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JOHDANTO 

Kesä11ä 1971 1öydettiin Geo1ogisen tutkimus1aitoksen 

ka11ioperäkartoitusten yhteydessä hematiittia Latvavuoman 

a1uee1ta noin 15 km 1änteen Kitti1än kirkonky1ästä, Aakenus

tunturin ete1äpuo1eisesta kairasta (kuva 1). Löydön perus

tee11a ma1miosasto a10itti a1uee11a ma1minetsintätyöt, joi

den tu10ksia tämä tutkimus käsitte1ee. 

Latvavuoman a1ueen ka11ioperä koostuu 1ähinnä inter

mediaarisesta ja happamasta vu1kaniitista, eri1aisista sedi

menttisistä 1iuskeista ja kong1omeraateista sekä ns. Kurnpu

tyyppisestä kvartsiitista. A1ueen intrusiivikivinä ovat vih

reäkivi, syeniitti ja postorogeeninen ns. Kitti1än graniitti. 

Tutkimusa1ueen kivi1ajeja ovat suppeasti aikaisernrnin käsite1-

1eet Hackman (1927) ja Mikko1a (1941). 

Paikannetuista rautarninera1isaatioista huomattavirnrnat 

ovat Latvavuoman pohjoisosassa oleva Latvajärven hematiitti

esiintymä ja Latvarovan magnetiitti-rikkikiisu-do1omiitti

juoni. 

Ma1minetsinnä11isiin tutkimuksiin ovat osa11istuneet 

vuosina 1973 - 75 geo1ogit O. Auranen, E. Nenonen ja E. 8i

pi1ä. Työ on käsittänyt geo1ogista kartoitusta, geokemia1-
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Kuva 1. Tutkimusa1ueen 
sijainti. 

Fig . 1 . Location of the 
study area . 
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lista näytteenottoa sekä geofysikaalisia magneettisia, säh

köisiä ja gravimetrisia maastomittauksia (noin 36 km
2

) . 

Aluee11e on kairattu yhteensä 8 syväkairausreikää. Ede11ä 

mainittujen henki1öiden aineistoa on käytetty myöhempien 

tutkimusten pohjana (puustinen 1976, Rossi 1977). Tämän 

tutkimuksen viimeisen tekijän (M.M.) tekemät rikki-isotoop

pimääritykset ovat se1vittäneet Latvarovan magnetiittipi

toisen juonen syntyä. 

KIVILAJIT 

Tutkimusa1ueen ka11ioperäkartta on esitetty kuvassa 2. 

Y1eisesti ottaen näyttää si1tä, että kerrosjärjestyksessä 

a1empana olevien kivi1ajien rapautumistuotteita on materi

aa1ina y1emmissä muodostumissa. 

Vu1kaaniset kivet 

Intermediaarista ja hapanta vu1kaniittia esiintyy 1aa

jahkona,yhtenäisenä a1ueena Latvavuoman ympäristössä sekä 

kapeana,pohjois-ete1äsuuntaisena vyöhykkeenä Murtomaan ja 

Vesikkovaaran 1änsipuo1e11a. Näitä mo1empia kivi1ajeja 1eik

kaavat kapeat graniitti- ja ka1imaasä1päjuonet. 

Intermediaarinen vu1kaniitti 

Intermediaarista vu1kaniittia on tavattu Latvavuoman 

vu1kaniittia1ueen keske1tä pitku1aisena NNE-SSW-suuntaisena, 

ete1äpäästään kaksihaaraisena vyöhykkeenä. Murtomaan ja Ve

sikkovaaran 1änsipuo1e11a sijaitsevasta vyöhykkeestä on täs

tä vu1kaniitista vain muutamia havaintoja, joiden perusteel-

1a sitä esiintyy happaman vu1kaniitin 1änsireunaan rajoittu

vana kaista1eena sekä siinä vä1ikerroksina. 

Kivi1aji on voimakkaasti 1iuskettunutta ja suureksi 

osaksi fragmenttirakenteista. Lisäksi siinä vuorotte1evat 
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Kuva 2. Latvavuoman a1ueen ka11ioperäkartta. 1 = kvartsiitti, 2 = fy1-
1iitti ja si1ttimäinen 1iuske, 3 = a1biittidiabaasi- ja a1bitiittipa1-
loinen kong1omeraatti, 4 = merke1ikong1omeraatti (Murtomaan ja Vesikko
vaaran vä1ise11ä a1uee11a vä1ikerroksina), 5 = grauvakkamainen 1iuske 
ja kong1omeraatti, 6 = hapan vu1kaniitti, 7 = intermediaarinen vu1ka
niitti, 8 = kii11e1iuske, 9 = musta1iuske, 10 = intrusiivinen vihreäki
vi, 11 = syeniitti, 12 = serpentiniitti, 13 = graniitti, 14 - 15 = rau
taminera1isaatiot (14 = tyyppi 1, 15 = tyyppi 2, 16 = tyyppi 3), 17 = 
siirros, 18 = kerrokse11isuus, 19 = 1iuskeisuus ja venymä, 20 = poikki-
1eikkaus. 

Fig. 2. ceological map of the Latvavuoma area. 1 = quartzite~ 2 = phyl
lite and silt~ 3 = albite diabase- and albitite-bearing conglomerate~ 
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4 = calcareous conglomerate (between MUrtomaa and Vesikkovaara~ occur
ring as intercalations)~ 5 = graywackeous schist and conglomerate~ 6 = 
acid volcanite~ 7 = intermediate volcanite~ 8 = mica schist~ 9 = graphite
bearing schist~ 10 = intrusive greenstone~ 11 = syenite~ 12 = serpenti
nite~ 13 = granite~ 14 - 16 = iron ore mineralization (14 = type 1~ 
15 = type 2 ~ 16 = type 3)~ 17 = fault~ 18 = bedding~ 19 = schistosity 
and lineation~ 20 = cross section. 
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fragrnentteja sisältävät ja fragrnentittornat kerrokset keske

nään. Fragrnentit ovat venyneet ja litistyneet 'liuskeisuuden 

tasossa. 

Pieni- ja tasarakeisten fragrnenttien paikoin havait

tava kapea vaalea reunus edustanee kiteytyrniskuorta, rnutta 

on saattanut syntyä rnyös rapautumisen yhteydessä. Fragrnent

tien ja iskoksen rnineraalikoosturnus on yleensä sarna; mine

raalien keskinäiset rnäärät vaihtelevat. 

Tasarakeinen interrnediaarinen vulkaniitti koostuu pla

gioklaasista (albiitti-andesiini), biotiitista ja arnfibolis

tao Kalirnaasälpää, skapoliittia ja kvartsia esiintyy vaihte

levissa rnäärin. Aksessorisina rnineraaleina ovat opaakki, epi

dootti, apatiitti, titaniitti, turrnaliini ja zirkoni. 

Tasarakeisen kiven pienrakenne ja rapauturnispinnan väri 

vaihtelevat jonkin verran, yleensä kivi on kuitenkin tasaisen 

harrnaata liusketta. Vaaleirnrnat tyypit ovat rakenteeltaan lä

hinnä granoblastisia ja niissä rapauturnispinnalla biotiitti 

ja arnfiboli esiintyvät turnrnina täplinä. 

Porfyyristä rakennetta on tavattu Latvavuornan pohjois

osaan kairatussa syväkairausreiässä ja vain rnuutarnassa pal

jasturnassa. Tällöin porfyyriset osueet ovat interrnediaarista 

rnaasälpäporfyyriä, jossa hajarakeina plagioklaasin ohella 

saattaa esiintyä rnyös arnfibolia. Perusmassa koostuu pertiit

tisestä plagioklaasista ja biotiitista, jonka lisäksi arnfi

bolia ja skapoliittia saattaa esiintyä pienissä rnäärin. Pe

rusrnassa on rakenteeltaan lepidoblastista ja hajarakeet ovat 

granuloituneita. 

Hapan vulkaniitti 

Hapanta vulkaniittia esiintyy Latvavuornalla interrnedi

aarista vulkaniittia yrnpäröiden alueella, joka työntyy kapei

na kielekkeinä etelään ja lounaaseen. Murtornaan ja Vesikko

va ar an länsipuolella se rnuodostaa kapean sirppirnäisen poh

jois-eteläsuuntaisen kuvion. Lisäksi sitä on tavattu kahdes

sa eteläisirnrnässä Latvarovan syväkairausreiässä ja lohkarei

na Totovaaran itärinteellä. Latvarovan pohjoispuolella olevan 
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happaman vu1kaniitin zirkonin radiometrinen ikä kuu1uu ryh

mään 1860 - 1900 Ma (Geo1oginen tutkimus1aitos 1975). 

Va11itsevin happaman vu1kaniitin eri muunnoksista on 

se1västi 1aavakiveksi tunnistettava maasä1päporfyyri. Sen 

rapautumispinnan väri on tii1enpunainen ja joskus hieman 

vio1ettiin vivahtava. Hajarakeina esiintyvät y1eensä ka1i

maasä1pä tat p1agiok1aasi. Perusmassa koostuu kvartsista, 

ka1imaasä1västä sekä muskoviitista ja biotiitista. Muskovii

tin ja biotiitin keskinäinen pa1joussuhde saattaa vaihde11a 

huomattavasti. P1agiok1aasia esiintyy perusmassassa yhdessä 

ka1imaasä1vän kanssa. Aksessorisina mineraa1eina esiintyvät 

opaakki, skapo1iitti, turma1iini, apatiitti ja zirkoni. Pe

rusmassa on hyvin voimakkaasti 1iuskettunut ja kvartsirakeet 

ovat paikoin muokkautuneet 1iuskeisuuden suuntaisiksi 1evyik

si. 

Latvarovan pohjoispuo1e11a ja Vesikkovaaran 1änsipuo-

1e11a hapan vu1kaniitti on tasa- tai keskirakeista. Sen pää

mineraa1it ovat ka1imaasä1pä, kvartsi ja muskoviitti. Ka1i

maasä1pää on y1eensä se1västi enemmän kuin muita mineraa1eja. 

Ensin mainitu11a a1uee11a syväkairausreiässä on tavattu ka1i

maasä1pä- ja muskoviittiva1taista muunnosta, johon 1iittyy 

myös pa1jastumissa todettu hematiittiminera1isaatio. Kivi on 

1iuskeista ja aivan Latvarovan pohjoispuo1e11a erityisen voi

makkaasti 1iuskeutunutta. Vesikkovaaran 1änsipuo1e11a happa

massa vu1kaniitissa on nähtävissä loivahkosti poimui1evaa 

kerrokse11isuutta. Kiveen 1iittyvää hematiittia on vain ka

peina kerrosmyötäisinä juovina. 

Muutama havainto on tehty happaman vu1kaniitin sisä

osissa esiintyvistä agg10meraattisista osueista. Nämä koos

tuvat toisissaan tiukasti kiinni olevista, ha1kaisija1taan 

muutamasta senttimetristä kymmeneen senttimetriin vaihte1e

vista maasä1päporfyyrimuku1oista. 

Sedimenttikivet 

Sedimenttikiviä esiintyy tutkimusa1uee11a 1uode-kaakko

suuntaise11a Rovase1än ja Totovaaran kautta ku1keva11a vyöhyk-

2 128002704F-12 
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kee11ä. Niiden muodostaman, muuten yhtenäisen a1ueen katkai

sevat Latvavuomassa intrusiivinen vihreäkivi ja vu1kaaniset 

kivet sekä Rovase1än 1uoteispäässä intrusiivinen vihreäkivi 

ja Kitti1än graniitti. 

Kii11e1iuske ja musta1iuske 

Kii11e1iuskepa1jastumat keskittyvät eri11isi11e a1u

ei11e Latvavuoman ja Vesikkovaaran 1änsipuo1e11e. Nimitys 

kii11e1iuske on yhteinen kahde11e toisistaan makroskooppi

sesti ja mineraalien keskinäise1tä pa1joussuhtee1taan huo

mattavasti poikkeava11e tyypi11e. Va11itsevin näistä on ra

pautumispinna1taan tasaisen harmaa, homogeeninen 1iuske, 

joka koostuu kvartsista, p1agiok1aasista, biotiitista ja 

paikoin skapo1iittiporfyrob1asteista. Tämän 1iuskeen yhtey

dessä on myös tavattu p1agiok1aasi-amfibo1i-biotiitti1ius

ketta, jota voidaan pitää intermediaariseen vu1kaniittiin 

1iittyvänä. 

Toinen kii11e1iusketyypeistä on hyvin heterogeeninen. 

Se on tummaa, biotiitti-, amfibo1i- ja skapo1iittiva1taista. 

Sitä 1ävistävät tiheästi amfibo1itäytteiset raot. 

Musta1iuskeesta on tehty vain yksi pa1jastumahavainto 

Murtomaan pohjoispuo1e1ta. Ka11ioperäkarttaan musta1iuske

vyöhykkeet on merkitty a1uee11isissa sähköisissä mittauksis

sa i1menneiden kapeiden johdevyöhykkeiden perustee11a. 

Grauvakkamainen 1iuske ja kong1omeraatti 

Grauvakkamaista 1iusketta ja siihen 1iittyvää kong1o

meraattia esiintyy Latvarova1ta Murtomaan kautta Vesikkovaa

ran 1änsipuo1e11e, 1ähes pohjois-ete1äsuuntaisena yhtenäise

nä kapeana vyöhykkeenä sekä Totovaaraa myötäi1evänä 1aajah

kona kaarevana a1ueena. 

Havaituissa tapauksissa happaman vu1kaniitin ja grau

vakkamaisen 1iuskeen kontakti on joko asteittainen tai kivi-

1ajien vä1issä on eri11inen 1iuskekerros. Kiven rapautunee11a 
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pinna11a on nähtävissä, miten asteittaisessa vaihettumises

sa hapan vulkaniitti muuttuu kvartsi-muskoviittiliuskeeksi 

ja tämä ede11een grauvakkamaiseksi liuskeeksi. Tätä piir

rettä on tavattu Latvarovan syväkairauksissa ja Vesikkovaa

ran 1änsipuo1en pa1jastumissa, missä siihen 1iittyy hematiit

tipitoisuutta. 

Murtomaan 1uoteispuolella sijaitsevissa pa1jastumis-

sa happaman vu1kaniitin pää11ä on noin kymmenen metriä pak

su, ku1keutuneesta aineksesta koostuva kerros, jonka kontak

tit sivukiviin nähden ovat 1ähes terävät. Kerros on väri1tään 

happaman vu1kaniitin ka1tainen ja eroaa täten se1västi grau

vakkamaisesta 1iuskeesta. Kerroksen hyvin homogeeninen a1a

osa eroaa makroskooppisesti happamasta vu1kaniitista lähinnä 

tasarakeisuutensa ja hematiittirikkaiden kerrosjuoviensa pe

rusteel1a. Kerroksen y1äosa ennen grauvakkamaista 1iusketta 

on verraten heterogeeninen, osin kong1omeraattinen, pa110jen 

ollessa hienorakeista kvartsiittia, hapanta vu1kaniittia ja 

juonikvartsia. 

Y1eensä grauvakkamainen 1iuske on väri1tään vaa1ean 

harmaata. Siinä on usein hyvin säi1yneitä virtakerroksia, 

joihin saattaa 1iittyä kapeita hematiittiraitoja. Liuskeen 

päämineraa1it ovat kvartsi, p1agiok1aasi, ka1imaasä1pä, bio

tiitti ja muskoviitti. Kvartsia ja maasä1pää esiintyy suu

rehkoina jyväsinä, joita iskostaa niitä huomattavasti pieni

rakeisempi aines. Arkoottisissa osueissa iskostavan ainek

sen osuus on pieni. 

Kong1omeraatti esiintyy hyvin terävästi rajautuvina 

kerroksina, joissa iskos on grauvakkamaista 1iusketta. Kong

lomeraatin pa110t ovat ha1kaisija1taan pääasiassa 1 - 2 cm 

ja 1iuskeisuustasossa usein voimakkaasti litistyneitä ja ve

nyneitä. Osa pa110ista on väriltään punertavia ja osan väri 

vaihte1ee magnetiitin määrästä riippuen vaa1ean harmaasta 

lähes mustaan. Pa110t koostuvat kivestä, jonka päämineraa-

1eina ovat plagioklaasi ja kalimaasälpä sekä vaihte1evassa 

määrin magnetiitti ja biotiitti. Edellisten 1isäksi esiintyy 

pa11oja, jotka ovat hapanta ja intermediaarista vu1kaniit

tia, graniittia, kvartsiittia ja jaspista. 
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Merke1ikong1omeraatti 

Tätä kong1omeraattia on tavattu Latvarova11a ja kapei

na vä1ikerroksina kvartsiitissa Murtomaan ja Vesikkovaaran 

kautta ku1keva11a vyöhykkee11ä. 

Kong1omeraatin pa110t koostuvat seuraavista erittäin 

vaihte1evista kivi1ajeista: a1bitiitti, a1biittidiabaasi, 

maasä1päporfyyri, skapo1iitti-biotiitti1iuske, skapo1iitti

amfibo1i1iuske, kvartsiitti ja jaspis. Kivessä esiintyy var

sinaisten kong1omeraattimuku1oiden 1isäksi pa110maisia mine

raa1ikasaumia, jotka ovat syntyneet joko sedimentaatiovai

heessa tai kiven tektonisoitumisen yhteydessä. 

Pa110ja iskostava aines koostuu ka1imaasä1västä, amfi

bo1ista, pyrokseenista tai biotiitista sekä skapo1iitista. 

Magnetiittia esiintyy paikoin karkearakeisina, suurehkoina 

kidekasaumina tai 1äiskämäisesti rakopinnoi11a. Kvartsia on 

iskoksessa erittäin vähän. Kiven kaikkia rakenteita 1eikkaa

vien rakojen täytteenä on amfibo1ia. 

Iskosaines on y1eensä voimakkaasti juovaista. Siinä 

vuorotte1evat punaiset ka1imaasä1pä-skapo1iittijuovat sekä 

vihreät, muista ede11ä mainituista aineksista koostuvat juo

vat. Juovat i1mentävät mahdo11isesti primaarista kerrosraken

netta. Lisäksi iskosaineksessa on paikoin havaittavissa homo

geenisia syeniittimäisiä osueita. Piirteet viittaavat siihen, 

että iskosaines olisi a1kuperä1tään magmaattista. Kuitenkin 

kivessä nähtävissä oleva kokonaisrakenne ja etenkin Murtomaan 

ja Vesikkovaaran kapeat vä1ikerrokset kvartsiitissa puo1tavat 

vankasti sen sedimenttistä a1kuperää. Iskosaineksen rakenteet 

ovat se11aisia, että niiden voisi kuvite11a syntyvän 1ietteis

sä. 

A1biittidiabaasipa11oinen- ja a1bitiittipa11oinen kong1o

meraatti 

A1biittidiabaasipa11oista kong1omeraattia on tavattu 

lohkareikkoina ja pa1jastumina kahde11a 1aajahko11a a1uee11a. 

Toinen niistä sijoittuu Murtomaan 1aen ja Vesikkovaaran itä-
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rinteen kautta ku1keva11e vyöhykkee11e ja toinen Totovaaran 

itärintee11e. 

Kong1omeraattipa11ot ovat koo1taan y1eensä 2 - 5 cm, 

muodo1taan pyöreähköjä tai pyöreäsärmäisiä ja vain poikkeuk

se11isesti 1itistyneitä tai venyneitä. Niissä on usein näh

tävissä se1vä rapautumiskuori. Pa110t ovat a1biittidiabaasia, 

a1bitiittia, maasä1päporfyyriä (keratofyyri) ja biotiitti

skapo1iitti-amfibo1ikiveä. Kaikissa kivi1ajeissa on vaihte-

1evassa määrin magnetiittia. Biotiitti-skapo1iitti-amfibo1i

kivipa110issa biotiitti ja amfibo1i muodostavat rapautumis

pinna11a täysin musta1ta näyttävän massan, jossa skapo1iitti 

esiintyy vaa1eina täp1inä. 

Iskos on makroskooppisesti hyvin a1biittidiabaasipa11o

jen ka1taista ja koostuu tava11isesti p1agiok1aasista, kvart

sista, skapo1iitista, amfibo1ista ja biotiitista. Kivessä 

esiintyy usein 1äiskämäisesti osueita, joissa iskos on samaa 

kuin merke1ikong1omeraatissa. 

A1bitiittipa11oista kong1omeraattia esiintyy ainoastaan 

Rovase1än lounaispuo1e11a sen rinteen suuntaisena kapeana vyö

hykkeenä. Kiven kong1omeraattimuku1at koostuvat a1bitiitista ja 

keratofyyristä, jossa a1biitin 1isäksi on pienessä määrin am

fibo1ia ja vaihte1evassa määrin magnetiittia. Iskos on voimak

kaasti tektonisoitunutta ja sen rapautumispinnan väri on tum

ma, kuu1tavan vihreä. Se koostuu amfibo1ista sekä pienestä 

määrästä a1biittia ja magnetiittia. 

Fy11iitti ja si1ttimäinen 1iuske 

Fy11iittiä tavataan Rovase1än pohjoispäässä kvartsiit

tiin terävästi rajautuvana pitku1aisena osueena. Siinä on näh

tävissä hienojakoista kerrokse11isuutta, jota 1eikkaa voimakas 

transversi1iuskeisuus. Kivi koostuu kvartsista, p1agiok1aasis

ta, muskoviitista, biotiitista ja andalusiittiporfyrob1asteis

tao 

Si1ttimäistä 1iusketta on Murtomaan itäpuo1e1la sekä To

tovaarassa kapeana kerroksena kvartsiitin ja a1biittidiabaasi

pa110isen kong1omeraatin vä1issä ja useissa paikoissa vä1iker-
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roksina jä1kimmäisessä. Fy11iitistä si1ttimäinen 1iuske poik

keaa pienemmän raekokonsa vuoksi ja siten, että porfyrob1as

teina on anda1usiitin sijasta skapo1iittia. 

Kvartsiitti 

Kvartsiittia esiintyy ko1me11a eri11ise11ä a1uee11a To

tovaara11a, Rovase1ässä ja Murtomaan-Vesikkovaaran a1uee11a. 

Totovaaran kivi on pääasiassa pieni- ja tasarakeista, puhtaak

si pestyä 1asimaista kvartsiittia, jossa on 1isäksi vähän maa

sä1pää. Siihen 1iittyy kong1omeraattiosueita, joissa kong1o

meraattipa110t koostuvat hematiittikivestä, juonikvartsista 

ja jaspiksesta. 

Rovaselän 1uoteis- ja lounaisreunojen kvartsiitti on 

myös ede11isen ka1taista 1asimaista, puhtaaksi pestyä ja maa

sä1päpitoista. Rovase1än 1ae11a, siitä itään ja kaakkoon, kivi 

on sameaa ja hyvin maasä1pärikasta. Sen jyväsiä iskostaa vaih

televa määrä kii11emineraa1eja. Tä11ä a1uee11a kivessä on sel

västi havaittavaa 1evymäistä virtakerrokse11isuutta. 

Murtomaan ja Vesikkovaaran a1uee11a kvartsiitti on ede1-

1isen kaltaista, kuitenkin siten että se sisä1tää y1eisemmin 

maasä1pää eikä siinä esiinny kong1omeraatin piirteitä. Erikoi

sesti on huomattava, että tää11ä kvartsiitissa esiintyy vä1i

kerroksina merke1ikong1omeraattia, kuten jo aikaisemmin on 

todettu. 

Totovaaran ja Rovase1än kvartsiitit voidaan rinnastaa 

toisiinsa sekä Aakenustunturin Kumpu-kvartsiittiin. Murtomaan

Vesikkovaaran kvartsiittia on puo1estaan pidettävä ede11isistä 

poikkeavana muodostumana. 

Intrusiivikivet 

Intrusiivinen vihreäkivi 

Pa1jastumissa intrusiivistä vihreäkiveä tavataan 1ähes 

yksinomaan Rovaselän 1änsipuo1e11a. Muutamia yksittäisiä 
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pa1jastumia on tavattu myös Murtomaan 1änsipuo1e1ta. Syvä

kairauksi11a intrusiivista vihreäkiveä on 1ävistetty Murto

maan 1uoteispuo1e11a sekä Latvarovan ete1äisimmä11ä kairaus

reiä11ä. Ka11ioperäkarta11e intrusiivisen vihreäkiven esiin

tymisa1ue on määritetty aeromagneettisen kartan perustee11a. 

Mineraa1ikoostumuksensa perustee11a intrusiivinen vih

reäkivi voidaan jakaa kahteen Meri1äisen (1961) käyttämän 

1uokitte1un mukaiseen ryhmään: amfibo1i-pyrokseeni-a1biitti

diabaasiin ja amfibo1i-a1biittidiabaasiin. Skapo1iittia esiin

tyy mo1emmissa ryhmän kivi1ajeissa vaihte1evassa määrin por

fyrob1asteina. Rakentee1taan kivi on b1astohypidiomorfista, 

mutta siitä on tavattu myös granob1astisia ja se1västi suun

tautuneita muunnoksia. 

U1traemäksinen kivi 

U1traemäksistä kiveä esiintyy tutkimusa1ueen kaakkois

osassa, missä se 1eikkaa Rovase1än kvartsiittia 1ähes itä-

1änsisuuntaisina noin sadan metrin 1evyisinä, pisimmi11ään 

usean ki10metrin mittaisina juonina. Juonet näyttävät myö

täi1evän kvartsiitin kerrossuuntia. Päämineraa1eina u1tra

emäksisessä kivessä ovat serpentiini ja magnetiitti. 

Syeniitti 

Syeniittiä on rakkoina Murtomaan ja Vesikkovaaran 1än

sipuo1ise11a a1uee11a, missä Mikko1an (1941) mukaan verrat

tain emäksisessä, ofiittisessa kivessä tummana päämineraa1i

na on augiittia. Syeniittiä on tavattu myös Latvarova11a kah

dessa syväkairausreiässä. 

Latvarovan syeniitin rakennepiirteissä on tiettyjä yh

tä1äisyyksiä kerrokse11isten syeniittien kanssa (Parsons 

1979). Latvarova11a kivi koostuu pääasiassa ,hienorakeisista, 

granob1astisista ja väri1tään punertavista, korkeintaan muu

taman metrin 1evyisistä homogeenisista osueista sekä pienes

sä määrin esiintyvästä, suuntautuneesta tai granob1astisesta 
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ja väriltään vihertävästä albiitti-amfibolikivestä. Pieni

rakeinen syeniitti koostuu albiitista, kalimaasälvästä, pai

koin harvakseen esiintyvistä amfiboli- ja pyrokseenikiteistä 

sekä vaihtelevasta määrästä kvartsia. Kiven pienimuotoinen 

juovaisuus muistuttaa kerroksellisuutta. 

Graniitti 

Tutkimusalueen itäreuna on osa Kittilän graniittimas

siivia. Rakenteeltaan graniitti on yleensä massamaista ja 

raekooltaan keskirakeista, mutta sisältää myös pegmatiitti

maisia osueita, joissa on nähtävissä halkaisijaltaan useita 

senttimetrejä olevia kirjomaasälpäk i teitä. 

TEKTONIIKKA JA KIVILAJIEN KESKINÄISET IKÄSUHTEET 

Tutkimusalueen kivet ovat lähes aina voimakkaasti lius

kettuneita. Latvavuoman aluetta luonnehtii voimakas 30 - 50 o :n 

kaateella lounaaseen suuntautuva venymä, jota ilmentävät joko 

erilaisten fragmenttien venyneisyys tai yksittäisten mineraa

lien suuntautuneisuus pituusakselinsa suhteen. Yleensä melke 

pystyasentoiset kerrosrakenteet ovat tavallisesti suoraviivai

sia tai loivasti kaareutuvia. Tästä pOiketen selviä poimuraken

teita on havaittu Latvarovalla grauvakkamaisessa liuskeessa, 

Vesikkovaaran lounaispuolella happamassa vulkaniitissa ja Rova

selässä kvartsiitissa. 

Latvavuoman alueen poimurakenteiden poikkileikkauksista 

on esitetty tulkinta kuvassa 3. Tektonista yleiskuvaa luonneh

tii kolmessa vaiheessa tapahtunut poimutus. Vanhimman, ensim

mäisen vaiheen poimutuksen poimuakseli on luode-kaakko-suun

tainen. Tässä vaiheessa on tapahtunut voimakasta työntymistä 

lounaasta koilliseen. Antikliinien lounaiskyljet ovat loiva

asentoisia, kun taas niiden koilliskyljet ovat hyvin pystyjä 

(profiili Cl -C2 ). Toisen vaiheen poimutus on alueella ollut 

voimakkain ja sen poimuakselisuunta on edelliseen nähden liki 

kohtisuorassa. Latvaluoman alueella, missä sen aiheuttamat 
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Kuva 3. Latvaluoman alueen poimur akenteiden poikkileikkauksia. Si j ainnit 
ja merkkien selitys kuvass a 2 , s. 7. 

Fig . 3 . Cr os s sections of the fold structures of the Latvavuoma area . 
Locations and legend as in Fig . 2 ~ p . 7 . 

tektoniset piirteet ovat va11itsevina poimutuksessa syntyi 

ensirnrnäisen vaiheen poimurakenteiden pää11e pystyasentoisia 

osittain kaakkoon ka11istuneita, ky1ji1tään 1uoteeseen viet

täviä poimuja (profii1it A1-A2 ja B1-B 2 ) . Nuorin, ko1mas ja 

vaikutukse1taan vähäisin ja hyvin paika11inen vaihe on synty

nyt Kitti1än graniitin vaikutuksesta. Tämän vaiheen poimura

kenteita on nähtävissä Latvarovan pohjoispuo1e11a, missä ne 

1eikkaavat, mutta samal1a myös vahvistavat toisen vaiheen 

poimutuksen aiheuttamia piirteitä. Lähinnä ensirnrnäisen ja 

toisen poimutusvaiheen yhteisvaikutuksesta syntyi Latvavuo

man a1uee11a antik1iinien yhtymäkohtiin kupo1irakenteita, 

jotka viettävät loivasti lounaaseen, mutta ovat kaikkiin 

muihin suuntiin jyrkkäreunaisia. 

Tektonisen tu1kinnan ja kerrosturnisjärjestyshavainto

jen mukaisesti tutkimusa1ueen suprakrustisten kivien kerros

järjestys nuorirnrnasta vanhimpaan 1uete1tuna on seuraava: 

3128002704F- 12 
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- Totovaaran ja Rovase1än kvartsiitti, fy11iitti 

- si1ttimäinen 1iuske 

- a1biittidiabaasi- ja a1bitiittipa11oinen kong1o-

meraatti 

- Vesikkovaaran kvartsiitti, merke1ikonglomeraatti 

- grauvakkamainen 1iuske ja kong1omeraatti 

- hapan vu1kaniitti 

- intermediaarinen vu1kaniitti 

- kii11e1iuske ja musta1iuske. 

Intrusiivikivistä nuorimmat ovat Rovase1än ultraemäk

siset juonet ja Kitti1än graniitti. U1traemäksiset juonet 

leikkaavat koko a1ueen nuorinta suprakrustista kiveä, Rova

se1än kvartsiittia. Kitti1än graniitissa Huuhkajajärvien 

a1uee11a, tämän tutkimuksen kohdea1ueen itäpuo1e1la, on su1-

keumana Rovase1än kvartsiittiin rinnastettavaa kvartsiittia. 

Intrusiivinen vihreäkivi on Rovase1än a1uee11a albi

tiittipa110isen kong1omeraatin ja tämän pää11e sijoittuvan 

Rovase1än kvartsiitin kerrostumisalustana sekä käyttäytyy 

intrusiivisesti ainakin musta1iuskeeseen ja kiil1e1iuskee

seen nähden. Latvavuoma11a se näyttäisi muodostavan kaksi 

happaman vu1kaniitin ja sitä nuorempien sedimenttisyntyis

ten kivien alta tektonisesti kohoavaa kupo1ia. 

Syeniitti 1iittyy synny1tään ja iä1tään kiinteästi 

intrusiiviseen vihreäkiveen. Latvarovan syeniittikaista1e 

on kohonnut 1ähes pystysuoraa siirrospintaa myöten sitä 

nuorempien sedimenttikivien rinnalle. 

RAUTAMINERALISAATIOT 

Tutkimusaluee11a tavatut rautaminera1isaatiot 1iitty

vät happaman vu1kaniitin tai heti sen pää11e sijoittuvien 

sedimenttisyntyisten kivi1ajien yhteyteen. Esiintymistapan

sa perustee11a ne voidaan 1uokite11a ko1meen eri tyyppiin: 

Tyyppi 1 on kerrostuma11a syntynyt, vä1ittömästi happamiin 

vu1kaniitteihin 1iittyvä hematiittiminera1isaatio. 
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Tyyppi 2 on detritaa1isesta aineksesta kerrosturna11a synty

nyt hematiittiminera1isaatio, joka sijoittuu happaman 

vu1kaniitin ja grauvakkamaisen 1iuskeen vä1iin, 1ius

keen a1aosiin. 

Tyyppi 3 poikkeaa tyystin ede11isistä ja käsittää ainoastaan 

Latvarova11a tavatun, 1ähinnä sedimenttisyntyisiä ki

viä 1eikkaavan magnetiitti-rikkikiisu-do1omiittijuonen. 

Havaittujen rautaminera1isaatioiden sijainti on esitetty ku

vassa 2. 

Tyyppi 1 

Tätä tyyppiä on tavattu Latvarovan pohjoispuo1e11a (Lat

vajärvi) ja Vesikkovaaran ete 1äpuo1e11a. Seuraavassa tarkas

te11aan 1ähinnä Latvajärven minera1isaatiota, joka tutkimusten 

a1kuvaiheessa vaikutti ma1minetsinnä11isesti 1upaava1ta. 

Hematiittiminera1isaatio muodostaa suurissa puitteissa 

stratiformisen, loiva-asentoisen nurinpäin kääntyneen happa

man ja intermediaarisen vu1kaniitin kontaktissa olevan kapean 

ja epäyhtenäisen kerroksen, jota on voitu seurata no in 1 km:n 

matka11a. Minera1isaatiota 1ävistävässä syväkairauksessa ha

vaittiin 1isäksi, että kattopuo1en intermediaarisen vu1kanii

tin a1apuo1e11a oleva tuffiittinen hapan vu1kaniitti vaihet

tuu muutaman metrin matka11a ennen kontaktia hematiittipitoi

seksi ka1imaasä1pä-muskoviitti1iuskeeksi. Koko hematiittia 

sisä1tävän osan 1ävistys on 5,4 m ja rautapitoisuus on 24,9 % 

FeHCl. Rautarikkaimman, varsinaisen hematiitti1iuskeen 1ävis

tys on kuitenkin vain 3 m (30,4 % FeHCl) . Maanpintahavaintojen 

mukaan minera1isaatio käsittää massamaisen ma1min 1isäksi huo

mattavissa määrin kong1omeraattiosueita, joissa hematiitti is

kostaa maasä1päporfyyripa11oja; koko kiven rautapitoisuus on 

keskimäärin 29,8 % FeHCl. Ja1kapuo1e11a kerrokseen rajoittuu 

a1aosistaan hematiittirikas maasä1päporfyyri. 

Kerrokse11inen hematiitti1iuske koostuu hienojakoisista 

hematiittisuomuista, joiden joukossa on muutamia täysin mar

tiittiutuneita pyöreitä magnetiittirakeita (kuva 4). Harme-
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Kuva 4. Hematiittiliuske, Latvarovan pohjoispuolelta. Ohuthie, nik. //. 

Fig . 4 . Hematite schist~ north of Latvarova . Thin section~ one nicol. 

mineraaleina on kalimaasälpää, kvartsia , muskoviittia sekä 

erittäin pienissä määrin turmaliinia ja apatiittia. 

Tyyppi 2 

Tähän tyyppiin ei liity hematiittipitoisuudeltaan edel

lä kuvatun Latvajärven mineralisaation kaltaisia osueita. He

matiitti liittyy happaman vulkaniitin yläosan ainekseltaan 

paikallaan pysyneisiin tai vähän kulkeutuneisiin klastisiin 

rapautumistuotteisiin sekä tämän päälle kerrostuneeseen grau

vakkamaiseen liuskeeseen. 

Parhaiten tämä rautamineralisaatio on paljastuneena 

Murtomaan luoteispuolella, missä hematiittia esiintyy run

saimmin noin 10 m leveässä happaman vulkaniitin päällä ole

vassa siihen melke terävästi rajoittuvassa, kvartsi-plagio

klaasi-hematiittiliuskeessa. Tämän alaosa on hematiittiköy

hänä samanvärinen kuin itse hapan vulkaniitti, josta sen 
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Kuva 5. Virtakerrokse11ista hematiittia g r a uvakkamaisessa 1iuskeessa, 
Latvavuoman lounaisosasta. Kynän pituus 15 cm. 

Fig . 5 . Cross-bedded hematite in graywaakeous sahist~ south-wester n 
par ts of Latvavuoma . Length of the penail 15 am . 

erottaa makroskooppisesti 1ähinnä 1iuskeisuuden suuntaisten 

hematiittiraitojensa ja tasarakeisuutensa perustee11a. Hema

tiittiraitaisen kerroksen pää11e sijoittuu grauvakkamainen 

1iuske, joka vuorostaan erottuu se1västi ede11isestä puner

tavan rapautumispintansa johdosta. Hematiittia tavataan myös 

1iuskeeseen 1iittyvien kong1omeraattien pa11oissa, jotka 

koostuvat väri1tään punertavasta happamasta vu1kaniitista ja 

graniitista. Grauvakkamaisen 1iuskeen kaikkia rakenteita 

1eikkaavat 1isäksi 1eveyde1tään kapeat hematiittisuonet. 

Latvavuoman lounaispuo1eise11a a1uee11a on hematiittia 

virtakerrokse11isessa grauvakkamaisessa 1iuskeessa (kuva 5) 

ja siihen 1iittyvän kong1omeraatin pa11oissa. 
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Kuva 6. Syväkairausprofiili Latvarovan magnetiitti-rikkikiisu-dolomiitti
juonen kohdalta. 1 = maata, 2 = serisiittiliuske, 3 = grauvakkamainen 
liuske ja konglomeraatti, 4 = merkelikonglomeraatti, 5 = kiilleliuske ja 
konglomeraatti, 6 = syeniitti, 7 = malrni, 8 = analysoitu rautapitoisuus 
(nuolen pituus vastaa 20 % FeHCl)' 9 = siirros. 

Fig. 6. Profile acr088 the Latvarova magnetite-pyrite-dolomite vein. 
1 - 8oil~ 2 = sericite schist~ 3 = graywackeous schist and conglomerate~ 
4 = calcareous conglomerate~ 5 = mica schist and conglomerate~ 6 = syenite~ 
7 = iron ore~ 8 - analyzed iron content (length of the arrow corresponds 
to 20 % FeHCl)~ 9 = fault. 

Tyyppi 3 

Latvarova1ta tavattiin maanpinna1ta hyvin raja11ise1ta 

a1uee1ta rapautuneita magnetiittipitoisia lohkareita, joista 

harmemineraa1it olivat tyystin rapautuneet pois. Nämä 1äpi

mita1taan 1 - 50 cm:n suuruiset lohkareet koostuvat martiit

tiutuneesta magnetiitista ja g6tiitistä. Rautapitoisuus on 

korkea, keskimäärin 67,2 % F~Cl ja fosforipitoisuus a1hainen 

(0,08 % P). Lohkareiden kemia11inen koostumus on esitetty 

tau1ukossa 1 (ana1yysi 3) . 

Lohkareikko sijoittuu no in 1,5 km pitkään, kapeaan mag

neettiseen anoma1iaan. Syväkairauksissa todettiin anoma1ian 

aiheutuvan suoraan a11a olevasta rautaminera1isaatiosta, 



Kuva 7. Magnetiitti
rikkikiisu-dolomiitti
malrni, Latvarova, pin
tahie, nik. //. Magne
tiitti näkyy harmaana 
ja rikkikiisu vaaleana. 
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Fig . 7. Magnetite 
pyr i t e - dolomite ore ~ 
Latvarova . Thin sec
tion~ one nicol . The 
magnetite appear s gray 
and the pyrite as a 
light shade . 

jonka rautapitoisuus on keskirnäärin 43,1 % FeHCl. Minerali

saation rnuodostaa NNE-SSW-suuntainen, lähes pystyasentoinen 

rnagnetiitti-rikkikiisu-dolorniittijuoni (kuva 6), joka kulun 

suunnassa leikkaa loivasti sivukiviään. Juonen leveys on pak

suirnrnillaan noin 10 rn, rnutta kapenee alaspäin sekä haarautuu 

SSW-päästään rnuutarnaksi 1 - 3 rn leveäksi suoneksi. Rautapitoi

suus pienenee sarnalla (keskirnäärin 23,4 % F~Cl) . Juonen sivu

kivenä on eri kohdissaan rnerkelikonglorneraattia, grauvakka

rnaista liusketta sekä hapanta vulkaniittia. Todettakoon lisäk

si, ettei tutkirnusalueelta ole tavattu toista vastaavan tyyp

pistä rnineralisaatiota erittäin pieniä ja kapeita hernatiitti

ja karbonaattirikkaita suonia lukuun ottarnatta eikä sivukivis

sä ole rnuualla silrnin nähtävissä rnäärin kiisurnineraaleja. 

Juonen päärnineraaleina ovat rnagnetiitti, dolorniitti ja 

rikkikiisu (kuva 7). Paikoin juonen yhteydessä tavataan arnfibo

lirikkaita karsirnaisia osueita. Magnetiitti on karkearakeista, 
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eikä siinä_ esiinny lainkaan ilmeniittiä lamelleina eikä 

laikkuina. Rikkikiisua on runsaasti (noin 10 % kivestä) ja 

siinä esiintyy paikoin bravoiittia, markasiittia sekä sul

keumina magneettikiisua ja rakotäytteinä erittäin vähän 

kuparikiisua. Dolomiittia lukuun ottamatta ei muita karbo

naattimineraaleja,esiinny lainkaan. 

Rautamineralisaatioiden kemiallinen koostumus 

Latvavuoman alueen rautamineralisaatioiden ja niiden 

sivukivien kemiallisia koosturnuksia on esitetty taulukoissa 

1 ja 2. Yleisesti ottaen hivenainepitoisuudet ovat alhaisia 

ja vaihtelut pieniä. 

Tyypin 1 (hematiittiliuskeen) korkein fosforipitoisuus 

(0,13 % P), rikkipitoisuus (0,11 % S), mangaanipitoisuus 

(0,02 % Mn) sekä hiilidioksidipitoisuus ovat erityisen alhai

sia, sitä vastoin titaanipitoisuus (4600 ppm Ti) on suhteel

lisen korkea verrattuna kemiallisiin rautamuodosturniin yleen

sä. Analyysienkin perusteella hematiittiliuskeessa ei ole 

1ainkaan sulfidi- eikä karbonaattimineraaleja. Sulfidien 

puutturninen ja ferrirautamineraa1in (hematiitin) esiintymi

nen osoittavat osa1taan kivien syntyneen erittäin hapetta

vassa sedimenttisessä ympäristössä. Verrattaessa tätä Latva

järven hematiittimineralisaatiota Ko1arin Taporovan sediment

tisyntyisenä pidettyyn rautamuodosturnaan (Hi1tunen ja Tontti 

1976) havaitaan niiden kemia11isten koosturnuksien, Taporovan 

erittäin korkeaa bariurnpitoisuutta lukuun ottamatta olevan 

1ähes yhtäläisiä (tau1ukko 1, analyysi 2) . 

Tyyppi 3 magnetiitti-rikkikiisu-dolomiittijuonen (tau

lukko 2, analyysi 1) titaanipitoisuus (500 ppm Ti) ja fosfo

ripitoisuus (0,05 % P) ovat erittäin alhaiset, mutta rikki

pitoisuus (2,0 % S) on se1västi korkea. Nämä analyysiarvot 

pitävät yhtä todetun minera10gisen koostumuksen kanssa. Se 

että juonen SSW-pään kapeiden haarakkeiden kemia1linen koos

turnus on toisen1ainen (taulukko 2, ana1yysit 2 ja 3), kuvas

tanee koko juonen luonteen muuttumista ympäristön kivilajien 

suuntaan. 
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Tau1ukko 1 . Latvavuoman a1ueen rautaminera1isaatioiden kemia11i
sia koostumuksia sekä vertai1u Taporovan hematiittiminera1isaatioon 
(paino-%, hivenaineet ppm). 

Table 1. Chemical analyses of i r on- or e miner alizations of the Lat
vavuoma area~ and comparison with the hematite mineralization of 
Tapor ova (wt . % ~ t r ace elements ppm). 

Si0 2 
A1 20 3 
Fe 20 3 
FeO 

MnO 

MgO 

CaO 

Na
2

0 

K20 

P205 
CO 2 
S 

H20+ 

H20-

Ti 

v 
Ni 

Cr 

Co 

Ba 

F +3 F +2 e : e 

1. 

55.15 

4.75 

34.35 

0.66 

0.02 

0.39 

0.64 

0.22 

2.79 

0.14 

0.00 

0.00 

0.01 

0.21 

99.33 

4600 

180 

30 

105 

20 

0.06 % 

47.1 

24.5 

2. 

42.98 

3.76 

40.50 

1.24 

0.02 

0.30 

0.10 

0.23 

1.48 

0.25 

0.00 

1.06 

0.35 

0.07 

92.34 

3000 

96 

20 

130 

20 

4.75 % 

29.5 

29.3 

3. 

0.79 

0.14 

82.90 

13.99 

0.23 

0.23 

0.01 

0.05 

0.02 

0.19 

0.00 

0.00 

1.51 

0.07 

100.13 

150 

280 

830 

30 

140 

0.0 % 

5.3 

68.9 

1. Hematiitti1iuske - Hemat ite schis t~ Latvajärvi; tyyppi - type 1~ 

(Lehto 1975) 
2. Hematii tti1iuske kiillegneississä - Hemat ite sch.is t in mica gneiss~ 

Taporova, Ko1ari (Lehto & Niiniskorpi 1977) 
3. Rapautunut magnetiitti-gätiittikivi - Weather ed magnetite - goethite 

rock~ Latvarova (Lehto 1975) 
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Tau1ukko 2. Latvavuoman a1ueen rautaminera1isaatioiden ja niiden rauta
rikkaiden sivukivien keskimääräisiä kemia11isia koostumuksia (paino-%) 
syväkairauksen ana1yysien mukaan. N = kiven 1ävistys metreinä; näyte
numerot viittaavat syväkairausreikien numerointiin. Ana1yysit: Geo1ogi
nen tutkimus1aitos. 

Table 2 . Chemical analyses of i r on- ore mineral izations and their hos t 
r ocks in t he Latvavuoma ar ea according to diamond drillings~ wt . %. 
N = total l ength of cores; re f erence number s according to di amond dri ll
ings. Analysed by t he Geological Survey of Fin l and . 

1. 

Ti 0.05 

FeHC1 43.13 

V 0.04 

Cr 0.0 

Mn 0.48 

Ni 0.04 

Co 0.02 

p 0.05 

S 2.02 

N 21.5 

6 • 

Ti 0.43 

FeHC1 30.37 

V 0.03 

Mn 0.0 

p 0.13 

S 0.11 

N 3.0 

2. 

0.40 

23.92 

0.04 

0.32 

0.10 

0.67 

9.1 

7. 

0.32 

6.28 

0.02 

0.03 

0.16 

0.17 

12.0 

3. 

0.19 

13.83 

0.03 

0.32 

0.13 

0.11 

4.1 

8 . 

0.38 

6.09 

0.03 

0.07 

0.19 

0.18 

10.5 

4. 

0.99 

9.73 

0.03 

0.0 

0.15 

0.01 

0.0 

0.13 

0.16 

10.0 

9 . 

0.30 

6.59 

0.03 

0.16 

0.12 

0.12 

4.7 

5 • 

0.59 

8.69 

0.03 

0.0 

0.13 

0.06 

0.0 

0.08 

0.11 

64.9 

10. 

o .34 

5.53 

0.03 

0.19 

0.20 

1.24 

3.1 

1. Magnetiitti-rikkikiisu-do1omiittijuoni - Magne t ite -pyr ite-dol omite 
vein~ tyyppi - type 3 (301, 302, 306) 

2. Magnetiittirikas juoni - Magne t ite- bearing vein~ tyyppi - type 3 
(307, 308) 

3. Magnetiittirikas juoni - Magnetite -bearing vein~ tyyppi - type 3 
(308) 

4. Merke1ikong1omeraatti - Calcareous conglomer ate (307) 
5. Grauvakkamainen 1iuske, osin kong1omeraattinen - Graywackeous schist~ 

partly congl omeratic (302, 306) 
6. Hematiitti1iuske - Hematite schist~ tyyppi - type 1 (303) 
7. Porfyyrinen hapan vu1kaniitti - Porphyritic acid volcani te (307, 308) 
8. Tuffiittinen hapan vu1kaniitti - Tuffaceous acid volcanite (308) 
9. Syeniitti - Syenite (308) 
10. Syeniittijuoni - Syenite vei n (307) 
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Kemia11isen koostumuksensa perustee11a rautaminera1i

saatiot poikkeavat se1västi sivukivistään. Rautapitoisuus 

näyttää mahdo11isesti kasvavan siirryttäessä stratigrafi

sesti a1emmista y1empiin kivi1ajiyksiköihin. Hivenainepi

toisuudet ovat 1ähes samoja. 

Verrattaessa rautapitoisuuden (F~C1) vaihte1ua rikki

pitoisuuden suhteen (kuva 8) havaitaan hajontakuviossa mag

netiitti-rikkikiisu-do1omiittijuonen (tyyppi 3) suhteen po

sitiivinen korre1aatio siten, että a1haisimmat pitoisuudet 

ovat samoja kuin sivukivi11äkin. Hematiittiminera1isaatio 

(tyyppi 1) muodostaa oman rikkiköyhän ryhmänsä. Kahden ana-

1yysin käsittävä poikkeukse11isen skapo1iitti- ja rikkikii

surikkaan syeniitin rikkipitoisuus on korkea rautapitoisuu

teen verrattuna. 

5% 
3.5 0 • 
3.0 

• 
•• 

•• • 2.0 • • 
• • 0 • 

•• 
1.0 • • • • 

• 
+ + "+ +* + + + 0.0 

0 10 20 30 40 50 FeHC\o,O 

Kuva 8. Latvavuoman a1ueen rautarikkaiden kivi1ajien Fe-S-hajonta
kuvio syväkairauksen ana1yysien mukaan. + = rautaminera1isaation 
tyyppi 1, = rautaminera1isaation tyyppi 3, 0 = skapo1iitti- ja 
rikkikiisurikas syeniitti, • = muut kivi1ajit. 

Fig. 8. Fe-S distribution of the iron-rich rocks of the Latvavuoma 
area according to the diamond drillings: + = iron-ore mineralization 
type 1~ = iron-ore mineralization type 3~ 0 = scapolite and pyrite
bearing syenite~ • = other rock types. 
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LATVAROVAN MAGNETIITTI-RIKKIKIISU-DOLOMIITTIJUONEN 

RIKKI-ISOTOOPPIKOOSTUMUS 

Latvarovan magnetiittirikkaasta juonesta (tyyppi 3), 

johon tutkimusalueen muista rautamineralisaatioista poike

ten liittyy sulfidifaasi, tehtiin 26 rikki-isotooppiana

lyysiä Mäkelän ja Tammenmaan (1977) kehittämää tekniikkaa 

käyttäen. Analysoidut näytteet edustavat juonen lävistyk

siä syväkairausrei'issä R 301, R 302 ja R 306. Näistä kaksi 

ensin mainittua on kairattu samaan leikkaukseen juonen le

veimmässä keskiosassa (kuva 6). Yksittäinen reikä R 306 lä

vistää juonen mainitusta leikkauksesta noin 100 m:n päässä 

suuntaan SSW. 

Rikkikiisun ö 34s-arvot vaihtelevat -2,4:n ja +2,9:n 

0/00 välillä aritmeettisen keskiarvon ollessa 0,0 0/00. 

Isotooppikoostumuksen pienen kokonaisvaihtelun puitteissa 

juonen kolmea eri lävistystä edustavat näytejoukot poikkea

vat kuitenkin toisistaan (taulukko 3 ja kuva 9) . 

Verrattaessa näytejoukkojen rikki-isotooppikoostumus

ta kuvaavia tunnuslukuja keskenään havaitaan rikin isotoop

pisesti kevenevän järjestyksessä R 301, R 302, R 306 eli 

juonen kavetessa siihen sisältyvän rikkikiisun ö 34S-keski

arvo pienenee. Rikkipitoisuuden keskiarvo on lähes sama 

lävistyksissä R 301 ja R 302, jotka kuuluvat samaan leik

kaukseen. Isotooppisesti keveimmän R 306 -lävistyksen 

Tau1ukko 3. Latvarovan rnagnetiitti-r i kkikiisu-do1orniittijuonen rikki
isotooppikoosturnus ja rikkipitoisuus syväkairausrei-issä R 301, R 302 
ja R 306. ~ = aritrneettinen keskiarvo, s = keskihajonta. 

Table 3 . Sul fur i sotope composition and sulfur content of magne t ite
pyrite- dolomi te vein of Lat varova in diamond drill cores R 301 ~ R 302 
and R 306 . x = arithmetic mean~ s = standard deviation . 

Ö
34 S 0/00 

- ö 34 S 0/00 ö 34 S 0/0 x s x S 
min. maks. 

R 301 -0.5 +2.9 0.8 1.1 1.95 

R 302 -1.5 +1.0 -0.1 0.9 1.96 

R 306 -2.4 -0.3 -1.4 0.7 2.77 
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K~4a 9. Latvarovan magnetiitti-rikkikiisu-do1omiittijuonen rikkikiisun 
6 S:n vaihte1u ja rikkipitoisuudet syväkairausrei~issä R 301, R 302 
ja R 306. 

Fig. 9. 634S variation of pyrite and sulfur contents in the Latvarova 
magnetite-pyrite-dolomite vein of diamond drill cores R 301~ R 302 
and R 306. 

keskimääräinen rikkipitoisuus on edellisiä selvästi kor

keampi. 

Juonen sivukiveä vastassa olevat reunaosat ovat kai

kissa kolmessa tutkitussa näytejoukossa isotooppisesti kes

kusosaa keveämpiä. Rikkipitoisuus juonen reunaosissa on 

lievästi keskusosaa suurempi näytejoukoissa R 301 ja R 302. 

Lävistyksessä R 306 rikki ort konsentroitunut lisäksi lähel

le juonen kattokontaktia. 

Koko juonen havaittu 6 34 s-arvojen pieni kokonaisvaih

telu lähellä arvoa 0 0/00 on tyypillinen monille juonimal

meille, etenkin jos ne liittyvät kalkkialkalisiin intruu

sioihin (Ohmotoja Rye 1979). Tähän ryhmään kuuluvien esiin

tymien ja malmimineralisaatioiden rikki on alkuperältään 
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pääosin magmaattista. Sulfidien saostuminen on tapahtunut 

pH-f -olosuhteissa, joissa H2S on vallitseva rikin muoto. 
°2 

Rikkikiisun isotooppinen keveneminen juonen reuna-

osissa on seurausta malmia muodostaneen fluidin hapetusas

teen kasvusta sen ja sivukiven välisissä reaktioissa. Juo

nen sivukivinä olevat sekä grauvakkamainen liuske ja kong

lomeraatti että merkelikonglomeraatti sisältävät molemmat 

hieman hematiittia. Fluidin reagoidessa tällaisen ympäris

tön kanssa sen pH ja/tai f O kasvaa. Tästä puolestaan seu

raa fluidista saostuvien suffidien ö 34 S-arvojen pienenemi-

nen. 

Se että rikkipitoisuus juonen reunaosissa on suu

rempi kuin sen keskellä, johtuu mahdollisesti rikin diffun

doitumisesta lämpötilagradientin vaikutuksesta kohti juonen 

kylmempiä reunaosia (Papunen 1970, Papunen ja Mäkelä 1980) . 

Tällöin isotooppinen keveneminenkin - ainakin 

olisi selitettävissä diffuusion avulla, sillä 

tooppilaadun diffuusionopeus on suurempi kuin 

osittain -

tt "" 32S " e a -lS0-

34 S-laadun. 

Fluidin ja sivukivien väliset reaktiot sekä mahdolli

nen diffuusio kohti sivukiviä selittävät myös juonen kape

nemiseen liittyvän rikkikiisun ö 34s-arvojen yleisen piene

nemisen. Samanlaisten prosessien kaut ta on lävistyksistä 

lyhimmän rikkipitoisuus saattanut tulla suurimmaksi. 

YHTEENVETO JA VERTAILU MUIHIN ALUEISIIN 

Latvavuoman alue muodostaa kivilajiseurueeltaan poik

keuksellisen alueen Keski-Lapin liuskevyöhykkeellä. Rinnas

tuksissa ympäröiviin alueisiin tarjoavat hyvän johtovyöhyk

keen Mikkolan (1941) Kumpu-kvartsiitteina pitämän Aakenus

tunturin, Totovaaran ja Rovaselän kvartsiitit. 

Kumpu-kvartsiittien alla Latvavuoman alueella esiin

tyy albiittidiabaasi- ja albitiittipalloinen konglomeraatti. 

Tämän kanssa täsmälleen samanlaista ja ilmeisesti samassa 

asemassa olevaa kiveä, jota Mikkola (1941) pitää agglome

raattina, esiintyy Yllästunturin eteläpuolella Tunturin
hännän alueella. Näihin rinnastettavaa konglomeraattia 
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esiintyy vie1ä Linkukeron itäpuo1e11a lohkareina ja pa1-

jastumina. Kyseessä oleva kong1omeraattimuodostuma näyt

täisi y1eensä kerrostuneen vihreäkivien pää11e, esimerkik

si Linkukeron itäpuo1i ja Rovase1än lounaispuo1i. Totovaa

ran ja Rovase1än vä1ise11ä a1uee11a kyseisen kong1omeraa

tin kerrostumisa1ustana on kuitenkin paksuimmi11aan noin 

ki10metrin vahvuinen sedimenttipatja. Tämä puo1estaan si

joittuu happaman vu1kaniitin pää11e. 

Latvavuoman a1ueen intrusiivinen vihreäkivi, joka 

on kaiketi rinnastettavissa Kitti1än vihreäkivia1ueen spi-

1iittisiin kiviin, on ollut tunkeutuneena paika11een in

termediaarisen ja happaman vu1kaniitin purkautuessa. Ede1-

1ä todetusta pääte11en Latvavuoman a1ueen on täytynyt olla 

vajonneena syväksi a1taaksi emäksisen magmatismin jä1kei

sen suprakrustisten kivien kerrostumisen aikana. Pä1kätti

vuoman happamia vu1kaniitteja (Auranen 1977) on pidettävä 

se1västi spi1iitteihin kuu1uvina, eikä niitä voida rinnas

taa Latvavuoman vu1kaniitteihin. 

Ka11ioperäkartassa voimakkaimmin esi11e tu1eva tek

toninen suunta Latvavuoman a1uee11a on koi11is-1ounainen. 

Sama tektoninen piirre on näkyvissä Länsi-Kitti1ästä Ko1a

riin. Kitti1än itäosissa kyseinen tektoninen suunta kään-

tyy 1iki pOhjois-ete1äiseksi. K. Mäke1ä (1968) pitää tätä 

suuntaa Keski-Lapin pääpoimutuksen akse1isuuntana. Tähän 

nähden poikittaisen poimuakse1in suhteen Kitti1än a1uee11a 

tapahtunut poimutus on hänen mukaansa se1västi sitä nuorem

paa ja vaikutukse1taan huomattavasti heikompaa. Latvavuoman 

a1uee11a tämä Mäke1än (1968) nuorempana pitämä poimutusvaihe 

on tu1kittu varhaisimmaksi poimutusvaiheeksi. Myöhäisemmän 

koi11is-1ounaissuuntaisen akse1in suhteen tapahtuneen poimu

tuksen yhteydessä on Latvavuoman a1ue kohonnut teräväksi 

antik1inoriumiksi, joka on katkaissut nykyisessä maanpinta-

1eikkauksessa yhteyden Rovase1än ja Totovaarojen kvartsiit

tien vä1i11ä. A1uee1ta tavatut venymät suuntautuvat pääasias

sa loivakaateisina lounaaseen. Kyseiset venymärakenteet ovat 

syntyneet toisen vaiheen pOimutuksen yhteydessä ensimmäisen 

vaiheen pOimutuksessa muodostuneiden koi11iseen ka11istunei

den poimujen loivasti lounaaseen viettävi11e ky1ji11e. 
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Latvavuoman a1ueeseen nähden täysin samat tektoniset piir

teet on nähtävissä myös Ko1arin Rautuvaaran a1uee11a. Tää1-

1ä koi11is-1ounaissuuntaisen poimuakse1in suhteen syntyneet 

pOimurakenteet Hi1tusen ja Tontin (1976) mukaan muodostavat 

antiformin. Ko1arin a1ueen tektoniset rakenteet ovat tu1kit

tavissa täysin saman1aisten ja samansuuntaisten kahden poi

mutuksen yhteisvaikutukseksi kuin Latvavuoman a1uee11a. Tä1-

1öin tektonisen tu1kinnan yhteys kerrosjärjestykseen nähden 

ede11yttäisi Ko1arin a1ueen suprakrustisten kivien kerros

järjestyksen kääntämistä Hi1tusen ja Tontin (1976) esittä

mään nähden y1ösa1aisin. Tämä taas merkitsisi sitä, että 

heidän a1ueen vanhimpina kivinä pitämänsä kvartsiitit rin

nastuisivat Kumpu-kvartsiitteihin. 

Latvarovan pohjoispuo1e11a olevan Latvajärven hema

tiittiminera1isaatio (tyyppi 1) on esiintymistapansa ja ym

päristönsä perustee11a ana10ginen Kiirunan a1ueen Hauki-tyy

pin rautama1mien kanssa. Ne ovat Parakin (1975) mukaan synty

neet kemia11isessa sedimentaatiossa, jossa ma1miaineksen mu

kana on ollut pieni määrä detritaa1ista ainesta. Vu1kaanis

sedimenttisten rautamuodostumien sedimenttisen aineksen mää

rä on riippuvainen vu1kaanisten hautojen ja harjanteiden mor

fo1ogiasta sekä virtaavan veden vaikutuksesta kemia11isen 

saostumisen aikana (Quade 1976) . 

Rautaminera1isaatioiden tyypin 2 hematiitin on katsot

tava olevan osittain detritaa1ista, mutta pääosin se on i1-

meisesti kiteytynyt k1astisen sedimentaation yhteydessä saos

tuneesta ja kerrostuneesta aineksesta. Tämä tyyppi olisi si

ten ana10ginen Kiirunan a1uee11a suoraan kvartsipitoisen por

fyyrin pää11ä esiintyvien hematiittipitoisten kerrostumien 

(a1empi Hauki-ryhmä) kanssa (parak 1975) . 

Intrusiivisesti käyttäytyvä Latvarovan magnetiitti

rikkikiisu-do1omiittijuoni (tyyppi 3) on i1meisesti synny1-

tään magmaattinen ja on purkautunut a1ueen viimeisten tekto

nisten 1iikuntojen aikana. Vastaavan1aista raudan (ja fosfo

rin) magmaattista remobi1oitumista mere11isistä rautapitoi

sista sedimenteistä Frutos ja oyarzün (1975) pitävät toden

näköisimpänä 1ähtökohtana E1 Lacon magnetiitti1aavojen syn

tymise11e. 
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Summary: 

IRON ORE MINERALIZATIONS OF THE LATVAVUOMA AREA IN 

KITTILÄ, NORTHERN FINLAND 

The Latvavuoma area is located about 15 km west of 

the village of Kittilä in northern Finland (Fig. 1). 

Fig. 2 presents the geological map, in which differ

ent rocks are referred to in stratigraphie order, beginning 

with the youngest unit. Generally, the material in any 

given unit originates from the weathering products of a 

lower unit. 

Intermediate volcanite has been found to occur as a 

zone with a NNE-SSW alignrnent in the central parts of the 

study area. In the southern parts, the rock appears at the 

western contact of the acid volcanite area. The rock is con

spicuously foliated and mostly fragmented. Even-grained vari

ations have also been found. 

Acid volcanite surrounds the intermediate volcanite 

at Latvavuoma. A feldspar porphyrite is the most cornrnon va

riety of the rock. Radiometrie datings place the zircon age 

in the group 1860 - 1900 m.y. 

The sedimentary rocks include mica schist with graph

ite-bearing variations, graywackeous schist and conglomer

ate, Vesikkovaara quartzite, calcareous conglomerate, albite 

diabase- and albitite-conglomerates, phyllite and silt as 

well as the so-called Kurnpu-type quartzites at Totovaara and 

Rovaselkä. 

The intrusive rocks consist of greenstone, serpenti

nite, syenite, and granite. The greenstone with associated 

mica schist can be compared with the spilitic greenstones 

of northern Kittilä and they form the basement complex for 

the rock units in the Latvavuoma area. The granite, which 

is part of the Kittilä granite massive, was emplaced after 

the sedimentation of the rocks described in the study. 

A lineation trending southwest and dipping 30 - 50 0 

characterizes the tee tonic features of the Latvavuoma area. 
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The rocks were folded during a three-stage deformation. 

Some cross sections of the structures are presented in 

Fig. 3. 
The iron-ore mineralizations include the following 

variations: 

Type 1 is a sedimentary hematite ore, occurring in close 

connection with volcanites. At Latvajärvi, north of 

Latvarova, the ore forms a narrow, discontinuous 

layer up to 1 km long. In diamond drillings, this 

hematite-potash feldspar-muscovite schist (Fig. 4) 

was found to be 5.4 m thick, with element contents 

of 24.9 % FeHCl' 0.13 % P, 0.11 % S, 0.02 % Mn and 

4600 ppm Ti (Tables 1 and 2) . 

Type 2 is a very low-grade detrital hematite concentration 

(Fig. 5). Stratigraphically, it is located between 

the acid volcanite and the graywackeous schist. 

Type 3 is found only at Latvarova. The ore comprises a 

magnetite-pyrite-dolomite vein with a maximum breadth 

of 10 m (Figs. 6 and 7). Magnetic field measurements 

show the vein system to be about 1.5 km long. The 

iron content is up to 43.1 % FeHCl' with average mi

nor element contents of 0.05 % P, 2.0 % ~ and 500 ppm 

Ti (Table 2 and Fig. 8). 

In all 26 sulfur isotope analyses of sampies from the 

Latvarova vein were carried out. The 6 34 S values of pyrite 

range from -2.4 0/00 to +2.9 0/00 (Table 3 and Fig. 9). The 

variation of 6 34 S values around 0 0/00 is typical of many 

magmatic vein-type ores, especially when they are associ

ated with calc-alkaline intrusions. During the reactions 

between the ore fluid and host rocks, the fluid f O began 
2 

to rise. This explains the concentration of light sulfur 

isotopes of pyrite at the marginal parts of the vein. 

Analogous features have been observed in the iron ore 

mineralizations of types 1 and 2 in the Latvavuoma area and 

the Kiruna area in Sweden. The Latvarova magnetite-bearing 

vein seems to be unique. 
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