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Abstrakti 

 

Tässä työssä tutkitaan kullan ja kuparikiisun esiintymistä Pahtavaaran kaivoksen 

Karoliina- ja Länsi-malmeissa. Pahtavaaran kaivoksen malmit sisältävät yleisesti vähän 

kiisuja, mutta Karoliina- ja Länsi-malmit ovat tässä suhteessa poikkeuksia, sillä niissä 

esiintyy keskimääräistä enemmän rikkikiisua. Analysoitaessa on saatu samoista 

näytteistä jopa prosenttien kuparipitoisuuksia ja korkeita kultapitoisuuksia, ja halusin 

selvittää, esiintyykö näissä malmeissa kulta ja kuparikiisu yhdessä vai ei. 

Tutkimiseen on käytetty mikroskooppia, joka on yhdistetty polarisaatio- ja 

malmimikroskooppi. Sillä tutkittiin valittuja kiillotettuja ohuthieitä ja kiillotettua 

kivinappeja. Näytteistä vain yhdestä löytyi näkyvää kultaa. Se on 

dolomiittijuonikivessä, jossa on noin 20 % kuparikiisua kuparikiisurakeen ja 

dolomiittimineraalin välissä.  

Tutkimusten perusteella tulin siihen tulokseen, että vaikka kullan esiintyminen korreloi 

paikoin positiivisesti kuparikiisun esiintymisen kanssa, ne eivät suoraan liity toisiinsa. 

Todennäköisemmin kuparikiisun synty liittyy samaan prosessiin, joka on synnyttänyt 

kultaa sisältävät dolomiittijuonet. 
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1. JOHDANTO 

Pahtavaaran kultakaivos sijaitsee Sodankylän kunnassa, noin 25 kilometriä 

kuntakeskuksesta pohjois-luoteeseen. Geologian tutkimuslaitos (nyk. Geologian 

tutkimuskeskus) teki alueella kallioperäkartoitusta (Tyrväinen, 1979) sekä 

geokemiallista kartoitusta (Pulkkinen, 1983) 1970-luvulla, mutta tuolloisissa 

tutkimuksissa alueelta löytyi kohonneita pitoisuuksia vain nikkelin, kuparin ja sinkin 

osalta. Geologian tutkimuslaitoksen jatkotutkimuksessa löytyi Pahtavaaran etelä- ja 

lounaispuolelta selvästi taustapitoisuuksista kohonneita kultapitoisuuksia moreeni- ja 

rapakallionäytteissä (Karvinen, 1990). Mineralisaatio paikallistettiin 1980-luvun 

puolessa välissä ja ensimmäinen mineraalivara-arvio valmistui vuonna 1990. 

Pahtavaaran kaivos avattiin ensimmäisen kerran vuonna 1996. Omistajana oli tuolloin 

Terra Mining Oy. Yhtiö meni konkurssiin vuonna 2000 ja kaivos suljettiin. ScanMining 

Oy osti kaivoksen ja kaivostoiminta alkoi uudestaan 2003. Tätä jatkui vuoteen 2007, 

jolloin ScanMining Oy ajautui konkurssiin ja kaivos suljettiin taas. Pahtavaaran 

kaivoksen nykyinen omistaja Lappland Goldminers osti kaivoksen vuonna 2008 ja 

jatkoi toimintaa, kunnes hakeutui konkurssiin keväällä 2014. Keväällä 2016 

kanadalainen Rupert Recources allekirjoitti ostosopimuksen Pahtavaaran kaivoksesta 

puolen vuoden optiolla (Rupert Recources, News release). 

Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, esiintyykö Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja 

Länsi-malmeissa kultaa yhdessä kuparikiisun kanssa merkittäviä määriä vai liittyykö 

malmien suuret kulta- ja kuparipitoisuudet samoissa näytteissä kiisupitoisen 

vyöhykkeen välittömässä läheisyydessä oleviin dolomiittijuoniin, joissa Pahtavaarassa 

esiintyvä kulta pääasiassa esiintyy. 

 

2. GEOLOGINEN TAUSTA 

Pahtavaaran kaivos sijaitsee Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä. Laajempi katsaus 

Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeestä löytyy esimerkiksi teoksen Precambrian Bedrock 

of Finland – Key to the Evolution of the Fennoscandian Shield luvusta Central Lapland 

greenstone belt (Hanski ja Huhma, 2005). 
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2.1. Keski-Lapin vihreäkivivyöhyke 

Keski-Lapin vihreäkivivyöhyke muodostuu arkeeisen pohjakompleksin päälle 

kerrostuneista vulkaniiteista ja sedimenteistä, jotka muodostavat alueellisesti vaihtelevia 

metamorfoituneita kerrossarjoja. Keski-Lapin vihreäkivivyöhyke on jaettu viiteen 

litostratigrafiseen yksikköön, jotka ovat vanhimmasta nuorimpaan Sallan, Onkamon, 

Sodankylän, Savukosken ja Kittilän ryhmät (Lehtonen et al., 1998).  

Sallan ryhmä muodostuu metavulkaniiteistä, joiden koostumus vaihtelee 

intermediäärisiestä felsiseen. Voimakkaasti metamorfoituneissa kivissä on kuitenkin 

paikoin säilynyt alkuperäiset vulkaaniset rakenteet. Onkamon ryhmä muodostuu mafis-

intermediäärisistä laavoista sekä ultramafisista agglomeraateista ja tuffeista. Sallan ja 

Onkamon ryhmät muodostaneen aktiivisen vulkanismin kauden jälkeen oli geologisesti 

rauhallisempi kausi, jonka aikana muodostuivat Sodankylän ryhmän sedimentit. 

Sodankylän ryhmä muodostuu kvartsiiteista, kiilleliuskeista ja mafisista laavoista. 

Savukosken ryhmä muodostuu hienorakeisista metasedimenttikivistä, kuten fylliitti ja 

mustaliuske, sekä mafisista tuffeista ja ultraemäksisistä vulkaniiteista. Kittilän ryhmä 

koostuu pääosin mafisista metavulkaniiteista. Lisäksi ryhmässä esiintyy monen 

tyyppisiä sedimenttikiviä, kuten metagrauvakkoja, fylliittejä, grafiittiliuskeita ja 

karbonaattikiviä. 

2.2. Pahtavaaran alueen geologia 

Pahtavaaran mineralisaatio sijaitsee Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen itäisessä 

keskiosassa, Savukosken ryhmän Sattasvaaran muodostumassa karttalehdellä Sattanen 

3714. Sattasvaaran muodostuma koostuu lähes pelkästään ultraemäksisistä laavoista ja 

pyroklastisista kivistä, jotka ovat koostumukseltaan komatiittisia ja pikriittisiä 

(Saverikko, 1985). Muodostuma on alueelliselta metamorfoosiasteeltaan 

vihreäliuskefasiesta. Vaikka kivien mineraalikoostumus on muuttunut huomattavasti, 

alkuperäiset vulkaaniset rakenteet ovat kuitenkin paikoin säilyneet erinomaisesti, 

etenkin Sattasvaaran lähiympäristössä. 

Pahtavaaran muuttumisvyöhykkeellä esiintyy kolmea eri pääkivilajia, jotka ovat 

amfiboli-kloriittiliuske, biotiittiliuske ja amfibolikivi (Korkiakoski, 1992). Lisäksi 

muuttumisvyöhykkeellä esiintyy kvartsijuonia, baryyttijuonia, dolomiittijuonia ja 

talkki-karbonaattijuonia. Kultaa esiintyy suurimpina pitoisuuksina kvartsi- ja 

baryyttijuonien yhteydessä, ja vähemmässä määrin dolomiittijuonissa. Pahtavaaran 
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muuttumisvyöhykkeen kivi- ja mineraalikoostumuksesta nähdään, että alueella on ollut 

myös hydrotermistä muuttumista. Paikoin alueellinen metamorfoosiaste on noussut 

amfiboliittifasiekseen. Tämän korkeamman metamorfoosiasteen synnyttäneet prosessit 

ovat samalla peittäneet alkuperäiset vulkaaniset rakenteet, eikä muuttumisvyöhykkeen 

kivissä ole liuskeisuuden lisäksi tunnistettavia rakenteita.  

Pahtavaaran tunnetut ja pitkälti jo louhitut malmit jatkuvat avolouhoksista jyrkähkössä 

kulmassa alaspäin ja länsi-lounaaseen. Länsi-malmi sijoittuu avolouhosten 

länsipuolelle. Se on muodoltaan itä-länsisuunnassa oleva linssimäinen malmio, joka 

jatkuu maan pinnasta syvimmillään viidenkymmenen metrin syvyyteen. Karoliina-

malmi sijaitsee Länsi-malmista pohjoiseen ja on samansuuntainen Länsi—malmin 

kanssa, mutta mittasuhteiltaan huomattavasti suurempi ja sijaitsee syvemmällä. Työn 

näytteet on otettu tunnelista, joka on noin 350 metrin syvyydellä maan pinnasta. 

Pahtavaaran malmeissa rikastettavissa oleva kulta esiintyy vapaana, eikä siis esiinny 

esimerkiksi kiisujen hilarakenteeseen sidottuna merkittävissä määrin. Yleisin 

Pahtavaaran muuttumisvyöhykkeen kiisu on rikkikiisu, ja sitäkin on pääsääntöisesti alle 

prosentti kivien mineraaleista (Korkiakoski, 1992).  

Karoliina-malmi on koostumukseltaan hyvin erilainen verrattuna Pahtavaaran muihin 

malmityyppeihin. Toisin kuin yleensä Pahtavaarassa (Korkiakoski, 1992), Karoliina-

malmissa esiintyy massiivista rikkikiisua sekä huomattavia kuparipitoisuuksia.  

Länsi-malmi poikkeaa koostumukseltaan hieman muista Pahtavaaran malmeista. 

Lännen malmille on tyypillistä niin sanottu sulfidivyöhyke, joka on monesti 

korreloitavissa vieressä tai lähistöllä kulkevaan, felsisistä mineraaleista (kvartsi, 

maasälvät) koostuvaan juoneen. Toisin kuin Karoliina-malmissa, Lännen 

sulfidivyöhyke on kooltaan pienehkö. Kairasydämissä sen leveys vaihtelee muutamista 

kymmenistä senttimetreistä muutamiin metreihin riippuen kairauskulmasta suhteessa 

sulfidivyöhykkeeseen. Sulfidivyöhykkeen koostumus vaihtelee sisältäen eniten 

rikkikiisua, vaihtelevasti kuparikiisua ja joskus pentlandiittia. Monesti 

sulfidivyöhykkeen läheisyydessä on myös dolomiittijuonikiveä, jolloin myös 

kultapitoisuudet ovat mahdollisia. 
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3. TUTKIMUSAINEISTO 

 

3.1. Kivinäytteiden valinta 

Näytteet on valittu niiden kuparikiisumäärän ja sijainnin perusteella. Näytteet MH01-

MH05 ovat käsinäytteitä maanalaiseen Karoliina-malmiin tehdystä tunnelista, jossa on 

Pahtavaaran malmille epätyypillisen paljon massiivista kuparikiisua dolomiittikiven 

yhteydessä. Näistä näytteistä ei ole analysoitu kultaa eikä muita alkuaineita. 

Näytteet MH06-MH14 ovat peräisin Länsi-malmin kairasydännäytteistä. Malmista on 

porattu timanttikairalla kairasydämiä, joiden halkaisija on 50,7 millimetriä. 

Kairasydämille on tehty geologinen raportointi, ne on jaettu noin metrin mittaisiksi 

näytteiksi ja niistä on valittu kiinnostavat alueet kullan ja määrättyjen muiden 

alkuaineiden pitoisuusanalyysia varten. Kaivoksen näytteenkäsittelyssä kairasydännäyte 

sahataan pitkittäin halki ja siitä lähetetään kolme neljäsosaa analysoitavaksi. Loput 

kairasydämestä jää kaivokselle mahdollista myöhempää tarvetta varten. Tämän työn 

näytteet olen valinnut jäljelle jääneistä kairasydämistä analysoitujen kupari- ja 

kultapitoisuuksien perusteella. 

 

4. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

4.1. Analyysimenetelmät 

Näytteet analysoitiin ALS Limited – yhtiön laboratoriossa. 

4.1.1. Kulta-analyysi 

Kulta-analyysit on tehty käyttäen fire assay –esirikastusta ja 

atomiabsorptiospektrometriaa (AAS). Analyysit tehtiin ALS:n Au-AA26–menetelmällä. 

Menetelmän määritysrajojen alaraja on 0,01 ppm ja yläraja 100 ppm (ALS 

MINERALS). 
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Fire assay -esirikastuksessa jauhettu näyte sekoitetaan juoksutteeseen, jossa on 

lyijyoksidia, natriumkarbonaattia, booraksia, piitä, muita reagentteja sekä 6 mg 

kultavapaata hopeaa. Näyte asetetaan upokkaaseen ja kuumennetaan uunissa noin 1000 

C-asteiseksi, jolloin näyte sulaa ja jalometallit erkanevat silikaattisulasta rikastuen 

upokkaan pohjalle muodostuneeseen lyijynappiin. Näytteen jäähdyttyä lyijynappi 

erotetaan silikaattikuonasta ja se asetetaan pieneen keraamiseen astiaan, ns. kapelliin. 

Sitä kuumennetaan, jolloin lyijy hapettuu ja absorboituu kapelliin jättäen jäljelle 

näytteeseen lisätyn hopean sekä mahdollisen kullan sisältävän jalometallihelmen. 

Helmi sulatetaan käyttäen 0,5 ml mietoa typpihappoa. Näytettä kuumennetaan 

mikroaaltouunissa ja siihen lisätään 0,5 ml väkevää suolahappoa. Liuoksen 

kuumentamista jatketaan mikroaaltouunissa alhaisella teholla. Metallien liuettua näyte 

jäähdytetään, laimennetaan 10 ml:lla tislattua vettä ja analysoidaan 

atomiabsorptiospektrometrillä.  

4.1.2. Kuparianalyysi 

Näytteiden kuparipitoisuus on analysoitu muiden valittujen alkuaineiden tavoin ALS:n 

ME-ICP41-menetelmällä, jossa kivijauhe liuotetaan kuningasveteen ja analysoidaan 

induktiivisesti kytketyllä plasma-atomiemissiospektrometrillä (ICP-AES). Menetelmän 

määritysrajojen alaraja kuparille on 1 ppm ja yläraja 10000 ppm. Jos näytteen 

kuparipitoisuus on ylittänyt testimenetelmän määritysrajan, näyte on analysoitu myös 

ALS:n Cu-OG46–menetelmällä.  

ME-ICP41-menetelmässä jauhettu näyte liuotetaan kuningasveteen grafiittiupokkaassa 

(ALS Minerals). Jäähdyttyään liuos laimennetaan 12,5 ml:lla deionisoitua vettä, 

sekoitetaan ja analysoidaan ICP-AES:lla. Cu-OG46-menetelmässä näyte liuotetaan 75 

prosenttisessa kuningasvedessä 120 minuuttia. Liuoksen jäähdyttyä se laimennetaan 100 

ml:lla deionisoitua vettä, sekoitetaan ja analysoidaan ICP-AES:lla.  

4.2. Mikroskooppitutkimukset 

Kivinäytteistä tehtiin kiillotetut ohuthieet tai kiillotetut kivinapit Oulun yliopiston 

ohuthielaboratoriossa. Karoliina-malmin käsinäytteistä tehtiin kaksi kiillotettua 

ohuthiettä ja kolme kiillotettua nappia. ja Länsi-malmin kivinäytteistä tehtiin 9 

kiillotettua nappia. 
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Näytteet on tutkittu Olympus BX60 -mikroskoopilla. Mikroskooppi on yhdistetty 

polarisaatio- ja malmimikroskooppi, jossa on lisäksi adapteri kameran liittämistä ja 

näytteiden valokuvaamista varten. Mikroskoopissa on 4-, 10-, 20-, 40- ja 60-kertaa 

suurentavat objektiivit. 

Yleiskuvat Länsi-malmin näytteistä on otettu Olympus OM-D E-M10 II–kameralla ja 

Olympus M.Zuiko Digital 14-42mm 1:3,5-5,6 objektiivilla. Kuvien kirkkautta ja 

kontrastia on säädetty tekstinkäsittelyohjelmalla. Mittakaavana kuvassa toimii 

taustapaperi, jonka ruudukko on kooltaan 7 mm x 7 mm. 

Mikroskooppikuvat näytteistä on otettu mikroskooppiin liitetyllä Olympus CAMEDIA 

C-3030 Zoom –kameralla. Valokuvat on otettu neljä, kymmenen ja kaksikymmentä 

kertaa suurentavilla objektiiveilla. 

4.3. Menetelmien soveltuvuus 

Näytteet on analysoitu näytteenottohetkellä Pahtavaaran kaivoksen malminetsinnässä 

käytetyillä analyysimenetelmillä. Menetelmät on valittu niiden malminetsintään 

soveltuvien määritysrajojen ja tarkkuuden perusteella. 

Olympus BX60 -mikroskooppi on tarkkuudeltaan riittävä tähän tutkimukseen, koska 

tarkoituksena on selvittää, voiko näytteiden suuret kultapitoisuudet liittyä kuparikiisuun 

ja hippukullan esiintymiseen sen yhteydessä.  

 

5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1. Analyysitulokset 

Taulukossa 1 on esitetty näytteen nimi, kairareiän numero ja näytteen sijaintisyvyys, 

analyysimetrin näytenumero ja näytteen kulta-, kupari-, nikkeli- ja hopeapitoisuudet. 

Näytteet MH-06 ja MH-07 on otettu samalta analyysimetriltä, jonka vuoksi niistä on 

samat näytenumerot ja analyysitulokset. 
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Taulukko 1. Länsi-malmin näytteiden ottosyvyydet ja analyysitulokset. 

 

 

Analyysituloksista näkyy, kuinka kullan ja kuparin (kuva 1), kullan ja hopean (kuva 2), 

ja nikkelin ja kuparin (kuva 3) välillä on positiivinen korrelaatio. 

 

 

 

Kuva 1. Kullan ja kuparin välinen korrelaatio. 
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Kuva 2. Kullan ja hopean välinen korrelaatio. 

 

Kuva 3.Nikkelin ja kuparin välinen korrelaatio. 

 

5.2. Karoliina-malmin näytteet 

Karoliina malmin näytteistä kaksi, MH-01 ja MH-05, ovat kiillotettuja ohuthieitä ja 

loput pintakiillotettuja nappeja. Näytteet on tehty kaivostunnelin seinästä keväällä 2013 

otetuista käsinäytteistä. 
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5.2.1. MH-01 

Näyte on kiillotettu ohuthie keskirakeisesta, tummanvihreästä amfibolikivestä (kuvat 4 

ja 5). Kivi on käsinäyte kaivostunnelin seinästä, ja siinä on silmämääräisesti arvioituna 

noin 20 % kuparikiisua. Kuparikiisu esiintyy silikaattimineraalien välitiloissa 

vierasmuotoisina rakeina (kuva 6). 

Ohuthieen päämineraalit ovat aktinoliitti ja kuparikiisu. Aksessorisina mineraaleina on 

mm. sarvivälkettä, rikkikiisua ja kalsiittia. Näytteen kuparikiisu on vierasmuotoista, 

raekooltaan 0,1–2,0 mm. Rikkikiisu esiintyy näytteessä osittain omamuotoisena, 

raekooltaan 1-3 mm (kuva 7). Näytteessä ei ole mikroskooppisesti havaittavaa kultaa. 

 

 

 

Kuva 4. Mikroskooppikuva amfibolikivestä. Tasopolarisoitu läpivalo, nikolit  ||. Kuvan leveys 4 mm. Näyte 

MH-01. 
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Kuva 5. Mikroskooppikuva amfibolikivestä. Tasopolarisoitu läpivalo, nikolit +. Kuvan leveys 4,0 mm. Näyte 

MH-01. 

 

Kuva 6. Mikroskooppikuva amfibolikivessä olevasta kuparikiisusta. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 

4,0 mm. Näyte MH-01. 
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Kuva 7. Mikroskooppikuva amfibolikivessä olevasta rikkikiisusta ja kuparikiisusta, rikkikiisu kuvassa 

keskellä. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 4,0 mm. Näyte MH-01. 

 

5.2.2. MH-02 

Näyte on kiillotettu kivinappi dolomiittijuonessa olevasta massiivisesta kuparikiisusta. 

Kivi on käsinäyte kaivostunnelin seinästä, ja sen kuparikiisupitoisuus on 

silmämääräisesti arvioituna 10-20 %.  

Kuparikiisun (kuva 8) lisäksi näytteessä on aksessorisena mineraalina osittain 

omamuotoisia rikkikiisurakeita, joiden välitiloissa kuparikiisua esiintyy (kuva 9). 

Rikkikiisua esiintyy myös yksittäisinä vierasmuotoisina sulkeumina kuparikiisussa 

(kuva 10). Näytteen kuparikiisu on raekooltaan vaihtelevaa. Suuremmat rakeet ovat 

halkaisijaltaan 1–2 mm, kun taas pienimmät rakeet ovat halkaisijaltaan alle 0,2 mm. 

Näytteen rikkikiisurakeet ovat halkaisijaltaan 0,5-1,0 mm. Näytteessä ei ole 

mikroskooppisesti havaittavaa kultaa. 
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Kuva 8. Mikroskooppikuva kuparikiisusta. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 4,0 mm. Näyte MH-02. 

 

Kuva 9. Mikroskooppikuva kuparikiisusta rikkikiisurakeiden välitiloissa. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan 

leveys 1,6 mm. Näyte MH-02. 
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Kuva 10. Mikroskooppikuva rikkikiisusulkeumasta kuparikiisun sisällä. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan 

leveys 0,8 mm. Näyte MH-02. 

 

5.2.3. MH-03 

Näyte on kiillotettu kivinappi kuparikiisusta, joka esiintyy dolomiittijuonessa yhdessä 

massiivisen rikkikiisun kanssa. Kivi on käsinäyte kaivostunnelin seinästä, ja sen 

kiisupitoisuus on noin 80 %, josta 10 % on kuparikiisua. 

Näytteen kuparikiisu on pääosin massiivista, ja rakeet ovat vierasmuotoisia. 

Kuparikiisua esiintyy myös pieninä rakeina silikaattimineraalirakeiden välitiloissa sekä 

sulkeumina isojen rikkikiisurakeiden sisällä (kuvat 11, 12, 13). Raekoko vaihtelee 

esiintymistavan mukaan. Massiivisen kuparikiisun rakeiden halkaisija on suurimmillaan 

noin 0,2 mm. Rikkikiisu esiintyy osittain omamuotoisina rakeina sekä yksinään että 

sulkeumina kuparikiisussa (Kuvat 13, 14). Rikkikiisun raekoko vaihtelee suurempien 

rakeiden ollessa halkaisijaltaan 0,5–1,0 mm. Pienimmät rakeet ovat kooltaan alle 0,1 

mm. Näytteessä ei ole mikroskooppisesti havaittavaa kultaa. 
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Kuva 11. Mikroskooppikuva massiivisesta kuparikiisusta. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 0,8 mm. 

Näyte MH-03. 

 

Kuva 12. Mikroskooppikuva kuparikiisusulkeumista silikaatissa massiivisen kuparikiisun sisällä. Heijastava 

valo, nikolit ||. Kuvan leveys 0,8 mm. Näyte MH-03 20x, cpy in sil 
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Kuva 13. Mikroskooppikuva kuparikiisusulkeumasta rikkikiisussa sekä rikkikiisurakeita ympäröivästä 

kuparikkiisusta. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 1,6 mm. Näyte MH-03. 

  

 

Kuva 14. Mikroskooppikuva massiivisesta kuparikiisusta rikkikiisurakeiden reunustamana. Heijastava valo, 

nikolit ||. Kuvan leveys 4,0 mm. Näyte MH-03. 
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5.2.4. MH-04 

Näyte on kiillotettu kivinappi kvartsijuonessa olevista kuparikiisurakeista. Kivi on 

käsinäyte kaivostunnelin seinästä. Kvartsijuoni on kooltaan pieni; sen halkaisija oli 

suurimmillaankin vain muutamia senttimetrejä. Kuparikiisu esiintyy kvartsijuonessa 

aksessorisena mineraalina. 

Näytteen kuparikiisurakeet ovat vierasmuotoisia. Kiisut ovat todennäköisesti 

kiteytyneet osittain yhtä aikaa näytteen silikaattien kanssa, koska silikaattimineraalia 

näkyy pieninä sulkeumina rakeen keskiosissa, mutta myös kuparikiisua esiintyy pieninä 

sulkeumina raetta ympäröivissä silikaateissa (kuvat 15 ja 16). Näytteen kuparikiisun 

raekoko vaihtelee alle 0,1 mm halkaisijaltaan olevista rakeista halkaisijaltaan 1–2 mm:n 

rakeisiin. Näytteessä ei ole mikroskooppisesti havaittavaa kultaa. 

 

Kuva 15. Mikroskooppikuva kvartsijuonessa olevasta kuparikiisusta. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan 

leveys 4,0 mm. Näyte MH-04. 
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Kuva 16 Mikroskooppikuva kuparikiisusta. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 0,8 mm. Näyte MH-04. 

 

5.2.5. MH-05 

Näyte on kiillotettu ohuthie dolomiittijuonikivestä (kuvat 17 ja 18), jossa on massiivista 

kuparikiisua sekä hippukultaa (kuva 19). Kivi on käsinäyte kaivostunnelin seinästä, ja 

siinä on silmämääräisesti arvioituna 80 % dolomiittia ja 20 % kuparikiisua sekä 

hippukultaa. Näyte muistuttaa kuparikiisun osalta suuresti näytteitä MH-02 ja MH-03, 

mutta siinä ei esiinny silmämääräisesti havaittavaa rikkikiisua. Näyte on ainoa 

Karoliina-malmin näytteistä, joka sisältää näkyvää kultaa. Kultahippu on 

silmämääräisesti arvioiden vaaleampaa kuin Pahtavaaran näkyvä kulta yleensä. Tämä 

johtuu todennäköisesti kultahipun alhaisemmasta puhtausasteesta Pahtavaaran muiden 

malmien näkyvään kultaan verrattuna (Korkiakoski, 1992), eli näytteen kullan 

hopeapitoisuus on tavanomaista suurempi. 

Ohuthieen päämineraali on osittain omamuotoinen dolomiitti, jota on yli 95 % hieestä. 

Kuparikiisu esiintyy hieessä vierasmuotoisena yhdessä kullan kanssa (kuvat 19 ja 20). 

Kuparikiisun raekoko vaihtelee suurempien rakeiden 0,5 – 5 mm:stä dolomiittirakeissa 

sulkeumina ja niiden välitiloissa esiintyviin pienempiin, alle 0,1 mm halkaisijaltaan 

oleviin rakeisiin. Kulta esiintyy näytteessä yhdessä kuparikiisun kanssa (kuvat 19 ja 21), 
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dolomiittirakeiden väleissä (kuvat 20 ja 22) sekä sulkeumina dolomiittirakeissa (kuvat 

19 ja 20). 

 

 

 

Kuva 17. Mikroskooppikuva dolomiittikivestä. Läpikulkeva valo, nikolit ||. Kuvan leveys 4,0 mm. Näyte MH-

05. 
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Kuva 18. Mikroskooppikuva dolomiittikivestä. Läpikulkeva valo, nikolit ||. Kuvan leveys 4,0 mm. Näyte MH-

05. 

 

Kuva 19. Mikroskooppikuva dolomiittikivessä yhdessä olevista kuparikiisusta ja natiivista kullasta. 

Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 4,0 mm. Näyte MH-05. 
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Kuva 20. Mikroskooppikuva dolomiittirakeiden välitilassa olevasta kullasta. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan 

leveys 4,0 mm. Näyte MH-05. 

 

Kuva 21. Mikroskooppikuva dolomiittirakeen ja kuparikiisurakeen välissä olevasta natiivista kullasta. 

Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 1,6 mm. Näyte MH-05. 
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Kuva 22. Mikroskooppikuva kuparikiisurakeen reunassa ja dolomiittirakeiden väleissä olevasta kullasta. 

Heijastava valo. Kuvan leveys 0,8 mm. Näyte MH-05.  

 

5.3. Länsi-malmin näytteet 

Länsi-malmin näytteet ovat pintakiilloitettuja nappeja, ja ne ovat peräisin kolmesta 

vuosina 2011 ja 2012 kairatusta kairasydämestä. Näytteiden alustava valinta tehtiin 

analysoitujen näytemetrien kokonaiskuparipitoisuuden perusteella ja lopullinen valinta 

silmämääräisesti runsaasti kuparikiisua sisältävistä kairasydämen kohdista. 

5.3.1. MH-06 - MH-08 

Näytteet MH-06, MH-07 ja MH-08 ovat peräisin kairareiästä nro. 111886 (Kuva 23). 

Näyte MH-06 on syvyydeltä 23,08–23,12 ja näyte MH-07 on syvyydeltä 23,75–23,80 

m. Näytteet sijaitsevat samalla analyysimetrillä, josta on saatu seuraavat pitoisuudet: Au 

21,8 ppm, Ag 21 ppm, Cu 4,66 p.-% ja Ni 0,7 p.-%. 
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Kuva 23. Valokuva näytteistä MH-06, MH-07 ja MH-08. Kuvan leveys 12 cm. 

Näytteessä MH-06 on silmämääräisesti arvioituna noin 40 % kiisuja, joista kuparikiisua 

90 % ja rikkikiisua 10 %. Pentlandiittia esiintyy aksessorisena mineraalina. Näytteen 

kuparikiisu esiintyy pääosin massiivisina, halkaisijaltaan 2–8 mm:n kokoisina, 

vierasmuotoisina rakeina, joiden sisällä on silikaattisulkeumia (Kuvat 24 ja 25.). Sitä on 

myös silikaattimineraalikiteiden välitiloissa erillisinä vierasmuotoisina, halkaisijaltaan 

alle 1 mm:n kokoisina rakeina. Rikkikiisua esiintyy näytteessä sekä omamuotoisina että 

osittain omamuotoisina rakeina, joista isoin (halkaisija n. 3 mm) on massiivisen 

kuparikiisun yhteydessä ja loput hajallaan sulkeumina kuparikiisussa ja 

silikaattimineraalien seassa (Kuva 24). Rikkikiisun hajarakeet ovat kooltaan alle 2 mm. 

Pentlandiitti esiintyy pieninä, halkaisijaltaan alle 0,1 mm:n kokoisina, vierasmuotoisina 

hajarakeina. Näytteen silikaatit ovat pääosin amfibolimineraaleja, joiden lisäksi 

näytteessä esiintyy vähäisiä määriä karbonaatteja. Näytteestä ei löytynyt 

silmämääräisesti eikä mikroskoopilla havaittavaa kultaa. 

Näytteessä MH-07 on silmämääräisesti arvioituna 50 % kiisumineraaleja, jotka ovat 

pääosin kuparikiisua. Rikkikiisua näytteessä on vain muutamia prosentteja. Lisäksi 

näytteessä esiintyy aksessorisena mineraalina pentlandiittia. Näytteen kuparikiisu on 

vierasmuotoista ja se esiintyy pääosin massiivisena rakeena, jonka sisällä on sulkeumina 

sekä silikaattimineraaleja että rikkikiisurakeita ja pentlandiittia. Kuparikiisun raekoko 

vaihtelee suurempien rakeiden 5-8 mm:stä pieniin, alle 0,2 mm:n kokoisiin rakeisiin. 

Rikkikiisu esiintyy näytteessä omamuotoisena sekä osittain omamuotoisena. Rakeet 

ovat pääosin kuparikiisun yhteydessä, mutta niitä on omamuotoisena myös yksinään 

silikaattimineraalien joukossa. Rikkikiisurakeiden raekoko on 0,1-1,5 mm. Pentlandiitti 
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esiintyy näytteessä vierasmuotoisina hajarakeina kuparikiisun yhteydessä. Rakeet ovat 

halkaisijaltaan 0,5-1,5 mm. Näytteen silikaatit ovat pääosin amfiboleja. Lisäksi 

näytteessä on vähäisiä määriä karbonaatteja. Näytteestä ei löytynyt silmämääräisesti 

eikä mikroskoopilla havaittavaa kultaa. 

Näyte MH-08 on syvyydeltä 26,17–26,20 m, ja sen analyysimetriltä on saatu seuraavat 

pitoisuudet: Au 2,64 ppm, Ag 9,1 ppm, Cu 1,67 p.-% ja Ni 0,474 p.-%. Näytteessä on 

silmämääräisesti arvioituna 40 % kiisumineraaleja, joista kuparikiisua on noin 60 % ja 

rikkikiisua noin 40 %. Kuparikiisu esiintyy näytteessä vierasmuotoisina rakeina sekä 

massamaisesti että erillisinä pienempinä rakeina silikaattimineraalien seassa. Raekoko 

vaihtelee suurempien rakeiden 3-7 mm:stä pienempiin, alle 0,2 mm halkaisijaltaan 

oleviin rakeisiin. Rikkikiisu esiintyy näytteessä omamuotoisina sekä osittain 

omamuotoisina rakeina kuparikiisun sisällä sulkeumina sekä erillisinä rakeina 

silikaattimineraalien joukossa (kuva 26). Lisäksi rikkikiisua on näytteessä 

vierasmuotoisina ja omamuotoisia, hieman isompina rakeina yhdessä kuparikiisun 

kanssa. Suurempien rakeiden halkaisija vaihtelee välillä 0,5-2,0 mm, kun taas 

pienemmät ovat halkaisijaltaan alle 0,2 mm. Loput näytteestä on karbonaatteja, pääosin 

dolomiittia. Näytteestä ei löytynyt silmämääräisesti eikä mikroskoopilla havaittavissa 

olevaa kultaa. 
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Kuva 24. Mikroskooppikuva kuparikiisusta, jossa sulkeumana omamuotoinen rikkikiisurae. Heijastava valo, 

nikolit ||. Kuvan leveys 4,0 mm. Näyte MH-06.  

 

Kuva 25. Mikroskooppikuva kuparikiisusta, jossa sulkeumana omamuotoinen rikkikiisurae ja silikaatteja. 

Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan halkaisija 1,6 mm. Näyte MH-06. 
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Kuva 26. Mikroskooppikuva kuparikiisusta, jossa sulkeumina omanmuotoisia rikkikiisurakeita. Heijastava 

valo, nikolit ||. Kuvan leveys 4,0 mm. Näyte MH-08. 

 

 

5.3.2. MH-09 – MH-13 

Näytteet MH-09 – MH-13 ovat peräisin kairareiästä nro. 111884 (Kuva 27). Näyte MH-

09 on syvyydeltä 23,10–23,16. Näytteen analyysimetriltä on saatu seuraavat 

pitoisuudet: Au 11,37 ppm, Ag 18,1 ppm, Cu 3,6 p.-% ja Ni 0,752 p.-%. Näytteessä on 

silmämääräisesti arvioituna kiisuja noin 25 %. Kiisut ovat pääasiassa kuparikiisua ja 

rikkikiisua, ja pentlandiittia esiintyy näytteessä vain aksessorisena mineraalina. 

Näytteen kuparikiisu on vierasmuotoista, ja sen raekoko vaihtelee välillä <0,1–5 mm. 

Kuparikiisun esiintyminen keskittyy näytteen karbonaattimineraalien (kalsiitti, 

dolomiitti) yhteyteen, ja myös raekoko on isompaa. Amfibolien kanssa esiintyvä 

kuparikiisu on huomattavasti hienompirakeista ja hajanaisempaa. Näytteen rikkikiisut 

ovat osittain omamuotoisia ja raekooltaan 0,1 mm – 0,5 mm. Pentlandiitti on näytteessä 

vierasmuotoista, raekooltaan 0,2-1,0 mm. Näytteessä ei ole mikroskooppisesti 

havaittavaa kultaa. 
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Kuva 27. Valokuva näytteistä MH-09, MH-10, MH-11, MH-12, MH-13. Kuvan leveys 12,6 cm. 

 

Näyte MH-10 on syvyydeltä 21,71–21,73 m. Näytteen analyysimetriltä on saatu 

seuraavat pitoisuudet: Au 0,45 ppm, Ag 3,1 ppm Cu 0,773 p.-% ja Ni 0,094 p.-% ja. 

Näytteessä on kiisuja noin 35 %, joista kuparikiisua 30 % ja rikkikiisua 5 %. 

Kuparikiisu esiintyy näytteessä osittain omamuotoisina ja vierasmuotoisina rakeina, 

joiden raekoko vaihtelee välillä 0,1–2 mm. Valtaosa kuparikiisusta esiintyy 

vyöhykemäisesti ”juonena”, joka menee näytteen poikki, mutta sitä esiintyy myös 

pieninä rakeina (<0,5 mm) näytteen suurempien karbonaatti- tai/ja 

dolomiittimineraalirakeiden välitiloissa. Näytteen rikkikiisurakeet ovat osittain 

omamuotoisia, ja niiden raekoko vaihtelee välillä 0,2–2 mm. Rikkikiisu esiintyy 

yhdessä kuparikiisun kanssa. Kiisujen lisäksi näytteen mineraalit ovat pääosin 

dolomiittia. Näytteessä ei ole mikroskooppisesti havaittavaa kultaa. 

Näyte MH-11 on syvyydeltä 47,21–47,29 m. Näytteen analyysimetriltä on saatu 

seuraavat pitoisuudet: Au 0,04 ppm, Ag 1,4 ppm, Cu 0,181 p.-% ja Ni 0,111 p.-% . 

Näyte on otettu felsisen juonen yhteydessä olevasta kuparikiisusta, jota on näytteessä 

noin 25 %. Kuparikiisua on kahta eri raekokoa: juonimaisesti olevaa osittain 
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omamuotoisia rakeita, joiden raekoko on 2–4 mm (kuva 28), sekä felsisen kiviaineksen 

seassa olevia vierasmuotoisia rakeita, kooltaan 0,1–1,0 mm (kuva 29). Näytteessä ei ole 

mikroskooppisesti havaittavaa kultaa. 

Näyte MH-12 on syvyydeltä 25,57–25,64 m. Näytteen analyysimetriltä on saatu 

seuraavat pitoisuudet: Au 27,3 ppm, Ag 20,3 ppm, Cu 3,62 p.-% ja Ni 1,00 p.-% . 

Näytteessä kuparikiisu esiintyy juonimaisesti dolomiitin ja amfibolien kanssa, ja sitä on 

näytteestä noin 40 %. Kuparikiisun raekoko vaihtelee välillä 0,1-5 mm suurten rakeiden 

muodostaessa juonimaisen rakenteen ja pienempien ollessa hajallaan dolomiitti- ja 

amfibolirakeiden välitiloissa. Rikkikiisua esiintyy näytteessä vain aksessorisena 

mineraalina osittain omamuotoisten rakeiden halkaisijan ollessa 0,5–1,0 mm. Lisäksi 

näytteessä on pentlandiittia aksessorisena mineraalina. Näytteen pentlandiitti esiintyy 

vierasmuotoisina, halkaisijaltaan alle 0,05 mm:n kokoisina hajarakeina silikaateissa 

(kuva 30) sekä osittain omamuotoisina, halkaisijaltaan 0,5-1,5 mm:n kokoisina rakeina 

kuparikiisun yhteydessä. Näytteessä ei ole mikroskooppisesti havaittavaa kultaa. 

Näyte MH-13 on syvyydeltä 24,61–24,65 m. Näytteen analyysimetriltä on saatu 

seuraavat pitoisuudet: Au 16,91 ppm, Ag 26,5 ppm, Cu 3,30 p.-% ja Ni 0,446 p.-%. 

Näytteessä kuparikiisu esiintyy yhdessä dolomiitin ja amfibolien kanssa, ja kuparikiisua 

on näytteestä noin 25 %. Kuparikiisu esiintyy sekä isompina, halkaisijaltaan 2 – 4 mm:n 

kokoisina, osittain omamuotoisina rakeina sekä pienempinä, <1,0 mm halkaisijaltaan 

olevina, vierasmuotoisina rakeina amfiboli- ja dolomiitti/kalsiittimineraalien 

yhteydessä. Rikkikiisua esiintyy näytteessä aksessorisena mineraalina rakeiden ollessa 

osittain omamuotoisia ja halkaisijaltaan 0,5 – 1,0 mm. Näytteessä ei ole 

mikroskooppisesti havaittavaa kultaa. 
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Kuva 28. Mikroskooppikuva kuparikiisusta silikaatissa. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 1,6 mm. 

Näyte MH-11. 

 

Kuva 29. Mikroskooppikuva kuparikiisusta silikaatissa. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 1,6 mm. 

Näyte MH-11. 
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Kuva 30. Mikroskooppikuva kuparikiisusta amfibolimiineraalien välitiloissa sekä pentlandiittirakeista 

(vaalean harmaa) silikaatissa. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 1,6 mm. Näyte MH-12. 

 

5.3.3. MH-14 

Näyte MH-14 on peräisin kairareiästä numero 111880. Se on otettu syvyydeltä 24,70 – 

24,76, ja näytteen analyysimetriltä on saatu seuraavat pitoisuudet: Au 87,3 ppm, Ag 

26,5 ppm, Cu 2,68 p.-% ja Ni 0,49 p.-%. Näytteessä kuparikiisu esiintyy yhdessä 

amfiboli- sekä dolomiittimineraalien sekä talkin kanssa (kuva 31). Kuparikiisua on 

näytteestä noin 25 % esiintyen sekä massamaisena, halkaisijaltaan 2–6 mm:n kokoisina, 

vierasmuotoisina rakeina (kuva 32) että hajanaisesti pieninä, halkaisijaltaan <0,5 mm:n 

kokoisina, vierasmuotoisina rakeina (kuva 33 ja kuva 34). Rikkikiisua on näytteessä 

vain aksessorisena mineraalina. Rikkikiisurakeet ovat osittain omamuotoisia ja 

halkaisijaltaan alle 0,5 mm. 
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Kuva 31. Valokuva näytteestä MH-14. Kuvan leveys 8,4 cm. 

 

Kuva 32. Mikroskooppikuva kuparikiisun eri esiintymismuodoista. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 

4,0 mm. Näyte MH-14. 
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Kuva 33. Mikroskooppikuva kuparikiisun eri esiintymismuodoista. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 

1,6 mm. Näyte MH-14. 

 

Kuva 34. Mikroskooppikuva kuparikiisun eri esiintymismuodoista. Heijastava valo, nikolit ||. Kuvan leveys 

0,8 mm. Näyte MH-14. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Näytteitä tutkiessa huomaa selvästi, että Karoliina ja Länsi ovat kaksi erityyppistä 

malmia. Karoliina-malmille on tyypillistä suuret rikki- ja kuparikiisupitoisuudet, ja siinä 

kiisut esiintyvät laajasti koko malmin alueella. Kiisumineraaleilla ei myöskään näytä 

olevan erityistä rakenteellista kontrollia, vaan ne ovat levinneet tasaisesti dolomiitissa 

(näyte MH-05). Länsi-malmin kiisut ovat pääosin kuparikiisua, ja ne esiintyvät kapeana 

vyöhykkeenä felsisen juonen lähettyvillä. Länsi-malmin felsiseen juoneen liittyy 

läheisesti myös dolomiittijuonia. 

Vain yhdessä näytteessä, MH-05, oli mikroskoopilla havaittavaa kultaa, ja sekin näyte 

oli kuparikiisupitoisesta dolomiittijuonikivestä, johon Pahtavaaran kaivoksen 

kultapitoisuudet yleisesti liittyvät. 

Tutkittujen näytteiden perusteella voi vetää johtopäätöksen, että kullan ja kuparikiisun 

esiintyminen eivät suoraan korreloi keskenään. Todennäköisempää on, että 

kuparikiisumineraalien synty liittyy samaan prosessiin, joka johti kuparikiisujen 

läheisyydessä olevien kultapitoisten dolomiittijuonien syntyyn.  
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