
 
 

  

Itä-Suomen yksikkö 
M06/4322/2007/42 30.09.2007 
Kuopio 

 

 

 

 

Tutkimustyöselostus Sotkamon kunnassa valtausalueella 
Tipasjärvi 1  (kaivosrekisterinumero 8077/1) suoritetuista 
kultatutkimuksista vuosina 2004 - 2006.  

Aimo Hartikainen, Matti Niskanen ja Kimmo Pietikäinen 

 

 



M06/4322/2007/42
Hartikainen & al . : Tutkimustyöselostus Sotkamon . . . Tipasjärvi 1

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

	

KUVAILULEHTI

Päivämäärä / Dnro

30 .09 .2007

Tekijät

	

Raportin laji

Aimo Hartikainen,

	

M06
Matti Niskanen ja
Kimmo Pietikäinen

	

Toimeksiantaja

Geologian tutkimuskeskus

Raportin nimi

Tutkimustyöselostus Sotkamon kunnassa valtausalueella Tipasjärvi 1 (kaivorekisterinumero 8077/1) tehdyistä
kultatutkimuksista vuosina 2004-2006.

Tiivistelmä

Sotkamon Kokkokorvesta löydettiin lukuisia arseeni- ja kultapitoisia kvartsi-turmaliinibreksia-lohkareita, joiden
lähtöaluetta sekä alueen kultapotentiaalia Geologian tutkimuskeskus alkoi selvittää syksyllä 2005 . Terri-
näytteenottokalustolla otettiin näytteitä pohjamoreenista ja kallioperän pintaosasta kandessa vaiheessa, ensin 200 x
200 m näytteenottoverkolla 632 ja myöhemmin linjamuotoisesti 466 näytettä . Keskimäärin näytteenottosyvyys oli
5 .0 m. Lukuun ottamatta drumliinin peittämää kallioperää, näytteitä saatiin hyvin kallioperästä.
Alue on kiilleliusketta ja grauvakkaa, emäksistä vulkaniittia on muutaman metrin paksuisina välikerroksina . Maa-
perä on suurelta osin turpeen peittämää moreenia . Terri-näytteenotossa saatujen tulosten pohjalta suunniteltiin
kymmenen PoKa-kairausreikää kolmelle profiilille.
Terri-näytteenotossa kulta-, arseeni- ja telluuripitoinen horisontti osoittautui noin 2 km pitkäksi, kerroksellisuuden
ja liuskeisuuden suuntaiseksi . Terri-näytteenoton pohjalta tehdyt kartat osoittivat kandenlaisia anomalioita:
1) laajoja Au-, As- ja Te-anomalioita, mitkä on helppo löytää harvahkollakin näytteenotolla . Myös alueille teh-
dyissä kairauksissa oli näitä alkuaineita leveässä vyöhykkeessä korkeahkoina pitoisuuksina, ei kuitenkaan malmi-
luokan pitoisuuksina,
2) Merkittävämmiksi osoittautuivat linjamuotoisessa näytteenotossa pistemäisesti todetut korkeahkot kulta-, arsee-
ni- ja telluuripitoisuudet . Yhdessä PoKa-kairausreiässä yhden metrin analyysivälin kultapitoisuus oli 3 .16 g/t . Täs-
tä välistä 60 cm oli sinertävän/vaalean, liuskeisuuden suuntaisen, budinoituneen, turmaliini- ja arseenikiisupitoisen
kvartsisuoniston lävistämää kiilleliusketta . Tämä horisontti muistutti hieman drumliinin kaakkoispäästä löydettyjä
kultapitoisia breksia —lohkareita . Niiden yleisyyden, kulmikkuuden, sekä löytyminen pieneltä alalta ja viuhkamai-
sesti on hyvin ilmeistä, että lohkareiden lähtöpaikka on heti drumliinin lounaispuolella luoteisimman ja keskim-
mäisen kairausprofiilin välissä . Tähän viittaa myös sekä Terri-näytteenotossa ja kairauksissa saadut tulokset.
Asiasanat (kohde, menetelmät jne .)

Sotkamo, Tipasjärvi, arkeeinen, kulta, arseeni, telluuri, PoKa-kairaus, timanttikairaus, kairasydän, moreenigeoke-
mia, rapakallio, geofysiikka, Terri-näytteenotto

Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä)

Suomi, Oulun lääni, Sotkamo, Tipasjärvi, Kokkokorpi

Karttalehdet

4322 12

Muut tiedot

Arkistosarjan nimi

	

Arkistotunnus

Malmiraportti

	

M06/4322/2007/42

Kokonaissivumäärä

	

Kieli

	

Hinta

	

Julkisuus

27

	

Suomi

Yksikkö ja vastuualue

	

Hanketunnus

Itä-Suomen yksikkö, Kallioperä ja raaka-aineet

	

2901 006



M06/4322/2007/42
Hartikainen & al . : Tutkimustyöselostus Sotkamon . . . Tipasjärvi 1

GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND DOCUMENTATION PAGE

Date / Rec. no.

30 .09 .2007

Authors

	

Type of report

Aimo Hartikainen,

	

M06
Matti Niskanen ja
Kimmo Pietikäinen

	

Commissioned by

Geological Survey of Finland

Title of report

Tutkimustyöselostus Sotkamon kunnassa valtausalueella Tipasjärvi 1 (kaivorekisterinumero 8077/1) tehdyistä
kultatutkimuksista vuosina 2004-2006.
A research report of gold exploration concerning the claim Tipasjärvi 1 (register number 8077/1) in Sotkamo dur-
ing the years 2004-2006.

Abstract

Several quartz-tourmaline boulders rich in arsenic and gold were found in Kokkokorpi, Sotkamo . Geological Sur-
vey of Finland explored the source area of the boulders by sampling the bottommost part of till blanket and weath-
ered bedrock at two stages . At local scale, sampling net was 200 x 200 m, 632 samples were collected . Later on
the samples were taken along lines, where the sampling sites were 10 m apart . Sample amount was then 466 and
the average sampling depth 5 .1 m. Usually weathered bedrock samples were collected relatively easily, except
from the drumlin area . On the basis of the soil samplings three drilling profiles were planned . The bedrock is mica
schist and greywacke with mafic intercalations, a few meters thick . The soil is till often covered by peat.
According to the results of soil sampling the Au-, As- and Te containing horizon proved to be about 2 km long in
the direction of foliation. On the basis of soil sampling two kinds of anomalies exist:
1)Wide Au, As ja Te anomalies, which are easy to find also by a sparse sampling density . Also the drillings
showed that these elements were reasonably anomalous at a wide zone in the bedrock.
2) More significant proved to be isolated, strongly Au, As and Te anomalous samples at target scale.
A drill core sample of one meter in length contained gold 3 .16 g/t. Sixty centimeters of that drill core sample was
quartz veinlet in mica schist. Veinlet was bluish/pale, in the direction of foliation, boudinaged, tourmaline- and
arsenopyrite bearing . This quartz veinlet resembled slightly the breccia boulders found in the southeastern part of
the drumlin . According to the frequency, angularity and the situation of the gold containing boulders, it is assumed
that the source area of the boulders are between the drilling profiles southeast of the drumlin . The results of soil
sampling and the drillings support this notion.

Keywords

Sotkamo, Tipasjärvi, Archaean, gold, arsenic, tellurium, PoKa-drilling, diamond drilling, drill core, till geochemis-
try, weathered bedrock, geophysics, Terri sampling

Geographical area

Finland, Oulu Province, Sotkamo, Tipasjärvi, Kokkokorpi

Map sheet

4322 12

Other information

Report serial

	

Archive code

Exploration report

	

M06/4322/2007/42

Total pages

	

Language

	

Price

	

Confidentiality
27

	

Finnish

Unit and section

	

Project code

Unit of Eastern Finland, Bedrock and Resources

	

2901 006



 

      
  

3

Sisällysluettelo  

Kuvailulehti 
Documentation page 
 

1 JOHDANTO 4 
1.1 Alueen kuvaus 4 
1.2 Tutkimuksen tavoite 5 

2 SUORITETUT TUTKIMUKSET 5 
2.1 Maaperägeokemialliset tutkimukset 5 

2.1.1 Näytteenottostrategia 5 
2.1.2 Näytekäsittely 6 
2.1.3 Analysointi 6 

2.2 Geofysikaalinen aineisto 7 
2.3 Geologinen kartoitus 7 
2.4 PoKa-kairaus 7 

2.4.1 Kairasydänten käsittely ja analysointi 7 

3 VALTAUSALUEEN JA SEN YMPÄRISTÖN GEOLOGISET YLEISPIIRTEET 9 

4 TULOKSET 13 
4.1 Lohkare-etsintä 13 
4.2 Maaperänäytteenotto 15 

4.2.1 Kohdentava vaihe 15 
4.2.2 Kohteellinen vaihe 18 

4.3 PoKa-kairaus 21 
4.3.1 Kallioperä 21 
4.3.2 PoKa-kairasydämistä saadut analyysitulokset ja malmimineraalien 

esiintyminen 21 
4.4 Petrofysiikka 24 

5 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 24 

6 YHTEENVETO 25 

7 KIRJALLISUUTTA 27 
  

 

 

 
 
 



 

      
  

4

1 JOHDANTO 

1.1 Alueen kuvaus 
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Tipasjärvi 1 –niminen valtaus (kaivosrekisterinumero 
8077/1) sijaitsi Oulun läänissä Sotkamon kunnan itäosassa, lähellä Kuhmon kaupungin rajaa, 
karttalehdellä 4322 12, Kuhmon kaupungin keskustasta noin 30 km lounaaseen (kuva 1). Valtaus 
oli laajuudeltaan 0.97 km2 ja oli voimassa 13.2.2006-31.12.2006. 

Alueen maapeite on moreenia. Jäkäläaho-niminen drumliini (kuva 1) on kehittynyt NW-SE –
suuntaiseksi (300°-310°), mikä on alueella vallitseva jäätikön virtaussuunta myös lähialueiden 
paljastumista mitattujen uurresuuntien mukaan. 1:100 000 –kallioperäkartalla (Taipale et al. 
1993) valtausalue on kokonaisuudessaan arkeeista kiilleliusketta. Tässä tutkimusselostuksessa 
valtausaluetta ja sen ympäristöä kutsutaan Kokkokorveksi, sillä tuloksia esitetään myös valtaus-
alueen lähiympäristöstä. 

 

Kuva 1.   Kulta- ja arseenipitoisten (> 0.5 g/t Au) kiilleliuskelohkareiden löytöpaikat ja GTK:n valtaus 
Tipasjärvi 1 (kaivosrekisterinumero 8077/1) Sotkamon kunnan itäosassa. Ks. myös Taulukko 2. 

Fig. 1. The locations of boulders rich in gold (> 0.5 g/t Au) and arsenic and the claim area Ti-
pasjärvi 1 (registration number 8077/1) in the eastern part of  Sotkamo. See  also the Table 2. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite 
Tutkimusten päätavoite oli Kokkokorven valtausalueen ja sen ympäristön kultapotentiaalin tut-
kiminen. Samalla GTK:n vuonna 2004 Ison Tipasjärven koillispuolelta, Jäkäläahon drumliinin 
distaalipäästä löydettyjen kultapitoisten lohkareiden lähtöpaikka selvitettiin (Kuva 1 ja Taulukko 
2). 

Alueella oli aikaisemmin tehty vähän malminetsintää johtuen lähinnä siitä, että lohkareita on 
vain suppeilla alueilla ja paljastumia on vähän. Koska alue on huonosti paljastunut, päätettiin 
näytteitä ottaa moreenipeitteen pohjaosasta ja kallioperän pinnasta käyttäen Terri-maastoajo-
neuvoja. 

2 SUORITETUT TUTKIMUKSET 

2.1 Maaperägeokemialliset tutkimukset 

2.1.1 Näytteenottostrategia 
Maaperänäytteet otettiin kahdessa vaiheessa, kohdentavassa ja kohteellisessa vaiheissa. Kohden-
tavan vaiheen pistetiheys oli 25 pistettä/km² tasapisteverkolla (200 m x 200 m) ja kohteellisessa 
vaiheessa näytteet koottiin linjoilla 10 m välein. Kummassakin tapauksessa ensin otettiin näyte 
kallioperän pintaosasta ja sen jälkeen moreeninäyte noin puoli metriä kallionpinnan yläpuolelta. 
Kaikki näytteet koottiin Terri-maastoajoneuvolla, johon oli kytketty 35 mm tangostolla varustet-
tu hydraulinen iskuporauskalusto. Yksi moreeninäyte painoi noin 200 g, kallio- tai rapakallio-
näyte yleensä selvästi vähemmän. Useimmiten kallioperän pintaosa oli rapautunut, jolloin näy-
tettä saatiin enemmän kuin terveestä kallioperästä.  Suurin osa näytteistä koottiin talvella, jolloin 
kaluston siirtäminen oli helpointa. 

Ensi vaiheessa tasaväliseen 25 näytepistettä/km5 -pisteverkkoon päädyttiin, sillä  

a) yksi moreeninäyte kuvastaa laajemmalti kallioperää kuin pistemäinen kallioperänäyte,  

b) otettaessa moreeninäyte maapeitteen pohjaosasta läheltä kallioperää, anomalian aiheuttajan 
paikantaminen on suhteellisen helppoa, 

c) anomaaliset pitoisuudet poikkeavat selvästi tausta-arvosta, joten mahdollisen jatkotutkimus-
kohteen valinta on yleensä yksinkertaista, 

d) harvempi näytteenotto tuo vain vähän uutta, kun taas tiheämpi näytteenotto vie liikaa resursse-
ja, 

e) linjamuotoisen näytteenoton linjat olisivat huonoimmassa tapauksessa olleet mineralisoitunei-
den vyöhykkeiden suuntaiset. 

Kohdentavan vaiheen näytteitä Kokkokorven ympäristöstä otettiin vuosina 2005 ja 2006 632, 
joista moreenia oli 309, rapakalliomoreenia 10, kalliota/rapakalliota 313. Tämän vaiheen keski-
määräinen näytteenottosyvyys oli 4.91 m.  

Kohteellisen vaiheen maaperägeokemiallisen näytteenoton tarkoituksena oli rajata mineralisoitu-
neet vyöhykkeet. Tämän vaiheen näytteitä koottiin Kokkokorven ympäristöstä linjamuotoisesti 
yhteensä 466, joista moreenia oli 207, rapakalliomoreenia 4 ja rapakalliota 255. Näytteenottoväli 
linjoilla oli 10 m. Näytteet otettiin keskimäärin 5.1 m syvyydestä (vaihteluväli 0.4 - 17.4 m), mi-
kä on myös maapeitteen keskimääräinen paksuus Kokkokorven ympäristössä. Jäkäläahon drum-
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liinin alta kallionäyte jäi yleensä saamatta maapeitteen paksuuden (yleensä yli 10 m) ja hiekka-
moreenin kivisyyden vuoksi. Kummankin näytteenottovaiheen näytteenottopisteet on esitetty 
kuvassa 2. 

 
Kuva 2.  Kohteellisen ja kohdentavan maaperänäytteenoton näytepisteet Kokkokorven alueella Sotkamon 
kunnan itäosassa. Taustana magneettinen totaali-intensiteetti  sekä peruskartta. 

Fig. 2. The locations of soil sampling sites at local and target scales in Kokkokorpi area  in the 
eastern part of  Sotkamo. Aeromagnetic map and base map are as background. 

2.1.2 Näytekäsittely 
Ulkopuolista kontaminaatiota vältettiin, mm. kultasormuksia ei pidetty kädessä (Hartikainen et 
al. 1983). GTK:n laboratoriossa näytteet kuivattiin pussien suut auki 70°C:ssa.  Kaikki näytteet 
jauhettiin kokonaisuudessaan. Tätä ennen kuitenkin kallio- ja rapakallionäytteet tarkasteltiin vi-
suaalisesti, tarvittaessa mikroskoopilla. Näytteen kivilaji sekä mielenkiintoiset mineraalitiedot 
taltioitiin tiedostoon, johon myöhemmin lisättiin analyysitiedot. 

2.1.3 Analysointi 
Homogenisoiduista näytteistä analysoitiin (aqua regia -liuotus) induktiivisesti kytketyllä ICP-
AES:llä (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry) useita alkuaineita: Ag, 
Al, As, B, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Ti, V, 
Y ja Zn. Monet näistä ovat puolikvantitatiivisia, sillä kuningasvesi ei liuota useista mineraaleista 
kuin osan liuokseen, josta määritys tehdään.  
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Kulta ja telluuri analysoitiin GTK:n Kuopion kemian laboratoriossa 5 g osanäytteestä. Näyte liu-
otettiin kuningasveteen ja sitten Au ja Te erotettiin kerasaostuksella elohopeaan tinakloridin toi-
miessa pelkistäjänä (Kontas, 1981; Kontas et al. 1987). Sitten Au ja Te määritettiin hiiliuuniin 
kytketyllä atomi absorptio spektrometrillä (Atomic Absorption Spectrometry, Electrothermal 
Atomisation, graphite furnace, GFAAS). Tämän tekniikan määritysrajat, Au 1 ppb ja Te 5 ppb, 
ovat riittävän alhaisia maaperägeokemiallisessa näytteenotossa. 

2.2 Geofysikaalinen aineisto 
Kokkokorpi kuuluu Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeellä tehtyyn tihennettyyn matalalentomit-
tausalueeseen. Mitatut komponentit ovat sähkömagneettiset reaali ja imaginääri (f=3020, 14368 
Hz), radiometriset kalium, uraani, thorium ja totaalisäteilykanavat sekä magneettinen totaali-
intensiteetti. Linjavälinä lentomittauksissa oli 50 m. Petrofysiikan mittauksia (suskeptibiliteetti, 
tiheys, remanenssi ja osasta ominaisvastus) tehtiin laboratoriossa sekä lohkare- että kairasydän-
näytteistä. In-Situ mittauksina mitattiin suskeptibiliteetti ja Wenner ominaisvastus kairarei’istä 
R308, R310, R311 ja R313. 

2.3 Geologinen kartoitus 
Kokkokorven alue on Puukarin 100 000 –karttalehdellä (Taipale et al. 1993). Kokkokorvessa ja 
sen lähialueella on vain muutamia paljastumia. Niistä saatua tietoa käytettiin yhdessä Terri-
näytteenotossa saadun kivilajitiedon ja geofysikaalisen materiaalin (magneettinen, sähköinen, 
radioaktiivinen kalium) kanssa laadittaessa alueen kallioperäkartta (liite 4). 

2.4 PoKa-kairaus 
Lohkareiden sijainnin ja maaperägeokemiallisen kartoituksen perusteella alueelle tehtiin GTK:n 
PoKa-kairalla 10 kairareikää yhteispituudeltaan 969.8 m (taulukko 1). Kaikki reiät kairattiin 
koilliseen 45º kulmalla käyttäen halkaisijaltaan 56 mm tangostoa. Kuvassa 3 on GTK:n kairaa-
mat reiät. 

2.4.1 Kairasydänten käsittely ja analysointi 
Kairasydännäyte halkaistiin ja toinen puoli analysoitiin, kivilajikontaktit huomioiden, yleensä 
metrin mittaisin välein. GTK:n Kuopion laboratoriossa tehtiin ICP-analyysejä kairarei’istä 487 
kpl ja GFAAS-analyysejä samoin 487 kpl. Analyysimenetelmät on kuvattu GTK:n Geopalvelu-
keskuksen Geolaboratorion Laboratoriopalvelu-esitteessä. ICP- ja GFAAS-menetelmistä on ker-
rottu myös edellä maaperänäytteiden yhteydessä. 
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Taulukko 1.   Sotkamon Kokkokorpeen tehtyjen PoKa-kairareikien koordinaatit, korkeus merenpinnasta, 
kairaussuunta ja kaade sekä maapeitteen paksuus ja loppusyvyys. 

Table 1. The drill hole-IDs, coordinates, elevation, plunge, soil thickness and total length of drill 
holes in Kokkokorpi, Sotkamo.  

PoKa-reikän:o X-koord. Y-koord.   Korkeus Suunta Kaade Maata, m  Loppu,m 
Hole-ID Northing, X Easting, Y Elevation Direction Inclination Soil, m Length, m 

R308/4322/2005 7094.747 4459.052 216.0 45º 45º 5.0   89.70 
R309/4322/2005 7094.803 4459.108 218.0 45º 45º 4.0 108.40 
R310/4322/2005 7094.676 4458.981 214.0 45º 45º 3.0 110.30 
R311/4322/2005 7094.568 4459.170 217.0 45º 45º 4.0   99.40 
R313/4322/2005 7094.621 4459.220 216.0 45º 45º 2.2   97.00 
R314/4322/2005 7094.675 4459.270 218.0 45º 45º 7.2   80.00 
R326/4322/2006 7095.582 4457.942 203.0 45º 45º 16.0 101.20 
R327/4322/2006 7095.653 4458.011 203.5 45º 45º 2.0 100.00 
R328/4322/2006 7095.546 4457.906 205.5 45º 45º 19.0   90.00 
R329/4322/2006 7095.709 4458.068 202.0 45º 45º 8.0   93.80 

 
Kuva 3.  GTK:n tekemät PoKa-kairausreiät Tipasjärvi 1 –valtausalueella. Taustana lentomittaus Slingram 
reaalikomponentti ja peruskartta. 

Fig. 3. PoKa –drill holes made by GTK at the claim Tipasjärvi 1. As background airborne 
electromagnetic Slingram in-phase and base map. 
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3 VALTAUSALUEEN JA SEN YMPÄRISTÖN GEOLOGISET YLEISPIIR-
TEET 

Sotkamon ja Kuhmon kunnissa sijaitseva Kokkokorven tutkimusalue on keski- ja myöhäisarkee-
isen Tipasjärven sedimenttis-vulkaniittisen jakson koillispäässä, valtaosin kiilleliuskeeksi merki-
tyllä alueella (Taipale et al. 1993, liite 4) . 

GTK:n Itä-Suomen yksikön kallioperä ja raaka-aineet -toimialan (hanke 2901 006) kartoitti alu-
een kallioperää vuosina 2004-2007. Itse valtausalueella on vain muutama kiilleliuskepaljastuma. 
Näistä kaksi on lukuisten maitokvartsijuonten ja –suonten läpäisemää (kuva 4). Juonissa ei todet-
tu kultaa eikä arseenia. Paljastumien kiilleliuske on karkearakeisempaa kuin löydetyissä kultapi-
toisissa kvartsi-kiilleliuskelohkareissa. Kiilleliuske on usein vihreää, mikä johtuu lähinnä kloriit-
tiutumisesta ja paikoin taas hyvin vaaleaa, mikä puolestaan johtuu serisiittiytymisestä ja felsisten 
mineraalien suuresta osuudesta. 

Kiilleliuskeen raitaisuus (mahdollisesti osin kerroksellisuus) ja kulku vaihtelevat alueella vain 
vähän, molemmat ovat välillä 205º-250º/40º-70º (suuntaus/kaade). Vahvinta liuskeisuutta leikkaa 
heikompi liuskeisuus, mikä on usein lähes sama tai leikkaa pienellä kulmalla (kuva 5). Usein 
liuskeisuudet yhtyvät eikä joka paljastumalla voi päätellä kumpi deformaatio on vallitseva vai 
onko kyse kenties molemmista. Venymä ja poimuakseli ovat yleensä etelään/etelälounaaseen 
(nuorempi) tai kaakkoon tai luoteeseen (vanhempi). 

 

Kuva 4.  Maitokvartsijuonia kiilleliuskeessa. Juonissa ei todettu kultaa eikä arseenia.  

Fig. 4. Milky quartz veins in mica schist. The veins are free of arsenic and gold. 



Kuva 5. Kaksi Iiuskeisuutta kiiieiiuskeessa ja sawivä&keen kasvua linskeisuuksien suunnassa. 

Fig. 5. Two foliations in mica sehist and growth of hornblende in the directions of foliations. 

Serpentiniittia todettiin paljastumalla Korpivaarassa sekä Korpilammen pohjoispuolella Tem- 
näytteenotossa ja PoKa-kairauksessa. Emäksistä kiveä on liuskealueen koillisosassa, se esiintyy 
hyvin epähomogeenisena. Sitä on keskirakeisena granaattiamfiboliittina, pienirakeisena ak- 
tinoliittiliuskeena, kapearaitaisena amfiboliittina, deformoituneen gabron ja diabaasin näköisenä 
seka suhteellisen homogeenisena emäksista laavaa muistuttavana. Emäksistä laavaaja tuffiittia 
on yleisesti kiilleliuskeessa muutaman metrin paksuisina väiikerroksina. Siitä tehdyt XRF- 
analyysit osoittavat niiden olevan Fe-tholeiittisia (liite 1). Sarvivälkeba esiintyy yleisesti juoni- 
maisina, vaihtelevan paksuisina raitoina vanhempaa liuskeisuutta leikaten tai sitä myötäiilen. 
Tällainen sarvivälke on tulkittu paineen ja lämpötilan nousun aiheuttamaksi uudelleen kiteytymi- 
seksi biotiitista sarvivälkkeeksi (kuva 5). 

Kalimaasälpärikasta, paikoin kalimaasalpäporfyyfista, Vepsän graniittia on laajalti Tipasjärven 
kiilleliuskeen pohiois- ja itäpuolella (kuva 6 ja liite 4). Iältään se lienee 2.68-2.70 Ga vastaten 
Kapyahon (2~7)~pun~sta/~unertavaa/kelle~avää graniittia. Yleensä se on keskirakeista ja lähes 
deformoitumatonta. Varsinkin intruusioiden laitaosissa niissä on kuitenkin merkit proterotsooi- 
sesta deformaatiosta. Granitisaation ollessa epätäydellinen tonaliittis-granodioriittisessa gneissis- 
sä, vanha arkeeinen suuntaus on nähtävissä. 

OTK UEOLOGUN TUTI<IMUSKESWS . GEOLOGISIVI FORSKNINGSCENTRALEN . UEOL001Wi SURVEV OF FINLAND 
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Kuva 6.  Miltei deformoitumatonta Vepsän graniittia. 

Fig. 6. Nearly undeformed Vepsä granite. 

 

Varsinkin Vepsän graniitin pohjois- ja luoteispuolella tonaliittigneissi on vaihtelevasti, yleensä 
voimakkaasti granitisoitunut. Graniitti-intruusiden laitaosissa graniitti on karkearakeisinta, peg-
matiittista. Pegmatiittinen graniitti intrudoi myös kiilleliusketta, mikä tekee kiven migmatiitti-
seksi, jolloin sitä nimitetään kiillegneissiksi tai Nurmes-tyypin migmatiitiksi (kuva 7). Liuske-
alueen itäpuolella, Korpivaarassa, on idästä länteen sarja graniitista pegmatiittivaltaiseen liuskee-
seen (kiillegneissiin), vain vähän pegmatiittigraniittia sisältävään liuskeeseen ja edelleen neoso-
mittomaan kiilleliuskeeseen. Paljastumien perusteella graniitin on tulkittu sijaitsevan myös kiil-
leliuskeen alla kaatuen lounaaseen loivalla kulmalla. 

Kaikkia kivilajeja, Vepsän graniittiakin, leikkaavia diabaasijuonia on useita kiilleliuskealueen 
itäpuolella, mutta muutamia myös liuskealueella. Tämän alueen hydratoituneissa diabaaseissa ei 
todettu pyroksenia. Usein diabaasit ovat heikosti suuntautuneita, josta voi päätellä proterotsooi-
sen deformaation vaikutuksen yltäneen ainakin Kuhmon lounaisosiin. 

Yleensä kapearaitainen, keskirakeinen, usein kataklastinen tai ainakin gneissimäinen tonaliittis-
granodioriittinen gneissi on tullut näkyviin laajoilla alueilla, kun päällä olevat nuoremmat kivila-
jit ovat erodoituneet. Gneississä on usein deformoituneina jäänteinä nuorempia kivilajeja tai kse-
noliitteja gneissiäkin vanhemmista kivilajeista merkkeinä varhaisemmasta orogeniasta. Gneissi 



on yleensä vaihtelevasti granitisoitunut (kuva 8) ja osin granitisaatioon liittyen sisäitävat lukuisia 
graniittipegmatiittijuonia. 

OTK GEOWGIäN NiKlMUSKESKUS . GEOLOGISKA FORSKNINGSCENiRALEN . CIEOWGICAL SURVEV OF FINUND 

Kuva 7. Graniitin migrnatisoirnaa kiiiieliusketta, keskellä vasenkatinen siirros. 

Fig. 7. Mica schist migmatized by granite, in the middle sinistral fault. 
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Kuva 8. Granitisoitunutta tonaliitti-granodioriitti gneissiä. 

Fig. 8. Granitized tonalitic-granodioritic gneiss. 

4 TULOKSET 

4.1 Lohkare-etsintä 

Kesien 2004-2005 tehtiin lohkare-etsintää Tipasjärvi 1 –valtauksen ympäristössä. Vain Jäkälä-
ahon drumliinin distaalipäässä, parin hehtaarin alueella, löydettiin arseenikiisupitoisia lohkareita 
(kuvat 1 ja 9). Osa lohkareista osoittautui hyvin kultapitoisiksi (Taulukko 2). Taulukossa esitet-
tyjen lisäksi oli useita lohkarenäytteitä, joiden kultapitoisuus oli >0.1 g/t. Kaikkia Kokkokorven 
alueelta löydettyjä kvartsi-turmaliini-arseenikiisu lohkareita ei analysoitu. Samantyyppisiä loh-
kareita löydettiin myös kilometrin päästä Jäkäläahosta kaakkoon. Ne sisälsivät runsaasti arsee-
nia, mutta kultapitoisuudet olivat 100-500 ppb. 
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Kuva 9.  Arseenikiisu- ja kultapitoista kvartsi-turmaliinibreksiaa kiilleliuskeessa (lohkare TK04_69 Tau-
lukossa 2). 

Fig. 9. Quartz-tourmaline breccia in mica schist containing arsenopyrite and gold (boulder 
TK04_69 in Table 2). 

 

Taulukko 2.  Sotkamon Kokkokorvesta löydettyjen kultapitoisten (> 0.5 g/t) lohkareiden koordinaatit ja 
eräiden alkuaineiden pitoisuudet. TK=Tarmo Kemppainen. Analysoitu ICP-AES:lla, kuningasvesiliuotus. 

Table 2. The coordinates and contents of some elements of boulders rich in gold (> 0.5 g/t) in 
Kokkokorpi, Sotkamo. TK=Tarmo Kemppainen. Analysed by ICP-AES, leached in aqua regia. 
 
Tunnus X Y As, % Co, ppm S, % Sb, ppm Au, ppb Te, ppb
TK04_57 7094714 4459127 12.1 103  5.8 51 10300 7520
TK04_60 7094790 4459082 4.0 155   2.0 < 30 1450 790
TK04_68 7094925 4458863 18.4 184  8.7 46 10400 4930
TK04_69 7094778 4459076 2.2 49  1.0 < 30 537 785
TK04_70 7094490 4459225 1.9 50  0.9 < 30 24000 1750
TK04_81 7095089 4458904 4.5 113  2.5 < 30 607 3370
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Kultapitoisten, melko kulmikkaiden lohkareiden isäntäkivi on kiilleliuske, jota breksioi vaalean-
kellanruskea kvartsi, savukvartsi ja turmaliini (kuva 9, TK04_69). Arseenikiisu esiintyy yleensä 
kvartsin yhteydessä raitoina, pesäkkeinä ja pirotteena. 

Yhdestä lohkareesta (TK04_57, taulukot 2 ja 3) teetettiin kiillotettu ohuthie. Näytteessä oli tur-
maliinia 45 %, kvartsia 15 %, maasälpää 10 %, biotiittia 7 %, kloriittia 8 %, magneettikiisua 2 
%, ilmeniittiä 3 % ja arseenikiisua 10 %. Kultahippuja ei osunut hieeseen, joten sen esiintymis-
tavasta ei ole tietoa. Luonteenomaista kultapitoisille näytteille oli korkean arseenipitoisuuden 
lisäksi korkea telluuripitoisuus ja satunnaisemmin korkeahkot koboltti-, antimoni- ja rikkipitoi-
suudet. 

4.2 Maaperänäytteenotto 

4.2.1 Kohdentava vaihe 
Terri-kalustolla otettiin moreeni- ja rapakallionäytteitä löydettyjen lohkareiden ympäristöstä, lä-
hinnä lohkareiden proksimaalipuolelta noin 14 km² alueella. Kultapitoisuustulokset tukivat käsi-
tystä, että kultaa esiintyy maa- ja kallioperässä kivilajien kerroksellisuuden ja liuskeisuuden 
suuntaisesti Jäkäläaho-nimisen drumliinin ympäristössä (kuva 10). Kultapitoisuudet olivat kui-
tenkin melko alhaisia, maksimipitoisuuden ollessa moreenissa 116 ppb ja rapakalliossa 78 ppb. 

Hippuefektin vaikutus puoleen ja toiseen aiheuttaa sen, että kultapitoisuuskartalle muodostuu 
harvoin selkeitä anomalioita. Tämän vuoksi joudutaan turvautumaan kullan seuralaisalkuainei-
den levinneisyyskarttoihin. Kullan seuralaisalkuaineet arseeni (kuva 11) ja telluuri (kuva 12) 
osoittavat kohtalaisesti kultapitoisen vyöhykkeen sijainnin. Näiden kolmen alkuaineen korkea-
hkoja yksittäisiä pitoisuuksia on muuallakin, mutta niiden merkitystä on vaikea arvioida. Kor-
keimmat kulta-, arseeni- ja telluuripitoisuudet ovat taulukossa 3. 

Usein samassa näytteessä on kultaa ja jompaa kumpaa seuralaisalkuainetta, välillä molempiakin, 
joskus ei kumpaakaan. Telluuri on yleensä korkea rautasulfideissa, joissa taas kulta harvoin 
esiintyy korkeina pitoisuuksina, joten yksin telluuripitoisuuskartta ei kerro kullan esiintymisestä 
paljoakaan. Samoin arseenia esiintyy usein sielläkin, missä kultaa ei ole. 

Selvän anomaliakuvion saamiseksi kulta-, arseeni- ja telluuripitoisuudet rankattiin suuruusjärjes-
tykseen. Kunkin alkuaineen korkein pitoisuus sai arvon 100 ja matalin arvon 1, sitten saadut ar-
vot summattiin, joten maksimiarvo oli teoriassa 300 ja käytännössä 250 (kuva 13). 

Taulukko 3.   Kohdentavassa ja kohteellisessa maaperänäytteenotossa todetut korkeimmatkulta-, arseeni- 
ja telluuripitoisuudet moreenissa ja rapakalliossa Sotkamon Kokkokorvessa. 

Table 3. The highest gold, arsenic and tellurium contents in till and weathered bedrock at local 
and target scales of soil sampling in Kokkokorpi, Sotkamo.  

 Kohdentava 

moreeni 

Kohdentava 

rapakallio 

Kohteellinen, 

moreeni 

Kohteellinen 

rapakallio 

Kulta 116 78 176 320 

Arseeni 86 737 1920 978 

Telluuri 359 252 87 241 
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Kuva 10.  Kohdentavan maaperänäytteenoton kultapitoisuus moreenissa ja rapakalliossa Sotka-
mon Kokkokorvessa. 

Fig. 10. The distribution of gold in soil sampling at local scale in Kokkokorpi, Sotkamo. 

 

Kuva 11.   Kohdentavan maaperänäytteenoton arseenipitoisuus moreenissa ja rapakalliossa Sot-
kamon Kokkokorvessa. 

Fig. 11.  The distribution of arsenic in soil sampling at local scale in Kokkokorpi, Sot-
kamo. 
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Kuva 12.  Kohdentavan maaperänäytteenoton telluuripitoisuus moreenissa ja rapakalliossa Sot-
kamon Kokkokorvessa. 

Fig. 12. The distribution of tellurium in soil sampling at local scale in Kokkokorpi, Sot-
kamo. 

 

Kuva 13. Summarankatut Au, As ja Te moreenissa ja rapakalliossa kohdentavassa vaiheessa Sot-
kamon Kokkokorvessa. 

Fig. 13. Sumranked Au, As and Te in soil sampling at local scale in Kokkokorpi, Sot-
kamo. 
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4.2.2 Kohteellinen vaihe 
Lohkareiden sijainnin ja maaperänäytteenoton kohdentavan vaiheen tulosten perusteella suunni-
teltiin linjamuotoinen näytteenotto. Kullan, arseenin ja telluurin pitoisuuskartat ovat kuvina 14-
16. Jäkäläahon kahden linjan länsipäässä oli korkeimmat kulta-, arseeni- ja telluuripitoisuudet. 
Laaja-alaisimmat anomaliat oli kuitenkin linjalla E-F (kuvat 14-16), jossa jo kohdentavassa vai-
heessa oli korkeita pitoisuuksia (kuvat 10-13). Näille paikoille suunniteltiin kolme PoKa-
profiilia. 

 

 

Kuva 14.  Kultapitoisuus näytteenottolinjoilla Sotkamon Kokkokorvessa. 

Fig. 14. Gold content at the sampling lines in Kokkokorpi, Sotkamo. 
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Kuva 15.  Arseenipitoisuus näytteenottolinjoilla Sotkamon Kokkokorvessa. 

Fig. 15. Arsenic content at the sampling lines in Kokkokorpi, Sotkamo. 
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Kuva 16. Telluuripitoisuus näytteenottolinjoilla Sotkamon Kokkokorvessa. 

Fig. 16. Tellurium content at the sampling lines in Kokkokorpi, Sotkamo. 
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4.3 PoKa-kairaus 

4.3.1 Kallioperä 
PoKa-kairauksissa todettiin lähes yksinomaan ulkonäöltään, rakeisuudeltaan ja mineralogialtaan 
vaihtelevaa kiilleliusketta ja grauvakkaa sekä selvästi vähemmän konglomeraattia ja fylliittiä. 
Yleensä liuske on keskiharmaata, hieno/pienirakeista, raidallista (kvartsin, plagioklaasin ja bio-
tiitin määrien vaihtelu). Kivi sisältää kvartsi-, kvartsi-plagioklaasi- ja apliittijuonia ja -suonia se-
kä 0.3-0.5 mm kokoisia granaatteja. Vihreä väri johtuu yleensä runsaasta kloriitin määrästä (tau-
lukko 4), mutta myös uudelleen kiteytyneestä sarvivälkkeestä sekä emäksisestä aineksesta. 
Yleensä biotiittia on enemmän kuin kloriittia. Plagioklaasi on vaihtelevasti saussuriittiutunutta. 
Sekä hieissä että kairasydämissä näkyy myös kaksi liuskeisuutta, joista nuorempi leikkaa van-
hempaa loivalla kulmalla. 

Paikoin kairasydän on hyvin epähomogeenista, mikä johtuu paitsi itsessään kirjavasta grauvak-
ka-konglomeraatista myös emäksisestä materiaalista ja runsaana esiintyvistä kvartsijuonista ja –
suonista sekä kloriittiutumisesta, serisiittiytymisestä ja kahdesta liuskeisuudesta. Epähomogeeni-
suus näkyy myös vaihtelevana mineralogiana (taulukko 4), tosin useimmat hieet on valittu poik-
keavimmista kohdista. Kairasydämestä vähäinen osa on 1-6 m paksuja mafisia vulkaaniitteja ja 
emäksisiä juonia. XRF-analyysit osoittivat yhden niistä olevan high-magnesium basalttia, mui-
den ollessa rautatholeiittia (liite 1). 

Uudelleen kiteytynyttä biotiittia ja sarvivälkettä esiintyy paikoin yleisesti porfyroblasteina ja 
juonimaisesti kummankin liuskeisuuden ja rakoilujen suunnissa. Paikoitellen esiintyy stauroliit-
tia (taulukko 4, R310). 

4.3.2 PoKa-kairasydämistä saadut analyysitulokset ja malmimineraalien esiintyminen 
Magneettikiisua oli kaikissa rei’issä yleisesti pirotteena ja kvartsijuonten yhteydessä, rikkikiisua 
selvästi vähemmän. Kuparikiisua esiintyy paikoin magneettikiisussa tai sen läheisyydessä.  Ar-
seenikiisua esiintyy alueen kallioperässä yleisesti korkeinakin pitoisuuksina, korkeimmat PoKa-
rei’issä todetut pitoisuudet olivat 7680 ppm (R328, 57.00-58.00 m) ja 4610 ppm (R326, 21.00-
22.00 m). Scheeliittiä oli runsaimmin reiässä R310, noin 50 raetta, muissa rei’issä scheeliitti-
rakeita tai –raitoja oli 1-10 / reikä. Kultapitoisimmissa kohdissa joskus on scheeliittiä, mutta vie-
lä useammin arseenipitoisten horisonttien laidoilla ja satunnaisesti muuallakin.  

Kultapitoisissa lohkareissa oli korkea kobolttipitoisuus (taulukko 2). Näin korkeita kobolttipitoi-
suuksia ei kairauksissa todettu.  

PoKa-kairareikien mielenkiintoisimmat tulokset rei’ittäin: 

R311, kaakkoisimman profiilin lounaisin reikä. Lähes koko reikä on arseenin suhteen anomaali-
sen korkea, useiden analyysivälien (1 m) ollessa > 200 ppm, 94 näytteen arseenipitoisuuksien 
keskiarvo on 132 ppm ja maksimi 996 ppm. Nikkelipitoisuus on korkeampi kuin yleensä kiille-
liuskeissa, sen vaihteluväli on 95-277 ppm ja keskimäärin 147 ppm. Tämä viittaa siihen, että kiil-
leliuskeessa on runsaahkosti rapautunutta ultraemäksistä materiaalia. Kuten arseeni, myös kulta 
ja telluuri ovat anomaalisia koko reiässä, maksimien ollessa kuitenkin vain Au 62 ppb ja Te 168 
ppb. Ag-, Co-, Cu-, Cr-, Fe-, K-, Mg-, Mo-, Pb-, S-, Sb- ja Zn-pitoisuudet ovat matalia tai eivät 
poikkea tavallisesta kiilleliuskeesta. 
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Taulukko 4.   Kairasydämistä tehdyissä hieissä esiintyvät mineraalien määrät Kokkokorven PoKa-
kairauksissa.  

Table 4. The proportions of minerals in thin sections from drill cores of PoKa drillings in Kok-
kokorpi. 

Kv=kvartsi, quartz, Ms=maasälpä, feldspars, Sau=saussuriitti, saussurite, Sv=sarvivälke, horn-
blende, Bt=biotiitti, biotite, Kl=kloriitti, chlorite, Sr=serisiitti, sericite, Tur=turmaliini, tourma-
line, St=stauroliitti, staurolite, Zr=zirkoni, zircon, Gra=granaatti, garnet, Fek=magneettikiisu ja 
Fe-pigmentti, pyrrhotite, Fe pigment, Ask=arseenikiisu, arsenopyrite, Ilm=ilmeniitti, ilmenite 
and Fe-pigment.  Lisäksi paikoin vähän kuparikiisua ja apatiittia. 

Laji= kivilaji, rock type, Turm=turmaliinikivi, tourmaline rock, KL=kiilleliuske, mica schist, 
MV=mafinen vulkaniitti, mafic volcanic, MJ=mafinen juoni, mafic dyke, Serl=serisiittiliuske, 
sericite schist. In addition a little chalcopyrite and apatite, in places. 
 Kv Ms Sau Sv Bt Kl Sr Tur St Zr Gra Fek Ilm Ask Laji 
TK-04-L57 15 10   7 8 <1 45    2 3 10 Turm
R308, 32.55- 19 25   8 40 4 <1  <1  3   KL 
R309, 45.45- 37 15 5  20 20 2     1 <1  KL 
R309. 80.05- 10 30  40 15       5 <1  MV 
R310, 9.90- 20 8 2  23 5 40     2 <1  Serl 
R310, 29.70- 10    10 5 65  7  <1 1 1  Serl 
R310, 103.25- 30 2   10 20 35     2 1  Serl 
R328, 35.95- 25 17  25 25 5 1    <1 1 1  MV 
R328, 61.05- 25 10   25 30 8    <1 2 1  KL 
R328, 82.50- 30 5   8 30 20 <1  <1 <1 5 1 <1 KL 
R329, 15.10- 5 22  60 7      1 2 3  MV 
R329, 39.20- 25 40   20 10     1 2 2  KL 
R329, 76.30- 5 15  76        1 3  MV 
R329, 91.70- <1 <1  92 1       1 5  MJ 

 
R313, kaakkoisimman profiilin keskimmäinen reikä. Miltei koko reikä on arseeni- ja telluu-
rianomaalista, 46 näytteen arseenipitoisuuden keskiarvo on 100 ppm ja telluurin 66 ppb sekä 
maksimit As 798 ppm ja Te 176 ppb, molemmat välillä 16.20 – 17.20 m. Tämän välin V-, Ti- ja 
Cr-pitoisuudet ovat muita välejä alhaisemmat. XRF-analyysien (R311 23.95-24.15 m, R311 
97.10-97.30 m, R313 64.80-65.00 m ja R314 70.80-71.00 m) mukaan kromipitoisuudet ovat kor-
keampia (348-379 ppm) kuin yleensä kiilleliuske-grauvakassa osoittaen sedimenttiaineksen 
koostuneen suurelta osin erodoituneesta ultraemäksisestä kivestä (liite 1). Kultapitoisuus on mil-
tei koko reiässä heikosti anomaalinen, maksimipitoisuuden ollessa 21 ppb. 
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Taulukko 5.   Viisi korkeinta kultapitoisuutta sekä eräiden alkuaineiden pitoisuudet Sotkamon Kokko-
korven PoKa-kairauksissa. Analysoitu ICP-AES:lla ja GFAAS:lla, kuningasvesiliuotus. 

Table 5. Five highest contents of gold and some elements in PoKa drillings in Kokkokorpi, Sot-
kamo. Analysed by ICP-AES and GFAAS, leached in aqua regia. 

Tunnus As, % Co, ppm S, % Sb, ppm Au, ppb Te, ppb
R326, 25.00-26.00 0.35 41 0.45 < 20 3160 170 
R326, 21.00-22.00 0.46 38 0.47 < 20 703 342 
R328, 58.00-59.00 0.17 36 0.35 <20 284 120 
R309, 31.00-32.00 0.001 35 0.66 <20 253 86 
R328, 56.00-57.00 0.30 39 0.71 <20 228 232 

 

R314, kaakkoisimman profiilin koillisin reikä. Reiän alkupää noin 40 m:iin asti arseenianomaa-
lista, maksimi 217 ppm. Sen sijaan kulta ja telluuri ovat koko reiässä (analysoidut välit, kaikkia 
välejä ei analysoitu) anomaalisia, maksimit Au 104 ja Te 82 ppb. Nikkelipitoisuus on samaa suu-
ruusluokkaa kuin kahdessa edellisessä reiässä. 

R310, keskimmäisen profiilin lounaisin reikä, 88 analyysiä. Ensimmäistä 20 m:ä lukuun ottamat-
ta koko reikä on arseenin suhteen anomaalista, maksimin ollessa 363 ppm ja keskiarvon 77 ppm. 
Telluuri on koko reiässä heikosti anomaalinen, maksimi on 128 ppb ja keskiarvo 67 ppb. Kulta 
on paikoin heikosti anomaalista, maksimissaan 120 ppb. Reiän alkupuoliskon kromi- ja nikkeli-
pitoisuudet ovat selvästi alhaisempia kuin loppupuoliskolla.  

R308, keskimmäisen profiilin keskimmäinen reikä. Arseeni on anomaalista koko reiässä, mak-
simit 980, 877 ja 560 ppm sekä 84:n analyysin keskiarvo 113 ppm. Samoin telluuri on koko rei-
ässä anomaalista, maksimit 1525 ppb ja keskiarvo 85 ppb. Kultapitoisuus on alhainen, maksimit 
136, 111 ja 92 ppb, mikään niistä ei ole samassa näytteessä kuin edellä mainittu Te 1525 ppb. 
Faktorianalyysissä, käytettäessä 24 alkuainetta, pääkomponenttianalyysiä ja Varimax-rotaatiota, 
saadaan kulta ja telluuri samaan, viidenneksi voimakkaaseen ryhmään.  

R309, keskimmäisen profiilin koillisin reikä. Arseeni on anomaalinen väleillä 4.00-9.00 ja 
20.00-42.00 m. Telluuri on koko reiässä selvästi, mutta heikosti anomaalinen, maksimi 152 ppb. 
Paikoin on vähän myös kultaa: 253 ja 174 ppb. Reiän loppupää, 71.00-108.40 m on sinkkipitois-
ta, seitsemän analyysiväliä sisältää > 0.1 % sinkkiä, maksimin ollessa 0.65 %. Väli on raportoitu 
kiilleliuske-grauvakaksi, jossa on kaksi kapeaa emäksistä horisonttia, karbonaattisuonia ja kaksi 
intermediaarista juonta, joista jälkimmäisen sinkkipitoisuus on 0.65 %. Kymmenen senttimetriä 
paksussa kvartsijuonessa todettiin sinkkivälkettä 80.70 m:ssä. 

R328, luoteisimman profiilin lounaisin reikä. Reiästä analysoitiin vain arseenikiisupitoiset osat, 
arseenia on maksimissaan 7680 ppm. Kultaa on kolmella analyysivälillä, 56.00-59.00 m: 228, 
126, 284 ppb. Samoissa näytteissä on korkeahko telluuripitoisuus, maksimi 457 ppb. Koko tällä 
välillä on runsaasti sinertäviä kvartsisuonia. 

R326, luoteisimman profiilin lounaisempi keskimmäinen reikä. Reiästä analysoitiin vain ar-
seenikiisupitoiset osat ja vähän niiden ulkopuolelta. Kultaa on eniten väleillä 21.00-22.00 m:ssä 
703 ppb ja 25.00-26.00 m:ssä 3160 ppb, samoilla näyteväleillä on myös anomaaliset arseeni- ja 
telluuripitoisuudet (taulukko 5). Halkaisijaltaan noin 5 mm granaattirakeita esiintyy yleisesti. 
Näillä analyysiväleillä ei todettu karbonaattia. Nämä välit vastaavat reiän R328 väliä 56.00-
59.00 m. 
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Analyysivälillä  21.00-21.35 m on runsaasti liuskeisuuden suuntaisia, harmaita kvartsisuonia se-
kä kohtalaista kloriittiutumista, scheeliittiä, kohtalaisesti arseenikiisua ja vähän hienorakeista 
turmaliinia. Kvartsisuonet ovat budinoituneita ja esiintyvät heikosti breksiamaisesti. Välillä 
21.30-21.75 m on maitokvartsijuoni, jossa on kloriittia, magneettikiisua ja vähän kuparikiisua. 

Analyysivälillä 25.00-26.00 m on samanlainen horisontti kuin 21.00-21.35 m:ssä: Vaaleaa, vä-
hän sinertävää kvartsisuonistoa liuskeisuuden suunnassa ja tätä nuoremman, loivasti leikkaavan 
hiertoliuskeisuuden suunnassa. Suonten yhteydessä on runsaasti arseenikiisua ja vähän turmalii-
nia. Myös tällä välillä on heikkoa breksioitumista. 

R327, luoteisimman profiilin koillisempi keskimmäinen reikä. Reiästä analysoitiin seitsemän 
metriä kairasydäntä. Reiän alussa, 2.00-4.00 m, on arseenia 114 ja 377 ppm, mutta kultapitoi-
suudet ovat matalia. 

R329, luoteisimman profiilin koillisin reikä. Reiästä analysoitiin kymmenen metriä kairasydäntä. 
Arseenia on välillä 57.95-59.95 m 1630 ja 935 ppm, samalla välillä myös telluuripitoisuus on 
anomaalinen 164 ja 127 ppb, mutta kultapitoisuus on matala: 12 ja 49 ppb. 

4.4 Petrofysiikka 

 
Petrofysiikan mittauksia tehtiin muutamista arseenipitoisista lohkareista ja  kairasydän näytteistä 
laboratoriomittauksina (taulukot 7 ja 8). In-Situmittauksina suskeptibiliteetti ja ominaisvastus 
mitattiin rei’istä R308, R310, R311 ja R313. Kairanreikämittaukset on esitetty liitteillä 2 ja 3. 

Kairanreikämittauksissa (R308 ja R310) ominaisvastuksen taso on tuhansia ohmimetrejä. Vas-
taavat laboratoriomittaukset antavat perustasoksi n. 10 000 Ohmm. Reiän R308 loppuosalla 
(z>65 m) ruhjeisuus (kvartsijuonet) sekä kiisupitoiset osueet laskevat ominaisvastusta (liite 3). 
Magneettikiisupitoisuus havaitaan myös heikkona suskeptibiliteetin nousuna (z>78m). Suskepti-
biliteetin taso rei’issä on alhainen, kiilleliuskeelle tyypillinen. 

Rei’issä R311 ja R313 magneettikiisupitoisuuden vaihtelu erottuu heikkoina suskeptibiliteetti-
anomalioina reikämittauksessa. Suskeptibiliteetin taso on pääsääntöisesti alle 0.001 SI ollen kui-
tenkin korkeampi R313 alkuosassa, mikä näkyy myös heikkona (n. 40 nT) totaali-intensiteetti 
anomaliana lentomittauksessa (liite 2). Reikää R311 ei saatu mitattua 43 metriä syvemmältä rei-
än tukkeutumisen vuoksi. Ominaisvastus vaihtelee reikien R311 ja R313 alkuosalla (z<40 m) 
tuhansista muutamiin satoihin ja kapeissa rikkonaisuus/kiisuvyöhykkeissä muutamiin kymme-
niin ohmimetreihin. Reiän R313 loppuosalla vaihtelu on vähäisempää. 

5 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 
 
Aineisto on tallennettu käyttäen ohjelmia Microsoft Word (tekstit, kairausraportit), Microsoft 
Excel (analyysit), ArcMap (kartat) ja Winkalpea (kairausraportit). Paljastumahavainnot on tal-
lennettu Winkalpeaan. Matalalentogeofysiikka on tallennettu Geosoft:lla xyz-muodossa ASCII-
tiedostoina. Numeerinen aineisto ja näytemateriaalit on sijoitettu GTK:n arkistointi-ohjeen mu-
kaisesti GTK:n tietokantoihin ja varastoihin. Aineistojen tallennusmuodot on esitetty Taulukossa 
6. 
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Taulukko 6.  Kairasydämistä (reiät R308 ja R310) laboratoriossa mitattu petrofysiikka. Sus-
kept.=Suskeptibiliteetti, Remanentti m.=remanentti magnetoituma. 

Table 6. The petrophysical laboratory measurements from drill hole samples (drill holes R308 
and R310). Suskept.=Susceptibility, Remanent m. = remanent magnetization. 

R308 Tiheys Suskept. Remanentti m. Ominaisvastus Varautuvuus 
Syvyys m Density Suscept. Remanent m. Resistivity Polarization 
Depth m kg/m3 K 106 SI J mA/m R Ohmm PT % 

8.10 2758 840 350 3210 6.23 
8.80 2771 1030 370 1620 6.17 
24.80 2736 380 50 7930 9.96 
37.50 2727 320 50 13000 12.31 
39.90 2779 320 10 5580 7.89 
53.30 2812 810 110 5940 17.51 
59.60 2747 370 40 10700 7.48 
82.90 2761 910 300 10200 6.96 

 
     

R310 Tiheys Suskept. Remanentti m. Ominaisvastus Varautuvuus 
Syvyys m Density Suscept. Remanent m. Resistivity Polarization 
Depth m kg/m3 K 106 SI J mA/m R Ohmm PT % 

9.90 2762 340 30 6890 7.69 
29.70 2951 960 150 6170 9.89 
39.00 2749 420 80 5740 8.71 
52.30 2763 300 30 9610 9.26 
65.90 2756 630 230 8530 9.14 
89.40 2758 600 170 * * 
103.40 2782 480 50 12200 9.84 
105.30 2643 0 20 * * 
106.20 2770 800 290 9570 11.49 

 

6 YHTEENVETO 
Sotkamon Kokkokorvesta löydettiin lukuisia arseenikiisupitoisia kvartsi-turmaliini-breksia –
lohkareita, joissa kultaa oli enimmillään 24 g/t. Näiden lohkareiden lähtöpaikan ja alueen kulta-
potentiaalin selvittämiseksi otettiin 14 km²:n alueelta Terri-kalustolla näytteitä 200 x 200 m ver-
kolla moreenista ja rapautuneesta kallion pinnasta. Saatujen tulosten ja lohkareiden sijainnin 
pohjalta otettiin mineralisaation paikantamiseksi näytteitä linjamuotoisesti samoin sekä mo-
reenista että kallionpinnasta. Saatujen aineistojen perusteella tehtiin 10 PoKa-reikää kolmella 
profiililla. 

Kultapitoinen horisontti osoittautui Terri-näytteenoton perusteella noin kaksi kilometriä pitkäksi. 
Kokkokorven aiheella ilmeni kahdenlaisia anomalioita:  

1) Terri-näytteentossa esiin tulleet leveät anomaliat sekä 200 x 200 m verkolla että linjamuotoi-
sesti. Nämä anomaliat ovat helposti paikannettavissa harvahkollakin näytteenotolla. Kairaukset 
osoittivat, että kulta esiintyy myös kallioperässä leveällä vyöhykkeellä, mutta se ei ole rikastunut 
malmiluokan pitoisuuksiksi ja 



 

      
  

26

Taulukko 7.  Geoaineiston tallennusmuodot. Aineistot ovat Geologian tutkimuskeskuksen tietokannoissa 
ja varastoissa. 

Table 7. Data format of the geodata. All the data are in the data banks and storages of Geologi-
cal Survey of Finland. 

Tietotyyppi 

Type of the data 

Tallennusmuoto 

Data format 

Asiakirja 

Document 

Microsoft Word, pdf 

Microsoft Word, pdf 

Kartat 

Maps 

ArcMap, JPG-tiedostot, Geotif-tiedostot 

ArcMap, JPG files. Geotif files 

Geokemialliset analyysit, kairaustiedot, paljas-
tumahavainnot 

Geochemical analysis, drilling data and data of 
outcrops 

Excel-tiedostot, Winkaira, Winkalpea 

 

Excel files, Winkaira, Winkalpea 

Lentogeofysiikka 

Airborne geophysics 

Geosoft, ASCII-tiedostot 

Geosoft, ASCII files 

Kairasydämet 

Drill cores 

Maaperä- ja kivipalanäytteet 

Soil and samples of boulders and outcrops 

Lopen kairasydänvarasto 

The storage of drill cores in Loppi 

Itä-Suomen yksikön paikalliset varastot 

Local storages of the Unit of Eastern Finland 

 

2) Linjamuotoisessa näytteenotossa vain parissa pisteessä todetut korkeahkot kultapitoisuudet 
(sekä pathfinderit As ja Te) osoittautuivat edellistä merkittävämmiksi. Luoteisimmalla profiililla 
yhden kairasydänmetrin analyysivälin kultapitoisuus oli 3.16 g/t. Tästä välistä 60 cm oli sinertä-
vän/vaalean, liuskeisuuden suuntaisen, budinoituneen, turmaliini- ja arseenikiisupitoisen kvart-
sisuoniston lävistämää kiilleliusketta. Tämä horisontti muistutti hieman drumliinin kaakkoispääs-
tä löydettyjä kultapitoisia kvartsi-turmaliini-breksia –lohkareita.  

Kultapitoisten lohkareiden yleisyyden, kulmikkuuden, niiden löytyminen pieneltä alalta ja viuh-
kamaisesti sekä Terri-näytteenotossa ja kairauksissa saatujen tulosten perusteella on hyvin il-
meistä, että lohkareiden lähtöpaikka on heti drumliinin lounaispuolella luoteisimman ja keskim-
mäisen kairausprofiilin välissä. 
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LIITTEET - APPENDICE 
 
Liite 1.  Kairasydämistä tehdyt XRF-analyysit. 

Appendix 1. The XRF analyses from drill cores. 
 
Liite 2.  Suskeptibiliteetti- ja ominaisvastusmittaukset pystyleikkausprofiililla R310-

R308-R309.  Kuvassa myös analysoitu kultapitoisuus. 
Appendix 2. Susceptibility and resistivity measurements in vertical section 
R310-R308-R309. In figure also gold content of drill core. 

 
Liite 3. Suskeptibiliteetti- ja ominaisvastusmittaukset pystyleikkausprofiililla R311-

R313-R314. Kuvassa myös kairasydämen kultapitoisuus. 
Appendix 3. Susceptibility and resistivity measurements in vertical section 
R311-R313-R314. In figure also gold content of drill core. 

 
Liite 4.  Kokkokorven ympäristön kallioperä. 

Appendix 4. The bedrock of the Kokkokorpi area and its surroundings. 
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30 Murskaus leukamurskaimella, leuat Mn-terästä

308 Fluorivety-perkloorihappoliuotus+sulate

40 Jauhatus karkaistussa hiiliteräsjauhinastiassa

511 Kuningasvesiliuotus 90 °C:ssa

521 AR-uutto 20°C:ssa, 5g:n alinäyte, Hg-kerasaostus

714 Nikkelisulfidirikastus/telluurikerasaostus

+ 175X Monialkuainemääritys XRF-menetelmällä (briketti)
Kaikkien alkuaineiden pitoisuudet ovat kokonaispitoisuuksia.
Tulostuksessa pääkomponentit on ILMOITETTU oksideina.

Määritysrajat  (% m/m) ovat noin:

Pääkomponentit:
Na2O 0.067, MgO 0.033, Al2O3 0.019, SiO2 0.021, P2O5 0.014,
K2O 0.0036, CaO 0.0042, TiO2 0.0050, MnO 0.0078 ja Fe2O3 0.014.

Muut:
S  ja Cl 0.006.
Sc, V, Cr, As, La, Ce, Pb ja Bi 0.003.
Ni, Cu, Zn, Ga, Sn, Ba 0.002 ja Sb 0.01
Rb, Sr, Zr, Mo, Th ja U 0.001.
Y ja Nb 0.0007.

Määritysrajat riippuvat näytteen matriisista ja voivat siten 
vaihdella näytekohtaisesti.

Mikäli näytteet sisältävät fluoria, hiiltä, booria, litiumia tai 
berylliumia, menetelmiä 175X tarvitsee tiedon niiden määristä.
Näytteiden L07003935- 36,-38,-40 ja -42 sisältämä hiili on huomioitu 
tuloslaskennassa.

308M Alkuaineiden määritys ICP-MS-tekniikalla
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714M Määritys ICP-MS-tekniikalla.

+ 511P Monialkuainemääritys ICP-AES-tekniikalla

+ 811L C:n määritys hiilianalysaattorilla

+ 521U Alkuainemääritykset GFAAS-tekniikalla
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Liite 1

Laboratorion Tilaajan SiO2 Na2O MgO Al2O3 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 S Cl Sc V Cr Ni
näytetunnus näytetunnus % % % % % % % % % % % % % % % %

+ 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X
L06063824 4322/2005/R311/23.95-24.15 62.1 2.27 3.92 18.0 0.119 2.43 1.57 0.868 0.074 7.33 0.452 0.009 <0.003 0.0204 0.0379 0.0177
L06063825 4322/2005/R311/97.10-97.30 66.4 2.75 3.69 14.8 0.092 1.46 2.10 0.752 0.087 7.16 0.547 0.012 <0.003 0.0164 0.0368 0.0138
L06063826 4322/2005/R313/64.80-65.00 67.9 2.36 3.37 14.3 0.096 1.63 2.01 0.731 0.065 6.78 0.497 0.013 <0.003 0.0151 0.0348 0.0151
L06063827 4322/2005/R314/70.80-71.00 62.6 2.85 3.86 16.2 0.107 2.20 2.71 0.813 0.075 7.89 0.468 0.015 <0.003 0.019 0.0369 0.0181
L06063828 4322/2005/R314/78.10-78.30 51.5 2.59 6.19 14.3 0.213 0.546 8.08 1.55 0.292 14.0 0.130 0.026 <0.003 0.0348 0.0121 0.0083
L07003946 4322/2006/R328/35.95-36.20 56.9 2.94 8.16 14.3 0.192 1.76 6.03 0.668 0.119 8.41 0.1323 0.0164 <0.003 0.0152 0.0558 0.0261
L07003947 4322/2006/R328/61.05-61.25 65.5 2.47 3.88 15.4 0.106 2.08 1.75 0.733 0.074 7.51 0.2654 0.015 <0.003 0.0156 0.0292 0.0153
L07003948 4322/2006/R328/82.50-82.75 64.5 2.70 3.67 16.0 0.102 2.18 1.94 0.781 0.064 7.47 0.4797 0.0182 <0.003 0.0169 0.0335 0.0171
L07003949 4322/2006/R329/15.10-15.30 53.2 1.90 4.50 13.5 0.254 0.340 7.46 2.16 0.246 15.8 0.6683 0.0548 0.0035 0.0444 0.0063 0.0051
L07003950 4322/2006/R329/39.30-39.45 66.7 2.90 3.75 13.9 0.092 1.32 2.55 0.754 0.086 7.55 0.1993 0.0176 <0.003 0.0158 0.019 0.0083
L07003951 4322/2006/R329/76.30-76.50 51.5 2.78 6.19 14.1 0.120 0.224 8.57 1.34 0.269 14.5 0.1619 0.0458 0.0045 0.0354 0.0094 <0.002
L07003952 4322/2006/R329/91.70-91.90 45.3 0.863 11.8 9.58 0.168 0.239 11.0 1.63 0.337 17.2 0.3285 0.0262 0.0032 0.0354 0.0979 0.0355

Cu Zn Ga As Rb Sr Y Zr Nb Mo Sn Sb Ba La Ce Pb
% % % % % % % % % % % % % % % %

+ 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X + 175X
L06063824 4322/2005/R311/23.95-24.15 0.0064 0.01 0.003 0.0117 0.007 0.015 0.0019 0.0154 <0.0007 <0.001 <0.002 <0.01 0.042 <0.003 0.0054 <0.003
L06063825 4322/2005/R311/97.10-97.30 0.0058 0.0107 0.0024 0.0139 0.0055 0.0124 0.0014 0.0143 <0.0007 <0.001 <0.002 <0.01 0.0254 <0.003 0.0058 <0.003
L06063826 4322/2005/R313/64.80-65.00 0.0062 0.0092 0.0023 0.0074 0.0061 0.0119 0.0011 0.0143 <0.0007 <0.001 <0.002 <0.01 0.0273 <0.003 0.0038 <0.003
L06063827 4322/2005/R314/70.80-71.00 0.0068 0.0093 0.0029 <0.003 0.0087 0.0148 0.0018 0.014 <0.0007 <0.001 <0.002 <0.01 0.0394 <0.003 0.0059 <0.003
L06063828 4322/2005/R314/78.10-78.30 0.0039 0.0203 0.0027 <0.003 0.0017 0.0151 0.0019 0.0124 0.0013 <0.001 <0.002 <0.01 0.0054 <0.003 0.004 <0.003
L07003946 4322/2006/R328/35.95-36.20 0.0033 0.009 0.002 <0.003 0.0053 0.0405 0.0018 0.0124 <0.0007 <0.001 <0.002 <0.01 0.0506 <0.003 0.0038 <0.003
L07003947 4322/2006/R328/61.05-61.25 0.0065 0.0113 0.0025 <0.003 0.0067 0.0093 0.0016 0.0137 <0.0007 <0.001 <0.002 <0.01 0.0342 <0.003 0.0043 <0.003
L07003948 4322/2006/R328/82.50-82.75 0.0076 0.0127 0.0026 0.0075 0.0083 0.0142 0.0019 0.0144 0.0007 <0.001 <0.002 <0.01 0.0371 <0.003 0.0036 <0.003
L07003949 4322/2006/R329/15.10-15.30 0.0203 0.0182 0.0029 <0.003 0.001 0.0089 0.0049 0.0193 0.0015 <0.001 <0.002 <0.01 0.0041 <0.003 0.0064 <0.003
L07003950 4322/2006/R329/39.30-39.45 0.0054 0.0089 0.0021 <0.003 0.0051 0.0086 0.0017 0.0136 <0.0007 <0.001 <0.002 <0.01 0.0205 <0.003 0.0037 <0.003
L07003951 4322/2006/R329/76.30-76.50 0.0113 0.0198 0.0021 <0.003 <0.001 0.0234 0.0024 0.0084 <0.0007 <0.001 <0.002 <0.01 0.0032 <0.003 <0.003 <0.003
L07003952 4322/2006/R329/91.70-91.90 0.0089 0.0176 0.0027 <0.003 <0.001 0.001 0.0025 0.0128 0.0013 <0.001 <0.002 <0.01 0.0027 <0.003 <0.003 <0.003

Bi Th U Au Te
% % % µg/kg µg/kg  

+ 175X + 175X + 175X + 521U + 521U Kivilaji Rock type
L06063824 4322/2005/R311/23.95-24.15 <0.003 <0.001 <0.001 Kiilleliuske Mica schist
L06063825 4322/2005/R311/97.10-97.30 <0.003 <0.001 <0.001 Kiilleliuske Mica schist
L06063826 4322/2005/R313/64.80-65.00 <0.003 <0.001 <0.001 Kiilleliuske Mica schist
L06063827 4322/2005/R314/70.80-71.00 <0.003 <0.001 <0.001 Kiilleliuske Mica schist
L06063828 4322/2005/R314/78.10-78.30 <0.003 <0.001 <0.001 Fe-tholeiitti Fe tholeite
L07003946 4322/2006/R328/35.95-36.20 <0.003 <0.001 <0.001 <10 <25 Kiilleliuske Mica schist
L07003947 4322/2006/R328/61.05-61.25 <0.003 0.0011 <0.001 16 47 Kiilleliuske Mica schist
L07003948 4322/2006/R328/82.50-82.75 <0.003 <0.001 <0.001 <10 82 Kiilleliuske Mica schist
L07003949 4322/2006/R329/15.10-15.30 <0.003 <0.001 <0.001 <10 94 Fe-tholeiitti Fe tholeite
L07003950 4322/2006/R329/39.30-39.45 <0.003 <0.001 <0.001 <10 <25 Kiilleliuske Mica schist
L07003951 4322/2006/R329/76.30-76.50 <0.003 <0.001 <0.001 <10 29 Fe-tholeiitti Fe tholeite
L07003952 4322/2006/R329/91.70-91.90 <0.003 <0.001 <0.001 - - Cr-rikas mafinen juoni Mafic dyke, Cr rich
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