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MALMIT OVAT KALLIOPERÄN SYNTYTAPAHTUMIEN SIVUTUOTTEITA 

 

Pohjois-Karjalan itäosien kallioperä koostuu graniiteista ja gneisseistä sekä niiden väliin 

puristuneista liuskejaksoista. Liuskejaksot ovat jäänteitä maanpinnalle kerrostuneista kivilajeista, 

pääasiassa paksuista ja laajalle levinneistä laavavirroista. Mukana on myös hiekasta ja savesta 

syntyneitä kiilleliuskeita ja gneissejä. Yhdessä nämä kivilajiyksiköt muodostavat arkeeiseksi 

nimetyn kallioperäalueen. Se on syntynyt 3 100 – 2 500 miljoonaa vuotta sitten ja edustaa 

muinaista manneraluetta.   

 

Arkeeinen kallioperäalue rajautuu lännessä Pohjois-Karjalan liuskealueeseen. Se on syntynyt 

ikivanhan mannerlohkon päälle 2 500 – 1 900 miljoonaa vuotta sitten kasautuneista sora-, 

hiekka, siltti-, savi- ja liejukerrostumista sekä tuliperäisistä kivistä seuraavan tapahtumaketjun 

kautta.  

 

Aluksi vanhaan manneralueeseen syntyi kapeita siirrosten rajaamia vajoamalaaksoja, joihin 

kerrostui soraa ja hiekkaa. Noin 2 350 miljoonaa vuotta sitten alueella oli jäätiköitä, mutta jo 2 

300 miljoonaa vuotta sitten mannerlohko oli siirtynyt päiväntasaajan tuntumaan ja silloiseen 

maanpintaan syntyi trooppisessa ilmastossa paksu lateriittinen rapautumiskerros. Järkkyvän 

kallioperän heikkousvyöhykkeisiin tunkeutui monessa vaiheessa emäksistä kivisulaa, josta osa 

kiteytyi syvällä maankuoressa juonikiviksi ja osa purkautui maan pinnalle laavavirtoina. 

Kalliolohkojen vajotessa laaksot syvenivät ja niihin tulvi merenlahtia, joiden rannoille kerrostui 

jokien tuomaa soraa ja hiekkaa. Syvään veteen kerrostui silttiä, savea ja liejua. 

 

Noin 2 100 miljoonaa vuotta sitten maankuoren repeämä avautui vähitellen valtamereksi, joka 

sulkeutui 1 900 miljoonaa vuotta sitten maapallon kivikehän laattojen törmäyksen seurauksena. 

Törmäyskohtaan kohosi vuoristo, jonka juuriosissa Pohjois-Karjalan liuskejakson kivet saivat 

nykyisen asunsa. Sora muuttui konglomeraatiksi, hiekka kvartsiitiksi, siltti ja savi kiilleliuskeeksi 

ja lieju mustaliuskeeksi. Korkeassa paineessa ja lämpötilassa osa kalliomassoista suli ja kiteytyi 

uudelleen syväkiviksi. Myös vanhan mannerpohjan kivet muuttuivat osittain.  

 

Vuoriston syntyä seurasi nykypäiviin jatkunut kulutuskausi, joka on paljastanut 10-20 kilometrin 

syvyydellä muokkautuneet kivilajit nykyiseen maanpintaleikkaukseen. Samalla pitkän 



geologisen kehityksen eri vaiheissa syntyneitä metallisia malmeja ja muita 

arvomineraaliesiintymiä kohosi ihmisen ulottuville.  

 

ARKEEISEN KALLIOPERÄALUEEN MALMIAIHEITA 

 

Juuan-Nunnanlahden vuolukiviesiintymät ovat syntyneet 2800 miljoonaa vuotta sitten 

maankuoren repeämistä purkautuneista magnesiumrikkaista komatiittisista laavoista. 

Vuolukiveen johtaneen kehityksen ensimmäisessä vaiheessa 1600-asteinen notkealiikkeinen 

laava levisi merenalaisina virtoina kauas purkauspaikoista. Laavavirtojen syvänteisiin kiteytyi 

karkearakeista oliviinikiveä. Kallion huokosissa liikkui hiilidioksidipitoisia vesiliuoksia, jotka 

muuttivat oliviinikiven ensin serpentiinikiveksi ja lopulta vuolukiveksi. Monivaiheinen, 

rintamina edennyt muutosprosessi kesti kymmeniä miljoonia vuosia.  

 

Vuolukivien syntyyn johtaneiden merenalaisten laavavirtojen kaltaiset vulkaaniset purkaukset 

saattoivat tuottaa sopivaan ympäristöön levitessään myös nikkelimalmeja. Lieksan Tainiovaara 

(louhittu 1989) on toistaiseksi ainoa tunnettu tämän tyypin nikkeliesiintymä Pohjois-Karjalassa. 

Samanikäisiin laavakiviin liittyvät myös Pampalon jakson kultaesiintymät ja historiallinen 

Otravaaran rikkikiisumalmi. Vuolukivijaksot ovat potentiaalisia myös talkin tuotannon 

näkökulmasta. Arkeeisella alueella sijaitsevien nikkeli-, kulta- ja talkkiesiintymien merkitys on 

kuitenkin toistaiseksi jäänyt vuolukiveä vähäisemmäksi.  

 

Vuolukivi oli jo 4 000 – 3 500 eaa. Pohjois-Karjalan strateginen luonnonvara, joka levisi 

kauppareittien kautta esimerkiksi pronssiesineiden valumuotteina Keski-Eurooppaan asti. 

Vuolukiven teollisen tuotannon ensimmäinen kulta-aika oli 1900-luvun alkuvuosina, jolloin 

päämarkkina-alueena olivat Pietari ja suurimmat kaupunkimme. Vuolukivi päätyi tuolloin 

taidokkaasti muotoiltuna jugend-rakennusten julkisivuihin. Vuolukiviteollisuus hiipui 

funkkistyylin yleistymisen myötä. Uunituotantoon perustuva vuolukiven toinen tuleminen alkoi 

1980-luvulla.  

 

POHJOIS-KARJALAN LIUSKEALUEEN MALMIAIHEITA 

 

Pohjois-Karjalan liuskealueessa voidaan erottaa itäinen kvartsiittijakso, Höytiäisen allas ja Itä-

Savon provinssi. Niistä jokaisella on oma syntyhistoriansa ja myös omat arvomineraalinsa ja 

malmityyppinsä.  

 

Kvartsiittijakso, joka näkyy kulutuskestävyytensä ansiosta nykymaisemassa Kolin 

vaarajaksona, muodostaa Pohjois-Karjalan liuskealueen itäisimmän osan. Sen vanhinta 

kehitysvaihetta edustaa noin 80 metriä paksu lateriittirapautuma, johon liittyy useita lupaavia 

alumiinisilikaattiesiintymiä. Niiden tärkein arvomineraali on kyaniitti. Kvartsiittien kerrostuessa 

maapallon ilmakehän koostumus oli  otollinen myös sedimenttisyntyisten uraaniesiintymien 



synnylle. Kvartsiittijaksolla on useita uraaniaiheita. Tärkein niistä on Paukkajavaara (louhittu 

1958-1961), jossa uraani on muista esiintymistä poiketen diabaasijuonen yhteydessä. 

Kvartsiittiympäristössä sijaitsevat myös Kontiolahden ja Enon alueella sijaitsevat diabaasijuoniin 

liittyvät köyhät kupariesiintymät. Niiden pienimuotoinen louhinta liittyy historiallisesti 

mielenkiintoisen Herajoen kuparisulaton vaiheisiin. Kuparia louhittiin jo 1800-luvun alussa ja 

vuonna 1814 venäläiset Nabokov ja Snjettkov ryhtyivät rakentamaan Herajoen varteen 

kuparisulattoa paikalla jo aikaisemmin sijainneen myllyn lähelle. Kuparihytti valmistui vuonna 

1815. Ruukin toiminta keskeytyi kuitenkin jo 1817 ja päättyi lopullisesti 1844. 

 

Höytiäisen allas on kvartsiittijakson länsipuolella sijaitseva muuttuneista savi- ja 

hiekkakerrostumista koostuva kivilajiyksikkö.  Malmien kannalta mielenkiintoisin on altaan 

eteläpäässä sijaitseva noin 2 100 miljoonaa vuotta sitten syntynyt Tohmajärven vulkaaninen 

kompleksi. Se sisältää mereen purkautuneita laavakiviä, joissa näkyy tyynylaavarakenteita ja 

rajujen räjähdyspurkausten tuottamia pyroklastisia tuhkia. Hammaslahden kupari(sinkki)malmi  

(louhittu 1973-1986) liittyy läheisesti näihin kiviin.  

 

Itä-Savon provinssi muodostaa Pohjois-Karjalan liuskealueen läntisimmän osan. Se koostuu 

alkuperäiseltä paikaltaan siirtyneistä muodostumista ja sisältää mm. Outokumputyypin 

malmirikkaat kivilajijaksot. Ne ovat 1 950 miljoonaa vuotta vanhoja merenpohjan kappaleita, 

jotka ovat sulloutuneet vuorenpoimutuksessa itään. Outokumputyyppiset esiintymät liittyvät 

kivilajiseurantoon joka sisältää mustaliuskeita, kalkkisilikaattikiviä, kvartsikiviä ja 

serpentiniittejä, ja jonka epäjatkuvaa ”nauhaa” pystytään seuraamaan Outokummun-Polvijärven-

Liperin alueella lähes 250 km matkalla. Outokumpu-tyyppisiä kuparimalmeja ovat Vuonos, 

Kylylahti ja Outokumpu, joista viimeksi mainitun löytyminen vuonna 1910 aloitti uudenaikaisen 

vuoriteollisuuden kehityksen Suomessa. Outokumpujaksoon liittyy myös merkittäviä 

talkkiesiintymiä. Tällaisia ovat mm. Sola, Lipasvaara, Vasarakangas ja Horsmanaho. 

 

 

JÄRVIMALMI JA RUUKIT 

 

Järvimalmi eli limoniitti on rautahydroksidia, jota syntyy veteen liuenneen II-arvoisen raudan 

hapettuessa ja saostuessa. Tyypillisiä esiintymispaikoja ovat karut hiekkapohjaiset järvet ja 

lähteet. Suomalmi on järvimalmin kaltaista. Sitä syntyy soihin sellaisiin kohtiin, jossa pohjavettä 

purkautuu suon alta tai reunoilta turvekerrostumiin. Järvi- ja suomalmin rautapitoisuus vaihtelee 

20-48%:n välillä, mangaanipitoisuus saattaa olla jopa 30%. Malmi esiintyy monenlaisina 

variaatioina. Hienointa malmiainesta kutsuttiin rautamullaksi. Tyypillisin ja tuotannon kannalta 

paras esiintymistapa on helmimalmi. Järvimalmi on uusiutuva luonnonvara. 

 

Järvi- ja suomalmien hyödyntäminen alkoi jo rautakaudella 2500 vuotta sitten. Raaka-aineen  

merkitys kasvoi uudelleen, kun Suomi liitettiin Venäjään vuonna 1809 ja aiemmin Ruotsista 



saadun malmin ja takkiraudan tuonti vaikeutui. Järvi- ja suomalmien hyödyntäminen oli 

laajimmillaan 1860-1880-luvuilla.  

 

1800-luvun lopulla valtaosa Suomen raudasta tehtiin Itä-Suomeen perustetuissa järvimalmia 

käyttävissä rautaruukeissa. Ne olivat pienimuotoisia harkkohyttejä tai jo enemmän 

teollisuuslaitoksia muistuttavissa masuuneissa. Itäisessä Suomessa Mining Roadin lähialueilla on 

toiminut neljä masuunia ja seitsemän harkkohyttiä (vrt kartta).   

 

Järvimalmin jalostaminen oli vielä 1800-luvulla merkittävää teollista tuotantoa. Itä-Suomen 

alueella vuosina 1870 - 1880 toimineen pietarilaisen suurliikemiehen, valtioneuvos Nikolai 

Putiloffin omistamien Haapakosken, Huutokosken ja Oravin ruukkien tarvitsemaa järvimalmia 

nostettiin 99:stä järvestä. Nykyisen Venäjän puolella sijaitsevan Värtsilän ruukin käyttöön 

nostettiin järvimalmia 49 järvestä ja niistä eniten Kiihtelysvaaran Loitimojärvestä, 14 535 tonnia, 

malmin keskipitoisuuden ollessa vain 30,8 % Fe. Möhkön ruukki hyödynsi 59:ää järveä, joista 

suurinta nosto oli Ilomantsin Koitereesta 4 301 tonnia, malmin keskipitoisuus oli 41,3 % Fe. 

Muiden ruukkien hyödyntämien järvien lukumäärä oli Kuokkastenkoskella 10, Porsaskoskella 5, 

Juantehtaalla 22, Jyrkässä 10 ja Karttulassa 34. (Puustinen, 2003) 

 

MALMIT YHDISTÄVAT, RAJAT EROTTAVAT 

 

Mining Road halkoo Pohjois-Karjalan historiallisia ja osin yhä aktiivisia malmikenttiä. 

Matkailukäyttöön tuotteistettuina kohteet kertovat osaltaan vuoriteollisuuden historiasta, joka 

liittää varhaisesta kivikaudesta lähtien maantieteellisiä alueita toisiinsa nykyisistä rajoista 

piittaamatta. Varsinkin 1800-luvulta 1900-luvun alussa Pohjois-Karjalan vuoriteollisuuden 

kehityksen keskeinen vaikutin oli Pietarin läheisyys sekä tuotteiden markkina-alueena että osin 

myös pääomien lähteenä. 
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Kuva 1. Kuparikaivos 1800-luvun alkupuolelta, Hokka Kontiolahti 
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