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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 
Geologian tutkimuskeskus on tutkinut Itä-Lapin mafisia-ultramafisia muodostumia vuodesta 
2002 alkaen. Tutkimukset on suoritettu Pohjois-Suomen kerrosintruusiot I ja II (hankenumero 
2106001) sekä Pohjois-Suomen emäksisten magmakivien malmivarojen kartoitus (hankenumero 
2901007) hankkeissa. Tutkimusten tarkoituksena on ollut kartoittaa em. muodostumien potenti-
aalia mahdollisten Ni-Cu-PGE, Cr, ja Fe-Ti-V esiintymien suhteen, sekä selvittää muodostumien 
magmatismia, petrologisia ominaispiirteitä ja ikäsuhteita. 

Värriöjoen intruusio on yksi alueen laajimmista ja myös koko Suomen mittakaavassa merkittävä 
ultramafinen muodostuma. Aikaisemmat tutkimukset alueella indikoivat, että muodostumaan 
voisi liittyä merkittäviä Ni-Cu-PGE esiintymiä. Tähän viittasivat mm. Lapin Malmin 1980-
luvulla paikantama Ni-rikas lateriittinen rapauma (T. Vuotovesi 1984) ja Jouni Vuollon pro gra-
du työssään analysoidut Mg-rikkaat mutta Cr-pitoisuudeltaan alhaiset paljastumanäytteet (Vuollo 
1986). 

Tutkimuksia on johtanut geologi Markku Iljina. Tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta ovat 
vastanneet M. Iljinan lisäksi geologit Pertti Heikura ja Tuomo Törmänen (vuodesta 2005 alka-
en). Tutkimustöihin on osallistunut myös tutkimusavustaja Seppo Kurttila. Geofysiikan mittaus-
ten suunnittelusta ja tulkinnasta on vastannut pääasiassa geofyysikko Heikki Salmirinne. Lisäksi 
geofysiikan mittauksiin ja tulkintoihin ovat osallistuneet geofyysikot Eero Sandgren ja Ilkka 
Lahti. 

1.2 Valtausalueen sijainti 
Valtausalue sijaitsee Savukosken kunnan koillisosassa, Värriöjoen eteläpuolella, karttalehdellä 
4712 10 (kuva 1). Valtausalue käsittää 6 valtausta; Värriö 1-6, kaivosrekisterinumerot 7910/1-
7910/6, jotka sijaitsevat Värriöjoen intruusiokompleksin luoteisosassa (nk. Värriön lohko). Li-
säksi tutkimuksia on tehty kompleksin kaakkoisilla jatkeilla, Liessijoen, Venehaaran ja Lep-
päselän lohkoilla. Valtausten kaivosrekisteritiedot on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko1. Luovuttujen valtausten rekisteritiedot 
Table 1. Mining register information of the relinquished claims. 

Rekisteri numero Valtauksen nimi Pinta-ala Myönnetty Päättynyt 

7910/1 Värriö 1 100 ha 28.02.2005 28.12.2006 

7910/2 Värriö 2 100 ha 28.02.2005 28.12.2006 

7910/3 Värriö 3 100 ha 28.02.2005 28.12.2006 

7910/4 Värriö 4 63 ha 28.02.2005 28.12.2006 

7910/5 Värriö 5 100 ha 28.02.2005 28.12.2006 

7910/6 Värriö 6 86.4 ha 28.02.2005 28.12.2006 
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1.3 Koordinaatistot ja paikannus 
Tässä raportissa ja liitteenä olevassa digitaalisessa aineistossa on käytetty koordinaatistona Suo-
men kaistakoordinaattijärjestelmää KKJ-4. Kairareikien paikannus on tehty Garmin 12 GPS – 
laitteella. 

 
Kuva 1. Valtausalueiden sijainti (mustalla rajatut alueet). 
Figure 1. Location of the relinquished claims (outlined in black). 

1.4 Aikaisemmat tutkimukset 
Varhaisin maininta Värriöjoen ultraemäksisestä intruusiosta on Erkki Mikkolan (1941) karttaleh-
tiselostuksessa Muonio-Sodankylä-Tuntsajoki. Turun yliopiston Lapin nikkeliprojektin raportis-
sa (Papunen et al., 1977) Värriöjoen intruusion on luokiteltu peridotiitiksi, pääkivilajien ollessa 
duniitti, peridotiitti ja serpentiniitti. Oulun yliopiston arkeeisten alueiden malmiprojekti tutki Itä-
Lapin ultramafiitteja 1980-luvun alkupuolella. Näissä tutkimuksissa Värriöjoen muodostuma on  
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Kuva 2. Itä-Lapin kallioperän pääpiirteet, sekä Värriöjoen intruusion sijainti. 
Figure 2. Generalized geological map of Eastern Lappland, and the location of the Värriöjok

ro-wehrliittiassosiaation oliviini-rikkaaksi kumulaatiksi (mm. Peltoniemi 1984). Sa-
aan tulokseen tuli myös J. Vuollo pro gradu- työssään (1986), joka edustaa yksityiskohtaisinta 

Itä-Lapin kallioperä koostuu lähinnä arkeeisista granitoidesta sekä metasedimentti- ja metavul-
t Naruskan, Ahmatunturin ja Vintilänkairan-Kemihaaran 

n seassa esiintyy 
ab-

i 
intrusion. 

 

tulkittu gab
m
kuvausta Värriöjoen intruusion läntisimmältä (pää-)lohkolta. Lapin Malmi suoritti alueella kal-
lioperäkartoitusta, moreenin raskasmineraalitutkimuksia, rapakallionäytteenottoa, montutusta ja 
syväkairausta vuosina 1981-1982, joilla paikannettiin pienialainen lateriittinen Ni-esiintymä. 

1.5 Alueen geologiset yleispiirteet 

kaniittijaksoista. Granitoideja edustava
granitoidikompleksit. Vulkaanis-sedimenttisiä jaksoja edustavat puolestaan Tuntsan metasedi-
menttijakso ja Tulppion metavulkaniittijakso (Juopperi and Vaasjoki, 2001).  

Koillis-lounais suuntainen Tuntsan metasedimenttijakso ulottuu Savukoskelta itään Venäjän 
puolelle. Jakson kivet ovat pääasiassa kvartsi-maasälpä ja kiillegneissejä, joide
amfiboliitteja ja amfiboli-kloriittiliuskeita. Jakson pohjoisosissa esiintyy ultramafiitteja sekä g
roidisia juonia. Ahmatunturin granitoidikompleksi sijaitsee Tuntsan jakson pohjoispuolella ja se 
koostuu pääasiassa tonaliittisista gneisseistä. Kompleksin eteläosassa esiintyy runsaasti emäksi-
siä ja intermediäärisiä fragmentteja (kuva 2). Tuntsan jakson ja Ahmatunturin kompleksin kon-
taktin oletetaan olevan osittain intrusiivinen ja osittain tektoninen. 
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Värriöjoen intruusion ympäristön kivet ovat lähinnä vaihtelevasti kiilteitä sisältäviä raitaisia 
kvartsi-maasälpägneissejä, joiden voidaan tulkita kuuluvan Tuntsan metasedimenttijaksoon. Vä-
häisemmissä määrin tavattiin myös tonaliitteja ja tonaliittisia gneissejä. 

 

2 SUORITETUT TUTKIMUKSET 
GTK:n Itä-Lapin emäksisten kivien tutkimukset alkoivat Värriöjoen intruusion osalta v. 2002, 
jolloin laaja-alaisen näytteenottokampanjan aikana näytteitä kerättiin myös intruusion alueelta. 
Samana vuonna alueelle tehtiin myös alueellinen painovoimamittaus, sekä 4 tunnusteluprofiilia 
magneettisella menetelmällä. Kahdella profiileista tehtiin myös VLF-R ja IP –mittaus. Tutkimus-
ten yhteydessä intruusion alueella on kairattu kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen – talven 
2004-2005 kairausohjelma, sekä kolmas v. 2006, kohdistuivat valtausalueelle. 

 

2.1 Valtauksen tarkoitus ja tutkimusstrategia 

Värriöjoen ultramafinen intruusio on Suomen suurimpia ultraemäksisiä muodostumia ja sen 
mahdollisesti sisältämät mineraalivarannot olivat lähes tutkimatta. Värriön alue osana Itä-lappia 
oli myös määritelty hankkeen päätutkimusalueeksi, jossa hankkeen tehtäviksi oli määritelty mm. 
alueen emäksisten-ultraemäksisten kivien petrologinen tutkimus ja malmi-indikaatioiden doku-
mentointi. 

Koska Värriön alue oli hyvin heikosti paljastunutta alueella suoritettiin laajat, tulevaa kairaus-
vaihetta valmistelevat geofysikaaliset tutkimukset, joista tärkeimpinä APV ja tihennyslentomit-
taukset. Geofysikaalisilla tutkimuksilla pyrittiin mallintamaan intruusion 3D rakennetta sekä ha-
vainnoimaan mahdollisia viitteitä malmiesiintymistä. Käytössä oleva kokokivianalytiikka antoi 
lisäksi viitteitä Cr-köyhistä MgO-rikkaista ultramafiiteista, jotka mallintuivat omana populaatio-
naan kuvassa 5 esitetyn kaltaisessa diagrammissa; tällainen populaatio on usein totuttu liittämään 
komatiittisiin nikkelimalmeihin. Mainitun populaation näytteet sijoittuivat Värriön lohkon reu-
noille ja lohkoa leikkaavaan rakenteeseen, joka myöhemmin kairattiin rei’illä R12 ja R13. 

Kairaus keskitettiin petrologisen mallinnuksen Ni-malmeille otolliseksi indikoimille alueille. 
Geofysikaalinen mallinnus osoitti intruusion olevan ruuhimainen muodoltaan, mutta liian syvä 
(n. 1300-2700 m) lävistettäväksi käytettävissä olevalla kairauskalustolla. Ainoastaan aivan muo-
dostuman läntisimmälle osalle tulkinta indikoi alle 300 m syvyyttä, minkä vuoksi tämä lohko 
lävistettiin kahdella liki vertikaalisilla rei’illä (R20 ja R21). 

 

2.2 Geofysikaaliset mittaukset 

Värriön ultramafisen intruusion tutkimuksissa vuosina 2002-2006 on käytetty hyväksi useassa 
eri vaiheessa mitattua geofysiikan aineistoa. Alueellinen painovoimakartoitus (APV) muodostu-
man alueella tehtiin vuonna 2002 pistetiheydellä 4 p/km2. Mittausaluetta on edelleen laajennettu 
itään ja pohjoiseen vuosina 2005 – 2007. Tällä hetkellä APV-mittaukset kattavat noin 1450 km2 
suuruisen alueen. Alueen aerogeofysikaalinen matalalentoaineisto on peräisin jo 1970-luvulta, 
sillä Tulppion ja Savukosken pohjois-eteläsuuntainen lentomittaus tehtiin vuosina 1977 ja 1978. 
Intruusion alueella tehtiin vuonna 2005 tihennyslentomittaus, jonka tuoma lisätieto on ollut mer-
kittävässä asemassa alueen tutkimuksissa. Hyvälaatuinen n. 250 km2 alueen kattava 50 metrin 
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linjavälillä tehty tihennyslento on pitkälti korvannut laaja-alaiset maastogeofysiikan mittaukset, 
joita on tämän vuoksi tarvinnut tehdä ainoastaan tunnusteluluonteisesti kairausten ohjaamiseksi 
ja geologisten havaintojen tueksi. Tunnusteluluonteisia hajaprofiilimittauksia on tehty magneetti-
sella, VLF-R- ja IP-menetelmällä.  

Oleellisena osana intruusion geofysikaalisia tutkimuksia ovat olleet myös sähkömagneettiset sy-
väluotaukset kevättalvina 2005 ja 2006. Mittausten tarkoituksen on ollut paikantaa mahdollisia 
malminetsinnällisesti kiinnostavia syväjohteita. Taajuusalueen mittauksia on alueella tehty Sam-
po-laitteistolla (Gefinex 400S) kevättalvina 2005 ja 2006. TEM –mittauksia alueella tehtiin ke-
väällä 2006, jolloin testattiin GTK:n Strobe-laitteistoa. Näiden mittausten perusteella Värriön 
muodostuman ultraemäksisten lohkojen sisäosat ovat hyvin resistiivisiä, eikä johteita havaittu.  

Maastomittausten lisäksi on alueelle kairatuista rei’istä tehty petrofysiikan laboratoriomittauksia 
reikäsydämien tiheydestä, suskeptibiliteetista ja magneettisesta remanenssista. Tutkimuksiin liit-
tyvien geofysiikan aineistojen tarkemmat kuvaukset ja tulkinnat on esitetty raportissa Lahti et al. 
(2007). Tähän raporttiin liitetty geofysiikan aineisto on kuvattu liitteessä 2. 

2.3 Kallioperäkartoitus ja siihen liittyvä näytteenotto 
Koko Itä-Lapin emäksisten-ultraemäksisten kivien tutkimusta valmisteltiin noin 400 petrologisen 
näytteen otolla, näytteistä noin 40 sijoittui Värriöjoen muodostumaan, joista edelleen 24 valtaus-
alueelle tai sen välittömään läheisyyteen (liite 3). Hankkeella oli myös käytössä J. Vuollon pro 
gradu –työn yhteydessä teetetyt kokokivianalyysit (70 kpl), sekä muutamia Turun yliopiston 
nikkeliprojektin kokokivianalyysejä (5 kpl). 

2.4 Kairaukset 

Kompleksin alueelle kairatut reiät on esitetty kuvassa 3. Liitteessä 1 on esitetty tarkemmin val-
tausalueen ja sen välittömään läheisyyteen kairatut reiät. Taulukkoon 2 on koottu yhteenveto kai-
rauksista. 

Kairauksia on suoritettu kolmessa eri vaiheessa, joista ensimmäinen ja kolmas vaihe kohdistui 
valtausalueelle. Ensimmäisen vaiheen kairaus käsittää yhteensä 5 reikää (R10-R14), yhteispituu-
deltaan 1094.55m. Kairaus alkoi joulukuussa 2004, jatkuen huhtikuun alkuun 2005. Kairaus 
kohdistui pääasiassa intruusion etelä- ja pohjoiskontakteihin. Reikä R12 jouduttiin keskeyttä-
mään kiven rikkonaisuuden takia ja sitä korvaamaan kairattiin reikä R13. Kairauksella pyrittiin 
selvittämään intruusion rakennetta ja mahdollisten sulfidimineralisaatioiden esiintymista in-
truusion kontakteissa. 

Ensimmäistä kairausvaihetta täydennettiin alkuvuoden 2006 (III vaihe) kairauksilla, joista neljä 
(R0020-R0023) sijaitsee valtausalueen lähiympäristössä. Kahdella ensimmäisellä, lähes pystyllä 
reiällä pyrittiin lävistämään intruusion läntisin pää ja kahdella seuraavalla (R0022-R0023) tutkit-
tiin mahdollista kontaktin sulfidimineralisaatiota, josta oli saatu viitteitä kahdesta hieman sulfi-
deja sisältävästä paljastumanäytteestä. Täälläkin ensimmäinen reikä (R0022) jouduttiin keskeyt-
tämään kiven rikkonaisuuden takia ja kairaamaan uusi reikä (R0023) hieman eri paikkaan. Näi-
den neljän reiän lisäksi kairattiin yksi reikä (R0024) Liessijoen lohkon eteläkontaktiin, sekä yksi 
lähes pysty syväreikä (R0025, pituus 591.30m) Liessijoen ja Leppäselän lohkojen väliin. Tällä 
pyrittiin selvittämään tihennyslentokartalla esiintyvää magneettista anomaliaa, joka painovoima-
tulkinnan mukaan olisi ultramafisesta kivestä koostuva, pohjoiseen päin painuva putki tai laatta, 
jonka yläpinta on 100-400 metrin syvyydellä.  



   6 
  
 
 

      
  

II vaiheen kairaukset Värriöjoen intruusiolla liittyivät laajempaan, kevyellä kairauskalustolla 
suoritettuun näytteenotto-ohjelmaan. Kairauksilla tutkittiin lyhyillä, n. 20-60m pitkillä rei'illä 
kompleksin eteläisten lohkojen kontaktien mahdollisia sulfidimineralisaatioita, sekä Leppäselän 
tapauksessa laajaa, heikkoa aerosähköistä anomaliaa. 

Kairauksen ohjauksesta ja valvonnasta vastasivat Pertti Heikura ja Seppo Kurttila talvella 2004-
2005 sekä Markku Iljina ja Seppo Kurttila v. 2006. 

 

 
Kuva 3. Värriöjoen intruusion kairauspisteet. Taustana on vinovalaistu aeromagneettinen tihen-
nyslentokuva. 
Figure 3. Drilling sites at Värriöjoki intrusion. Background is shaded magnetic low-altitude 
flight image. 
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Taulukko 2. Värriöjoen intruusion kairaukset. Sijainti esitetty kuvassa 2. 

Table 2. Diamond drilling at Värriojoki intrusion. Location in figure 2. 
Koordinaatit KKJ 

Coordinates 
Korkeus 
Elevation 

Reikätunnus 
Hole-ID 

X 
Northing 

Y 
Easting 

Z 

Suunta/ 
kaltevuus 
Azimuth/ 

dip 

Pituus 
Lenght 

m 

Maata 
Overburden 

m 

Valokuvaus 
Photographed 

 Valtausalueen kairaukset  
M471204R10 7494.687 4452.250 260 215/45 264.50 2.60 X 
M471205R11 7493.350 4453.140 265 180/45 224.50 6.70 X 
M471205R12 7493.550 4454.910 255 130/45 68.75 1.20 X 
M471205R13 7493.530 4454.933 255 130/45 263.55 3.40 X 
M471205R14 7494.710 4454.735 218 25/45 273.25 2.30 X 

    Yht. 1094.55 m   
 Valtausalueen lähistön kairaukset  

M471206R0020 7494.200 4451.890 248 180/85 314.95 2.50 X 
M471206R0021 7495.050 4452.500 230 180/85 263.90 13.10 X 
M471206R0022 7494.423 4456.130 205 215/45 38.35 12.15 X 
M471206R0023 7494.400 4456.000 208 180/45 200.35 24.30 X 

    Yht. 817.55 m   
 Muut muodostuman kairaukset  

M471206R0024 7490.210 4457.150 247 225/45 171.00 1.00 X 
M471206R0025 7488.000 4459.260 258 270/85 591.30 14.60 X 
M471405P317 7490.580 4463.030 235 230/55 41.80 10.60 X 
M471405R318 7490.485 4462.930 240 50/55 62.55 10.70 X 
M471405R319 7490.540 4462.990 238 50/55 47.65 5.40 X 
M471306R203 7487.050 4460.100 277 360/55 49.30 13.50 X 
M471306R204 7487.390 4460.290 288 360/55 25.20 14.90 X 
M471306R205 7487.330 4460.290 287 360/55 28.10 11.00 X 
M471306R206 7487.255 4460.290 285 360/55 25.10 8.00 X 
M471306R207 7486.950 4460.100 273 360/55 24.20 8.00 X 
M471306R208 7486.840 4460.100 269 360/55 26.30 4.60 X 
M471306R209 7486.700 4460.100 267 180/55 29.30 6.00 X 
M471106R100 7489.910 4458.045 245 360/55 28.50 19.60 X 
M471106R101 7489.995 4458.045 245 360/55 24.65 11.00 X 
M471206R15 7490.025 4459.550 244 360/55 34.30 12.50 X 
M471206R16 7490.350 4459.550 245 360/55 21.50 7.60 X 
M471206R17 7490.260 4459.550 248 360/55 30.70 11.00 X 
M471206R18 7490.300 4459.550 251 360/55 18.30 6.60 X 
M471206R19 7490.060 4458.045 251 360/55 20.25 11.70 X 

    Yht. 1300.00 m   
Yhteensä    3209.10 m   

 

2.5 Valtauksista luopumisen syy 
Kairauksilla pystyttiin osoittamaan, että paljastumahavainnoista tehtyjen petrologisten mallin-
nusten indikoimat Ni-malmeille otolliset MgO-rikkaat/Cr-köyhät ultramafiset kivet reunustavat 
Värriön lohkoa (ks. R14 ja R0023, liite 4) samoin todennettiin muodostumaa leikkaava maini-
tunkaltainen vyöhyke (R13, liite 4). Intruusion reunaosat ovat paikoin sulfidipitoisia, mutta sul-
fidien määrät ovat alhaisa, eivätkä Ni-, Cu- ja PGE-pitoisuudet juuri erottuneet taustasta. Myös-
kään Cr- tai Fe-Ti-V-oksidirikastumista ei saatu viitteitä lukuun ottamatta joitakin pieniä kro-
miittisegregaatioita (cm-luokkaa), jotka ovat tyypillisiä tutkitunkaltaisille kiville. Värriöjoen in-
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truusio näyttäisi olevan täysin sulfidiköyhien felsisten gneissien ympäröimä, sekä reunoiltaan 
että pohjaosastaan. Merkit kontaminaatiosta ovat vähäiset ja sulfidien likvaatiota ei näytä tapah-
tuneen. Näiden seikkojen perusteella tutkimusten jatkamista ei pidetty perusteltuna ja valtauksis-
ta luovuttiin. 

3 KEMIALLISET ANALYYSIT JA KIILLOTETUT OHUTHIEET 
Värriöjoen intruusiokompleksin tutkimuksissa on kairasydämistä otetuista näytteistä teetetyt ke-
mialliset analyysit on esitetty taulukossa 3. Malmianalyysit on pääasiallisesti tehty 2 metrin ana-
lyysivälillä. Kokokivianalyysit on tehty 25-50 cm:n mittaisista kairasydänpätkistä. Reikäkohtai-
set tiedot kemiallisista analyyseistä ja kiillotetuista ohuthieistä on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko3. Kairasydämistä teetetyt analyysit ja kiillotetut ohuthieet. 
Table 3. Chemical analyses and polished thin sections of the drill cores. 

Malmianalyysit 
Ore analyses 

Petrologiset analyysit 
Petrological analyses 

Reikätunnus Kiillotetut  

704P 
(Au, Pd, Pt) 510P 175X  

 
308M 

 
811L 

 

ohuthieet 
Polished 

thin sections 

Hole-ID 
Tilausnumero 
Analysis order 

no. n n n n n n 
Valtausalueen kairanreikien analyysit 

M471204R10 83960 13 13 6 2 - 7 
M471205R11 83961, 201030 8 4 8 3 - 7 
M471205R12 - - - - - - - 
M471205R13 83962, 201031 6 - 10 4 - 8 
M471205R14 83970 - - 6 1 - 4 

Valtausalueen lähistön kairanreikien analyysit 
203667, 
203692 M471206R0020 4 4 12 3 12 5 

203668, 
203692 M471206R0021 13 13 13 6 13 5 

M471206R0022 - - - - - - - 
203690, 
203692 M471206R0023 14 14 11 7 11 6 

 

4 TULOKSET 

4.1 Intruusion geologia 

Kairausten perusteella Värriöjoen intruusio koostuu pääosin ultramafisista, duniittisista kivistä, 
sekä vähäisemmässä määrin peridotiiteista ja pyrokseniiteista (kuva 4). Duniitteja esiintyy erityi-
sesti Värriön ja Liessijoen päälohkoilla, sekä Leppäselästä pohjoista kohti lähtevässä ultramafi-
sessa "putkessa". Peridotiittisia ja pyrokseniittisia kiviä esiintyy päälohkojen koillis- ja lounais-
kontakteissa. Pienemmät Venehaaran ja Leppäselän lohkot näyttäisivät koostuvan pääasiassa pe-
ridotiiteista ja pyrokseniiteista.  

Värriöjoen intruusion läntisen päälohkon kivet ovat pääosin varsin monotonisia duniitteja. Loh-
kon keskiosiin kairatussa reiässä R13 esiintyy hyvin vähän koostumusvaihtelua. Volatiiliton 
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MgO pitoisuus vaihtelee 44.79 ja 47.01 prosentin välillä. Al2O , TiO3 2 ja CaO pitoisuudet ovat 
hyvin alhaisia (ks. liite 4). Fe-pitoisuus näyttäisi kasvavan tasaisesti syvyyden myötä. Ainoa al-
kuaine, jonka suhteen tapahtuu merkittävämpiä muutoksia on kromi, joka on hyvin alhainen rei-
än alussa (n. 0.12 % Cr2O3, volatiiliton), mutta kohoaa sen jälkeen jyrkästi n. 1 prosenttiin 
Cr O2 3:a. Kromipitoisuuden jyrkkää vaihtelua esiintyy myös eräissä muissa kairanrei'issä (ks. liite 
4). Kromipitoisuuden vaihtelu kuvastaa kromiitin esiintymistä kumulusfaasina: alhaisen Cr:n 
näytteissä ei esiinny kromiiittia ja johtuen kiven vähäisestä interkumulusmateriaalin (sulan) mää-
rästä pitoisuudet jäävät mataliksi.  

Myös muut kairauksissa lävistetyt duniitit ovat koostumukseltaan varsin homogeenisia, ainoas-
taan Fe- ja Cr-pitoisuuksissa esiintyy suurempaa vaihtelua. Intruusion kontakteja lähestyttäessä 
kivien muuttumisaste asteittain kasvaa ja primäärimineraalit ovat korvautuneet serpentiinillä, 
kloriitilla, talkilla ja amfiboleilla. 

Kokivianalyysien perusteella intruusion koillis- lounaiskontakteissa esiintyy muutamista metreis-
tä muutamiin kymeniin metreihin paksu peridotiiteista ja pyrokseniiteista koostuva vyöhyke, jo-
ka on lävistetty Värriön lohkolla kairanreillä R10, R11, R14 ja R0023. Kivien kemiallisessa 
koostumuksessa tämä näkyy MgO pitoisuuden laskuna ja vastaavasti CaO, Al O  ja TiO2 3 2 pitoi-
suuksien kasvuna. Intruusion ohuessa länsipäässä, joka lävistettiin rei'illä R0020 ja R0021, tämä 
vyöhyke on huomattavasti kapeampi tai se puuttuu kokonaan. Intruusion ulkokontaktissa esiin-
tyy lähes poikkeuksetta kapea kloriittiliuskevyöhyke, joka kemialliselta koostumukseltaan on 
lähinnä peridotiittinen-pyrokseniittinen. Kloriittiliuskeen ja ympäristön gneissien välissä esiintyy 
paikoin emäksistä kiveä, jonka ulkoasu vaihtelee keskirakeisesta gabrosta pienirakeiseen vaihte-
levasti suuntautuneeseen vulkaniittimaiseen kiveen. Tätä kiveä on tavattu Värriön lohkon luo-
teis- (R10 ja R11) ja pohjakontaktissa (R0020 ja R0021), sekä Leppäselän "putken" kattokontak-
tissa. Kemiallisesti nämä kivet muodostavat oman ryhmänsä (kuvat 4-6) ja ne edustanevat samaa 
yksikköä, mikä näkyy hyvin mm. REE-diagrammissa (kuva 7). 
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Kuva 4. Värriöjoen intruusion analysoidut näytteet CaO-MgO-Al O  diagrammilla (n=200). 2 3
Figure 4. Rock samples analysed from the Värriöjoki intrusion on the CaO-MgO-Al O2 3 diagram 
(n=200). 

 

 
Kuva 5. MgO vs. Cr O  –diagrammi Värriöjoen intruusion kiville. Symbolit kuten kuvassa 4. 2 3
Figure 5. MgO vs. Cr O  diagram for Värriöjoki intrusion rocks. Symbols as in fig. 4. 2 3
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Kuva 6. MgO vs. Ni –diagrammi Värriöjoen intruusion kiville. Symbolit kuten kuvassa 4. 
Figure 6. MgO vs. Ni diagram for Värriöjoki intrusion rocks. Symbols as in fig. 4. 
 

Kuvan 5 MgO-Cr O  diagrammissa on nähtävissä korkean MgO:n ja alhaisen Cr2 3 2O3 populaatio: 
tämä piirre liittyy usein komatiittisiin Ni-Cu-PGE mineralisoitumiin. Duniittien analysoidut Ni 
pitoisuudet ovat yleisesti välillä 0.2-0.4 % ja peridotiittien välillä 0.15-0.3 %. Selviä merkkejä 
nikkelin köyhtymisestä, joka voisi viitata sulfidisulan erkaantumiseen, ei ole vaikkakin Ni pitoi-
suuden vaihtelu samalla MgO pitoisuudella onkin varsin suurta (kuva 6). 

Analysoidut rikkipitoisuudet jäivät hyvin alhaisiksi ollen yleensä alle 0.01 %. Ainoastaan muu-
tamassa reunavyöhykkeen peridotiitissa pitoisuus nousee välille 0.1-0.3 % (R0023). Kokokivi ja 
REE-analyyseissä on paikoin indikaatioita heikosta sivukiven aiheuttamasta kontaminaatiosta 
(näkyy voimakkaimmin reiässä R0023), mikä on voinut aikaansaada heikon sulfidipirotteen syn-
nyn, joka ei kuitenkaan ole vaikuttanut kiven Ni pitoisuuteen. Platinametalli- ja kultapitoisuudet 
jäivät intruusion kivissä yleisesti alle määritysrajan (10 ppb). 

Intruusion reunaosien emäksisessä kivessä esiintyy paikoin heikkoa silmin nähtävää kiisupirotet-
ta, mutta myös näissä kivissä pitoisuudet jäivät alhaisiksi; parhaassa 2 m:n lävistyksessä Cu pi-
toisuus on 0.12 % (R10). Jalometalleista Au pitoisuudet ovat yleisesti hieman koholla (10-50 
ppb) ja yhdessä 2 m:n lävistyksessä (R0020) Au pitoisuus kohoaa 970 ppb:aan. Samassa lävis-
tyksessä myös kupari on koholla (941 ppm). Myös platinametallispitoisuudet ovat paikoin (lä-
hinnä R10) hieman koholla, korkeimpien pitoisuuksien ollessa 46 ppb platinaa ja 18 ppb palla-
diumia.  
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Kuva 7. REE-kuvaaja intruusion ultramafisille kiville, kontaktin emäksisille kiville ja ympäris-
tön tonaliitille. 
Figure 7. REE diagram for the ultramafic rocks of the intrusion, mafic rocks at the contact and 
tonalite outside the contact. 
 

 

5 YHTEENVETO 
Värriöjoen intruusio merkittävä ultramafisten kivien muodostuma Itä-Lapissa, joka koostuu pää-
asiassa duniiteista ja peridotiittisista kivistä. Magma, josta intruusion kivet ovat kiteytyneet oli 
koostumukseltaan komatiittinen; Vuollon (1986) pro gradu –työssä analysoimien oliviinien fors-
teriittipitoisuuksien perusteella magman MgO pitoisuus oli n 23 %. Intruusiokompleksi edustaa 
todennäköisesti komatiittisen magman tulokanavasysteemiä. Tämän tyyppisiin systeemeihin voi 
liittyä merkittäviä Ni-Cu-PGE malmeja, joista ei kuitenkaan tämän tutkimuksen yhteydessä löy-
detty selviä indikaatioita. 

 

6 TUTKIMUSAINEISTON SÄILYTYS JA AINEISTOTALLENNE 
Kairasydämiä säilytetään GTK:n valtakunnallisessa kairasydänvarastossa Lopella. Kaikki val-
tausalueen ja sen lähiympäristön numeerinen aineisto, kuten kairasydänraportit, kemialliset ana-
lyysit, geofysikaaliset mittaustulokset ja geologinen kartta, on tallennettu tähän raporttiin liitty-
vään aineistotallenteeseen. Tallenne sisältää myös tämän raportin sekä erillisen geofysikaalisten 
tutkimusten tulkintaraportin (Lahti et al., 2007) pdf muodossa. 
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 Liite 1 

 

Valtaukset, sekä valtausalueille ja niiden välittömään läheisyyteen kairattujen reikien sijainnit. 
Claim areas, and the location of drill holes within the claim areas and in the near vicinity. 

 

 
 



 

      
  

 Liite 2 

 

Savukoski, Värriö 
Maastogeofysiikan mittaukset / Geophysical ground surveys 
Valtausraporttiin liitetty aineisto / Data included to report 

 
Magnetic 
 
 Data file:   02mg471210_1.xyz (2002) 
 Equipment:  Proton magnetometer 
 Area:  4 profiles 
 Line direction:  NNE-SSW 
 Point separation: 20m 
 
 
VLF-R  
 
 Data files:   02vr471210_1.xyz (2002), 
   06vr4712_1.xyz (2006), 06vr4712_2.xyz (2006) 
 Equipment:  Geonics EM16R 
 VLF-R stations: DHO38  23.4 kHz 
 Area:  6 profiles (2 long and 4 very short profiles) 
 Line direction:  Varies 
 Point separation: 20m 
 
   
DC-IP 
 
 Data file:  02ip471210_1.xyz  (2002) 
 Equipment:  Scintrex IPR_10 
 Array: Dipole-dipole  (a=20m, n=3)  
 Area: 2 profiles 
 Line direction: NNE-SSW 
 Point separation: 20 m 
 
 
EM SAMPO –soundings (frequency domain wide-band EM-sounding system) 
 Data files: line_4454000.sam, line_4455000.sam, line_4458400.sam, 

line_4458900.sam , kontiovuotso_line1.sam, kon-
tiovuotso_line2.sam, line_4456000.sam, otesma_line2.sam  (ascii 
–format) 

  line*.gdb (geosoft database files) 
  gdb_description.rtf  (description of *.gdb file) 
  sampo_description.doc  (description of SAMPO) 
 Equipment:  Gefinex 400S ( SAMPO) 
 Array: Inline, loop separation 500 m, Tx_loop 50x50 m 
 Profiles: 8 profiles 
 Point separation: 100 m 
 
 



 

      
  

STROBE-TEM –sounding (time domain single loop EM-sounding system) 
 Data files:  kontio1.txt - kontio20.txt  (Kontiovuotso, 20 points) 
  tamma1-tamma8.txt (Tammakkosuvanto, 8 points) 
 Equipment:  STROBE 
 Loop size: 100x100 m 
 Areas: 28 loop in 2 different areas 
 Point separation: 100 m 
 
 
 
 

Raporttiin liitetyt maastogeofysiikan mittaukset. 
Table 1. Geophysical ground measurements included to report in Värriö area. 

 
points line_km profiles  

Magnetic 938 18.6 4 
EM; VLF-R 620 12.2 6 
IP    
  dipole-dipole 487 9.5 2 
  
SAMPO_EM 153 ~15.0 8 
STROBE_TEM    
  single loop 28 ~2.6 2 areas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
  

 

 
Indeksikartta valtausraporttiin liitetystä maastogeofysiikan aineistosta Värriön alueelta. 
Figure 1. Index map of ground geophysical data included to claim report in Värriö area. (Basemap @ 
National Land Survey of Finland, license 13/MYY/07). 
 

 

 

 

 



 

      
  

 Liite 3 

 

Paljastuma- ja lohkarehavainnot valtausalueelta ja sen ympäristöstä. 
Outcrop and boulder observations from the claim areas and near vicinity. 

 

Koordinaatit KKJ 

Coordinates 

Kivilaji Analysoitu Havaintotunnus Tyyppi 

Type Rock type Analysis  

X Y 

Northing Easting 

282-TPV-83 Paljastuma 7493620 4452480 Duniitti  

283-TPV-83 Rakka 7493820 4452200 Duniitti  

284-TPV-83 Rakka 7493630 4452200 Ultramafiitti  

104-JPP-92 Paljastuma 7493170 4453220 Ultramafiitti  

105-JPP-92 Rakka 7493350 4453650 Ultramafiitti  

106-JPP-92 Rakka 7493750 4452450 Ultramafiitti  

27-JSMA-02 Paljastuma 7493769 4452211 Ultramafiitti X 

28-JSMA-02 Paljastuma 7493841 4452209 Ultramafiitti X 

29-JSMA-02 Paljastuma 7493872 4451196 Ultramafiitti X 

30-JSMA-02 Paljastuma 7493662 4452281 Ultramafiitti X 

17-SLK-02 Paljastuma 7495529 4453143 Ultramafiitti X 

18-SLK-02 Paljastuma 7495529 4453143 Ultramafiitti X 

19-SLK-02 Paljastuma 7495539 4453086 Ultramafiitti X 

20-SLK-02 Paljastuma 7495574 4452976 Serpentiniitti X 

21-SLK-02 Paljastuma 7495631 4452929 Ultramafiitti X 

27-SLK-02 Paljastuma 7494318 4456001 Ultramafiitti X 

28-SLK-02 Paljastuma 7494366 4455850 Ultramafiitti X 

104-SLK-02 Paljastuma 7493886 4452106 Ultramafiitti X 

105-SLK-02 Paljastuma 7493849 4452102 Ultramafiitti X 

106-SLK-02 Paljastuma 7493752 4452148 Ultramafiitti X 

107-SLK-02 Rakka 7493619 4452237 Amfibiliitti X 

109-SLK-02 Paljastuma 7493351 4451970 Graniitti X 

34-JER-05 Paljastuma 7493820 4452222 Serpentiniitti  

35-JER-05 Paljastuma 7493165 4453245 Serpentiniitti  

 

 



 

      
  

 Liite 4 
Valtausalueen ja sen ympäristöön kairattujen reikien kivilajit ja eräiden tärkeimpien kemiallisten 
komponenttien vaihtelu syvyyden mukaan (yksiköt prosentteja, paitsi REE:lle ppb). 
Rock-type logs and variation of some of the most important chemical constituents along the core 
(oxides and elements as percents, except REE which are in ppb). 
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