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Johdanto

Tutkimuskohde sijaitsee Itä-Suomen läänissä Polvijärven kunnassa karttalehtien 4224 
02C ja 02D alueilla. Joensuuhun on maanteitse matkaa vajaat 40 km. Kohteen läpi johtaa 
hyväkuntoinen kylätie. Alue on topografialtaan voimakkaasti vaihtelevaa moreeni-, suo- 
ja kalliomaastoa.

Alueella on tehty malmitutkimuksia laajemmassa mittakaavassa Outokumpu Oy:n 
malminetsintäyksikön toimesta jo 1950-luvun lopulla, 1960-luvulla ja 1970-luvun 
alkupuolella, jolloin yhtiö kairasi kohteeseen 29 reikää. Myöhemmässä vaiheessa on 
Mondo Minerals Oy kairannut alueella lukuisia lyhyitä reikiä talkkia etsiessään. Yhtiöllä 
on alueella myös kaivospiiri Sola 3 valtauksen NE-puolella.

Tämä tutkimus kuuluu osana Geologian tutkimuskeskuksen ja Outokumpu Mining Oy:n 
GEOMEX-yhteisprojektiin, joka käynnistyi 1999. Koska Solan alueen aikaisemmat 
malmitutkimukset olivat keskittyneet magneettisen anomalian W-reunalle ja osittain 
myös keskiosiin, katsottiin GEOMEX-projektissa tarkoituksenmukaiseksi tutkia 
kairaamalla myös anomalian S- ja E-osien kontaktivyöhykettä.

Tutkimusten suojaamiseksi alueelle haettiin kolmea valtausta (Sola 1-3) kesäkuussa 2000. 
Valtausluvat myönnettiin 11.9.2000 kaivosrekisterinumeroilla 7055/1, 7055/2 ja 7055/3. 
Tämä raportti käsittelee vain lupia 7055/1 ja 7055/3.

Suoritetut tutkimukset

Syväkairaukset

Valtausalueella Sola 3 kairattiin joulukuussa 2 reikää (R386 ja R387 / yht. 427,15 m), 
joiden tarkoituksena oli selvittää Solan magneettisen anomalian S-kontaktia ja 
muodostuman lounaaseen suuntautuvan kenttäkaateen luonnetta.
Valtausalueella Sola 1 ei tehty kairauksia eikä muitakaan kenttätöitä.

Laboratoriotutkimukset

GTK:n Kuopion laboratoriossa analysoitiin 113 näytettä R387:stä. ICP-AES-tekniikalla 
(511P) analysoitiin 30 alkuainetta (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, 
Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sc, Sr, Ti, V, Y, Zn, Zr) ja GFAAS-tekniikalla (521U) 
5 alkuainetta (Au, Bi, Sb, Se, Te).

Kiillotettuja ohuthieitä tehtiin R387:stä 4 kpl. Niistä tutkittiin silikaatit ja 
malmimineraalit.
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Geofysikaaliset tutkimukset

Geofysikaalisia reikämittauksia tehtiin Suomen Malmi Oy:n toimesta kummastakin 
kairanreiästä. R387:stä mitattiin suskeptibiliteetti, johtavuus, tiheys ja luonnon 
gammasäteily, R386:sta vain suskeptibiliteetti ja johtavuus. R386 voitiin mitata vain n. 
130 m asti johtuen reiän tukkeutumisesta. Mittaukset tehtiin noin 10 cm pistevälillä.

Drillhole
 Coordinates
Y[m]    X[m]    

Drilling 
depth[m]

Logging depth[m]
Density Susc. Resistivity Gamma Comments

R386 4465910 6964420 191.20 - 131.91 124.07 -
R387 4466140 6964430 235.95 236.10 236.61 235.96 236.31

Tutkimustulokset

Syväkairaustulokset

R386 kairattiin magneettiseen ja sähköiseen anomaliaan. Reikä lävisti enimmäkseen 
kiilleliusketta ja siinä välikerroksina olevia mustaliuskeita. Kiilleliuske on monin paikoin 
granaattipitoista, ja se vaihettuu usein vähitellen mustaliuskeeksi.

Mustaliuskekerrosten paksuus vaihtelee muutamista kymmenistä senteistä lähes 10 
metriin. Paksummat kerrokset ovat heterogeenisia rautakiisujen ja grafiitin määrien 
vaihdellessa suuresti. Rikki- ja magneettikiisun määrä vaihtelee <5 %:sta n. 10 %:iin. 
Sähköinen ja magneettinen anomalia johtuvat rautakiisupitoisesta mustaliuskeesta. 

R387 kairattiin kohtisuoraan Solan muodostuman oletettua kenttäkaadetta vastaan. Reikä 
lävisti alussa kiilleliusketta ja mustaliusketta 126,50 m asti ja sen jälkeen vaihtelevasti 
talkki-karbonaattikiveä ja tremoliittikartta. Reiän lopussa on pari metriä mustaliusketta.

Kiilleliuske on monin paikoin granaattipitoista ja paikoin myös heikosti rautakiisu- ja 
grafiittipitoista. Kapeita kvartsijuonia lukuun ottamatta kivi on homogeenista ja paikoin 
selvästi kerroksellista.

Mustaliuske on voimakkaasti deformoitunutta ja yleensä myös rikkonaista. Ylemmässä 
mustaliuskeessa on kapeiden kvartsijuonten lisäksi yleisesti myös ohuita tremoliitti-ja 
karbonaattipitoisia soiroja. Magneetti- ja rikkikiisun määrä vaihtelee
<5 %:sta runsaaseen 10 %:iin.

Talkki-karbonaattikiven väri vaihtelee harmaasta vaalean harmaaseen. Tummempi väri 
johtuu hienorakeisesta magneettikiisu- ja pölymäisestä grafiittipirotteesta. 
Päämineraaleina on talkkia ja karbonaattia sekä joskus myös opaakkia. Aksessoreina on 
paikoin tremoliittia ja satunnaisesti flogopiittia. Magneettikiisu, pentlandiitti, kromiitti ja 
grafiitti ovat yleisimmät malmimineraalit. Rikki- ja kuparikiisua on hyvin vähän.

Tremoliittikarsi on voimakkaasti deformoitunutta ja heterogeenista. Siinä on monin 
paikoin kapeita mustaliuskeraitoja tai –fragmentteja sekä flogopiittirikkaita osueita. Väri 
vaihtelee huomattavasti riippuen päämineraalien ja opaakkien määräsuhteista. 
Päämineraaleina on tremoliittia, karbonaattia ja usein myös opaakkia. Magneettikiisu ja 
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grafiitti ovat yleisimmät opaakit. Pentlandiittia, rikkikiisua ja kromiittia on vähemmän. 
Kuparikiisua on vain satunnaisesti. 

Tremoliittikarren keskimääräiset Co-, Cu- ja Ni-pitoisuudet ovat vastaavasti n. 80, 70 ja 
1700 ppm korkeimpien arvojen ollessa 308, 333 ja 6010 ppm. Talkki-karbonaattikivissä 
kobolttia on keskimäärin saman verran, mutta kuparia vain 24 ppm. Nikkeliä on talkki-
karbonaattikivissä keskimäärin hieman enemmän, n. 1800 ppm. Sinkkiä on 
tremoliittikarsissa keskimäärin n. 40 ppm ja talkki-karbonaattikivissä 20 ppm. Korkein 
Zn-pitoisuus, 166 ppm, on tremoliittikarressa. Au-pitoisuus on vain muutamassa 
näytteessä niukasti määritysrajaa suurempi korkeimman pitoisuuden ollessa 22 ppb.

Mustaliuskeen Cu-pitoisuus on keskimäärin n. 240 ppm, Zn-pitoisuus 1090 ppm ja Ni-
pitoisuus 450 ppm.

Petrofysikaaliset mittaustulokset

Reiän R386 loggauksessa saatiin kiilleliuskeen suskeptibiliteetiksi keskimäärin 950 *10-6 

SI.  Kiilleliuskeen sisällä oli kuitenkin runsaasti mustaliuskevälikerroksia, joissa 
suskeptibiliteetti oli suurempi, maksimissaan noin  2950 *10-6 SI. Mustaliuskeen 
suskeptibiliteetti oli  keskimäärin 3600 *10-6 SI  maksimiarvon ollessa 10321*10-6 SI, 
mutta kiilleliuskevälikerrosten takia oli paikoin myös paljon pienempiä arvoja 
(pienimmillään noin 1100 *10-6 SI). Kiilleliuskeen ominaisvastus oli enimmäkseen välillä 
10000 –20000 Ωm, mutta putosi paikoin mustaliuskevälikerrosten vuoksi muutamaan 
ohmimetriin. Mustaliuskeen ominaisvastus oli enimmäkseen lähellä mittaustarkkuuden 
alarajaa (1 Ωm), mutta myös kymmenien tai satojen ohmimetrien lukemia oli runsaasti.

Reiän R387 loggauksessa kiilleliuskeen ja mustaliuskeen suskeptibiliteetit ja 
ominaisvastukset olivat samansuuruisia kuin reiässä R386. Reiän alkupäässä,  syvyyteen 
98.2 m:n asti kiilleliuskeen tiheys oli keskimäärin 2805 kg/m3 (vaihteluväli 2630 – 2840 
kg/m3) ja gammasäteily keskimäärin 22.7 μR/h (vaihteluväli 14 – 32 μR/h). Näissä 
keskiarvoluvuissa ovat mukana kiilleliuskeessa olevat mustaliuskevälikerrokset ja 
heikkousvyöhykkeet, joista vain välillä 73.5 – 80.5 oleva heikkousvyöhyke näkyy 
pienenä käyrien tasomuutoksena: tiheys pienenee tällä kohdalla noin 25 kg/m3 ja 
säteilytaso noin 2 μR/h. 

Mustaliuskeen tiheys reiässä R387 on keskimäärin 2830 kg/m3 (vaihteluväli 2730 – 2930 
kg/m3) ja gammasäteilytaso keskimäärin 46 μR/h (vaihteluväli 17 – 80 μR/h). 
Syvyysvälillä 126.5 – 233.7 m olevien talkkikarbonaattikivien ja tremoliittikarsien 
tiheydet vaihtelivat välillä 2760 – 2930 kg/m3, suskeptibileetti välillä 775 – 6125 *10-6 SI, 
ominaisvastus välillä 1 – 13000 Ωm ja säteily välillä 0 – 152 μR/h. Yleensä 
tremoliittikarsien suskeptibiliteetti on suurempi, ominaisvastus pienempi ja säteilytaso 
korkeampi kuin talkkikarbonaattikivien. Reiän loppupuolella (välillä 147 – 176.8 m ja 
paikoin syvemmälläkin) säteilyn taso oli hyvin matala, lähellä nollaa.

3





Sola 1 ja 3

Geofysikaaliset tutkimukset

…  Mittaukset tehtiin noin 10 cm pistevälillä.

Drillhole
 Coordinates
Y[m]    X[m]    

Drilling 
depth[m]

Logging depth[m]
Density Susc. Resistivity Gamma Comments

R386 4465910 6964420 191.20 - 131.91 124.07 -
R387 4466140 6964430 255.95 236.10 236.61 235.96 236.31

…

Petrofysikaaliset mittaustulokset

Reiän R386 loggauksessa saatiin kiilleliuskeen suskeptibiliteetiksi keskimäärin 950 *10-6 

SI.  Kiilleliuskeen sisällä oli kuitenkin runsaasti mustaliuskevälikerroksia, joissa 
suskeptibiliteetti oli suurempi, maksimissaan noin  2950 *10-6 SI. Mustaliuskeen 
suskeptibiliteetti oli  keskimäärin 3600 *10-6 SI  maksimiarvon ollessa 10321*10-6 SI, 
mutta kiilleliuskevälikerrosten takia oli paikoin myös paljon pienempiä arvoja 
(pienimmillään noin 1100 *10-6 SI). Kiilleliuskeen ominaisvastus oli enimmäkseen välillä 
10000 –20000 Ωm, mutta putosi paikoin mustaliuskevälikerrosten vuoksi muutamaan 
ohmimetriin. Mustaliuskeen ominaisvastus oli enimmäkseen lähellä mittaustarkkuuden 
alarajaa (1 Ωm), mutta myös kymmenien tai satojen ohmimetrien lukemia oli runsaasti.

Reiän R387 loggauksessa kiilleliuskeen ja mustaliuskeen suskeptibiliteetit ja 
ominaisvastukset olivat samansuuruisia kuin reiässä R386. Reiän alkupäässä,  syvyyteen 
98.2 m:n asti kiilleliuskeen tiheys oli keskimäärin 2805 kg/m3 (vaihteluväli 2630 – 2840 
kg/m3) ja gammasäteily keskimäärin 22.7 μR/h (vaihteluväli 14 – 32 μR/h). Näissä 
keskiarvoluvuissa ovat mukana kiilleliuskeessa olevat mustaliuskevälikerrokset ja 
heikkousvyöhykkeet, joista vain välillä 73.5 – 80.5 oleva heikkousvyöhyke näkyy 
pienenä käyrien tasomuutoksena: tiheys pienenee tällä kohdalla noin 25 kg/m3 ja 
säteilytaso noin 2 μR/h. 

Mustaliuskeen tiheys reiässä R387 on keskimäärin 2830 kg/m3 (vaihteluväli 2730 – 2930 
kg/m3) ja gammasäteilytaso keskimäärin 46 μR/h (vaihteluväli 17 – 80 μR/h). 
Syvyysvälillä 126.5 – 233.7 m olevien talkkikarbonaattikivien ja tremoliittikarsien 
tiheydet vaihtelivat välillä 2760 – 2930 kg/m3, suskeptibileetti välillä 775 – 6125 *10-6 SI, 
ominaisvastus välillä 1 – 13000 Ωm ja säteily välillä 0 – 152 μR/h. Yleensä 
tremoliittikarsien suskeptibiliteetti on suurempi, ominaisvastus pienempi ja säteilytaso 
korkeampi kuin talkkikarbonaattikivien. Reiän loppupuolella (välillä 147 – 176.8 m ja 
paikoin syvemmälläkin) säteilyn taso oli hyvin matala, lähellä nollaa.
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