuva 3). Tutkimusten aikana alueella on ollut voimassa 12 valtausta, 
joista neljästä on luovuttu ja yksi on rauennut. Raportointi hetkellä alueella on voimassa seitse-
män valtausta, jotka kaikki on uusittu vuosien 2008-2010 aikana. Lisäksi valtaushakemus on jä-
tetty kolmesta uudesta valtauksesta (Kuva 3). Valtaukset sijoittuvat Peurasuvantoon johtavan 
tien etelä- ja pohjoispuolelle Petäjäselän pohjoisosiin ja Petäjäselän pohjoispuolelle. 
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Kuva 3.   Petäjäselän alueen valtaukset ja läheiset suojelualueet. (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, 
lupanro MML/VIR/TIPA/217/10).Location of the Petäjäselkä claims and the nearby nature conservation 
areas. (Basemaps: © National Land Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 

1.3 Aikaisemmat tutkimukset 
Alustavia malmitutkimuksia on tehty Geologian tutkimuskeskuksen toimesta Petäjäselän tutki-
musalueella tai sen läheisyydessä vuosina 1986-1987, 1993-1994 sekä 1999 (Kuva 4). Näiden 
tutkimusten aikana on suoritettu geofysikaalisia mittauksia, tehty rapakallio- ja moreeninäyt-
teenottoa, kaivettu tutkimuskaivantoja sekä tehty syväkairausta (Keinänen 1993, Hulkki 2002.) 

 



M06/3721/2010/47  5 
  
 
 

      
  

Vuosina 1986-1987 tehtiin harva (5 näytettä/km2) pintamoreeninäytteenotto noin 34 km2 alueel-
le, otettiin rapakallionäytteitä kolmelta eri linjalta, syväkairattiin Selkä-Mäntypäässä, kaivettiin 
tutkimusmonttuja Laassalakeen sekä tehtiin joitakin geofysikaalisia profiilimittauksia. Harvassa 
pintamoreeninäytteenotossa sekä Kerolaen itäosat leikkaavassa rapakalliolinjanäytteenotossa Ke-
rolaen alue tulee esille kulta-anomaalisena. Selkä-Mäntypään kairauksissa lävistettiin muuttunei-
ta kiviä, joissa kairausten paras lävistys oli 0,87 ppm Au 1,50 metrin matkalla. 

 

Kuva 4.   Geologian tutkimuskeskuksen suorittamat aikaisemmat malmitutkimukset Petäjäselässä ja sen 
ympäristössä. (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10). Preliminary re-
search material of Geological Survey of Finland in the Petäjäselkä area and its vicinity. (Basemaps: © 
National Land Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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Vuonna 1993 kaivettiin tutkimuskaivantoja Petäjäselän alueen koillispuolella Sinoselässä, 
Nuokkioselässä sekä Manhopalossa. Kaivannoista otettiin yhteensä 296 kallio- tai moreeninäy-
tettä, joista 27 näytettä on analysoitu (tn. 63275). Loput näytteet on ilmeisesti hävitetty. Lisäksi 
vuosien 1993-1994 aikana Petäjäselän alueella suoritettiin systemaattinen protonimagnetometri- 
ja slingram-mittaus 70 km2 alueella. 

 

Vuonna 1999 suoritettiin geofysikaalisia mittauksia Sinoselän ja Palolaen alueilla, kairattiin 
Laassalaessa, Palolaessa ja Nuokkioselässä sekä tehtiin rapakallionäytteenottoa Sinoselässä ja 
Nuokkioselässä . Itä-länsisuuntaiset rapakallionäytelinjat tehtiin 50 metrin välein ja näytteitä 
otettiin linjoilta 25 metrin välein. Analyysitulosten mukaan kummassakin kohteessa on lievästi 
anomaalisia As-Au-vyöhykkeitä. Sinoselän kohteen metallianomaliavyöhykkeitä on myöhemmin 
tutkittu syväkairauksin vuonna 2004 ja tulokset on esitetty tässä raportissa (kts. luku 4.8). Vuo-
den 1999 kairaukset on raportoitu valtausraportissa Hulkki (2002). 

1.4 Tutkimuksen vaiheet 
Systemaattiset malmitutkimukset aloitettiin tutkimusalueella kesällä 2002, jolloin Petäjäselän 
etelä- ja keskiosissa suoritettiin malmigeologista lohkare- ja kallioperäkartoitusta. Pääpaino kar-
toituksessa oli malmipitoisten ja muuttuneiden kivilajien etsinnässä. Kartoituksen tuloksena löy-
dettiin Palolaen ja Pitslomakurun alueilta hydrotermisesti muuttuneita kiviä, joissa oli vulkaniit-
titaustaan nähden kohonneita metallipitoisuuksia (As, Sb, Te, Cu, Ni, Zn, Mn, Au). 

 

Tutkimukset jatkuivat vuonna 2003, jolloin kairattiin pokakairalla Palolaen sekä Pitslomakurun 
alueilla. Palolaen nk. Ison Kurun kohteella pokakairaus epäonnistui, johtuen alueella esiintyvistä 
paksuista kallionpintarapaumista. Kairareiät jäivät aivan liian lyhyiksi reikien sortuessa ja lisäksi 
sydänhukan määrä oli suuri. 

 

Tutkimusalueelta ei ollut olemassa aikaisempaa kattavaa geokemiallista aineistoa, joten vuoden 
2003 aikana toteutettiin 29 km2:n alueelle kohdentava moreeni- ja rapakallionäytteenotto 250 
m:n verkkoon. Tämän näytteenoton tuloksia hyödynnettiin myöhemmin malminetsinnän lisäksi 
alueen GIS-pohjaisessa kultapotentiaalin mallinnuksessa. 

 

Tutkimuskairausta tehtiin talven 2003-2004 aikana Petäjäselän pohjoispuolella Sinoselässä ja 
Selkä-Mäntypäässä sekä paikattiin syväkairauksella epäonnistunutta pokakairausta Ison Kurun 
kohteella. Sinoselän kohteella syväkairauksilla selvitettiin aikaisemman kohteellisen rapakallio-
näytteenoton osoittamia As-Au-anomaliavyöhykkeitä. Selkä-Mäntypäässä tehtiin kolmen reiän 
tutkimusprofiili, jolla lävistettiin luode-kaakko-suuntainen magneettinen johde. Selkä-
Mäntypään syväkairauksella tutkittiin kohdealueen muuttuneita kiviä. Kairareikäprofiilin paikas-
sa huomioitiin aikaisemman syväkairauksen yhteydessä havaittu lähes gramman kultapitoisuus 
johteen pohjoisreunalla (Keinänen 1993). 

 

Kohdentavan moreeni- ja rapakallionäytteenoton analyysit valmistuivat kesällä 2004. Ana-
lyysitulokset osoittivat Petäjäselän Kerolaen alueella taustastaan kohonneita Au-, As- ja Bi-
pitoisuuksia. Kerolaelle suunniteltiin rapakalliolinjanäytteenotto, joka toteutettiin vuoden 2004 
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loppuun mennessä. Kesän 2004 aikana jatkettiin myös tutkimusalueen kallioperäkartoitusta, nyt 
vuorossa oli Petäjäselän pohjoisosa eli Kerolaen alue. 

 

Vuoden 2005 malmitutkimukset aloitettiin pokakairauksella. Pokakairausta tehtiin neljässä erilli-
sessä kohteessa; Nuokkioselkä, Sinoselkä, Vuomasjärämäaapa ja Kerolaki. Pokakairausohjelman 
tarkoituksena oli ottaa kairauskohteista suunnattuja näytteitä alueen rakenteiden suuntien määrit-
tämistä varten sekä selvittää valittujen kohteiden metallianomalian aiheuttajat. Nuokkioselkään 
Petäjäselän koillispuolelle tehtiin yksi reikä kulta-anomaaliseen pisteeseen I. Härkösen vanhalle 
kairauskohteelle (Hulkki 2002). Sinoselän kohteeseen tehtiin kaksi reikää As-Au-anomaliaan. 
Vuomasjärämäaavalla tutkittiin magneettisessa minimissä olevaa pohjois-etelä –suuntaista joh-
detta. Kerolaella kairattiin koeluonteisesti neljä reikää kohdentavassa moreeni- ja rapakallionäyt-
teenotossa esille tulleeseen Au-As-Cu-anomaalisen rapakalliopisteeseen ja sen ympäristöön. 

 

Vuomasjärämäaavan pokakairauksissa tuli esille, että alueella on intensiivisesti muuttuneita ja 
syvälle rapautuneita kiviä voimakkaasti ruhjoutuneessa ympäristössä. Kohteen ympäristössä pää-
tettiin suorittaa moreeninäytteenotto-ohjelma. Näytteenotto toteutettiin 50 m:n verkkonäytteenot-
tona 1,45 km2:n alueelle keväällä 2005. Vuoden 2005 aikana jatkettiin edelleen tutkimusalueen 
kallioperäkartoitusta, nyt Petäjäselän pohjoispuolella Sinoselän sekä Selkä-Mäntypään alueilla. 

 

Vuoden 2005 syksyllä käynnistettiin Kerolaen alueella syväkairausohjelma, joka jatkui vuoden 
2006 kevääseen asti. Kerolaen kairauksia jatkettiin syväkairauksen loputtua pokakairauksena ai-
na elokuulle 2006 asti. Kerolaella kairattiin rapakalliolinjanäytteenoton tulosten pohjalta ja kai-
raukset suunnattiin esille tulleiden monimetallianomalioiden ympäristöön. Kerolaen kairausten 
tuloksena alueelta löydettiin serttihorisontti, jonka yläkontakti on paikoin intensiivisesti kiisuun-
tunut ja mineralisoitunut. Kerolaen alueelle suunniteltiin lisää rapakallionäytteenottolinjoja täy-
dentämään jo olemassa olevia linjoja. Näytteenotto toteutettiin kevään-kesän 2006 aikana. Kero-
laen kairauksissa löydetty kiisuuntunut serttihorisontti paljastettiin tutkimuskaivannolla syksyllä 
2006. 

 

Vuoden 2006 aikana selvitettiin pokakairauksella ip-anomalioiden aiheuttajia Petäjäselän länsi-
puolella sekä pohjoispuolella Sinoselän ja Selkä-Mäntypään alueilla. Kesän 2006 aikana suoritet-
tiin Petäjäselän etelä- ja keskusosien kallioperäkartoitusta. Alueen uusintakartoituksella oli tar-
koitus täydentää ja tarkistaa kesän 2002 havaintoja. Lisäksi Kerolaelle tehtiin 9 moreenitutki-
musmonttua sekä kolme itä-länsisuuntaista MMI-näytteenottolinjaa (Mobile Metal Ion). Kerola-
en kiisuuntuneesta serttihorisontista toimitettiin näytteitä Geologian tutkimuskeskukseen Espoo-
seen malmimineralogista tutkimusta varten (Chernet et al. 2008). 

 

Vuonna 2007 tutkimusten painopiste siirtyi Petäjäselän alueen pohjoispuolelle Ranta-
Mäntypäähän, Selkä-Mäntypäähän ja Sinoselkään. Talven ja kesän 2007 aikana kaivettiin yh-
teensä 81 kpl tutkimusmonttuja Petäjäselän, Selkä-Mäntypään ja Sinoselän alueille. Yhdestä 
Selkä-Mäntypään itäreunalle kaivetusta montusta analysoitiin kalliosta otetusta palanäytteestä 
6.7 ppm:n kultapitoisuus. Selkä-Mäntypäähän ja Sinoselkään tehtiin neljä itä-länsisuuntaista 
MMI-näytteenottolinjaa (Sarala ja muut 2008) ja Rantä-Mäntypään alueella suoritettiin kalliope-
räkartoitusta. Vuoden 2007 loppupuolella toteutettiin toinen laaja-alainen (23 km2) moreeni- ja 
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rapakallionäytteenotto 250 m:n verkkoon Petäjäselän pohjoispuolelle Ranta-Mäntypään - Selkä-
Mäntypään - Sinoselän alueelle. Lisäksi Kerolaelle kairattiin kolme kairareikää.  

 

Vuonna 2008 jatkettiin tutkimusmonttujen ja -kaivantojen kaivuuta Petäjäselän pohjoispuolisella 
alueella. Tutkimuskaivantoja tai -monttuja kaivettiin vuoden 2008 aikana yhteensä 76 kpl. Tal-
ven 2008 montutuksilla tarkistettiin Selkä-Mäntypään itäreunan Au-pitoisen tutkimusmontun 
ympäristöä sekä tutkittiin ja kartoitettiin Kerolaen kohteen mahdollisia jatkeita. Montutustulos-
ten perusteella paikallistettiin Selkä-Mäntypäästä Au-pitoinen vyöhyke. Petäjäselän pohjoispuo-
lisen moreeni- ja rapakallionäytteenoton analyysitulosten valmistuttua laadittiin alueelle montu-
tusohjelma, joka toteutettiin syksyllä 2008. Montutustulosten perusteella tutkimusalueelta havait-
tiin korkeita kultapitoisuuksia Selkä-Mäntypään lakialueelta sekä paikallistettiin Ranta-
Mäntypään itäreunalta uusi lupaava kultakohde. Tutkimusalueella tehtiin pokakairausta Vuomas-
järämäaavalla ja syväkairauksin tarkistettiin talven 2008 montutustulosten osoittama kultapoten-
tiaalinen kohde Selkä-Mäntypäässä. Lisäksi syväkairauksella tarkistettiin Kerolaen tunnetun 
esiintymän mahdollisia jatkeita. 

 

Vuonna 2009 tutkittiin kultapotentiaalista Ranta-Mäntypään kohdetta. Ranta-Mäntypään koh-
teelle ja sen ympäristöön kaivettiin yhteensä 25 tutkimuskaivantoa. Lisäksi Ranta-Mäntypään 
kohteelle tehtiin kaksi MMI-näytteenottolinjaa. 

2 ALUEEN GEOLOGIA 

2.1 Maaperä 
Petäjäselän alueen maaperä koostuu pääosin moreenista, joka on kulutettu ja kerrostettu viimei-
simmän jäätiköitymisvaiheen aikana. Keski-Lapin alue sijoittuu jäänjakajavyöhykkeelle, jossa 
eroosio ja jään pohjan liike ovat olleet vähäisiä. Moreeni esiintyy kallioperän topografiaa noudat-
televana peitteenä ja varsinaisia moreenimuodostumia ei juuri esiinny (Kuva 5). Moreenin ja pe-
ruskallion välissä on usein vaihtelevan paksuinen kerros rapakalliota ja rapakalliomoreenia alu-
eilla, joilla esiintyy ruhjeita ja karbonaattiutuneita kiviä. Kovempien ja muuttumattomien kivila-
jien alueella kallionpinta moreenimaan alla saattaa olla jopa kahden metrin syvyyteen asti täysin 
hajonnutta ja rikkoutunutta moreenimaan osin täyttämää louhikkoa tai palarapakalliota. Moree-
nin pinta on paikoin huuhtoutunut sulamisvaiheessa jäätikköä reunustaneen jääjärven rantavai-
heiden seurauksena. 

 

Moreenipatjoja on Petäjäselän alueella yleensä yksi. Moreenin paksuus vaihtelee useinmiten vä-
lillä 1 - 4 metriä, mutta Petäjäselän itä- ja länsipuolella on moreeninäytteenotossa todettu laak-
soissa paksujakin moreenikerrostumia (max. noin 22 m). Paikoin pintamoreenin yläosa on voi-
makkaasti huuhtoutunutta ja se näkyy maanpinnalla osin kasvillisuuden peittäminä kivikkokan-
kaina. Petäjäselän itäpuolelta Vuomasjärämäaavalta on geokemiallisen näytteenoton yhteydessä 
tavattu paksun moreenikerrostuman alueelta kaksi moreenipatjaa, joita erottaa sorainen hiekka-
kerros, jossa usein näkyy orgaanisia jäänteitä. Vuomasjärämäaavalta löydettiin kahdesta pisteestä 
selvä orgaaninen turvekerros moreenipatjojen välistä. 
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Kuva 5.   Petäjäselän alueen maaperäkartta 1:250 000 tietokannan mukaan. Surficial geology of the 
Petäjäselkä study area based on 1:250,000 database. 

2.2 Kallioperä 

Petäjäselän tutkimusalue on pääosin peitteistä, joten kalliopaljastumia löytyy vähän. Alueen pal-
jastumat ovat yleensä pienialaisia rakkoja tai rakkamaisia pieniä kallionnokkia sisältäviä paljas-
tumia. Rakat ovat yleensä hyvin paikallisia, jopa niin, että kapea kvartsijuoni voi näkyä selvästi 
seurattavana lohkareikkona useiden kymmenien metrien matkalla. 

 

Geologisesti alue sijoittuu Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeelle Kautoselän ja Vesmajärven vul-
kaniittimuodostumien välissä olevan Porkosen rautamuodostuman pohjoisille jatkeille (Kuva 6). 
Alueen kivet ovat metamorfoituneet ylemmän vihreäliuskefasieksen olosuhteissa. Tutkimusalu-
een kallioperä koostuu pääosin mafisista vulkaniiteista ja niihin liittyvistä grafiittipitoisista tuf-
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feista. Alueella esiintyy myös, serttejä, kiisu-grafiittituffeja, diabaaseja, intermediäärisiä vul-
kaniitteja sekä ultramafisia vulkaniitteja ja intrusiiveja.  

 

Tutkimusalueella esiintyy kivilajeja, jotka edustavat sulfidi-, karbonaatti- sekä silikaatti-
karbonaattifasieksen rautamuodostumia. Paakkola (1971) sekä Paakkola ja Gehör (1988) ovat 
todenneet, että Porkosen rautamuodostumajaksossa kemiallinen sedimenttiaines ja tuffimateriaali 
ovat usein niin tiiviisti kerrostuneet keskenään, että kemiallisen aineksen erottaminen pyroklasti-
sesta aineksesta on makroskooppisesti mahdotonta. Petäjäselän tutkimusalueelta on tavattu koh-
talaisen runsaasti vaihtelevan paksuisia serttikerroksia sisältäviä grafiittisia tuffeja. Näitä kiviä 
on kutsuttu serttiraitaisiksi tuffeiksi, serttiraitaisiksi grafiittituffeiksi tai pelkästään grafiittituf-
feiksi. Kuitenkin nämä kivilajit sisältävät paikoitellen niin runsaasti kemiallista sedimenttiaines-
ta, että oikeampi nimitys kivilajille olisi karbonaattifasieksen ja/ tai silikaatti-karbonaatti-
fasieksen rautamuodostuma. Paikoitellen näiden kivien Mn-pitoisuus on korkeahko eli kyseessä 
on nk. Mn-sideriittiliuske. Myös alueen sulfidifasieksen rautamuodostumat ja nk. kiisu-
grafiittituffit vaihettuvat toisikseen ja niitä on tässä raportissa eroteltu ja nimetty lähinnä niiden 
kiisupitoisuuden mukaan. Tutkimusalueen kivilajeja ja niiden mineralogiaa ovat tarkemmin ku-
vanneet Silvennoinen (1966), Paakkola (1971), Paakkola ja Gehör (1988) sekä Lehtonen ja muut 
(1998). 

 

Tutkimusaluetta halkovat useat ruhje- tai murrosvyöhykkeet, joita voi hahmottaa geofysiikan 
kartoilta (kts. luku 4.1). Nämä vyöhykkeet ovat kulultaan koillis-lounaisia tai lähes pohjois-
eteläisiä. Alueella on myös lähes itä-läntisiä hierto- tai siirrosvyöhykkeitä, jotka kuitenkin erot-
tuvat varsin heikosti geofysiikan kartoilta. Näkyvin rakenne on Petäjäselän keskiosia halkova 
katkosvyöhyke, joka magneettisilla kartoilla näkyy leveänä heikosti magneettisena koillis-lounas 
–suuntaisena vyöhykkeenä. Alueen kivilajien kulku ja kaateen suunta muuttuu katkoskohdassa. 
Katkosvyöhykkeen eteläpuolella kivilajien kulku on lähes pohjois-eteläinen ja kivilajit kaatuvat 
45-85 astetta länteen. Katkoksen pohjoispuolella kivilajien kulku kääntyy kaakko-luoteiseksi ja 
kaade on itään. 
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Kuva 6.   Petäjäselän alueen sijoittuminen Porkosen rautamuodostumajakson pohjoispuolelle Lehtosen ja 
muut (1998) laatimalla geologisella kartalla. The Petäjäselkä area is situated on the northern continua-
tion of the Porkonen iron formation. 
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3 SUORITETUT TUTKIMUKSET 

3.1 Analyysit 
Näytteet on analysoitu Geologian tutkimuskeskuksen omassa geolaboratoriossa 31.08.2007 asti, 
jonka jälkeen näytteiden analysoinnista on vastannut Labtium Oy. Monialkuainemääritykset on 
tehty usealla eri tekniikalla osittaisuutoksesta (kuningasvesiliuotus, 90 °C). Jalometallimäärityk-
sissä on käytetty pääosin Fire assay –rikastusmenetelmää, mutta osa jalometallimäärityksistä on 
tehty osittaisuutoksesta. Näytteiden esikäsittelyssä ei ole käytetty kokonaisjauhatusta, vaan 
murske on ositettu ennen jauhatusta. Eri näytemateriaalien analysoinnissa käytettyjä tekniikoita, 
analysoitujen alkuaineiden lukumäärää sekä näytteiden esikäsittelyä on tarkemmin käsitelty 
näytteenottoa kuvaavissa luvuissa 3.2-3.6. 

3.2 Moreenitutkimukset 
Tutkimusalueelle tehtiin kaksi kohdentavaa moreeninäytteenottoa käsittäen Petäjäselän alueen ja 
Petäjäselän pohjoispuoliset Ranta-Mäntypään, Selkä-Mäntypään ja Sinoselän alueet sekä yksi 
kohteellinen moreeninäytteenotto Petäjäselän itäpuolella Vuomasjärämäaavalla (Kuva 7). Lisäk-
si alueelle kaivettiin yhteensä 192 moreenitutkimusmonttua tai -kaivantoa, joista pääosa ulottui 
kallionpintaan asti. Kohdentavat moreeninäytteenotot päätettiin toteuttaa, koska tutkimusalueelta 
ei ollut olemassa aikaisempaa kattavaa geokemiallista aineistoa. Moreenimonttututkimuksen tar-
koituksena oli selvittää maaperän stratigrafiaa, koostumusta ja aineksen kulkeutumista tekemällä 
stratigrafisia havaintoja ja ottamalla geokemiallisia ja raskasmineralogisia näytteitä sekä saada 
kivilajihavaintoja heikosti paljastuneilta alueilta. Monttuhavaintoja käytettiin apuna tulkittaessa 
moreeni- ja rapakallionäytteenoton tuloksia. 

3.2.1 Kohdentava ja kohteellinen moreeninäytteenotto 
Kohdentava näytteenotto toteutettiin 250 m:n verkkonäytteenotolla kahdessa vaiheessa vuosina 
2003 ja 2007. Näytteenottoalue on laajuudeltaan yhteensä noin 52 km2 (29 km2 ja 23 km2). 
Vuomasjärämäaavalle tehtiin noin 1,5 km2:n alueelle moreeninäytteenotto tutkimusaluetta hal-
kovan leveän koillis-lounas -suuntaisen rakenteen ylitse ja näytteenotto toteutettiin 50 metrin 
verkkonäytteenotolla. Moreeninäytteet on otettu polttomoottorikäyttöisellä iskuporakoneen läpi-
virtausterällä. Näytteenotossa käytetyn läpivirtausterän ulkohalkaisija (∅ 35 mm tai ∅ 45 mm) 
on vaihdellut näytteenottojen aikana. Tavallisesti näytteen koko on ollut keskimäärin noin 1,0 dl 
ja paikoitellen noin 2,0 dl. Petäjäselän yli otettu näytteenotto käsitti 504 näytepistettä, joista on 
otettu yhteensä 559 moreeninäytettä. Moreeninäyte otettiin noin 1,5 m:n syvyydeltä ja 55 näyte-
pisteestä otettiin myös toinen näyte syvemmältä moreenista. Petäjäselän pohjoispuoliselta alueel-
ta otettiin 406 näytepisteestä yhteensä 411 moreeninäytettä. Moreeninäyte pyrittiin ottamaan 
alimmasta moreenista läheltä kallionpintaa. Maapeitteen vaihtelevan paksuuden vuoksi näyt-
teenottosyvyys vaihteli välillä 0.4 -15,3 m:ä. Vuomasjärämäaavan näytteenotto käsitti yhteensä 
627 näytepistettä ja näytteet pyrittiin ottamaan alimmasta moreenipatjasta. Vuomasjärämäaavalla 
näytteiden ottosyvyys vaihteli välillä 1,5 – 11,2 m. Kuivatuista näytteistä seulottiin <0,5 mm:n 
fraktio, joka jauhettiin. Vuomasjärämäaavan näytteille tehtiin seulonnan jälkeen erillinen ositus 
ränninjakolaitteella ennen jauhatusta. Näytteistä analysoitiin osittaisuutoksesta GFAAS-
tekniikalla Bi-, Sb- ja Te-pitoisuudet (menetelmät 511U ja 521U) sekä 5 gramman punnituksella 
Au- ja Pd-pitoisuudet (menetelmä 521U). Lisäksi analysoitiin 27-31 alkuaineen pitoisuudet osit-
taisuutoksesta ICP-AES-tekniikalla (menetelmä 511P). 
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Kuva 7.   Petäjäselän alueen moreeniaineistot. (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lupanro 
MML/VIR/TIPA/217/10). Till surveys of Petäjäselkä. (Basemaps: © National Land Survey of Finland, 
licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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3.2.2 Tutkimuskaivantojen moreenitutkimukset 
Tutkimuksessa kaivettiin kaivinkoneella moreenipeitteeseen monttu tai kaivanto aina rapakalli-
oon tai kovaan kallioon asti, mikäli maapeitteen paksuus jäi alle viiteen metriin. Montut olivat 
pohjapinta-alaltaan pääasiassa vain muutaman neliömetrin kokoisia, kun taas kaivantojen pituus 
saattoi vaihdella viidestä metristä sataan metriin leveyden ollessa n. 2 m. Kaikki tehdyt montut ja 
kaivannot on merkitty havaintotunnuksella, joka on muotoa vuosiluku, jona havainto on tehty, 
havainnoitsijan kirjaintunnus sekä kuusinumeroinen juokseva luku. Poikkeuksena ovat keväällä 
2009 kaivetut kaivannot, jotka on merkitty havaintotunnuksilla POS 2009-U1-U6. Yhteensä pe-
täjäselän työmaalle on kaivettu 192 monttua tai kaivantoa (Kuva 7). 

 

Kaikista montuista ja kaivannoista tehtiin havainnot Geologian tutkimuskeskuksen maaperätut-
kimus -havaintolomakkeelle ja montut sekä kaivannot valokuvattiin. Jokaisesta montusta tai kai-
vannosta otettiin vähintään yksi geokemian näyte moreenista, paikoin myös rapakalliosta. Lisäk-
si montuista ja kaivannoista otettiin raskasmineraalinäytteitä moreenista ja rapakalliosta, sekä 
tehtiin kivi- ja suuntauslaskuja jäätikön liikesuuntien selvittämiseksi. Lisäksi testattiin syanidoin-
tiuuttomenetelmää moreeni- ja rapakallionäytteille. Yhteensä Petäjäselän työmaalta on otettu 
geokemian näytteitä moreenista ja rapakalliosta 633 kpl, raskasmineraalinäytteitä moreenista ja 
rapakalliosta 374 kpl, syanidointi- ja heikkouuttonäytteitä 218 kpl sekä kivilaskuja 99 kpl (tau-
lukko 1) ja suuntauslaskuja 8 kpl. 

 

Taulukko 1.   Tehtyjen monttujen sekä otettujen eri näytetyyppien määrät esitettynä vuosittain. The num-
ber of moraine pits and trenches and different types of samples taken per year. 

 

Monttuja tai  
kaivantoja 

kpl 

Geokemian
näytteet  

kpl 

Raskasmineraali-
näytteet  

kpl 

Syanidointi- 
uuttonäytteet 

kpl 

Kivi-
laskut  

kpl 
 Kesä 2006 10 55 20 0 9 

 Kevät 2007 35 105 74 21 58 

 Kesä 2007 46 116 77 0 32 

 Kevät 2008 13 78 35 25 0 

 Syksy 2008 63 117 90 31 0 

 Kevät 2009 6 35 44 0 0 

Kesä 2009 19 127 34 52 0 

Yhteensä 192 633 374 129 99 
 

Geokemian näytteet (noin 200 g / näyte) otettiin monttujen ja kaivantojen seinämistä eri mo-
reeniyksiköistä sekä paikoin myös rapakalliosta. Otetut näytteet listattiin ja lähetettiin Labtium 
Oy:lle analysoitavaksi. Vuonna 2006 moreeni- ja rapakallionäytteet seulottiin < 0,06 mm frakti-
oon, josta analysoitiin kuningasvesiliuotuksen jälkeen 511P-menetelmällä (ICP-AES) 29 alkuai-
neet ja 521U –menetelmällä Au ja Pd sekä 511U:lla Bi, Sb, Se ja Te. Vuonna 2007 käytettiin 
samoja seulottuja fraktioita, mutta 511P-analyysit tehtiin ICP-OES -laitteistolla ja 520U-
menetelmällä analysoitiin Au:n ja Pd:n lisäksi myös Bi, Sb, Se ja Te. Vuoden 2008 kesästä lähti-
en on ollut käytössä 511PM -menetelmä, jossa on ICP-OES -menetelmän lisäksi analysoitu ICP-
MS -menetelmällä 13 alkuainetta sekä Au ja Pd 521U-menetelmällä. Vuonna 2009 menetelmät 
pysyivät samoina, mutta moreeni- ja rapakallionäytteet erotettiin omiksi analyysitilaksiksi. Mo-
reeninäytteistä analysoitiin <0,06 mm:n fraktio ja rapakallionäytteet murskattiin mangaaniteräk-
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sisellä leukamurskaimella ja jauhettiin karkaistussa hiiliteräsjauhinastiassa ennen analysointia. 
Vuosina 2007 ja 2008 geokemian näytteistä seulottiin hienoaineksen lisäksi kaksi muuta farktio-
ta (0,06-0,5 mm ja 0,5-2 mm), joita ei ole analysoitu, mutta on varastoitu mahdollista lisäana-
lysointitarvetta varten. 

 

Raskasmineraalinäyte (näytekoko 12 litraa) otettiin moreenista läheltä kallion pintaa, mutta pai-
koista, joissa moreenipeite oli paksu, otettiin useampi raskasmineraalinäyte. Lisäksi raskasmine-
raalinäyte pyrittiin ottamaan myös rapakalliosta. Näytteet seulottiin < 2 mm fraktioon, ja seulottu 
fraktio rikastettiin spiraalirikastimella eli nk. kultakoiralla raskaiden mineraalien erottamiseksi. 
Näin saatu rikaste kuivattiin ja seulottiin 0,5 mm seulalla kahteen fraktioon. Molemmista frakti-
oista poistettiin magneettinen aines käsimagneetilla, jonka jälkeen ne mikroskopoitiin. Jokaisesta 
näytteestä laskettiin löydetyt kultahiput, tunnistettiin löytyneet kiisut ja muita raskasmineraaleja 
(esim. monatsiitti, rutiili, zirkoni) sekä arvioitiin joidenkin raskasmineraalien, esim. granaattien 
ja pyriittien määrää. Lisäksi löydetyistä hipuista mitattiin pituus asettamalla ne yksitellen 1 mm:n 
mittaisen mikrometrimitta-asteikon päälle ja parhaimmat hiput valokuvattiin. Osalle raskasmine-
raalinäytteistä tehtiin testirikastuksia GTK:n Kuhmon laboratoriossa Knelsson -laitteella (Marja 
Lehtosen tiedonanto 9.1.2009) raskasfraktion erottamiseksi < 1 mm:n fraktiosta, jonka jälkeen 
rikasteista poistettiin magnetiitti ja ne separoitiin raskasnesteellä metyleenidijodidilla (d=3,3 
gcm-3). Tämän jälkeen saatu rikaste seulottiin PSY:ssä kahteen fraktioon ja mikroskopoitiin sa-
malla tavalla kuin spiraalirikastimella rikastetut näytteet. Koska testauksen perusteella voitiin 
osoittaa Knelson-menetelmän toimivan luotettavasti, keväällä 2009 moreenista otetut raskasmi-
neraalinäytteet rikastettiin ko. menetelmällä. Raskasneteseparoinnin jälkeen pikkaus tehtiin 
GTK:n Etelä-Suomen yksikössä. Raskasfraktion kulta- ja kiisurakeiden koostumusta sekä usei-
den epäselvien rakeiden koostumusta määritettiin ja pintatekstuuria kuvattiin Jeol 5900LV-
pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM), johon on liitetty Oxford Instrumentsin EDS-
analysaattori sekä Cameca SX100-elektronimikroanalysaattorilla. 

 

Tutkimusalueella moreenia kuljettaneen ja kerrostaneen jäätikön virtaussuuntia selvitettiin suun-
tauslaskujen avulla, joita tehtiin kahdeksan kappaletta seitsemästä eri montusta. Suuntauslaskut 
tehtiin moreenista mittaamalla kompassilla 3-5 cm mittaisista pitkänomaisista kivistä suunta 10° 
tarkkuudella sekä kaade 5° tarkkuudella. Mittaustulokset merkittiin suuntauslaskulomakkeelle. 
Yhtä suuntauslaskua varten samasta moreenikerroksesta mitattiin 50 kiveä. Saatujen mittaustu-
losten perusteella piirrettiin lomakkeelle suuntausruusuke. Hyvin pystyt kivet (kaade < 30°) jä-
tettiin mittaamatta, ja ne merkittiin pystyiksi. Suuntauslaskut tehtiin montun jokaisesta havaitusta 
moreeniyksiköstä, joita pääasiassa oli vain yksi. Tutkimusalueella moreenipeite oli paikoitellen 
haastava suuntauslaskujen tekemiseen, esimerkiksi isojen kivien vuoksi. 

 

Kivilaskujen avulla selvitettiin alueen moreeniaineksen kulkeutumismatkaa sekä pyrittiin erot-
tamaan eri moreeniyksiköt toisistaan. Kivilaskuja varten kerättiin moreenin pintaosasta noin met-
rin syvyydeltä sekä moreenin alaosasta 50 kpl keskikokoisen nyrkin kokoista kiveä. Paksuista 
moreenipeitteistä voitiin ottaa kivilaskuja varten kiviä myös patjan puolesta välistä, mikäli mo-
reenin rakenteessa havaittiin eroja. Kivilaskujen kivet pestiin, kivilajit tunnistettiin kallioperäge-
ologien avulla ja arvioitiin pyöristyneisyys asteikolla 1-5, jossa 1 on erittäin teräväsärmäinen, 
juuri kalliosta lohjennut kappale ja 5 erittäin hyvin pyöristynyt, lähes pallomainen kappale. Tu-
lokset kirjattiin ylös Excel-taulukkoon, johon laskettiin pyöristyneisyydellä painotettu keskiarvo 
jokaiselle kivilajille sekä tehtiin diagrammi kivilajien jakautumisesta.  
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Syanidointiuuttoa varten otettiin näytettä reilun kilon verran moreenista tai rapakalliosta. Mo-
reeninäytteet seulottiin luonnonkosteana < 2 mm:n fraktioon ennen analysoitiin lähettämistä. Ra-
pakallionäytteet kuivattiin ja murskattiin laboratoriossa < 2 mm:n fraktioon ennen analysointia. 
Näytteet analysoitiin PAL -laitteistolla 500 g:n alinäytteestä ja saadusta tuloksesta määritettiin 
FAAS -tekniikalla kulta (menetelmä 236A). Vuonna 2007 Kerolaen kaivannosta otettiin syani-
dointiuuttoa varten 2-3 kg:n kokoisia näytteitä (näytetunnukset 2007 MJNU-000001, 10MR - 
000013, 30MR) moreenista sekä rapakalliosta. Moreeninäytteitä ei seulottu, vaan ne käsiteltiin 
kuten rapakallionäytteet ennen analysointia. 

3.3 Rapakallionäytteenotto 
Tutkimusalueella on toteutettu kaksi rapakallionäytteenottoa 250 m:n verkolla sekä tehty joitakin 
rapakalliolinjoja pääosin Kerolaen alueelle (Kuva 8). Rapakallionäytteet on otettu polttomootto-
rikäyttöisellä iskuporakoneen läpivirtausterällä. Näytteenotossa käytetyn läpivirtausterän ulko-
halkaisija (∅ 35 mm tai ∅ 45 mm) on vaihdellut näytteenottojen aikana. Tavallisesti näytteen 
koko on ollut keskimäärin noin 1,0 dl ja paikoitellen noin 2,0 dl. 

 

Rapakallion verkkonäytteenotto toteutettiin moreeninäytteenottojen yhteydessä eli moreenipis-
teistä pyrittiin saamaan myös rapakallionäyte. Yhteensä 910 näytepisteestä vain 725 pisteestä 
saatiin rapakallionäyte. Rapakallionäytteitä otettiin myös linjanäytteenottona. Linjojen paikat 
valittiin kairaustulosten, kohdentavan geokemian aineiston tulosten sekä geofysiikan perusteella. 
Tarkoituksena oli nimenomaisesti saada näyte rapakalliosta, jos se ei ollut mahdollista, otettiin 
näytteeksi syvin mahdollinen moreeni. Tutkimusalueella tehtiin 16 itä - länsisuuntaista rapakal-
lionäytelinjaa. Pistetiheys linjoilla oli 10 m. Yhteensä otettiin1375 näytettä vuosien 2004-2006 
aikana. 

 

Kuivatut rapakallionäytteet murskattiin ja jauhettiin. Näytteistä analysoitiin 27-31 alkuaineen 
pitoisuudet osittaisuutoksesta ICP-AES- tekniikalla (menetelmä 511P). Lisäksi näytteistä analy-
soitiin GFAAS- tai ICP-MS- tekniikalla, Bi-, Sb- ja Te-pitoisuudet (menetelmät 511U ja 511M). 
GFAAS-menetelmällä analysoitiin 20 gramman punnituksella Au- ja Pd-pitoisuudet (menetelmä 
522U). Vuonna 2003 toteutetun verkkonäytteenoton rapakallionäytteistä on jalometalleista ana-
lysoitu vain kulta. Vuoden 2005-2006 linjanäytteiden jalometallipitoisuudet (Au, Pd, Pt) on mää-
ritetty ICP-AES-tekniikalla käyttäen Fire assay –rikastusmenetelmää (menetelmät 703P ja 704P) 
ja 10-25 gramman punnitusta.  

 



M06/3721/2010/47  17 
  
 
 

      
  

 

Kuva 8.   Petäjäselän alueen rapakallionäytepisteet ja-linjat. (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lu-
panro MML/VIR/TIPA/217/10). Sampling points and lines of weathered bedrock in Petäjäselkä. 
(Basemaps: © National Land Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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3.4 Kallioperäkartoitus ja tutkimusojat 
Petäjäselän alueen etelä- ja keskiosissa suoritettiin tutkimusten alkuvaiheessa malmigeologista 
lohkare- ja kallioperäkartoitusta. Kartoituksen pääpaino oli malmipitoisten ja muuttuneiden kivi-
lajien etsinnässä eikä systemaattisessa kallioperäkartoituksessa. Kallioperäkartoitusta tehtiin 
myöhemmin Petäjäselän alueella ja lisäksi Petäjäselän pohjoispuolella Ranta-Mäntypäässä, Sel-
kä-Mäntypäässä sekä Sinoselässä (Kuva 9). Maaperätutkimusten yhteydessä kaivetut montut ja 
kaivannot ulottuivat usein kallionpintaan asti, joten niistä tehtiin kalliohavainnot. Kallioperäha-
vaintoja kirjattiin yhteensä 469 kpl, jotka koostuivat pääosin rakkahavainnoista tai rakkamaisista 
pieniä kallionnokkia sisältävistä paljastumahavainnoista sekä tutkimuskaivantojen kivilajiha-
vainnoista. 

 

Kallioperäkartoituksen ja maaperätutkimusten yhteydessä otetuista kallio- tai rapakallionäytteistä 
laitettiin analyysiin yhteensä 305 palanäytettä. Maaperätutkimusten yhteydessä kaivetuista tut-
kimuskaivannoista otettiin kallion kiisuisista tai muuttuneista osista sahaamalla tai lapiota ja ki-
vivasaraa apuna käyttäen jatkuvia metrin mittaisia uranäytteitä (Kuva 9).  Uranäytteitä on otettu 
48 eri tutkimuskaivannosta yhteensä 892 kpl. Tutkimuskaivantojen tai –monttujen rapakalliosta 
otettiin myös raskasmineraalinäytteitä (kts. luku 3.2.2). 

 

Kuivatut pala- ja uranäytteet murskattiin ja jauhettiin. Näytteistä analysoitiin 27-30 alkuaineen 
pitoisuudet osittaisuutoksesta ICP-AES- tai ICP-OES-tekniikalla (menetelmä 511P). Lisäksi 
näytteistä analysoitiin GFAAS- tai ICP-MS- tekniikalla, Bi-, Sb- ja Te-pitoisuudet sekä paikoin 
Se, Ag, Be, Ce, In, Mo, Th, U, W, Yb (menetelmät 511U ja 511M). Jalometallipitoisuudet (Au, 
Pd) on määritetty ICP-AES-tekniikalla käyttäen Fire assay –rikastus-menetelmää ja 10-25 
gramman punnitusta (menetelmät 704P ja 703P). Vuoden 2002 kartoitusnäytteiden Au-
pitoisuudet on määritetty GFAAS- tekniikalla 20 g:n punnituksesta (menetelmä 522U). 

3.5 Kairaukset 
Petäjäselän tutkimusalueelle on kairattu 123 reikää eli yhteensä 10807,20 metriä. Kairareikäluet-
telo on esitetty liitteessä 1. Kairareikiä on kairattu Pitslomakurun, Palolaen, Kerolaen, Vuomas-
järämäaavan, Selkä-Mäntypään, Sinoselän alueille ja Nuokkioselän alueelle sekä muutama reikä 
Petäjäselän länsipuolelle (Kuva 10). Kairaukset on toteutettu osin Geologian tutkimuskeskuksen 
omilla kairakoneilla ja osan kairauksista on suorittanut Suomen Malmi Oy. 

 

Kaikki kairasydämet on raportoitu ja valokuvattu. Kairasydänten mielenkiintoiset osat analysoi-
tiin käyttäen pääosin metrin analyysiväliä. Analysoitavat osat halkaistiin ja toinen puoli sydä-
mestä jätettiin kairasydänlaatikkoon arkistoitavaksi. Kairasydämiä säilytetään tällä hetkellä Ro-
vaniemellä, josta ne myöhemmin siirretään GTK:n valtakunnalliseen kairasydänvarastoon Lopel-
le. Lähes kaikista kairasydännäytteistä on analysoitu GFAAS- tai ICP-MS-tekniikalla (menetel-
mät 511U ja 511M) Bi-, Sb- ja Te-pitoisuudet sekä paikoin Se-pitoisuudet. Jalometallipitoisuu-
det (Au, Pd, paikoin Pt) on analysoitu joko GFAAS-tekniikalla 20 gramman punnituksesta (me-
netelmä 522U) tai Fire Assay –rikastusmenetelmällä ja ICP-AES-tekniikalla 10-50 gramman 
punnituksesta (menetelmät 703P-705P). Lisäksi analysoitiin 27-31 alkuaineen pitoisuudet osit-
taisuutoksesta ICP-AES-tekniikalla (menetelmä 511P). 
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Kuva 9.   Petäjäselän tutkimusalueen kallioperähavaintopisteet ja tutkimuskaivannot, joista on otettu 
uranäytteitä. (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10). Map of the bedrock 
observation points and trenches of which the channel samples were taken. (Basemaps: © National Land 
Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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Kuva 10.   Petäjäselän tutkimusalueen kairareiät esitettynä aeromagneettisella kartalla. Drilling sites 
presented on a detailed aeromagnetic map. 

3.6 Muut geokemialliset tutkimukset ja mineralogiset tutkimukset 
Petäjäselän Kerolaelle tehtiin vuonna 2006 kolme itä-länsisuuntaista heikkouutto-
näytteenottolinjaa (Kuva 11). Pistetiheys linjoilla oli noin 25 m ja yhteensä näytepisteitä oli 31. 
Vuonna 2007 tehtiin Selkä-Mäntypäähän ja Sinoselkään neljä MMI-näytteenottolinjaa (Mobile 
Metal Ion). Pistetiheys linjoilla vaihteli välillä 30-50 m ja yhteensä näytepisteitä oli 105. Vuonna 
2009 heikkouuttonäytteitä otettiin Ranta-Mäntypään alueella kahdelta linjalta n. 50 m:n pistevä-
lein yhteensä 59 kpl. Näytteet otettiin lapiolla kaivetun kuopan seinämästä uuttumiskerroksen 
alapuolelta B-horisontista eli n. 10-20 cm syvyydestä. Ennen näytteenottoa kuopan seinämä puh-
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distettiin ylhäältä valuneesta materiaalista, jonka jälkeen suoritettiin näytteenotto. Kerätty maa-
aines seulottiin 5 mm:n seulalla muoviseen vatiin. Seulottu maa-aines homogenisoitiin, jonka 
jälkeen siitä otettiin silmämääräisesti arvioitu 250 g:n näyte MMI-laboratoriota varten. Vuosien 
2006 ja 2007 analyysit tehtiin käyttäen ALS Chemex:n hallussa ollutta patentoitua MMI-
uuttomenetelmää ja ICP-AES- ja ICP-MS -määritysmenetelmiä. Vuoden 2009 näytteet toimitet-
tiin Labtiumiin analysoitavaksi ammoniumasetaattiuutosta ICP-MS-menetelmällä. Näytteenotto-
proseduuria, Heikkouuttonäytteiden näytteenottomenetelmä, analysointi ja tulosten käsittely on 
tarkemmin kuvattu Saralan ja muut (2008) raportissa. 

 

 

Kuva 11.   MMI-näytteenottopisteet. (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lupanro 
MML/VIR/TIPA/217/10). Sampling points of MMI survey. (Basemaps: © National Land Survey of 
Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 

 

Petäjäselän alueelta otettiin 2-3 kg:n painoisia kallionäytteitä (11 kpl) kullan syanidointiuuttoa 
varten. Näytteet kuivattiin ja murskattiin <2 mm:n fraktioon (>70 %:a). Näytteiden jauhatus ja 
syanidointiuutto tehtiin 500 g:n alinäytteestä PAL-laitteistolla ja kullan määritys FAAS-
tekniikalla (menetelmä 236A). 
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Kairasydämistä otettiin 20-35 cm:n pituisia näytteitä kokokivianalyysejä varten yhteensä 35 kpl. 
Näistä näytteistä on määritetty pää- ja hivenalkuaineita sekä REE:t XRF-menetelmällä ja ICP-
MS-tekniikalla (menetelmät 175X ja 308M). Näytteistä on tehty myös ferroraudan titrimetrinen 
määritys (menetelmä 301T). Rikin määritys on tehty rikkianalysaattorilla (menetelmä 810L). 
Hiilen kokonaispitoisuus sekä grafiittiin ja karbonaattiin sitoutuneen hiilen määrät on määritetty 
hiilianalysaattorilla ja Leco-analysaattorilla (menetelmät 811L ja 816L). 

 

Mineralogisia tutkimuksia varten on tehty kiillotettuja ohuthieitä pääosin kairasydännäytteistä 
yhteensä 138 kpl. Ohuthieitä säilytetään GTK:n Pohjois-Suomen yksikön toimistolla Rovanie-
mellä. Kerolaen kohteen kultapitoisesta kiisuuntuneesta serttihorisontista on tehty erillinen mine-
raloginen tutkimus (Chernet et al., 2008). 

3.7 Geofysikaaliset tutkimukset 
Tutkimusalue on lennetty GTK:n Suomen aerogeofysikaalisessa kartoitusohjelmassa vuonna 
1979 lentokorkeudella 30-40 metriä ja 200 metrin linjavälillä. Lentosuuntana on ollut itä-länsi. 
Tutkimusalueelle toteutettiin tihennetty aerogeofysiikan lento vuonna 2004. Tihennyslento kattaa 
noin 260 km2 ja 5000 lentolinjakilometriä. Linjaväli oli 50 metriä ja lentosuunta oli itä-länsi. 
Molemmissa lennoissa tehtiin magneettinen, sähkömagneettinen ja radiometrinen mittaus.  Sa-
mana vuonna 2004 tutkimusalueella toteutettiin myös alueellinen painovoimamittaus, joka kattaa 
noin 169 km2 suuruisen alueen pistetiheydellä 6 pistettä/km2, yhteensä 1009 pistettä.  

 

Petäjäselän kohteelliset maastogeofysiikan tutkimukset aloitettiin vuosina 1993-94, jolloin sys-
temaattisesti mitattiin laaja 70 km2 suuruinen alue käyttäen mittausmenetelminä magneettista 
sekä sähkömagneettista slingram (MaxMin) menetelmää. Mittauksia jatkettiin vuosina 1999-
2009 täydentämällä magneettisia tuloksia sekä tekemällä omapotentiaali- (SP) sekä IP-
mittauksia. Lisäksi alueella on tehty VLF-R sekä AMT –mittauksia (Kuva 12).  

 

Slingram- ja magneettisen mittauksen linjaväli oli 100 m ja pisteväli 20 m. Slingram mittaus teh-
tiin kelavälillä 60 m ja kahdella taajuudella 3520 Hz ja 14080 Hz. Omapotentiaalimittauksia (SP) 
on mitattu yhteensä noin 7 km2 kahdella eri alueella, joista suurempi on 6.6 km2. Linjavälinä 
suuremmalla alueella on ollut 50 metriä ja pienemmällä 25 m. Pistevälinä käytettiin 10 metriä. 
Tutkimusalueelle tehtiin 5 monitaso-IP profiilia, yhteensä 7.6 linjakilometriä. Mittauksissa käy-
tettiin dipoli-dipoli järjestelmää (a=10, n=1-8). Linjojen paikat pyrittiin valitsemaan rakenteelli-
sesti mielenkiintoisiin paikkoihin, joissa tutkimusalueen runsaslukuiset grafiittiset johteet eivät 
häiritsisi mittauksia kohtuuttomasti. IP-mittausten tavoitteena oli paikantaa pirotteisten sulfidi-
esiintymien aiheuttamia varautuvuusanomalioita. VLF-R mittauksia on tutkimusalueella tehty 
pienehköillä alueilla vaihtelevilla linja- ja pisteväleillä eri aikoina käyttäen eri lähetinasemia.  

 

Tihennyslennon ja alueellisen painovoimamittauksen tuloksia on hyödynnetty alueelta tehdyssä 
kultapotentiaalin GIS-mallinnuksessa (Nykänen et al., 2005). Mallinnuksessa käytetyn lentoai-
neiston ja sen prosessoinnin ovat kuvanneet Nykänen ja Salmirinne (2005). 
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Kuva 12.   Geofysiikan mittaukset Petäjäselän alueella (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lupanro 
MML/VIR/TIPA/217/10). Index map of geophysical surveys in Petäselkä study area (Basemaps: © Na-
tional Land Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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Petrofysiikan laboratoriomittauksia on tutkimusalueella tehty ainoastaan kuudesta kairasydämes-
tä. Mitatut reiät sijoittuvat Kerolaen alueelle. Sydämistä on mitattu noin metrin välein tiheys (D 
[kg/m3]), magneettinen suskeptibiliteetti (K [µSI])) sekä remanentti magnetoituma (J [mA/m]). 

 

Kaikki geofysiikan mittaukset on toteutettu ja tallennettu Suomen kartastokoordinaatistojärjes-
telmän kaistassa 3 (KKJ). Valtausraportin data-DVD:lle Geosoft Oasis Montaj (xyz)- muodossa 
liitetyt maastogeofysiikan tiedostot on tarkemmin kuvattu liitteessä 3 ja petrofysiikan aineisto 
liitteessä 4. 

4 TUTKIMUSTEN TULOKSET 

4.1 Geofysikaalisisten tutkimusten tulokset 

4.1.1 Aerogeofysiikka 
Tihennyslennon tulokset osoittautuivat laadultaan hyviksi. Varsinkin magneettinen data on erin-
omaista ja pitkälti korvaa maastomagneettiset mittaukset. Magneettisissa tuloksissa alueen ano-
maliat ovat yleensä suhteellisen pieniä (< 1000 nT) ja indikoivat vähäistä magnetiitin vaikutusta. 
Anomalioiden pääasiallinen aiheuttajaksi voi tulkita magneettikiisun. Magneettisesta aineistosta 
alueella on erottavissa myös kivilajien kulkua leikkaavia rakenteita, jotka voivat kullan etsinnän 
kannalta olla merkittäviä (Kuva 13). Sähkömagneettisista tuloksista havaitaan alueella paljon 
hyviä johteita ja johtavimmilla alueilla näennäiset ominaisvastukset ovat vain muutamia kym-
meniä ohmimetrejä. Myös sähkömagneettisissa tuloksissa on erotettavissa kivilajien kulkua leik-
kaavia ruhjeita ja siirroksia, joissa anomaliat siirtyvät ja katkeilevat (Kuva 14). 

 

Radiometristen mittausten tuloksista on laskettu K/Th- ja U/Th -suhteita, joiden avulla pyrittiin 
havainnoimaan Au-mineraalisaatioihin yleisesti liittyviä muuttumisia. Kohonnut kalium säteily 
suhteessa thoriumiin voi kuvata hierto- ja ruhjevyöhykkeisiin liittyvää mafisten kivien muuttu-
mista (biotiittiutuminen, serisiittiytyminen) ja alhainen thorium säteily suhteessa uraaniin me-
tasedimentteihin liittyvää sulfidisaatiota (Airo, 2002). Mitatusta säteilystä 99 % on peräisin maa-
perän ylimmästä 30 cm osasta. Maaperän vesipitoisuus ja myös kasvillisuus vaikuttavat olennai-
sesti mitattuun säteilyyn. Tämän vuoksi kalium säteilyn avulla eroteltiin vesistö- ja suoalueet 
(K<0.4%), joille K/Th – ja U/Th suhteita ei laskettu. (Kuvat 15 ja 16). 
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Kuva 13.   Aeromagneettinen kartta Petäjäselän tihennyslentoalueelta. Kuvaan on merkitty myös alueen 
tiestö, kairareiät, valtaukset sekä lentoaineistosta tulkittuja luokittelemattomia rakennesuuntia). (Pohja-
kartat: © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10). Airborne magnetic map in Petäjäselkä 
area. Roads, drill holes, claims and un-classified structures interpreted from aerogeophysical data are 
also plotted. (Basemaps: © National Land Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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Kuva 14.   Aerosähkömagneettinen kartta Petäjäselän tihennyslentoalueelta, reaalikomponentti (f=3 
kHz). Kuvaan on merkitty myös alueen tiestö, kairareiät, valtaukset sekä lentoaineistosta tulkittuja luokit-
telemattomia rakennesuuntia. (Pohjakartat: © Maan-mittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10). 
Airborne electromagnetic map in Petäjäselkä area (in-phase, f=3 kHz). Roads, drill holes, claims and 
unclassified structures interpreted from aero-geophysical data are also plotted. (Basemaps: © National 
Land Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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Kuva 15.   Aeroradiometrinen kartta Petäjäselän tihennyslentoalueelta, K/Th -suhde. Valkoisilla alueilla 
K<0.4 %. Kuvaan on merkitty myös alueen tiestö, kairareiät, valtaukset sekä lentoaineistosta tulkittuja 
luokittelemattomia rakennesuuntia. (Pohjakartat: © Maan-mittauslaitos, lupanro 
MML/VIR/TIPA/217/10). Airborne radiometric map in Petäjäselkä area, K/Th -ratio. In the white areas 
K<0.4% and ratio has not been calculated. Roads, drill holes, claims and unclassified structures inter-
preted from aerogeophysical data are also plotted. (Basemaps: © National Land Survey of Finland, li-
cence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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Kuva 16.   Aeroradiometrinen kartta Petäjäselän tihennyslentoalueelta, U/Th -suhde. Valkoisilla alueilla 
K<0.4 %. Kuvaan on merkitty myös alueen tiestö, kairareiät, valtaukset sekä lentoaineistosta tulkittuja 
luokittelemattomia rakennesuuntia. (Pohjakartat: © Maan-mittauslaitos, lupanro 
MML/VIR/TIPA/217/10). Airborne radiometric map in Petäjäselkä area, U/Th -ratio. In the white areas 
K<0.4% and ratio has not been calculated. Roads, drill holes, claims and unclassified structures inter-
preted from aerogeophysical data are also plotted. (Basemaps: © National Land Survey of Finland, li-
cence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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4.1.2 Alueellinen painovoima 
Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä mitattiin 1970-luvulla noin 1800 km2:n alue painovoima-
mittauksia keskimääräisellä pistetiheydellä 1 piste/km2. Mittauksia on edelleen jatkettu ja täy-
dennetty 2000-luvulla, mm. Petäjäselän alueella vuonna 2004 tehdyillä mittauksilla. Keski-Lapin 
alueelta tehdyssä kultapotentiaalin mallinnuksessa havaittiin painovoima-aineistosta lasketun 
Bouguer anomalian horisontaaligradientin korreloivan tunnettujen esiintymien kanssa (Nykänen 
and Salmirinne, 2007). Horisontaaligradientin voidaan tulkita kuvaavan Keski-Lapin mittakaa-
vassa kultaesiintymiin liittyvää rakenteellista kontrollia. Esimerkiksi Suurikuusikon esiintymään 
(Kittilän kultakaivos) liittyvä hiertovyöhyke keskellä vihreäkivialuetta tulee horisontaaligradien-
tissa esille. Samansuuntaisia ja -suuruisia horisontaaligradientin anomalioita voidaan havaita 
myös Suurikuusikosta kaakkoon aina Petäjäselän tutkimusalueelle saakka. (Kuva 17). 

 

 

Kuva 17.   Keski-Lapin alueellisen painovoimamittauksen tuloksista laskettu bouguer anomalian horison-
taaligradientti. Kuvaan on merkitty tunnettuja kultaesiintymiä (Eilu, 2007) sekä punaisella neliöllä Petä-
jäselän tiheämpi painovoimamittausalue. Horizontal gradient of regional Bouguer anomaly in the Cen-
tral Lapland Greenstone Belt. Known gold deposits (Eilu, 2007) and Petäjäselkä study area are also plot-
ted. 

 

Petäjäselän alueen tiheämpi painovoimamittaus sijoittuu voimakkaaseen bouguer anomalian alu-
eelliseen gradienttiin (~ 2.5 mgal/km), joka aiheutunee mafisten vulkaniittien ohenemisesta vih-
reäkivialueen reunalla. Alueella voidaan kuitenkin edelleen erottaa voimakkaampia kapeampia 
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gradienttianomalioita (4-8 mgal/km, max 10.5 mgal/km). Kuvassa 18 on esitetty bouguer anoma-
liasta laskettu horisontaaligradientti. 

 

 

Kuva 18.   Petäjäselän alueellisista painovoimamittauksista laskettu bouguer anomalian horisontaali-
gradientti. Kuvaan on merkitty myös kairareiät sekä lentoaineistosta tulkittuja luokittelemattomia raken-
nesuuntia. Horizontal gradient of regional Bouguer anomaly in Petäjäselkä area. Drill holes, claims and 
unclassified structures interpreted from aerogeophysical data are also plotted. 
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4.1.3 Maastogeofysiikka 
Kuvassa 19 on esitetty Slingram aineiston taajuuden 3520 Hz reaalikomponentti. Aineistosta 
voidaan erottaa alueen johteita ja niihin liittyviä rakenteita tarkemmin kuin aerosähkömagneetti-
sista tuloksista. Slingram mittauksissakaan alueen runsaslukuiset kapeat johteet eivät vielä kaik-
kialla erotu toisistaan ja tuloksia voidaan tulkita kvantitatiivisesti vain harvoilta kohteilta. Niemi 
(2005) on pro gradu -työssään tulkinnut slingram -aineistosta johteiden kaateita kolmelta eri pro-
fiililta ja todennut että johteen sijainin ja kaateen välille ei voinut löytää yhteyttä. 

 

Kuva 19.   Slingram mittauksen reaalikomponentti (f=3520 Hz). Kuvaan on merkitty myös kairareiät sekä 
lentoaineistosta tulkittuja luokittelemattomia rakennesuuntia. In-phase (real) component of electromag-
netic slingram (HLOOP, f= 3520 Hz) measurements. Drill holes, claims and unclassified structures in-
terpreted from aerogeophysical data are also plotted. 
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Kuvassa 20 on esitetty maastomagneettisen mittauksen tuloksesta laskettu kallistuskulma, TDR, 
(TDR = Tilt Derivative) yhdessä lentomittausten magneettikentästä lasketun kallistuskulman 
kanssa. TDR suodatuksella saadaan tehokkaasti kuvattua magneettisia anomalioita riippumatta 
niiden amplitudista. Tätä kautta myös alueen rakenteet tulevat helpommin havaittaviksi. 

 

Kuva 20.   Maastomagneettisesta ( rajattu alue) sekä lentomittausten magneettisesta aineistosta laskettu 
kallistuskulma, TDR. Kuvaan on merkitty myös kairareiät sekä lentoaineistosta tulkittuja luokittelemat-
tomia rakennesuuntia. Magnetic Tilt Derivative (TDR) calculated from ground magnetic (outlined by 
black polygon) and airborne magnetic data. Drill holes, claims and unclassified structures interpreted 
from aerogeophysical data are also plotted. 
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Omapotentiaalimittaukset (SP) Petäjäselän alueella aloitettiin vuonna 1999 ja niitä jatkettiin vuo-
sina 2003 ja 2004 (Kuva 21). Alueen ohuet maapeitteet sekä syvällä oleva pohjaveden pinta 
mahdollistavat potentiaalianomalioiden syntymisen. 

 

 

Kuva 21.   Petäjäselän omapotentiaali (vasen kuva) sekä siitä laskettu horisontaaligradientti (oikea ku-
va). Oikeaan kuvaan on merkitty katkoviivoilla kivilajien kulkua leikkaavia johtavuusrakenteita. (Pohja-
kartat: © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10). Self potential (left) and horizontal gradi-
ent (left) of self potential (right) in the Petäjäselkä area. Conductivity structures crosscutting the litologi-
cal strike are plotted by dotted lines. (Basemaps: © National Land Survey of Finland, licence no 
MML/VIR/TIPA/217/10). 
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SP-tulokset antavat hyvin yksityiskohtaisen kuvan mitatun alueen johteista, jotka yleensä aiheu-
tuvat alueen grafiittipitoisista kivistä. Kapeiden johteiden erottelu lateraalisuunnassa on SP-
menetelmällä huomattavasti helpompaa kuin AEM- tai Slingram-menetelmällä. Kuvassa 21 on 
esitetty suuremmalla mittausalueella mitattu omapotentiaali sekä siitä laskettu horisontaaligra-
dientti, josta voi hahmottaa kivilajien kulkua leikkaavia rakenteita, joiden kohdalla anomaliat 
katkeilevat. 
 

Kesällä 2005 Petäjäselän tutkimusalueelle mitattiin 5 monitaso-IP profiilia (Kuva 22). Linjojen 
paikat pyrittiin valitsemaan rakenteellisesti mielenkiintoisille alueille, joissa grafiittiset johteet 
eivät häiritsisi mittauksia kohtuuttomasti. Tässä ei kuitenkaan täysin onnistuttu, sillä alueen run-
saslukuiset kapeat hyvät johteet tulevat esille kaikilla profiileilla häiriten samalla IP:n varautu-
vuusmittauksia. 

 

Vesmaselän profiililla esille tulevat lukuisat varautuvuus- ja ominaisvastus anomaliat aiheutune-
vat hyvistä grafiittisista kivistä. Petäjäselän länsipuolen kahdella profiililla varautuvuus- ja omi-
naisvastus anomaliat aiheutuvat myös grafiittipitoisista kivistä. Nämä johteet näkyvät myös 
slingram-mittauksissa, tosin alueen muihin grafiitin aiheuttamiin anomalioihin verrattuna kuiten-
kin heikompina, joten ne tulkittiin mahdollisesti osittain sulfideista aiheutuviksi. Petäjäselän län-
sipuolen eteläisimmän profiilin länsipään varautuvuusanomaliaan kairattiin kolmen kairareiän 
profiili. Kairausten perusteella alueen kivilajit koostuvat mafista-ultramafista vulkaniiteista, joita 
osin breksioi ohut suonistomainen grafiitti ja joissa toisinaan on heikkoa magneettikiisupirotetta. 
Vulkaniiteissa esiintyy kapeina kerroksina grafiittisia tuffeja. 

 

Laadultaan parhaiten IP-mittaukset onnistuivat kahdella pohjoisimmalla profiililla Sinoselän alu-
eella. Profiilin X = 7530.200 länsiosaan on tulkittavissa pirotteisista sulfideista aiheutuva IP-
anomalia (Kuva 23). Samalla profiililla on itäosassa Sinoselän päällä johdevyöhykkeen keskellä 
varautuvuus anomalia, joka ei näy johteena. Myös pohjoisemmalla profiililla X = 7530.800 on 
erotettavissa samanlainen varautuvuusanomalia (Kuva 24). 

 

Sinoselän IP-anomalioitten aiheuttajia tutkittiin kairauksin kolmessa eri kohteessa. Kairausten 
perusteella IP-anomalioitten alueella kivilajit koostuvat ohuen grafiittisuoniston paikoin breksi-
oimista mafista vulkaniiteista ja serisiitti-karbonaatti-muuttuneista albiittivaltaisista kivistä. Va-
rautuvuusanomalioiden syyksi kairausten perusteella osoittautuivat siis alueen grafiittipitoiset 
vulkaniitit, joiden muuttuneissa osissa on vain paikoin heikkoa kiisupirotetta. 
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Kuva 22.   Petäjäselän alueen 5 monitaso-IP profiilia. Kuvaan on piirretty profiileille tulkitut varautu-
vuusleikkaukset. (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10). Induced Polariza-
tion profiles in Petäjäselkä area. Interpreted chargeability-depth sections are presented under the pro-
files. (Basemaps: © National Land Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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Kuva 23.   Sinoselän profiilin X=7530.200 IP-mittausten mallinnustulokset. Yläkuvassa on ominaisvas-
tusleikkaus ja alakuvassa varautuvuus. Interpreted resistivity (above) and chargeability (below) sections 
of IP-profile X=7530.200 in Sinoselkä area. Possible targets of disseminated sulphides have been shown 
by lines. 

 

 
 

Kuva 24.   Sinoselän profiilin X=7530.800 IP-mittausten mallinnustulokset. Yläkuvassa on ominaisvas-
tusleikkaus ja alakuvassa varautuvuus. Interpreted resistivity (above) and chargeability (below) sections 
of IP-profile X=7530.800 in Sinoselkä area. Possible target of disseminated sulphides has been shown by 
line. 

 

VLF-R -mittauksia on tehty pienehköillä alueilla vaihtelevilla linja- ja pisteväleillä eri aikoina 
käyttäen eri lähetinasemia, minkä vuoksi tulokset ovat laadultaan epäyhtenäiset. Petäjäselän 
tyyppisessä johtavassa ympäristössä, jossa johteita esiintyy paljon, VLF-R mittaustulosten kvan-
titatiivinenkin tulkinta on vaikeaa. Tuloksia on käsitellyt ja esittänyt Niemi (2005). Tässä rapor-
tissa VLF-R tuloksia ei esitetä, koska lähes samoilta alueilta on olemassa myös Slingram- ja SP-
mittauksia.  

 

Niemi (2005) teki pro gradu -työhönsä liittyen alueella AMT-mittauksia 9 eri pisteessä (Kuva 
12), joissa ei VLF-R-mittausten perusteella ollut pintajohteita. AMT –taajuuksilla näennäinen 
ominaisvastus kasvaa lähes lineaarisesti taajuuden laskiessa, eli syvemmällä kallioperässä ei voi-
da havaita johteita ja kallioperä on erittäin resistiivistä. Ottamalla AMT-tulkintoihin mukaan 
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VLF-R mittauksen tulos, voitiin kerrosmallitulkinnalla pintaosaan saada johtavia kerroksia, joi-
den tulkinta on kuitenkin hyvin epäluotettavaa koska VLF-R ja AMT-taajuuksien välistä (1300 -
23 000 Hz) ei ole mittaustaajuuksia. Tulokset ja niiden tulkinnat on Niemi (2005) esittänyt pro 
gradu -työssään. 

4.1.4 Petrofysiikka 
Petrofysiikan laboratoriomittauksia on tehty ainoastaan kuudesta Kerolaen alueelle sijoittuvasta 
kairareiästä. Kerolaen alueella kairauksissa tavattiin intensiivisesti muuttuneita, hiertyneitä sekä 
voimakkaasti kiisuuntuneita grafiittirikkaita serttejä, joihin alueen kohonneet kultapitoisuudet 
pääasiassa liittyvät. Anomaalisia kultapitoisuuksia liittyy myös muuttuneiden vulkaniittien kiisu-
karbonaatti-kvartsijuonellisiin osiin ja/tai kapeisiin hiertosaumoihin. 

 

Petrofysiikan mittausten mukaan kairauksissa tavatut grafiittisertit ovat intermedisiin ja mafisiin 
vulkaniitteihin nähden hieman keveämpiä (tiheysero ~60 kg/m3). Magneettinen suskeptibiliteetti 
on grafiittiserteissä myös keskimäärin hieman korkeampi, johtuen serttien magneettikiisun lisäk-
si sisältämästä vähäisestä magnetiitista. Taulukossa 2 on esitetty mitattujen tiheyksien ja suskep-
tibilitetttien mediaanit eri kivilajeille ja kuvassa 25 tiheys-suskeptibiliteetti diagrammi. 

 

Taulukko 2.   Kerolaen alueen kairausten petrofysiikan laboratoriomittausten tiheyden ja suskeptibilitee-
tin ja remanentin magnetoituman mediaanit kairarei’issä tavatuille pääkivilajeille. Medians of density 
(D) and susceptibility (K) of petrophysical laboratory measurements of drill cores for main rock types 
reported in the Kerolaki area. 

 

Rocktype COUNT D [kg/m 3 ] K [ μSI] J [mA/m]
Graphite-chert 110 2768 1795 315
Sericite-carbonate-albite rock 77 2812 900 60
Intermediate volcanite 84 2842 915 60
Mafic volcanite 406 2834 995 50  
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Kuva 25.   Tiheys-suskeptibilitetti diagrammi petrofysiikan laboratoriomittauksista Kerolaen alueen kai-
rasydämistä. Density-suskeptibility diagram of petrophysical laboratory measurements of drill cores from 
Kerolaki area. 

 

Kuvassa 26 on tarkasteltu tiheyden, magneettisen suskeptibiliteetin ja kultapitoisuuden riippu-
vuutta Kerolaen alueella.  Kultapitoisten kivien, jotka pääasiassa ovat grafiittiserttejä, tiheys ja 
suskeptibiliteetti vaihtelevat miltei koko aineiston vaihteluvälillä, mikä tekee sekä magneettisen 
ja painovoimamenetelmän suoran käytön alueen kullanetsinnässä vaikeaksi. Geofysiikan mene-
telmien vahvuus on kuitenkin tärkeä alueen yleiskuvan luomisessa ja kultaesiintymiin yleisesti 
liittyvien erilaisten rakenteiden tulkinnassa (siirrokset, ruhjeet, epäjatkuvuudet,…) sekä myös 
muuttumisvyöhykkeiden paikantamisessa. 
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Kuva 26.   Tiheyden, suskeptibiliteetin ja kultapitoisuuden keskinäinen riippuvuus Kerolaen alueella (6 
kairareikää, 529 näytettä). Interpedence of density, suskeptibility and gold content in the Kerolaki area. 
Data from 6 drill holes and 529 samples. 

4.1.5 Yhteenveto geofysikaalisten tutkimusten tuloksista 

Petäjäselän aluetta luonnehtivat lukuisat sähkömagneettisissa ja sähköisissä tuloksissa havait-
tavat hyvät johteet, jotka pääasiallisesti aiheutuvat alueen grafiittipitoisista kivistä. Johteiden 
runsaslukuisuudesta johtuen yksittäisten kapeitten johteiden erottelu toisistaan lentomittauksessa 
on vaikeaa. Slingram –mittauksissa johteet erottuvat toisistaan vain paikoin, mutta niihin liittyvät 
rakenteet ovat paremmin erotettavissa kuin lentomittauksessa. Tiheällä linja- ja pistevälillä teh-
dyt kohteelliset pienialaiset omapotentiaalimittaukset antavat johteista jo erinomaisen tarkan ku-
van (ks. kuva 21). Magneettisen anomaliat ovat alueella yleensä suhteellisen pieniä (< 1000 nT) 
ja indikoivat vähäistä magnetiitin vaikutusta. Anomalioiden pääasialliseksi aiheuttajaksi voi tul-
kita magneettikiisun. Painovoimakartalla tutkimusalue sijoittuu voimakkaaseen Bouguer anoma-
lian alueelliseen gradienttiin, joka aiheutunee mafisten vulkaniittien ohenemisesta vihreäkivialu-
een reunalla. 
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Geofysiikan mittausaineistoista on helposti nähtävissä kivilajien kulku NNW-SSE suunnassa. 
Kullan kannalta mielenkiintoisimmat rajapinnat/rakenteet kivilajien kulun suunnassa ovat ehkä 
parhaiten löydettävissä alueellisten painovoimamittausten Bouguer anomalian horisontaaligra-
dientin maksimikohtina (ks. kuva 18). Aineistoista on kuitenkin tulkittavissa myös kivilajien 
kulkua leikkaavia NNE-SSW- sekä ENE-WSW-suuntaisia rakenteita, jotka erityisesti voivat olla 
kullan kannalta mielenkiintoisia. Näitä rakenteita havaitaan sekä sähkömagneettisissa että mag-
neettisissa tuloksissa (ks. kuvat 13 ja 14). Tällaiset rakenteet leikkaavat kivilajien kulkua mm. 
tutkimusalueen keski-osassa Petäjäselässä, missä myös kivilajien kulku muuttuu hieman. Näillä 
paikoin myös kivilajien kaade muuttuu etelästä pohjoiseen päin mentäessä. Rakenteen eteläpuo-
lella kivilajit kaatuvat länteen ja pohjoispuolella itään. Kivilajien kaateelle ei ole geofysiikan tu-
loksista tulkittavissa yhtä suuntaa, mikä todennäköisesti johtuu alueen synkliini- ja antikliini-
rakenteista (ks. kappale 4.10). 

 

Tutkimusalueella tavataan laaja-alaista hydrotermista muuttumista (karbonaattiutuminen, serisiit-
tiytyminen), joka hiertosaumoihin ja litologisiin kontakteihin liittyen on paikoin intensiivistä, 
kuten esimerkiksi Ranta-Mäntypäässä (ks. kappale 4.9). Muuttuminen on yksityiskohdissaan 
usein suhteellisen vaikeasti tulkittavissa geofysiikan aineistoista. Ranta-Mäntypäässä tavattu gra-
fiittirikas vyöhyke tulee aerogeofysiikassa esille sekä magneettisena- että johdeanomalia. Aero-
radiometrisisesta aineistoista laskettu K/Th -suhde nousee Ranta-Mäntypään alueella hiukan liit-
tyen mahdollisesti serisiittiytymiseen. Vyöhykkeeseen liittyy pitkällä matkalla myös kohonnut 
U/Th suhde, mikä voi viitata sulfidisaatioon.   

 

Laajalta tutkimusalueelta on petrofysiikan laboratoriomittauksia tehty ainoastaan kuudesta kai-
ranreiästä Kerolaen alueelta. Tulosten perusteella kivien kultapitoisuudella ja mitatulla tiheydellä 
tai magneettisella suskeptibiliteetilla ei ole selvää korrelaatiota (ks. kuva 26). Geofysiikan mene-
telmien vahvuus Petäjäselän alueella, kuten myös kullan etsinnässä yleensä, on kuitenkin tärkeä 
alueen litologisen yleiskuvan luomisessa, kultaesiintymiin yleisesti liittyvän rakenteellisen kont-
rollin selvittämisessä (siirrokset, ruhjeet, epäjatkuvuudet,…) sekä myös muuttumisvyöhykkeiden 
paikantamisessa. Myös Petäjäselän alueella kullan esiintymiseen on todettu liittyvän kivilajien 
kulkua leikkaaviin rakenteellisiin heikkousvyöhykkeisiin (ks. luku 4.10.3). 

4.2 Moreeni- ja rapakalliotutkimukset 

4.2.1 Kohdentavan moreeni- ja rapakalliogeokemian tulokset 
Kuvissa 27 – 32 on esitetty kohdentavan moreeni- ja rapakalliogeokemian tuloksia 17 alkuaineen 
osalta. Kuviin on piirretty myös alueen mahdollisia siirros- ja ruhjevyöhykkeitä sekä alueelta 
tulkittuja kiisurikkaita kivilajijaksoja. Alueen kivilajeja ja geokemiallisia vyöhykkeitä tulkittaes-
sa moreeniaineisto on usein edustavampi kuin rapakallioaineisto. Tämä johtuu osaksi siitä, että 
yksittäinen rapakallionäyte antaa ”pistemäistä” tietoa alla olevasta kallioperästä, kun taas yksit-
täinen moreeninäyte edustaa laajempaa aluetta. Lisäksi kohdentava näytteenotto toteutettiin ver-
rattain harvalla 250 metrin verkolla ja rapakallionäytteitä ei saatu läheskään joka pisteestä. 

 

Co-, Cu-, Zn-, Fe- sekä Mg-, Sc-, ja V-pitoisuuksien anomaliakuviot moreeniaineksessa ovat hy-
vin samankaltaiset (Kuvat 28-29). Näiden alkuaineiden anomaliakuviot myötäilevät alueen 
kaakko-luode-suuntaista kivilajien kulkua. Kuitenkin, metallianomaliat näyttäisivät osin venyvän 
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kivilajien kulkua leikkaavia rakenteita pitkin. Merkille pantavaa on tutkimusalueen pohjoisosan 
keskellä sijaitseva lähes 5 kilometriä pitkä pohjois-etelä-suuntainen osa, jossa moreeniaineksen 
metallipitoisuudet ovat hyvin alhaiset. Tutkimusalueen lounaisreunalla ja koillisnurkassa näkyy 
selvästi taustastaan kohonneita Cr-, Ni- sekä Mg-pitoisuuksia, jotka viittaavat ultramafisiin kivi-
lajeihin (Kuva 29).  

 

Tutkimusalueen sulfidi- ja karbonaattifasieksen rautamuodostumat sekä kiisu-
grafiittiliuskejaksot heijastuvat moreeniaineistossa anomaalisen korkeina As-, Sb- ja Te- ja Mn-
pitoisuuksina (Kuva 27). Näihin osiin liittyy myös anomaalisen korkeita Bi-, Cu-, Zn- ja Fe-
pitoisuuksia sekä paikoin myös kohonneita kultapitoisuuksia. Mielenkiintoinen piirre on Bi:n 
keskittyminen tutkimusalueen pohjoisosiin alueelle, jossa moreeniaineksen Ti-pitoisuudet ovat 
alhaiset. 

 

Kairauksien antamien analyysitulosten perusteella on todettu, että lähes kaikki metallit mukaan 
lukien kulta ovat selvästi rikastuneet alueen sulfidi- ja karbonaattifasieksen rautamuodostumissa 
ja/tai kiisu-grafiittiliuskeissa. Alueen kiisuliuskeet aiheuttavat moreeni- ja rapakallioaineistoon 
mafiseen vulkaniittitaustaan verrattuna tavallista korkeampia metallipitoisuuksia, jotka nyt näky-
vät geokemiallisina anomaliavyöhykkeinä. Kiisuliuskeitten aiheuttamat anomaliat on huomioita-
va tulkittaessa alueen todellisia kultapotentiaalisia vyöhykkeitä. Tämän perusteella ainakin ne 
moreeniaineiston monimetallianomaliat, jotka leikkaavat alueen kivilajeja olisivat merkittäviä. 
Lisäksi tutkimusalueen pohjoisosaan keskittyvät Bi-anomaliat ja niihin liittyvät kohonneet As- ja 
Au-pitoisuudet saattavat olla merkittäviä. 

 

Moreeniaineiston korkeimmat kultapitoisuudet osin myötäilevät alueen kivilajien kulkua liittyen 
lähinnä alueelta tulkittuihin kiisupitoisiin kivilajijaksoihin (mm. sulfidifasieksen rautamuodos-
tumiin). Kuitenkin kulta-anomaliat muodostavat jonoja seuraillen alueelta tulkittujen rakenteiden 
suuntia tai osuvat eri rakenteiden leikkauskohtiin tai rakenteiden ja kiisurikkaitten jaksojen leik-
kauskohtiin. 
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Kuva 27.   As-, Bi-, Sb-, Au-, Pd- ja Te-pitoisuudet (ppm) moreenissa, interpoloitu aineisto (minimum 
curvature). Katkoviivalla on esitetty mahdolliset siirros- ja hiertovyöhykkeet ja kiisurikkaat jaksot poikki-
viivoituksella. Distribution of As, Bi, Sb, Au, Pd and Te (ppm) in till, minimum curvature interpolation 
method. Interpreted faults and shears are drawn as dashed lines and sulfide-rich zones as thin hash line 
symbols. 
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Kuva 28.   Co-, Cu-, Zn-, Fe-, Ni- ja Mn-pitoisuudet (ppm) moreenissa, interpoloitu aineisto (minimum 
curvature). Katkoviivalla on esitetty mahdolliset siirros- ja hiertovyöhykkeet ja kiisurikkaat jaksot poikki-
viivoituksella. Distribution of Co, Cu, Zn, Fe, Ni and Mn (ppm) in till, minimum curvature interpolation 
method. Interpreted faults and shears are drawn as dashed lines and sulfide-rich zones as thin hash line 
symbols. 
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Kuva 29.   Cr-, Ni-, Mg-, Ti-, Sc- ja V-pitoisuudet (ppm) moreenissa, interpoloitu aineisto (minimum cur-
vature). Katkoviivalla on esitetty mahdolliset siirros- ja hiertovyöhykkeet ja kiisurikkaat jaksot poikkivii-
voituksella. Distribution of Cr, Ni, Mg, Ti, Sc and V (ppm) in till, minimum curvature interpolation 
method. Interpreted faults and shears are drawn as dashed lines and sulfide-rich zones as thin hash line 
symbols. 
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Rapakallioaineiston geokemialliset kuvat eivät välttämättä anna totuudenmukaista tietoa alueen 
kallioperästä (Kuvat 30-32) johtuen rapakallioaineiston pistemäisestä luonteesta ja osin myös 
käytetystä interpolointimenetelmästä, jossa ei huomioida puuttuvia näytepisteitä. Interpolointi-
menetelmällä tuotetuissa geokemiallisissa kuvissa metallianomaliat näyttävät lähinnä levenevän 
verrattuna moreeniaineiston kuviin. Tämä ilmiö näkyy selvimmin Fe:n, Co:n ja Ni:n kohdalla 
(vrt. kuvat 28 ja 31). 

 

Rapakallioaineiston mielenkiintoisin piirre on tutkimusalueen pohjoisosiin keskittyvät Bi-
anomaliat ja alueen suhteellisen alhaiset Ti-pitoisuudet (Kuvat 30 ja 32). Tämä sama piirre todet-
tiin myös moreeniaineistossa. Tämä viittaa siihen, että tutkimusalueen pohjoisosien kivilajikoos-
tumus on erilainen verrattuna muuhun alueeseen ja/tai pohjoisosissa on runsaasti muuttuneita 
mafisia kiviä. Toinen merkittävä piirre on se, että moreeniaineistossa näkyvä metalliköyhä alue 
tutkimusalueen pohjoisosassa ei toistu rapakallioaineistossa. Osa syynä voi olla käytetty interpo-
lointimenetelmä ja rapakallioaineiston puuttuvat pisteet, mutta se ei yksistään selitä ilmiötä. Tä-
mä tarkoittanee sitä, että kyseisellä alueella moreeniaineisto ei välttämättä heijasta alla olevaa 
kallioperää. 

 

Tutkimusalueen kiisurikkaat jaksot heijastuvat hyvin moreeniaineistossa, mutta tulevat huonosti 
esille rapakallioaineistossa. Ainoastaan läntisin kiisujakso näkyy Te-Mn -anomaalisena vyöhyk-
keenä, johon liittyy joitakin kohonneita As-, Sb- ja Bi-pitoisuuksia (Kuvat 30-31). Eteläisin ja 
itäisin kiisujakso ei juuri erotu metallianomaalisena vyöhykkeenä. Näytemateriaalien erilaisuus 
selittänee erot anomaliakuvioinnissa. Metallianomalioita moreeniaineistoon tuottava kiisu-
grafiittiliuskevyöhyke on todennäköisesti luonteeltaan epäyhtenäinen ja mahdollisesti melko ka-
pea koostuen linssimäisistä osista, joihin ei ole osuttu verrattain harvalla rapakallionäytteenotol-
la.  

 

Kohonneet kultapitoisuudet näkyvät rapakallioaineistossa pistemäisinä anomalioita. Rapakallio-
aineiston kulta-anomaliat heijastuvat vain osin moreeniaineistossa. Moreeniaineistossa kulta-
anomaliat ovat selkeästi leveämpiä ja niitä esiintyy laajemmalla alueella. Näytemateriaalien eri-
lainen luonne pääosin selittänee erot anomaliakuvioinnissa. 
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Kuva 30.   As-, Bi-, Sb-, Au-, Pd- ja Te-pitoisuudet (ppm) rapakalliossa, interpoloitu aineisto (minimum 
curvature). Katkoviivalla on esitetty mahdolliset siirros- ja hiertovyöhykkeet ja kiisurikkaat jaksot poikki-
viivoituksella. Distribution of As, Bi, Sb, Au, Pd and Te (ppm) in weathered bedrock, minimum curvature 
interpolation method. Interpreted faults and shears are drawn as dashed lines and sulfide-rich zones as 
thin hash line symbols. 
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Kuva 31.   Co-, Cu-, Zn-, Fe-, Ni- ja Mn-pitoisuudet (ppm) rapakalliossa, interpoloitu aineisto (minimum 
curvature). Katkoviivalla on esitetty mahdolliset siirros- ja hiertovyöhykkeet ja kiisurikkaat jaksot poikki-
viivoituksella. Distribution of Co, Cu, Zn, Fe, Ni and Mn (ppm) in weathered bedrock, minimum curva-
ture interpolation method. Interpreted faults and shears are drawn as dashed lines and sulfide-rich zones 
as thin hash line symbols. 
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Kuva 32.   Cr-, Ni-, Mg-, Ti-, Sc- ja V-pitoisuudet (ppm) rapakalliossa, interpoloitu aineisto (minimum 
curvature). Katkoviivalla on esitetty mahdolliset siirros- ja hiertovyöhykkeet ja kiisurikkaat jaksot poikki-
viivoituksella. Distribution of Cr, Ni, Mg, Ti, Sc and V (ppm) in weathered bedrock, minimum curvature 
interpolation method. Interpreted faults and shears are drawn as dashed lines and sulfide-rich zones as 
thin hash line symbols. 
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4.2.2 Tutkimuskaivantojen moreenigeokemia ja raskasmineraalitutkimukset 
Monttututkimusten perusteella moreenipeitteen paksuus vaihtelee korkeammilla topografian alu-
eilla 1-2 metriä ja vaarojen alarinteillä 2-5 m. Turvepeitteisissä laaksoissa moreenin paksuus on 
yleensä vähintään 4-5 m ja kaivinkoneellakin kallion pinta on vaikeasti saavutettavissa. Petä-
jäselän ja erityisesti Kerolaen alueen maaperägeologiaa ja moreenistartigrafiaa on tarkemmin 
käsitellyt Numminen (2010) pro gradu -työssään. Teoksessa esitetty stratigrafia on yleispiirteissä 
laajennettavissa koskemaan myös Ranta-Mäntypään, Selkä-Mäntypään ja Sinoselän alueita. 

 

Moreeni on pääsääntöisesti kerrostunut jäätikön alla runsaskivisenä, hienoainespitoisena pohja-
moreenina, jossa kivien koko on yleensä melko pieni (muutamasta senttimetristä 10-20 sentti-
metriin. Kohdealue sijaitsee viimeisimmällä jäänjakajavyöhykkeellä, jossa jään liike on ollut 
pääsääntöisesti vähäistä. Sen vuoksi moreenin hienoaines ja kivet ovat yleensä lyhytmatkaisia 
(alle 50-100 m) ja edustavat hyvin paikallista kallioperää. Kivet ovat särmikkäitä (2-3 asteikolla 
1-5) ja kohdealueen ulkopuolelta peräisin olevien kivien (esim. graniitit ja kvartsiitit) osuus on 
pieni (< 10 %). Poikkeuksen tekevät painanteiden paksummat moreenipeitteet, joissa varsinkin 
pintaosan moreenin aines edustaa pidempää jäätikön kuljetusta (useista sadoista metreistä kilo-
metreihin). Pitkämatkaisuus näkyy mm. kiviaineksen pyöristyneisyydessä ja kaukoperäisten ki-
vien suurempana osuutena. 

 

Vaikka jäätikön liike on ollut yleensä vähäistä, niin jäätiköitymisen loppuvaiheessa reunaosaan 
on syntynyt kielekkeitä, joissa jää on jonkin verran liikkunut. Jään liikesuunta ja kerrostava toi-
minta on moreenin kivistä tehtyjen suuntauslaskujen perusteella ollut joko lännestä itään tai lou-
naasta koilliseen. Suuntauksen vaihtelu johtuu pääosin siitä, että korkeimmat vaarat ovat ohjan-
neet jääkielekkeiden virtausta. Kivet ovat yleensä loivassa asennossa kaateen ollessa 5-10 astetta 
virtauksen tulosuuntaan. Sekundääristen prosessien (jäälohkareiden sulaminen moreenin sisällä 
kerrostumisen jälkeen tai roudan vääntelyn) vaikutus näkyy paikoin moreenissa kivien kaateen 
suurenemisena ja/tai kivien kallistumisena jäätikön virtaussuuntaan. 

 

Tutkimusmonttujen moreenigeokemiassa näkyy vastaava paikallista kallioperän koostumusta 
heijasteleva piirre kuin kohdentavassa moreenigeokemiassa. Anomaliat ovat voimakkaita ja nä-
kyvät välittömästi kallioperässä olevan lähteen distaalipuolella. Laimeneminen taustapitoisuuk-
siin voi tapahtua jo muutamien kymmenien metrien jäätikkökuljetuksen jälkeen. Tästä esimerk-
kinä on Kerolaen pitkä tutkimuskaivanto (moreenihavaintotunnus AMPE 2006-000009), jossa 
kultapitoisen hiertovyöhykkeen jälkeen moreenin kultapitoisuus on korkea n. 20 m:n matkalla, 
jonka jälkeen pitoisuudet putoavat 2-5 ppb:n tasolle (kuva 33). 

 

Tilastollisten tunnuslukujen (Taulukko 3, Kuva 34) mukaan tutkimusmontujen moreeninäyttei-
den kultapitoisuudet ovat kauttaaltaan selkeästi vihreäkivialueen keskipitoisuuksia (mediaani 0,7 
ppb, Koljonen, 1992) korkeampia, sillä Petäjäselän alueella keskipitoisuus (mediaani) on 6,2 
ppb. Erityisesti Kerolaen, Selkä-Mäntypään ja Ranta-Mäntypään alueilla pitoisuudet ovat keski-
määrin kymmenkertaiset keskipitoisuuteen verrattuna (Kuva 35). Myös telluuripitoisuudet ovat 
kauttaaltaan korkeat moreenissa ja erityisesti Kerolaen ja Selkä-Mäntypään alueilla. Ranta-
Mäntypäässä esiintyy myös huomattavan korkeita telluuripitoisuuksia. Sen sijaan kuparipitoi-
suudet ovat melko tasaisesti jakautuneet 100-150 ppm:n tasolle. Ainoastaan Selkä-Mäntypään 
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alueella pitoisuudet ovat huomattavasti keskimääräistä korkeampi. Arseenipitoisuudet ovat 
yleensä muutaman kymmenen ppm:ien luokkaa, mutta paikoin esiintyy hyvinkin korkeita pitoi-
suuksia, joista korkeimmat ovat useita tuhansia ppm:iä (Kuva36). 

 

 

 

Kuva 33.   Kultapitoisuudet moreenin hienoaineksessa (ppb; < 0,06 mm) Kerolaen pitkässä tutkimusojas-
sa. Pitoisuuksien heijastuminen moreenin geokemiassa ja laimeneminen jäätikön virtaussuunnassa oike-
alta vasemmalle on erittäin nopeaa (näytteenottoprofiilien väli on 5 m) (kts. Sarala & Ojala 2008). Gold 
contents (ppb) in < 0.06 mm size fraction in till on the test trench of Kerolaki, showing rapid upward dis-
persion of mineralized material from the Au mineralization to the upper till (the distance between the 
sampling profiles is 5 m) (see Sarala & Ojala 2008). 
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Taulukko 3.   Tilastollisia tunnuslukuja tilauserittäin moreenin hienoaineksen (< 0,06 mm; kuningas-
vesiuutto) arseeni-, kupari-, telluuri ja kultapitoisuuksille eri kohteissa Petäjäselässä; n = näytemäärä. 
Statistical parameters of till fines (< 0.06 mm; aqua regia) for As, Cu, Te and Au in different targets in 
Petäjäselkä grouped as analysis patches, n = number of samples. 
 
Kerolaki, 2006, tilaus/order 89922, n= 55  
 AS_PPM_511P CU_PPM_511P TE_PPB_521U AU_PPB_521U 
x 142 131 86 43,3 
md 37 104 51 4,4 
s 350 106 163 140,4 
c 3 1 1,9 3,2 
min 5 33 5 1,2 
max 2120 586 1180 904,0 

 

Kerolaki-Sinoselkä, 2007, tilaus/order 89925, n= 110 
 AS_PPM_511P CU_PPM_511P TE_PPB_521U AU_PPB_521U 
x 22 118,8 25 8,5 
md 11 70,3 20 2,6 
s 44 146,6 17 22,7 
c 2 1,2 1 2,7 
min 5 18,3 3 1,0 
max 296 911,0 131 173,0 

 

Selkä-Mäntypää, 2007, tilaus/order 89927, n= 127 
 AS_PPM_511P CU_PPM_511P TE_PPB_521U AU_PPB_521U 
x 35 185,7 62 6,7 
md 18 110,0 22 3,6 
s 54 210,3 234 13,2 
c 2 1,1 4 2,0 
min 5 26,3 3 0,5 
max 388 1110,0 2470 112,0 

 

Selkä-Mäntypää/Sinoselkä, 2008, tilaus/order 204318, n= 76  
 AS_PPM_511P CU_PPM_511P TE_PPB_521U AU_PPB_521U 
x 152 234,6 129 67,3 
md 33 136,5 39 6,2 
s 427 259,8 371 388,8 
c 3 1,1 3 5,8 
min 5 54,1 8 1,0 
max 3420 1360,0 2630 3390,0 

 

Ranta-Mäntypää/Selkä-Mäntypää, 2008, tilaus/order 220271, n= 131  
 AS_PPM_511P CU_PPM_511P TE_PPB_511M AU_PPB_521U 
x 28 133 52 7,6 
md 19 116 35 4,8 
s 26 67 49 8,9 
c 1 1 0,9 1,2 
min 6 34 12 0,5 
max 207 395 288 57,4 
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Ranta-Mäntypää 1, 2009, tilaus/order 220308, n= 20 
 AS_PPM_511P CU_PPM_511P TE_PPM_511M AU_PPB_521U 
x 106 114 154 19,1 
md 95 114 132 12,6 
s 75 21 74 13,6 
c 1 0 0,5 0,7 
min 32 84 82 5,5 
max 290 172 352 48,9 

 

Ranta-Mäntypää 2, 2009, tilaus/order 220399, n= 127 
 AS_PPM_511P CU_PPM_511P TE_PPM_511M AU_PPB_521U 
x 74 208 93 21,5 
md 43 143 76 9,2 
s 93 242 66 61,3 
c 1 1 0,7 2,8 
min 10 49 13 1,6 
max 703 1770 334 621,0 

 

Kuva 34.   Taulukossa 3 esitettyjen Petäjäselän alueelta vuosina 2006-2009 kaivetuista tutkimuskuopista 
ja -ojista otettujen moreenigeokemian näytteiden analyysitilausten indeksikartta. Index map of the till 
geochemical analysis patch of the test pit’s and test trenches’ samples in 2006-2009 presented in Tau-
lukko 3. 
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Kuva 35.  Kultapitoisuudet tutkimusmonttujen moreenin hienoaineksessa esitettynä aeromagneettisella 
korkealentokartalla. Distribution of gold in <0.06 mm size fraction of till on the test pits presented on 
aeromagnetic map. 

 

Kuva 36.   Arseenipitoisuudet tutkimusmonttujen moreenin hienoaineksessa esitettynä aerosähköisellä 
(reaalikomponenti) korkealentokartalla. Distribution of arsenic in <0.06 mm size fraction of till on the 
test pits presented on aerogeophysical map (real component). 
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Raskasmineraalitutkimukset tukevat moreenigeokemiassa esille tullutta kullan voimakasta ano-
maalisuutta erityisesti Petäjäselän keski- ja pohjoisosissa. Kultarakeiden määrä vaihtelee 12 lit-
ran näytteissä nollasta yli kahteen sataan ollen keskimäärin moreenissa 1-2 raetta/näyte ja rapa-
kalliossa 3-4 raetta/näyte. Korkeimmat kultarakeiden määrät ovat rapakallionäytteissä Kerolaen 
alueella n. 230 kpl, Selkä-Mäntypäässä n. 130 kpl ja Ranta-Mäntypäässä n. 210 kpl osoittaen 
merkittävää mineralisoitumista (Kuva 37). Rakeiden koko vaihtelee muutamasta kymmenestä 
mikronista 0,3-0,5 mm:in ja vain joitain isompia (0,5-1,5 mm), hipuiksi kutsuttavia kultarakeita 
on löydetty. Rapakallionäytteissä havaitut runsaat raemäärät ovat erittäin merkittäviä, sillä kai-
rasydännäytteistä rakeita on havaittu vähäisesti ja niiden koko on ollut hyvin pieni (vain noin 
kymmenen mikronin luokkaa, Chernet et al. 2008). Eron selittänee tutkimuskaivannoista otettu-
jen näytteiden suurempi koko ja parempi edustavuus. Myös rikastuminen rapautumisprosessissa 
voi osaltaan selittää ilmiön. 

 

Kultarakeet ovat muodoltaan usein levymäisiä tai pölkky- ja lankamaisia, joiden nurkat ja reunat 
ovat teräviä (Kuva 38). Rakeet, jotka ovat lehtimäisiä ja usein hyvin repaleisia ja reikäisiä, ovat 
myös yleisiä. Varsinkin rapakallionäytteissä muiden mineraalien, kuten kiisu- ja kvartsirakeiden 
kidepintojen jättämät painaumat ovat yleisiä (kuvat 38C, D ja E). Joitain kultarakeita on tavattu 
sekarakeina kvartsi- ja magnetiittirakeiden kanssa. Myös moreeninäytteissä kultarakeet ovat yle-
isesti teräväsärmäisiä ja kidepintoja sisältäviä merkkinä lyhyestä jäätikkökuljetuksesta. Pyöristy-
neitä rakeita, joihin on kohdistunut suurempi jäätikön kulutustoiminta, tavataan lähinnä pintamo-
reenissa alavammilla alueilla (kuva 38 F). 

 

Kultarakeiden koostumuksessa (hopea-kultasuhteessa) näkyy selviä kohteittaisia eroja. Kultarik-
kaimpia rakeet ovat Kerolaen alueella ja osin Selkä-Mäntypäässä ja hopearikkaimmat Ranta-
Mäntypään alueella, jossa joissakin rakeissa hopeaa on lähes puolet rakeiden koostumuksesta. 
Koostumuseron voi nähdä jo paljain silmin tai mikroskoopin alla, sillä runsaasti hopeaa sisältä-
vät elektrum-rakeet ovat Ranta-Mäntypään alueella hopean hohtoisia, kun muutoin kultarakeet 
ovat kellertäviä. Kuvassa 39 on esitetty hopea-kultasuhteita niistä näytteistä, joista koostumus on 
SEM+EDS-laitteistolla määritetty. Kuvassa on esitetty niin moreeni- kuin rapakallionäytteiden 
koostumukset, sillä kohdetasolla tarkastelu on perusteltua erittäin lyhyestä jäätikön kuljetuksesta 
johtuen. Kultarakeiden koostumuserojen kohteittaisten erojen syytä ei ole tässä vaiheessa tutkit-
tu. 

 

Muita yleisesti esiintyviä raskasmineraaleja ovat magnetiitti, hematiitti, ilmeniitti, erilaiset gra-
naatit, rikkikiisu, rutiili ja zirkoni. Harvemmin tavattavia mineraaleja ovat kuparikiisu, metalli-
nen kupari, kromiitti, diopsidi, epidootti, kyaniitti ja turmaliini (kuva 40). 
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Kuva 37.   Kultarakeiden/-hippujen määrä raskasmineraalinäytteissä Petäjäselän alueen tutkimusmon-
tuissa ja -ojissa.  Number of gold grains in the heavy mineral samples of test pits and trenches in 
Petäjäselkä. 
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Kuva 38.   Mikroskooppikuvia kultarakeista: A) levymäinen näytteessä 2006 AMPE-000009C,15MR ja B) 
lankamaine näytteessä 2007 AMPE-000028A,20RP sekä elektronimikroskooppikuvia: C) lankamainen 
näytteessä 2009/3721/U15/15RP 19 m, D) tähtimäinen näytteessä 2009/3721/U7/15RP 33-34m, E) pölk-
kymäinen näytteessä 2008 POS-000102A,25RP ja F) pyöristynyt, osin saven peittämä näytteessä 2007 
POS-000030,10MR.  Microscope images of gold grains: A) plate-like in till, B) wire-like grains in the 
weathered bedrock, and backscattered images: C) wire-like in the WB, D) star-like in the WB,  E) block-
like in the WB, F) rounded, clay-coated gold grain in till. 
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Kuva 39.   Kultatarakeiden hopea-kulta-suhteita Petäjäselän alueen raskasmineraalinäytteissä.. Koostu-
mus on määritetty SEM+EDS-laitteella.  Silver-gold ratio of the gold grains in the heavy mineral samples 
at Petäjäselkä. Composition was determined using SEM+EDS equipment. 
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Kuva 40.   Elektronimikroskooppikuvia A) turmaliinin (tumman harmaa) ja hematiitin muodostamasta 
sekarakeesta näytteessä 2009/3721/U23/17RP 18 m, B) terveestä montasiittirakeesta näytteessä 
2009/3721/U19/15RP 9-10m, C) metallisesta kuparista näytteessä 2009/3721/U14/16RP 6,5-7 m ja D) 
terveistä rutiili- (ylin) ja ilmeniittirakeista näytteessä 2009/3721/U3/20RP 4 m.  Backscattered images of 
A) mixed tourmaline-hematite grain in the weathered bedrock (WB), B) fresh monazite grain in the WB, 
C) metallic copper grain in the WB sample and D) fresh rutile (up) and ilmenite grains in the WB. 
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4.3 Kerolaki 
Kohdentavan moreeni- ja rapakallionäytteenoton analyysitulosten mukaan tutkimusalueen kes-
kusosat eli Kerolaen alue sisältää merkittäviä monimetallianomalioita. Metallianomalioitten sel-
vittelyä varten tehtiin noin 2 km2:n alueelle kohteellista rapakallionäytteenottoa. Lisäksi Kerola-
en alueella suoritettiin MMI-näytteenottoa, kairausta sekä kaivettiin tutkimusmonttuja ja tutki-
muskaivantoja (Kuva 41). MMI-näytteenoton tuloksia on käsitelty Aholan (2009) Pro gradu –
työssä. 

 

Kerolaen alueelle tehtiin aluksi 400 metrin välein 6 itä-länsi -suuntaista rapakallionäytteenotto-
linjaa. Myöhemmin jo olemassa olevien linjojen väliin tehtiin 7 lisälinjaa. Kohdealueelle kairat-
tiin 40 kairareikää eli yhteensä 4244,90 m. Kairauspaikat kohdennettiin rapakallionäytteiden 
osoittamiin monimetallianomalioihin. Kairausten tuloksena kohteelta paikallistettiin kiisuuntunut 
serttihorisontti. Kiisuuntunutta serttiyksikköä ja sen mahdollisia jatkeita kaivettiin esille tutki-
muskaivannoilla. Tutkimuskaivannoista otettiin uranäytteitä. 

4.3.1 Kerolaen geologia ja kivilajit 
Kerolaen alueen kivilajikuvaukset ja tulkinnat perustuvat pääosin kivien makroskooppiseen ul-
koasuun sekä kivistä tehtyihin osittaisuutosanalyyseihin. Kairausten, tutkimusmonttujen sekä 
rapakallionäytteenoton mukaan Kerolaen alueen valtakivilajina ovat mafiset vulkaniitit. Mafisten 
vulkaniittien joukossa esiintyy erilaisia grafiittirikkaita kiviä sekä albiittivaltaisia (serisiitti-
)karbonaatti-albiittikiviä tai karbonaatti-kloriitti-albiittikiviä. Kivilajien kaade vaihtelee välillä 
45- 90 astetta ja kaateen suunta on koilliseen tai itäkoilliseen. Maastotutkimusten, kairausten, 
rapakallionäytteiden ja geofysiikan perusteella on kuvaan 42 hahmoteltu alueen garfiittirikkaitten 
kivien ja albiittivaltaisten kivien jaksoja. Lisäksi kuvassa 42 on esitetty kallionpinnasta (rapakal-
lio-, pala- tai uranäytteestä tai projisoitu kairareiästä) analysoidut kultapitoiset pisteet, joissa 
Au=0.5-1.0 ppm ja Au≥1.0 ppm.  

 

Alueen mafiset vulkaniitit ovat ulkoasultaan massiivisia eli laavamaisia tai hienoraitaisia ja tuf-
fimaisia. Mafisissa vulkaniiteissa näkyy yleisesti vaaleita ohuita kvartsi-kalsiittisuonia. Hienorai-
taiset tuffimaiset osat sisältävät usein grafiittia ja kivet ovat heikosti muuttuneita; kloriittiutunei-
ta, karbonaattiutuneita (sekä albiittiutuneita?). Paikoin muuttuminen on intensiivistä ja vulkaniitit 
ovat mineraalikoostumukseltaan serisiitti-karbonaatti-albiittikiviä tai karbonaatti-kloriitti-
albiittikiviä. Massiiviset vulkaniitit ovat pääsääntöisesti muuttumattomia, mutta laavapatjojen 
kontaktialueet ovat paikoin muuttuneet. Alueen vaaleat, kellertävän- tai vihertävänharmaat kivet 
ovat mineraalikoostumukseltaan serisiitti-karbonaatti-albiitti- tai karbonaatti-kloriitti-
albiittikiviä. Kivissä esiintyy paikoin vaihtelevasti grafiittia. Ulkoasultaan kivet ovat massamai-
sia, hienoraitaisia tai breksiarakenteisia. Paikoin kivissä näkyy tummia kvartsiosueita tai -
breksiakappaleita, jotka edustanevat serttikerroksia. Nämä grafiittipitoiset albiittivaltaiset kivet 
lienevät alkuperältään osin intermediäärisiä vulkaniitteja, jotka ovat vaihteleva-asteisesti muut-
tuneita; serisiittiytyneitä, karbonaattiutuneita, (albiittiutuneita?) sekä kiisuuntuneita. Osa kivistä 
edustanee alkuperältään grafiittipitoisia mafisia tuffeja ja serttiraitaisia grafiittituffeja, jotka ovat 
voimakkaasti serisiittiytyneet, karbonaattiutuneet, kloriittiutuneet ja albiittiutuneet. Albiittiutu-
minen on alueella kuitenkin kapea-alaista ja yleistä grafiittirikkaitten kivien kontaktialueilla sekä 
(kiisu-)karbonaatti-kvartsijuonten tai –suoniston ympärillä. Alueen grafiittirikkaat kivet koostu-
vat pääosin serttiraitaisista grafiittituffeista ja grafiittiserteistä sekä vähäisemmässä määrin kiisu-
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grafiittituffeista ja kapeista massiivisista magneettikiisu- tai rikkikiisukerroksista, jotka edustavat 
alueen sulfidifasieksen rautamuodostumia. 

 

Kuva 41.   Kerolaen tutkimuskohteen kairareiät, tutkimusmontut MMI-pisteet ja rapakallionäytelinjat 
esitettynä aeromagneettisella kartalla. (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lupanro 
MML/VIR/TIPA/217/10). Drill holes, sampling points of MMI survey, sampling lines of weathered bed-
rock and excavated trenches and pits of Kerolaki area presented on a detailed aeromagnetic map. 
(Basemaps: © National Land Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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Kuva 42.   Kerolaen geologinen kartta, punaisilla viivoilla on esitetty kuvien 48-49, 51, 54 ja 58 kaira-
reikäprofiilien sijainti. (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10). Bedrock of 
Kerolaki area, locations of drill hole profiles of figures 48-49, 51, 54 and 58 are shown as red lines. 
(Basemaps: © National Land Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 



M06/3721/2010/47  62 
  
 
 

      
  

4.3.2 Kohteellisen rapakalliogeokemian tulokset 
Petäjäselän kohdentavassa moreeni- ja rapakallioaineistossa näkyvät Kerolaen alueen metal-
lianomaliat toistuvat myös kohteen linjanäytteenottona toteutetussa rapakallioaineistossa. Linja-
näytteenoton tulosten mukaan Kerolaen alueella on kohonneita Au-, As-, Bi-, Sb-, Te-, Cu-, (Co-
), Ni-, sekä Zn-pitoisuuksia (Kuvat 43-44). Lisäksi alueen rapakallionäytteistä on analysoitu ver-
rattain korkeita Fe-, Mn- ja Ba-pitoisuuksia (Kuva 45). Karkeasti arvioiden 8-15 %:a näytteistä 
on As:n, Bi:n, Sb:n ja/tai Te:n suhteen anomaalisia ja 5-10 %:a on perusmetallien (Cu, Co, Ni, 
Zn) suhteen anomaalisia, jos taustaksi oletetaan mafinen vulkaniitti. 

 

Anomaaliset As- ja Bi-pitoisuudet sijoittuvat pääosin näytteenottoalueen keskelle, jossa esiintyy 
kohtalaisen runsaasti grafiittirikkaita serttiraitaisia tuffeja sekä kiisu-grafiittituffeja. Korkeimmat 
Sb-pitoisuudet ovat usein yksittäisiä ja osuvat As-Bi-anomaaliselle alueelle. Yksittäiset korkea-
hkot Sb-anomaliat liittynevät alueen kiisurikkaisiin kiisu-grafiittituffeihin ja sulfidifasieksen rau-
tamuodostumiin. Telluuri on Kerolaen alueella laajalla alueella anomaalinen ja todennäköisesti 
liittyy kiisujen esiintymiseen. Telluuri on erityisen anomaalinen Petäjäselän tutkimusaluetta hal-
kovan katkosvyöhykkeen pohjoisreunalla, jonne keskittyy runsaasti myös korkeita As ja Bi-
pitoisuuksia (Kuva 44). 

 

Korkeahkot perusmetallipitoisuudet (Cu, Co, Zn) ja erityisesti alueen korkeimmat Ni-pitoisuudet 
keskittyvät Kerolaen näytteenottoalueen eteläosiin, katkosvyöhykkeen pohjoisreunan läheisyy-
teen (Kuva 44). Korkeahkoja Zn-pitoisuuksia esiintyy myös alueen luoteisreunalla ja näihin liit-
tyy kohonneita Fe-, Cu-, Sb-, Te- ja paikoin Co- sekä As- ja Bi-pitoisuuksia. Alueen luoteireu-
nan monimetallianomalioita tarkistettiin yhdestä kohtaa kairareiällä 3721/2006/R417. Kairarei-
ässä näkyy harvakseltaan kapeita alle 1.5 metrisiä kiisu-grafiittiliuskeita sekä sulfidifasieksen 
rautamuodostumakerroksia albiittivaltaisissa kivissä. Monimetallianomaliat aiheutunevat näistä 
kiisurikkaista kerroksista. 

 

Alueen kulta-anomaliat liittyvät katkosvyöhykkeen pohjoisreunan läheisyyteen alueelle, jossa 
erityisesti As-, Bi-, Te-, ja Cu-pitoisuudet ovat korkeahkoja. Kulta-anomaliat näyttävät venyvät 
kivilajien kulun suuntaisesti. Kerolaen alueen merkittävin kulta-anomalia alkaa katkosvyöhyk-
keen pohjoisreunalta ja se on noin 700 metriä pitkä sekä kaakko-luode –suuntainen. Välittömästi 
kulta-anomalian länsipuolella on korkeahkon Cr-pitoisuuden omaava kivilajiyksikkö (Kuva 45). 
Tämän kulta-anomaliavyöhykkeen eteläpäästä paikallistettiin kultapitoinen hiertynyt serttiyksik-
kö. Kulta-anomaliajaksosta noin 250 m itään näkyy 300 metriä pitkä As-Bi-Te-anomalia (Kuva 
43), johon liittyy perusmetalleja ja vähän kultaa. Anomaliajaksoon kairattiin kolme reikää 
(3721/2005/R396, 3721/2006/R425 ja 3721/2008/R440). Kairaustulosten mukaan anomaalisia 
As-, Bi-, Sb-, Te- sekä paikoin Cu-, Ni- ja Au-pitoisuuksia liittyy kiisupitoisiin serttiraitaisiin 
tuffeihin, kiisu-grafiittituffeihin, kapeisiin sulfidifasieksen rautamuodostumakerroksiin sekä seri-
siitti-karbonaatti-albiittikiviin. Kairareiässä R396 oli kaksi yksittäistä korkeaa kultapitoisuutta 
(Kuva 51, Taulukko 4) liittyen muuttuneen vulkaniitin kapeaan serttikerrokseen (1.34 ppm Au, 
∅ 0.40 m) ja kiisu-kvartsi-karbonaattisuoniston breksioimaan serisiitti-karbonaatti-albiittikiveen 
(1.89 ppm Au, ∅ 1.00 m). 
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Kerolaen alueella esiintyy korkeahkoja Fe-, Mn- ja Ba-pitoisuuksia. Barium on kuitenkin ano-
maalinen vain alueen lounaisosissa ja lisäksi Kerolaen alueelta paikallistetun mineralisoituneen 
serttihorisontin ympäristössä. Korkeat Fe-, Mn- ja/tai Ba-pitoisuudet liittyvät usein serttiraitaisiin 
grafiittituffeihin. Alueen lounaisosien Fe-Mn-Ba-anomaliaa tutkittiin kairauksin 
(3721/2005/R407-3721/2005/R409). Fe-Mn-Ba-anomalian aiheuttaja on serttiraitainen grafiitti-
tuffi tai grafiittipitoinen tuffi (Kuva 54). Tuffeissa näkyy mm. kapeita säteittäisesti kiteytynyttä 
punertavanruskeaa amfibolia sisältäviä serttikerroksia sekä magnetiittirikkaita raitoja. Tällaiset 
kivet edustavat alueen rautamuodostumajakson kiviä. 
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Kuva 43.   Kerolaen rapakallion As-, Bi-, Sb-, Te ja Au-pitoisuudet esitettynä aeromagneettisella har-
maasävykartalla. Petäjäselän tutkimusalueen poikki menevän rakenteellisen katkosvyöhykkeen pohjois-
reuna on merkitty katkoviivalla. As, Bi, Sb, Te and Au contents in weathered bedrock presented on a de-
tailed aeromagnetic map. Interpreted fault is drawn as dashed line. 
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Kuva 44.   Kerolaen rapakallion Cu-, Co-, Ni-, Zn ja Au-pitoisuudet esitettynä aeromagneettisella har-
maasävykartalla. Petäjäselän tutkimusalueen poikki menevän rakenteellisen katkosvyöhykkeen pohjois-
reuna on merkitty katkoviivalla.  Cu, Co, Ni, Zn and Au contents in weathered bedrock presented on a 
detailed aeromagnetic map. Interpreted fault is drawn as dashed line. 
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Kuva 45.   Kerolaen rapakallion Fe-, Mn-, Ba-, Cr ja Au-pitoisuudet esitettynä aeromagneettisella har-
maasävykartalla. Petäjäselän tutkimusalueen poikki menevän rakenteellisen katkosvyöhykkeen pohjois-
reuna on merkitty katkoviivalla. Fe, Mn, Ba, Cr and Au contents in weathered bedrock presented on a 
detailed aeromagnetic map. Interpreted fault is drawn as dashed line. 
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4.3.3 Kairausten tulokset 
Kairausten mukaan Kerolaen alueella muuttuminen on laaja-alaista ja eri kivilajit ovat vaihtele-
vasti muuttuneet. Laavamaiset mafiset vulkaniitit ovat yleensä muuttumattomia, mutta laavojen 
kontaktialueet ovat usein heikosti albiittiutuneet ja/tai karbonaattiutuneet. Kohtalainen karbo-
naattiutuminen näkyy sameana ”karbonaattipölynä”, joka värjää kivet vaaleankellertäviksi. In-
tensiivistä karbonaattiutumista esiintyy kapeina saumoina, joihin liittyy myös voimakasta seri-
siittiytymistä. Muuttumista näyttäisi kontrolloivan kivilajien kontaktit ja kerroksellisuus eli 
muuttuminen on pääsääntöisesti kerrosmyötäistä. 

 

Alueen muuttuneissa kivissä näkyy vaihtelevasti kiisu-kvartsi-karbonaattijuonia tai ohutta ristei-
levää kiisu-kvartsi-karbonaattisuonistoa (Kuva 46). Juonia näkyy yleisesti kivilajikontakteissa. 
Juonet ovat joko kerroksellisuuden suuntaisia tai sitä selvästi leikkaavia (Kuva 47) ja niihin liit-
tyy paikoin vaaleita muuttumiskehiä (Kuva 46). Osa juonista on kultapitoisia, erityisesti serttirai-
taisissa tuffeissa tai serteissä oleviin juoniin liittyy anomaalisia kultapitoisuuksia (Taulukko 4). 

 

 

Kuva 46.   Ohutta (kiisu-)kvartsi-karbonaattisuonistoa ja erillisiä juonia serisiitti-karbonaatti-
albiittikivessä. Suonistoa sekä juonia reunustaa usein vaalea muuttumiskehä. Thin sulfide-quartz-
carbonate veinlets and veins in albite-rich rock. Veins are often enveloped by light-colored alteration 
zone. 
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Kuva 47.   Tummassa grafiittisertissä (kontaktit esitetty valkoisilla nuolilla) näkyy kerroksellisuutta leik-
kaavia kiisu-kvartsi-karbonaattijuonia. Kerroksellisuus on lähes kohtisuorassa kairasydäntä vasten. Gra-
fiittisertin yläkontaktissa on pitkin kairasydäntä etenevä kultapitoinen arseenikiisu-magneettikiisu-
kvartsi-karbonaattijuoni. Sulfide-quartz-carbonate veins intersecting bedding in graphite-bearing chert 
(contacts are shown as white arrows). Arsenopyrite-pyrrhotite-bearing vein at upper contact of chert is 
gold-bearing. 

 

Kerolaen kohteelta paikallistettiin grafiittiserttiyksikkö, jonka hiertynyt yläkontakti on kultapi-
toinen ja voimakkaasti kiisuuntunut sekä intensiivisesti muuttunut (Kuvat 48-49). Muuttunut 
serttiyksikkö paljastettiin tutkimuskaivannolla (Kuva 56). Magnetiittipitoinen hiertynyt ja väril-
tään tumma grafiittisertti on paikoin muuttunut ja uudelleenkiteytynyt läpikuultavan vaaleaksi 
kiisurikkaaksi kvartsikiveksi, jossa näkyy erillisiä kiisu-karbonaatti-kvartsijuonia (Kuva 50). 
Muuttuneen grafiittisertin ja juoniston kiisuaines koostuu pääosin magneettikiisusta ja ar-
seenikiisusta. Ympäristön vulkaniitit ovat serisiittiytyneet, karbonaattiutuneet, kloriittiutuneet 
sekä albiittiutuneet (?). Isäntäkivenä oleva grafiittisertti (tai serttiraitainen tuffi) on 15-21 metriä 
paksu.  
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Kuva 48.   Kairareikäprofiili A (R403-R406-R402), As- ja Au-pitoisuudet ovat ppm. Drill hole profile A 
(R403-R406-R402), concentration of As and Au is presented as ppm. 
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Kuva 49.   Kairareikäprofiili B (R422-U1-U2-U3-U6), As- ja Au-pitoisuudet ovat ppm. Drill hole profile 
B (R422-U1-U2-U3-U6), concentration of As and Au is presented as ppm 
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Kuva 50.   Yläkuvassa on tumma muuttumaton magnetiittipitoinen grafiittisertti ja alakuvassa muuttunut 
kultapitoinen magneettikiisu- sekä arseenikiisurikas grafiittiserttiosa. Dark colored unaltered graphite-
bearing chert in upper figure. Gold-bearing and sulfide-rich altered chert is shown in lower figure. 

 

Mineralisoitunutta serttihorisonttia on lävistetty kairauksin 40 metrin välein noin 140 metrin 
matkalta. Pohjoisin lävistys on kairareiässä 3721/2006/R420 ja eteläisin lävistys näkyy kairarei-
ässä 3721/2006/R422, jossa kiisuuntunut ja muuttunut osa on 14 metriä leveä ja muualla 4 - 10 
metriä. Kairareiän R420 pohjoispuolelle kaivetuissa tutkimuskaivannoissa ei havaittu yhtenäistä 
serttihorisonttia, mutta kaivannoista otetuissa raskasmineraalinäytteissä oli paikoin runsaasti kul-
tahippuja (havainto 2007-AMPE-000028; 227 kultahippua ja havainto 2008-POS-000106; 130 
kultahippua). Kairareiän R420 pohjoispuolelle, noin 360 metrin päähän, tehdyllä kairareikäpro-
fiililla 3721/2005/R397 - 3721/2005/R398 on lävistetty mineralisoituneen serttiyksikön jatkeena 
olevaa serttiraitaista grafiittituffia. Täällä serttirikas yksikkö on lähes muuttumaton ja juoneton ja 
sen ympäristöön liittyy vain joitakin anomaalisia kultapitoisuuksia (Kuva 51). Kairareiän R422 
eteläpuolelle kairattujen reikien R426 ja R427 perusteella mineralisaatio ja sen isäntäkivenä toi-
miva grafiittisertti ohenee ja katoaa pois etelään päin mentäessä. Kairareikien R426 ja R427 ete-
läpuolelle on kairattu joitakin kairareikiä sekä kaivettu muutama tutkimuskaivanto. Näissä kaira-
rei’issä ja tutkimuskaivantojen ura- tai palanäytteissä on useita yli 0.50 ppm:n kultapitoisuuksia 
(Kuva 42).  
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Kuva 51.   Kairareikäprofiili C (R398-R397-R396), As- ja Au-pitoisuudet ovat ppm. Drill hole profile C 
(R398-R397-R396), concentration of As and Au is presented as ppm. 
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Kerolaen kairasydämistä analysoitujen anomaalisten metalli- ja puolimetallipitoisuuksien taso 
vastaa Kerolaen rapakallioaineiston pitoisuustasoja. Ainoastaan As-pitoisuudet ovat kairasydä-
missä paikoitellen selvästi korkeampia kuin rapakallioaineistossa. Kerolaen alueen kohonneet 
metallipitoisuudet (mukaan lukien kohonneet kultapitoisuudet) liittyvät pääosin grafiittirikkaisiin 
kiviin, varsinkin grafiittirikkaitten kivien joukossa esiintyviin kiisu-grafiittituffeihin sekä sulfidi-
fasieksen rautamuodostumakerroksiin (Kuvat 52-53). Pääosin kairasydämien Co-, Mo- ja Pb-
pitoisuudet ovat verrattain alhaisia ja Cu-, Ni- ja Zn-pitoisuudet ovat vain paikoin anomaalisia. 
Paras perusmetallipitoisuus on kairareiässä 3721/2006/R424, jossa kuparin ja sinkin yhteispitoi-
suus on 0.66 %:a 1,05 metrin matkalla (Taulukko 4). Tähän väliin liittyy myös korkeahko kulta-
pitoisuus (1.22 g/tn Au).  

 

Myös kohonneet As-, Bi-, Sb- sekä Te-pitoisuudet liittyvät usein kiisu-grafiittirikkaisiin kiviin 
korkeimpien pitoisuuksien esiintyessä sulfidifasieksen rautamuodostumakerroksissa. Anomaali-
sen korkeat Sb- ja Te-pitoisuudet liittyvät useimmiten kiisu-grafiittirikkaisiin kiviin, kun taas 
anomaalisen korkeita As- ja Bi-pitoisuuksia esiintyy kiisu-grafiittirikkaitten kivien lisäksi usein 
myös muuttuneissa albiittirikkaissa kivissä. Sulfidifasieksen rautamuodostumien rikkikiisu- ja 
magneettikiisurikkaat osat näyttävät olevan geokemiallisesti erilaisia. Rikkikiisuvaltaisten osien 
(Kuva 53) As- ja varsinkin Sb-pitoisuudet ovat korkeammat ja Bi-pitoisuudet ovat matalammat 
kuin magneettikiisuvaltaisten osien (Kuva 52) vastaavat pitoisuudet. Lisäksi Cu-pitoisuudet 
näyttäisivät keskimäärin olevan korkeimpia magneettikiisuvaltaisissa osissa kuin rikkikiisuval-
taisissa osissa. 

 

Kerolaen kairasydämistä on yleisesti analysoitu yli 0.5 %:n Mn-pitoisuuksia. Korkeat Mn-
pitoisuudet yhdessä korkeiden Fe±Ba-pitoisuuksien kanssa viittaavat yleensä serttiraitaisiin gra-
fiittituffeihin sekä grafiittisertteihin. Kerolaen kairausalueen lounaisosiin kairattiin monimetal-
lianomaliaan kolme kairareikää (3721/2005/R407-3721/2005/R409). Kairauksissa lävistettiin 
leveää grafiittirikasta yksikköä, joka koostuu pääosin serttiraitaisesta grafiittituffista ja grafiittipi-
toisesta mafisesta tuffista. Yksikkö on voimakkaasti poimuttunut, mutta ei hiertynyt. Reiässä 
R409 on noin 60 metriä paksu yksikkö, jossa on keskimäärin 4,2 %:a Mn (max. 9,5 % Mn, Kuva 
54). 
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Kuva 52.   Kairareiän 3721/2006/R425 Fe-, Mn-, Cu-, Ni-, Zn-, As-, Bi-, Sb-, Te- ja Au-pitoisuudet ovat 
ppm. Concentration of Fe, Mn, Cu, Ni, Zn, As, Bi, Sb, Te and Au in the drill core of 3721/2006/R425. 
Concentrations are presented as ppm. 
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Kuva 53.   Kairareiän 3721/2008/R437 Fe-, Mn-, Cu-, Ni-, Zn-, As-, Bi-, Sb-, Te- ja Au-pitoisuudet ovat 
ppm. Concentration of Fe, Mn, Cu, Ni, Zn, As, Bi, Sb, Te and Au in the drill core of 3721/2008/R437. 
Concentrations are presented as ppm. 
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Kuva 54.   Kairareikäprofiili D (R409), Mn- ja Fe-pitoisuudet ovat ppm. Drill hole profile D (R409), 
concentration of Mn and Fe is presented as ppm. 
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Anomaalisia kultapitoisuuksia liittyy kiisu-grafiittirikkaisiin kiviin, mutta korkeimmat kultapi-
toisuudet liittyvät serttirikkaiden yksiköiden ja muuttuneiden vulkaniittien kiisu-karbonaatti-
kvartsijuonellisiin osiin ja/tai kapeisiin hiertosaumoihin. Kohonneilla kultapitoisuuksilla ei näytä 
olevan selvää korrelaatiota muihin metalleihin, mutta kohonneisiin kultapitoisuuksiin liittyy 
usein anomaalisia As-, Bi- ja Te-pitoisuuksia sekä paikoin myös Sb- ja Cu-pitoisuuksia (Kuva 
55, Taulukko 4).  

 

Kerolaelta paikallistetun kiisuuntuneen serttivaltaisen horisontin kultapitoinen vyöhyke on kai-
rausten mukaan epäyhtenäinen ja kultapitoisuudet jäävät keskimäärin 0,5- 1,0 ppm tasolle. Kor-
kein yksittäinen kultapitoisuus on 12,6 ppm Au 1,05 metrin matkalla kairareiässä 
3721/2005/R402. Paras ja yhtenäisin lävistys on reiässä 3721/2006/R422, jossa on 14 metriä le-
veä kultapitoinen vyöhyke (Kuva 55). Täälläkin kultapitoisuudet jäävät yllättävän alhaisiksi 
huomioiden isäntäkiven intensiivisen muuttumisasteen sekä kiisuuntumisen. 

 

 



M06/3721/2010/47  78 
  
 
 

      
  

 

Kuva 55.   Kairareiän 3721/2006/R422 Fe-, Mn-, S-, Cu-, As-, Bi-, Sb-, Te- ja Au-pitoisuudet ovat ppm. 
Concentration of Fe, Mn, S, Cu, As, Bi, Sb, Te and Au in the drill core of 3721/2006/R422. Concentra-
tions are presented as ppm. 
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Taulukko 4.   Kerolaen kairareikien metallipitoisuudet väleillä joissa Au >500 ppb, pitoisuudet ovat ppm ja Au, Pd, Pt ppb. Contents of metals and semimetals in samples 
of drill core where content of Au >500 ppb. Concentrations are presented as ppm, Au, Pd and Pt are ppb. 

Reikä nr ja syvyysväli Ag As Cd Co Cu Fe Mn Mo Ni Pb S Zn Bi Sb Te Au Pd Pt Kivilaji 
3721/05/R390, 37.40- 39.10 <1 2160 8 21 192 88500 4420 3 19 <10 6380 10 <0.01 <0.03 <0.01 516 <10 <10 kiisu-kv-krb-juoninen grafiitti-albiittikivi 
3721/05/R393, 85.10- 86.10 <1 69 <1 52 344 83700 1550 <2 59 <10 3390 100 0.19 0.09 0.20 552 <10 <10 serisiitti-karbonaatti-albiittikivi 
3721/05/R396, 15.35- 15.75 <1 112 <1 20 175 101000 1930 2 21 <10 38000 12 1.07 0.23 0.13 1340 <10 <10 sertti 
3721/05/R396, 27.65- 28.65 <1 109 <1 46 21 85900 3460 2 59 <10 2300 37 0.62 0.06 <0.01 1890 <10 <10 serisiitti-karbonaatti-albiittikivi 
3721/05/R397, 72.20- 72.70 1.5 36700 199 82 227 150000 8750 6 40 <10 32900 44 1.07 1.05 3.66 526 <10 <10 po-aspy-ser-alb-kv-pitoinen sauma 
3721/05/R399, 53.95- 54.95 <1 57 <1 42 103 93000 2280 3 72 <10 2840 152 0.02 0.04 0.01 2370 <10 <10 grafiitti-albiittikivi 
3721/05/R400, 90.25- 91.10 2.8 1530 6 48 787 166000 18400 12 42 <10 26100 28 0.43 0.27 0.43 780 <10 <10 kiisu-kv-krb-juonia sertissä 
3721/05/R401, 9.15- 10.70 1.8 1130 <1 32 278 167000 466 6 58 <10 90 63 0.13 0.13 0.09 1190 18 <10 serisiitti-karbonaatti-albiittikivi 
3721/05/R401, 40.00- 41.00 <1 42 <1 44 89 135000 5570 3 53 <10 6180 136 0.04 0.08 0.10 1710 <10 <10 serisiitti-karbonaatti-albiittikivi 
3721/05/R402, 47.90- 48.30 <1 <10 <1 47 339 98900 1230 3 32 <10 28800 17 0.14 0.18 0.06 1500 <10 <10 sertti 
3721/05/R402, 145.45-146.45 <1 3920 4 4 102 112000 3240 4 9 <10 23900 7 0.25 0.27 0.34 816 <10 <10 po-aspy-kv-krb-juonia sertissä 
3721/05/R402, 146.45-147.45 <1 169 <1 <1 36 107000 750 4 4 <10 8380 6 0.03 0.34 0.06 888 <10 <10 po-aspy-kv-krb-juonia sertissä 
3721/05/R402, 148.90-149.95 <1 1350 <1 3 67 137000 2570 4 4 <10 17500 12 0.12 0.41 0.13 12600 <10 <10 po-aspy-kv-krb-juonia sertissä 
3721/05/R402, 154.75-155.20 <1 10400 12 11 291 79500 1560 4 <3 <10 22400 6 0.23 0.66 0.62 1270 <10 <10 aspy-pirotteinen kvartsijuoni 
3721/05/R403, 21.45- 22.25 <1 30700 31 75 354 169000 39400 9 64 <10 35000 39 0.51 0.84 5.19 788 <10 <10 kiisu-kv-krb-juonia serttirait. graf.tuffissa 
3721/05/R403, 23.00- 23.60 1.5 5630 4 39 178 208000 71000 15 52 <10 18700 54 0.41 0.46 1.59 570 <10 <10 kiisu-kv-krb-juonia serttirait. graf.tuffissa 
3721/05/R403, 40.40- 41.25 <1 20400 19 52 405 184000 21000 10 73 <10 49300 34 0.45 1.09 3.96 1090 <10 <10 po-aspy-pirotteinen sertti 
3721/05/R406, 72.90- 73.90 <1 119 <1 49 125 210000 60900 8 67 <10 6140 50 0.55 <0.03 0.43 607 <10 <10 serttiraitainen grafiittituffi 
3721/05/R409, 56.95- 58.00 <1 3090 <1 79 248 168000 63900 8 52 <10 11200 29 0.13 0.82 1.43 536 <10 <10 po-aspy-kv-juoni serttirait. tuffissa 
3721/06/R417 42.20- 43.10 <1 <10 <1 48 209 86300 1320 <2 13 12 30300 11 0.93 0.05 0.17 1000 <10 - po-pirotteinen sertti 
3721/06/R417 43.10- 44.10 <1 <10 <1 25 191 83000 2310 <2 11 15 25900 5 1.36 0.06 0.16 583 <10 - po-pirotteinen sertti 
3721/06/R419 35.10- 35.80 <1 10300 <1 14 306 116000 4820 3 16 <10 35900 8 0.13 0.67 0.73 765 <10 <10 kiisu-kv-krb-juonia serttirait. graf.tuffissa 
3721/06/R419 38.80- 39.80 <1 2720 <1 12 137 96300 6310 4 13 <10 21200 8 0.13 0.27 0.41 589 <10 <10 po-aspy-kv-krb-juonia sertissä 
3721/06/R420 40.35- 41.35 <1 7540 14 33 219 156000 28500 6 55 <10 22700 39 0.02 0.12 0.96 516 <10 <10 kiisu-kv-krb-juonia serttirait. graf.tuffissa 
3721/06/R420 47.35- 48.40 <1 4050 <1 31 154 141000 14500 4 43 <10 22400 36 <0.01 0.35 0.78 839 <10 <10 kiisu-kv-krb-juonia serttirait. graf.tuffissa 
3721/06/R422 69.60- 70.30 <1 37900 103 69 206 189000 26900 7 57 <10 48400 24 0.76 1.88 4.72 1440 <10 <10 po-aspy-kv-krb-juonia serttirait. tuffissa 
3721/06/R422 70.30- 71.10 <1 275 2 13 85 225000 42900 7 35 <10 13100 39 0.09 <0.03 0.26 507 <10 <10 kiisu-kv-krb-juonia serttirait. graf.tuffissa 
3721/06/R422 71.10- 72.10 <1 3420 <1 18 214 107000 8300 3 21 <10 29700 11 0.21 0.30 0.58 2220 <10 <10 po-aspy-kv-krb-juonia sertissä 
3721/06/R422 75.10- 76.10 <1 1090 <1 12 439 115000 614 2 16 <10 38300 1 0.03 <0.03 0.26 702 <10 <10 po-aspy-kv-krb-juonia sertissä 
3721/06/R422 77.10- 78.10 <1 21500 60 61 451 203000 385 5 39 11 66200 <1 1.17 0.89 2.77 1910 <10 <10 po-aspy-kv-krb-juonia sertissä 
3721/06/R422 78.10- 79.05 <1 626 <1 8 119 63100 1060 5 11 <10 21200 6 0.04 0.08 0.13 841 <10 <10 po-aspy-kv-krb-juonia sertissä 
3721/06/R422 80.05- 81.05 <1 8120 2 7 87 32500 304 3 12 <10 13900 3 0.07 0.24 1.63 593 <10 <10 po-aspy-kv-krb-juonia sertissä 
3721/06/R422 83.20- 83.80 <1 6440 3 8 105 59300 1250 3 10 <10 21200 4 0.20 0.37 0.35 683 <10 <10 po-aspy-kv-krb-juonia sertissä 
3721/06/R424 57.50- 58.55 4.8 257 9 214 4970 148000 3490 2 93 15 16000 1590 0.21 0.27 3.96 1220 <10 - karbonaatti-kloriitti-albiittikivi 
3721/06/R426 58.60- 59.55 <1 526 <1 22 173 327000 8450 <2 64 39 29300 54 0.12 <0.03 0.30 1590 <10 - serttiraitainen grafiittituffi 
3721/06/R427 61.55- 62.55 <1 <10 <1 27 56 187000 33300 2 34 20 7910 70 0.05 0.08 0.16 500 <10 - serttiraitainen grafiittituffi 
3721/08/R438 54.50- 57.80 <0.5 109 1 44 581 101000 1980 <1 188 13 <50 89 0.04 0.29 0.03 2270 <10 - rapauma 
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4.3.4  Tutkimuskaivannot 
Kerolaen kultapitoinen kiisu-serttivyöhyke paljastettiin kairareiän 3721/2006/R422 kohdalta mi-
neralisaation rakenteen selvittämiseksi. Kohteelle tehtiin noin 100 metriä pitkä itä-länsi –
suuntainen tutkimuskaivanto. Kaivannossa on kerroksellisuuden kaadesuunnassa (noin 055-
060°/55-75°) gossaniksi rapautuneita kiisuuntumia hiertyneessä serttiraitaisessa grafiittituffissa 
ja grafiittisertissä (Kuva 56). Kaivannossa näkyy myös kulultaan lähes itä-läntinen hiertosauma 
(kaade 190°/55°) sekä kivilajien kulkua leikkaavia lähes pystyjä koillis-lounais –suuntaisia kiisu-
karbonaatti-kvartsijuonia. Kohteen kivissä näkyvät rakoilusuunnat yhtyvät hiertosauman sekä 
leikkaavien juonten suuntiin. 

 

Kerolaen pitkästä tutkimuskaivannoista sahattiin useita uranäytelinjoja. Uranäytteitä otettiin sekä 
itä-länsi että koillis-lounais –suuntaisia linjoja pitkin. Analyysitulosten mukaan uranäytteissä on 
korkeita kultapitoisuuksia (max. 25.6 ppm) keskittyen pääosin kivilajien kulun suuntaisen hier-
ron ja itä-länsi-suuntaisen hierron juonipitoiseen risteymäkohtaan (vrt. Kuvat 56-57). 

 

 

Kuva 56.   Kuva Kerolaen pitkän tutkimuskaivannon länsipäästä, kuva on otettu etelään päin. Musta pak-
su nuoli osoittaa kivistä mitatun lineaation suunnan (351°/ 55°). Kuva J. Ojala. Western part of the 
trench of Kerolaki, photo is taken towards south. Thick black arrow marks the direction of lineation 
(351°/ 55°), photo taken by J. Ojala. 
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Kuva 57.   Kerolaen pitkän tutkimuskaivannon uranäytteiden kultapitoisuudet (ppm). Gold (ppm) content 
of channel samples in the trench of Kerolaki. 
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Itä-länsi-suuntaisen hiertosauman suunnassa noin 100 metriä pääkaivannosta länteen kaivettiin 
toinen lyhyempi tutkimuskaivanto(3721/2006/U8). Tässä kaivannossa näkyi pääkaivannon hier-
tosauman kulun suuntainen mutta vastakkaiseen suuntaan kaatuva voimakas liuskeisuus 
(020°/70°). Kaivannon kivilajina oli voimakkaasti liuskettunutta grafiittiserttiä sekä serttiraitaista 
grafiittituffia. Kaivannosta otettujen uranäytteiden kultapitoisuudet jäivät kuitenkin alhaisiksi, 
≤10 – 60 ppb Au. 

 

Kerolaen esiintymän jatkeita etelään tutkittiin kahdella lyhyellä tutkimusojalla (3721/2008/U8 ja 
3721/2008/U9), jotka sijaitsevat noin 100 metriä etelään Kerolaen pääkaivannosta (Kuva 41). 
Tutkimuskaivannoissa näkyi muuttuneiden mafisten vulkaniittien joukossa kapeita serttiraitaisia 
grafiittituffijaksoja. Analysoitujen uranäytteiden kultapitoisuudet olivat vain heikosti anomaali-
sia. Tosin kaivannon 3721/2008/U8 yhdestä raskasmineraalinäytteestä löytyi 45 kultahippua. 
Näyte oli otettu noin 0.5 metriä leveästä kvartsijuonen sisältämästä serisiittiytyneestä ja karbo-
naattiutuneesta saumasta. Samasta saumasta otetussa palanäytteessä oli 1.36 ppm:n kultapitoi-
suus. 

 

Kerolaen eteläisimmät tutkimuskaivannot kaivettiin noin 700 metrin päähän tunnetusta esiinty-
mästä. Kerolaen eteläosiin tehtiin myös kahden reiän kairareikäprofiili. Kaivannon 
372172008/U11 länsipään serttiraitaisen grafiittituffin uranäytteistä analysoitiin anomaalisia kul-
tapitoisuuksia noin 6 metrin matkalta (max. 1.33 ppm Au).  Kairareikä 3721/2008/R437 lävistää 
kaivannon 372172008/U11 serttirikasta yksikköä noin 60 metriä kaivannosta pohjoiseen, mutta 
kairareiän kultapitoisuudet jäivät alhaisiksi (Kuva 58). Kerolaen eteläosan parhaimmat kultapi-
toisuudet ovat kairareiässä 3721/2008/R438 ja sen yläpuolelle kaivetussa tutkimuskaivannossa 
3721/2009/U7 (Kuva 58). Paras kultapitoisuus on kairareiässä R438, jossa on 2.27 ppm Au 3.30 
metrin matkalla. Tosin alueen kultapotentiaalia tulkittaessa on huomioitava, että kairareiässä 
3721/2008/R438 on erittäin paljon sydänhukkaa ja lisäksi kaivannossa 3721/2009/U7 esiintyvät 
leveämmät kvartsijuonet ovat lähes itä-länsi-suuntaisia. Itä-länsi –suuntainen näytteenotto tai 
kairaus ei täten ole riittävä kohteen todellisen kultapotentiaalin määrittämiseksi. 
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Kuva 58.   Kairareikäprofiili E (U7-R438-R437), As- ja Au-pitoisuudet ovat ppm. Drill hole profile E 
(U7-R438-R437), concentration of As and Au is presented as ppm 
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4.3.5 Kullan esiintyminen Kerolaella 
Kallionpinnasta (rapakallio-, pala- tai uranäytteestä tai projisoitu kairareiästä) analysoidut kulta-
pitoiset pisteet, joissa Au≥0.5 ppm muodostavat Kerolaen kohteella noin 1.2 km:ä pitkän lähes 
pohjois-etelä -suuntaisen kultapitoisen jakson (Kuva 42). Tosin jakso on paikoitellen heikosti 
tutkittu, varsinkin Kerolaelta paikallistetun kiisuuntuneen serttiyksikön ja Kerolaen eteläosien 
väliseltä alueelta. Anomaalisen korkeat kultapitoisuudet näyttävät keskittyvän tiettyihin kivila-
jiyksiköihin (serttivaltaiset kivet) ja liittyvän kiisu-karbonaatti-kvartsijuoniin. Anomaalisen kor-
keilla kultapitoisuuksilla näyttäisi olevan myös rakenteellinen kontrolli. Tämä näkyy esim. ku-
vassa 42 kulta-anomaalisten pisteiden leviämisenä lähes itä-länsi –suuntaisia rakenteita pitkin 
kairaprofiilin A ja C kohdilla. Lisäksi Kerolaen pitkässä kaivannossa parhaimmat uranäytteiden 
kultapitoisuudet osuvat kivilajien kulun suuntaisen hierron ja lähes itä-länsi -suuntaisen hierron 
juonipitoiseen risteymäkohtaan. 

 

Kerolaen kultapitoinen vyöhyke on tutkimusten mukaan kuitenkin epäyhtenäinen ja kultapitoi-
suudet jäävät keskimäärin 0,5- 1,0 ppm tasolle. Jakson kultapitoisuudet jäävät yllättävän alhai-
siksi ottaen huomioon isäntäkiven intensiivisen muuttumis- sekä kiisuuntumisasteen. Jakson 
epäyhtenäisyydestä kertoo esim. havainnot paikoista, joissa kallionpinnasta on saatu raskasmine-
raalinäytteestä yli 200 kultahippua, mutta alle kairatussa kairareiässä kultapitoisuudet ovat jää-
neet < 10 ppb:hen. Lisäksi esim. Kerolaen pitkän tutkimuskaivannon uranäytteissä oli parhaim-
millaan 25.6 ppm:n kultapitoisuus, kun taas alle kairatussa kairareiässä maksimipitoisuus oli vain 
2.2 ppm. Kaivannon korkea kultapitoisuus verrattuna alle kairattuun kairareikään ei yksistään 
selity kullan rikastumisena rapakallioaineksessa. Uranäytteenotossa käytetyllä itäkoillis-
länsilounas -suuntaisella näytteenottosuunnalla, (joka vastaa kaivannossa havaittujen juonten 
kulkusuuntaa), saattaa olla merkitystä. On kuitenkin muistettava, että alueella käytetty itä-länsi -
suuntainen näytteenotto tai kairaus ei ole riittävä kohteen todellisen kultapotentiaalin määrittämi-
seksi, kun kohdealueella esiintyy kultaa kantavia lähes itä-läntisiä rakenteita tai juonia. 

 

Kerolaelta tehdyn mineralogisen tutkimuksen (Chernet et al. 2008) mukaan Kerolaen malmimi-
neraaliseurueet koostuvat magneettikiisu-arseenikiisu-rikkikiisu±kuparikiisusta ja magneettikii-
su-rikkikiisu±kuparikiisusta. Analysoidut kultarakeet sisältävät 5-22 %:a hopeaa ja pieniä määriä 
elohopeaa. Kulta- ja elektrum-rakeet liittyvät pääosin arseenikiisupitoiseen mineraaliseuruee-
seen. Havaitut kulta- ja elektrum-rakeet liittyvät useimmiten arseenikiisuun ja harvemmin mag-
neettikiisuun. Analysoidut arseenikiisurakeet eivät sisällä hilakultaa. Mineralogisessa tutkimuk-
sessa havaittiin, että kulta esiintyy arseenikiisussa hyvin hienorakeisina sulkeumina tai rakotäyt-
teenä, vaikka raskasmineraalinäytteissä on havaittu hyvinkin suurikokoisia kultarakeita (kts. luku 
4.2.2). Kerolaella esiintyy Bi- ja Ag-tellurideja liittyen arseeni-, magneetti- ja kuparikiisuun. 

4.4 Palolaki 
Maastokartoituksessa Palolaen alueelta löydettiin 700 m pitkä E-W -suuntainen kuru, joka leik-
kaa alueen kivilajeja lähes 90 asteen kulmassa. Kurussa on götiittiä sisältäviä serisiittiytyneitä ja 
karbonaattiutuneita vulkaniitteja, götiittikiviä sekä grafiittiserttejä, joissa näkyy N-S -suuntaisia 
götiitti-karbonaattirakokiteytymiä. Palolaen lakialueelta löydettiin maastokartoituksessa runsaas-
ti valkoisia kvartsijuonia rakkamaisista paljastumista. Juoniin liittyy karkearakeista amfibolia ja 
säteittäisesti kiteytynyttä kalimaasälpää ja vähän kiisuja. Aeromagneettisella kartalla Palolaki  
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Kuva 59.   Palolaen alueen kairareiät esitettynä aeromagneettisella kartalla. Inserttikuvassa on alueen 
maastomagneettinen kartta. Drill holes of Palolaki area presented on a detailed aeromagnetic map. 
Study area is presented on a ground magnetic map in an inset figure. 

 

näkyy magneettisena pohjoiseen päin kapenevana lähes yhtenäisenä kiilana, mutta maastomag-
neettisen mittauksen mukaan magneettinen anomalia on pilkkoutunut erisuuruisiksi paloiksi 
(Kuva 59). Palolaen alueen muuttuneet vulkaniitit näyttäisivät sijoittuvan magneettisella kartalla 
näkyviin lähes E-W - ja N-S -suuntaisiin katkoksiin. Kuvassa 60 on esitetty yksinkertaistettu kal-
lioperäkuva tutkimusalueesta. 
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Kuva 60.   Palolaen alueen geologinen kartta esitettynä aeromagneettisella kartalla. Kuvaan on piirretty 
punaisilla viivoilla kuvissa 61-63 esitettyjen kairareikäprofiilien sijainti. (Pohjakartat: © Maanmittaus-
laitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10). Bedrock of Palolaki area presented on a detailed aeromagnetic 
map. Locations of drill hole profiles of figures 61-63 are shown as red lines. (Basemaps: © National 
Land Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 

 

Kartoitusnäytteissä oli kohonneita As-, Cu-, Zn-, Sb-, Te- sekä Au-pitoisuuksia (7-308 ppb Au). 
Alueelle tehdyillä kairauksilla pyrittiin selvittämään metallianomalioiden aiheuttajat. Palolaen 
alueelle kairattiin 33 pokareikää (1581,05 m) sekä 8 syväreikää (1065,30 m) eli yhteensä 41 kai-
rareikää ja 2646,35 m. Palolaen syväkairauksella paikattiin aikaisempaa pokakairausta, joka osin 
epäonnistui suuren sydänhukan takia. Palolaen pohjoispuolelle kairattiin kolme profiilia nk. Ison 
Kurun alueelle ja lisäksi hivenen etelämmäksi kaksi hajareikää. Palolaen lakialueelle kairattiin 7 
hajareikää ja Palolaen kaakkoispuolelle kairattiin viiden reiän tutkimusprofiili (Kuva 59). 
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Palolaen kaakkoispuolen tutkimusprofiilin (R350-R354) kivilajit koostuvat heikosti muuttuneista 
ja länteen päin kaatuvista mafisista tuffeista ja muuttumattomista keskirakeisista mafisista laa-
voista. Mafisten tuffien joukossa esiintyy kapeina kerroksina vaihtelevasti magneettikiisua sisäl-
täviä grafiittituffeja (Kuva 61). Lisäksi tutkimusprofiilin itäosissa lävistettiin serttiraitaista gra-
fiittituffia ja sulfidifasieksen rautamuodostumaa, jonka ympäristö on muuttunutta. Kairasydän-
analyysien mukaan kohonneita As-, Cu-, Ni-, Zn-, Pb-, Mo-, Sb- ja Te-pitoisuuksia liittyy grafiit-
tirikkaisiin tuffeihin. Au-pitoisuudet ovat alhaiset ja Mn-pitoisuudet kohoavat vain serttiraitai-
sessa grafiittituffissa (max. 1,3 %). Korkeimmat metallipitoisuudet esiintyvät profiilin itäpäässä 
reiän 3721/2003/R350 sulfidifasieksen rautamuodostumassa. Paras lävistys sisältää 12,50 metrin 
matkalla 224-543 ppm As, 166-417 ppm Cu, 352-940 ppm Ni, 994-2330 Zn (k.a. 0.16 % Zn / 
12,50 m), 0.32-1.28 ppm Te ja 20-80 ppb Au sekä selvästi anomaalisia pitoisuuksia Pb, Mo ja 
Sb. 

 

Palolaen lakialueella näkyy omapotentiaalikartalla poimuttunut johde (Kuva 21). Kairauksella 
(R357-R363) lävistettiin johteen länsireuna yhdellä reiällä (R363) ja muut reiät osuivat välittö-
mästi johteen länsipuolelle. Kairauksen ja kesän 2002 kartoitusten perusteella alueen kivet koos-
tuvat mafisista tuffeista ja laavoista. Vähäisemmissä määrin esiintyy myös valkoisia (kiisu-
)kvartsijuonia, grafiittituffeja, serttiraitaisia grafiittituffeja sekä grafiittiserttejä. Kairauksien pe-
rusteella alueen grafiittirikkaat kivet ovat paikoin hiertyneitä ja breksioituneita, mutta kivien 
muuttumisilmiöt ovat heikkoja ja kiisuja esiintyy vähän. Kairasydämistä analysoitiin grafiittirik-
kaita tai kvartsijuonistoisia osia, jotka olivat usein tektonisoituneita. Näihin osiin liittyy vain joi-
takin yksittäisiä kohonneita Cu-, Co-, Ni-, Pb-, Zn- ja/tai Te-pitoisuuksia. Au-pitoisuudet olivat 
tavallisesti < 10 ppb, korkeimmat pitoisuudet olivat 10-29 ppb Au. 

 

Palolaen pohjoispuolisen kairausalueen länsiosat koostuvat mafisista vulkaniiteista ja kiisu-
grafiittirikkaista kivistä, jotka kaatuvat loivahkosti länteen päin. Grafiittirikkaat kivet koostuvat 
pääosin kiisu-grafiittituffeista, grafiittipitoisista sulfidifasieksen rautamuodostumista, grafiittiser-
teistä sekä serttiraitaisista grafiittituffeista (Kuva 62-63). Grafiittisten kivien ympäristön vul-
kaniitit ovat usein albiittivaltaisia sisältäen vaihtelevasti kloriittia, karbonaattia sekä serisiittiä. 
Nämä kivet edustavat alkuperältään eriasteisesti muuttuneita intermediäärisiä vulkaniitteja ja/tai 
muuttuneita mafisia tuffeja.  Paksuimmat grafiittiyksiköt esiintyvät albiittivaltaisten yksiköiden 
pohjaosissa (Kuva 63). Vulkaniitit ovat usein voimakkaasti serisiittiytyneitä, karbonaattiutuneita 
tai kloriittiutuneita. Albiittiutuminen on alueen kivissä vähäistä ja kapea-alaista. Kiisuaines koos-
tuu pääosin magneettikiisusta ja rikkikiisusta. Vähäisemmissä määrissä näkyy myös kupari-
kiisua, sinkkivälkettä ja arseenikiisua. 
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Kuva 61.   Kairareikäprofiili R354-R353-R352-R351-R350. Drill hole profile R354-R353-R352-R351-
R350. 
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Kuva 62.   Kairareikäprofiili R341-R340-R339-R338-R337, As- ja Au-pitoisuudet ovat ppm. Drill hole 
profile R341-R340-R339-R338-R337, concentration of As and Au is presented as ppm 
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Palolaen pohjoispuolisen kairausalueen länsiosien kohonneet metallipitoisuudet liittyvät lähes 
aina kiisu-grafiittirikkaisiin kiviin. Taulukossa 5 on esitetty joitakin kiisu-grafiittituffien ja sulfi-
difasieksen rautamuodostumien analyysituloksia. Ag, As, Cd, Cu, Ni, Zn, Sb sekä Te ovat sel-
västi anomaalisia ja Bi, Mo, Pb, sekä Au ovat heikosti anomaalisia grafiittirikkaissa osissa. Pai-
koin myös Co-, Pd- ja Pt-pitoisuudet ovat anomaalisia grafiittirikkaissa kivissä. Paras metallipi-
toisuus on reiässä R369, jossa metrin matkalla on 1.01 %:a Zn sekä 0.16 % Cu ja 0.10 % Ni. 

 

Kairausalueen länsiosien kultapitoisuudet ovat vain lievästi anomaalisia ja liittyvät pääosin kiisu-
grafiittirikkaisiin kiviin (Taulukko 5). Yksi yksittäinen korkea kultapitoisuus on reiässä R331, 
jossa metrin matkalla oli muuttuneessa vulkaniitissa 1630 ppb Au (Taulukko 5). Kairausprofiilin 
R337-R341 itäosassa on grafiittirikkaassa yksikössä 10-12 metriä leveä kivilajeja leikkaava lie-
västi anomaalinen kultavyöhyke, jossa kultapitoisuudet vaihtelevat välillä 20 – 400 ppb (Kuva 
62). Tämä vyöhyke on lävistetty kahdella reiällä, joiden mukaan anomaliavyöhyke on lähes vaa-
kasuorassa. Todennäköisesti kulta-anomaliavyöhykettä kontrolloi alueen lähes itä-läntinen ruh-
jevyöhyke, joka näkyy mm. aluetta halkovana kapeana ja pitkänä kuruna (Kuva 59). Kairauspro-
fiili on lähes ruhjeen suuntainen ja siten helposti tuottaa horisontaalisen anomaliavyöhykkeen. 

 

Palolaen pohjoispuolisen kairausalueen keskus- ja itäosat koostuvat mafisista vulkaniiteista, joi-
den joukossa on vähäisessä määrin kapeita kiisu-grafiittituffeja. Kiisu-grafiittituffien joukossa 
näkyy vain harvoin ohuina kerroksia sulfidifasieksen rautamuodostumaa. Paikoitellen mafiset 
vulkaniitit ovat kohtalaisen voimakkaasti ruhjoutuneita ja muuttuneita. Tavallisimmat muuttu-
misilmiöt ovat kloriittiutuminen ja karbonaattiutuminen ja vain paikoin kivissä näkyy serisiittiy-
tymistä ja/tai albiittiutumista. 

 

Palolaen pohjoispuolisen kairausalueen keskus- ja itäosien kohonneet metallipitoisuudet liittyvät 
lähes aina kiisu-grafiittituffeihin. Keskus- ja itäosissa ovat samat metallit anomaalisia kuin alu-
een länsiosissakin, mutta As on vain harvoin anomaalinen. Paras Zn-pitoisuus on reiässä R371, 
jossa metrin matkalla on kiisu-grafiittituffissa 1.86 %:a Zn. Reiässä R364 oli muuttuneessa vul-
kaniitissa 1,05 m:n matkalla 155 ppm Ag, 721 ppm Mo ja 0.12 % Cu (Taulukko 5). Kultapitoi-
suudet ovat vain lievästi anomaalisia ja liittyvät pääosin grafiittirikkaisiin kiviin. Korkein jalo-
metallipitoisuus on reiässä R366, jossa Au:n ohella on Pd:a ja Pt:a yhteensä 2.81 g/tn (Taulukko 
5). Pokareiässä R325 oli hyvin sydänhukkaisessa osassa 26 metrin matkalla kulta-
anomaliavyöhyke, jossa kultapitoisuus vaihteli välillä 59-505 ppb. Tämän kairareiän taakse kai-
rattiin 20 metrin päähän uusi reikä (R366), mutta kulta-anomalia ei toistunut takareiässä.  
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Kuva 63.   Kairareikäprofiili R368-R332-R331-R367-R330-R329-R328. Drill hole profile R368-R332-
R331-R367-R330-R329-R328.
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Taulukko 5.   Palolaen alueen rautamuodostumien ja kiisu-grafiittituffien analyysituloksia, pitoisuudet ovat ppm ja Au, Pd, Pt ppb. Contents of metals and semi-
metals in samples of drill core. Concentrations are presented as ppm, Au Pd and Pt are ppb. 

Reikä no ja syvyysväli Ag As Cd Co Cu Fe Mn Mo Ni Pb S Zn Bi Sb Te Au Pd Pt Kivilaji 
3721/04/R369 48.75- 49.75 7 317 <1 79 1450 455000 2000 29 657 36 174000 23 1.03 6.66 1.19 58 <20 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R369 49.75- 50.75 7 374 <1 65 2290 470000 1550 26 652 38 207000 3 0.83 8.41 1.12 70 <20 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R369 50.75- 51.75 10 191 8 38 1980 490000 968 29 695 40 198000 1320 0.65 9.72 0.95 64 31 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R369 51.75- 52.75 8 363 10 225 1420 473000 1430 27 628 32 230000 1570 1.17 22.00 1.43 139 74 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R369 52.75- 53.70 8 126 2 31 1160 492000 1620 27 773 29 206000 105 0.83 9.78 0.93 47 <20 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R369 53.70- 54.70 3 141 <1 12 798 311000 2400 23 478 14 141000 36 1.00 8.01 0.84 42 31 <20 kiisu-grafiittituffi 
3721/04/R369 57.70- 58.70 8 57 9 37 807 449000 3580 20 688 18 182000 1410 0.27 3.89 0.57 20 <20 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R369 58.70- 59.70 8 <10 6 53 1060 421000 4320 22 724 17 166000 1110 0.21 5.90 0.63 22 <20 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R369 59.70- 60.70 5 <10 <1 34 944 312000 1840 17 545 19 136000 80 0.16 2.81 0.54 32 51 26 kiisu-grafiittituffi 
3721/04/R369 60.70- 61.70 5 16 2 70 2060 311000 1790 29 609 20 163000 403 0.05 1.61 0.44 26 8 6 kiisu-grafiittituffi 
3721/04/R369 61.70- 62.70 4 324 49 252 1560 285000 5170 20 967 24 123000 10100 0.04 2.66 0.36 13 27 <5 kiisu-grafiittituffi 
3721/04/R367 32.40- 33.40 5 473 9 158 1830 326000 50 20 667 118 305000 889 0.05 28.40 1.10 114 <20 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R367 33.40- 35.45 5 519 14 61 194 388000 165 33 595 68 347000 3130 0.07 34.20 0.85 184 31 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R367 35.45- 36.45 6 537 5 48 117 373000 201 39 559 60 333000 1200 0.05 33.80 0.82 147 26 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R367 36.45- 37.45 6 561 11 42 131 399000 224 37 519 63 343000 2250 0.07 36.40 0.85 162 23 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R367 37.45- 38.45 6 563 8 80 233 378000 128 29 671 62 318000 2100 0.06 33.50 0.84 132 <20 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R367 38.45- 39.45 4 424 14 179 478 350000 441 24 1100 44 266000 2440 0.06 24.40 0.82 57 24 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R367 44.25- 46.15 5 534 7 66 426 336000 193 42 730 83 295000 1230 0.09 32.80 1.11 89 29 <20 sulfidifasieksen rautamuodostuma 
3721/04/R367118.30-119.30 4 <10 9 49 655 315000 767 35 445 53 127000 1350 0.19 11.20 1.05 50 16 7 kiisu-grafiittituffi 
3721/04/R367119.30-120.30 2 <10 11 33 687 353000 1020 39 558 37 131000 1950 0.12 6.43 0.68 37 13 9 kiisu-grafiittituffi 
3721/04/R367120.30-121.35 2 11 3 22 730 261000 896 29 373 26 82200 455 0.06 2.65 0.44 23 11 8 kiisu-grafiittituffi 
3721/04/R367133.25-134.25 <1 211 2 44 594 182000 1170 26 212 11 78000 376 0.09 0.94 0.59 27 14 <5 kiisu-grafiittituffi 
3721/04/R367134.25-135.25 <1 109 4 33 412 151000 1260 26 170 12 48600 562 0.08 1.18 0.49 21 6 <5 kiisu-grafiittituffi 
3721/03/R331 16.50- 17.50 2 46 1 60 118 150000 1470 3 200 <10 1230 444 - - 0.02 1630 <10 - kloriitti-karbonaatti-albiittikivi 
3721/03/R364 24.05- 25.10 155 37 <1 52 1210 151000 839 721 149 <10 21 280 - - - 3 <3 <2 serisiitti-albiitti-karbonaattikivi 
3721/04/R366 92.60- 93.60 2 256 1 37 112 188000 137 34 324 80 164000 152 0.16 18.60 0.41 1100 1340 365 kiisu-grafiittituffi 
3721/04/R371109.00-110.00 4 <10 111 31 617 350000 917 35 483 45 144000 18600 0.12 11.60 0.26 33 20 <20 kiisu-grafiittituffi 
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4.5 Pitslomakuru 
Kesän 2002 kartoituksen aikana Pitslomakurun alueelta löydettiin götiittiä sisältäviä serisiittiyty-
neitä ja karbonaattiutuneita kiviä mm. kapeitten ja teräväsärmäisten sekä kohtalaisen syvien ku-
rujen pohjalta. Kartoitusnäytteistä analysoitiin kohonneita As-, Cu-, Ni-, Zn-, Mn- ja Te-
pitoisuuksia. Näytteiden kultapitoisuudet olivat kuitenkin alhaisia (8-32 ppb Au). Alueelle myö-
hemmin tehdyllä pokakairauksella pyrittiin selvittämään metallianomalioiden aiheuttaja. Sähköi-
sellä VLF-kartalla näkyy voimakkaitten ja leveitten johdevyöhykkeitten lisäksi kapeita heikkoja 
johteita. Kairareiät suunniteltiin niin, että ne lävistävät alueen kapeita johdevyöhykkeitä ja lisäksi 
lävistettiin alueen kuruja, joiden pohjalta tunnettiin hydrotermisesti muuttuneita kiviä (Kuva 64). 
Pitslomakurun alueelle kairattiin 8 lyhyttä reikää, yhteensä 418,35 m. Neljästä kairasydämestä 
analysoitiin breksioituneita ja hiertyneitä grafiittirikkaita osia. 

 

Pokakairauksen mukaan heikot johteet ja alueen kurujen pohjaosat näyttävät koostuvan grafiitti-
rikkaista kivistä; grafiittituffeja, serttiraitaisia grafiittituffeja, grafiittiserttejä, kiisu-grafiittituffeja 
ja sulfidifasieksen rautamuodostumakerroksia. Grafiittirikkaitten yksiköiden paksuus vaihtelee 3 
– 31 metrin välillä. Ympäristön kivet ovat mafisia vulkaniitteja, jotka lienevät koostumukseltaan 
osin intermediäärisiä. Kivilajit kaatuvat länteen noin 65 – 85 astetta. Muuttumisilmiöt ovat kai-
rauksen perusteella kuitenkin melko lieviä; heikkoa, paikoin kohtalaista, karbonaattiutumista 
ja/tai albiittiutumista. 

 

Kairasydänten analysoiduissa osissa esiintyy kohonneita Ag-, As-, Cu-, Ni-, Mn- ja Te-
pitoisuuksia. Kultapitoisuudet ovat tavallisesti <10 ppb tai 10 ppb, korkeimmat pitoisuudet 20-60 
ppb Au analysoitiin kairasydämestä R347. 

 

Parhaimmat metallipitoisuudet ovat kairasydämen R347 breksioituneessa kiisu- ja grafiittirik-
kaassa yksikössä; 4-12 ppm Ag, 47-717 ppm As, 400-5270 ppm Cu, 0,14-0,76 % Mn, 318-1760 
ppm Ni, 0,52-1.65 ppm Te, 20-60 ppb Au. Paras lävistys kairasydämestä R347 sisältää 0.53 % 
Cu, 0,18 % Ni 688 ppm Co ja 60 ppb Au yhden metrin matkalla. Korkein Mn-pitoisuus (1.77 % 
Mn 0,7 metrin matkalla) oli kairasydämen R348 serttiraitaisessa tuffissa (Kuva 65). 
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Kuva 64.   Pitslomakurun alueen kairareiät ja havainnot alueen serttiraitaisista grafiittituffeista esitetty-
nä VLF R- kartalla. Kuvaan on piirretty myös alueen teräväreunaisia kuruja ja katkoviivalla on esitetty 
mahdollisia alueen ruhje- ja murrosvyöhykkeitä. Drilling sites and bedrock observations of chert-banded 
graphite schist and chert presented on a VLF-R map. Interpreted faults and shears are drawn as dashed 
lines and gullies as thick red line symbols. 
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Kuva 65.   Kairareikäprofiili R349-R348-R346, Mn-pitoisuudet ovat ppm. Drill hole profile R349-R348-
R346, concentration of Mn is presented as ppm 

 



M06/3721/2010/47  96 
  
 
 

      
  

4.6 Vuomasjärämäaapa 
Vuomasjärämäaavan kohdealue sijaitsee Petäjäselän keskusosia halkovassa pitkässä ja leveässä 
koillis-lounas -suuntaisessa katkosvyöhykkeessä. Vuomasjärämäaavalla tutkittiin kairauksin 
kohdetta, jossa näkyy pohjois-etelä -suuntainen sähköinen anomalia pienessä samansuuntaisessa 
magneettisessa minimissä. Kohteeseen kairattiin kaksi itä-länsi -suuntaista profiilia (R387-R383, 
R386-R384-R385). Profiilit sijaitsevat 185 m:n päässä toisistaan (Kuva 66). Myöhemmin alueel-
le tehtiin moreeninäytteenotto, joka toteutettiin 50 metrin verkkoon. Vuomasjärämäaavan mo-
reeniaineistossa näkyviä metallianomalioita tarkistettiin kairauksin (R431-R436). Vuomasjärä-
mäaavalle on kairattu 11 reikää eli yhteensä 866.60 m. 

 

 

Kuva 66.   Vuomasjärämäaavan kairareiät ja moreeninäytteenottoalue esitettynä sähköisellä (Slingram, 
imaginaarikomponentti) kartalla. Drill holes and till sampling area on a Slingram (imaginary compo-
nent) map. 
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Vuomasjärämäaavan alue on kallioperältään hyvin rikkonaista. Kairausten perusteella alueen ki-
vet ovat paikoin intensiivisesti kemiallisesti ja/tai mekaanisesti rapautuneita (Kuva 67), jopa 30-
50 metrin syvyyteen asti. Kairasydämissä esiintyneen suuren sydänhukan takia kohteella kehitet-
tiin voimakkaasti rapautuneille kiville sopivaa kairaustekniikkaa. Kokeilujen tuloksista on tehty 
raportti Hulkki (2005). Geofysiikan kartoilla näkyy runsaasti erisuuntaisia katkosvyöhykkeitä, 
jotka edustanevat alueen ruhje- ja siirrosvyöhykkeitä. Osa katkosvyöhykkeistä on piirretty alueen 
kivilajikuvaan (Kuva 68).  

 

 

Kuva 67.   Vuomasjärämäaavan intensiivisesti kemiallisesti rapautunutta kairasydäntä. Intensively che-
mically weathered drill core of Vuomasjärämäaapa. 

 

Kohteen valtakivilaji on mafinen vulkaniitti (Kuva 68). Mafisten tuffien ja laavojen joukossa ta-
vataan alueen keskus- ja länsiosissa hivenen talkkisempia vulkaniitteja, jotka edustanevat jo ult-
ramafisia kiviä. Vulkaniiteissa esiintyy grafiittirikkaita kivilajiyksiköitä, jotka koostuvat vaihte-
levasti kiisuja sisältävistä grafiittituffeista, grafiittiserteistä sekä serttiraitaisista tuffeista (Kuvat 
69-71). Grafiittirikkaassa yksikössä on kapeina kerroksina myös sulfidifasieksen rautamuodos-
tumaa. Alueen kivet ovat heikosti serisiittiytyneitä, karbonaattiutuneita ja/tai albiittiutuneita. 
Grafiittirikkaan yksikön kontakteissa ja ruhjevyöhykkeissä tai niiden läheisyydessä kivet ovat 
usein intensiivisesti muuttuneita ja kemiallisesti rapautuneita (Kuva 67). Kairausten perusteella 
kivilajit kaatuvat itään, mutta R384-R386 kairausprofiililla näkyy 35 astetta länteen kaatuva ka-
pea linssimäinen serttiyksikkö. 
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Kuva 68.   Vuomasjärämäaavan geologinen kartta ja kohteellisen moreeniaineiston kultapitoisuudet. 
Bedrock of Vuomasjärämäaapa target and gold content of the detailed till survey. 
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Kuva 69.   Kairareikäprofiili R432, Au ja As-pitoisuudet ovat ppm. Drill hole profile R432, concentra-
tions of Au and As are presented as ppm. 
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Kuva 70.   Kairareikäprofiili R433-R386-R384-R385, Zn-pitoisuudet ovat ppm.. Drill hole profile R433-
R386-R384-R385, concentration of Zn is presented as ppm. 
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Kuva 71.   Kairareikäprofiili R434-R435, Mn-pitoisuudet ovat ppm.. Drill hole profile R434-R435, con-
centration of Mn is presented as ppm. 
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Vuomasjärämäaavan moreeniaineiston tulosten mukaan alueella on anomaalisia metallipitoi-
suuksia (Kuva 72 ja 73). Moreeniaineisto on analysoitu kahdessa eri osassa ja se näyttää aiheut-
tavan joidenkin alkuaineiden kohdalla tasovaihteluja (Bi, Sb, Zn), mikä hankaloittaa tulkintaa 
(kts. Kuva 72). Selvin metallianomalia näkyy alueen lounaisnurkassa, jossa on 700 m pitkä Zn-
anomalia (max. 0,14 % Zn), joka osin näkyy myös kohonneina Cu-ja Ni-pitoisuuksina. Toinen 
selvästi näkyvä geokemiallinen anomalia on alueen keskusosien pitkä ja kapea Cr-Ni-anomalia, 
joka viitaa ultramafisiin kivilajiin. 

 

Alueen moreenissa näkyy joitakin kulta-anomalioita. Nämä kulta-anomaliat muodostavat paikoin 
koillis-lounais –suuntaisia jonoja, jotka myötäilevät alueelle tulkittujen ruhjevyöhykkeiden suun-
tia ja lisäksi sijoittuvat usein kivilajikontakteihin (Kuva 68 ja 73). Kulta-anomalioihin tai niiden 
välittömään läheisyyteen liittyy kohonneita As, Bi, Cu, Te, Mn ja Ba-pitoisuuksia. Kohonneet 
Mn-pitoisuudet viittaavat serttiraitaisiin grafiittituffeihin ja grafiittisertteihin (Kuva 71). Kerola-
en kohteella kiisuuntuneet grafiittisertit tai serttiraitaiset grafiittituffit ovat olleet kultapotentiaali-
sia. 

 

Kairausten perusteella pääosa metallianomalioista näyttäisi aiheutuvan alueen kiisupitoisista gra-
fiittituffeista, grafiittiserteistä ja sulfidifasieksen rautamuodostumista. Näihin kiviin liittyy vul-
kaniittitaustaan verrattuna selvästi kohonneita As-, Ag-, Bi-, Cd-, Cu-, Mo-, Ni-, Pb-, Sb-, Te-, 
Zn- ja Au-pitoisuuksia. Myös grafiittirikkaitten kivien ja vulkaniitin ruhjoutuneisiin kontakteihin 
liittyy paikoin kohonneita metallipitoisuuksia, esim. kairareiässä R383 ja R431 on 1,3 metrin 
matkalla anomaalisia Ag-Mo±Cu-pitoisuuksia (R383; 319 ppm Ag, 0.06 % Mo, R431; 469 ppm 
Ag, 0.30 % Mo, 0.48 % Cu).  

 

Moreeninäytteenottoalueen lounaisnurkan pitkään Zn-anomaliaan kairattiin kolme reikää. Kaira-
reikien sinkkipitoisuudet eivät juuri ylitä moreenissa esiintyviä pitoisuuksia. Paras sinkkipitoi-
suus on reiässä R432, jossa on 7.0 metrin matkalla keskimäärin 0.13 % Zn. Kairareiän sink-
kianomalia on rikkikiisu- ja grafiittirikkaassa sulfidifasieksen rautamuodostumaa edustavassa 
kivilajiyksikössä ja siihen liittyy myös yksittäisiä kohonneita Cu- ja Ni-pitoisuuksia (1.0 m max. 
0.21 % Cu, 1.0 m max. 0.12 % Ni). Korkeita Zn-pitoisuuksia on myös kairareikä R433 sulfidi-
fasieksen rautamuodostumaosassa. Aikaisemmin kairatun kairareiän R384 rapaumassa on 4.5 
metrin matkalla keskimäärin 0.12 % Zn (Kuva 70). 

 

Vuomasjärämäaavan kairasydämien kultapitoisuudet ovat pääosin alhaisia, tosin kairareikien 
paikoin suuri sydänhukka (30-100 %) hankaloittaa kultapotentiaalin arviointia. Lievästi kohon-
neita kultapitoisuuksia (10-113 ppb Au) liittyy alueen grafiittirikkaisiin kiviin, jotka todennäköi-
sesti selittävät osan moreeniaineksessa havaituista kulta-anomalioista. Paras kultapitoisuus on 
kairareiässä R432, jossa kahdella viimeisellä metrillä on 3.08 ja 0.65 ppm Au-pitoisuus (Kuva 
69). Nämä anomaaliset kultapitoisuudet liittyvät heikosti albiittiutuneeseen grafiittipitoiseen vul-
kaniittiin, jossa esiintyy risteilevää kiisu-kvartsi-karbonaattijuonistoa. Geokemiallisesti kulta-
anomaliaan liittyy kohonneita As-pitoisuuksia. 
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Kuva 72.   Vuomasjärämäaavan moreenin As-, Bi-, Sb-, Cu-, Zn- sekä Te-pitoisuudet esitettynä geologi-
sella kartalla. Content of As, Bi, Sb, Cu, Zn and Te of the detailed till survey. 
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Kuva 73.   Vuomasjärämäaavan moreenin Au-, Mn-, Ba-, Cr-, ja Ni-pitoisuudet sekä näytteenottosyvyys 
esitettynä geologisella kartalla. Content of Au, Mn, Ba, Cr, Ni and sampling depth of the detailed till sur-
vey. 
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4.7 Selkä-Mäntypää 
Selkä-Mäntypään alueella on suoritettu rapakallio- ja MMI-näytteenottoa sekä kaivettu useita 
tutkimusmonttuja, joista muutamista on otettu uranäytteitä (Kuva 74). Tarkemmin on tutkittu 
Selkä-Mäntypään itäreunaa, jonne on kairattu yhteensä 10 kairareikää yhteispituudeltaan 1325 
metriä. Itäreunukselta oli käytössä aikaisemman kairauksen kivilajihavainnot ja analyysitulokset, 
joiden mukaan kairareiästä oli analysoitu 1,5 m:n pituisesta näytteestä 0,87 ppm kultaa (Keinä-
nen 1993). Itäreunan kairareiät R415-R416 tehtiin Ip-mittausten anomalioiden tarkastuksia var-
ten ja näiden kairareikien tuloksia on esitetty geofysiikan yhteydessä luvussa 4.1. MMI-
näytteenoton näytteenottotapaa, analysointia ja tuloksia on käsitelty Sarala ja muut (2008) rapor-
tissa. 
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Kuva 74.   Selkä-Mäntypään alueen kairareiät, tutkimusmontut MMI-pisteet ja rapakallionäytelinjat esi-
tettynä aeromagneettisella kartalla, myös osa alueen kivilajeista on piirretty kuvaan. (Pohjakartat: © 
Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10). Drill holes, sampling points of MMI survey, sam-
pling lines of weathered bedrock and excavated trenches and pits presented on a detailed aeromagnetic 
map, also some rock types are presented. Interpreted faults and shears are drawn as dashed lines. 
(Basemaps: © National Land Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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4.7.1 Selkä-Mäntypään alueen geologia ja kivilajit 
Selkä-Mäntypään kohteen kivilajikuvaukset ja tulkinnat perustuvat kivien makroskooppiseen 
ulkoasuun sekä kivistä tehtyihin osittaisuutosanalyyseihin. Kairausten ja tutkimusmonttujen mu-
kaan Selkä-Mäntypään alueen valtakivilajina ovat mafiset vulkaniitit. Mafisten vulkaniittien jou-
kossa esiintyy erilaisia grafiittirikkaita kiviä usein yhdessä eri-asteisesti muuttuneiden grafiitti-
serisiitti-karbonaatti-albiittikivien kanssa (Kuva 75). Maastotutkimusten ja geofysiikan perus-
teella on kuvaan 74 hahmoteltu alueen grafiittirikkaitten kivien ja albiittivaltaisten kivien jakso-
ja. Kuvan 74 mukaan tutkimusalueen keski- ja länsiosiin näyttäisi muodostuvan isohko pohjoi-
seen aukeava poimurakenne, jonka oikealla kyljellä esiintyy hierto- tai ruhjevyöhykkeitä. Tutki-
muskaivannoista on lisäksi tavattu lähes itä-läntisiä hiertosaumoja (Kuva 83). Pääsääntöisesti 
kivilajien kaade on loivasti koilliseen tai itäkoilliseen ja kivet ovat paikoin kohtalaisesti hierty-
neitä. 

 

Alueen mafiset vulkaniitit ovat ulkoasultaan usein massiivisia eli laavamaisia, tuffimaisia osueita 
näyttäisi esiintyvän vähemmän. Vulkaniiteissa on usein heikkoa magneettikiisu- ja/tai rikki-
kiisupirotetta ja laavoissa esiintyy paikoin heikkoa magnetiittipirotetta. Mafisissa vulkaniiteissa 
näkyy yleisesti vaaleita ohuita kvartsi-kalsiittisuonia. Hienoraitaiset tuffimaiset osat sisältävät 
usein vähän grafiittia ja kivet ovat heikosti muuttuneita; kloriittiutuneita, albiittiutuneita sekä 
karbonaattiutuneita. Paikoin muuttuminen on intensiivistä ja vulkaniitit ovat mineraalikoostu-
mukseltaan lähes serisiitti-albiitti-karbonaattikiviä. Laavamaiset massiiviset vulkaniitit ovat pää-
sääntöisesti lähes muuttumattomia, mutta laavapatjojen kontaktialueet ovat paikoin selkeästi 
muuttuneet. 

 

Alueen vaaleat kellertävänharmaat tai vihertävät kivet ovat mineraalikoostumukseltaan vaihtele-
vasti grafiittia sisältäviä serisiitti-karbonaatti-albiitti-, serisiitti-albiitti-karbonaatti- tai grafiitti-
albiittikiviä. Ulkoasultaan kivet ovat massamaisia, hienoraitaisia tai breksiarakenteisia (Kuva 
76). Kivissä näkyy paikoin kiisuja pirotteena, lyhyinä pirotesuonina tai pieninä silmäkkeinä. Kii-
suainesta esiintyy myös hiusmaisen ohuen grafiittisuoniston ja vaalean karbonaattisuoniston yh-
teydessä. Lisäksi kivissä on paikoin leveämpiä harmahtavia kiisu-karbonaatti-kvartsijuonia. Kii-
suaines koostuu pääosin magneettikiisusta ja vähäisemmässä määrin kuparikiisusta. Kivistä tava-
taan myös rikkikiisua, joka toisinaan näyttäisi syrjäyttävän magneettikiisua. Paikoin kivissä nä-
kyy tummia kvartsiosueita tai -breksiakappaleita, jotka edustanevat serttikerroksia. Nämä grafiit-
ti-pitoiset albiittivaltaiset kivet edustavat alkuperältään osin intermediäärisiä vulkaniitteja, jotka 
ovat vaihteleva-asteisesti muuttuneita; serisiittiytyneitä, karbonaattiutuneita, (albiittiutuneita?) 
sekä kiisuuntuneita. Osa kivistä mitä todennäköisimmin edustaa alkuperältään grafiittipitoisia 
mafisia tuffeja ja serttiraitaisia grafiittituffeja, jotka ovat voimakkaasti serisiittiytyneet, karbo-
naattiutuneet ja albiittiutuneet. 

 

Selkä-Mäntypään alueen grafiittirikkaat kivet koostuvat kiisupitoisista grafiittituffeista ja sertti-
raitaisista grafiittituffeista, joissa serttikerrosten paksuus vaihtelee tavallisimmin välillä 1-20 cm. 
Petäjäselän muista kohteista poiketen Selkä-Mäntypään alueella grafiittirikkatten kivien joukossa 
ei näytä juurikaan esiintyvän erillisiä paksuja serttikerroksia. Samoin nk. sulfidifasieksen rauta-
muodostumista on vain joitakin havaintoja ja kerrokset ovat ohuita; 0.3-1.0 metriä. Grafiittituffi-
en kiisuaines koostuu pääosin magneettikiisusta ja vähäisemmässä määrin tavataan kupari- ja 
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rikkikiisua. Grafiittirikkaat kivet esiintyvät usein kapeina linssimäisinä osueina grafiitti-serisiitti-
karbonaatti-albiittikiviyksiköissä (Kuva 75). 

 

 

 

Kuva 75.   Selkä-Mäntypään kairareikäprofiili R379-R378-R377. Drill hole profile R379-R378-R377. 

 

 

 

Kuva 76.   Tumman hiusmaisen ohuen grafiittisuoniston ja vaalean magneettikiisu-karbonaattisuoniston 
breksioimaa albiittivaltaista kiveä. Albite rich rock brecciated by dark colored thin graphite and light 
colored pyrrhotite-carbonate veins. 

4.7.2 Selkä-Mäntypään alueen geokemialliset piirteet 
Selkä-Mäntypään alueen metallipitoisuudet ovat pääsääntöisesti alhaisia (esim. As < 100 ppm, 
Co < 65 ppm, Cu < 350 ppm, Ni < 200 ppm, Zn < 200 ppm). Vain joitakin yksittäisiä anomaali-
sen korkeita metalli- tai puolimetallipitoisuuksia (Cu, Ni, Zn, Pb, As, Bi, Sb, Te) on erilaisissa 
kiisupitoisissa grafiittituffeissa. Petäjäselän alueelle tyypillisesti anomaalisen korkeita Mn-
pitoisuuksia tavataan lähinnä grafiittituffeissa ja serttiraitaisissa tuffeissa. Grafiittituffeihin ja 
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serttiraitaisiin grafiittituffeihin sekä paikoin myös grafiittipitoisiin albiittivaltaisiin kiviin liittyy 
lievästi kohonneita kultapitoisuuksia eli joitakin kymmeniä ppb Au. Anomaalisen korkeat kulta-
pitoisuudet (100-15200 ppb) liittyvät kiisu-kvartsi-karbonaatti-juonisiin muuttuneisiin kiviin tai 
itse juoniin. Yksi erikoinen metallianomalia on reiässä R377 heikosti muuttuneen vulkaniitin ja 
grafiitti-albiittikiven kontaktissa välillä 69,60-70,60 m, jossa on 0,22 % Zn, 0,37 % Pb sekä 8 
ppm Ag, 49 ppm Cd, 5410 ppb Sb (Taulukko 6). Samantyyppinen metallianomalia on analysoitu 
Selkä-Mäntypään keskusosista grafiittituffista, jossa palanäytteessä on lyijyä, sinkkiä, kuparia ja 
nikkeliä yhteensä 0.53 % (Taulukko 7, näyte HAH2-2008-50.1). Tällainen kuparin, nikkelin, lyi-
jyn ja sinkin suhteen rikastunut osue löytyy myös Ranta-Mäntypään alueelta, jossa tosin metalli-
en yhteispitoisuus on lähes kolminkertainen (Taulukko 8). 

 

Selkä-Mäntypään itäreunalla kulkevasta muuttuneiden kivien jaksosta on analysoitu korkeita, 
tosin yksittäisiä, kultapitoisuuksia noin 370 metrin matkalta kairareikien R377 ja R442 väliseltä 
alueelta (Taulukko 6-7). Korkeat kultapitoisuudet liittyvät erillisiä selvärajaisia kiisu-
karbonaatti-kvartsi-juonia sisältäviin kiviin ja vaaleisiin intensiivisesti serisiittiytyneisiin ja kar-
bonaattiutuneisiin kiviin, joissa näkyy riekalemaista magneettikiisurikasta kvartsi-karbonaatti-
juonistoa tai -suonistoa (Kuva 77). Juonistoa näyttäisi esiintyvän useassa eri suunnassa (Kuva 
78). 

 

 

Kuva 77.   Urasta 3721/08/U6 otettu kultapitoinen näyte(HAH2-2008-3.1), jossa näkyy götiitti-
karbonaatti-kvartsi-juoni serisiitti-karbonaatti-rikkaassa voimakkaasti rapautuvassa kivessä. Yläreunan 
kuvassa näkyy serisiitti-karbonaatti-albiittikivessä oleva riekalemainen kultapitoinen magneettikiisu- 
kvartsi-karbonaatti-juoni kairareiässä 3721/04/R377, syvyydellä 100,20 m. Gold bearing sulphide-
carbonate-quartz veins in altered sericite-carbonate rich rocks. 
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Taulukko 6.   Selkä-Mäntypään kairasydännäytteiden korkeimpia metallipitoisuuksia, pitoisuudet ovat ppm, Au ja Pd ovat ppb. Contents of metals and semimet-
als in samples of drill core. Concentrations are presented as ppm, Au and Pd are ppb. 

 

 

Näytetunnus Kivilaji Ag As Cd Co Cu Fe Mn Mo Ni Pb S Zn Bi Sb Te Se Au Pd 
3721/04/R377 69.60- 70.60 Karbonaatti-albiitti-kloriittikivi 7.9 <10 49 52 237 96600 2890 3 68 3650 8090 2220 0.02 5.41 0.07 - <5 <5 
3721/04/R377 50.60- 51.60 Grafiitti-albiittikivi <1 38 <1 38 144 81900 1960 3 118 <10 8360 46 1.10 0.05 0.07 - 611 <10 
3721/04/R377 92.60- 93.60 Kiisugrafiittituffi 1.4 101 <1 134 465 197000 2390 4 191 13 121000 8 8.97 0.34 0.20 - 383 <20 
3721/04/R377 99.60-100.60 Grafiitti-albiittikivi <1 27 <1 52 137 136000 3000 <2 49 <10 20900 61 0.26 0.04 0.02 - 2420 <5 

3721/04/R379127.00-128.00 Serisiitti-karbonaatti-
albiittikivi <1 37 <1 72 294 103000 1250 <2 95 <10 16000 35 0.42 0.12 0.02 - 1430 <5 

3721/04/R379144.10-145.10 Serttiraitainen grafiittituffi <1 18 <1 22 119 95900 4580 <2 36 <10 15500 27 1.59 0.09 0.15 - 212 <5 
3721/08/R441 50.25- 51.05 Grafiitti-albiittikivi 0.1 67 <1 43.0 162 86000 2200 0 51 <5 5290 42 0.25 0.33 0.04 0.62 285 <10 
3721/08/R441 64.60- 65.25 Grafiitti-albiittikivi 0.7 73 <1 34.7 559 120000 4510 4 77 17 46800 8 3.55 1.81 0.12 6.66 910 <10 

3721/08/R442 28.40- 29.40 Serisiitti-karbonaatti-
albiittikivi 0.1 92 <1 38.4 83 93500 1950 1 69 <5 12200 36 0.71 0.26 0.02 0.76 273 <10 

3721/08/R442 31.40- 32.40 Serisiitti-karbonaatti-
albiittikivi 0.0 52 <1 40.6 73 87100 2100 1 69 <5 3400 40 7.26 0.28 0.05 0.41 405 <10 

3721/08/R442 74.30- 75.25 Serisiitti-karbonaatti-
albiittikivi 0.0 22 <1 52.4 269 124000 3600 0 29 <5 16200 73 1.89 0.23 0.03 1.06 511 <10 

3721/08/R442 76.25- 77.25 Serisiitti-albiitti-
karbonaattikivi 0.1 13 <1 40.4 114 118000 3420 1 61 <5 25600 72 4.83 0.14 0.31 2.93 3060 <10 

3721/08/R442140.45-141.45 Serttiraitainen grafiittituffi 0.3 7 <1 37.6 357 189000 35800 2 50 7 12100 55 0.25 0.42 0.70 1.94 73 <10 
3721/08/R444 20.85- 21.65 Sulfidifas. rautamuodostuma 3.6 287 2 191 333 256000 919 26 369 27 193000 57 54.30 11.00 0.88 10.40 438 14 
3721/08/R444 92.80- 93.90 karbonaatti-albiitti-kloriittikivi 1.7 21 <1 45.2 143 95500 1880 <1 63.8 <5 8250 50 3.01 0.32 0.02 0.66 331 <10 
3721/08/R445 52.95- 53.95 Kiisugrafiittituffi 1.1 162 3 55.0 268 176000 809 13 297 9 129000 422 1.93 5.04 0.26 8.87 218 <20 
3721/08/R445 54.95- 55.95 Kiisugrafiittituffi 4.5 230 3 54.6 314 185000 587 20 372 27 140000 241 1.78 8.32 0.47 9.85 212 <20 
3721/08/R445 83.45- 84.45 Grafiittituffi 2.6 277 2 71 1890 159000 1640 14 251 8 49300 133 0.65 1.43 0.45 5.51 50 23 
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Taulukko 7.   Selkä-Mäntypään ura- ja palanäytteiden korkeimpia metallipitoisuuksia, pitoisuudet ovat ppm, Au ja Pd ovat ppb. Contents of metals and semi-
metals in channel and grab samples. Concentrations are presented as ppm, Au and Pd are ppb. 

Näytetunnus Kivilaji Ag As Cd Co Cu Fe Mn Mo Ni Pb S Zn Bi Sb Te Se Au Pd 
3721/08/U5    4.00-  5.00 Serisiitti-karbonaattikivi 3.0 108 <1 41 800 342000 1210 8 52 <10 353 27 33.54 0.66 0.20 - 2120 <10 
3721/08/U5    5.00-  6.00 Serisiitti-karbonaattikivi <1 100 <1 71 427 179000 2400 3 87 <10 130 58 5.69 0.37 0.06 - 3520 <10 
3721/08/U6    2.00-  3.00 Serisiitti-albiitti-karbonaattikivi <1 386 <1 68 1340 143000 1190 4 68 <10 266 15 10.24 0.57 0.18 - 492 <10 
3721/08/U6    3.00-  4.00 Serisiitti-albiitti-karbonaattikivi <1 236 <1 103 878 200000 4040 5 148 <10 179 62 39.56 0.58 0.15 - 383 <10 
3721/08/U12  17.00- 18.00 Grafiittituffi 1.4 92 <1 38.6 273 135000 837 5 117 13 90.2 72 0.93 1.05 0.26 3.68 227 <10 
3721/08/U12  35.00- 36.00 Grafiittituffi 1.4 299 1 64.6 720 301000 1880 15 164 20 323 63 9.15 2.89 0.32 9.07 1230 <10 
3721/08/U13   5.00-  6.00 Serisiitti-kloriitti-karbonaattikivi 1.1 36 2 61.6 241 103000 5520 2 77 5 <50 155 0.18 1.10 0.06 0.18 694 19 
3721/08/U14   9.00- 10.00 Serisiitti-kloriitti-karbonaattikivi 2.3 40 <1 56.5 353 124000 2720 3 65 <5 151 132 2.62 0.82 0.09 0.60 327 17 
3721/08/U14  10.00- 11.00 Serisiitti-kloriitti-karbonaattikivi <0.5 31 <1 62.5 336 126000 3090 3 98 <5 87 134 4.52 1.08 0.12 0.70 311 24 
RKP$-2007-20.5 (ura 08/05) Serisiitti-karbonaattikivi <1 174 <1 26 495 371000 1370 12 55 53 396 33 110.00 0.54 0.30  6750 <10 
HAH2-2008-1.1 Serisiitti-albiitti-karbonaattikivi <1 58 <1 51 271 118000 3870 <2 98 <10 523 36 33.10 0.21 0.06 - 433 <10 
HAH2-2008-1.2 Serisiitti-albiitti-karbonaattikivi <1 44 <1 36 140 86500 3700 <2 72 <10 206 31 29.50 0.22 0.04 - 383 <10 
HAH2-2008-2.1 (ura 08/05) Serisiitti-karbonaattikivi 1.1 70 <1 47 947 374000 1120 18 41 <10 387 25 36.30 0.69 0.15 - 2380 <10 
HAH2-2008-3.1 (ura 08/06) Serisiitti-karbonaattikivi <1 29 <1 119 1090 231000 1880 <2 128 <10 8160 40 41.00 0.29 0.07 - 901 <10 
HAH2-2008-15.2 (ura 08/12) Göt-krb-kvartsijuoni 1.4 35 <1 12 363 154000 670 2 87 16 217 48 0.49 0.15 0.09 4.34 222 <10 
HAH2-2008-15.4 (ura 08/12) Göt-krb-kvartsijuoni <0.5 62 1 20 532 90100 2770 2 22 6 <50 42 0.09 0.17 0.04 0.56 829 <10 
HAH2-2008-15.7 (ura 08/12) Göt-krb-kvartsijuoni <0.5 62 1 41 771 89400 2100 <1 53 12 444 51 0.20 0.36 0.10 1.46 315 <10 
HAH2-2008-15.8 (ura 08/12) Göt-krb-kvartsijuoni 1.9 44 <1 13 154 222000 458 5 28 15 74.9 55 2.31 0.75 0.35 1.81 498 <10 
HAH2-2008-30.2 Göt-krb-kvartsijuoni <0.5 35 <1 41 547 252000 1120 <1 33 7 134 43 0.48 0.51 0.18 2.15 3590 18 
HAH2-2008-30.4 Göt-krb-kvartsijuoni 7.2 <5 <1 49 518 198000 1830 <1 35 5 139 43 0.57 0.74 0.05 1.76 15200 15 
HAH2-2008-50.1 Grafiittituffi 14.7 26 14 126 853 300000 1080 84 742 551 929 3110 0.12 43.3 0.71 25.3 77 11 
HAH2-2008-53.3 Göt-krb-kvartsijuoni 0.7 <5 <1 32 37 129000 17300 16 78 9 124 63 0.16 0.30 0.10 0.46 620 <10 
HAH2-2008-58.3 Göt-krb-kvartsijuonta+sivukivi 2.3 82 <1 58 177 107000 7860 7 87 7 131 49 0.14 0.50 0.03 0.43 307 <10 
HAH2-2008-59.1 Göt-krb-kvartsijuoni 1.0 <5 <1 22 370 155000 3890 2 16 10 291 37 0.36 0.16 0.12 1.62 2870 16 
HAH2-2008-59.2 Göt-krb-kvartsijuonen sivukivi 5.2 <5 1 30 216 349000 44000 <1 30 13 137 129 0.26 0.22 0.08 0.95 307 <10 
HAH2-2008-59.3 Göt-krb-kvartsijuonen sivukivi 4.9 <5 <1 77 1010 354000 9590 2 135 13 1170 72 0.57 0.25 0.15 3.17 298 <10 
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Kuva 78.   Erisuuntaisia götiitti-karbonaatti-kvartsi-juonia serisiitti-karbonaatt-albiittikivessä. Näyte 
HAH-2008-3.2 on otettu urasta 3721/08/U6. Carbonate-quartz veining in sericite-carbonate rich rock. 

 

Kullan suhteen anomaalisiin osiin liittyy kohonneita Bi-, Sb-, Te-, Se-, Mo-, Cu-, Mn- ja K-
pitoisuuksia (Kuva 79 ja 81). Kullan nousun esiintyessä vain vähän grafiittia sisältävissä voi-
makkaasti muuttuneissa kivissä ainoastaan vismutti näyttäisi olevan todellinen kullan seura-
laisalkuaine (Kuva 80). Todennäköisesti kohonneisiin kultapitoisuuksiin liittyvät Sb-Te-Se-Mo-
Cu-Mn-anomaliavyöhykkeet ovat kerrosmyötäisiä ja indikoivatkin vain tietyn tyyppistä isäntä-
kiveä, eivätkä liity varsinaisesti kullan saostumiseen. Huomioitavaa on, että kohonneisiin kulta-
pitoisuuksiin ei näytä nyt liittyvän korkeita As-pitoisuuksia kuten muissa Petäjäselän kultakoh-
teissa. 

 

Kairareiästä 3721/2004/R377 noin 500 metriä etelään olevasta tutkimuskaivannosta analysoitiin 
myös kohonneita kultapitoisuuksia kaivannon grafiittituffista (Kuva 81). Tutkimuskaivannon 
albiittivaltaisista kiviyksiköistä otettiin vain yksittäisiä kvartsijuoninäytteitä. Juoninäytteissä 
esiintyy myös anomaalisen korkeita kultapitoisuuksia (Taulukko 7, näytteet HAH2-2008-15.2, 
15.4, 15.7 ja 15.8). Kairareiän 3721/2008/R442 pohjoispuolelle kairatuissa kolmessa reiässä oli 
vain joitakin kohonneita kultapitoisuuksia. Myös täällä kohonneisiin kultapitoisuuksiin liittyy 
selkeästi anomaalisen korkeita Bi-pitoisuuksia (Kuva 82).  
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Kuva 79.   Metalli- ja rikkipitoisuudet reiässä 3721/2004/R377 välillä 10,10 – 117,60 m. Kiisu-
grafiittirikkaimmat osat ovat välillä 50 – 60 m sekä 80 – 113 m. Concentration of some metals and 
sulphur in drill core of 3721/2004/R377. Sulphide- and graphite-rich rock type occurs between 50-60 and 
80-113 meters. 
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Kuva 80.   Kairareiän 3721/2008/R442 Fe-, Mn-, Cu-, As-, Mo-, Sb-, Te-, Bi-, Se- ja Au-pitoisuudet ovat 
ppm. Concentration of Fe, Mn, Cu, As, Mo, Sb, Te, Bi, Se and Au in the drill core of 3721/2008/R442. 
Concentrations are presented as ppm. 
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Kuva 81.   Tutkimuskaivannon 3721/08/U12 Fe-, Mn-, Cu-, As-, Bi-, Sb-, Te-, Se-, Mo- ja Au-pitoisuudet 
ovat ppm. Concentration of Fe, Mn, Cu, As, Bi, Sb, Te, Se, Mo and Au in the trench of 3721/08/U12. 
Concentrations are presented as ppm. 
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Kuva 82.   Kairareikäprofiili 3721/2008/R444, Au- ja Bi-pitoisuudet ovat ppm. Drill hole profile 
3721/2008/R444, concentrations of Au and Pd are presented as ppm. 
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Selkä-Mäntypään länsireunan ja keskusosien tutkimuskaivannoista analysoitiin korkeita kultapi-
toisuuksia kvartsijuoninäytteistä (Taulukko 7, näytteet HAH2-2008-30, 53 ja 59). Tutkimus-
kaivannoissa 3721/2008/U13 ja 3721720087U14 näkyy noin 13 metriä leveä lähes itä-läntinen 
hiertosauma mafisessa vulkaniitissa (Kuva 83). Hiertosaumassa on kaksi kapeaa muuttunutta 
osaa, joista toinen on intensiivisemmin muuttunut ja siihen on tunkeutunut linssimäisiä kvartsi-
juonia. Hiertosauman kvartsijuonilinssit ovat kultapitoisia. Kvartsilinsseistä otetuissa raskasmi-
neraalinäytteissä on parhaimmilla ollut 130 kultahippua. Tällaisesta linssistä otetussa syanidoin-
tinäytteessä oli 1.7 g/tn kultapitoisuus. Näiden tutkimuskaivantojen uranäyteissä ei ole mukana 
kvartsijuoniainesta ja siten korkein kultapitoisuus jäi 694 ppb Au (Taulukko 7). Paras kultapitoi-
suus on 15.2 g/tn kvartsijuoninäytteessä (Taulukko 7, näyte HAH2-2008-30). Näyte on otettu 
tutkimusmontusta, joka sijaitsee noin 140 metriä itään tutkimuskaivannosta 3721/2008/U13. 

 

 

Kuva 83.   Sketsi tutkimuskaivannosta 3721/2008/U13 ja 3721/2008/U14. Sketch of bedrock in the trench 
of 3721/08/U13 and 3721/2008/U14. 
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4.8 Sinoselkä ja Nuokkioselkä 
Nuokkioselkään Petäjäselän koillispuolelle tehtiin yksi reikä R380 GTK:n aikaisemmalle kai-
rauskohteelle (Hulkki 2002). Kohteella oli kairattu lounaaseen kulta-anomalioiden suuntaisesti ja 
kohteen rapakallionäytteenotossa ilmenneiden kahden heikon kulta-anomaliavyöhykkeen väliin 
(Kuva 85). Nyt kairattiin yksi reikä kaakkoon vasten kulta-anomaalista vyöhykettä. Kairasydän-
analyyseissä ei todettu kohonneita kulta- tai muita metallipitoisuuksia, vaikka kairareikä R380 
lävisti rapakallionäytteenoton kulta-anomaliapisteen (470 ppb Au). Mahdollisesti kulta-anomalia 
onkin moreenianomalia eikä siten aivan paikallinen tai sitten kulta-anomaalinen vyöhyke kaatuu 
kaakkoon. 

 

Sinoselän alueelle kairattiin viisi 150-170 metrin pituista syväkairareikää (R372-R376), joiden 
yhteispituus oli 774,30 metriä sekä myöhemmin neljä lyhyttä pokareikää (R381-R382, R413-
R414) yhteensä 268,10 m (Kuva 84). Reiät R413-R414 tehtiin Ip-mittausten anomalioiden tar-
kastuksia varten ja näiden kairareikien tuloksia on esitetty geofysiikan yhteydessä luvussa 4.1. 
Kohteelta oli olemassa 50 * 25 metrin verkolla tehdyn rapakallionäytteenoton sekä rapakalliolin-
janäytteenoton (Kuva 4) analyysitulokset. Myöhemmin alueelle tehtiin kaksi rapakallionäyt-
teenottolinjaa. Kohteella on tehty myös MMI-näytteenottoa. MMI-näytteenoton näytteenottota-
paa, analysointia ja tuloksia on käsitelty Sarala ja muut (2008) raportissa. Sinoselän alueen poh-
joisosiin tehtiin useita tutkimusmonttuja tai -kaivantoja (Kuva 84). 

 

Sinoselän eteläosissa on kaksi kapeaa luode-kaakko-suuntaista As-Au-anomaliavyöhykettä ai-
kaisemmin tehdyn kohteellisen rapakallioaineiston alueella. Tosin kultapitoisuudet ovat vain lie-
västi kohonneet mafiseen vulkaniittitaustaan verrattuna (maksimi 214 ppb Au). As-Au-
anomaliavyöhykkeet yhtyvät luode-kaakko-suuntaisiin slingram-kuvassa näkyviin johteisiin, jot-
ka näkyvät myös magneettisina (Kuva 85). Sinoselän eteläosien tutkimuskairauksilla pyrittiin 
selvittämään metallianomalioiden aiheuttaja sekä kohteen kivilajit. 
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Kuva 84.   Sinoselän tutkimuskohteen kairareiät, tutkimusmontut MMI-pisteet ja rapakallionäytelinjat 
esitettynä aeromagneettisella kartalla. (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lupanro 
MML/VIR/TIPA/217/10). Drill holes, sampling points of MMI survey, sampling lines of weathered bed-
rock and excavated trenches and pits presented on a detailed aeromagnetic map. Interpreted faults and 
shears are drawn as dashed lines. (Basemaps: © National Land Survey of Finland, licence no 
MML/VIR/TIPA/217/10). 
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Kuva 85.   Au- ja As-pitoisuus Sinoselän ja Nuokkioselän rapakallionäytteissä esitettynä yläkuvassa 
magneettisella (protonimagnetometri) ja alakuvassa sähköisellä (Slingram, imaginaarikomponentti) kar-
talla . Sinoselän alue on keskellä ja Nuokkioselän alue sijoittuu kuvan oikeaan yläkulmaan. Content of Au 
and As in a weathered bedrock presented on a ground magnetic map (top) and on a Slingram (imaginary 
component) map (below). 
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4.8.1 Sinoselän pohjoisosan geologiset ja geokemialliset piirteet 
Sinoselän pohjoisosiin kaivettujen tutkimusmonttujen mukaan alueella esiintyy mafisia vul-
kaniitteja, grafiittituffeja sekä kohtalaisesti tai voimakkaasti muuttuneita kiviä tai liuskeita. Alu-
een vulkaniiteille on tyypillistä poimuileva liuskeisuus. Mafiset vulkaniitit ja grafiittituffit ovat 
paikoitellen intensiivisesti karbonaattiutuneita ja serisiittiytyneitä ja vulkaniitit ovat serisiitti-
karbonattikiviä tai karbonaatti-serisiittiliuskeita. Intensiivisesti muuttuneita kiviä esiintyy varsin-
kin pohjoisosia halkovan koillis-lounas -suuntaisen rakenteen läheisyydessä. MMI-linjojen välis-
sä olevasta tutkimuskaivannosta (3721/2007/U1) tavattiin koillis-lounais -suuntainen noin neljä 
metriä leveä kvartsijuoni intensiivisesti muuttuneiden vulkaniittien keskeltä. 

 

Tutkimusmontuista otetuissa ura- ja palanäytteissä metallipitoisuudet olivat verrattain alhaisia. 
Alueella esiintyy vain lievästi anomaalisia As- ja Cu-pitoisuuksia sekä joitakin anomaalisia Bi- 
ja Te-pitoisuuksia. Kultapitoisuudet olivat tavallisesti alle <10 ppb Au. Korkein analysoitu kalli-
on kultapitoisuus oli 62 ppb palanäytteessä. Vaikka kallionpinnasta otetuissa näytteissä kultapi-
toisuudet eivät juuri ylitä määritysrajaa, niin tutkimusmonttujen moreeniaineksesta otetuissa 
näytteissä on selvästi anomaalisia kultapitoisuuksia (max. 112 ppb Au, kts. luku 4.2.2) osoittaen 
alueen kultapotentiaalia. Tutkimuskaivannon 372172007/U1 viereen kaivetussa kaivannossa 
3721/2007/U2 on lievä Au-anomalia (18-42 ppb Au), johon liittyy selvä Bi-anomalia sekä ko-
honneita Cu- ja Mo-pitoisuuksia, mutta ei juuri merkittäviä As-pitoisuuksia. Geokemiallisesti 
kullan suhteen samanlainen ympäristö löytyy Selkä-Mäntypäästä, jossa anomaalisiin kultapitoi-
suuksiin liittyy korkeita Bi-pitoisuuksia eikä niinkään korkeita As-pitoisuuksia. 

4.8.2 Sinoselän eteläosan geologia ja kivilajit 
Sinoselän eteläosien kivilajikuvaukset ja tulkinnat perustuvat kivien makroskooppiseen ulko-
asuun ja kivistä tehtyihin osittaisuutosanalyyseihin. Kairasydämistä on tehty myös joitakin hie-
itä. Kuvassa 86 on esitetty Sinoselän syväkairauskohteen geologinen kivilajikartta kairausten an-
tamien tulosten mukaan. Kohteen kivet näyttävät kaatuvat loivasti koilliseen ja niissä näkyy toi-
sinaan kiharaista poimuttumista sekä akselitasoliuskeisuuden suuntaista lievää hiertymistä ja 
pienimittakaavaista siirrostumista. Alueen kivilajien koostumus todennäköisesti vaihtelee inter-
mediäärisestä ultraemäksiseen. 
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Kuva 86.   Sinoselän kairauskohteen geologinen karttakuva. Bedrock of the Sinoselkä drilling target. 

 

Kohteen valtakivilajina on grafiittipitoinen krenuloitunut todennäköisesti alkuperältään mafinen 
tuffi, joka nyt näkyy kiharaisesti poimuttuneena karbonaatti-kloriitti-albiittikivenä tai -liuskeena. 
Raitainen liuske on heikkokiisuista sekä pääsääntöisesti vain heikosti albiittiutunutta ja sisältää 
vain satunnaisesti serisiittiä. Karbonaattiutuminen on kuitenkin kohtalaista ja parhaiten se näkyy 
kivessä erillisinä valkoisina kvartsi-karbonaatti-raitoina, joissa toisinaan näkyy vähän ar-
seenikiisua. Kiven raitainen asu edustanee alkuperäistä kerroksellisuutta. Kivessä näkyy toisi-
naan yleistä raitaisuutta leikkaava liuskeisuus, joka on tulkittu krenulaatioliuskeisuudeksi. Kre-
nulaatioliuskeisuus näkyy kloriittisina pintoina ja sen suuntaisesti esiintyy myös osa kvartsi-
karbonaattisuonista (Kuva 87). Hieissä näkyy serisiitin ja toisinaan myös kiisujen orientoitumi-
nen krenulaatioliuskeisuuspinnan suuntaisesti. 



M06/3721/2010/47  123 
  
 
 

      
  

 

 

 

Kuva 87.  Yläkuvassa näkyy kiharaisesti poimuttunut raitainen liuske, jossa S1-pinta krenuloi kerrokselli-
suutta (S0) ja vaaleita kvartsi-karbonaattiraitoja. Alakuvassa näkyy samat rakenteet hie-mittakaavassa. 
Alakuvassa näkyvät vaaleat S1-suuntaiset raidat ovat kvartsi-karbonaattisuonia. Photos from drill core 
3721/2004/R373 and thin section showing features seen in albite-chlorite-carbonate schist. Light co-
loured stripes are quartz-carbonate veins. 

 

Alueen raitaisissa liuskeissa esiintyy serisiitti-karbonaatti-albiittikiviä ja niihin liittyviä kiisu-
grafiittituffeja. Kiisu-grafiittituffeissa on mikrokiteisestä pyriitistä koostuvia kapeita kerroksia eli 
sulfidifasieksen rautamuodostumaa. Alueen vaaleankellertävänvihertävät serisiitti-karbonaatti-
albiittikivet ovat todennäköisesti alkuperältään intermediäärisiä vulkaniitteja. Kairauksissa lävis-
tettiin reiällä R374 raitaisessa liuskeessa esiintyvä kivilajien kulun suuntainen noin 11 metriä 
leveä arseenikiisupitoinen (karbonaatti-)kvartsijuonivyöhyke. Juonivyöhyke sijoittuu kiisu-
grafiittituffin yläkontaktiin (Kuva 86). Juonivyöhyke kapenee ja näyttää kutistuvan pois niin 
alaspäin kuin kulun suunnassa luoteeseen mentäessä. Juonivyöhyke on avoin kaakkoisosistaan. 

 

Kairausalueen lounaisosat koostuvat hienoraitaisista ja paikoin grafiittipitoisista mafisista sekä 
ultramafisista vulkaniiteista, jotka pääosin ovat tuffeja. Ultramafiset vulkaniitit ovat toisinaan 
kohtalaisen voimakkaasti muuttuneita ja ne on tulkittu ultraemäksisiksi lähinnä niiden korkean 
Cr- ja Ni-pitoisuuksien takia sekä tavallista karkearakeisemman ulkoasunsa vuoksi. Ultramafis-
ten vulkaniittien yhteydessä tavattiin yhdessä kairasydämessä noin 95 metrin syvyydeltä kiisu-
grafiittituffeja, joissa näkyi mikrokiteisestä magneettikiisusta koostuvia kerroksia eli sulfidi-
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fasieksen rautamuodostumaa. Sulfidifasieksen rautamuodostuma ei kairausten perusteella ulotu 
kallionpintaan asti, vaikkakin kuvassa 86 se on projisoitu pintaan. 

 

4.8.3 Sinoselän eteläosan geokemialliset piirteet 
Kohteen kivet näyttävät sisältävän tavallista korkeimpia P- ja Sr-pitoisuuksia eli usein P > 1000 
ppm ja Sr = 150-400 ppm. Alueen kiisu-grafiittituffeissa Mn-pitoisuudet ovat Petäjäselän tutki-
musalueelle epätyypillisesti kohtuullisen alhaisia ja ainoastaan karbonaatti-rikkaita kvartsi-
karbonaattijuonia sisältävät osat näkyvät hivenen kohonneina Mn-pitoisuuksina (3000-5000 
ppm). 

 

Metallipitoisuudet jäävät kauttaaltaan alhaisiksi (pääosin Co < 60 ppm, Cu <300ppm, Ni < 200 
ppm, Zn < 150 ppm) ja vain yksittäisiä kohonneita anomaalisia metallipitoisuuksia liittyy kiisu-
grafiittituffeihin ja joihinkin yksittäisiin kiisu-karbonaatti-kvartsijuoniin. Alueella esiintyy kui-
tenkin korkeita As-, Sb- sekä Bi-pitoisuuksia, jotka liittyvät pääosin kiisu-grafiittituffeihin (Ku-
vat 88-90). Korkeita As-pitoisuuksia sekä lievästi kohonneina Sb- ja Bi-pitoisuuksia liittyy myös 
alueen arseenikiisupitoiseen (karbonaatti-)kvartsi-juonivyöhykkeeseen (Kuva 90). Lisäksi joita-
kin yksittäisiä korkeita As-pitoisuuksia on alueen kvartsi-kalsiittiraitaisissa liuskeissa (Kuva 88) 
sekä paikoin ultramafisissa vulkaniitissa (Kuva 89). 

 

Sulfidifasieksen rautamuodostumakerroksia sisältäviä kiisu-grafiittituffeja tavattiin rei’istä R372 
ja R373. Nämä grafiittituffit esiintyvät geologisesti hivenen eri kivilajiympäristössä ja näkyvät 
geokemiallisesti eri tavoin. Reiässä R372 kiisu-grafiittituffi on mafisessa ympäristössä ja näkyy 
geokemiallisesti kohonneina (Ag-), Mo-, Pb-, As-, Sb-, Bi-, Te-, (Pd-) ja Au-pitoisuuksina, kun 
taas Zn-pitoisuus putoaa selvästi ja Cu- sekä Ni-pitoisuudet ovat alhaisia. Reiässä R373 kiisu-
grafiittituffi on ultramafisessa ympäristössä ja näkyy geokemiallisesti kohonneina perusmetalli-
pitoisuuksina (Cu, Ni, Zn) sekä kohonneina Cd-, Mo-, Pb-, Sb-pitoisuuksina. Bi-pitoisuudet jää-
vät alhaisiksi ja kohonneet As-pitoisuudet liittyvät yläpuolen ultraemäksiseen osaan. Au-
pitoisuudet ovat erittäin alhaisia. 

 

Kairasydämissä kultapitoisuudet ovat vain hyvin lievästi anomaalisia. Myös arseenikiisupitoisen 
(karbonaatti-)kvartsi-juonivyöhykkeen kultapitoisuudet ovat vain lievästi anomaalisia (maksimi; 
57 ppb Au). Korkein kairasydämien kultapitoisuus oli 214 ppb Au reiässä 3721/2004/R376. Kai-
rasydämien kohonneet kultapitoisuudet liittyvät As-pitoisiin osiin ja siten vastaavat alueen rapa-
kallionäytteenoton Au- ja As-anomalioita. Sinoselän rapakallionäytteenotossa näkyvät kaksi ka-
peaa As-Au-anomaliavyöhykettä näyttäisivät siten johtuvan kairauskohteen koillisnurkan kape-
asta kiisu-grafiittituffista sekä reiällä R374 lävistetystä kivilajien kulun suuntaisesta ar-
seenikiisupitoisesta (karbonaatti-)kvartsi-juonivyöhykkeestä. 

 

Sinoselän kairauskohteesta 300-400 metriä etelään tehdyllä rapakallionäytteeottolinjalla kohteen 
lounaisosien ultramafiset vulkaniitit näkyvät geokemiallisesti kohonneina Cr- ja Ni-
pitoisuuksina. Niihin ja niiden yläpuolelle liittyy linjalla myös As-anomalioita, mutta ei kohon-
neita kultapitoisuuksia. 
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Kuva 88.   Metalli- ja rikkipitoisuudet reiässä R372 välillä 5,90 – 114,30 m. Kiisu-grafiittituffi on välillä 
38 – 57 m, kairareiän muut kivilajit; vrt. ja kts. kuva 86. Concentration of some metals and sulphur in 
drill core of 3721/2004/R372. Sulphide-rich graphite schists occur between 38 – 57 meters. 
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Kuva 89.   Metalli- ja rikkipitoisuudet reiässä R373 välillä 12,30 – 146,30 m. Ultramafinen vulkaniitti 
välillä 119 – 134 m ja kiisu-grafiittituffi välillä 134 – 146 m, kairareiän muut kivilajit; vrt. ja kts. kuva 86. 
Concentration of some metals and sulphur in drill core of 3721/2004/R373. Ultramafic vulcanites occur 
between 119 – 134 meters and sulphide-rich graphite schists occur between 134 – 146 meters. 
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Kuva 90.   Metallipitoisuuksia reiässä R374 välillä 7,30 – 79,55 m. Arseenikiisu-kvartsijuonisto on välillä 
21 – 32 m, kairareiän muut kivilajit; vrt. ja kts. kuva 86. Concentration of some metals in drill core of 
3721/2004/R374. Sulphide-rich graphite schists occur between 38 – 57 meters. Arsenopyrite bearing 
quartz veins occur between 21 – 32 meters. 

4.9 Ranta-Mäntypää 
Ranta-Mäntypään alueella menee kapea ja pitkä magneettinen johtava vyöhyke, joka alkaa Kero-
laen länsipuolelta ja kulkee Puolalaen kautta pohjoiseen. Magneettisen johtavan vyöhykkeen on 
oletettu aiheutuvan Porkosen muodostuman rauta- ja grafiittirikkaista kivistä (Kuva 91). Maasto-
kartoituksissa Ranta-Mäntypään alueelta tavattiin serttejä ja ruosteisia götiittirikkaita lohkareita. 
Kohdentavan moreeni- ja rapakallioaineiston mukaan jaksoon liittyy kohonneita metallipitoi-
suuksia. Outokummun suorittamissa kairauksissa on sähkömagneettisen jakson itäreunalta Puo-
lalaen alueelta analysoitu 1,55 ppm kultapitoisuus (Anttonen, 1984). Kohdealueen kohonneita 
metallipitoisuuksia on tutkittu kaivamalla tutkimuskaivantoja sekä -monttuja. Tarkemmin tutkit-
tiin Ranta-Mäntypäästä pieni alue magneettisen jakson itäreunalta (Kuvat 91-92). Kohteella ei 
ole kairattu. 
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Kuva 91.   Ranta-Mäntypään kivilajikartta ja alueelle kaivetut tutkimuskaivannot ja –montut. Inserttiku-
vaan on rajattu tutkimusalue aeromagneettisella kartalla. (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lupanro 
MML/VIR/TIPA/217/10). Bedrock of Ranta-Mäntypää target and excavated trenches and pits. Study area 
is presented on a detailed aeromagnetic map in an inset figure. (Basemaps: © National Land Survey of 
Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 
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4.9.1 Ranta-Mäntypään geologia ja kivilajit 
Ranta-Mäntypään kohteen kivilajikuvaukset ja tulkinnat perustuvat kivien makroskooppiseen 
ulkoasuun ja kivistä tehtyihin osittaisuutosanalyyseihin. Aluetta halkoo noin 350-450 metriä le-
veä grafiittirikas vyöhyke mafisten vulkaniittien keskellä. Grafiittisen jakson kivilajien on tulkit-
tu olevan luonteeltaan enempi kemiallissedimenttisiä kuin vulkanoklastisia ja siksi ne on piirretty 
kuviin 91-92 omina vyöhykkeinä. Alueen valtakivilajina esiintyvät mafiset vulkaniitit. Alueen 
länsireunan tutkimusmontuissa vulkaniitit olivat luonteeltaan enempi ultramafisia kuin mafisia ja 
saattavat stratigrafisesti liittyä jo Vesmajärven muodostumaan. Mafiset vulkaniitit koostuvat 
pääosin hienoraitaisista tuffeista ja vähäisemmässä määrin laavoista. Tuffit sisältävät vaihtele-
vasti grafiittia ja paikoin niissä näkyy kapeita serttikerroksia ja vähän götiittiä (tai kiisua) pirot-
teena. Mafiset vulkaniitit ovat vaihtelevasti karbonaattiutuneita, kloriittiutuneita ja serisiittiyty-
neitä. 

 

Alueen leveä grafiittirikas jakso (Kuva 91) koostuu serttiraitaisista grafiittituffeista, grafiittituf-
feista, grafiittipitoisista mafisista tuffeista, serteistä sekä götiittirikkaista kivistä. Götiitti esiintyy 
kivissä usein omina kapeina kerroksina tai raitoina ja sen on tulkittu olevan alkuperältään sulfi-
diainesta. Paikoin yksikön kivien Fe- ja/tai Mn-pitoisuudet ovat korkeita. Nämä piirteet viittaavat 
siihen, että osa grafiittirikkaan yksikön kivistä edustaa sulfidifasieksen ja karbonaattifasieksen 
rautamuodostumia tai nk. Mn-sideriittiliuskeita. Nämä kivet ovat usein voimakkaasti sekä me-
kaanisesti että kemiallisesti rapautuneita. Grafiittirikkaan yksikön kivet ovat heikosti-
kohtalaisesti, paikoin intensiivisesti, karbonaattiutuneita, kloriittiutuneita ja serisiittiytyneitä. 

 

Serttikerroksia esiintyy yleisesti grafiittisen jakson kivissä, mutta niitä tavataan myös mafisissa 
tuffeissa, jotka usein ovat grafiittipitoisia. Serttikerrokset ovat tavallisesti verrattain kapeita (1-10 
cm), mutta joitakin selvästi rajattavia paksumpia yksiköitä esiintyy sekä grafiittisessa jaksossa 
että mafisisten vulkaniittien joukossa (Kuva 92). Sertit ovat ulkoasultaan massamaisia ja väril-
tään tummia ja siten todennäköisesti garfiittipitoisia. Toisinaan tummat sertit ovat raitaisia ja 
liuskeisia ja sisältävät kapeita götiittiraitoja. Väriltään vaaleat sertit ovat götiittipitoisia ja usein 
kohtalaisesti tai voimakkaasti karbonaattiutuneita ja paikoin selvästi liuskettuneita. Vaaleisiin 
sertteihin liittyy kvartsijuonia. Kvartsijuonia esiintyy paikoin myös serttiraitaisissa grafiittituf-
feissa. Kohteelta paikallistettiin yksi noin 50 metriä pitkä ja 3-5 metriä leveä kvartsijuoni (Kuva 
92). Juonet sisältävät kvartsin ohella karbonaattia, serisiittiä, grafiittia sekä götiittiä ja paikoin 
kiisuja. Kvartsijuonet ovat väriltään vaaleita tai tummia. Kvartsijuonet ovat pääosin kulultaan 
alueen vallitsevan liuskeisuuden tai kerroksellisuuden suuntaisia ja vain toisinaan liuskeisuutta 
leikkaavia kulultaan lähes itä-läntisiä tai koillis-lounaisia. 
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Kuva 92.   Ranta-Mäntypään kohteen detaljialueen kivilajit maastomagneettisella kartalla. Bedrock of 
the densely excavated area of Ranta-Mäntypää target on a ground magnetic map. 

4.9.2 Ranta-Mäntypään kohteen rakenteelliset piirteet 
Ranta-Mäntypään kohteen rakenteellisten piirteiden kuvaus perustuu tutkimuskaivannoista teh-
tyihin havaintoihin ja mittauksiin. Kohteen alueella kerroksellisuus on kaateeltaan NE-suuntaista 
ja loiva-asentoista (30-45°, Kuva 93). Tutkimuskaivannoista ei havaittu kerrostumissuuntia. Ker-
roksellisuuden piirteitä on kuvattu alueen kivilajien kuvauksen yhteydessä. 
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Kuva 93.   Ranta-Mäntypään alueen rakenne-elementtikartta. Kivilajien värit ovat kuvassa 92. Principal 
structural elements of Ranta-Mäntypää area. For lithological colour codes, see Fig. 92. 

 

Liuskeisuus Ranta-Mäntypään alueella on tyypillisimmillään kerroksellisuuden suuntaista, mutta 
joistakin harvoista kohdista on havaittu primääriä laminaatiota ja vanhempaa liuskeisuutta leik-
kaavaa NW-SE-suuntaista krenulaatioliuskeisuutta. Poimurakenteet ovat yleensä avoimia ja 
poimuakseliltaan loivasti koilliseen kaatuvia (Kuvat 93 - 94). On hyvin todennäköistä, että van-
hempi poimutus (se johon kerroksellisuuden suuntainen S1-liuskeisuus liittyy) on mittakaaval-
taan laaja-alaista, sillä tutkimuskaivannoista ei havaittu kuin yksi poimuakseli, joka voidaan liit-
tää vanhempaan poimutukseen. 
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Ranta-Mäntypään tutkimusalueella havaittiin kaksi ruhjevyöhykettä, joihin liittyy kineettisiä piir-
teitä (Kuvat 92-93). Pohjoisempi ruhjevyöhyke on kulultaan lähes E-W-suuntainen ja on kinetii-
kaltaan vasenkätinen. Pohjoisemman ruhjevyöhykkeen hiertoliuskeisuuden yhteydessä havaittu 
kerroksellisuus ja foliaatio ovat rotatoituneet (Kuvat 95-96). Eteläisempi ruhjevyöhyke on NE-
SW-suuntainen ja on kinetiikaltaan oikeakätinen, mikä ilmenee avoimien poimuakselien kään-
tymisestä (Kuva 93). Ranta-Mäntypään alueelta havaittiin myös yksi N-S-suuntainen ja pysty-
asentoinen hiertovyöhyke, mutta sen kinetiikasta ei voitu tehdä päätelmiä. Muut alueelta havaitut 
ruhjeet olivat pienipiirteisempiä, kuten tutkimuskaivannoista 3721/2009/U21 ja 3721/2009/U23 
havaittu hiertovyöhyke (Kuva 97). 

 

 

Kuva 94.   Avoimia poimuja grafiittituffissa, Ura 3721/2009/U9. Gently plunging open folding in graph-
ite bearing tuff. Photo is taken from the trench 3721/2009/U9 
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3721/2009/U16

2 m

235/80

355/50

355/90

237/80

 

Kuva 95.   Sketsi tutkimuskaivannosta 3721/2008/U16, josta havaitaan hiertovyöhykkeeseen liittyviä va-
senkätisiä saumoja grafiittituffissa. Sketch showing sinistral shearing in the graphite tuff of trench 
3721/2008/U16. 

 

 

Kuva 96.   Grafiittirikkaita kerroksia muuttuneessa tuffissa, jossa kerroksellisuuden ja siihen yhtyvän 
liuskeisuuden kaade on 080-suuntainen (kuvassa oikealla) ja 005-suuntainen (kuvassa ylhäällä keskellä), 
Ura 3721/2009/U15. Kerroksellisuuden kääntymisen on tulkittu liittyvän vasenkätiseen lähes itä-
länsisuuntaiseen hiertosaumaan ja siinä tapahtuneeseen rotaatioon. Vasaran pituus on n. 70 cm. Graph-
ite bearing layers in tuffite. The layering is gently eastwards dipping (right hand side of the photo) and 
northwards dipping (upper part of the photo. This feature is interpreted to be due to rotation in an east-
west trending shear zone. The length of the hammer is ca. 70 cm. Photo is taken from the trench 
372172009/U15. 
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Kuva 97.   Ruhjevyöhyke tutkimuskaivannossa 3721/2008/U21. Vasaran varren pituus noin 70 cm. Shear 
zone in the trench 3721/2009/U21. The length of the hammer is ca. 70 cm. 

 

4.9.3 Ranta-Mäntypään kohteen geokemialliset piirteet 
Ranta-Mäntypään kohonneet metallipitoisuudet liittyvät grafiittirikkaan jakson serttiraitaisiin 
grafiittituffeihin sekä jakson hiertyneisiin ja muuttuneisiin usein kvartsijuonellisiin kiviin. Tau-
lukkoon 8 on koottu joidenkin metallien ja puolimetallien korkeimpia pitoisuuksia Ranta-
Mäntypään alueelta otetuista ura- ja palanäytteistä. 
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Taulukko 8.   Ranta-Mäntypään ura- ja palanäytteiden korkeimpia metallipitoisuuksia, pitoisuudet ovat ppm. Contents of metals and semimetals in channel and 
grab samples. Concentrations are presented as ppm. 

 

Näytetunnus Kivilaji Ag As Cd Co Cu Fe Mn Mo Ni Pb S Zn Bi Sb Te Se Au Pd 
3721/08/U15   5.00-  6.00 Serttiraitainen tuffi <0.5 362 1 5 241 112000 357 5 47 <5 80 39 0.05 4.54 0.059 1.36 0.217 <0.010 
3721/08/U15  11.00- 12.00 Serttiraitainen tuffi 26.2 134 1 32 390 177000 45600 2 25 <5 282 92 0.17 0.80 0.888 0.66 0.225 <0.010 
3721/08/U15  12.00- 13.00 Serttiraitainen tuffi 65.4 72 4 85 366 104000 126000 <1 32 16 366 163 0.31 1.82 0.942 0.67 0.434 <0.010 
3721/08/U19  15.00- 16.00 Sertti 2.5 2420 7 15 97 35000 3720 5 24 14 54 33 0.13 1.65 2.260 0.26 0.564 <0.010 
3721/08/U19  16.00- 17.00 Kvartsijuoni 13.1 15900 43 21 1270 205000 1730 17 91 38 93 55 11.90 41.60 64.100 5.98 28.600 0.027 
3721/08/U19  17.00- 18.00 Kvartsijuoni 15.3 17300 44 31 2440 228000 2240 15 125 46 <50 56 20.30 80.50 108.00 5.8 38.100 0.063 
3721/08/U19  18.00- 19.00 Kvartsijuoni 10.5 14500 38 37 1040 213000 2570 7 104 15 54 65 8.60 37.20 36.800 3.47 17.800 0.024 
3721/08/U19  19.00- 20.00 Kvartsijuoni 7.2 4190 11 56 556 268000 10300 4 110 17 66 92 0.60 3.04 2.270 1.93 0.347 <0.010 
3721/08/U19  22.00- 23.00 Serttiraitainen tuffi 32.3 1010 4 116 230 261000 156000 1 129 14 243 142 0.34 1.21 0.602 1.34 0.061 <0.010 
3721/09/U3    3.00-  4.00 Serttiraitainen tuffi 0.9 800 25 171 2940 90500 705 2 2350 2020 38700 7030 0.18 1.27 0.329 2.76 0.033 <0.010 
3721/09/U5    5.00-  6.00 Kvartsijuoni 1.4 965 <1 34 333 215000 44000 2 41 12 229 50 0.10 0.65 0.540 0.69 0.262 <0.010 
3721/09/U5   10.00- 11.00 Serttiraitainen tuffi 0.5 1720 <1 31 283 217000 6560 4 63 10 105 82 0.24 1.01 0.519 1.16 0.199 <0.010 
3721/09/U5   11.00- 12.00 Sertti 1.2 4970 <1 29 921 332000 2000 5 94 12 96 109 0.55 4.64 5.790 0.98 1.740 0.019 
3721/09/U5   12.00- 13.00 Sertti 0.6 1530 <1 8 282 101000 1540 3 17 18 341 30 0.36 1.89 0.832 1.93 0.294 <0.010 

3721/09/U5   13.00- 14.00 
Serisiitti-kloriitti-
karbonaattikivi 0.4 1860 <1 11 257 82000 1430 2 32 13 104 43 0.27 1.04 0.495 1.79 0.210 <0.010 

3721/09/U5   28.00- 29.00 Sertti 0.4 570 <1 35 184 234000 585 3 20 23 85 70 0.58 5.27 1.510 5.7 0.291 0.013 

3721/09/U6   12.00- 13.00 
Serisiitti-kloriitti-
karbonaattikivi 0.9 2270 <1 21 794 203000 1270 37 94 23 59 53 4.30 6.47 12.500 2.86 4.020 0.022 

3721/09/U6   13.00- 14.00 
Serisiitti-kloriitti-
karbonaattikivi 0.7 1730 <1 24 227 321000 1050 14 31 <5 <50 108 0.37 3.06 2.800 1.39 2.600 0.015 

3721/09/U6   14.00- 15.00 Sertti 2.5 2960 <1 32 429 81300 480 6 31 11 70 38 0.37 4.32 5.580 1.56 6.160 0.016 
3721/09/U6   18.00- 19.00 Sertti 1.3 1660 <1 30 406 92100 3180 3 45 5 67 36 0.29 1.07 1.610 3.26 0.297 <0.010 
3721/09/U6   31.00- 32.00 Sertti 0.6 2480 <1 32 213 257000 6100 2 39 <5 51 85 0.50 0.96 0.834 1.55 0.233 <0.010 
3721/09/U9   15.00- 16.00 Serttiraitainen tuffi 0.5 2450 <1 27 204 258000 658 5 41 <5 488 78 0.38 1.88 0.884 2.72 0.441 <0.010 
3721/09/U15  18.00- 19.00 Sertti 8.1 217 <1 146 1880 328000 1210 46 255 8 292 87 0.16 4.52 2.475 184.9 0.193 0.136 
3721/09/U15  38.00- 39.00 muuttunut vulkaniitti 53.3 6 3 17 278 88000 1850 1 56 23 101 432 0.01 27.69 0.031 1.74 0.010 <0.010 
3721/09/U18   4.00-  5.00 Serttiraitainen tuffi 0.9 2200 <1 45 177 87100 22700 1 50 <5 139 38 0.15 1.12 1.523 0.59 1.260 <0.010 
HAH2-2009-6.4 Kvartsijuoni <1 1120 <1 21 306 58400 159 5 19 5 244 25 0.14 2.43 0.531 2.56 0.281 <0.010 
HAH2-2008-48.4 Kvartsijuoni 9.2 27900 149 7 201 90700 1220 3 5 17 363 26 5.16 16.30 52.300 1.62 27.90 0.02 
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Ranta-Mäntypään serttiraitaiset grafiittituffit sisältävät yleisesti yli 0.5 %:n Mn-pitoisuuksia. 
Korkeisiin Mn-pitoisuuksiin liittyy korkeita Fe-pitoisuuksia (Kuva 98) sekä paikoin Ag-
pitoisuuksia. Korkein analysoitu Mn-pitoisuus oli 15,6 %:a tutkimuskaivannossa 3721/08/U19 
(Taulukko 8). Serttiraitaisten tuffien serttikerroksiin sekä serttiraitaisiin tuffeihin tunkeutuneisiin 
kvartsijuoniin liittyy toisinaan myös korkeahkoja Fe-, Mn- ja Ag-pitoisuuksia. Serttiraitaiset gra-
fiittituffit ovat arseenin suhteen selvästi anomaalisia (100-500 ppm). Serttiraitaisten grafiittituffi-
en yli 500 ppm:n As-pitoisuudet yleensä indikoivat kvartsijuonellisia osia. 

 

Kuva 98.   Tutkimuskaivannon 3721/2009/U1 Fe-, Mn-, As- ja Au-pitoisuudet, pitoisuudet ovat ppm. 
Concentration of Fe, Mn, As and Au in the trench of 3721/09/U1. Concentrations are presented as ppm. 

 

Ranta-Mäntypään alueella perusmetallipitoisuudet kuparia lukuun ottamatta eivät nouse kovin-
kaan korkeaksi. Tosin tutkimuskaivannossa 3721/09/U3 esiintyy mielenkiintoinen metallien suh-
teen rikastunut osue, jossa Cu-, Ni-, Zn- ja Pb-pitoisuus on yhteensä 1.43 %:a metrin matkalla 
(Taulukko 8). Yli 0.1 %:n Cu-pitoisuuksia liittyy toisinaan hiertyneisiin götiittipitoisiin serttirai-
taisiin tuffeihin sekä kvartsijuoniin. 

 

Yli määritysrajan Au-pitoisuuksia (10 ppb Au) on laajalla alueella Ranta-Mäntypään grafiittises-
sa jaksossa. Yli 100 ppb:n Au-pitoisuuksia esiintyy götiittipitoisissa ja usein hiertyneissä sertti-
raitaisissa tuffeissa sekä serteissä. Korkeimmat Au-pitoisuudet liittyvät aina grafiittirikkaan jak-
son hiertyneisiin kvartsijuonisiin sertteihin ja serttiraitaisiin tuffeihin sekä kvartsijuoniin. Kor-
keisiin Au-pitoisuuksiin liittyy kohonneita As, Bi-, Sb-, Te- ja Se-pitoisuuksia sekä paikoin 
anomaalisia Cu-pitoisuuksia (Kuva 99). Paikoin myös Ag-pitoisuudet ovat korkeita, mikä johtu-
nee Ranta-Mäntypään kultarakeitten erittäin korkeasta hopeapitoisuudesta (kts. luku 4.2.2). 



M06/3721/2010/47  137 
  
 
 

      
  

 

Kuva 99.   Tutkimuskaivannon 3721/2009/U6 Fe-, Mn-, Cu-, As-, Bi-, Sb-, Te-, Se- ja Au-pitoisuudet, pi-
toisuudet ovat ppm. Concentration of Fe, Mn, Cu, As, Bi, Sb, Te, Se and Au in the trench of 3721/09/U6. 
Concentrations are presented as ppm. 
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Ranta-Mäntypään kohteen korkeimmat kultapitoisuudet esiintyvät tiheästi kaivetun alueen etelä-
osassa (Kuva 100). Parhaimmat pitoisuudet ovat keskimäärin 28.2 ppm Au kolmen metrin mat-
kalla ja 4.3 ppm Au kolmen metrin matkalla sekä 1.7 ppm metrin matkalla kaivannoissa 
3721/08/U19, 3721/09/U6 ja 3721/09/U5 (Taulukko 8). Korkein palanäytteistä analysoitu kulta-
pitoisuus on 27.9 ppm Au, joka on otettu kaivannon 3721708/U19 leveän kvartsijuonen itäpuo-
lella kulkevasta kapeasta erillisestä kvartsijuonesta. Korkeat kultapitoisuudet näyttäisivät keskit-
tyvän itäkoillis-länsilounas -suuntaisen oikeakätiseksi tulkitun rakenteen läheisyyteen. Tämän 
rakenteen läheisyyteen noin 250 metriä länteen kaivannosta 3721/09/U6 kaivetusta tutkimus-
kaivannosta 3721/09/U18 (Kuva 91) tavoitettiin runsaasti kvartsijuonia sisältävä serttiraitainen 
grafiittituffi. Grafiittituffista analysoitiin 4.00-5.00 metrin väliltä kaksi näytettä kahteen kertaan 
ja näissä näytteissä Au-pitoisuus vaihtelee välillä 1.2-2.0 ppm. Kohteen kultapitoista rakennetta 
näyttäisikin ilmentävän runsas kvartsijuonisto tai kvartsibreksiavyöhykkeet.  

 

Tutkimuskaivantojen 3721/097U15-U16 alueella esiintyy vasenkätiseksi tulkittu lähes itä-länsi -
suuntainen hiertosauma, jonka ympäristössä grafiittiset kivet ovat voimakkaasti karbonaattiutu-
neet ja paikoin serisiittiytyneet. Tutkimuskaivantojen alueella kvartsijuonten määrä oli vähäinen 
ja kultapitoisuudet jäivät alhaisiksi (max. 193 ppb Au). Myös tutkimusalueen pohjoisosissa kai-
vettiin esiin koillis-lounas -suuntaisia kapeita hiertosaumoja kaivantojen 3721/709/U19-U25 alu-
eella (Kuva 91). Grafiittirikkaan jakson päällä olevista kaivannoista löydettiin paikoin kohtalai-
sen runsaasti hiertosauman suuntaisia kvartsijuonia, mutta uranäytteiden kultapitoisuudet jäivät 
alhaisiksi (max. 188 ppb Au). 
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Kuva 100.   Uranäytteiden Au- ja As-pitoisuudet (ppm). Teknisistä syistä osa alueen urista on poistettu 
kuvasta, kivilajien värikoodit on esitetty kuvassa 92. Concentration of Au and As (ppm) in channel sam-
ples. Not all trenches are included. For lithological colour codes, see Fig. 92 
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4.10 Petäjäselän tutkimusalueen rakenneanalyysi 
Petäjäselän alue sijoittuu Keski-Lapin liuskealueen itäreunaan, jota hallitsee NNW-SSE-
suuntaisten synkliini- ja antikliinirakenteiden muodostama poimukuvio. Tämän rakenteen syn-
tyminen käsitetään liittyvän Kittilän ryhmän ylityöntymiseen vanhemman Savukoski ryhmän 
päälle. Petäjäselän alueen eteläpuolella sijaitsevan Nuttion serpentiniittien perusteella on ilmeis-
tä, että lännestä päin tapahtuneen ylityöntymisen yhteydessä itse Kittilän ryhmän sisäosissakin 
tapahtui huomattavaa siirrostumista, sillä serpentiniitit sijaitsevat voimakkaasti tektonisoituneis-
sa kohdissa, ovat geofysikaalisten anomaliakuvioidensa perusteella paikoin liuskeita leikkaavia 
ja niiden keskinäinen sijoittuminen alueella muodostaa nauhamaisia kertaantuneita jaksoja. 
(Hanski 1997, Lehtonen ym. 1998). Poikkeuksena Nuttion alueesta, Petäjäselän ja sen pohjois-
puolen alueen kivilajeista havaitut kaateet indikoivat täysin vastakkaista suuntaa ylityönnölle. 
Petäjäselän (ja Tarpomapään) aluetta voidaan pitää ”kulminaatiopisteenä” Keski-Lapin liuske-
alueen itäreunan suurpoimutuksessa, jossa vergenssin suunta vaihtuu. Väisänen (2002) on kiin-
nittänyt huomiota tähän rakenteelliseen piirteeseen. 

 

Luvuissa 4.10.1 ja 4.10.2 on kuvattu ja tulkittu Petäjäselän tutkimusalueen rakennegeologisia 
piirteitä. Rakennegeologian käsittelyssä on käytetty alueen kairasydämistä ja tutkimusojista mi-
tattuja rakenne-elementtejä sekä GTK tietokannasta poimittuja alueen ja sen ympäristön aikai-
sempia havaintoja. Esitetyt havainnot ja johtopäätökset perustuvat ilman neulaluvun ja napalu-
vun korjauksia olevaan mittausaineistoon. 

 

4.10.1 D1- ja D2 vaiheet 
Kuva 101 esittää Petäjäselän alueen primäärirakenteista ja vanhimmasta, kerroksellisuuden suun-
taisesta S1-liuskeisuudesta laadittuja π-diagrammeja. Tilastollisesti tarkasteltuna alueen kerrok-
sellisuus ja S1-liuskeisuus on yleensä hyvin loivaa ja koilliseen kaatuvaa. Kuvan 101A π-
diagrammilla tasojen pintanapojen suuntausmaksimin perusteella kerroksellisuuden kaateen 
suunta on 50-55° ja sen kulma on 30-35°. Diagrammilla tasojen pintanapojen sijoittuminen indi-
koi makaavaa poimurakennetta, joka on vergenssiltään SW-suuntainen. Poimutus on luonteel-
taan suurimittakaavaista. Ensimmäisen deformaatiovaiheen aikana tutkimusalueella vallitsi NE-
SW-suuntainen jännityskenttä. Petäjäselän alueen eteläosassa (”kulminaatiopisteen” eteläpuolel-
la) liuskeisuus kaatuu länteen tai länsilounaaseen. 
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Kerroksellisuus  (n =110) S1-foliaatio (n = 341)A B

 

Kuva 101.   Petäjäselän alueen kerroksellisuudesta (A) ja vanhemmasta foliaatiosta (B) laaditut π-
diagrammit. Tiheysjakaumat (2, 4, 6, 8…n %) on määritelty 1 % ympyrällä. Punaisten nuolien ja aluei-
den merkitys on selitetty tekstissä. The orientation data of bedding (A) and S1-schistosity (B) of the 
Petäjäselkä area shown in lower hemisphere of equal area projection. The density grids (2, 4, 6, 8…n %) 
evaluated by 1 percent circles. 

 

Kuva 102A esittää Petäjäselän alueen nuoremmasta foliaatiosta (S2) laadittua π-diagrammia. 
Nuorempi foliaatio on kulultaan NE-SW-suuntaista ja pystyasentoista, mutta myös vaaka-
asentoista. Näiden muutaman havainnon (n = 7) perusteella ei kuitenkaan voi tehdä suurempia 
johtopäätöksiä S2-foliaation synnyttäneen jännityskentän dynamiikasta. 

 

Petäjäselän alueen poimujen poimuakseleilla sekä niiden yhteydessä esiintyvillä lineaatioilla on 
yksi merkittävä keskittymä, joka indikoi NW-SE-suuntaista jännityskenttää (Kuva 102B). Ste-
reografisella projektiolla tämä keskittymä sijoittuu kohtaan 050/30, mutta diagrammissa ilmenee 
myös muunkin suuntaisia poimuakseleita. Nämä muut akselit liittyvät ilmeisesti vanhempaan 
kerroksellisuuden F1-poimutukseen, jonka poimuakselien suunnat ovat rotatoituneet nuoremman 
poimutuksen yhteydessä. Tämä nuorempi poimutus on luonteeltaan avointa ja paikallista.  

 

On myös ilmeistä, että muutama S1-foliaatioksi tai kerroksellisuudeksi luokiteltu kulultaan NE-
SW-suuntaisen tasomaisen rakenne-elementin suunta liittyy em. rotaatioon. Tällaisten rakenne-
elementtien pintanavat ovat sijoittuneet lähelle stereografisen projektion N- ja S-osaa (merkitty 
kuvaan 101A ja B punaisin nuolin ja aluein). Alueen toisen deformaatiovaiheen aikana maksimi-
pääjännityksen akseli on kääntynyt NW-SE-suuntaiseksi.  
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S2-foliaatio (n = 7)
Poimuakselit ja 

lineaatiot (n = 65)
A B

 

Kuva 102.   Petäjäselän alueen nuoremmasta foliaatiosta (A) sekä alueen lineaatioista ja poimuakseleista 
(B) laaditut π-diagrammit. Tiheysjakaumat (2, 4, 6, 8…n %) on määritelty 1 % ympyrällä. The orienta-
tion data of S2-schistosity (A), fold axes and lineations (B) of the Petäjäselkä area shown in lower hemi-
sphere of equal area projection. The density grids (2, 4, 6, 8…n %) evaluated by 1 percent circles. 

 

4.10.2 Hiertosaumat ja rakoilu sekä niiden suhteellinen ikä 
Hiertosaumojen ja varsinkin rakoilusuuntien kartoituksessa kiinnitettiin huomiota systemaatti-
suuteen. Kuvassa 103 on tutkimusalueen hiertoliuskeisuudesta (A) ja rakoiluhavainnoista (B) 
laaditut π-diagrammit. Hiertoliuskeisuuteen liittyvien havaintojen perusteella ei voida tehdä joh-
topäätöksiä vallitsevasta liikuntasuunnasta, mutta verrattaessa hiertoliuskeisuuden ja rakoilun 
diagrammeja voidaan havaita samankaltaisuutta. Rakoilun mittaustulosten perusteella ilmenee 
kulultaan NE-SW suuntainen, pystyasentoinen sekä myös lähes vaaka-asentoinen rakojen (ja 
hiertoliuskeisuuden) kulun suunta. 
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Hiertoliuskeisuus (n = 20) Rakoilu (n = 95)A B

 

Kuva 103.   Petäjäselän alueen hiertoliuskeisuudesta (A) sekä rakoilujen suuntaushavainnoista (B) laadi-
tut π-diagrammit. Tiheysjakaumat (2, 4, 6, 8…n %) on määritelty 1 % ympyrällä. The orientation data of 
shear zone related schistosity (A) and fracturing (B) of the Petäjäselkä area shown in lower hemisphere 
of equal area projection. The density grids (2, 4, 6, 8…n %) evaluated by using 1 percent circles. 

 

Petäjäselän tutkimus alueelta havaitut lähes E-W- suuntaiset (esim. Kuvat 56, 93) ja lähinnä geo-
fysiikan kartoilta hahmottuvat N-S-suuntaiset katkosvyöhykkeet (vain yksi maastohavainto) on 
mahdollista yhdistää dynamiikaltaan ensimmäiseen deformaatiovaiheeseen. NE-SW-suuntainen 
pystyasentoinen rakoilu ja samansuuntainen kvartsijuonien esiintyminen on mahdollista liittää 
D1 deformaatiovaiheeseen, jolloin raot yms. edustaisivat tensiorakoja. Siksi on mahdollista, että 
ensimmäisen deformaatiovaiheen aikana jännityskentän minimipääjännitys (σ3) oli asennoltaan 
horisontaalinen (D1: σ 1 NE-SW suuntainen, σ 2 vertikaali ja σ 3 NW-SE-suuntainen). On kui-
tenkin mahdollista, että ensimmäisessä deformaatiovaiheessa syntyi myös ylityöntötyyppisiä siir-
roksia koillisesta päin. Tämä johtopäätös perustuu D1-poimutuksen vergenssiin. Tällöin edellä 
kuvatut E-W- ja N-S-suuntaiset hiertovyöhykkeet ovat mahdollisesti hieman nuorempia kuin ko. 
poimutus. 

 

Ranta-Mäntypään alueelta havaitut E-W- ja N-S-suuntaiset hiertovyöhykkeet sopivat dynamii-
kaltaan ja kinetiikaltaan myös nuorempaan deformaatiovaiheeseen. Mikäli hiertosaumojen ja ra-
koilun syntyminen liittyi nuorempaan deformaatiovaiheeseen - oli D2-vaiheen jännityskentän σ 
2-akseli asennoltaan vertikaali (D2: σ 1 NW-SE-suuntainen, σ 2 vertikaali ja σ 3 NE-SW-
suuntainen). Koska D2-vaiheen poimutus on hyvin avointa, on siihen liittyvä jännityskenttä tus-
kin pystynyt aikaansaamaan voimakkaita hiertoja. On todennäköisempää, että ko. deformaatio-
vaiheessa vanhemmat hiertosaumat ovat vain uudelleenaktivoituneet. 
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4.10.3 Rakenteelliset heikkousvyöhykkeet ja kullan esiintyminen 
Petäjäselän tutkimusalueella anomaalisen korkeat kultapitoisuudet liittyvät pääsääntöisesti kiisu-
karbonaatti-kvartsijuonisiin kivilajien kulkua leikkaaviin hiertyneisiin saumoihin. Tämä näkyy 
esim. Kerolaen tutkimusojassa korkeitten kultapitoisuuksien keskittymisellä kivilajien kulun 
suuntaisen hierron ja kivilajien kulkua leikkaavan lähes itä-läntisen hiertosauman juonipitoiseen 
risteymäkohtaan (vrt. Kuvat 56-57). Samoin Selkä-Mäntypäästä kaivettiin esille kapea hier-
tosauma, johon oli tunkeutunut kultapitoisia kvartsilinssejä (Kuva 83). Ranta-Mäntypäältä todet-
tiin korkeimpien kultapitoisuuksien liittyvän itäkoillis-länsilounas -suuntaisen oikeakätiseksi tul-
kitun rakenteen läheisyyteen muodostuneisiin kvartsijuonistoihin tai kvartsibreksiavyöhykkeisiin 
(kts. luku 4.9.3). 

 

Rakenteellisten heikkousvyöhykkeiden ja anomaalisten kultapitoisuuksien (myös seuralaisalku-
aineiden) välinen yhteys näkyy myös Petäjäselän moreeniaineksessa. Petäjäselän kohdentavan 
moreeniaineiston tulosten tulkinnan yhteydessä todettiin metallianomalioiden osin venyvän kivi-
lajien kulkua leikkaavia rakenteita pitkin. Samoin todettiin, että vaikka kulta-anomaliat myötäi-
levät alueen kivilajien kulkua, niin kuitenkin anomaliat muodostavat jonoja seuraillen alueelta 
tulkittujen rakenteiden suuntia tai osuvat eri rakenteiden leikkauskohtiin tai rakenteiden ja kiisu-
rikkaitten jaksojen leikkauskohtiin. Myös Vuomasjärämäaavan moreeniaineiston tulosten käsit-
telyn yhteydessä todettiin kulta-anomalioiden muodostavan koillis-lounais –suuntaisia jonoja, 
jotka myötäilevät alueelle tulkittujen ruhjevyöhykkeiden suuntia ja lisäksi sijoittuvat usein kivi-
lajikontakteihin (Kuva 68). Kullan esiintymisen rakenteellinen kontrolli näkyy myös kalliosta 
analysoitujen korkeiden kultapitoisuuksien (≥ 0.5 ppm) leviämisenä itä-länsi -suuntaisia ja kivi-
lajien kulun suuntaisia heikkousvyöhykkeitä pitkin (Kuva 104). 

 

Petäjäselän tutkimusalueella kullan esiintymistä näyttäisi kontrolloivan rakenteelliset heikkous-
vyöhykkeet. Varsinkin erisuuntaisten heikkousvyöhykkeiden risteymäkohdat sekä heikkous-
vyöhykkeiden ja kivilajien kontaktien leikkauskohdat näyttäisivät olevan otollisia kullan rikas-
tumiselle. 
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Kuva 104.   Kallionpinnasta (rapakallio-, pala- tai uranäytteestä tai projisoitu kairareiästä) analysoidut 
kultapitoiset pisteet, joissa Au=0.5-1.0 ppm ja Au≥1.0 ppm. Katkoviivalla on esitetty mahdolliset siirros- 
ja hiertovyöhykkeet. (Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10). Sites where 
gold content in bedrock is 0.5-1.0 ppm or ≥1.0 ppm is shown. Interpreted faults and shears are drawn as 
dashed lines. (Basemaps: © National Land Survey of Finland, licence no MML/VIR/TIPA/217/10). 

 



M06/3721/2010/47  146 
  
 
 

      
  

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET, MALMIPOTENTIAALIN ARVIOINTI JA JATKO-
TUTKIMUSSUOSITUKSET 

Petäjäselän tutkimusalue on kullan etsinnän ja kultapotentiaalin arvioinnin kannalta haasteelli-
nen. Alueen muuttumisilmiöiden laajuuden ja intensiteetin sekä geokemiallisten metallianomali-
oiden tulkintaa hankaloittaa alueen kivilajisto. Alueella esiintyy mafisten vulkaniittien joukossa 
runsaasti karbonaattipitoisia tuffeja, karbonaatti-albiittivaltaisia vulkaniitteja, karbonaatti-
sulfidifasieksen rautamuodostumia sekä erilaisia kiisu-grafiittiliuskeita. Muuttumisten tulkintaa 
vaikeuttaa näiden kivien mineraloginen koostumus, jossa hydrotermistä muuttumista ilmentävät 
indeksimineraalit (esim. karbonaatti, albiitti, kiisut) esiintyvät myös metamorfisina. Lisäksi me-
tallien (mukaan lukien kullan) ja puolimetallien pitoisuustaso on selvästi korkeampi karbonaatti-
sulfidifasieksen rautamuodostumissa ja kiisu-grafiittiliuskeissa kuin alueella vallitsevissa mafi-
sissa vulkaniiteissa. Erilaiset kiisu-grafiittirikkaat kivet tuottavat mm. moreeni- ja rapakallio-
aineistoon korkeita metallipitoisuuksia, jotka nyt näkyvät geokemiallisina anomaliavyöhykkeinä, 
jos taustaksi oletetaan pelkästään alueen mafinen vulkaniitti. Kiisu-grafiittirikkaitten kivien kor-
kea alkuperäinen metallipitoisuustaso on huomioitava näyteaineistoja käsiteltäessä, jotta välty-
tään virheellisiltä anomaliatulkinnoilta kullan ja sen seuralaisalkuaineiden suhteen. 

 

Petäjäselän tutkimusalueella on laajalla alueella hydrotermistä muuttumista (mm. Kerolaki, Ran-
ta-Mäntypää, Selkä-Mäntypää, Sinoselkä) sekä siihen liittyvää kulta-anomaalisuutta niin mo-
reenissa, rapakalliossa kuin kalliossa. Muuttuminen on paikoin voimakasta ja kairasydämistä ja 
tutkimusojista tehtyjen havaintojen perusteella voimakas karbonaatin, kloriitin ja serisiitin muo-
dostus liittyy usein hiertosaumoihin tai kovempien kivilajiyksiköiden kontaktialueisiin. Albiittiu-
tuminen on alueella paikoin voimakasta, mutta kapea-alaista. Albiittiutumisen voimakkuutta ja 
laajuutta on usein vaikea arvioida johtuen alueella esiintyvistä primäärisistä plagioklaasirikkaista 
vulkaniiteista, joihin aluemetamorfoosin johdosta on muodostunut albiittista plagioklaasia. Kai-
rasydämistä on havaittu albiittisia muuttumiskehiä kiisu-kvartsi-karbonaattijuonten ympärillä. 
Lisäksi albiittiutuminen on voimakasta tektonisoituneiden grafiittivaltaisten kivien yhteydessä. 
Voimakasta kvartsiutumista on havaittu mm. Kerolaelta, jossa magnetiittipitoinen hiertynyt ja 
väriltään tumma grafiittisertti on paikoin uudelleenkiteytynyt läpikuultavan vaaleaksi kiisurik-
kaaksi kvartsikiveksi, jossa näkyy erillisiä kiisu-karbonaatti-kvartsijuonia. 

 

Petäjäselän tutkimusalueella kullan esiintymistä näyttäisivät kontrolloivan rakenteelliset heik-
kousvyöhykkeet. Varsinkin erisuuntaisten heikkousvyöhykkeiden risteymäkohdat sekä niiden ja 
kivilajien kontaktien leikkauskohdat ovat otollisia kullan rikastumiselle. Anomaalisen korkeat 
kultapitoisuudet liittyvät hiertosaumojen kiisu-kvartsi-karbonaatti-juoniin tai juonipitoisiin inten-
siivisesti muuttuneisiin osiin. Korkeiden kultapitoisuuksien liittyminen alueen rakenteellisiin 
heikkousvyöhykkeisiin näkyy niin alueellisissa kuin kohteellisissa tutkimusaineistoissa. Korkei-
den kultapitoisuuksien liittyminen hiertosaumoihin on todettu tutkimuskaivannoin kolmella eri 
kohteella; Kerolaki, Ranta-Mäntypää, Selkä-Mäntypää. Rakenteellisten heikkousvyöhykkeiden 
ja anomaalisten kultapitoisuuksien (myös seuralaisalkuaineiden) välinen yhteys näkyy myös Pe-
täjäselän moreeniaineksessa; vaikka kulta-anomaliat myötäilevät alueen kivilajien kulkua, niin 
anomaliat muodostavat jonoja, jotka myötäilevät alueelta tulkittujen rakenteiden suuntia tai osu-
vat eri rakenteiden leikkauskohtiin ja lisäksi sijoittuvat usein kivilajikontakteihin. Kullan esiin-
tymisen rakenteellinen kontrolli näkyy myös kalliosta analysoitujen korkeiden kultapitoisuuksien 
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(≥ 0.5 ppm) leviämisenä lähes itä-länsi -suuntaisia ja kivilajien kulun suuntaisia heikkous-
vyöhykkeitä pitkin. 

 

Petäjäselän tutkimusalueella anomaalisen korkeat kultapitoisuudet näyttävät keskittyvän tiettyi-
hin kivilajiyksiköihin (grafiittisertit ja serttiraitaiset grafiittituffit) ja varsinkin niiden kiisu-
karbonaatti-kvartsijuonisiin osiin. Kultapitoisuuksilla ei kuitenkaan ole selvää korrelaatiota mui-
hin metalleihin, mutta kohonneisiin kultapitoisuuksiin liittyy usein anomaalisen korkeita Ag-, 
As-, Bi-, Se-, Te-, Cu- ja Mn-pitoisuuksia. Näiden metallien tai puolimetallien pitoisuustaso on 
kuitenkin alun perinkin selvästi korkeampi alueen kiisu-grafiittirikkaissa kivissä kuin mafisissa 
vulkaniiteissa. Todennäköisesti kohonneisiin kultapitoisuuksiin liittyvät kohonneet metalli- tai 
puolimetallipitoisuudet indikoivat pääosin vain tietyn tyyppistä isäntäkiveä, eivätkä välttämättä 
liity varsinaisesti kullan rikastumiseen. Petäjäselän tutkimusalueelta voidaan kuitenkin geokemi-
allisesti erottaa kaksi erilaista kultamineralisoitumista (Au-As ja Au-Bi), joiden yhteydessä esiin-
tyy erittäin korkeita As- ja/ tai Bi-pitoisuuksia. Au-As-tyypin isäntäkivenä ovat grafiittisertit ja 
serttiraitaiset grafiittituffit. Esimerkiksi Ranta-Mäntypäästä on analysoitu tutkimusojasta kolmen 
metrin matkalta keskimäärin 28.2 g/t kultaa ja 1.6 % As. As-Bi-tyyppi liittyy (grafiitti-
)karbonaatti-albiittikiviin ja tätä tyyppiä on tavattu vain Selkä-Mäntypään alueelta. As-Bi-tyypin 
mineralisoitumiseen ei liity korkeita As-pitoisuuksia (yleensä < 200 ppm As), mutta Bi-
pitoisuudet ovat paikoin hyvin korkeita (max. 110 ppm Bi). Kerolaen kohteelta on todettu, että 
kulta (ja elektrum) esiintyy vapaina hippuina liittyen useimmiten arseenikiisuun ja harvemmin 
magneettikiisuun. Arseenikiisun ei ole todettu sisältävän hilakultaa. 

 

Kultatutkimusten ohessa on eri puolelta tutkimusaluetta havaittu yksittäisiä Zn-Cu-Pb±Ni±Co:n 
ja Pd-Pt-Au:n suhteen voimakkaasti rikastuneita kapeita kerroksia tai osia. Nämä metallirikastu-
mat liittyvät usein alueen kiisurikkaisiin kiviin (sulfidifasieksen rautamuodostumat, kiisu-
grafiittituffit) tai muuttuneisiin vulkaniitteihin. Esim. Ranta-Mäntypään kohteelta on metrin mat-
kalta analysoitu Cu-Ni-Zn-Pb yhteensä 1.43 % ja Palolaelta 1.86 % Zn. Tutkimusalueelta on 
analysoitu yleisesti hyvinkin korkeita Mn-pitoisuuksia ja esim. Kerolaelta on tavattu noin 60 
metriä paksu kerros, jossa on keskimäärin 4.2 % Mn. Nämä yksittäiset havainnon osoittavat, että 
alueella on kullan ohella malmipotentiaalia muidenkin metallien (varsinkin Zn, Mn) suhteen. 

 

Geofysiikan tutkimusten mukaan Petäjäselän tutkimusalue on sähkömagneettisilta ja magneetti-
silta ominaisuuksiltaan haasteellinen kullan etsinnän kannalta. Geofysiikan tutkimusten mukaan 
Petäjäselän aluetta luonnehtivat lukuisat hyvät johteet, jotka aiheutuvat alueen kivissä runsaana 
esiintyvästä grafiitista. Johteiden runsaslukuisuudesta johtuen yksittäisten kapeitten johteiden 
erottelu toisistaan on vaikeaa. Lisäksi magneettisen anomaliat ovat alueella yleensä suhteellisen 
pieniä (< 1000 nT). Tutkimusalueelta ei geofysiikan menetelmillä yksiselitteisesti voida paikal-
listaa tai osoittaa yksittäisiä potentiaalisia kultakohteita. Esimerkiksi kuudesta kairanreiästä teh-
dyillä petrofysiikan laboratoriomittauksien tulosten perusteella kivien kultapitoisuudella ja mita-
tulla tiheydellä tai magneettisella suskeptibiliteetilla ei ole selvää korrelaatiota. Kuitenkin geofy-
siikan aineiston perusteella kullan suhteen potentiaalisimmat kohteet voisivat olla alueilla, joissa 
kivilajien kulkusuuntaa pilkkovat ruhjeet tai siirrokset leikkaavat johteita ja joissa kivilajien kul-
kusuunnassa tapahtuu muutoksia. Lisäksi kullan kannalta potentiaalisimmat kivilajien kulun 
suuntaiset rajapinnat/rakenteet ovat ehkä parhaiten löydettävissä alueellisten painovoimamittaus-
ten Bouguer anomalian horisontaaligradientin maksimikohtina. Geofysiikan menetelmät ovat 
olleet tärkeitä alueen litologisen yleiskuvan luomisessa, orogeenisiin kultaesiintymiin yleisesti 
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liittyvien rakenteellisten kontrollien selvittämisessä ja havainnoinnissa (siirrokset, ruhjeet, epä-
jatkuvuudet jne) sekä mahdollisesti myös muuttumisvyöhykkeiden paikantamisessa. Esimerkiksi 
Ranta-Mäntypään alueella aeroradiometrisisesta aineistoista laskettu K/Th -suhteen nousu saat-
taa liittyä mahdollisesti serisiittiytymiseen ja kohonnut U/Th suhde voi viitata sulfidisaatioon. 
Alueen malmipotentiaalin kannalta oleellista on, että geofysiikan tulkintakarttojen mukaan tut-
kimusalue on luonteeltaan rikkonainen sillä geofysiikan kartoilta voi hahmottaa useita tutkimus-
aluetta halkovia ruhje- tai murrosvyöhykkeitä.  

 

Tutkimustulosten perusteella Petäjäselän tutkimusalue on osoittautunut kullan suhteen potentiaa-
liseksi. Alueen kultapotentiaalisuutta ilmentää laaja-alainen muuttuminen, alueen kallioperän 
rikkonaisuus sekä heterogeeninen kivilajisto, jossa on kohtalaisen runsaasti reaktiivisia rikki-, 
grafiitti- ja rautapitoisia kiviä. Eri puolilta tutkimusaluetta on analysoitu korkeita kultapitoisuuk-
sia niin moreenista (> 20 ppb) kuin kalliosta (≥ 0.5 ppm), joiden on todettu liittyvät rakenteelli-
siin heikkousvyöhykkeisiin ja intensiivisesti muuttuneisiin kiviin. Kaikki nämä piirteet viittaavat 
siihen, että alueella on ollut laaja-alaista myöhäistä hydrotermistä toimintaa liittyen alueen hier-
to- ja ruhjevyöhykkeisiin. Tässä yhteydessä on alueen kiviin rikastunut kultaa. Tutkimusalueella 
on potentiaalia myös muiden metallien suhteen sillä alueelta on havaittu vanhempaa (synvul-
kaanista?) mineralisoitumista, mistä viitteenä ovat havainnot Zn-Cu-Pb±Ni±Co:n ja Mn:n suh-
teen rikastuneista kerroksista. 

 

Petäjäselän tutkimuksissa on todettu, että tutkimusalueella kullan esiintymisellä on rakenteelli-
nen kontrolli. Jatkotutkimusten kannalta alueen rakenteiden tarkempi selvittäminen on erityisen 
tärkeää myös kairaussuuntien selvittämiseksi. Alueella käytetty itä-länsi -suuntainen näytteenotto 
tai kairaus ei ole riittävä kohteiden todellisen kultapotentiaalin määrittämiseksi, kun kohteilla 
esiintyy kultapitoisia lähes itä-läntisiä rakenteita tai juonia. Alueen ohutpeitteisyydestä johtuen 
rakenteiden ja kullan riippuvuutta ja alueen kultapotentiaalia olisi paras selvittää käyttäen tutki-
muskaivantoja. Tutkimusmonttujen ja -ojien kaivaminen on nopeaa ja kustannustehokasta, sillä 
havainnot ja näytteenotto saadaan tehtyä samalla kertaa sekä maa- että kallioperästä. Myös ra-
kenteiden tulkintaa ja niiden jatkuvuuden seurantaa on helpoin tehdä kaivantojen pohjalta ja sei-
nämistä. Kaivantojen lisäksi voidaan tehdä linjamaista iskuporanäytteenottoa sekä moreenista 
että rapakalliosta käyttäen riittävän lyhyttä pisteväliä (esim. 10-50 m) ja perinteistä kuningas-
vesiuuttoon perustuvaa analysointia.  

 

Nykyisissä tutkimuksissa jo löydettyjä kultapitoisia rakenteita tai vyöhykkeitä on tutkittu vain 
alustavasti, joten tutkimusalue vaatii vielä runsaasti kairausta. Esimerkiksi Ranta-Mäntypään 
kohteessa ei ole kairattu, Petäjäselän maa-alueen länsireunaa ei ole tutkittu, Kerolaen kultapitoi-
nen jakso on vain osin kairattu ja Selkä-Mäntypään keskusosista löydettyjen kultarikkaiden juon-
ten luonne, runsaus ja suhde alueen rakenteisiin on täysin selvittämättä. Lisäksi Sinoselän voi-
makkaasti muuttunut pohjoisosa on vielä puutteellisesti tutkittu, koska nykyisten tutkimusten 
aikana ei saatu selvyyttä mistä kohteen moreeniaineksen korkeat kultapitoisuudet aiheutuvat. 
Näissä tutkimuksissa on vain sivuttu alueen muuta esille tullutta metallipotentiaalia (esim. Zn, 
Mn). 
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 Liite 1 

Kairareikäluettelo 

 

Kairareikä nr X Y Z Suunta° Kaltevuus° Pituus m Analyysi no 
3721/2003/R323 7524999 3448003 279 90 45 51,70 71886 
3721/2003/R324 7524998 3447965 280 90 45 61,10 71897 
3721/2003/R325 7524996 3447923 283 90 45 43,20 71898 
3721/2003/R326 7524997 3447893 285 90 45 52,10 71899 
3721/2003/R327 7524997 3447864 286 90 45 52,30 71900 
3721/2003/R328 7524997 3447836 288 90 45 50,50 85636 
3721/2003/R329 7524997 3447802 289 90 45 52,50 85637 
3721/2003/R330 7524996 3447758 292 90 45 51,20 64950 
3721/2003/R331 7524995 3447728 295 90 45 57,50 64949 
3721/2003/R332 7524995 3447699 297 90 45 49,40 64953 
3721/2003/R333 7524926 3447715 298 90 45 19,00 78856 
3721/2003/R334 7524924 3447685 300 90 45 22,50 85643 
3721/2003/R335 7524921 3447659 301 90 45 28,20 85644 
3721/2003/R336 7524923 3447625 302 90 45 48,00 85645 
3721/2003/R337 7524875 3447610 303 90 45 50,85 85646 
3721/2003/R338 7524875 3447580 304 90 45 51,00 85647 
3721/2003/R339 7524875 3447550 304 90 45 41,70 85648 
3721/2003/R340 7524875 3447520 305 90 45 39,70 85650 
3721/2003/R341 7524875 3447490 305 90 45 21,00 85651 
3721/2003/R342 7521560 3448337 282 90 45 60,00 91378 
3721/2003/R343 7521605 3448235 283 90 45 55,30 ei analysoitu 
3721/2003/R344 7521640 3448245 286 90 45 50,10 ei analysoitu 
3721/2003/R345 7521620 3448140 283 90 45 58,30 ei analysoitu 
3721/2003/R346 7521647 3448139 285 90 45 47,80 ei analysoitu 
3721/2003/R347 7521676 3448134 287 60 45 56,15 91377 
3721/2003/R348 7521647 3448090 285 90 45 45,70 91376 
3721/2003/R349 7521644 3447998 280 90 45 45,00 91375 
3721/2003/R350 7523950 3448099 304 90 45 52,60 85652 
3721/2003/R351 7523953 3448063 306 90 45 26,80 ei analysoitu 
3721/2003/R352 7523947 3448020 308 90 45 55,30 85653 
3721/2003/R353 7523948 3447984 310 90 45 49,50 ei analysoitu 
3721/2003/R354 7523951 3447941 312 90 45 46,10 85654 
3721/2003/R355 7524760 3447670 307 90 45 54,00 85655 
3721/2003/R356 7524655 3447690 310 90 45 51,50 90015 
3721/2003/R357 7524445 3447460 313 90 45 59,00 90016 
3721/2003/R358 7524510 3447500 315 90 45 60,00 90017 
3721/2003/R359 7524510 3447540 315 90 45 61,40 90018 
3721/2003/R360 7524445 3447600 320 90 45 55,50 90019 
3721/2003/R361 7524445 3447630 318 90 45 55,40 90022 
3721/2003/R362 7524390 3447665 318 90 45 50,50 90044 
3721/2003/R363 7524390 3447695 315 90 45 60,00 ei analysoitu 
        
3721/2003/R364 7524994 3448114 275 90 45 42,80 90035 
3721/2003/R365 7524997 3448016 278 90 45 152,30 90038 
3721/2004/R366 7524996 3447903 284 90 45 171,50 90039 
3721/2004/R367 7524998 3447737 295 90 45 169,10 90040 
3721/2004/R368 7524996 3447590 301 90 45 150,05 90041 



 

      
  

Kairareikä nr X Y Z Suunta° Kaltevuus° Pituus m Analyysi no 
3721/2004/R369 7524923 3447613 301 90 45 136,75 90042 
3721/2003/R370 7524990 3448134 274 90 45 109,55 90036 
3721/2004/R371 7524959 3447983 280 335 60 133,25 90043 
        
3721/2004/R372 7528610 3448774 280 225 45 158,60 90045 
3721/2004/R373 7528536 3448701 280 225 45 146,30 90046 
3721/2004/R374 7528468 3448635 280 225 45 151,55 91422 
3721/2004/R375 7528545 3448580 280 225 45 148,20 91423 
3721/2004/R376 7528725 3448700 280 225 45 169,65 91424 
3721/2004/R377 7529010 3447105 290 225 45 152,55 91425 
3721/2004/R378 7528939 3447034 290 225 45 149,60 91426 
3721/2004/R379 7528868 3446963 290 225 45 158,70 91427 
        
3721/2005/R380 7529068 3449407 290 135 45 63,75 91379 
3721/2005/R381 7528668 3448468 285 225 45 71,00 91380 
3721/2005/R382 7528668 3448432 285 135 45 66,50 91381 
3721/2005/R383 7526995 3448572 269 270 45 60,80 91382 
3721/2005/R384 7526807 3448594 269 270 45 60,00 91871 
3721/2005/R385 7526804 3448623 269 270 45 60,00 91872 
3721/2005/R386 7526814 3448517 269 90 45 67,70 91873 
3721/2005/R387 7526998 3448530 269 90 45 30,90 91874 
3721/2005/R388 7526747 3446776 302 270 45 60,55 91875 
3721/2005/R389 7526748 3446738 301 90 45 64,50 91877 
3721/2005/R390 7526745 3446811 303 270 45 61,30 91876 
3721/2005/R391 7526697 3446811 304 270 45 69,30 91878 
        
3721/2005/R392 7527136 3447547 282 225 45 97,20 91879 
3721/2005/R393 7526717 3447868 281 225 45 149,75 91880 
3721/2005/R394 7526740 3447751 289 225 45 140,95 91881 
3721/2005/R395 7526672 3447885 283 315 45 84,15 91882 
3721/2005/R396 7526701 3447488 306 270 45 102,05 91883 
3721/2005/R397 7526698 3447317 312 270 45 149,80 91884 
3721/2005/R398 7526698 3447190 312 270 45 148,70 91885 
3721/2005/R399 7526722 3447303 311 180 45 116,60 91886 
3721/2005/R400 7527097 3447285 292 270 45 149,70 91887 
3721/2005/R401 7526296 3447556 294 270 45 131,25 201052 
3721/2005/R402 7526298 3447464 299 270 45 166,70 201053 
3721/2005/R403 7526297 3447368 304 270 45 89,40 201054 
3721/2005/R404 7526296 3447067 310 270 45 102,00 201055 
3721/2005/R405 7526249 3447353 305 360 45 140,50 201056 
3721/2005/R406 7526298 3447401 301 270 45 109,45 201057 
3721/2005/R407 7525897 3447038 330 270 45 122,60 201058 
3721/2005/R408 7525902 3446956 333 270 45 117,00 89727 
3721/2005/R409 7525842 3447012 334 270 45 141,10 89728 
        
3721/2006/R410 7525300 3444920 240 270 45 62,40 ei analysoitu 
3721/2006/R411 7525300 3444880 240 270 45 60,70 89748 
3721/2006/R412 7525300 3444840 240 270 45 76,95 89749 
3721/2006/R413 7530200 3447780 324 270 45 71,40 89746 
3721/2006/R414 7530800 3446595 305 270 45 59,20 ei analysoitu 
3721/2006/R415 7530200 3446480 300 270 45 71,80 89747 
3721/2006/R416 7530200 3446440 300 270 45 59,80 ei analysoitu 



 

      
  

Kairareikä nr X Y Z Suunta° Kaltevuus° Pituus m Analyysi no 
3721/2006/R417 7527499 3446982 291 270 45 100,80 89745 
3721/2006/R418 7526698 3446882 306 270 45 101,40 89744 
3721/2006/R419 7526259 3447378 303 270 45 101,45 89733 
3721/2006/R420 7526339 3447352 305 270 45 100,60 89734 
3721/2006/R421 7526336 3447287 307 270 45 100,20 89735 
3721/2006/R422 7526217 3447425 300 270 45 94,40 89736 
3721/2006/R423 7525907 3447332 302 270 45 101,50 89737 
3721/2006/R424 7526509 3447860 284 270 45 90,05 89738 
3721/2006/R425 7526397 3447636 291 270 45 90,95 89739 
3721/2006/R426 7526178 3447432 299 270 45 99,50 89740 
3721/2006/R427 7526138 3447437 297 270 45 99,80 89741 
3721/2007/R428 7526000 3447171 311 270 45 76,30 89755 
3721/2007/R429 7526097 3447131 310 270 45 100,60 89756 
3721/2007/R430 7526186 3447355 303 360 45 100,30 89757 
        
3721/2008/R431 7526550 3448480 269 90 45 100,60 215934 
3721/2008/R432 7526600 3448545 269 270 45 101,00 215935 
3721/2008/R433 7526800 3448475 269 270 45 84,10 215936 
3721/2008/R434 7527300 3448480 269 270 45 100,50 215937 
3721/2008/R435 7527300 3448555 269 270 45 99,50 215938 
3721/2008/R436 7527450 3448680 269 270 45 101,50 215939 
        
3721/2008/R437 7525481 3447482 297 270 45 81,65 215942 
3721/2008/R438 7525479 3447400 302 270 45 80,65 215943 
3721/2008/R439 7526497 3447291 310 270 45 98,25 215944 
3721/2008/R440 7526587 3447526 306 270 45 111,95 215945 
3721/2008/R441 7529161 3446978 293 270 45 146,05 215946 
3721/2008/R442 7529251 3446946 294 270 45 149,10 215947 
3721/2008/R443 7529575 3446736 298 270 45 149,75 215948 
3721/2008/R444 7529883 3446562 300 270 45 137,40 215949 
3721/2008/R445 7530158 3446359 297 270 45 150,05 215950 
 

 



 

      
  

 Liite 2 

Liittyy materiaali 

Valtausraporttiin liittyy englanninkielinen arkistoraportti M19/3721/2010/62; The Petäjäselkä 
gold prospect.  
 

Valtausraporttiin liittyvä tutkimusaineisto on tallennettu GTK:n tietojärjestelmiin Suomen kar-
tastokoordinaatistojärjestelmän kaistassa 3 (KKJ). Näyte- ja hieaineisto on arkistoitu Rovanimel-
le. Tällä hetkellä kairasydämiä säilytetään Rovaniemella, josta ne myöhemmin siirretään Lopen 
kairasydänarkistoon. Valtausraporttiin liittyy data-DVD, jonka hakemistorakenne on esitetty alla 
olevassa kuvassa. Valtausraporttiin liittyvät maastogeofysiikan ja petrofysiikan tiedostot on tar-
kemmin kuvattu liitteissä 3-4. 

 

 



 

      
  

 Liite 3 

Maastogeofysiikan aineisto 

Magnetic 
 Data files:  09mg372108_1.xyz (2009) 
   08mg372107_1.xyz (2008) 
   04mg372107_1.xyz (2004) 
   02mg372107_1.xyz (2002) 
   02mg372107_2.xyz (2002) 
   02mg372107_3.xyz (2002) 
   02mg372107_4.xyz  (2002) 
   00mg372107D_1.xyz (2000) 
   mg3721071.xyz (1993-1994) 
 Equipment:  Proton magnetometer 
 Area:  ~71.4 km2 
 Line direction:  E-W 
 Line spacing  100m/50m/20m/10m 
 Point separation: 20m/10m/5m 
 
 
Slingram (HLEM)  
 Data files:   mx372107.xyz (1993-1994) 
 Equipment:  Apex MaxMin EMMMI-10 
 Frequencies: f=3520 Hz and f=14080 Hz 
 Coil separation: 60 m 
 Area:  ~71.25 km2 
 Line direction:  E-W  
 Line spacing  100m 
 Point separation: 20 
 
 
VLF-R  
 Data files:   04vr372107_1.xyz (2004) 
   02vr372107_1.xyz (2002) 
   02vr372107_2.xyz (2002) 
   02vr372107_3.xyz (2002) 
   02vr372107_4.xyz (2002) 
   00vr372107d_1.xyz (2000) 
   99VR372107C_1.xyz (1999) 
   99VR372107D_1.xyz (1999) 
   99VR372107D_2.xyz (1999) 
 Equipment:  Geonics EM16R 
 VLF-R stations: GBR 16.0 kHz  / DHO38  23.4 kHz 
 Area:  ~12.03 km2 
 Line direction:  E-W  
 Line spacing  100m/50m 
 Point separation: 20 



 

      
  

 
 
IP 
 Data files:  05ip3721.xyz (2005) 
 Equipment:  Scintrex IPR-12 
 Array: Dipole-dipole (a=10m, n=1-8)  
 Area: 5 profiles 
 Line direction: E-W 
 Point separation: 10 m 
 
 
Self Potential 
 Data files: 04sp372107_1.xyz (2004) 
  04sp372107_2.xyz (2004) 
  03sp372107_2.xyz (2004) 
   99SP372107C_1.xyz (1999)    
 Equipment:  Voltmeter 
 Area: ~7 km2  
 Line direction:  E-W 
 Line spacing  50m/25m 
 Point separation: 10m/5m 
 
 
AMT 
 Data files: AMT_Petajaselka.dat   
 Equipment:  AMT resistivity meter, ECA 542-0 (scalar) 
 Points: 9 
 

 

Geophysical ground measurements included to report in Petäjäselkä. 
 

 points line_km Extent 
Magnetic 113726 1077 ~71.40 km2 
Slingram 36113 712.44 ~71.25 km2 
EM; VLF-R 16655 227.43 ~12.03 km2 
Self Potential 17042 152.62 ~7 km2 
IP 773 7.68 5 profiles 
AMT 9  9 points 

 

 

 

 

 



 

      
  

Valtausraporttiin liitetyt maastogeofysiikan mittaukset Petäjäselän tutkimusalueella. (Pohjakar-
tat: © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10) Index map of ground geophysical 
data included to report in Petäselkä study area. (Basemaps: © National Land Survey of Finland, 
licence no MML/VIR/TIPA/217/10) 
 



 

      
  

 Liite 4 

Petrofysiikan laboratoriomittaukset kairasydämistä 

Petrofysiikan laboratoriomittauksia on tehty 6 reiän kairasydämistä (DSR). Sydämistä on mitattu 
noin metrin välein tiheys (D [kg/m3]), magneettinen suskeptibiliteetti (K [µSI])) sekä remanentti 
magnetoituma (J [mA/m]). 

 

Taulukko 1. Petrofysiikan laboratoriomittaukset kairasydämistä Petäjäselässä. 

Number of petrophysical laboratory measurements from drill cores in Petäjäselkä 

 

Drill hole from_depth to_depth DSR_count 
M372105R401 6 131 124 
M372105R402 11 166 156 
M372105R403 7 89 83 
M372105R406 4 109 106 
M372106R421 4 100 97 
M372106R422 5 94 123 

TOTAL 689 
 

DSR = Laboratory measurements, sampling interval ~1m ; density D [kg/m3], susceptibility K 
[10-6 SI]  and remanence J [mA/m]. 
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