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Johdanto 
 
Tutkimuskohde sijaitsee Polvijärven kunnan luoteisosassa karttalehdellä 4311 
10C.  Alue on topografialtaan vaihtelevaa mäki- ja suomaastoa. Valtausalue 
sijaitsee Teerivaaran ja Lehtovaaran välisen sorapintaisen kylätien SE-
puolella,  ja sen poikki johtaa kolme metsäautotietä. 
 
Kohteessa on tehty 1960-luvun loppupuolelta 1980-luvun alkupuolelle asti 
useammassa eri vaiheessa runsaasti syväkairauksia OKME:n (Outokummun 
Malminetsintä) toimesta. OKME:n raporteissa kohde tunnetaan Saramäen (tai 
Sara-aho) nimellä. OKME:N paikantamien sulfidimineralisaatioiden 
kohtalaisen vaatimattomasta luonteesta huolimatta GTK:n ja Outokumpu 
Mining Oy:n (OM) yhteisesti rahoittama GEOMEX-projekti päätti kuitenkin 
ottaa osan Saramäen alueesta vielä uudelleen tutkimuskohteeksi. Alueelle 
haettiin valtauslupaa 3.1.2000 nimellä Suviaho 1. Lupa myönnettiin 3.2.2000 
kaivosrekisterinumerolla 6971/2 (liite 1). 
 
 
 
Suoritetut tutkimukset 
 
Valtausalueella ei ole tehty GEOMEX:in toimesta maastotöitä. Muiden 
kohteiden resurssitarpeista ja kiireellisyydestä johtuen muukin 
tutkimustoiminta rajoittui ainoastaan  A. Kontisen tekemään osittaiseen 
kairansydänten revidointiin ja revidoiduista sydämistä valittujen näytteiden 
lisäanalyyseihin. Analyysien tarkoituksena oli lähinnä testata kohteen 
mahdollista Au potentiaalia, jolta osin OKME:n aikoinaan laatimissa 
raporteissa on vain niukasti tietoa. 
 
Yhdeksästä reiästä (JUMI-7, JUMI-9, JUMI-29, JUMI-33B, JUMI-34, JUMI-38, 
JUMI-53, JUMI-102, JUMI-103) analysoitiin GTK:n laboratoriossa 52 näytettä 
käyttäen kolmea eri menetelmää. Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, S ja Zn 
analysoitiin kaikista näytteistä ICP-AES-tekniikalla (511P) ja Au GFAAS-
menetelmällä (521U). GFAAS-menetelmällä (521U) analysoitiin 37 näytteestä 
lisäksi myös Bi, Sb, Se, ja Te. Muut alkuaineet on analysoitu joko GFAAS- 
(511U) tai ICP-AES-tekniikalla. 
 
 
 
Tulokset 
 
Korkeimmat Cu-, Co-, Zn ja Au-pitoisuudet todettiin reiästä JUMI-29 
valikoiduissa näytteissä. Maksimipitoisuudet ovat vastaavasti 1.34 %, 0.20 %, 
3.36 % ja 71 ppb. Cu, Co ja Zn osalta korkeimmat pitoisuudet ovat reiän 
kvartsi- ja karsiharmeisissa semimassiivisissa sulfidiosueissa, joissa ei 
kuitenkaan esiinny juurikaan kultaa. Korkeimmat kultapitoisuudet, 25-71 ppb, 
esiintyvät ”sulfidimalmihorsiontin” yläpuolisissa amfiboliliuskeissa. Korkein 
havaittu Ni-pitoisuus, 0.46 %, esiintyy reiän JUMI-7 mustaliuskeen 
magneettikiisumobiloitumassa.  
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