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ABSTRACT

Several small molybdenite occurrences are encountered along the southetn border of the granite

region of southern Lapland. The largest occurrence is that at Kivilompolo in Ylitornio commune
where it is situated in a migmatite belt of the granite region close to its contact with the Kemi-Ro-
vaniemi schist belt. An increase in potassium feldspar by teplacement of plagioclase, silicification
shown as an abundance of quütz veins, and sericitization charzctetize the mineralized belt. The
molybdenite - pytite chalcopytite mineralizations occut within the quattz veins,
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Several small molybdenite occurrenccs are encountered aLong the southern border of the granite 

region of southern Lapland. The largest occurrence is that at KiviLompolo in Ylitornio communc 
where it is situated in a migmatite belt of the granite region dose to its contact with the Kemi- Ro
vaniemi schist belt. An increase in potassium felds par by replacement of plagioclase, silicification 
shown as an abundance of quartz veins, and sericitization characterize the mineralized beLt. The 
molybdenite - pyrite chalcopyrite mineralizations occur within the quartz veins. 



JOHDANTO

Ylitornion molybdeenihohde-esiintvmät sijaitsevat Ylitornion kirkolta n. 25 km
länteen Kallijärven ja Kivilompolon järven välissä. Alue on soitten 1z maalajien
peittämä ia paljastumia on hyvin harvassa.

Ensimmäiset vihjeet siellä olevista mineralisaatioista saatiin v. 1951, kun Ä. Le-
minen ja M. Hautala kumpikin erikseen lähettivät geologiselle tutkimuslaitokselle
molvbdeenihohdepitoisia näytteitä, jotka olivat peräisin Kivilompolon ja Väystäjän
välille rakenteilla olleelta asutustieltä. Alustavissa tutkimuksissa 7952 todettiin nävt-
teiden olevan samasta paikasta, noin 1 km Kivilompolon tienhaarasta länteen tien
oiassa olevasta kivestä. Geologinen tutkimuslaitos aloitti alueella tutkimukset v. 7952,
ia ne päätt,vivät v. 1955. Ne käsittivät aluksi lohkare-etsintää ja kallioperäkartoitusta.
Alueella suoritettiin myös geofysikaalisia (Siikarla 1,952) ja geokemiallisia tutkimuksia
(Kauranne 1958 ja Salmi 1963). Tutkimuksia tävdennettiin svväkairauksilla, ja kaik-
kiaan on tutkimusalueella 33 porareikää. Pääosa Kivilompolon molvbdeenihohde-
esiintvmästä saaduista tiedoista perustuu svväkairausnävtteisiin.

ALUEEN GEOLOGISET PAAPIIRTEET

Hackmanin (1918) mukaan Kivilompolon alueen eteläosa kuuluu kalevaiseen
liuskealueeseen ja pohjoisosa laajaan migmatiittiseen gneissimuodostumaan. Jälkim-
mäinen liittvv läpi koko Etelä-Lapin kulkevaan postkalevaiseen graniittiin. Simonen
(1960) mainitsee tämän graniitin olevan kaliumrikasta ja muodostavan useinkin laa-
j oj a migmatiittialueita.

Geologisen tutkimuslaitoksen malmiosaston toimesta suoritettuun kallioperän
kartoitukseen perustuu oheinen Kivilompolon alueen geologinen kartta (Kuva 1).
Koska alueella on vähän paljastumia, on kivilajien kontakteja määriteltäessä käytettv
hyväksi aetogeofysikaalista magneettista karttaa. Hackmanin (1918) esittämä liuske-
alueen ia gneissin välinen kontakti pitää suurin piirtein paikkansa. Gneissin etelä-
puolella olevat liuskeet kuuluvat Peräpohjolan liuskealueen Kainuunkvlän-Väystäjän
liuskejaksoon, joka käsittää pääasiassa amfiboliitteja ja mustia liuskeita. Kartan poh-
joisosassa näkvy osa Törmäsjärven liuskejaksoa. Siinä on kivilajeina edellä mainittujen
liuskeiden lisäksi laajahkoja kvartsiittivr'öhvkkeitä, ja lisäks7 t^vataaft dolomiitteia
mustien liuskeiden kanssa vuorottelevina kerroksina. Ahveniärven eteläpuolella on
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V eijo Yletlinez.. Kivilompolon molybdeenihohde-esiintymäsrä

noin 5 km pitkä Yaiovaaran liuskevyöhyke, ioka jatkunee länteen paremmin tai huo-
nommin säilyneinä liuskefragmentteina. Geofysikaalisista kartoista päätellen niitä on
myös Kainuunkylän-Väystäjän liuskevyöhykkeen ja gneissin kontaktin läheisyydessä
ja myös kauempana gneississä, kuten kairaukset ovat osoittaneet. Molybdeenihohde-
esiintymät sijaitsevat gneississä noin 1 km:n päässä sen ja liuskeen oletetusta kontak-
tista Kallijärven ja Kivilompolon järven välissä.

Gneissit

Gneissialueen kivilajit ovat hvvin epähomogeenisia. Ne iaetaafl värin mukaan pu-
naisiin ja harmaisiin gneisseihin. Kvartsi-, apliitti- ja pegmatiittijuonisia gneissejä on
runsaasti. Tasalaatuisempia t,vyppejä ovat suuria kalimaasälpähajarakeita sisältävät
graniittiset gneissit ja tasarakeiset graniittiset kivilajit, iotka vastaavat graniitteja sekä
ulkonäöltään että koostumukseltaan. Älkuperäisiä sedimenttisiä piirteitä edustavat
säilyneet kvartsiittiset osueet, granaattikiillegneissipatjat sekä kiillerikkaat osueet,
ioissa kiilteen lisäksi on sarvivälkekerroksia. Alkuperäiseen sedimenttisarjaan liitty-
nevät myös gran^ tti-'grafütti-magneettikiisupitoiset vvöhykkeet, loita on alueelta
m,vös löytynyt.

Kivilompolon järven ia Kallif ärven välisellä alueella näyttävät epähomogeeniset
migmatiittiset gneissityypit olevan vallalla. Niissä tavataan myös sedimenttiseen alku-
petään vlittaavia kivilajiosueita. Tyypillistä on muskoviitin esiintyminen. Tämän
alueen pohioispuolella olevissa vaaroissa, joissa on paljastumia, tav^t^ n tasalaatui-
sempia silmägneissityyppeiä ja kauempana n. 10 km luoteeseen on jo varsin homo-
geenisia graniitteja lähellä Aavasaksaa. Eräitä gneissity,vppejä kuvataan tarkemmin
tuonnempana.

Molybdeenihohdemineralisaatiot

Kivilompolon järven ja Kallijärven välisellä alueella (Kuva 2) on tavattu sekä
molybdeenihohdepitoisia irtokiviä että kallioesiintymiä. Lohkareita on runsaasti ia
niitä kuljettaneen iäätikön etenemissuunta (nuorin) on ollut lähes lännestä itään. Joi-
takin molybdeenihohdepitoisia lohkareita on tavattu kartta-alueen ulkopuolelta. Muu-
taman lohkareen todennäköinen lähtöpaikka ei taas voi olla ko. alueella.

Kalliossa olevia molybdeenihohde-esiintvmiä on tavattu sekä paljastumissa että
maalaiien alla olevissa vvöhvkkeissä, joista ne on lövdetty kairauksissa.

Molybdeeniesiintymät ovat seuraavat:
1. Kahvikallion vvöhvke
2. Muut esiintvmät

- 
Kahvikalliosta n. 350 m kaakkoon olevat mineralisaatiot

- 
Riivijängän mineralisaatiot

- 
Kivilompolon järven esiintvmä

- 
Erilliset yksittäisissä rei'issä tavatut molvbdeenihohdepitoiset kvartsi-
i uonet
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V e i j o Y I e t 7 i n e n : Kiv ilampolon molybdeenihohde-esiintymästä

Kahvikallion vyöhyke

Taloudellisesti mielenkiintoisin on Kahvikallion vyöhyke, johon myös geologisen
tutkimuslaitoksen kairaukset pääasiassa keskittyivät. Tämän esiintymän, kuva 3, tar-
kempi esittely ^nt^ samalla läpileikkauksen alueen kivilajeista la molybdeenihohteen
esiintymistavasta 1'leensä.
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Selvästi suunnittunut gneissi, väriltään harmaa tai punainen, on Kahvikallion
vyöhykkeen vallitseva kivilaji. Liuskeisuuden kulku paljastumissa on N40o 

- 60"E

ia kaade on 50o 
- 60'5. Kivilajit ovat suurin piirtein samanlaiset niin paljastumissa

kuin vyöhykkeeseen kairatuissa porarei'issä. Hatmaat ja punertavat gneissit vaihtuvat
toisikseen vleensä vähitellen ilman jyrkkiä kontakteja. Useissa porarei'issä on tavattu
muutamia metrin paksuisia, pääasiassa biotiittia sisältäviä osueita, joissa on sarvivälke-
pitoisia väliketroksia. Kvartsijuonia on sekä kalliossa että porarei'issä yksittäisinä ja
juoniparvina. Ne eivät erit,visesti näytä suosivan kumpaakaan gneissityvppiä, vaan
niitä on molemmissa.

Parhaan kuvan pääkivilaiien mineraalikoostumuksesta 
^nt^v^t 

niistä tehdvt piste-
laskuanalvysit (1 000 pistettä), joiden tulokset ovat taulukossa 1.

Kivilompolon alueen pääkivi,^;,." Ii"täX,Tlolr,"-r, pistelaskuanalyysin mukaan.

\-/se ntineralogical composition of tbe main r"rf, ;i;:k:rilontpolo area according la paint-counting analysis.

N{incraali 12565 12566

Kvattsi - Qnarlq .......
Kalimaasälpä - Potassium
Plagioklaasi - Plagioclase
Biotiitti - Biotite ......
Muskoviitti * Muskotite
Aksessoriset - Accessories

100.0 9o 100.0 o

72565 Hatmar gneissi. Kahr.ikallio, Ylitornio - Gral gneiss
12566 Punainen gneissi. )) ) - Red gneis.r

4963 Serisiittikvartsiitti(lohkarc, Kivilompolo, Ylitornio - S ericite-qnartqite

40.8
28.4
11. e

5.s
1 1.6

7.4

zo. J

32.7
18.:
9.t

72.s
0.s

18.c >

2.0 >>

.o o

o
,o

o
,o

)

Kuva 4. H.zrmaa gneissi. Näyte
Nikolit

Frc. 4. Cral gnei*. Samplc

12 565, Ylitornio, Kahvikallio. Suurennus 60x.

-l-. Kuva: E. Halme.

l2 565, Ylitornio, Kabuikallio. 60x. Nic. l.
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elvästi suunnittunut gneissi, väriltään harmaa tai punainen, on Kahvikallion 

vyöhykkeen vallitseva kivilaji. Liuskeisuuden kulku paljastumissa on N40° - 600 E 

ja kaade on 50° - 600 S. Kivilajit ovat suurin piirtein samanlaiset niin paljastumissa 

kuin vyöhykkeeseen kairatuissa porarei'issä. Harmaat ja punertavat gneissit vaihtuvat 

t oisikseen yleensä vähitellen ilman jyrkkiä kontakteja. Useissa porarei'issä o n tavattu 

muutamia metrin paksuisia, pääasiassa biotiittia sisältäviä osueita, joissa on sarvivälke 

pitoisia välikerroksia. Kvartsijuonia o n sekä kalliossa että p orarei 'issä yksittäisinä ja 

Juonlparvma. e eivät erityisesti näytä suosivan kumpaakaan g neissityyppiä, vaan 
niitä on molemrnissa. 

Parhaan kuvan pääkivilajien mineraalikoostumuksesta antavat niistä tehd yt piste

laskua nalyysit (1 000 pistettä), joiden tulokset ovat taulukossa 1. 

TAULUKKO 1 
Kivilompolon alueen pääkivi lajien mineraalikoostumus pistelaskuanalyysin mukaan. 

TABLE 1 
The mineralogieal eomposition oJ the main rocks in the Kivilomp% area aeeording 10 poinl-collnling analysis. 

Mineraali 12565 12566 4963 

K vartsi - Qllartz ...... . ........... . . .. . .. .. . .. . 40. 8 ° ° 26.3 ° ° 79. 4 0
0 

Kalimaasälpä - Potassillflt Je /dspar ..... . .. ... . ... . 28.4 » 32.7 » 
Plagioklaasi - Plagioclase .. . . . ........ ....... . . . . 11.9 » 18.3 » 
Biotiirri - Biotite ............ • . .. . .. .. ... . ...... 5.9 » 9.7 » 
Muskoviitri - MlIskovite ... .. .. . . . . . . .. . ... .. . . . 11. 6 » 12.5 » 18. 6 » 
A ksessoriset - Aeeessories ..... . . . ... . •. .. ........ 1.4 » 0.5 » 2. 0 » 

100.0 °0 100.0 ° ° 100.0 ° 0 

12565 Harmaa gneissi. Kahvikallio, Ylitornio - Gray gneiss 
12566 Punainen gneissi. » » Red gneiss 

4963 Seris iittikvarts iirti(lohkarc, Kivi lompolo, Y li tornio - Serieite-tJltarlzite 

K UVA 4. Harmaa gneissi. Näyte 12565, Ylitornio, Kahvikallio. Suurennus 60x. 
Nikolit +. Kuva: E. Halme. 

FIG . 4. Gray gneiS!. Sampie 12565, Ylitornio, Kahvikallio. 60x. Nie. +. 
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Kuva 4:n esittämä harmaa gneissi on selvästi suunnittunut, lähes ruhjeinen kivi-
laji. Samat piirteet näk,vr'ät mikroskoopissa. Yleistalienteeltaan kivi on granoblas-

tista ja keskirakeista, lukuunottamatta sekundäärisiä kvartsijuonia ja mikrokliini-
porfvroblasteja. Plagioklaasi on melkein puhclasta albiittia. Sitä esiintll keskirakei-

sessa osassa tasarakeisena vaihdellen mikrokliinin kanssa ja repaleisina iätteinä mik-
rokliiniporfvvroblastien sisällä. Biotiitti on suurimmalta osaltaan muskoviittiutunut.
Kivi on muuttunut metasomaattisesti site n, että livartsin ja kaliumin määrä on lisään-

t\ n\ t ia kivi on serisiittiytvnr t.

,tr:
Kuva 5. Punertava gneissi. Nä-vtc 12 566, Ylitornio, Kahvikallio. Suurennus

60x. Nikotit i Kuva: E. Halmc.

Frc. j. Reddish gneis:. .fanple 12 566, Ylitornia, Kaltrikallio. 60x. Nic. l .

Kuva 5:n esittämä punertava gneissi on suunnittunut, paikoin tuhjeiselta nävttävä

kivilaji. Kvartsia on vähemmän kuin näytteessä 12 565. Nävtekivien väriero saatt^^

johtua kvattsipitoisuuhsien erosta. Mikrosl<ooppisesti molemmat närtteet o\rat sa-

mafltapaiset. Kummassakin on granoblastinen tasarakeinen osa, jossa suurehkoia mik-
rokliiniporfvroblasteja plagioklaasirelikteineen. Biotiitti on muuttunut suurelta osal-

täan muskoviitiksi. NIvös sekundäärisiä kvartsi]uonia on molemmissa.

Kuten edellä jo mainittiin, t^y^t^afl sekä paljastumissa että porarei'issä runsaasti

kr.artsiiuonia. Niiden levevs vaihtelee hiuksenhienoista aina 20 cm:n läpimittaisiin.
Kahvikallion päällä voidaan t 25 m:n matkalla seurata n. 10 m leveää, mineraalistu-

nutta vvöhvkettä. Siellä on kuusi isompaa kvartsijuonta (levevs n. 5-20 cm), ioiden
kulku on N35"E - 

N50'E ja kaade vaihtelee pvstvn molemmin puolin. Lisäksi siellä

on useita kapeampia juonia, jotka suurin piirtein noudattelevat mainittuja suuntia.
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gnelssl. Ylitornio, K ahvikallio. Suurennus 
60x. Niko lit +. Ku va: E . H alme. 

FI G . 5. Reddish gneiss. Sall/ple 12 566, Ylilornio, Kahvikallio . 60x . Nie. +. 
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Kuten edellä jo mainittiin, tavataan sekä paljastumissa että porarei'issä runsaasti 

kvartsijuonia. Niiden levers vaihtelee hiuksenhienoista aina 20 cm:n läpimittaisiin. 
Kahvikallion päällä voidaan n. 25 m:n matkalla seurata n. 10 m leveää, mineraalistu

nutta v yöhykettä . Siellä on kuusi isompaa kvartsijuonta (leveys n. 5- 20 cm), joiden 

kulku on N35°E - N500E ja kaade vaihtelee p ystyn molemmin puolin. Lisäksi siellä 
on useita kapeampia juonia, jotka suurin piirtein noudattelevat mainittuja suuntia. 
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Frc. 6. Quarlq uein, shaped at

Kahvikallio.

a rlüng of bead:, confarms tbe folialion. Ylitarnio,
Kahaika/lio.

Kuva 7. Helminauhamaisen kvartsijuonel pailoja. Ylitotnio, Kahvikallio.
Frc. 7. Pebbles or >beadt> af a quartq aein. Ylitornio, Kaltaikal/ia.

Kvartsijuonet leikkaavat loivasti liuskeisuutta N60'E, mutta kLritenkin mvötäiler'ät
sitä. Tästä ovat hvvänä esimerkkinä kuvissa 6 ja7 nakrvat juonet. I{r'artsijuonet or-at
ilmeisesti m\'öhemmän liikunnan yuoksi katkeilleet ja ovat senvuoksi helminauha-
mais.ia, liuskeisuutta mrötäileviä. Näihin juoniin liittlvät Kahvikallion vr'öhvkkeessä

Kuva 6. Liuskeisuutta myötäilcvä helminauhamainen kvartsijuoni, Ylitornio,
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Kuva 6. Liuskeisuutta myätäilevä helminauhamainen kvartsijuoni. Ylitornio, 
KahvikaUio. 

FIG. 6. Qllartz vein, shaped as astring of beads, conforms the foliation. Ylitomio, 
Kahvikallio. 

KUVA 7. Helminauhamaisen kvartsijuonen palloja. Ylitornio, K ah vikallio. 

FIG. 7. Pebbles OY »beads» of a quartz veill. Ylitorllio, Kahvikallio. 

Kvartsijuonet leikkaavat loivasti liuskeisuutta N60oE, mutta kuitenkin myätäilevät 

sitä. Tästä ovat hyvä nä esimerkkinä kuvissa 6 ja 7 näkyvät juonet. Kvartsijuonet ovat 

ilmeisesti m yöhemmän liikunnan vuoksi katkei lleet ja ovat senvuoksi helminauha

maisia, liuskeisuutta m yötäileviä. äihin juoniin liittyvät Kahvikallion vyöhykkeessä 
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Kuva 8. Nlolybdeenihohdesykerö kvartsissa. Ylitornio, Kahvikallio. Kuva:
E. Halme.

Frc. 8. Clrcter of mofubdenite in quart4 Ylilarnio, Kahuikal/io.

m\'ös molybdeenihohdemineralisaatiot. Edellä kuvattujen kvartsijuonien lisäksi on
Kahvikalliolla vielä toinen kvartsijuonisvsteemi, joka on lähes pohjois-eteläsuuntai-
nen ja leikkaa liuskeisuutta selvästi.

Malmimineraaliparag€neesi on 1'ksinkertainen: molvbdeenihohde, rikkikiisu ja ku-
parikiisu. Paikoin on tikkikiisun asemesta magneettikiisua. Sekundäätisenä muuttu-
mistuloksena on keltaista molvbdeeniokraa (moh'bdiittia). Lukuunottamatta molvb-
deenihohdetta kiisut ovat vksittäisinä rakeina tai heikkona pirotteena kvartsijuonissa
tai niiden vmpäristössä. Molvbdeenihohdetta on joko suomusvkeröinä leveämmissä
juonissa (kuva 8), pirotteena niiden vmpäristössä tai silauksina kvartsijuonien ku-
peissa. Paikoin on leveähköjen kvartsijuonien yhtevdessä molvbdeenihohdepahkuja
ja kasaumia, joissa ko. mineraalia sa tta olla usean sentin vahvuudelta. Paksuin lä-
r,'istettv molvbdeenihohdepahku oli Kahvikallion päällä olevassa porareiässä A 13,
jossa n. 5 m:n s1,-v,v,vdessä lävistettiin 13 cm paksu kompakti osue. Kuva 9. Selviä
rikastumia on mvös Kahvikalliolla liuskeisuuden suuntaisessa kapeassa ruhjevvö-
hvkkeessä olevan kvartsijuonen vhterdessä, jossa tavataan useita paksuhkoja MoSr-
osueita. Pääkvartsijuonien välisessä gneississä on pirotteelta näyttzvaa MoSr-mine-
r^Iisa tiota, joka ainakin suuteksi osaksi liittvv ohuihin kvartsijuoniin.

Kahvikallioon on kairattu viisi reikää n. 150 m:n svv\'\-teen ja niistä on todettu,
eitä molrbdeenihohdemineralisaatiot jatkuvat samanlaisina ainakin tähän svvv,vteen.

Alemmilla tasoilla nd\ttää olevan useampia mineralisoituneita kvartsijuonisvsteemejä
kuin pintaosassa. Leveldeltään vaihtelevalla Iiahvikallion vr'öhlkkeellä on pituutta

Veijo Yletyinen: Kivilompolon molybdeenihohde·esiintymästä 13 

Ku VA 8. Molybdeenihohdesykerö kvartsissa. Ylitornio, Kahvikallio. Kuva: 
E. Halme. 

FrG. 8. Clilster 0/ molybdenite in qttartz. Ylitornio, Kahvikallio. 

m yäs molybdeenihohdemineralisaatiot. Edellä kuvattujen kvartsijuonien lisäksi on 

Kahvikalliolla vielä toinen kvartsijuonisysteemi, joka on lähes pohjois-eteläsuuntai
nen ja leikkaa liuskeisuutta selvästi. 

Malmimineraaliparageneesi on yksinkertainen: molybdeenihohde, rikkikiisu ja ku

parikiisu. Paikoin on rikkikiisun asemesta magneettikiisua. Sekundäärisenä muuttu

mistuloksena on keltaista molybdeeniokraa (molybdiittia). Lukuunottamatta molyb

deenihohdetta kiisut ovat yksittäisinä rakeina tai heikkona pirotteena kvartsijuonissa 
tai niiden ympäristässä. Molybdeenihohdetta on joko suomusykeräinä leveämmissä 

juonissa (kuva 8), pirotteena niiden ympäristässä tai silauksina kvartsijuonien ku
peissa. Paikoin on leveähkäjen kvartsijuonien yhteydessä molybdeenihohdepahkuja 

ja kasaumia, joissa ko. mineraalia saattaa olla usean sentin vahvuudelta. Paksuin lä

vistetty molybdeenihohdepahku oli Kahvikallion päällä olevassa porareiässä A 13, 

jossa n. 5 m:n syvyydessä lävistettiin 13 cm paksu kompakti osue. Kuva 9. Selviä 
rikastumia on m yäs Kahvikalliolla liuskeisuuden suuntaisessa kapeassa ruhjevyä 

hykkeessä olevan kvartsijuonen yhteydessä, jossa tavataan useita paksuhkoja MoS z-
osueita. Pääkvartsijuonien välisessä gneississä on pirotteelta näyttävää MoS 2-mine 

ralisaatiota, joka ainakin suureksi osaksi liittyy ohuihin kvartsijuoniin . 
Kahvikallioon on kairattu viisi reikää n . 150 m:n syv yyteen ja niistä on todettu, 

että molybdeenihohdemineralisaatiot jatkuvat samanlaisina ainakin tähän syvyyteen. 
Alemmilla tasoilla näyttää olevan useampia mineralisoituneita kvartsijuonis ysteemejä 

kuin pintaosassa. Leveydeltään vaihtelevalla Kahvikallion vyähykkeellä on pituutta 
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Kuva 9. Molybdeenihohdetta kvattsijuonessa. Ylitotnio, Kahvikallio, syvä-
kairausreikä N:o 13 Ä. Suurennus 9x. Kuva: E. Halme.

Frc. 9. Mollbdenite in a quarlqaein. Ylitornio, Kahtikallio, dri/l hoh N:o 1) A. 9x.

kaikkiaan 900 m. Vvöhykkeen vhtenäisvvttä ei suoritetuissa kairauksissa ole voitu
arvioida. Molvbdeenihohde-esiintvmät ovat usein varsin hajanaisia, ja Kahvikallion
juonista kuvattu katkeileminen aflt^ selvän kuvan siitä, kuinka epävarmaa on vk-
sittäisten juonien vhdisteleminen syväkairauksien perusteella.

Kahvikallion mineralisaatiovvöhvkkeen vaihtelevat Mo-pitoisuudet näkvvät ku-
vassa 3 esitetystä kartasta. Syväkairausprofiilissa A 13 keskipitoisuus on niinkin korkea
kuin 0,60 % M". Profiilissa B 13 pitoisuus on 0,24 oÄ Mo.Pitoisuudet ovat varsin
pienet profiilissa R 13 paitsi n. 7,5 m:n syvvydessä olevissa molvbdeenihohderikkaissa
kvartsijuonissa, ioista saadussa jauhaantuneessa porasydämessä Mo-pitoisuus on
0,51 oÄ. Samassa leikkauksessa, svväkairausrei'issä 30 ja 37 (Kuva 2) on useita, r-ksi
n. 100 m:n svvv,vdessä, yli 2 m leveitä v,vöhvkkeitä, joissa keskipitoisuudet ovat
>0,20 oiL Mo. Vastaavia Mo-pitoisuuksia on Kahvikallion vvöhvkkeessä reikien 9
ja 70 rajoittzmalla alueella, jonka pituus on n. 200 m. Alueen muista osista otettujen
nävtteiden Mo-pitoisuus vlittää vain poikkeustapauksissa 0,05 ?; Mo.

Muut esiintymät

Kahvikalliosta n. 350 m kaakkoon kairattiin kahden reiän profiili (reiät 24 ja 28).
Siinä tavattiin heikosti molybdeenihohdepitoinen kvartsijuoniparvi. Tyypiltään se

vastaa Kahvikalliota ja sen leveys on n. 20 m. Mo-pitoisuudet ovat pieniä eikä mine-
ralistumisen iatkuvuutta ole sen takia tutkittu.
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KUVA 9. Molybdeenihohdctta kvartsijuonessa. Ylitornio, Kahvikallio, syvä
kairausreikä N:o 13 A. Suurennus 9x. Kuva: E. Halme. 

FIG. 9. Molybdenile in a qllartz veilt. Ylitomio, Kahvikaflio, drill hole N:o 13 A. 9x. 
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pienet profiilissa R 13 paitsi n. 7,5 m:n syvyydessä olevissa molybdeenihohderikkaissa 

kvartsijuonissa, joista saadussa jauhaantuneessa porasydämessä Mo-pitoisuus on 

0,51 %. Samassa leikkauksessa, syväkairausrei'issä 30 ja 31 (Kuva 2) on useita, yksi 

n. 100 m:n syvyydessä, yli 2 m leveitä vyöhykkeitä, joissa keskipitoisuudet ovat 

> 0,20 % Mo. Vastaavia 1o-pitoisuuksia on Kahvikallion vyöhykkeessä reikien 9 
ja 10 rajoittamalla alueella, jonka pituus on n. 200 m. Alueen muista osista otettujen 

näytteiden Mo-pitoisuus ylittää vain poikkeustapauksissa 0,05 % Mo. 

Muut esiintymät 

Kahvikalliosta n. 350 m kaakkoon kairattiin kahden reiän profiili (reiät 24 ja 28). 

Siinä tavattiin heikosti molybdeenihohdepitoinen kvartsijuoniparvi. Tyypiltään se 

vastaa Kahvikalliota ja sen leveys on n. 20 m. Mo-pitoisuudet ovat pieniä eikä mine
ralistumisen jatkuvuutta oie sen takia tutkittu. 
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Edellisen tapainen kvartsijuoniverkosto lävistettiin myös Riivilängällä kairatuilla
kahdella porareiällä. Sielläkään tavatut pitoisuudet eivät antaneet aihetta latkokai-
rauksiin (Reiät 29 ja 32).

Kivilompolon iärven pohjoispään länsipuolella löytyi magneettikiisurikas molyb-
deenihohdepitoinen gneissilohkareisto, jonka läheisyydessä oli sekä magneettisilla
että sähköisillä mittauksilla todettu geofvsikaalinen indikaatio. Paikalla todettiin sekä
kairaamalla (Reikä 3) etta kaivamalla lohkareistoa vastaava vyöhyke, mutta vähäiset
moll'bdeenipitoisuudet eivät rohkaisseet iatkotutkimuksiin. Tyypiltään tämä vyöh,vke
kuitenkin selvästi eroaa Kahvikallion vyöhykkeestä ia on lähinnä määritettävissä
grafiittipitoisen gneissin magneettikiisu--kuparikiisu-molybdeenihohdepirotteeksi.

Oman mielenkiintoisen lisänsä tälle tyypille 
^flt^a 

tr.i R. Lauerman toteama pieni
uraanipitoisuus, joka ei kuitenkaan ole poikkeuksellinen molvbdeenihohde-esiintv-
missä, sillä vastaavla ominaisuuksia tunnetaan eräistä muista esiintyrnistä.

Erillisiä molybdeenihohdepitoisia kvartsijuonia ja juoniparvia on tavattu kaikissa
edellä mainittujen esiintymien ulkopuolella kairatuissa vksittäisissä porarei'issä Kalli-
iärven ja Kivilompolon välillä. Kivilajit ovat näissä samoja kuin Kahvikalliolla, mutta
Mo-pitoisuudet ovat merkitvksettömiä.

Lohkareet

Tutkitulla alueella on runsaasti lohkareita. Niistä saatu aineisto tävdentää osaltaan
kokonaiskuvaa Kivilompolon molybdeenihohde-esiintymistä. Ne voidaan karkeasti
jakaa seutaaviin tyyppeihin:

Molybdeenihohdepitoiset kvartsijuonet ja kvartsiiuoniset goeissit
Magneettikiisu-kuparikiisu-molybdeenihohdepitoiset gneissit
Molvbdeenihohdepitoiset graniitit
Serisiittikvartsiittilohkareet

Kvartsijuonet ja niitä sisältävät gneissilohkareet muodostavat pääosan alueelta
löydet,vistä molybdeenihohdepitoisista irtokivistä. Niitä tavataan kaikkialta tutkitulta
alueelta, ja ne vastaavat tyvpiltään Kahvikallion esiintymää. Lohkareiden levinneisvys
ja sijainti osoittavat selvästi, että alueella on useita Kahvikallion tyvppisiä minerali-
saatiovyöhykkeitä, myös sellaisia, ioita ei ole kairauksissa tavattu.

Magneettikiisu--kuparikiisu-molybdeenihohdepitoisen gneissivyöhykkeen seu-
duille rajoittuu sitä vastaava lohkareisto. Huornion arvoisena seikkana on mainittava,
että tämä lohkareisto antaa varsin selvän vihjeen siitä, että glasiaalinen kuljetusmatka
Kivilompolon alueella ei ole pitkä; se on vain 0-250 m.

Oman tyyppinsä muodostavat kahdella suosaarekkeella tavatut lohkarerykelmät,
joissa kivilajina on hieno, lähes tasarakeinen graniittinen gneissi. Niiden aitoana
malmimineraalina on molybdeenihohde, jota on heikkona pirotteena.

Veijo Y/et)'inen: Kivilompolon molybdeenihohde-esiintymästä 15 

Edellisen tapainen kvartsijuoniverkosto lävistettiin myäs Riivijängällä kairatuilla 
kahdella porareiällä_ Sielläkään tavatut pitoisuudet eivät antaneet aihetta jatkokai
rauksiin (Reiät 29 ja 32). 

Kivilompolon järven pohjoispään länsipuolella läytyi magneettikiisurikas molyb

deenihohdepitoinen gneissilohkareisto, jonka läheisyydessä oli sekä magneettisilla 

että sähkäisillä mittauksilla todettu geofysikaalinen indikaatio. Paikalla todettiin sekä 

kairaamalla (Reikä 3) että kaivamalla lohkareistoa vastaava v yöhyke, mutta vähäiset 
molybdeenipitoisuudet eivät rohkaisseet jatkotutkimuksiin. Tyypiltään tämä v yähyke 

kuitenkin selvästi eroaa Kahvikallion vyöhykkeestä ja on lähinnä määritettävissä 
grafiittipitoisen gneissin magneettikiisu-- kuparikiisu-molybdeenihohdepirotteeksi. 

Oman mielenkiintoisen lisänsä tälle tyypille antaa tri R. Lauerman toteama pie ni 

uraanipitoisuus, joka ei kuitenkaan oIe poikkeuksellinen molybdeenihohde-esiinty
missä, sillä vastaavia ominaisuuksia tunnetaan eräistä muista esiintpnistä. 

Erillisiä molybdeenihohdepitoisia kvartsijuonia ja juoniparvia on tavattu kaikissa 

edellä mainittujen esiintymien ulkopuolella kairatuissa yksittäisissä porarei'issä Kalli

järven ja Kivilompolon välillä. Kivilajit ovat näissä samoja kuin Kahvikalliolla, mutta 

Mo-pitoisuudet ovat merkityksettömiä. 

Lohkareet 

Tutkitulla alueella on runsaasti lohkareita. iistä saatu aineisto täydentää osaltaan 

kokonaiskuvaa Kivilompolon molybdeenihohde-esiintymistä. e voidaan karkeasti 

jakaa seuraaviin tyyppeihin: 

Molybdeenihohdepitciset kvartsij uonet ja kvartsijuoniset gneissit 
1agneettikiisu- kuparikiisu- molybdeenihohdepitoiset gneissit 

Molybdeenihohdepitoiset graniitit 

Serisiittikvartsiittilohkareet 

K vartsijuonet ja niitä sisältävät gneissilohkareet muodostavat paaosan alueelta 

löydetyistä molybdeenihohdepitoisista irtokivistä. iitä tavataan kaikkialta tutkitulta 

alueelta, ja ne vastaavat tyypiltään Kahvikallion esiintymää. Lohkareiden levinneisyys 

ja sijainti osoittavat selvästi, että alueella on useita Kahvikallion tyyppisiä minerali

saatiovyöhykkeitä, myäs sellaisia, joita ei oIe kairauksissa tavattu. 
Magneettikiisu--kuparikiisu-molybdeenihohdepitoisen gneissivyöhykkeen seu

duille rajoittuu sitä vastaava lohkareisto. Huomion arvoisena seikkana on mainittava, 

että tämä lohkareisto antaa varsin selvän vihjeen siitä, että glasiaalinen kuljetusmatka 

Kivilompolon alueella ei oIe pitkä; se on vain 0-250 m. 
Oman tyyppinsä muodostavat kahdella suosaarekkeella tavatut lohkarerykelmät, 

joissa kivilajina on hieno, lähes tasarakeinen graniittinen gneis si. iiden ainoana 
malmimineraalina on molybdeenihohde, jota on heikkona pirotteena. 
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Kuv.r 10. Serisiittikvartsiitti. Mustat suomut molybdeenihohdetta. Suurennus
60x. 1 nikoli. Kuva: E. Halme.

Fte. 10. Sericih-qaart4ite, Tbe bhch fak* are mo$rbdmite. 60x, Nic.ll,

Suurempaa huomiota vaatii kaksi lohkaretta, joissa on kivilajina serisüttikvat-
siitti. Isompi lohkareista on n. 0.5 ms:n suuruinen ia sütä analysoidut näytteet sisältä-
vät yli 0.5 o/o molybdeenia. Kuva 10 esittää lohkareesta tehtyä ohuthiette ja sen mine-
raalikoostumusta kuvaa pistelaskuanalyysi 3 taulukossa 1.

Kivilajista on käytetty nimeä kvartsiitti, koska päämineraalina on klastisen nä-
köinen kvartsi, toisena päämineraalina hienojakoinen serisiitti. Aksessoteina on tita-
nrittia ja malmia. Malmimineraaleina on tikkikiisua, kuparikiisua ja molybdeenihoh-
detta. Ensiksimainitut ovat pirotteena, vümeksimainittu kvartsikerroksien välissä ole-
vina suomuina ja suomujonoina.

Molemmat lohkareet muodostavat taloudellisesti mielenkiintoisimman tyypin Ki-
vilompolon alueella. On kuitenkio todettava, että lohkareitten vähyys voi merkitä
gneissimuodostumassa olevien serisüttikvartsiittivyöhykkeiden pienuutta, joka vai-
keuttaa niiden löytymistä esim. geofysikaalisilla tutkimusmenetelmilrä.

Rakenne

Tutkitun alueen kallioperän vähäinen paljastuneisuus oa vaikeuttanut rakenteelli-
sen kuvan saamista Kivilompolon alueesta. Kivilajien vaihtelut eivät näy topogra-
frassa, ia lisäksi laajat suot peittävät ja tasoittavat muut morfologiset rakennepiitteet.
Ilmakuvien avulla on kuitenkin koetettu tutkia kallioperän murrosrakenteita.

iiil
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Suurempaa huomiota vaatii kaksi lohkaretta, joissa on kivi lajina serisiittikvart

siitti . Isompi lohkareista on n. 0.5 m3:n suuruinen ja siitä analysoidut näytteet sisältä
vät yli 0.5 % molybdeenia. Kuva 10 esittää lohkareesta tehtyä ohuthiettä ja sen mine
raalikoostumusta kuvaa pistelaskuanalyysi 3 taulukossa 1. 

1 ivilajista on käytetty nimeä kvartsiitti, koska päämineraalina on klastisen nä 

käinen kvartsi, toisena päämineraalina hienojakoinen serisiitti. Aksessoreina on tita 
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gneissimuodostumassa olevien serisiittikvartsiittivyähykkeiden pienuutta, joka vai
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fiassa, ja lisäksi laajat suot peittävät ja tasoittavat ll1uut morfologiset rakennepiirteet. 
Ilmakuvien avulla on kuitenkin koetettu tutkia kallioperän murrosrakenteita. 
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Kairauksissa löydetyt mineralisaatiot näyttävät asettuvan ehkä selvimmin N75'E
suuntaisen murroksen seuduille. Murros alkaa Kivilompolon järven pohioispäästä
ja 

f 
atkuu Kallijärven eteläpäähän saakka. Toisaalta näyttää Kahvikallion vyöhykettä

seuraavan suunnassa N50'E kulkeva murros. Molemmat suunnat esiintvvät ilma-
kuvissa päämurrossuuntina.

MUITA ESIINTYMIA LAPIN LAANIN ETELAOSISSA

Kivilompolon molybdeenihohde-esiintymän lisäksi on Lapissa muitakin molyb-
deenin löytöpaikkoja. Rovaniemeltä on löytvnyt irtolohkare, jossa on ko. mineraalia
kiilleliusketta lävistävässä apliittijuonessa (Kulonpalo-Marmo 1955). Lisäksi tunne-
taan molybdeenihohdetta kalliossa lentokentältä ja lohkareista Rovaniemen Olli-
viiristä ja Kemijärven Pöyliöstä (Stigzelius ja Ervamaa 7962).

Seitakorvan voimalaitoksen perustassa on migmatiittisessa kiillegneississä kvartsi-
juonen vhteydessä muutama rae ko. mineraalia. Sallan Pyhätunturissa olevan graniitin
ia kiilleliuskeen kontaktin lähistössä on MoSr-pirotetta graniitissa ja biotiitti-sarvi-
välkeliusketta lävistävien kvartsijuonien vhtevdessä. Myös Juukosken voimalaitoksen
louhitussa tilassa on graniitin ja liuskeiden kontaktin tuntumasta tavattu molybdeeni-
hohdetta (Lauerma 1960, 1962). Samoin on Rovaniemellä Lattavaarassa tieleikkauk-
sessa migmatiittisessa kivilafissa kvartsijuoniin liittvvää molvbdeenihohdetta. Kaikki
nämä pienet esiintymät ovat etelä-Lapin graniittimassiiviin liittvvissä migmatiitti- ja

kontaktivyöhykkeissä.

KATSAUS MOLYBDEENIHOHDEMALMIEN ESIINTYMISTAPAAN

Kivilompolon molybdeenihohde-esiintvmien geologinen rakenne ja malmimine-
raaliparageneesi täyttävät hvvin >klassilliselle> molybdeenihohde-esiintymälle asete-
tut )ehdot>. Ne liittyvät happamiin kiviin, tavallisesti graniitteihin (Crease,v 1957).

Suomen molybdeenihohde-esiintvmiä koskevassa tutkimuksessaan Kulonpalo ia
Marmo (1955) jakavat ne kolmeen ryhmään: 1) Molybdeenihohde gneisseissä ja

graniiteissa kvartsin tai kvartsiutumisen yhteydessä; 2) molybdeniitti mikrokliinigra-
niiteissa, apliiteissa ja pegmatiiteissa; 3) molvbdeenihohde karsissa tai sulfidimal-
meissa. Kivilompolon esiintymä sopii hvvin ensimmäiseen r,vhmään.

Reharskij ja Distler (1965) toteavat Neuvostoliiton molybdeeniesiintymien pää-

osan olevan yhteydessä kvartsi- ja maasälpämetasomatiitteihin. Plagioklaasin de-
anortiittiutuessa muodostuu kvartsia ja albiittia ia prosessin iatkuessa krJimaasälpää
ja serisiittiä. M,u"öhemmin voi muodostua mvös greisenkiviä ja kvartsiserisiittikiviä.
Nämä edustavat alempaa lämpötilaa kuin kvartsi- ia maasälpämetasomatiitit. Harito-
novin (1962) käsit,vksen mukaan Suomen ja Karjalan vähäiset molybdeeniesiintymät

rl^ vöhykkeisiin.

Veijo Yletyinen: Kivilompolon molybdeenihohde-esiintymästä 17 

Kairauksissa löydetyt mineralisaatiot näyttävät asettuvan ehkä selvimmin N75°E 
suuntaisen murroksen seuduille_ Murros alkaa Kivilompolon järven pohjoispäästä 
ja jatkuu Kallijärven eteläpäähän saakka_ Toisaalta näyttää Kahvikallion vyöhykettä 

seuraavan suunnassa 500 E kulkeva murros. Molemmat suunnat esiintyvät ilma
kuvissa päämurrossuuntina. 

MUITA ESIINTYMIÄ LAPIN LÄÄNI ETELÄOSISSA 

Kivilompolon molybdeenihohde-esiintymän lisäksi on Lapissa muitakin molyb 

deenin löytöpaikkoja. Rovaniemeltä on löytyn yt irtolohkare, jossa on ko. mineraalia 
kiilleliusketta lävistävässä apliittijuonessa (Kulonpalo-Marmo 1955). Lisäksi tunne

taan molybdeenihohdetta kalliossa lentokentältä ja lohkareista Rovaniemen Olli
viiristä ja Kemijärven Pöyliöstä (Stigzelius ja Ervamaa 1962)_ 

Seitakorvan voimalaitoksen perustassa on migmatiittisessa kiillegneississä kvartsi
juonen yhteydessä muutama rae ko. mineraalia. Sallan P yhätunturissa olevan graniitin 

ja kiilleliuskeen kontaktin lähistössä on MoS 2 -pirotetta graniitissa ja biotiitti-sarvi
välkeliusketta lävistävien kvartsijuonien yhteydessä. M yös Juukosken voimalaitoksen 

louhitussa tilassa on graniitin ja liuskeiden kontaktin tuntumasta tavattu molybdeeni

hohdetta (Lauerma 1960, 1962)_ Samoin on Rovaniemellä Lautavaarassa tieleikkauk

sessa migmatiittisessa kivilajissa kvartsijuoniin liittyvää molybdeenihohdetta. Kaikki 
nämä pienet esiintymät ovat etelä-Lapin graniittimassiiviin liittyvissä migmatiitti - ja 

kontaktivyöhykkeissä. 

KATSAUS MOLYBDEE llHOHDEMALMIEN ESIINTYMISTAPAAN 

Kivilompolon molybdeenihohde-esiintymien geologinen rakenne ja malmimine

raaliparageneesi täyttävät hyvin »klassilliselle» molybdeenihohde-esiintymälle asete
tut »ehdot». Ne liittyvät happamiin kiviin, tavallisesti graniitteihin (Creasey 1957). 

Suomen molybdeenihohde-esiintymiä koskevassa tutkimuksessaan Kulonpalo ja 

Marmo (1955) jakavat ne kolmeen r yhmään: 1) Molybdeenihohde gneisseissä ja 
g raniiteissa kvartsin tai kvartsiutumisen yhteydessä; 2) molybdeniitti rnikrokliinigra 

niiteissa, apliiteissa ja peg matiiteissa; 3) molybdeenihohde karsissa tai sulfidimal
meissa. Kivilompolon esiintymä sopii hyvin ensimmäiseen ryhmään_ 

Reharskij ja Distler (1965) toteavat Neuvostoliiton molybdeeniesiintymien pää

osan olevan yhteydessä kvartsi- ja maasälpämetasomatiitteihin. Plagioklaasin de 

anortiittiutuessa muodostuu kvartsia ja albiittia ja prosessin jatkuessa hlimaasälpää 
ja serisiittiä. Myöhemmin voi muodostua myös greisenkiviä ja kvartsiserisiittikiviä_ 

Nämä edustavat alempaa lämpötilaa kuin kvartsi- ja maasälpämetasomatiitit. Harito
novin (1962) käsityksen mukaan Suomen ja Karjalan vähäiset molybdeeniesiintymät 

liittyvät karjalaisten g raniittien liuskettumisvyöhykkeisiin. 
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Kivilompolon esiifltymien kalimääsälvän runsaus ja sen svntv plagioklaasin kus-
tannuksella ei ole epätavallista molybdeenihohde-esiintymien ollessa kysymyksessä.
Samoin on kvartsiutuminen luonteenomaista. Kulonpalo ja Marmo (1955) esittävät,
että ainakin apliitteihin liittyville molybdeenihohde-esiintymille on luonteenomaista
suuri Kro/Na2o-suhde. Myös kvartsijuoni-MoSr-esiintvmässä Kivilompolossa on
tämä sama asia todettavissa mineralisaatioihin liittvvässä gneississä.

Kranckin (1945) mukaan Mätäsvaaran molvbdeeniesiintymään liittyvässä har-
maassa gneississä on aina huomattavasti kalimaasälpää, silloin kun siinä esiintyy mo-
lvbdeenihohdepirotetta. Päämalmit ovat asettuneet harmaan gneissin ja punaisen
gneissin (graniittiutunut harmaa gneissi) kontaktiin, jossa on pegmatiitti- ja kvartsi-
iuonia. Molybdeenihohteen määrän kasvaessa kasvaa myös kvartsin määÄ.

Raution Susinevan molybdeenihohde-esiintymä (Marmo ja Hyvärinen 1953) liit-
tvy graniittiutuneessa granodioriitissa oleviin kvartsiutuneisiin osiin la kvartsifuoniin.
Erityistä huomiota kiinnittävät Marmo ja Hvvärinen (1953) kaliumin lisääntymiseen
malmiutumisen yhteydessä.

Suomessa on runsaasti muita pieniä MoSr-esiintymiä, foissa kvartsiutuminen ia
graniittiutuminen käyvät rinnakkain molybdeenihohdemineralisaatioiden kanssa. Ne
on mainittu Kulonpalon ja Marmon (1955) kokoomaiulkaisussa Suomen molybdeeni-
hohteista.

Ulkomaisista molybdeeniesiintvmistä lähin on Knaben Noriassa. Varsin perin-
pohjaisen esityksen antaa sijtä Bugge (1963) teoksessaan Norjan molvbdeeniesiinty_
mistä. Knabenissa on useita eri malmioita, jotka liittvvät n. 6 km pitkään minerali-
soituneeseen vyöhykkeeseen (fahlband) harmaassa gneississä. Suurimmat minerali-
saatiot liittyvät apliitti-, pegmatiitti- ia kvartsijuoniin. Molybdeenihohde on pääasiassa
pirotteena. Sekä malmien jalka- että kattopuolella on nuorempaa punaista graniittia.
Punaisessa graniitissa on mvös molvbdeenihohdepitoisia kvartsijuonia ia apliittipeg-
matiittijuonia. Schetelig (7937) mainitsee, että kaikki Norjan molvbdeeniesiintymät
liittyvät yhta poikkeusta lukuunottamatta happamiin kiviin, lähinnä graniitteihin.
Knabenissa ne molybdeenihohdepitoiset vl'öhvkkeet, joilla on jotakin merkitvstä,
rajoittuvat graniittiutuneeseen (granittinjiserte) gneissivvöhvkkeeseen la lähinnä
olevaan graniittiin (op. cit.).

Pohiois-Ruotsissa on Etelä-Lapin graniittimassiiviin rinnastettavissa olevien gra-
niittien yhtevdessä tavattu molybdeenihohdemineralisaatioita (ödman 1957).

Sveitsissä on useita pieniä molvbdeenihohde-esiintvmiä, joista mainittakoon Bald-
schiefertal. Siellä on Aaregraniitteihin kuuluvan Baldschieferin graniitin fa Altkris-
tallin-muodostuman kontaktissa murrosvr'öhvke. Graniitissa on runsaasti kvartsi- ia
apliittijuonia ia näissä molvbdeenihohdetta (Ledermann 1955). Aivan vastaavanlainen
nävttää mvös olevan Axionpoliin pieni molvbdeenihohde-esiintymä Kreikassa (pa-
raskeropoulos 1958).

Pohiois-Amerikasta mainittakoon LaCornin molvbdeenihohdemalmi Kanadassa.
Sen sivukivi on graniittijuoninen biotiittiliuske, iossa on molvbdeenihohdepitoisia
kvartsijuonia (Harrison 1957).
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tannuksella ei oie epätavallista molybdeenihohde-esiintymien ollessa kysymyksessä. 

Samoin on kvartsiutuminen luonteenomaista. Kulonpalo ja Marmo (1955) esittävät, 
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Pohjois-A merikas ta mainittakoon LaCornin molybdeenihohdemalmi Kanadassa. 

Sen sivukivi on granllttlJuonmen biotiittiliuske, jossa on molybdeenihohdepitoisia 
kvartsijuonia (Harrison 1957). 
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Maailman tuottoisin mol,vbdeenikaivos on Coloradon Climax Yhdvsvalloissa.
Siellä malmit vmpätöivät kvartsi-montsoniittista kivilajia. Sivukivi on kvartsiutunut

ioko täy'delleen tai sellaisena on kvartsi-ortoklaasi--serisiittikivi, iossa on kvartsi-
molybdeenihohdeiuoniverkosto ja pyitttiä, fluoriittia ia savimineraaleja. Lisäksi ta-
vataar. alempien lämpötilojen parageneeseja. Mineralisaatio ympäröi appelsiinin kuo-
ten t^paan kvartsimontsoniittikiveä. Muodostuma on prekambrisen graniitin kes-
kellä (Vanderwilt King 1955).

YHTEENVETO KIVILOMPOLON ESIINTYMISTA

Kivilompolon molvbdeenihohde-esiintvmät ovat postkalevaiseen gtaniittiin liit-
tvvällä migmatiittisella gneissialueella. Ne ovat keskittvneet lähelle gneissin ia PeÄ-
pohjan liuskealueen kontaktivyöh,vkettä, ei kuitenkaan varsinaiseen kontaktiin.

Molvbdeenihohde-esiintvmiin liittyviä gneissejä luonnehtii metasomaattinen
muuttuminen, joka näkvy seuraavasti:

1. Kalimaasälpä on lisäänt,vnvt ja syriäyttänyt plagioklaasia.
2. Mineralisaatioihin liittvy voimakas kvartsiutuminen, foka näkyv runsaina

kvartsijuonina.
3. Biotiitti on serisiittivtynyt niin. että kiilteenä on paikoin vain muskoviittia.

Kivilompolon alueella on useita mineralisoituneita v,vöh1-kkeitä n. 3 km pitkällä
alueella. Tähän asti löydetvistä molvbdeenihohde-esiintvmistä on Kahvikallion vvö-
hyke parhaiten tutkittu. Sen vuoksi siellä on tavattu parhaat Mo-pitoisuudet. Loh-
kareisto osoittaa, että Kahvikallion veroisia esiintvmiä voidaan löytää muitakin ia
että mineralisaatioita on todennäköisesti myös tähän mennessä kairattujen paikkojen
ulkopuolella.

Geokemialliset tutkimukset antoivat varsin hvviä tuloksia molvbdeenihohde-
esiintymien paikallistamista silmällä pitäen. Moreenin Mo-pitoisuus osoittautui ano-
maaliseksi Kahvikallion vvöhvkkeen kaakkoispuolella ja turpeiden anomaaliset Mo-
pitoisuudet sattuvat esim. Riivijängällä kairauksella todettufen molvbdeeniesiintv-
mien kohdalla.

Geof,vsikaaliset tutkimukset olivat ht'vänä apuna määritettäessä vleisiä geologisia
piirteitä paljastumattomalla alueella. Slingram-mittausten osoittamiin indikaatioihin
liittyv heikkoja rautakiisumineralisaatioit^ j^ Kivilompolon iärven rannassa tavattu
magneettikiisupitoinen molvbdeenihohde -esiintvmä.

Etelä-Lapin suuren graniittialueen Iiepeillä olevista molvbdeenihohde-esiintv-
mistä on Kivilompolon esiintvmä suurin. Tähän mennessä suoritetut tutkimukset
eivät kuitenkazn ütä ratkaisemaan kvs1,m1-stä sen taloudellisesta arvosta. Kuitenkin
on todettava, että nvkvisten tietojen perusteella Kivilompolon esiintymää on pidettävä
eräänä oarhaimmista molvbdeenimalmiaiheista Suomessa.
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Malmigeologisesti molybdeenihohdemineralisaatiot liittyvät useimmiten gtaniit-
teihin ja niiden vaikutusalueisiin. Käytännön malmietsinnän kannalta on syytä pitää
mielessä, että Etelä-Lapin gtaniittialueen reunoilla tämä tosiasia ilmenee vatsin selvä-
piirteisesti, kuten Kivilompolon molybdeenihohde-esiintymä ja muut pienet tavatut
MoS r-mineralisaatiot osoittavat.

Kitioittaja ofl saanut Lapin tutkimusseuran Uuden Suomen palkinnon tämän tut-
kimuksen suorittamiseksi. Geologisen tutkimuslaitoksen malmiosaston johtaja prof.
Ä. Kahma johti Ylitornion Kivilompolon tutkimuksia. Hän on lukenut käsikirjoi-
tuksen ja tehnyt siihen atvokkaita huomautuksia.
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