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Porkosen ja Pahtavaaran rautamalmialue on Suomen Lapissa 
lähellä Sodankylän rajaa Kittilän pitäjän itäosassa, 67 ja 68 asteen 
välillä pohjoista leveyttä. Siinä on kaksi melkein pohjoisesta ete-
lään kulkevaa yhdensuuntaista, parisataa metriä leveää juonta, 
joista hiukan pitemmässä itäisessä kohoavat Porkosen, Silmänpais-
taman ja Kuoreslaen vaarat ja läntisessä Pahtavaara ja Jänisvaara. 
Etelässä liittyy näihin vielä malmipitoinen Haurespään vuori, joten 
malmikentän suurin pituus on n. 11 km (katso karttoja 5 ja 12). 

Suomen geologisen komissionin kartoitustöissä v. 1900 Kittilän 
pitäjässä, tutki Poikosen ja Pahtavaaran seudun vuori-insinööri E. 
Sarlin, joka tällöin oli viikon päivät paikalla ja teki myös muutamia 
magnetometrisiä määräyksiä. 

Tarkemmin, ja täydennettynä systemaattisilla ja yksityiskoh-
taisilla magnetometrisillä määräyksillä, tutkittiin alue kuitenkin 
vasta v. 1920, jolloin geologinen komissioni lähetti erikoisen retki-
kunnan tätä varten. Retkikunnan johtajana oli silloinen valtion-
geologi tri E. Mäkinen, joka kuitenkaan alkukesästä ei voinut ottaa 
henkilökohtaisesti töihin osaa, vaan oli hänen sijassaan silloin fil. 
maist. A. Laitakari. Retkikunnan muista seitsemästä osanottajasta 
oli Ad. Metzgerillä huomattava osa puhtaasti geologisessa puolessa. 
Lyhyen Lapin kesän aikana tekivät Mäkinen ja hänen apulaisensa 
erinomaisen tarmokasta ja ansiokasta työtä, jolloin Porkonen, Pah-
tavaara, Silmänpaistama ja Kuoreslaki tulivat tutkituiksi. Sitä en-
nen, saman vuoden keväällä, oh Mäkinen jo valmistavasti tutkinut 
seutua sekä suorittanut tällöin muutamia magnetometrisiä mää-
räyksiä. 

Tutkimustensa tulokset on Mäkinen esittänyt kahdessa (käsi-
kirjoitetussa) raportissa. Samaten on hän erinomaisella huolella teh-
nyt kymmenkunta, enimmäkseen magnetometristä, mutta myöskin 
muutamia topografisia ja geologisia erikoiskarttoja, joita ei ole jul-
kaistu. Raportteja ja karttoja säilytetään geologisen komissionin 
arkistossa Helsingissä. 

Kesän töitä selostava pääraportti alkaa retkikunnan talouden 
selostuksella ym., sitten on lyhyt seudun topografian ja maantie-
teen kuvaus, geologinen yleissilmäys, magnetometristen karttojen 
ja malminkentän magnetometristen ominaisuuksien tarkka selostus, 
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malmin levenemisen ja paljouden arvio, laskelmia malmin louhimis-
arvosta y. m. 

Johdannossa selostaa Mäkinen lyhyesti malmikentällä aikai-
semmin tehtyjä tutkimuksia. Sen mukaan kävi paikalla jo v. 1866 
And. Ferd. Thoreld, jonka havainnoista ja töistä on raportti geolo-
gisen komissionin arkistossa. Thoreldin tutkimukset rajoittuivat 
yksityisiin malinikompassihavaintoihin ja muutamiin koekaivauk-
siin. 

Myöhemmin, viime vuosisadan yhdeksänkymmenluvulla, on 
prof. S. Lemström käynyt seudulla fysikallisissa tutkimuksissa ja 
tällöin tehnyt joitakin koekaivauksia. 

Vuonna 1908 valtasi suurimman osan malmikenttää norjalai-
nen J. G. Norrman, joka niinikään suoritti kaivauksia alueella. 

Seuraavana vuonna 1909, kävi malmikentällä norjalainen vuori-
insinööri Otto Witt, joka samana vuonna julkaisi tutkimustensa tu-
lokset Kristianiassa nimellä: Kittilä Jernmalmforekomst i det nord-
liga Finland. 

Näihin aikaisempiin tutkimuksiin nähden viittaan vielä Mäki-
sen julkaisuun: Tietoja Suomen mineraliteollisuuden nykyisestä ti-
lasta ja kehitysmahdollisuuksista, n:o 26 tässä julkaisusarjassa. 

Maantieteellisessä yleissilmäyksessään esittää Mäkinen seudun 
topografian ja luonnon pääkohdat ja mainitsee mm. malmikentän 

reille ominainen koivukasvullisuus. Alempana vaikuttaa kuitenkin 
kasvullisuuteen huomattavasti kallioperän laatu. Vihreäkivi-alueella 
rehoittaa vankka kuusimetsä ja varpukasvit, »leptiitin» alueella 
mänty ja laiha poronjäkälä. 

Kuva 1. Porkosen huippu. 
Valok. E. Miikinen. 

jo aikaisemmin mai-
nittujen vuorten ole-
van pitkänomaisia, 
yhtenäisiä selänteitä, 
jotka kohoavat soi-
sesta ympäristöstään 
100 ja 150 m korkeu-
teen. Porkosen, Pah-
tavaaran ja Hau-
respään korkeimmat 
osat ovat puurajan 
yläpuolella, mutta 
muutoin peittää rin-
teitä alinna vankka 
havumetsä ja näiden 
välillä Lapin tuntu-
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Malmiesiintymä on jotakuinkin suoraan itään Kittilän kirkolta 
ja kuljetaan sinne 40 km jalkapolkua. Ounasjokea ja sen sivujokea 
Loukista pitkin on Porkosen lähelle noin 100 km, jonka juurelle ran-
nasta on 10—15 km huonoa ajotietä. 

Mäkisen raportissa oleva alueen geologinen kuvaus on erinomai-
sen kiintoisa tälle minun geologiselle ja petrografiselle kuvaukselleni. 
Todetakseni Mäkisen ja hänen seuralaistensa havaintojen prioritee-
tin ja välttääkseni seuraavassa hänen kuvaamiensa asiain tarpee-
tonta toistamista, katson olevan asianmukaista julkaista tässä ko-
konaisuudessaan raportin tämä osa, sitäkin suuremmalla syyllä kun 
minunkin käsitykseni hyvin oleellisissa kohdin poikkeaa Mäkisestä 
eikä sen vuoksi väittely niistä ole vältettävissä. 

Mäkinen kirjoittaa: 
» G e o l o g i n e n y l e i s k a t s a u s : Malmit kuuluvat lähei-

sesti siihen vihreäkivi—liuskeryhmään, jota Komissionin julkaise-
mien yleiskarttojen (esim. Suomen Kartastossa) mukaan on niin 
laajalti Lapissa ja joka lienee käsitetty pääasiassa k a l e v a i s e k s i 
ijältään. Tahtomatta lausua mitään varmaa tästä kysymyksestä, 
kun Lapin vuoriperän kartoitus vielä on kesken, katson kuitenkin 

Kuva 2. Keski-Kitti län yleissilmäyskartta. 
1: 800,000. 
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olevan syytä huomauttaa, ettei vuoriperän kokoomus ainakaan var-
sinaisella malmialueella ole samanlainen kuin esim. Itä-Suomen tyy-
pillisissä kalevaisissa muodostumissa. Pääkomponentit ovat nimit-
täin liuskeutuneet, alkuperältään todennäköisesti vulkaninen v i h-
r e ä k i v i ja samoin todennäköisesti vulkaninen 1 e p t i t i. M a l -
in i t esiintyvät ainoastaan leptitissä. Kun erikoisesti tyypilliset 
leptitit ovat vieraita kalevaiselle muodostumalle, näyttää allekir-
joittaneesta luultavalta, että malmimuodostuma vastaisi lähinnä 
Etelä-Suomen bottnialaista ja Ruotsin leptiti-formationia. Vihreä-
kivi leptiti-formationin ikäraja ylöspäin on selvä, sen intensivisesti 
poimuutuneiden kerrostumain päällä on diskordantisti punertavaa 
tai violettia, hiekkakivimäistä kvartsitia ja konglomeratia. Tämä 
diskordansi näkyy erikoisen selvänä heti varsinaisen malmialueen 
länsipuolella. Kun nimittäin noustaan idästäpäin (Vesmajärveltä) 
Kumputunturille on vuoriperä aluksi seudun tyypillistä, liuskeutu-
nutta ja poimuttunutta vihreääkiveä, jota ulottuu noin puoliväliin 
rinnettä. Tässä on huomattavissa jyrkkä raja, jonka yläpuolella 
alkaa kumputunturin kvartsitikonglomerati-muodostuma. Se on 
melkein yksinomaan rautaoksidista punaista leptitiainesta, seassa 
joskus tyypillistä malmiakin, mutta harvemmin vihreäkiveä, joka 
helpommin rapautuvana ja pehmeämpänä on sedimentationipro-
sessissa kerrostunut erilleen leptiti-detrituksesta. 

Kumputunturin kvartsiti-konglomerati kerrokset ovat melkein 
vaakasuorassa asennossa poimuttuneen vihreäkiven päällä. Edelli-
nen on Komissionin kartoilla merkitty jatuliseksi nähtävästi hyvin 
säilyneen klastillisen rakenteensa vuoksi. 

V u o r i l a j i t j a g e o l o g i s e t k a r t a t : Magnetomet-
ristä kartoitusta varten aukaistun linjaverkon perusteella oli retki-
kunnalla mitä parhain tilaisuus toimittaa alueella yksityiskohtainen 
geologinen kartoitus. Tähän oli senkin vuoksi yleensä mitä suurim-
mat mahdollisuudet, kun vuoriperän laatu on määrättävissä, jollei 
kiinteätä kalliota ole näkyvissä, irtonaisista lohkareistakin. 

Omituisuutena malmialueella ja yleensä koko seudulla on se, että 
irtonaiset lohkareet yleensä sijaitsevat aivan paikoillaan. Tämän voi 
päättää m. m. vertaamalla toisiinsa kiinteitä kallioita ja lohkareita. 
Paikoin voidaan irtonaisissa lohkareissa seurata metrin parin levyistä 
kvartsi- tai vihreäkivi suonta joku sata metriä, vaikka kiinteää kal-
liota ei ole yhtään näkyvissä. Ja vuorilajien rajat voi saada laajoilla 
alueilla aivan yksityiskohtaisen tarkasti määrätyksi. Ainoastaan 
jyrkissä rinteissä, missä lohkareet vierimisen takia ovat sekaantu-
neet toisiinsa, tuottaa tämä vaikeuksia. Se että irtonainen aines tä-
ten on näin paikallista, johtuu käsittääkseni siitä, että se ei olekaan 



- 7 -

oikeata moreniainesta, jota se usein 
muistuttaa, vaan pakkasrapautumi-
sen kautta irroittunutta. Ja ero 
onkin huomattava selvänä, missä 
oikeata morenia esiintyy. Pakka«-
rapautumisen vaikutus näyttää 
muuten täällä ulottuvan sangen 
syvälle. Yhdessäkään koelouhok-
sessa ei nimittäin kallio ole täysin 
ehjää, vaan on niissä kerrallinen 
leptitimalmi tosin paikoillaan, mutta 
irtonaisena kuten kirjat hyllyllä» — 

Kuva 3. 

Valok. E. Mällinen. 

Pahtavaaran rapautunutta 
kallioperää. 

»Malmialueella on ainoastaan 
kaksi vuorilajiryhmää: leptitimalmi 
sekä vihreäkivi. Kiimassakin ryh-
mässä on koko joukko erilaisia 
muunnoksia, joita allekirjoittanut 
ei ole ollut tilaisuudessa mikroskopisesti tutkimaan, joten seuraava 
esitys perustuu ainoastaan makroskopisiin tutkimuksiin. 

Leptitistä voidaan eroittaa seuraavat eri muunnokset: »k a r-
k e a» (pieni rakeinen) l e p t i t i , p o r f y r o i d i n e n l e p t i t i , 
h i e n o r a k e i n e n j a t i i v i s (hälleflinta) l e p t i t i sekä 
k e r r a l l i n e n l e p t i t i . 

K a r k e a l e p t i t i on 1 —2 —3 mm rakeinen, tumman-
värinen vuorilaji, jonka mineraleista voi eroittaa ainakin maasäl-
vän sekä erään tumman mineralin todennäköisesti jonkin amfiboli-
lajin. 

Tämä vaihettuu vähitellen p o r f y r o i d i s e k s i 1 e p t i-
t i k s i, siten että jälkimäisen tummaan massaan ilmestyy mm—cm 
suuruisia porfyrisiä vaaleita maasäJpä-hajarakeita. Osittain näyt-
tää siltä, etteivät nämä hajarakeet ole itsenäisiä mineraliyksilöitä 
vaan hieman pyöristyneitä leptitifragmenteja, joten vuorilajia voi 
nimittää tyypilliseksi v u l k a a n i s e k s i b r e k s i a k s i . 

Porfyroidinen leptiti vuorostaan vaihettuu tiiviiksi h e l l e -
f l i n t a m a i s e k s i l e p t i t i k s i , jossa yksityisiä mineraleja 
ei enää voi paljain silmin eroittaa, mutta joka rapautumispinnasta 
päättäen sisältää huomattavasti maasälpää. Väri vaihtelee val-
keasta ja kellertävästä, harmaaseen, punertavaan, tumman ruskeaan 
ja punaiseen. Jotkut muunnokset taaskin näyttävät siksi kvartsi-
rikkailta, että niitä kokoomuksensa puolesta voisi nimittää kvartsi-
tiksi. 
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K e r r a l l i n e n l e p t i t i on leptitin ja malmin välimuoto 
ja esiintyy useimmiten näiden rajalla. Vuorilaji on muuten saman-
laista kuin edellinen, paitsi että kerrallisuus esiintyy selvänä, aiheu-
tuen joko erivärisistä, parin cm paksuista vuorokerroista tai ohuista 
t ummista magnetitikerroksista. 

Kun nämä magnetitikerrokset tulevat vahvemmiksi saadaan 
tyypillinen m a l m i , jossa mm—par in cm vahvuiset magnetiti-
ja leptitikerrokset vaihtelevat ja muodostavat juovikkaan mitä sel-
vimmin kerrallisen vuorilajin. Rikastuskokeista päättäen sisältä-
vät magnetitikerrokset noin 70 % ja leptitikerrokset 15 % magne-
titia. Analyseistä päättäen (siv. 10) ei malmissa yhtävähän kuin 
leptitikerroksissakaan ole rautapitoisia silikateja kuin nimeksi, ja 
vaaleat mineraalit ovat siten yksinomaan kvartsia ja maasälpää. 

Kaikki eri leptitimuunnokset liittyvät läheisesti toisiinsa, eikä 
niiden välillä yleensä luonnossa ole jyrkkiä rajoja, joskin eri muun-
nokset näytekappaleissa ovat varsin erinäköisiä. Esim. Pahtavaa-
ran Patalaella voi siten eroittaa seuraavan sarjan: karkearakeinen 
leptiti, porfyroidinen leptiti, pienirakeinen leptiti, kerrallinen leptiti, 
malmi, hälleflinta. Koko sarjan vahvuus on noin 150 m. Jolleivät 
kerrokset ole ylipoimuttuneet, olisi karkearakeinen leptiti alinna 
kerrossarjassa. Koko leptiti-malmimuodostuma olisi, sikäli kuin eri 
tyyppien makroskopisesta ulkonäöstä voi päättää, pidettävä vulka-
nogenisenä, osittain tuffitisena kerrossarjana. 

V i h r e ä k i v i esiintyy myöskin erilaisina muunnoksina. Ta-
vallisin niistä on vihertävä, hienorakeinen hieman liuskeinen a m f i-
b o 1 i-k l o r i t i-m a a s ä l p ä v u o r i l a j i. Läheisessä yhteydessä 
sen kanssa esiintyy massamainen, pienirakeinen k a r b o n a t t i -
v i h r e ä k i v i . Jyrkemmin edellisistä erillään on mm. Pitsloma-
järvien luona sekä Kuoreslaella jotenkin selvästi k e r r a l l i s t a 
v i h r e ä k i v e ä . Viimeksi mainittu on siten todennäköisesti syn-
nyltään sedimentogeninen (tuffiti) vuorilaji. Monet vihreäkivimuun-
nokset ovat leptitiin nähden selvästi intrusivisia. Esim. Pahtavaa-
ran pohjoispäässä on leptitissä useiden kymmenien, jopa yli sadan 
metrin pituisia, 1—2 m levyisiä vihreäkivijuonia. Ja vihreäkivessä 
taaskin on paikoin leptitifragmenteja. 

T e k t o n i i k k a . Yleinen kulkusuunta on suunnilleen poh-
joisesta etelään, mutta yksityiskohtaisesti vaihtelee kulkusuunta 
mitä suurimmassa määrässä. Vihreäkivessä, kerrallista vihreäkiveä 
lukuunottamatta ei tämä tosin yleensä ole havaittavissa, mutta on 
sitä selvempi kerrallisessa leptitissä ja malmissa. Poimutus on ollut 
mitä voimakkain, niin että malmi-leptitikerrokset esiintyvät sekä 
suuresti että yksityiskohtaisestikin monikertaisina ryppyinä ja poi-
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muina, mikä näkyy selvästi jo geologisista kartoistakin. Malmikerros 
voi siten olla taipunut putken muotoiseksi (esim. Pahtavaaran Pata-
laella) tai läjääntynyt yhteen sykkyrään, ollen poikkileikkauksessa 
melkein ympyränmuotoinen. Yksityiskohtaisesti voivat siten kulku 
ja kaade vaihdella lyhyillä välimatkoilla kaikkiin mahdollisiin suun-
tiin. 

Poimuakselien suunta näyttää sitä vastoin olevan pysyvämpi, 
ollen suunnattu pohjoista kohti kaateen ollessa 20°—30°—40°. Mal-
miesiintymillä on siten selvä ja pysyvä kenttäkaade (fältstupning) 
samoissa suunnissa ja niiden suurin ulottuvaisuus on todennäköi-
sesti myöskin samassa suunnassa». — 

» M a l m i n l a a t u : Valitettavasti ei allekirjoittanut prepa-
ratien puutteessa ole ollut tilaisuudessa mikroskopisesti tutkimaan 
malmia. Aikaisemmin tehdyistä parista preparatista näkyy, että 
malmi on hyvin hienorakeinen, magnetiti esiintyy pölyhienona jau-
hona, ja on sitä huomattavasti myöskin välikerroksien massassa. 
Yksityisten mineralien määrääminen ei äärimmäisen pienen raesuu-
ruuden vuoksi ollut mahdollista.» 

Malmin kemiallisen kokoomuksen selvittämiseksi otti Mäkinen 
seitsemästä eri paikasta huolellisesti yleisnäytteitä ja analysoitti ne 
Renlundin vuorilaboratoriossa Helsingissä. E. 1. Ingmanin teke-
mien seitsemän analysin tulokset: 

1 2 3 4 5 6 7 
Fe (kaikkiaan) . 39.69 4 1 . 4 1 41.50 47.57 3 4 . 8 4 4 3 . 8 8 4 2 . 4 2 

» (HC1 liukoista) 39.29 41.21 41.50 47.37 34.44 43.73 42.32 
P 0 . 4 6 9 0 . 1 5 3 0 . 4 7 6 0 . 2 5 7 0 . 2 5 1 0 . 2 3 8 0 . 2 5 4 

S 0 . 0 6 7 0 . 0 4 0 0 . 0 3 7 0 . 0 4 3 0 . 0 3 4 0 . 0 3 6 0 . 0 6 0 

1. Patalaen itärinteeltä Pahtavaaran pohjoisosasta. 
2. Pahtavaaran pohjoisosasta. 
3. Pahtavaaran keskilaelta. 
4. Porkosen itärinteeltä. 
5. Porkosen huipun juurelta, itäpuolelta. 
6. Porkosen harjalta. 
7. Pahtavaaran pohjoisosasta. 

Analysituloksista huomauttaa Mäkinen, että malmin fosfori-
pitoisuus on aika suuri, mutta että malmin rikkipitoisuuden ei pi-
täisi aiheuttaa erikoisia vaikeuksia malmia jalostettaessa. 

2 
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Mainittakoon tässä, että myöskin Otto Witt analysoitti Haures-
pään, Kuoreslaen, Porkosen ja Pahtavaaran malmeja. Kaikkiaan 
35 analysiä teki tri O. N. Heidenreich Kristianiassa. Tulosten keski-
arvot ovat hyvin lähellä ylempänä esitettyjen analysien lukuja. 

Mäkinen teki myös muutamia rikastuskokeita ja sai tulokseksi, 
että malmia on epäilemättä vaikea rikastaa. 

Malmialan laskee Mäkinen vähintään 271 000 m2, jolloin on 
kuitenkin huomattava, että tämä on useamman hajallaan olevan 
malmikerroksen yhteissumma, joista osa on niin pieniä ja kaukana, 
että niiden louhiminen tuskin kannattaisi. Mutta toiselta puolen 
on luvussa myöskin suuria malmikerroksia, joiden ala usein on 1 000, 
vieläpä 20 000 m2, jolloin leveys saattaa olla 40 ä 60 m ja pituus 
useampia satoja metrejä. 

Malmimäärän laskee Mäkinen 69 100 000 tonniksi. Tähän ei 
kuitenkaan ole laskettu Haurespäätä eikä Jänis vaaraa. Viimemai-
nittujen kanssa olisi määrä 93 000 000 tonnia. Mäkinen laskee tä-
hän asti tutkitulla alueella jo nyt osittain näkyvissä olevan malmin 
määrän noin 51 000 000 tonniksi. 

Kesillä 1920 ja 1922 tutki tämän kirjoittaja yksityiskohtaisesti 
Keski-Kittilän kallioperää ja kävi tällöin Porkosen- Pahtavaaran 
malmikentilläkin. Nyttemmin olen voinut lähemmin tarkastaa 
Mäkisen, Laitakarin, Metzgerin ja itseni sekä aikaisemmin Sarlinin 
kokoamaa aineistoa, vieläpä tutkia sitä mikroskooppisestikin. Jo 
paikalla käydessäni, mutta varsinkin käsitellessäni materialia mik-
roskooppisesta tulin malmipitoisesta kivilajista huomattavasti toi-
seen käsitykseen kuin Mäkinen, jolla, kuten jo usein on mainittu, 
raporttia kirjoittaessaan ei ollut juuri minkäänlaisia ohuthijeita. 
Kuten seuraavasta näkyy, eroavat käsityksemme oleellisimmin siinä, 
että Mäkisen todennäköisesti vulkaniseksi leptiitiksi määräämä kivi-
laji käsitykseni mukaan on kvartsiittia. Tutkimusteni mukaan ei 
alueella ole leptiittejä laisinkaan. 

Myöskin Otto Witt (1909) ja E. Sarlin (1900) pitävät malmipi-
toista kivilajia kvartsiittina, eikä kumpikaan mainitse leptiittejä 
nähneensä. 

Yleinen selostus kallioperän laadusta selviää jo ylemmä paine-
tusta Mäkisen kuvauksesta. Saadaksemme kuitenkin hänen esityk-
sensä sopimaan kirjoittajan käsitykseen, on meidän kaikkialla aja-
teltava käsite »leptiti» ja sen raesuuruuden aiheuttamat muunnokset 
vaihdetuiksi »kvartsiitiksi» ja sen vastaaviksi alalajeiksi, ja »porfy-
roidisen leptitin» tilalle on asetettava »kvartsiittibreksia». Edelleen 
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täytyy meidän kokonaan luopua lisänimityksestä »vulkanogeninen» 
seudun kivilajeille paitsi vihreäkivelle. 

Seudun kallioperässä on siis pääasiassa k v a r t s i i 11 i a j a 
v i h r e ä k i v e ä . Näistä on vihreäkivi laajuudeltaan ehdotto-
masti vallitseva. Sitä on Vesmajärven ympäristö, pienen Karjakka-
joen laakso koko pituudeltaan, suuri osa malmipitoisista kukkuloista, 
(jolloin kuitenkaan itse vihreäkivessä ei ole malmia) ja näistä itään 
oleva alue (katso karttaa siv. 12). Sen lisäksi on vihreäkiveä ulko-
puolella varsinaisen malmialueen laajoilla aloilla. Vihreäkivi on 
melkein kauttaaltaan liuskeutunut, ja kaikkialla jyrkästi pystyyn 
kohonnut ja yleensä poimuttunut. 

Kvartsiittia on vain kapeina, vihreäkiven ympäröiminä ja lä-
vistäminä kerroksina, jotka ovat malmipitoisten kukkulain sydä-
minä. Se on vahvasti poimuttunutta ja pystyyn kohonnutta kuten 
vihreäkivikin, ja sitäpaitsi se on usein hankautunut breksioiksi. 

Tektoniikkaan nähden viittaan minä referaattiini Mäkisen ra-
portista (siv. 9). Paikallisista poikkeuksista huolimatta pääasiassa 
vallitseva pohjois-eteläinen kulkusuunta poikkesi tavallisesti 18°— 
20° itään. 

Malmi on näissä kvartsiiteissa lukuisina kapeina, kvart siitti -
kerrosten kanssa konkordantteina, yhdensuuntaisina kerroksina. 
Se impregnoi myös välillä olevia kvartsiittikerroksia ja kvartsiitti-
breksioita enemmän tai vähemmän intensivisesti. 

Poimuttuneen ja jyrkästi pystyyn nousseen vihreäkiven ja sen 
päällystänä, alueen luoteisessa kulmassa Kumputunturissa vaaka-
suorana olevan konglomeraattikvartsiitin välisestä sangen selvästä 
diskordansista ja kokoomuksesta, joka on pääasiassa malmialueen 
kivilajien detritusta, mainitsee jo Mäkinen, jonka kuvaukseen taas 
viittaan. Totesin kuitenkin, että konglomeraattikvartsiitin vaaka-
suora asento rajoittuu vain itse Kumputunturiin, kun taas lähinnä 
pohjoisessa olevassa Räpäslaessa kerrokset viettävät 40° länteen, 
ja vielä kauempana pohjoisessa Kumputunturista lähtevällä pit-
källä selänteellä, joka kokonaisuudessaan on samaa konglomeraatti-
kvartsiittia, viettävät vielä enemmän länteen. Diskordanssi alem-
paa vihreäkiviliusketta vastaan on kuitenkin kaikkialla ylitä selvä. 

Pohjoisessa on malmikenttien jatkona laajoja soita, joista ko-
hoaa matalia metsäisiä morenikukkuloita. Kiinteätä kalliota näkyy 
vähän, mutta missä sitä näkyy, on se pelkästään vihreäkiveä. Tä-
män alueen eroittaa Porkosesta lännestä itään kulkeva rotkolaakso, 
Pitslomankuru, jossa on kaksi pientä järveä, Pitslomanjärvet. Tä-
män rotkon rinteillä ja pohjassakin näkyy monin paikoin kiinteä 
kallioperä, joka on pääasiassa vihreäkiveä, kuitenkin näkyy myös 



12 -

-

PAHTAVMARA 

K IJ T) L A 

O— • •j i r M , „^^ 

Kuva i . (Kartta on tehty E. Mäkisen 
alkuperäisestä kartasta). 



kvartsiitti- ja kvartsiittibreksiakerroksia, jotka ovat jossain määrin 
rautamalmin impregnoimia. Pitslomankurun koillisosassa on kvart-
siittia kaikesta päättäen seurannut dolomiittikerros, sillä täällä on 
vihreäkiven ja kvartsiitin välissä noin 30 m leveä karbonaattirikas 
kerros punapilkukkaan harmaata, keski- ja pienirakeista kivilajia, 
jonka mikroskoopilla huomattiin suurimmaksi osaksi olevan dolo-
miittia, mutta samalla sisältävän hyvin paljon plagioklasia (ande-
sinia Abfi(> An40), joka lienee erittäin todennäköisesti syntynyt vih-
reäki vimagman kontakti vaikutuksesta dolomiittikerrokseen. 

Kuten Mäkinen sanoo keväällä 1920 tekemänsä valmistavan 
matkan selostuksessa, on hän Porkosen pohjoispuolella tavannut 
vain vähäpätöistä magneettista vetoa, joten hänen mielestään ei 
kannata etsiä malmin jatkoa pohjoisesta. 

Kuitenkin on huomattava että apulaiseni yliopp. I. Stening syk-
sykesällä 1922 käsivaralta tehdyillä havainnoilla totesi magneettista 
vetoa —45°:stä -f-70°:een 1), noin 2 peninkulmaa luoteeseen Nolppion 
Vesmajärvestä, Ruorajoen ja Nuokkajoen välillä (katso karttaa 
siv. 5) erään kukkulan ympärillä, jolla oli muutamia röykkiöitä kar-
kearakeista metabasiittia magnetiitti- ja tremoliittipitoisine juoni-
neen. 

Malmikentän eteläpäässä liittyy Haurespäähän melkein koko-
naan morenin peittämä Kuolavaaraa. Tämän vuoren eteläpuolella 
ja itään Kuolajärvestä on tiheitä mustia fylliittejä, osittain limoniitti-
ja karbonaattipitoisten kvartsiittisten breksioiden sekaisia, jotka 
jossain määrin muistuttavat Porkosen- Pahtavaaran malmialueella 
olevia. Sarlinin mukaan on Kuola vaaralla heikkoa magneettista 
vetoa. 

Yihreäkivet (metabasiitit) ovat varsinaisella malmialueella mel-
kein kauttaaltaan hyvin hienorakeisia, melkein tiheitä, useimmiten 
liuskeisia harmaanvihreitä kivilajeja, joiden huomattiin mikroskoo-
pilla tarkastettaessa olevan hiukan toisistaan eroavia tyyppejä* 
enimmäkseen kuitenkin selvästi vulkanogenisia, vaikkakin alkuperäi-
nen kokoomus ja strukturi ovat tapahtuneen metamorfosin enem-
män tai vähemmän verhoamia. 

Missä suuremmalla suurennuksella tiheässä vihreäkivessä mine-
ralit voidaan määrätä, osoittautuu perusmassa olevan plagioklasi-
listoja, kloriittia ja kiillettä, ja välistä on ofiittinen rakenne vielä aika 
hyvin säilynyt: idiomorfisten plagioklasilistojen välissä on kloriitti-, 
biotiitti- ja muskoviittimassa alkuperäisten tummien mineralien 
muuttumistuloksena. Tässä perusmassassä, jossa on myös runsaasti 

') Koneen konstantti = 1,3. 
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tasaisesti jakaantuneita pieniä magnetiittirakeita, näkyy aina yksi-
tyisiä suurenpuoleisia plagioklasi-hajarakeita, joita kuitenkaan ei 
paljaalla silmällä juuri näe. 

Toisen kerran on perusmassa panidiomorfista, hyvin hienora-
keista vihreän sarvivälkkeen ja plagioklasilistojen kudelmaa. Haja-
rakeet ovat pääasiassa amfibolia, mutta osaksi myös plagioklasia. 
Mikäli viimemainittuja voitiin pienuutensa vuoksi määrätä, pitäisi 
niiden olla An36. Perusmassassa huomaa myös usein lukuisasti hiu-
kan syöpyneitä titaniittirakeita. Tällaiset tyypit lienevät toden-
näköisesti alkuperäisiä intrusivisia juonia. 

Hyvin usein on näissä vihreäkivissä suurenlaisia idiomorfisia 
karbonaatti porfyroblasteja, jotka välistä makroskooppisesiikin nä-
kyvät tasaisesti jakaantuneina, noin 1 mm suuruisina, vaaleanrus-
keina levymäisinä kiteinä, jotka eivät suolahapolla kihise. Mikro-
skoopissa näkyy usein selvä kaksoislamellisuus. Erittäin todennä-
köisesti on se sideriittiä. Kivilajin ruosteenruskeassa sorautumis-
kuoressa ovan nämä karbonaattikiteet tavallisesti rapautuneet ja 
lukuisat pienet kolot osoittavat niiden muinaista paikkaa. 

Kun karbonaatit, joissa sideriitin lisäksi lienee myös kalkkisäl-
pää tai dolomiittia, tulevat enemmistöön, syntyy erikoinen vihreä-
kiven tyyppi. Tämä tunnetaan paljaalla silmällä vahvemmasta har-
maasta värivivahduksestaan ja vähemmästä kovuudestaan, mutta 
muutoin on se seudun vihreäkivien tapaan hienorakeista ja melkein 
massamaista. Vieläkin näkyy kivilajin eruptivinen luonne, vaikka-
kin perusmassa on vahvasti karbonatisoitunut. Ehken johtuu kar-
bonaattipitoisuus karbonaattisedimenttien otosta ja assimiloinnista, 
sillä kontaktimetamorfosoitunut karbonaattivuori Pitslomankurussa 
osoittaa sellaisia olleen alueella, vaikka vähänkin. 

Kuoreslaella tavattu karbonaattirikas vihreäkivi on selvästi 
kerroksellista, koska hyvin hienorakeisessa, harmaansinisessä kivi-
lajimassassa on epäsäännöllisten välimatkojen päässä yhdensuuntaisia, 
muutamien millimetrien paksuisia, tiheitä, tummanharmaita juovia. 
Mikroskoopissa näkyy erittäin hienorakeinen kloriitin ja karbonaat-
tien seos, jota on melkein mahdoton määrätä, ja sen seassa lukuisasti 
magnetiittirakeita. Ei ole mahdotonta, kuten Mäkinen huomauttaa, 
että tässä on pyroklastinen kivilaji, tuffiittinen vihreäkiven muunnos. 

Siis näissä vihreäkivissä on sekä effusivisia että intrusivisia tyyp-
pejä. Intrusivisen muodostumistavan esimerkkinä mainittakoon 
vielä Karjakkajoen laaksossa, hienorakeisen vihreäkiven kanssa yh-
dessä tavattu karkearakeinen, selvästi gabbromainen kivilajin muun-
nos. 

Mäkisen mukaan on vihreäkivi intrusivinen malmipitoiseen kivi-
lajiin nähden, ja todistuksena esittää hän muutamia seikkoja varsin-
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k m Pahtavaaralta (katso siv. 9). Epäilemättömän selvästi on vihreä-
kivimagman eruptio myöhäisempi kuin malmipitoisen kivilajin muo-
dostuminen. Tätä todistaa, Mäkisen esittämien seikkojen lisäksi, 
myöskin tremoliittikivi vihreäkiven ja kvartsiitin rajalla, kuten 
näemme Pitslomankurun itäpäässä, koska tämän kivilajin täytyy 
ajatella syntyneen vihreäkiven kontaktivaikutuksessa kvartsiittiin. 
Tässä tremoliittikivessä näkyy paljaalla silmällä vaaleanharmaiden, 
silkinhohtoisten, säteettäisesti järjestyneiden sädekivikimppujen ku-
delma, jonka paikotellen keskeyttävät tummanharmaat, tiiviit mal-
mikerrokset. Mikroskopissa pilkottaa kimpuissa olevien sädekivi-
joukkojen välissä siellä täällä hyvin hienorakeinen kvartsiittinen 
massa. Malmikerrokset näyttävät muodostuneen yhdensuuntaisista, 
pitkiksi venyneistä magnetiittitomujuovista, joiden välistä paikka-
paikoin sädekivikimput ja kvartsiittimassa pilkoittaa. 

On huomattavaa, että itse vihreäkivessä ei missään näe rauta-
malmia, paitsi vain mikroskoopissa näkyvinä magnetiittimäärinä. 

Malmipitoinen kvartsiitti. Tämä on vain harvoin vähänkin kar-
keampirakeista, mutta enimmäkseen erittäin hienorakeista, melkein 
tiivistä ja usein näöltään piimäistä. Kun kivilaji ei ole malmin im-
pregnoimaa, on väri vaaleanharmaasta valkeaan tai punertavanhar-
maaseen. Enimmäkseen on kvartsiitti kuitenkin enemmän tai vä-
hemmän rautamalmitomun sekaista ja sen vuoksi tummanharmaata, 
mustapilkkuista tai himmeän punaruskeaa vaihtelevin vivahtein. 
Puhtaanlaisen rautamalmin yhdensuuntaiset, tummanharmaat vieläpä 
mustatkin vuorokerrokset näkyvät erikoisen selvästi laajalti paljas-
tuneessa kallioperässä Porkosen laella, mutta muutoin niitä on mel-
kein kaikkialla koko malmikentällä. Rautamalmikerrokset ovat 
enimmäkseen kapeita, muutamasta sm muutamaan dm, mutta Pah-
tavaaralla olivat ne muutamin paikoin useamman metrin levyisiä. 
Myös melkein kokonaan morenin peittämillä tuntureilla Kuores-
laella ja Jänisvaaralla näkyvät nämä kerrokset siellä täällä paljaana 
olevassa kallioperässä, joten kaikkialla voidaan kulkusuunta määrätä, 
jos vain magneettinen veto ei vaikuta häiritsevästi. 

Monin paikoin läpäisevät kvartsijuonet ja -suonet kvartsiitteja 
ja malmikerroksiakin. Maitokvartsijuonet ovat hyvin tavallisia Pah-
tavaaralla. Niissä on usein limoniitin ja sideriitin täyttämiä onteloita. 

Puhdas, useimmiten hiukan karkeampi, vaalean värinen, malmi-
impregnauksesta vapaa kvartsiitti näkyy mikroskoopissa olevan mel-
kein pelkästään kristalloblastisesti yhteenliittyneistä kvartsi rakeista 
kokoonpantu. Vain erittäin vähän näkyy pieniä zirkonirakeita ja 
muskoviittilehtiä, mutta m a a s ä l v ä s t ä e i o l e j ä l k e ä -
k ä ä n . Tämä kvartsiitti vastaa Mäkisen »karkeata (pienirakeista) 
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leptiittiä». Hänen »tiivis leptiittinsä» tai »hälleflintansa» on taas erit-
täin hienorakeinen, piimäinen kvartsiitti, joka erikoisesti herättää 
huomiota Pahtavaaralla. Kaikki nämä kvartsiitit samaten kuin kar-
keampikin kvartsiitti näkyvät mikroskoopissa olevan pääasiassa 
pelkkää kristalloblastisesti kokooniiittynyttä kvartsia, e i k ä n i i s s ä 
o l e l a i s i n k a a n m a a s ä l p ä ä , a m f i b o l i a t a i sa -
n o t t a v a m m i n m u i t a s i l i k a a t t e j a . Usein näkyy niissä 
kuitenkin, milloin hyvin runsaasti milloin vain vähän, melkein mikro-
liittisen pieniä, usein kimpuiksi yhtyneitä kideneulasia, joita kuiten-
kin pienuutensa vuoksi on vaikea määrätä. Ne ovat värittömiä, aika 
vahvasti valoa taittavia ja kohtalaisesti kahtaistaitteisia ja niiden 
sammutus on suora pituussuunnassa = r (z). Nähtävästi ovat ne 
sillimaniittia, johon myöskin pieni aluminiumoksidimäärä analyy-
seissä viittaa (katso siv. 20). Sitäpaitsi näkyy kvartsiitissa siellä 
täällä yksityisiä suurenlaisia karbonaattiromboedreja, mutta m i-
t ä ä n s e l l a i s i a a i n e o s i a e i o l e , j o i d e n l a a t u t a i 
m ä ä r ä o i k e u t t a i s i n i m i t t ä m ä ä n k i v i l a j i a 1 e p-
t i i t i k s i t a i h ä 11 e f 1 i n t a k s i. K i v i l a j i o n s i i s 
p u h d a s t a , v a i k k a k i n e r i t t ä i n h i e n o r a k e i s t ä 
k v a r t s i i 11 i a. 

Kvartsiittmen breksia. Kuten jo mainittu, on kivilaji sangen 
yleisesti muodostunut kvartsiittiseksi breksiaksi. Tämä on useimmi-
ten hienoliuskaista breksiaa, jolloin rautamalmitomun tummaksi vär-

jäämässä kvartsiittimassassa 
on sulkeutuneena hyvin paljon 
useimmiten särmikkäitä, vaih-
televan muotoisia ja kokoisia, 
kellertävän- tai harmahtavan-
valkeita, hyvin hienorakeisia 
kvartsiittisia murtokappaleita 
(katso kuvaa 5). Ensi silmäyk-
seltä voivat valkoiset, tiheät, 
hiukan rapautuneet kvartsiitti-
kappaleet joskus hiukan muis-
tuttaa maasälpärakeita, ja kivi-
laji voisi mahdollisesti jossain 
määrin muistuttaa porfyristä 
effusivikivilajija. Tälle kivi-
lajille on Mäkinen pelkän mak-

roskooppisen havainnon perusteella valinnut nimeksi »porfyroidinen 
leptiitti». Vaaleita kappaleita pidettiin tällöin maasälvän hajarakeina. 
Kuitenkin on Mäkinenkin epäillyt näiden kappaleiden olevan maa-

Kuva 5. Pienipirstaista porfyrin näköistä 
kvartsiittibreksiaa. 
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sälpää, sillä hän sanoo tästä kivilajista seuraavat sanat, jotka mai-
nittiin jo sivulla 8. »Osittain näyttää siltä, etteivät nämä hajara-
keet ole itsenäisiä mineraliyksilöitä, vaan hieman pyöristyneitä lep-
titifragmentteja, joten vuorilajia voi nimittää tyypilliseksi vulkani-
seksi breksiaksi». 

Silmälläkin näkyy kivilajin breksialuonne silloin selvemmin 
kun useasti vaaleat kvartsiittikappaleet ovat enemmistönä ja tum-
manharmaalle kvartsiittiväliaineelle tuskin laisinkaan jää enää tilaa, 
ja silloin läpäisee tavallisesti sekä kappaleita että väliainetta hiuksen-
hienot, tummanharmaat malmitomusuonet (katso kuvaa 6). 

Tässä breksiassa on usein selviä paineilmiöitä, jotka välistä omi-
tuisella tavalla muistuttavat fluidalisia ilmiöitä. Tämä näkyy esim. 
kuvasta 7, missä pienipirstaiset, pitkulaiset kvartsiittikappaleet ovat 
lyhyellä matkalla järjestyneet poimutellen määrättyyn suuntaan. 

Viereen kuvattu breksia on Pitslomankurusta, mutta Pahtavaa-
rallakin näemme samantapaisia ilmiöitä. Nämä ilmiöt voivat olla 
mikroskooppisenkin pieniä ja 
näkyvät vain mikroskoopilla 
ohuthijeissä. Kuvassa 8 on 
mikrovalokuva eräästä Pahta-
vaaran breksiasta, missä näkyy 
paljon pitkänomaisia, kulmik-
kaita, yhdensuuntaisessa va-
lossa vaaleanvihreitä kivilaji-
kappaleita melkein kryptoki-
teisessä, vaaleamman tai tum-
memman harmaassa kvartsi -
rae- ja malmitomumassassa. 
Kappaleet ovat hyvin kloriitti-
pitoisia kvartsiitin osia ja ovat, 
kuten kuvassa 7 olevasta näyt-
teestä näkyy, järjestyneet 
eruptivikivilajien juoksuliikuntoa huomattavasti muistuttavalla 
tavalla. Samaten näkyy hijeessä (kuva 8) pitkiksi venyneitä ja 
taipuneita rautamalmitomun lankamaisia kaistaleita, sekä monilu-
kuisia, sinne tänne hajaantuneita pitkänpilarimaisia, usein taipu-
neita tai katkenneita apatiittikiteitä, jotka viimeksimainitut kuiten-
kaan eivät näy kuvassa. 

Pahtavaaralla näemme, kuinka muutamat »kerrallisen kvartsii-
tin» osat, s. o. malmikerrosten kanssa vuorokerrostuvat kvartsiitit,, 
ovat breksioituneet. Tässä tapauksessa ovat murtokappaleet usein 
hiukan suurempia kuin yllä kuvatuissa breksialajeissa. Kuvassa 14 

Kuva 6. Pienipirstaista kvartsiitti-
breksiaa. 

8 3 0 — 2 5 3 
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sivulla 24 on näyte tällaisesta 
breksiasta, josta vähän kau-
vempana vielä tiilen puhu-
maan. 

Nyt kuvattuja breksioita 
on Porkosella, Pahtavaaralla, 

Kuoreslaella ja myöskin Pits-
lomankurun rinteillä. Tekijä 
on valmistuttanut hijeitä 
kaikkien näiden paikkojen 
näytteistä, mutta missään 
ei ole tavattu maasälpää, 
ei vaaleissa kappaleissa eikä 
niitä ympäröivässä tummem-
massa kivilajimassassa. Mik-
roskoopissa katsottuna on 
breksia kauttaaltaan puh-
taasti kvartsiittinen. Kappa-
leet ovat tavallisesti hiu-
kan karkeampirakeisia kuin 
ympäröivä massa, mutta 
molemmat ovat kuitenkin 
tyypillistä kristalloblastista 

kvartsiittia. Ympäröivä massa on täynnä hienoa rautamalmitomua 
ja myös hiukan suurempia magnetiitti- ja hematiittikokoutumia. 
Kappaleissa ei ole juuri laisinkaan näitä malmihiukkaisia. Vain hie-
noissa raoissa on paikotellen syntynyt magnetiittikiteitä. 

Edellä olevan mukaan pitäisi olla 
selvää, ettei ole laisinkaan syytä nimit-
tää näitä breksioita vulkanisiksi, vaan on 
ne käsitettävä kvartsiittisiksi siirrosbrek-
sioiksi. Kuitenkaan ei tällöin ole unoh-
dettava sitä seikkaa, että breksiamuo-
dostuksen aiheuttaneet paikalliset siirrok-
set ovat olleet läheisessä yhteydessä 
emäksisen eruptivin (vihreäkiven) pur-
kautumisen kanssa. Koska breksioitu-
minen ei ulotu vihreäkiveen, vaan ra-
joittuu kvartsiittiin, osoittaa se, että 
tämä muodostuma ei ole eruptiota nuo-
rempi. Kuitenkaan ei vulkanista ainesta 
ole tunkeutunut breksiakappaleiden vä-

Kuva 7. Fluidalirakennetta muistuttava 
parallelirakenne kvartsiittibreksiassa. 

Breksian läpi kulkee kvartsikäy-
tävä (kuvan yläosassa). Luon-

nollinen koko. 

Kuva 8. Fluidalirakennetta 
muistuttava mikrorakenne 
kvartsiittibreksiassa. Nik. yb-
dens. 6 kertaa suurennettu. 
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liin, ei hapanta leptiitti- eikä emäksistä vihreäkivimagmaa, vaan 
breksiamateriali on pelkästään kvartsiittia ja rautamalmia. 

Kemiallisia analysejä. Vielä varmemmin osoittaakseni malmi-
pitoisen kivilajin kvartsiittiluonnetta, jonka kyllä jo pitäisi epäilyk-
settä olla selvän mineralogisesta kokoomuksesta, olen antanut tehdä 
kolme kemiallista analysiä alueen tyypillisistä niin sanotuista »lep-
tiittinäytteistä». Analysit on tehnyt neiti E. Stählberg geologisen 
komissionin agrogeologisen osaston laboratoriossa ja ovat ne tässä 
numeroituna I—III:een. 

I II III 4 5 . 

% Mol. luku •/, Mol. luku 0 „ Mol. luku °/„ Mol. luku 0 

SiOj 96.36 1,606 95.64 1,594 93. SO 1,563 74.69 1,245 79.9« 

A1203 0 . 2 1 2 0 . 2 8 3 0.47 5 12.00 118 9 .83 

F e A 1 .29 8 2 . 6 3 16 3 . 3 9 21 1 .66 10 1 .47 

FeO 0 . 8 4 12 0 . 2 2 3 2 . 0 1 28 1 .35 
1 10 

0 . 0 9 

MnO ]lk jlk jlk 0 . 0 4 1 1 9 0 . 0 3 

MgO O.oo O.oo 0 . 0 0 0 . 5 1 13 0 . 6 3 

CaO O.oo O.oo O.oo 0 . 2 1 4 0 . 2 5 

Na.,0 0 . 1 3 2 0 . 2 3 3 0 . 2 2 3 1 .88 30 1.35 

K.,0 O.oo O.oo O.oo 6 . 9 1 73 6 . 2 1 

BaO — — — 0 . 0 5 0 . 2 8 

P A O.oo O.oo O.oo O.oi 
s — — — 0 . 0 2 

TiO, O.oo O.oo O.oo 0 . 2 7 3 0 . 0 9 

Cl jlk j lk O.oo 
H s O + 0 . 5 8 0 . 0 8 0 . 3 0 17 0 . 1 2 

Helik. tap 0 . 4 5 0 .2 7 

Sa: 99.28 99.85 99.97 99.87 1 0 0 . 2 8 

I. Tiivistä kvartsiittia (»hälleflintaa»). Pahtavaaran pohjoisosa. 
II. Kvartsiittibreksiaa (»porfyroidista leptiittiä»). Pahtavaa-

ran itärinne. 
III. Tiivistä kvartsiittia (»tiivistä leptiittiä»). Kuoreslaki. 
4. Kvartsiporfyristä kalileptiittiä, Riddarhytten malmikenttä, 

Vestmanland, Ruotsi. 
5. Tasarakeista kalileptiittiä, Riddarhytten malmikenttä, Vest-

manland. Ruotsi. 

Analyseistä I—III pitäisi ilman muuta selvitä, että ne ovat 
puhtaista kvartsiiteista, joissa on vain hiukan rautamalmia »epä-
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puhtautena». Analysit 4 ja 5 ovat otetut vertauksen vuoksi Riddar-
hytten malmikentän vulkanogenisista kalileptiiteistä Ruotsista. Olen 
ottanut ne esimerkiksi mahdollisimman happamista vulkanogeni-
sista leptiiteistä, osoittaakseni miten suuri on alueemme kvartsiittien 
ja niiden välinen kemiallisen kokoomuksen ero, leptiittien suuresta 
happamuudesta huolimatta. Piihapon, aluminiumoksidin ja alkalien, 
varsinkin kalin pitoisuudet eroavat niin silminnähtävästi toisistaan, 
että sitä tuskin tarvitsee enemmältä selitellä. 

Riddarhvtten kvartsiporfyrinen kalileptiitti on ameriikkalaisen 
systemin mukaan magdeburgosi. Jos laskemme kolmelle kvartsii-
tillemme, eruptivikivilajien tapaan paikan amerikalaisessa syste-
missä, huomaamme niiden kuuluvan victorar lahkoon, jolla ei syste-
missä vielä ole kivilajinimeä, ja jota eruptivikivilajeissa edustavat 
vain muutamat arvoitukselliset kvartsipegmatiitit. 

Varmemmaksi vakuudeksi voimme vielä analyseistä I—III las-
kea atomiprosentit ja ryhmittää ne Becken ehdottamalla tavalla. 
Saamme silloin: 

I : Si = 9 8 . 8 I I : S i = 9 7 . 8 
U (AI + Fe + Mg) = l.i U(A1 + Fe + Mg) = 2.o 
L (Ca + Na + K) = O.i L (Ca + Na + K) = 0.2 

lOO.o lOO.o 
I I I : Si = 9 4 . 7 

U (AI + Fe + Mg = 5.1 
L (Ca f Na + K = 0.2 

lOO.o 

Tarvitsee vain asettaa nämä arvot, Becken projektiometodin 
mukaan, tunnettuun Osannin kolmioon, ja heti huomaa siten löyde-
t\7n kolmion kivilajipisteen jäävän eruptivikivilajien alueen ulko-
puolelle. 

Mutta kuten jo sanottu, pitäisi olla selvä ilman tällaista koetta-
kin, jo pelkästä kemiallisesta analysistä ja optillis-mineralogisesta 
tutkimuksesta, että tämä on psamiittinen sedimentti, eikä vulkano-
geninen leptiitti. 

On huomattavata että analyseistä I—III kokonaan puuttuu 
P205, kun sitävastoin kaikissa Mäkisen malminäytteissä oli verrat-
tain korkea fosforipitoisuus. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että 
fosforipitoisuus rajoittuu malmirikkaihin osiin, seikka, jota optilli-
nen tutkimus vahvistaa, kuten kauempana tulemme näkemään. , 

Vaikeampi on selittää kaikissa kolmessa analysissä (I—III) vähä-
pätöinen Na20-pitoisuus. Jos laskemme tämän NaäO-pitoisuuden 
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albiitiksi, saamme I:lle l.o %, II:lle ja Illrlle 1.8 % albiittia, jolloin 
kuitenkin II:ssa ei A1203 riitä. Tällainen Al203-pitoisuus ei ole lain-
kaan tavatonta kvartsiitissa ja ei luonnollisestikaan sinänsä oikeuta 
nimittämään kivilajia vulkanogeniseksi leptiitiksi. Totta kyllä »leptii-
teiksi» sanotaan, kuten tunnettua, mm. hyvinkin hienorakeisia kivi-
lajeja, jotka alkuaan lienevät olleet maasälpäpitoisia kvartsiitteja. 
Tällaista tapahtunee kuitenkin tavallisimmin silloin, kun ei olla ai-
van selvillä kivilajin alkuperäisestä laadusta ja synnystä, siis etu-
päässä kenttätutkimuksissa, sillä nimitys »leptiitti» on itseasiassa 
monien hyvin epäyhtenäisten kivilajien yhteisnimitys. Kun meillä 
kuitenkin tässä tapauksessa on epäilemättä kvartsiitti ja aivan var-
masti alkuperältään psammiittinen sedimentti, pitäisi olla kokonaan 
perustelematonta käyttää usein mainittua termiä vain kivilajin sil-
määnpistävän hienorakeisuuden vuoksi. Tähän termiin nähden 
viittaa tekijä edelleen J . J. Sederholmin ') äskettäin siitä antamaan 
arvosteluun. 

Rautamalmin luonne ja alkuperä. Malmipitoisen kvartsiitin 
kuvauksessa on jo edellä usein kosketeltu malmin esiintymistapaa. 
Me näimme että se pääasiassa on vuorokerrostunut kvartsiitin kanssa 
ja että se sitä paitsi suureksi osaksi ja enemmässä tai vähemmässä 
määrässä impregnoi kvartsiittisia välikerroksia. Tekijä on pitänyt 
tässä kuvauksessa tärkeänä osoittaa, että malmipitoinen kivilaji on 
kvartsiittia, eikä vulkanogenista leptiittiä, koska tällä seikalla luon-
nollisesti on suuri merkitys selviteltäessä malmin syntyä. Malmihi-
jeistä saamme arvokasta ja kiintoisaa valaistusta tähän syntymiseen. 

Aivan erikoisesti valaisevat malmin muodostumistapaa Mäki-
sen »kerralliseksi leptiitiksi» kuvaaman muodostuman hijeet, mihin 
kivilajeihin kuuluu enemmän tai vähemmän malmin impregnoimia 
kvartsiitti kerroksia, jotka vuorottelevat malmikerrosten kanssa. 
Tiheimmät, malmirikkaimmat kerrososat näkyvät hijeissä pääasiassa 
tiiviinä magnetiittimassoina, ja niiden välillä näkyy siellä täällä 
hyvin hienorakeista kristalloblastista kvartsiittimassaa, jonka läpi 
kulkee yhdensuuntaisia hemattiitikokoontumajuovia (katso kuvaa 
9). Niiden paikkojen hijeissä, missä kvartsiitin läpi kulkee ohuita 
malmikerroksia, ovat viimeksimainitut pääasiassa yhdensuuntaisia, 
pitkiksi juoviksi venyneitä pienten hematiittirakeiden kerääntymiä, 
jotka tavallisessa valossa ovat veri- tai ruskeanpunaisia, läpikuulta-
via. Näitä kerrosmaisia yhdensuuntaisia hemattii ti juovia peittää 
kuitenkin suureksi osaksi huomattavasti suurempien magnetiitti-

*) J . J . Sederholm, On Migmatites and Associated Pre-Cambrian Kocks 
of Southern Finland, siv. 3. Bull. Comm. G6ol. Finlnnde N:o 58, Helsinki 1923. 



oktaedrien kokoontumat, joita on muodostunut kaikkialle pitkin 
hematiittikerroksia, välistä melkein kokonaan peittäen ja syrjäyt-
täen ne. 

Viimemainittuja ilmiöitä valaisevasta kuvasta 10 näkyy selvästi, 
miten magnetiittikiteillä on selvä kiderajoitus ja kuinka ne ovat muo-
dostuneet alkuperäisen hematiittimalmin kerrostumisesta riippu-

matta. Ne ovat siis ilmeisesti myö-
hemmin syntyneitä idioblasteja. 
Tällöin on mineraleja uudestaan 
kiteytynyt ja muodostunut enem-
mältäkin, kuten näkyy siitäkin, 
että yhdessä magnetiitin kanssa 
on muodostunut aika suuri 
määrä muita mineraleja, nimittäin 
k v a r t s i a , a p a t i i t t i a j a 
k a r b o n a a t t e j a . Niitä ei 
kuitenkaan ole kaikkia aina yhtä-
aikaa, ja milloin toinen, milloin 
toinen näistä mineraleista on pai-
kallisesti rikastunut. Kuvassa 10 
olevassa preparaatissa on muodos-
tunut uudestaan aika runsaasti 

kvartsia, joka näkyy kuvassa valkeina, magnetiittikiteiden tai kokoon-
tumien ympärillä olevina kapeina ulkoreunoina tai pihoina. Ristissä 
olevien nikolien välissä hajaantu-
vat nämä reunat suureksi joukoksi 
yksityisiä kvartsikiteitä, jotka ovat 
kvartsiittisen massan pyöristyneitä 
kvartsirakeita huomattavasti suu-
rempia ja eroavat näistä kulmik-
kaine muotoineen ja suorine raja-
viivoineen. Kun nämä rajaviivat 
ovat kohtisuorassa magnetiitin ul-
korajoja vastaan, näyttävät kvart-
sirakeet olevan jollain tavoin sä-
teettäisesti järjestyneet. Magne-
tiitti rakeiden väliin saattaa välistä 
muodostua sangen suuria määriä 
k v a r t s i a , jo l lo in m a g n e t i i t t i k o k o o n - £ u v a 10- Suurten magnetiittiporfyro-

. . blastien uudestaan muodostumista 
t u m i e n v ä l i t v o i v a t olla a i v a n kvartsiitin hematiittikeri okseen. Mag-
t ä y n n ä u u d e s t a a n m u o d o s t u n e i t a netättioktaedreja ympäröivät kvart-
, , . , . . , .,.. sipihat (valkeat). Nik, yhdens. N. 10 
k v a r t s i k i t e i t ä . kertaa suur. 

Kuva 9. Magnetiitin muodostusta 
kvartsiitin hematiittikerrokseen, 

noin 10 kertaa suurennettu. 
Nik. yhdens. 
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Magnetiittikiteiden välissä olevat apatiittikiteet ovat aina pyö-
reitä jyväsiä, joiden läpileikkaus ei koskaan ole pilarimainen. 

Karbonaatteja on suurina kiteinä, vieläpä kokoontuminakin 
magnetiittikiteiden vieressä ja ovat ne otaksuttavasti sekä kalsiittia 
(tai dolomiittia) että sideriittiä. 

Magnetiitin muodostuminen ei rajoitu ainoastaan alkuperäisiin 
hematiittikerroksiin vaikkakin sitä on pääasiassa ja runsaimmin 
siellä, vaan leviää se sieltä heikompana tai voimakkaampana lähellä 
olevaan kvartsiittiin. Kuvassa 11 on sellaisen kvartsiitin osan mikro-
valokuva, jossa on muodostunut runsaasti magnetiittia. Samalla 
näemme sinne kasaantuneen sangen runsaasti apatiittia, mikä mine-
rali näkyy pieninä pyöreinä rakeina, jotka kaikki tekee himmeiksi 
hieno, ruskeanharmaa tomu. On huomattava, että puhtaissa, mal-
mittomissa kvartsiitin osissa magnetiittikasaantumien ulkopuolella 
ei ole huomattu muissakaan preparaateissa apatiittiesiintymiä. 

Magnetiitti on muodostunut malmipitoiseen kvartsiittiin hie-
noja kvartsisuonia pitkin, jotka leikkaavat kivilajia, kuten näkyy 
mikrovalokuvista 12 ja 13. Kuvan 12 vaaleammassa osassa nä-
kyy selvästi malmitomun yhden-
suuntaisia kerroksia, jotka mi-
kroskoopilla näemme olevan 
hijeessä hematiittia. Tämä ku-
van vaaleampi osa on kvart-
siittia. Malmitomukerroksellisen 
kvartsiitin läpi näemme kuvassa 
kulkevan enemmän tai vähem-
män magnetiitilla täyttyneitä 
kvartsisuonia. Kuvassa 13 on 
myöskin yhdensuuntaisten mal-
mikerrosten pieni siirros ja 
kerrosten läpi kulkee hyvin 
selvä magnetiittipitoinen kvartsi-
suoni. 

Se seikka, että nämä magnetiittipitoiset kvartsisuonet kulkevat 
sekä kvartsiitin että hematiittikerrosten läpi, todistaa vielä lisäksi, 
että magnetiitti on muodostunut myöhemmin kuin hematiitti. 

Tätä valaisee myöskin sangen hyvin eräs Pahtavaaran breksian 
näyte kuvassa 14. Suurin osa näytteestä on yhtenäistä kvartsiitti-
kappaletta, jonka ylhäällä ja alhaalla eroittaa muista kvartsiittisista 
osasista — joita verkkona lävistävät hienot malmisuonet — noin 1 
sm paksu malmikerros ja vasemmalla sivulla kapea, hiukan taipunut 
malmisuoni. Paksut, melkein yhdensuuntaiset malmikerrokset sekä 

Kuva 11. Kvartsiittiin kerääntynyttä 
magnetiittia (mustaa) ja apatiittia (har-
maata}. Nik. yhdens. Noin 16 kertaa 

suur. 
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Kuva 12. Magnetiittimuodostusta kvartsi-
suonia pitkin. Nik. yhdens. Noin 16 

kertaa suur. 

Kuva 13. Magnetiittipitoisen kvartsi-
suonen läpitunkemia malmikerroksia. 

Nik. yhdens. Noin 16 kertaa suur. 

samaten yhdensuuntaiset rihmahienot kerrokset kappaleiden kes-
kessä, ovat—kuten mikroskooppinen tarkastelu osoitti—nykyään 
melkein kokonaan magnetiitiksi muuttuneita alkuperäisten malmi-
kerrosten osia. Näistä kerroksista säteilee magnetiittiapofysejä suu-
ren kvartsiittikappaleen sisään, ja kapea repeämäkin, joka vasem-
malla puolen eroittaa suuren kappaleen muista kvartsiittikappaleista, 
on vastamuodostuneella magnetiitilla täyttynyt. Kun siis tästä 
stuffista näkyy, että breksioituminen on särkenyt alkuperäiset ker-
rokset, ja että magnetiittia on muodostunut tämänkin prosessin ai-
kana syntyneihin rakoihin, pitäisi olla ilmeistä, että breksioituminen 
on tapahtunut myöhemmin kuin malmikerrosten muodostuminen, 
ja että magnetiittia on syntynyt tämän prosessin alettua. On kui-

tenkin syytä otaksua, 

l | • lajin osittain murskaan-
l ^ t » 4 J tuessa breksiaksi, ja että 

Kuva 14. Pahtavaaran kvartsiittibreksiaa. 7a luonn. m i n e n v o i t a n e e a s e t t a a 
koosta. Alkuperäispiirros. y h t e y t e e n e m ä k s i s e n 
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vihreäkivimagman purkautumisen kanssa. Kauempana palaamme 
magnetiitin muodostumisen ja viimemainitun tapahtuman väliseen 
yhteyteen. 

Kuvatussa näytteessä, kuva 14, näyttää suuressa kappaleessa 
oleva alin paksumpi malmikerros, sekä sen yläpuolella oleva ohuempi 
malmikerros, hiukan taipuneelta. Lähinnä voisi tämän ilmiön 
selittää painevaikutuksen kautta, mutta tekijä ei tahdo kokonaan 
hyljätä sitä mahdollisuutta, että aiheena olisi ollut joku primärinen 
häiriö kerroksen muodostuessa — sillä lähinnä seuraavissa, vain hiu-
kan kauempana olevissa kerroksissa ei enää näy tätä häiriötä —-jonka 
siis täytyy ajatella tasoittuneen niiden muodostuessa. En kuiten-
kaan tahdo tehdä varmoja johtopäätöksiä tästä ilmiöstä. 

Paljaalla silmälläkin näkyy usein mustissa malmimassoissa 
himmeitä, tummanruskean-punaisia, yhtenäisiä hematiittimassoja 
läiskissä osittain jälellä, huolimatta laajasta muuttumisesta magne-
tiitiksi. Välillä olevat kvartsiittikerroksetkin ovat joskus vahvasti 
hematiittitomun impregnoimia, ja sellaisten paikkojen pirstaleista 
valmistetut hijeet näyttävät paljaalla silmällä selvästi punertavilta 
tummaa pohjaa vasten. Mikroskoopissa näky}- sellaisissa tapauk-
sissa kvartsiittimassa olevan täynnä erittäin hienoa, punahohtoista 
rautamalmitomua, jossa vielä voi eroittaa yhdensuuntaista kerros-
järjestystä ja joka epäilemättä on mikroliittisen pieniä hematiitti-
osasia. Tavallisimmin on kuitenkin malmi sekä tiiviissä kerroksissa 
että impregnoiduissa kvartsiittikerroksissa tummanharmaan magne-
tiitin väristä. 

Rautamalmitomusta tummien, ja puhtaiden vaaleiden kvartsiit-
tien välimuotona on tummapilkkuisia kvartsiitteja, jotka kylläkään 
eivät ole aivan täynnä rautamalmitomua; mutta joissa magnetiittia 
on muodostunut siten, että sinne tänne on syntynyt haaraisia ja suo-
nisia magnetiittikokoontumia. Kuvassa 15 on mikrovalokuva näistä 
magnetiittimuodostumista. 

Malmin muuttumisen viimeisimpänä asteena on pidettävä mal-
mipitoisten kivilajien nykyisellä pinnalla olevia sekundärisiä malmi-
mineralien muodostumia. Esim. Porkosella näkyy näitä monin pai-
koin kivilajien rapautumispinnoilla ja niiden sikeröisissä onteloissa. 
Niissä on magnetiitti ja hematiitti muuttunut limoniitiksi. Samalla 
on usein syntynyt sideriittiä. Pitslomankurun rinteillä tapaa malmi-
pitoisen kvartsiitin halkeamissa noin y2 sm kokoisia paikotellen lit-
teitä sideriittiromboedreja, sekä limoniittimassaa, ja Pahtavaaralla 
on 1 sm:kin suuruisia hematiittikiteitä sikeröinä, jotka ovat synty-
neet side riitin mukaisina pseudomorfoseina. 

2 
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Johtopäätöksiä. Tämän esityksen pääasiallisimmista tosiasioista 
ja mikroskooppisen tutkimuksen tässä esitetyistä yksityiskohtaisista 
tuloksista pitäisi kirjoittajan käsityksen mukaan tulla seuraavaan 
malmin synnyn selitykseen: 

M a l m i o n a l u n p e r i n s y n t y n y t s e d i m e n t t i -
s e n ä k e r r o s t u m a n a . Otaksuttavasti on se syntynyt vesi-
pitoisena rautaoksidina (limoniittina), joka on laskeutunut kerroksia 

muodostaen hienojen hiekka- ja 
liejukerroksien väliin otaksutta-

• vasti matalaan (seisovaan) veteen, 
sisäjärvessä tai suossa. Limo-
niittikerrosten muodostuminen 
voitanee lähemmin selittää järvi-
sedimenteissä aktualistisen peri-
aatteen mukaan rautamikrobin 
avulla, jonka otaksutaan aivan 
yleisesti olevan järvi- ja suomal-
mien muodostumisen aiheena, ja 
jotka O. Aschanin esittämän hy-
potesin mukaan liittyy ferro- ja 
ferrihumaattien muodostumiseen 
vesistöissä, rautaoksidipitoisen ve-

den ja humusaineiden kohdatessa toisensa. Näissä seikoissa viit-
taan O. Aschanin x) kirjoitukseen »Humusämnen i de nordiska in-
landsvatten och deras betydelse för sjömalmernas daning» ja 
myöskin B. Aarnion 2) tutkimukseen tässä julkaisusarjassa järvi-
malmien synnystä Suomen sisäjärvissä, jossa viimemainitussa on 
yleissilmäys tätä kysymystä käsitteleviin teorioihin. Erikoista pai-
noa en pane tässä malmigeologisessa esityksessä tähän erikoiskysy-
mykseen, mutta tahdon kuitenkin mainita, että myöskin E. C. Har-
der ja B. T. Chamberlin 3) otaksuvat Itabirin kambristen tai pre-
kambristen rautamahnikerrosten Brasiliassa muodostuneen toden-
näköisesti saostumalla rautakarbonaattipitoisesta vedestä, ja että 
tämän saostumisen on aiheuttanut rautabakteri. 

Jatkuvan Porkosen—Pahtavaaran malmikerrosten diageneet-
tisen kehitykseen täytyy ajatella tapahtuneen siten, että limoniitti 
— kun kerrokset yhä enemmän kovettuivat ja muuttuivat maalajista 
kivilajiksi —veden poistuessa muuttui hematiitiksi, kunnes se vih-

*) Suomen tiedeseuran Översikt —• sarja. Syysk. 1906, sivut 1—176. 
2J Suomen geologinen komissionin, geoteknillisiä julkaisuja n:o 20. Hel-

sinki 1917. 
3) E. C Harder ja B. T. Chamberlin. Journ. of Geology, Voi. XXIII , 

1915, sivu 385 fl'. 

Kuva 15. Läikykkäistä rautamalmito-
mua kvartsiitissa. Nik. yhdens. Noin 

16 kertaa suur. 
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doin erinäisten ulkonaisten seikkojen vuoksi, joita tässä koetamme 
määritellä, suuremmassa mittakaavassa muuttui magnetiitiksi. 

On tunnettua, että magnetiittia muodostuu hematiitista, sama-
ten kuin limoniitistakin, kun ilman tulo on rajoitettu, ja esim. F. 
Klockman 1) on painokkaasti puolustanut sitä käsitystä että tämä 
on hyvin yleinen ilmiö rautamalmien kontaktimetamorfosissa. 

Tätä muuttumisprosessia ovat kuitenkin ennen kaikkea valais-
seet J . C. Hostetterin ja R. B. Sosmanin 2) kokeet Carnegieinstituu-
tissa. Nämä tutkijat osoittivat, että keinotekoiset rautaoksidit 1 100° 
ja 1 200°:ssa muodostavat Fe304:n k i i n t e i t ä liuoksia Fe203:ssa 
ja he otaksuivat että luonnolliset rautaoksidit ovat samanlaisia. 
Rautaoksidi (Fe203) ja magnetiitti (Fe304) muodostivat siis tässä 
muuttumisprosessissa kiinteiden liuosten jatkuvan sarjan Fe203:sta 
Fe304:ään tai ainakin hyvin lähelle viimemainittua. Näiden kiin-
teiden liuosten magneettisten ominaisuuksienkin ovat mainitut tut-
kijat osoittaneet olevan sellaisia, että relativinen magneettisuus on 
lähimain suhteellinen FeO-pitoisuuteen sarjassa Fe203:sta Fe304:ään. 
Edelleen osoitettiin, että Fe203 muuttuu happiatmosfärissä ja 
1 300°:ssa painon vähentyessä Fe304:ksi. 

Mikroskoopin avulla näimme, että malmikentällämme magne-
tiitti on muodostunut hematiitin jälkeen. Kenttähavainnot osoitti-
vat, että magnetiitti on malmin pääasiallisin osa ja että kaikkialla 
malmialueella on magneettista vetoa. Voisi mahdollisesti tälläkin 
ajatella Hostetterin ja Sosmannin tutkimusten mukaan olevan 
Fe304:n kiinteitä liuoksia Fe203:ssa. Tämä sopisi kyllä malmin mag-
neettisten ominaisuuksien kenttähavainnoihin. Edelleen olemme oi-
keutetut otaksumaan että muutoksen aikana on lämpöä tullut ulko-
puolelta, ja tätä selittääksemme täytyy otaksua syyksi k o n t a k t i-
m e t a m o r f o s i . 

Apatiittikiteiden silmiinpistävä runsaus magnetiitin yhteydessä 
merkitsee myöskin kontaktimetamorfosia, sillä niiden muodostuessa 
ovat todennäköisesti vaikuttaneet fluori- ja kloripitoiset ylikuumen-
tuneet vesihöyryt, jotka vaikuttivat fosfori- ja hiukan kalkkipitoisiin 
kerroksiin. Fosforipitoisuus johtunee alkuperäisten kerrosten hu-
muspitoisuudesta, ja kun sillä on ollut suuri vaikutus alkuperäisen 
malmin muodostumisessa, on ymmärrettävää, miksi apatiittia on 
niin runsaasti juuri magnetiitin mukana, ja että se kokonaan puuttuu 
kvartsikin malmittomista osista, jotka todennäköisesti ovat synty-
neet humusköyhemmistä hiekkaisista kerroksista. 

F. Klockmann. Kontaktmetamorphe Lagerstätten. Zeitscbr. f. prakt. 
Geologie 1904, siv. 73 ff. 

2) J. Am. Chem. Soc. 38, 1916, siv. 807-833 ja 1188—1198. Bull. Am. 
Inst. Mining Eng. 1917, siv. 907-931. 



- 28 -

Myös aikaisemmin kuvattu malmikentän geologia, varsinkin 
se seikka, että malmipitoista kvartsiittia kaikilta puolin ympäröi 
laajat eruptiviset vihreäkivimassat, ja sen läpi kulkee tämän kivila-
jin juonia ja että vihreäkivi siis ilmeisesti on kvartsiittia nuorempi, 
saa tämän vihreäkiven aiheuttaman kontaktimetamorfosin näyttä-
mään erittäin todennäköiseltä. 

Luonnollisesti voisi myöskin ajatella, eikä se ole laisinkaan mah-
dotonta, että kontaktivaikutus on johtunut jostakin syvällä olevasta 
graniittimassivista, mutta tätä ei voida todistaa, sillä malmikentällä 
ei missään näy graniittiapofysejä, ja lähin yhtenäinen nuoremman 
graniitin kalliorykelmä on parin peninkulman päässä. 

Mutta vaikka selittäisimmekin kontaktimetamorfosin avulla 
muuttumisilmiöt, emme kuitenkaan saa unohtaa, kuinka paljon 
alueellismetamorfosi epäilemättä on vaikuttanut kivilajien uudes-
taan muodostumiseen. Tämä on varmasti suureksi osaksi, jos ei 
suurimmaksi osaksi, aiheuttanut kvartsiitin uudestaan kiteytymisen 
samaten kuin vihreäkivenkin myöhemmän muuttumisen. Epäile-
mättä on alueellismetamorfosikin voinut aiheuttaa magnetiitin muo-
dostumista, sillä monta kertaa on se aiheuttanut kiteisissä liuskeissa 
sellaisia uudestaan muodostumisia. Siitä huolimatta ei tekijä voi 
tässä tapauksessa luopua siitä käsityksestä, että kaiken todennäköi-
syyden mukaan tässä kontaktimetamorfosi on tärkeä muuttava 
tekijä. 

Jos me siis myönnämme kontaktimetamorfosille tärkeän sijan 
malmien saattamisessa nykyiseen muotoonsa, niin täytyy meidän 
kuitenkin olla sitä mieltä, että tässä kontaktimetamorfosissa ei ole 
huomattavammin tullut rautamalmiainesta lisäksi, s. o. eruptivistä 
ei ole sedimenttiin tullut rautaoksidipitoisia kaasuja tai liuoksia, 
vaan kontaktivaikutus on kohdannut a i k a i s e m m i n o l l e i t a 
m a l m i k e r r o k s i a . Tätä olettamusta puolustaa sekin seikka, 
että magnetiittia on muodostunut kaikkialla runsaimmin pitkin he-
matiitti kerroksia ja että se sieltä on vähenevällä voimalla säteillyt 
sivuille, niin ettei laisinkaan saata huomata magnetiittia muodostu-
neen enemmän lähempänä eruptivikivilajin rajoja. Magnetiitin muo-
dostumisen lienee sen vuoksi pääasiassa aiheuttanut t e r m o m e t a -
m o r f o s i. 

Kaikki asianhaarat näyttävät viittaavan aikaisemmin olleihin 
malmikerroksiin, jotka myöhemmin ovat metamorfosoituneet. Sii-
hen viittaa myöskin mikroskoopissa selvästi nähty hematiittikerros-
ten ja hematiittitomun vuorottelu kvartsiiteissa. Tämä saa lisää 
todistusvoimaa siitä seikasta, että malmikerrokset kilometrien pitui-
silla matkoilla vuorottelevat kvartsiitin kanssa. Sinänsä ei tämä vii-
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meinen seikka luonnollisesti ole täysin sitova todistus sedimentti-
sestä alkuperästä, sillä kuten tunnettua voidaan samanlainen yhden-
suuntainen rakenne ajatella syntyneen jyrkkään asentoon noussei-
den liuskeiden yhdensuuntaisiin halkeamiin, jotka alkunaan eivät 
olleet malmipitoisia, joko jostakin eruptivista kohoavista rautaoksidi-
pitoisista kaasuemanatioista tai on malmi laskeutunut liuoksista. 
Mahdollisesti voisi myös ajatella erittäin rautarikkaan magman in-
jektiota. Kuitenkin olisi tällainen tulkinta tässä tapauksessa enem-
män kuin keinotekoinen ja edellyttäisi liuskekerrosten olleen pys-
tyyn nousseita jo ennen magman vaikutusta. Silloin joutuu kysy-
mään, mistä siinä tapauksessa malmin muodostumisen aiheuttava 
magma tuli, kun alueella ei ole mitään eruptiveja, jotka olisivat niin 
paljon kvartsiitteja nuorempia kuin tämä selitys edellyttää. Vihreä-
kivimagman täytyy ajatella purkautuneen huomattavasti ennen 
kvartsiitin poimuttumista ja pystyyn kohoamista, koska vihreäkivi 
on yhdessä kvartsiitin kanssa poimuttunut ja liuskeutunut. Kuten 
aikaisemmin olemme huomauttaneet tapasi tämä eruptio valmiiksi 
kerrostuneita ja kovettuneita rautamalmikerroksia, jotka sitten 
breksioituivat vihreäkivimagman eruption aikana tai ennen sitä yh-
dessä ympäröivien kvartsiittien kanssa. 

Edellisestä pitäisi selvitä, että Porkosen—Pahtavaaran malmi 
on synnyltään pääasiassa syngeneettinen ja sittemmin metamorfo-
soitunut. Se voidaan asettaa erään, F. Klockmanin l). kuvaaman 
kontaktimetamorfosoituneen aikaisemmin olleen rautamalmikerrok-
sen kanssa samaan luokkaan. Sellaisia ovat länsi Harzin (Oberharz) 
ja Espanjan Sierra Morenan n. s. devoni vyöhykkeen rautamalmi-
kerrokset. Molemmissa on alkuperäinen sedimenttinen hematiitti-
kerros muuttunut magnetiitiksi. Esiintymä eroaa kuitenkin sikäli 
malmikentästämme, että malmi ei ole kvartsiitin kanssa, vaan kalk-
kikivien kanssa. Samaan luokkaan kuuluu vielä Klockmanin edellis-
ten yhteydessä mainitsema, Fuchsin ja De Launavn kuvaama hema-
tiitti- ja magnetiittikerros-esiintymä Dielettessä dc la Manchen de-
partementissa. 

Epäilemättä muistuttaa Porkosen—Pahtavaaran malmi hyvin 
paljon ulkonäöltään Ruotsin ja Norjan »kvartsiraitaisia» malmeja 
ja sitä voisi mahdollisesti nimittää »kvartsiittiraitaiseksi». Aluksi 
otaksuivat useimmat Ruotsin geologit Keski-Ruotsin leptiittimuo-
dostuman kvartsiraitaisten rautamalmien olevan sedimenttistä alku-
perää. Joskin nykyään muutamat heistä ovat luopuneet tästä käsi-
tyksestä tai eivät ainakaan pidä kaikkia näitä malmeja tällaisina, 

') F. Klockmann, Kontaktmetamorphe Lagerstätten. Zeitschrift f. prakt. 
Geologie, 1904, siv. 73 ff. 



— 30 — 

niin kuitenkin suurta osaa pidetään sedimenttisinä. Äskettäin il-
mestyneessä teoksessaan Riddarhyttan malmikentästä on esim. P. 
G e i j e r e s i t t ä n y t geologisessa kuvauksessaan käsityksenään, että 
malmikentän kvartsiraitaiset malmit on käsitettävä alkuperäisiksi, 
kemiallisesti saostuneiksi sedimenteiksi, jotka sitten ovat metaso-
maattisesti muuttuneet. Kemiallisen saostumisen teki hänen käsi-
tyksensä mukaan mahdolliseksi yhtäaikaa vulkanisen toiminnan 
kanssa lämpimistä lähteistä mereen virranneet rautayhdistykset ja 
piihappo. Vulkanisen toiminnan ajatellaan silloin olleen yhteydessä 
happamien magmakivilajien (nykyään leptiittejä) purkautumisen 
kanssa vulkanisessa muodostumassa, jossa rautamalmeja esiintyy. 
Geijer rinnastaa näiden Ruotsin malmien synnyn muihin kvartsirai-
taisiin rautamalmeihin, niistä ennen kaikkea Lake Superiorin lähellä 
oleviin, vaikka siellä onkin pääasiassa ollut vaikuttamassa emäksi-
set (basaltiset) ja vain vähissä määrin happamat (ryoliittiset) mag-
mat. 

Tämän yhteydessä viittaa Geijer myöskin pääasiassa vain paleo-
zoisista ja nuoremmista muodostumista tunnettuihin piiliuskeihin, 
jotka ovat melkein puhdasta, hienokiteistä tai krj-ptokiteistä kvart-
sia, sillä senkin ajatellaan kemiallisesti saostuneen, jolloin piihappoa 
tuli meren alaisista, basaltisista magmoista lähtevien laavavirtojen 
yhteydessä olevista termalisista lähteistä. 

Sellaista rautamalmisedimenttien alkuperäistä muodostumista 
vulkanisten termien yhteydessä, jonka Geijer otaksuu Riddarhyttan 
kvartsiraitamalmeille, ei pitäisi voida, kuten edellisestä selviää, sovit-
taa Porkosen — -Pahtavaaran malmin syntyä selitettäessä. Sillä huo-
mattavasti toisin kuin Keski-Ruotsin esiintymissä puuttuu täällä 
alkuperäisen malmin muodostuessa vulkaninen tekijä, joka siellä 
vaikuttaa välittömästi termien kautta. Vulkaninen tekijä, joka Por-
kosen—Pahtavaaran alueella on vihreäkivimagma, on, kuten näemme, 
vaikuttanut vasta malmisedimentin muodostumisen jälkeen. 

Norjan rautamalmiesiintymät Etelä-Varangissa, jotka myöskin 
ovat kvartsiraitamalmeja, ovat Geijerin 2) mukaan myöskin kemial-
lisia sedimenttejä, jotka ovat syntyneet läheisessä yhteydessä effu-
sivisten kivilajien, täälläkin leptiittien ja sen tuffien kanssa. Niin 
eroaa tämäkin malmiesiintymä huomattavasti syntynsä puolesta 
tekijän kuvaamasta. Ero tulee vieläkin suuremmaksi, jos Etelä-
Varangin malmin synty selitetään J. H. L. Vogtin 3) teorian mukaan, 

J) P. Geijer, Riddarhytte malmiält. Kungl. Kommerskollegium, Stock-
holm, 1923. 

2) P. Geijer. Geol. Fören. förhandl. 33, Tukholma 1911. 
3) J . H. L. Vogt, Norway. The Ore Resources of The World, Tukholma 

1910. 
J. H. L. Vogt, Norges jernmalmsforekomster. Norges geol. unders. 51, 

Kristiania 1910. 
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joka käsittää malmin puhtaasti eruptivisena ja sen raitaisuuden 
juoksuilmiönä. 

Kvartsiraitaisten malmien sukulaisia ovat varmaankin rauta-
malmit Etelä-Venäjällä, Jekaterinoslavin ja Hersonin kuvernement-
tien rajalla, Krivoj Rogissa ja Korsak-Mogilassa, jotka K. Bogdano-
witsch2) on kuvannut. Ne ovat tertiärin alustana olevia raudan 
impregnoimia (»eisenschüssige») kvartsiitteja ja rautaoksidikerroksia, 
jotka vuorokerrostuvat kvartsiittien ja saviliuskemaisten kivilajien 
kanssa ja joita useimmat tutkijat pitävät alkuperältään sedimentti-
sinä. Sekä mekanisia (kvartsiitteja ja rautapitoisia kvartsiitteja) 
että kemiallisia sedimenttejä (rautaoksideja) on kerrostunut konkor-
dantisti. Viimemainittujen (rautaoksidit) otaksutaan alueellismeta-
morfosin vaikutuksesta muuttuneen vedettömiksi punarautamal-
meiksi ja magneettirautamalmeiksi. Bogdanowitschin mielestä on 
täällä punarautamalmia syntynyt magneettirautamalmista. Hänen 
mielestään ovat Krivoj Rogin malmikerrokset todennäköisesti syn-
tyneet yhtä mutkikkaiden prosessien kautta primärisistä sedimentti-
sistä muodostumista —rautaoksidien jälkeenpäin muuttuessa —kuin 
Lake Superiorin malmikerrokset. Myöskin ajatellaan malmikerros-
ten syntymisellä olevan yhteyttä amfibolikivilajien hajaantumiseen. 

Varmasti on näillä Etelä-Venäjän malmikentiliä monia yhtäläi-
syyksiä meidän malmikenttämme kanssa. Ainakin sedimenttinen 
alkuperä on molemmille yhteinen. Venäläisessä esiintymässä ei kui-
tenkaan punarautamalmi ole muuttunut magneettirautamalmiksi, 
joka on niin yleistä meidän malmikentällämme ja joka on ollut niin 
määräävätä sen diagenesissä. 

Porkosen- Pahtavaaran malmin yhtäläisyys aina leptiittien mu-
kana esiintyvien Ruotsin kvartsiraitamalmien kanssa, on nähtävästi 
saanut Mäkisen selittämään ensinmainitun alueen tiheät, usein pii-
liuskeiden tapaiset, jossain määrin osaksi porfvrisiä effusivikivilajeja 
muistuttavat, breksiamaiset kvartsiitit vulkanogenisiksi leptiiteiksi. 
Kun kuitenkaan, kuten tekijä luulee osoittaneensa, alueella ei mi-
tään leptiittejä ole, raukeaa myöskin Mäkisen otaksuma todiste, 
että Porkosen—Pahtavaaran alueen malmipitoiset liuskeet olisivat 
lähinnä Etelä-Suomen bottnisen muodostuman tai Keski-Ruotsin 
leptiittimuodostuman ikäisiä. Ikää voidaan tämän jälkeen arvostella 
vain siitä seikasta että on olemassa jyrkkä diskordanssi toiselta puo-
len kvartsiitin vihreäkiven ja toiselta puolen Kumputunturilla näky-
vän konglomeraattikvartsiitin välillä. Jos viimemainittu on iältään 

') J. J. Sederholmin kesällä 1924 tekemien havaintojen mukaan Etelä-
Varangin malmikentällä ei ole leptiittejä, vaan on malmi ilmeisesti sedi-
mentogenistä. 

2) The Iron Ore Resources of the World. Vol. I, siv. 501 ff. 
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jatulilaista täytyy Porkosen liuskeiden olla prejatulilaisia, ja lähinnä 
kuuluvat ne kalevalaisiin. Tekijä ei tässä tahdo kuitenkaan lähem-
min puuttua tähän kysymykseen, vaan varaa sen pohtimisen toi-
vottavasti piakkoin ilmestyvään teokseensa Keski-Kittilän geolo-
giasta. Huomautettakoon tässä kuitenkin että laajat, yhtenäiset pää-
asiassa effusiviset vihreäkivialueet, kuten Porkosen—Pahtavaaran 
alueella, ovat luonteenomaisia muodostumalle, joka vastaa lähinnä 
kalevalaisten sedimenttien laskeutumista seuraavaa aikaa ja jota 
tekijä haluaisi kutsua epikalevalaiseksi. Tätä aikaa merkitsevät Poh-
jois-Suomessa ja Suomen Lapissa laajat emäksisten magmojen erup-
tiot, jotka suureksi osaksi synnyttivät effusivisia vihreäkiviä. 



Z u s a m m e n f a s s u n g . 

Das Eisenerzfeld von Porkonen und Pahtavaara im östlichen 
Teile des Kirchspieles Kittilä im finnischen Lappland, zwischen 67° 
und 68° nördlicher Breite belegen, war im Jahre 1920 Gegenstand 
genauerer Untersuchung seitens der Geologischen Komission in 
Helsingfors gewesen, welche im genannten Jahre eine Expedition 
tinter Leitung des damaligen Staatsgeologen Dr. E. Mäkinen dahin 
entsandte. Die von Mäkinen und seinen Gefährten im Felde hierbei 
ausgeführten Arbeiten bestanden hauptsächlich in magnetometrischen 
Vermessungen der Erzgebiete der Berge Porkonen, Pahtavaara, Sil-
mänpaistama und Kuoreslaki, aber auch geologische Untersuchungen 
dieser Gebiete wurden dabei im Detail bewerkstelligt . Mäkinen hat die 
Resultate dieser Arbeiten in zwei in finnischer Sprache abgefassten 
Rapporten zusammengefasst, von denen der eine die hauptsächlichen, 
während des Sommers ausgeführten Arbeiten, der andere nur die Vor-
arbeiten während des Früjahrs umfasst. Beide Rapporte befinden 
sich als Manuskripte im Archive der Geologischen Kommission in 
Helsingfors verwahrt, nebst einer Anzahl magnetometrischer, topo-
graphischer und geologischer Karten, welche Mäkinen auf Grund der 
gemachten Beobachtungen anfertigte. Von besonderem Interesse für 
die hier vorliegende Arbeit des Verfassers ist der Teil in Mäkinens 
Rapport, der einen Ueberblick über die geologischen Verhältnisse des 
Gebietes enthält. Der Verfasser gibt diesen Teil in der Uebersetzung 
in extenso wieder. 

Aus Mäkinens Ueberblick geht hervor, dass Mäkinen, der nicht 
Gelegenheit hatte das mitgebrachte Gesteinsmaterial mikroskopisch 
zu untersuchen, und daher sich nur auf die makroskopische Beobach-
tung stützt, das erzführende Gestein als vulkanogenen Leptit auffasst, 
bei welchem er mehrere Abarten unterscheidet. Dieser Leptit mit 
den in ihm sowohl schichtenbildend als auch in Form von Impräg-
nationen auftretenden Erzen ist von einem sich ihm gegenüber in-
trusiv verhaltenden Grünstein umgeben, welcher ebenfalls in etwas 
von einander abweichenden Typen auftritt. Sowohl der Leptit als 
auch der Grünstein, welche die hauptsächlichsten Gesteine der Ge-

8 3 0 — 2 5 
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biete ausmachen, sind stark gefaltet und steil aufgerichtet und dis-
kordant von einem jüngeren, im Berge Kumputunturi in fast hori-
zontaler Lage befindlichen Quarzitkonglomerate überlagert, welches 
z. gr. T. aus Detritus des Leptites und zum Teil auch des Grünsteines 
besteht. Von den Eisenerzen hat Mäkinen sieben Analysen anfertigen 
lassen (siehe Seite 10). 

Der Verfasser der vorliegenden Abhandlung, welcher während 
seiner in den Sommern der Jahre 1920 und 1922 ausgeführten 
Untersuchungen des Gesteinsbodens des mittleren Kittilä auch das 
Gebiet von Porkonen und Pahtavaara besuchte, hat Gelegenheit ge-
habt, alles bisher im Besitze der Geologischen Kommission befindliche 
Gesteinsmaterial aus diesem Gebiete auch mikroskopisch zu unter-
suchen. Auf Grund dieser Untersuchungen ist es dem Verfasser unmög-
lich, sich der Ansicht Mäkinens anzuschliessen, dass das erzführende 
Gestein vulkanogener Leptit sei. Sowohl die mineralogische, als auch 
die aus drei Analysen (S. 20) hervorgehende chemische Zusammen-
setzung des Gesteines lassen deutlich und zweifellos erkennen, dass 
hier ein umgewandeltes psammitisches Sediment, ein Quarzit, vorliegt. 
Die verschiedenen Abarten des »Leptites» von Mäkinen sind demnach 
Quarzitarten, welche sich durch geringe Variationen der Feinkörnig-
keit sowie durch Verschiedenheiten in der Art der Vermengung mit 
dem Erze von einander underscheiden. Einem »porphyrischen Leptit» 
bei Mäkinen entspricht eine kleinsplittrige Quarzitbreccie, welche im 
Gebiete ziemlich grosse Verbreitung hat. 

Das Eisenerz tritt in dünnen, parallelen, mit dem Quarzit wech-
sellagernden Schichten und auch in wesentlicher Menge als Impreg-
nationen der quarzitischen Zwischenlager und der Quarzitbreccien 
auf, oft in Form staubfeinen Mehles. Die Weclisellagerung der Eisen-
erzschichten mit Quarzit lässt sich so gut wie über die ganze Länge 
des Erzfeldes (11 km) hin verfolgen. 

Die mikroskopische Untersuchung ergab, dass das Erz aus 
Hämatit und Magnetit besteht, wobei das leztere Mineral vorwiegt. 
Der Hämatit bildet deutlich parallele Schichten, welche mehr oder 
weniger, nicht selten fast gänzlich, von idioblastischem Magnetit 
überwuchert sind, der offenbar eine spätere Bildung darstellt. 

Der Verfasser fasst die Schichtung des Hämatites als ursprüng-
lich auf. Das Erz hat sich sedimentär, vermutlich in Form von Braun-
eisenstein gebildet, der sich alsdann in Hämatit umsetzte. Die erst 
später erfolgte Bildung des Magnetites stellt der Verfasser in kausalen 
Zusammenhang mit dem Hervorbrechen des basischen Grünsteins- ' 
magmas und der von diesem auf das bereits präexistierende Eisenerz-
lager ausgeübten Kontakteinwirkung. Die Bildung des Magnetites ist 



deutlich erst später als die Brecciierung des Quarzites, doch wahr-
scheinlich sehr bald nach dieser erfolgt, da man annehmen kann, dass 
die Brecciierung ebenfalls im Zusammenhang mit der Eruption des 
Grünsteines steht. Für die Annahme, dass die Umbildung des Häma-
tites in Magnetit eine Folge der Kontakteinwirkung des Magmas war, 
spricht auch der Umstand, das zugleich mit dem Magnetit sich allge-
mein Apatit, zuweilen in ansehnlicher Menge, und häufig auch Kar-
bonate gebildet haben. Zugleich fand auch Neubildung von Quarz 
um die Magnetitkristalle herum statt. Ein in der Schlucht Pitsloman-
kuru beobachtetes Auftreten von Strahlsteinsfels, in welchen der erz-
führende Qnarzit stellenweise übergeht, spricht ebenfalls für Kontakt-
metamorphose. 

Das Eisenerz von Porkonen und Pahtavaara ist seinem Aussehn 
nach den quarzgebänderten Erzen des mittleren Schweden und des 
nördlichen Norwegen (Sydvaranger) recht ähnlich und könnte als 
»quarzit gebändert es» Erz bezeichnet werden. Genetisch unterscheidet 
es sich von diesen dadurch, dass bei seiner Bildung als ursprüngliches 
Sediment nicht, so wie es für einen grossen Teil der schwedischen 
und für das Vorkommen von Sydvaranger z. B. von P. Geijer ange-
nommen wird, vulkanische Einflüsse, von gleichzeitig gebildetem 
vulkanogenen Leptit ausgehend, tätig waren. 

Betreffend des Alters des Eisenerzes hält der Verf. es für wahr-
scheinlich, dass die ursprüngliche Bildung des Erzes während der 
kalevischen Periode erfolgte. 



Liite. 

Lyhyitä tietoja Keski-Kittiläu pienemmistä malmiesiintymistä. 

Vuonna 1922, tutkiessaan Kittilän pitäjän keskiosan kallio-
perää, jätti tekijä assistenttinsa yliopp. Ivar Steningin tehtäväksi 
erikoisesti tutkia alueen mahdollisia malmiesiintymiä ja suorittaa 
sopiviksi katsomillaan paikoilla magnetometrisia määräyksiä. Seu-
raavassa esitetään lyhyesti Steningin havaintojen tulokset. Tekijä 
on täydentänyt niitä mikroskooppisilla tutkimuksilla ja osaksi myös-
kin omilla kenttähavainnoillaan. Tarkoituksena on saada jonkun-
lainen inventointi seudun tähän saakka tunnetuista malmiesiinty-
mistä tai sellaisista paikoista, joissa malmia mahdollisesti saattaa olla. 

Luvut esiintymien paikannimien edessä viittavat sivulla 5 ole-
vaan yleissilmäyskarttaan. 

1. M u s t a v a a r a . 
Tämän niminen kukkula on noin 20 km lounaaseen Porkosesta. 

Tällä kukkulalla tapasi Stening vain noin 40 m pitkän ja 20 m leveän 
magneettisen kentän, jolla poikkeuksen maksimi oli = + 7 3 ° Vaa-
kasuora poikkeus oli sangen huomattava, niin että ei voitu määrätä 
tarkemmin kivilajin kulkua, mutta kun ilmansuunta tunnettiin to-
dettiin sen olevan NNE, siis sama kuin Porkosen—Pahtavaaran 
malmikentällä. 

Kukkulan pohjoispäässä näkyvä kallioperä oli tiivistä kvartsiit-
tia, joka paikkapaikoin näytti kiilleliuskemaiselta, mutta ei näyttä-
nyt huomattavammin sisältävän malmia, vaikkakin siinä siellä täällä 
oli magnetiittikiteitä. Muutoin kukkula oli kokonaan morenin pei-
tossa, kuitenkin tavattiin itärinteellä moninpaikoin todennäköisesti 
in situ olevia kiviröykkiöitä, joiden kivilaji oli hyvin tiivistä kvartsiit-
tista kiilleliusketta. 

Tiiviille kvartsiitille on luonteenomaista violettiin vihvahtava 
vaalean harmaa väri ja lukuisat yhdensuuntaiset, venähtäneet, him-' 

') Ivonstantti = 1.3—1.4. 
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meänmustat rautamalmiraidat. Se muistuttaa jossain määrin muu-
tamia Porkosen ja Haurespään kvartsiitteja. Mikroskoopissa näemme, 
että se on, kuten viimeksimainitutkin kivilajit, täysin kristalloblasti-
nen. Malmiraidat ovat pääasiassa hematiittia, mutta osaksi myöskin 
magnetiittia. Paikoitellen on kvartsiitti tummanharmaan väristä 
ja mikroskoopilla näemme, että sitä peittävät verkkona hienot, 
haarautuvat magnetiittitomusuonet. Myöskin huomattavan suuria 
magnetiitin idioblasteja on sangen runsaasti, ja siellä täällä näkyy 
pyöreähköjä hematiittikokoontumien laikkuja. Sitäpaitsi on kvart-
siittimassa samalla tavoin kuin usein Porkosen kvartsiitti, täynnä 
melkein mikroliittisen pieniä värittömiä tai vaalean vihertäviä kide-
neuloja, jotka lienevät joko sillimaniittia tai antofylliittiä. Kiteet 
olivat niin pieniä, ettei niitä saanut tarkemmin määrätyksi. 

2. S i l m ä v a a r a . 
Noin 5 km pohjoiseen Kelontekemäjärvestä ja suunnilleen sa-

man matkan päässä Mustavaarasta suuntaan SSE, on Silmävaaran 
matalanlainen kukkula, joka kohoaa laajasta suoseudusta metsän-
peittoisena morenisaarena. Kittilän ja Sodankylän kirkonkylien 
välinen tie kulkee tämän kukkulan ylitse. Kallioperää näkyi vain 
vähän, ja rajoittui se kukkulan korkeimpaan osaan lounaassa ja 
erääseen kohtaan melkein morenisaaren keskustassa, tiestä pohjoi-
seen. 

Kallioperä on hienorakeista, tummanharmaanvihreätä vihreä-
kiveä, joka korkeimmalla paikalla on jokseenkin massamaista, poh-
joiseen tiestä kuitenkin enemmän liuskeentunutta, kulku noin W—E 
ja kaade 70—80° N. Siellä täällä on vihreäkivessä pieniä magnetiitti-
sulkeumia. Koko kukkulalla oli magneettinen veto jokseenkin tasai-
nen, vaihdellen —5° (-65° *). Tämä veto jatkuu kaakkoon tietä 
pitkin suon halki Tepsankylään päin. 

3. T u o r e p ä l k ä t t i v a a r a (m y ö s K u u s p ä l k ä t t i -
v a a r a k s i n i m i t e t t y ) . 

Tällä melkein morenin peittämällä vuorella, joka on Kittilän — 
Sodankylän maantien varressa olevasta Ahvenjärven majatalosta 
muutamia km suuntaan NNW, tapasi Stening joukon magneettisia 
kenttiä. Melkein läntisen rinteen keskellä on noin 140 m leveä ja 
lähimain yhtä pitkä magneettinen kenttä, jossa on voimakas vaaka-
suora veto. Pystysuoran vedon maksimi oli -f 65° 2). Tälle rinteelle 

') Konstant ti = l .s . 
2) Kons tan t t i = l . s . 
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on kasaantunut in situ keski rakeisen vihreäkiven lohkareita. Muuta-
missa lohkareissa oli magnetiitin pieniä nystyröitä ja muutamien sm 
levyisiä juonia tiiviissä vihreäkivessä. Rinteelle on pystytetty val-
tauspaalu vuonna 1917. Kuitenkaan ei ole laisinkaan louhittu. Pit-
kin vuoren harjaa ja sen itäistä rinnettä kulkee suunnassa N10—20° E 
pitkänomainen magneettinen kenttä, jossa veto on tasaista ja mak-
simi -(-58° 1), ja pohjoispäässä on pieni vihreäkivikallio, mutta ei 
magneettista vetoa. 

4. S o t k a s e 1 k ä. 
Laajan, melkein Kittilän kirkonkylän ja Kumputunturin keski-

välillä ja Nilivaaran kylästä etelään olevan Sotkaselän etelärinteellä 
tavattiin noin 1 km Siitosen talosta pohjoiseen olevassa matalassa, 
moreniin syntyneessä vähäisessä syvennyksessä viitisenkymmentä 
eri suuruista rautamalmilohkaretta kasaantuneena. Malmi on hema-
tiittia, jota on osaksi hyvin runsaasti suurenpuoleisina suomuisina 
kiteinä, osaksi pieninä rakeina punertavan harmaassa kvartsiitissa 
ja myöskin hyvin liienorakeisessa, harmaanvihreässä, serisiittiliuske-
maisessa kivilajissa. Malmi on muutamissa lohkareissa erittäin ri-
kasta. Ei onnistuttu tapaamaan tätä malmia eheässä kalliossa. Kal-
lio on ympärillä melkein kokonaan morenin peittämää malmitonta 
lasimaista kvartsiittia. Malmin emäkalliota ei siis toistaiseksi tunneta. 

Malmista valmistettiin joukko preparaatteja, joista näkyi, että 
malmipitoinen kvartsiitti on kristalloblastisesti kokoonpantu verrat-
tain suurista, hyvin aaltoilevasti sammuttavista ja lujasti puristu-
neista kvartsirakeista. Tässä kvartsiittimassassa on hyvin paljon 
suuria, haaraantuvia ja usein hyvin taipuneita ohuen taulun muo-
toisia hematiittikiteitä, jotka näkyvät kapeina, pitkulaisina poikki-
leikkauksina. Vihreä, melkein tiivis kivilajimateriali sitävastoin on 
erittäin hienorakeista serisiittimassaa, jonka seassa on paljon suu-
renpuoleisia muskoviittiyksilöitä. Tavallisesti peittävät kuitenkin 
tämän serisiittisen massan suurimmaksi osaksi suuret idioblastiset 
ohuen levyn muotoiset hematiittikiteet, jotka preparaatissa näky-
vät pitkänpilarin muotoisina poikkileikkauksina ja jotka ovat ko-
koontuneet yhdeksi kudelmaksi ilman määrättyä suuntaa. Myöskin 
jonkun verran magnetiittia lienee hematiittikokoutumissa. Tämän 
vihreän serisiittisen kivilajin ja kvartsiitin yhdistävät toisiinsa väli-
muodot. 

Muutaman erittäin malmirikkaan lohkareen kemiallinen kokoo-
mus, neiti E. Stählbergin analysoimana geologisen komissionin agro-
geologisen osaston laboratoriossa, on seuraava: 

') Konstantti = 1.8. 
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% 
Si02 9.65 
TiOa 0.7 4 
ALjOg 5.3 9 
F e 2 0 3 80.15 
FeO 2.01 
MnO O.oo 
MgO 0 . 1 4 
C a O O.oo 
Na20 O.oo 
K26 i .6i 
P . A jlk. 
S 0 .06 
H 2 0 0.7 3 

S:a 100.48 

Mineralinen määräksi saadaan tästä anlvsistä: 
/o 

Hematiittia 57.7 
Titanipitoista magnetiittia . . 7.2 
Muskoviittia 14. l 
Kvartsia 3.3 

S:a 100.3 

5. L e v i j ä r v i . 
Le vi järvi on Kittilän länsiosassa lähellä Muonionniskan pitäjän 

rajaa, 5—6 km itään Äkäsjärvestä. Missä Levijoki lähtee Levijär-
vestä on erään padon alapuolella veden rajassa vähäinen kallio tii-
vistä, mustaa, vihertäväksi kvartsiitiksi vaihettuvaa hiililiusketta, 
joka on magneettikiisun impregnoimaa. Vastaisella rannalla ja itse 
joen uomassakin on saman kivilajin lohkareita, jotka sisältävät vielä-
kin enemmän magneettikiisua. Mikroskoopilla toteamme, että mel-
kein kryptokiteisessä, kvartsiittisessa, hiilipitoisessa liuskeessa on 
runsaasti suurenpuoleisia aktinoliitin porfyroblasteja. Magneetti-
kiisua on hajallisina massoina. Tämän magneettikiisun erään näyt-
teen analysoi neiti E. Stählberg geologisen komissionin agrogeologi-
sen osaston laboratoriossa: 

0/ /o 
Si02 + liukenematon . . . . ' . . . . O.25 
Fe 55.80 
MnO O.oo 



o s 
Cu 
Ni 
Co 

40.28 
0.20 

0.00 
O.oo 

S:a 96.5 3 

Kuten analysistä näkyy on magneettikiisussa vain vähän kuparia 
ja ei laisinkaan nikkeliä eikä kobolttia. 

Tämän esiintymän huomasi jo vuonna 1900 geologisen komissio-
nin karttalehtitutkimuksissa insinööri A. v. Julin, joka otti siitä 
myöskin näytteitä. 

6. K o l v a k e r o j a K e s ä l a k i . 
Nämä kaksi vuorta ovat länteen ja luoteeseen yllämainitusta 

Levijärvestä. Kolvakerolla näkyy vain vähän kiinteätä kalliota. 
Kallio on osaksi liuskeista vihreäkiveä. Tässä vihreäkivessä on suu-
reksi osaksi ruosteenruskea rapautumiskuori ja se sisältää rikkikiisua 
ja magneettikiisua. Paikotellen on magneettikiisua hiukan runsaam-
min kasaantuneena ja on se hiukan kuparikiisun sekaista. Magneet-
tinen veto paikalla oli vähäistä. Muutamalla kohdalla kohosi se 
-|-17°:een, muutoin oli se vain +5° tai siitäkin alle. 

Kesälaella ei morenipeiton vuoksi kallioperä laisinkaan näy. 
Mutta lukuisista luultavasti in situ olevista lohkareista, jotka ovat 
tiivistä vaaleanharmaata kvartsiittia, voimme päätellä kallioperän 
laatua. Alempana pohjoisella rinteellä ovat lohkareet kiilleliusketta 
ja vihreäkiveä. Jerisjärveltä Levijärvelle vievän tien varrella löysi 
Stening Kesälaen kukkulalta pienemmän magneettisen kentän, jonka 
poikkeusmaksimit olivat -f-55° ja —40° 1). 

7. K o i v a r o v a. 
Koivarovan talo on Jerisjärven koillisella rannalla, Muonionnis-

kan rajalla. Ympäristön vallitseva kivilaji on eruptivinen vihreäkivi, 
mutta myöskin kvartsiitteja ja nuorempia (postkalevalaisia) graniit-
teja on näkyvissä. Noin 200 m talosta koilliseen on vihreäkiven ja 
kvartsiitin alueiden välillä kontaktikivilajikallio, jossa on runsaasti 
magneettikiisua ja hiukan magnetiittia sekä paitsi paljoa kvartsia 
sisältää oligoklasi-albiittia, diopsidia, vihreätä sarvivälkettä, epi-
doottia ja titaniittia. Preparaatissa on magneettikiisua enemmän 

') Konstantin määräys on tässä ja seuraavissa luvuissa hiukan epä-
varma (2.07). 
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kuin näitä mineraleja, jotka pilkottavat sangen tiheään kasaantu-
neiden ensinmainitun malmimineralin kokoutumien välistä. Kivi-
laji, joka muuttuu kvartsiitiksi, on hyvin rapautunutta ja sitä peit-
tää ruskea rautahydroksidi. 

Täällä tapasi Stening kaksi noin 100 m pitkää ja 20 m leveää 
magneettista kenttää, joiden maksimivedot olivat + 3 5 ° ja + 2 4 ° . 
Noin 1 km näistä etelään on pienten Koivajärvien länsipuolella hy-
vin pieni magneettinen kenttä. Tämän kentän keskustassa kohosi 
veto -f 70c:een, mutta laski nopeasti kaikkiin suuntiin. Vain muuta-
mia askeleita positivisen vedon maksimista on negativisen vedon 
maksimi —45°. 

830 —25 6 
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