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Johdanto 
 
Tutkimuskohteet sijaitsevat Kylylahden alueella noin 2 km Polvijärven 
keskustaajaman W- ja SW-puolella karttalehdillä 4224 02D ja 03C. Kohteet 
sijaitsevat aivan Outokummun ja Polvijärven sekä Joensuun ja Kaavin 
välisten maanteiden risteysalueen tuntumassa, missä on paljon asutusta. 
 
Polvijärven keskustan W-puolelta tunnetaan entuudestaan Outokumpu Oy:n 
paikantama ja tutkima kuparimineralisaatio, jonka kenttäkaade painuu 
suuntaan SSW, kohti Kylylahden risteysaluetta. Yhtiö on kairannut vuosien 
1983 ja 1986 välisenä aikana välittömästi risteysalueen S-puolelle neljä 
reikää, jotka eivät kuitenkaan tavoittaneet Kylylahden mineralisaation 
oletettua syvyysjatketta. 
 
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Outokumpu Mining Oy:n yhteisesti 
rahoittamassa GEOMEX-projektissa tehtyjen uusien mineralisaatiota 
koskevien geofysikaalisten ja geokemiallisten tulkintojen mukaan näytti siltä, 
että em. reiät olivat jääneet liian lyhyiksi.  Projekti haki 29.6.2001  nimillä 
Polvikoski 1-3 valtauslupaa kolmeen kohteeseen risteysalueen S- ja E-
puolella. Luvat myönnettiin 12.10.2001 kaivosrekisterinumeroilla 7259/1-3 
(liite 1). Seuraavan vuoden alussa, 14.1.2002, haettiin valtauslupaa vielä 
Kylylammen W-puolelle nimellä Kylylampi 1. Lupa myönnettiin 26.2.2002 
kaivosrekisterinumerolla 7387/1 (liite 1). Kylylammen valtausalueen 
hakuperusteena oli Kylylahden muodostuman synformirakenteen 
malmikriittisyyden tutkiminen ja toisaalta myös muodostuman heikosti tutkitun 
länsireunan malmipotentiaalin tunnustelu kairaamalla. 
 
 
 
 
Suoritetut tutkimukset 
 
Syväkairaukset 
 
Geofysikaalisista matalalento- ja maastomittauksista sekä geokemiallisesta 
aineistosta tehtyjen uusien tulkintojen perusteella aloitettiin kairaukset vuoden 
2001 loppupuolella. Ensimmäisessä kairausvaiheessa kairattiin marraskuun 
2001 ja helmikuun alun 2002 välisenä aikana neljä reikää (R393-R396) 
yhteensä 2261,10 m. R394 ja R395 kairattiin Outokumpu Mining Oy:n 
valtausalueelle (Sepänpuro, kaivosrekisterinumero 5526/2). R396 kairattiin 
valtausalueelle Polvikoski 2. R393 aloitettiin saman valtausalueen W-puolelta, 
ja se tavoitti valtausalueen W-reunan n. 400 m syvyydellä. Geotek Oy kairasi 
reiän R394. Reiät R393, R395 ja R396 urakoi Drillcon Ab. Valtausalueilla 
Polvikoski 1 ja Polvikoski 3 ei tehty mitään tutkimuksia.  
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Toisen kairausvaiheen kaksi reikää (R397, R398 /yht. 1850,40 m) kairattiin 
Kylylampi 1 nimiselle valtausalueelle Suomen Malmi Oy:n urakoimana. 
Kairaus alkoi 16.12. 2002, ja se kesti seuraavan vuoden  huhtikuun 
loppupuolelle. Vuodenvaihteeseen osunut hyvin kylmä pakkasjakso keskeytti 
kairauksen pariksi viikoksi.  
 
Kylylahden alueelle kairattiin vuosien 2001 ja 2003 välisenä aikana yhteensä 
4111,50 m. Reikien sijainti on esitetty taulukossa 1.  
 
 
Taulukko 1. Kylylahden kairanreikien sijainti. 
Table 1. Location of drill holes in Kylylahti. 
 
 
drill-hole x-coord. y-coord. z-coord. azimuth dip length (m) drill-size 
R393 6971.500 4465.900 104.0 86.05 70.5 823,90 WL-56,WL-46 
R394 6971.000 4466.500 93.0 90.00 60.6 380,10 T-46 
R395 6971.000 4466.188 98.0 90.00 60.0 485,85 WL-56 
R396 6971.000 4465.900 102.5 90.00 72.0 571,25 WL-56 
R397 6972.460 4465.940 107.5 110.00 77.0 1191,30 WL-76 
R398 6972.818 4465.848 110.0 141.00 77.0 659,10 WL-76 
 
 
 
Geofysikaaliset tutkimukset 
 
Maastomittaukset 
 
Outokumpu Oy:n laajoja maastogeofysiikan mittauksia täydennettiin yhdellä 
sähkömagneettisella luotausprofiililla, nk. Sampo-mittauksella, jolla pyrittiin 
selvittämään Kylylahden synformirakennetta SW-suunnassa. Mittaus tehtiin 
21. –  22.10.2002 jonomittauksena (in-line -mittaus) SW-NE -suuntaista  linjaa 
pitkin. Linjan päätepisteiden koordinaatit olivat: koillisessa Y=4466.405 ja 
X=6973.057 sekä lounaassa  Y=4465.231 ja X=6971.828 ( liite 2). Kaikkiaan 
luodattiin 29 pistettä 1700 metrin matkalla. Lähetin-vastaanotin väli oli 300 – 
500 m ja lähettimen siirtoväli 50 m, jolloin mittauspisteiden väliksi tuli 25 tai 50 
m. Sampo-mittauslaitteessa on käytettävissä kaikkiaan 81 taajuutta välillä 
2.38 - 19840 Hz.  
 
 
Petrofysikaaliset reikämittaukset 
 
Kylylahden kairanrei'issä R393 – 397 tehtiin tiheys-, suskeptibiliteetti- ja 
ominaisvastusloggaukset vuoden 2002 alkupuolella (taulukko 2). Reiät R393 
– 396 mittasi Astrock Ky ja reiän R397 Suomen Malmi Oy. Astrock mittasi 
myös reikien R393 – R396 sivusuuntapoikkeamat ja kaateet. Reikä 393 
saatiin mitattua vain osittain. Reiästä 397 on tuloksia vain loppupäästä, koska 
reiän tukkeutumisvaaran vuoksi alkupään suojaputkitus jouduttiin pitämään 
mittauksen ajan paikallaan. 
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Taulukko 2. Kylylahden petrofysikaalisesti mitatut kairanreiät. 
Table 3. Petrophysically logged drill holes in Kylylahti. 
 

Coordinates Logging depth[m] Drill 
hole Y [m]     X [m]     

Drilling 
depth [m] Density Susc. Resistivity 

 
Comments 

R393 4465900 6971500 823.90 214.10 213.10 214.40 Also azimuth 
and dip 
measured 

R394 4466500 6971000 380.10 380.08 379.69 366.67  - " - 
R395 4466188 6971000 485.85 264.20 263.30 262.10  - " - 
R396 4465900 6971000 571.25 571.23 570.73 570.73 - " - 
R397 4465940 6972460 1191.30 361.48 550.06 360.08 Starts from 

middle of DH 
   Total 1791.09 1976.88 1773.98  
 
 
 
Laboratoriotutkimukset 
 
GTK:n Kuopion laboratoriossa analysoitiin viidestä reiästä (R393, R394, 
R396-R398) yhteensä 658 näytettä. Rei’istä R393, R396 ja R398 analysoitiin  
ICP-AES-tekniikalla (511P) 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-menetelmällä (521U) viisi alkuainetta (Au, Bi, Sb, Se, Te). Rei’istä 
R394 ja R397 analysoitiin samat alkuaineet lukuun ottamatta hopeaa 
R394:ssä ja zirkoniumia R397:ssä. 
 
R393:n neljästä näytteestä analysoitiin lisäksi S rikkianalysaattorilla (810L) ja 
C hiilianalysaattorilla (811L). GFAAS-tekniikalla (521U) analysoitiin R398:n 
99:stä näytteestä myös palladium ja yhdestätoista näytteestä platina. 
 
 
 
Tutkimustulokset 
 
Kairaukset aloitettiin Kylylahden muodostuman E-reunan tuntumasta. R394:n 
tarkoituksena oli selvittää NNE-SSW-suuntaisen magneettisen ja sähköisen 
anomalian aiheuttaja. Reikä lävisti kuitenkin pääasiassa kiilleliusketta, jossa 
on useita mustaliuskevälikerroksia.  OKU-tyypin kvartsikiveä ja tremoliittikartta 
on kapeina kerroksina ainoastaan välillä 356,50-361,40 m. Maksimi Ni- (1710 
ppm) ja Co-pitoisuudet (90 ppm) esiintyvät kvartsikivessä. Korkein Cu-
pitoisuus (240 ppm) on tremoliittikarressa ja Zn-pitoisuus (1940 ppm) 
mustaliuskeessa. Reiän loppuosa, noin 260 metristä alaspäin, erottuu 
petrofysikaalisesti muusta reiästä. Se sisältää  useita paksuja, sähköä hyvin 
johtavia, magneettisia ja hieman ympäristöään tiheämpiä kerroksia. 
 
R393 kairattiin samaan profiiliin vanhojen OKU-reikien (OKU-765, OKU-767, 
OKU-820) kanssa tarkoituksena lävistää Kylylahden muodostuma sen 
eteläosassa. Kairaus aloitettiin 8.12.2001 WL-56 kalustolla tavoitesyvyyden 
ollessa n. 1000 m. Kairaus jouduttiin kuitenkin lopettamaan kiilleliuskeen ja 
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OKU-muodostuman kontaktivyöhykkeessä olevaan ruhjeeseen jo 341,60 m 
syvyydellä. Reikää jatkettiin kuitenkin seuraavan vuoden helmikuussa 
ajamalla ensin suojaputkia 342 m asti, minkä jälkeen kairaus aloitettiin WL-46 
kokoisella kalustolla. Jatkokairauskin jouduttiin lopettamaan ennen 
tavoitesyvyyttä 823,90 m kohdalla. Syynä oli teränvaihdon yhteydessä 
tapahtunut reiän sortuminen heti suojaputkituksen alapuolelta. Reiän 
avausyritys kairaamalla ei osunut entiseen reikään. Terä hakeutui uudelle 
uralle, joten kairaus oli lopetettava.  
 
R393 lävisti aluksi kiilleliusketta ja siinä olevia mustaliuskevälikerroksia 
337,85 m asti ja sen jälkeen OKU-muodostuman kiviä lähes 500 m matkalla. 
Kvartsikiviä esiintyy kahtena paksumpana horisonttina 653,90 m ja 687,40 m 
välillä. Kvartsikiven korkeimmat Co-, Cu-, Cr- ja Ni-pitoisuudet ovat 
vastaavasti 130, 153, 995 ja 2390 ppm. Tremoliittikarren korkein Ni-pitoisuus 
on 3000 ppm. Mustaliuskeen maksimi Cu- ja Zn-pitoisuudet ovat vastaavasti 
1010 ja 3790 ppm. Petrofysikaalisesti reiän R393 alkuosassa näkyivät vain 
mustaliuskekerrosten anomaliat; reikää saatiin mitattua vain noin 214 metriin 
saakka. 
 
R395 ja R396 kairattiin samaan profiiliin R394:n kanssa.  R395 lopetettiin 
runsaat sata metriä ennen tavoitesyvyyttä, koska OKU-muodostumaa ei 
tavoitettu. R396 jouduttiin lopettamaan ruhjeen vuoksi ennen määräsyvyyttä. 
Kumpikin reikä lävisti kiilleliuskeita ja siinä välikerroksina olevia 
mustaliuskeita, jotka ovat paksuimmillaan lähes 40 m. Kummassakin reiässä 
tavattiin vain yksi kapea tremoliittikarsivyöhyke mustaliuskeen sisällä. 
Korkeimmat Cu- ja Zn-pitoisuudet mustaliuskeessa (R396) ovat vastaavasti 
779 ja 4460 ppm. 
 
Petrofysikaalisessa loggauksessa rei’issä R393, R395 ja R396 näkyvät 
odotetusti selvimmin mustaliuskekerrokset, joiden paksuus vaihtelee 
kymmenistä senteistä kymmeniin metreihin. 
  
R397:n tarkoituksena oli toisaalta selvittää Kylylahden muodostuman 
synformirakennetta, joka Sampomittauksen mukaan painuu kohti lounasta, ja 
toisaalta tavoittaa sen pohjalta mahdollinen Cu-mineralisaatio. Reikä lävisti 
682,20 m asti kiilleliusketta ja muutamia ohuita mustaliuskevälikerroksia. 
Välillä 519,20 - 523,40 m on talkkiliuske – talkki-karbonaattikiviosue. Välillä 
682,20 - 917,40 m on vaihtelevasti talkki-karbonaattikiveä, talkkiliusketta, 
mustaliusketta, tremoliittikartta ja serpentiniittiä. Reiän loppuosa on serpenti-
niittiä, jossa on useita metabasiittijuonia. Metabasiitit ovat käytännöllisesti 
katsoen lähes puhtaita kloriittikiviä, joissa voi olla harvakseltaan magne-
tiittikiteitä. Kvartsikiviä ei reiässä esiinny. Petrofysikaalisessa loggauksessa 
väli 818 - 910 m erottuu lähes yhtenäisenä hyvänä sähkönjohteena ja jonkin 
verran ympäristöään raskaampana yksikkönä. Magneettinen suskeptibiliteetti 
suurenee serpentiniitissä kymmenkertaiseksi noin 938 metrin syvyydellä ja 
pysyy sellaisena reiän loppuun asti lukuun ottamatta muutaman metrin 
kerrosta noin 1005 m:n kohdalla.  
 
Korkeimmat Co- ja Ni-pitoisuudet liittyvät serpentiniittiin, ja ovat vastaavasti 
114 ja 2440 ppm. Tremoliittikarsissa Ni-pitoisuus on alhaisempi vaihdellen 
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