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Johdanto 
 
Tutkimuskohde sijaitsee Polvijärven kunnan luoteisosassa lähellä Juuan 
kuntarajaa karttalehdellä 4311 11C. Alue  on topografialtaan loivasti 
kumpuilevaa moreeni- ja rämemaastoa, missä kapeat drumliinimaiset 
moreeniselänteet ja –kumpareet sekä niiden välissä olevat rämeet 
vuorottelevat. Kohteeseen johtaa hyväkuntoinen metsäautotie. Lähimpään  
asuttuun taloon on matkaa linnuntietä n. 2 km ja maanteitse n. 7 km. 
Polvijärven keskustaan on matkaa noin 25 km. 
 
Tutkimuksen aiheuttaja oli magneettisella matalalentokartalla näkyvä 
pyöreämuotoinen anomalia, joka sijaitsee ns. Miihkalin magneettisen 
anomaliakaaren E-puolella. Anomalian halkaisija on E-W suunnassa n. 600 m 
ja N-S suunnassa n. 700 m. Anomalia päätettiin tarkistaa POKA-
kairausyksiköllä. 
  
Tutkimus kuuluu yhtenä osana v. 1999 alkaneeseen GEOMEX-hankkeeseen, 
joka on Geologian tutkimuskeskuksen ja Outokumpu Mining Oy:n yhteisesti 
rahoittama projekti. Kohteeseen haettiin valtauslupaa 8.7.2002 nimellä 
Kiskonjoki 1. Lupa myönnettiin 20.9.2002 kaivosrekisterinumerolla 7448/1 
(liite 1). 
 
 
 
Suoritetut tutkimukset 
 
Syväkairaukset 
 
Kohteen tutkimukset aloitettiin POKA-kairauksella heinäkuun lopulla v. 2001, 
ja ensimmäinen kairausvaihe päättyi jo elokuun alkupuolella 223,30 m 
syvyyteen. Reikää jatkettiin Geotek Oy:n urakoimana lokakuun toisella 
puoliskolla syvyyteen 599,70 m. OKU-kivien yläpinta tavoitettiin 300 m 
syvyydessä. 
 
Erilaisten geofysikaalisten mittausten jälkeen kairausta jatkettiin seuraavan 
vuoden kesällä Suomen Malmi Oy:n urakoimana. 29.7-19.8.2002 välisenä 
aikana kairattiin kolme reikää yhteispituudeltaan 783,15 m. Edellisen vuoden 
kairaus mukaan luettuna Kiskonjoen kohteeseen kairattiin kaikkiaan 1382,85 
m (taulukko 1 ja liite 2). 
 
Taulukko 1. Kiskonjoen kairanreikien sijainti.    
Table 1. Location of drill-holes in Kiskonjoki.   
        
        
drill-hole x-coord y-coord z-coord azimuth dip length (m) drill-size 
R350 6991.558 4458.010 149 100 86.0 599.70 T-46 
R351 6991.625 4458.441 146 90 86.3 364.35 T-46 
R352 6991.550 4458.842 146 90 44.8 290.65 T-46 
R353 6991.549 4459.110 138 270 59.3 128.15 T-46 
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Geofysikaaliset tutkimukset 
 
Kiskonjoen kohteessa tehtiin vuoden 2002 alussa (15.1.-20.2.2002) 
sähkömagneettisia luotauksia (EM-soundings), nk. Sampomittauksia,  
tarkoituksena selvittää ensimmäisellä kairanreiällä (R350) tavatun OKU-kivien 
muodostuman laajuus ja ulottuvuus. Mittauksessa käytettiin 500 metrin 
linjaväliä ja 100 metrin pisteväliä. Lähettimen ja vastaanottimen väli (kelaväli) 
oli 500 m. Yhteensä mitattiin 17 linjakilometriä ja 177 havaintopistettä, ks. liite 
2 ja taulukko 2 a). 
 
Ennen toisen kairausvaiheen alkua mitattiin 13.6.2002 pyöreämuotoisen 
matalalentomagneettisen anomalian E-puolella vielä kaksi slingram-profiilia 
yhteispituudeltaan 1,4 km, ks. liite 2 ja taulukko 2 b). Kelavälinä oli 60 m, 
pistevälinä 20 m ja taajuutena 3600 Hz. 
 
Kairausten jälkeen tehtiin edellisen Sampo-mittausalueen N-puolelle vielä 
pienimuotoisempi Sampomittaus syyskuussa 2002. Kolmella linjalla mitattiin 
yhteensä 4,4 linjakilometriä ja 47 havaintopistettä, ks. liite 2 ja taulukko 2 c). 
Kelaväli, mittauslinjojen ja mittauspisteiden väli olivat samoja kuin 
Kiskonjoella.   
 
Sampomittaukset tehtiin rintamamittauksina (broadside) siten, että 
mittauslinjat olivat E-W- suuntaisia. Lähetinyksikkö oli mittauslinjalta 250 m 
pohjoiseen ja vastaanotin 250 m etelään. 
 
 
Taulukko 2. Kiskonjoen geofysikaalisten profiilien alku- ja loppukoordinaatit. 
Table 2. Coordinates of geophysical profiles at Kiskonjoki. 
 
a) Sampo profiles done 15.1. - 20.2.2002. 

EW_1 [m] NS_1 [m] EW_2 [m] NS_2 [m] Length [m] Points 
4457000 6992000 4459000 6992000 2000 21 
4457000 6991500 4459000 6991500 2000 21 
4454000 6991000 4459000 6991000 5000 51 
4457000 6990500 4459000 6990500 2000 21 
4457000 6990000 4459000 6990000 2000 21 
4457000 6989500 4459000 6989500 2000 21 
4457000 6989000 4459000 6989000 2000 21 
   Total 17000 177 

 
 
b) Slingram profiles done 13.6.2002.    
EW_1 [m] NS_1 [m] EW_2 [m] NS_2 [m] Length [m] Points 
4458600 6991550 4459300 6991550 700 36 
4458600 6991650 4459300 6991650 700 36 
   Total 1400 72 
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c) Sampo profiles done 11. - 13.9.2002 
EW_1 [m] NS_1 [m] EW_2 [m] NS_2 [m] Length [m] Points 
4458300 6993650 4460100 6993650 1800 19 
4458400 6994150 4459800 6994150 1400 15 
4458400 6994650 4459600 6994650 1200 13 
   Total 4400 47 

 
 
Helmikuun alussa 2002 Astrock Ky mittasi reiän R350 petrofysikaaliset 
ominaisuudet – tiheyden, magneettisen suskeptibiliteetin ja ominaisvastuksen 
- noin 576 metrin syvyyteen. Samalla mitattiin reiän kaltevuus ja 
sivusuuntapoikkeama. 
 
 
 
 
Laboratoriotutkimukset 
 
GTK:n Kuopion laboratoriossa analysoitiin kolmesta reiästä (R350, R351, 
R353) yhteensä 122 näytettä. R350:stä analysoitiin ICP-AES-tekniikalla 22 
alkuainetta (Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, 
Sb, Sr, Ti, V, Zn). Rei’istä R351 ja R353 analysoitiin samalla menetelmällä 
lisäksi 9 muuta alkuainetta (Al, Be, K, La, Li, Na, Sc, Y, Zr), mutta antimonia ei 
analysoitu ko. menetelmällä. Kaikista rei’istä analysoitiin lisäksi GFAAS-
menetelmällä (521U) viisi alkuainetta (Au, Bi, Sb, Se, Te). 
 
 
 
Tutkimustulokset 
 
Syväkairaustulokset 
 
Kairaus aloitettiin kevyellä POKA-kalustolla tarkoituksena selvittää 
pyöreämuotoisen magneettisen matalalentoanomalian aiheuttaja. R350 
kairattiin 223,30 m asti, mutta anomalian aiheuttaja jäi selvittämättä. Reikä 
lävisti melko karkearakeista kiilleliusketta, jossa on harvakseltaan kapeita 
kvartsijuonia. Välillä 121,65-122,80 m on paksumpi kvartsijuoni.  
122,80 m:stä lähtien  kivi on granaattipitoista.  Reikään jätettiin suojaputkitus 
raskaammalla kalustolla tehtävää jatkokairausta varten.  
 
Kun magneettisen anomalian aiheuttajaa ei POKA-kairauksella saatu 
selvitettyä, tehtiin anomaliasta tarkempi tulkinta, jonka perusteella sen 
yläpinnan arvioitiin olevan 300-350 m syvyydellä. Uuteen tulkintaan perustuen 
reikää (R350) jatkettiin lokakuun lopulla raskaalla kalustolla 599,70 m asti. 
 
Reikä lävisti aikaisemmin tuntemattoman OKU-kivien muodostuman välillä 
301,50-583,70 m. Muodostuman yläosa on pääasiassa talkki-karbonaatti-
serpentiinikiveä, jonka yläosaan liittyy useita metabasiittijuonia. Muodostuman 
alaosassa on OKU-kivien ohella runsaasti kapeita kiillegneissi- ja 
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mustaliuskevälikerroksia. Kvartsikiviä tavataan neljässä tasossa, joiden 
paksuus vaihtelee runsaasta seitsemästä metristä vajaaseen metriin. 
R350:n korkeimmat Cu-, Co- ja Ni-pitoisuudet ovat vastaavasti 353 ppm,  
192 ppm ja 1,09 %. Analyysit on tehty tremoliittikarren keskellä olevasta 
ohuesta (0,9 m) kvartsikivestä.  
 
Alkuvuodesta 2002 tehty Sampomittaus osoitti R350:n kohdalla tavatun 
johdevyöhykkeen jatkuvan itään päin ja nousevan samalla lähemmäksi maan 
pintaa. R351 kairattiin n. 450 m R350:n itäpuolelle kohtaan, missä johtavan 
kerroksen tulkittiin  olevan n. 150-200 m syvyydellä.  Reikä lävistikin 
mustaliuskekerroksen välillä 158,80-162,55 m. Sen alapuolella ei kuitenkaan 
tavattu OKU-assosiaation kiviä. Reiän loppuosa, kuten myös alkupää, on 
melko karkearakeista kiilleliusketta, missä on yleisesti kapeita kvartsijuonia. 
Mustaliuskeen yläpuolella olevassa kiilleliuskeessa on kvartsijuonten 
yhteydessä usein kalsiittijuonia ja –pesäkkeitä.  
 
Reiät R352 ja R353 kairattiin slingram- ja magneettiseen anomaliaan, joka 
tulkittiin synformissa olevaksi pienehköksi serpentiniittimuodostumaksi. 
Kummassakaan reiässä ei kuitenkaan tavattu serpentiniittiä tai OKU-tyyppisiä 
muuttuneita kiviä. Itään päin kairattu R352 leikkasi liuskeisuutta loivasti, ja se 
on lähes kokonaan suhteellisen karkearakeista kiilleliusketta. Vain välillä 
54,25-56,45 m on kvartsijuonen kontakteissa rikkikiisupitoista mustaliusketta. 
Grafiittia ja rikkikiisua on myös pesäkkeinä kvartsijuonen sisällä.  
 
R353 kairattiin voimakkaampaan magneettiseen anomaliaan ja länteen päin. 
Sekin lävisti kiilleliusketta, jossa on pari rikki- ja magneettikiisurikasta 
mustaliuskekerrosta. Mustaliuske ja magneettikiisu selittävät melko 
voimakkaan slingram- ja magneettisen anomalian. 
 
 
 
Geofysikaaliset tulokset 
 
Maanpintamittaukset 
 
Kiskonjoen Sampomittaukset antoivat kuvan johdekerrosten (mustaliuskeiden) 
kuppimaisesta rakenteesta, joka etelää kohti mentäessä jo linjan 699050 
kohdalla joko loppuu tai painuu niin syvälle, että 500 metrin kelavälinen 
Sampomittaus ei sitä tavoita. Pohjoisessa, idässä ja lännessä johdekerrokset 
tulevat kohti pintaa. Mittaustulokset on esitetty kartoilla Q24.16/ 
431110/2003/1-6 ja Q24.16/431111/2003/1-10. 
 
Kairauksia varten Outokumpu Mining Oy:n geofysikaalisia 
maanpintamittauksia täydennettiin kahdella singram-profiililla, joilla haluttiin 
selvittää johdekerrosten kaateet. Mittaustulokset on esitetty profiilimuodossa 
kartalla Q24.1/431111/2003/1. 
 
Kiskonjoen pohjoispuolelle tehdyt Sampomittaukset antoivat johdekerroksille 
samantapaisen rakenteen kuin oli saatu Kiskonjoen Sampomittauksissa. 
Tulokset on esitetty kartoilla Q24.16/431111/2003/11-13 







  Liite 2. (Appendix 2) 
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