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ESIPUHE 

Vuorimiesyhdistys ry:n geologijaosto ja Geologiliitto ry järjestivät Helsingissä 
29.3.1984 yhteissymposiumin aiheesta "Geologiaa geofyysikoille" . Esilläolevassa tutki
musraportissa julkaistavat esitelmät käsittelevät malmimalleja; kallioperän rakenteiden, 
metamorfisten vyöhykkeiden ja kontaktimetamorfoosin vaikutusta malminmuodostuk
seen; granitoidien, emäksisten kivien, vulkaniittien ja mustaliuskeiden petrologiaa, esiin
tymistä ja malminmuodostusta; sekä kallioperäkartan laadintaa. 

Vuonna 1983 tiedusteltiin maamme geofyysikoiden mielipidettä symposiumin ai
heista. Kyselyssä oli arvioitavana 19 vaihtoehtoa, ja siihen saatiin 30 vastausta. Tuloksis
ta voitiin todeta geofyysikoiden mielenkiinnon keskittyvän aiheisiin, jotka käsittelisivät 
malmien yhteyttä eri kivilajiryhmiin, tektoniikan merkitystä malmien kannalta sekä me
tamorfoosia. Vuorimiesyhdistyksen geologijaosto ja Geologiliitto asettivatkin järjestely
toimikunnan , joka myöhemmin laati symposium in lopullisen ohjelman. 

Vuonna 1982 järjestettiin symposium i "Geofysiikkaa geologeille". Tämän yhtey
dessä korostettiin geologin ja geofyysikon kiinteää yhteistyötä ratkaistaessa samoja geo
tieteiden ongelmia. Nyt järjestetyn käänteisen symposiumin aihe ja sanoma on täysin 
analoginen, erona on vain se, että puhujina ovat geologit. 

Kauko Puustinen 
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SYMPOSIUMIN A VAUSSANAT 

Markku Mäkelä 

Hyvät naiset ja miehet, geofyysikot ja geologit 

Miltei tarkalleen kaksi vuotta sitten järjesti Geologiliitto tässä samassa talossa 
symposiumin "Geofysiikkaa geologeille". 

Nyt kulkee san oma vastakkaiseen suuntaan, geologeilta geofyysikoille. Tämän sympo
siumin, "Geologiaa geofyysikoille", järjestelyistä vastaavat Vuorimiesyhdistyksen geologi
jaosto ja Geologiliitto. 

Geologin ja geofyysikon yhteistyön tarvetta on perusteltu Geologisen tutkimuslai
toksen tutkimusraporttisarjan numerossa 58, johon on präntätty aiemman symposiumin 
esitelmät. Suosittelen sen lukemista. 

Raportin toimittaja Lauri Eskola päätti kirjoittamansa esipuheen seuraavasti: 
"Koska jokainen geofysikaalisin menetelmin tulkittava probleema on viime kädessä geolo
ginen, on geologin ja geofyysikon kiinteä yhteistyö tutkimuksen onnistumisen kannalta 
ensiarvoisen tärkeää". Siinä se on pähkinänkuoressa. 

Kaksi vuotta sitten näkivät useat geologit ensi kertaa geofysikaalisen tiedon har
maasävytulostuksia. Nyt kallioperäkartoittajaa tuskin saa kartan tekoon ilman matalalen
tomittauksen harmaasävykuvia. Yhteistyö on - kuten kuluneesti todetaan - tuottanut 
hedelmän. 

Otan vapauden lausua oman, mielestäni ajankohtaisen visioni tämän yhteistyön 
tärkeydestä. 

Malminetsintä on Suomessa, eikä ainoastaan meillä vaan muissakin kaivosteolli
sesti sivistyneissä maissa, tullut tienhaaraan. Uskon, ettei salissa oie ketään, joka ei olisi 
oivaltanut tätä viime kuukausien aikana. 

Investoinnit, jotka tarvitaan uuden, itsenäisesti toimivan kaivoksen avaamiseen, 
asettavat varsinkin malmin laadulle tänä päivänä vaatimukset, jotka on erittäin vaikea 
täyttää. 

Koska malmimineralisaation muuttuminen malmiesiintymäksi riippuu eniten in
vestoinneista, on laadultaan ja määrältään kohtuullisilla arvoainekasaumilla mahdollisuus 
päästä malmiesiintymien harvalukuiseen joukkoon toimivien lai tosten lähellä. 

Toimivien kaivosten lähellä on tehty ainakin työvuosina mitaten paljon prospek
tausluonteista, eroosiotasoon ja parikymmentä metriä sen alapuolelle ulottuvaa malminet
sintää. Todennäköisyys löytää pintaan puhkeava malmiesiintymä ei oIe suuri. 

Leikkaus 50, 100, 150 jne. metriä nykyisen eroosiotason alapuolella on malmien 
löytämisen kannalta yhtä otollinen kuin se sattumanvarainen taso, josta kansannäytteinä 
saapuvat lohkareet ovat kotoisin. 

Geofysiikka on keino nähdä syvälle. Näkeminen, tässä tapauksessa geofysikaalisen 
tiedon tulkinta ja tulkinta oikein on mahdollista kuitenkin vain, mikäli tulkintaan on käy
tettävissä oikea geologinen malli, raami, johon palikoita asetellaan. 

Tässä on visioni geologin ja geofyysikon yhteistyön tarpeesta. 

Ourokumpu Oy 
Malminersinrä 
PL 26 
SF-67l01 KOKKOLA, FINLAND 
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MALMIMALLIT JA MALMIEN YHTEYS ERILAISIIN SIVUKIVIIN 

Heikki Papunen 

Papunen, H., 1985. Ore models and the connection between ores and different host rocks. 
Geological Survey of Finland, Report of Investigation 69, 7-12. One table. 

An ore model incorporates generalized data on the characteristic and critical 
features of a specific ore type such as its structure and texture, mineralogical and 
chemical composition, shape and relations to host rocks. The classification of ores is 
based on ore models. Although genetic interpretation is usually included in the ore model 
it is not the basis of the grouping into models and classification. Ore types established in 
other Precambrian areas can be applied to the Finnish bedrock. The paper gives an 
example of ore model classification. 

Universily ofTurku 
Yliopislonmäki 
SF-20500 TURKU, F1NLAND 

Johdanto 

Kun verrataan metallisten malmien ja maankuoren kivilajien keskimääräisiä me
tallipitoisuuksia, todetaan, että yleiset metallit kuten rauta ja alumiini ovat malmeissa 
rikastuneet 4-5-kertaisesti, mutta eräät harvinaisemmat metallit rikastuvat jopa kym
mentuhatkertaisesti (taulukko 1). Kertoimien suuruudet eivät olennaisesti muutu, vaikka 
vertailukohteeksi kuoren kivilajien asemasta otettaisiin manttelin ainekset. 

Malmin muodostuminen edellyttää siis tapahtumaketjua, jossa metallia voi rikas
tua ja kasautua pienelle alueelle niin runsaasti, että malmin taloudelliseen louhintaan 
vaadittava määräkriteeri täyttyy. Malmin muodostuminen on osa tavallista geologista 
kiertokulkua, jonka tuloksena syntyvät magmaattiset ja metamorfiset kivilajit sekä sedi
mentit ja sedimenttikivilajit. Metallien rikastuminen edellyttää kuitenkin prosessin jonkin 
vaiheen epänormaalia korostumista, villiintymistä niin, että malmia muodostava reaktio 
tapahtuu tavallista intensiivisemmin, kestää kauemmin tai toistuu useampaan kertaan 
kuin malmittoman kiven muodostuessa. 

Koska malmin syntyminen on harvinainen tapahtuma sekä ajallisesti että paikal
lisesti, on sille aina olemassa joku erityinen syy ja tämän syy-seuraussuhteen selvittämi
nen on malmigeologisen ja metallogeenisen tutkimuksen keskeisiä tavoitteita. Malmissa 
nähdään vain reaktiotulos; reaktion tapahtumaketju on selvitettävä niistä merkeistä ja 
vihjeistä, joita esiintyy ympäristön geologisessa kehityksessä. Useissa tapauksissa päätyy 
tutkimus kartoittamaan malmin luonteenomaisia piirteitä, joiden syvempää syy-yhteyttä 
ja merkitystä ei voida selvittää, sillä mahdollisia muuttujia on malmigeneettisissä ongel
missa paljon enemmän ku in tunnettuja tekijöitä. 

Vaikka ulkoiset tekijät voivat vaihdella ja muuttua malm in syntyessä on vaihtuvia 
tekijöitä kuitenkin vain äärellinen määrä ja ne riippuvat toisistaan. Siksi malmeista voi
daan erottaa tiettyjä perustyyppejä, joissa on sekä luonteenomaisia yhteisiä piirteitä että 
tietyissä rajoissa vaihtelevia ominaisuuksia. Yhteiset piirteet antavat mahdollisuuden luo
kitella malmeja perustyyppien mukaisesti. Luokittelun perustana olevien yhteisten omi
naisuuksien kokonaisuutta kutsutaan malmimalliksi, jossa siis yhdistyvät koko malmi
tyypin luonteenomaiset piirteet. Malmimalli ei (välttämättä) puutu malmin genetiikkaan 
vaan kertoo yksinomaan malmien rakenteeseen, kemialliseen ja mineralogiseen koostu-
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Taulukko 1. Metallien pitoisuuksia maankuoressa ja malmeissa. 
Table I. Metal concentrations in the crust and ores (average in crust, minimum grade oj ore and enrichment 
jactor). 

Maankuoressa Malmin mini- Rikastumis-
keskimäärin mipitoisuus kerroin 

% % 
Alumiini AI 8 30 3,75 
Rauta Fe 5 25 5 
Nikkeli Ni 0,007 0,5 71 
Kupari Cu 0,005 1,0 200 
Sinkki Zn 0,007 2,5 360 
Mangaani Mn 0,09 35 390 
Tina Sn 0,000 2 0,2 1000 
Kromi Cr 0,001 30 3000 
Lyijy Pb 0,001 2 2000 
Kulta Au 0,0000004 0,000 8 2000 
Volframi W 0,0001 0,7 7000 
Elohopea Hg 0,000008 0,2 25000 

mukseen, muotoon , sivukivisuhteisiin jne. liittyviä tosiasioita tai lähes faktoina pidettäviä 
tulkintoja. 

Malmimallin perusteella voidaan luoda geneettinen malli , jolla tulkitaan havaittu
jen tosiasioiden yhteenkuuluvuutta. Malmimalli voidaan esittää kuvana tai kertomukse
na, parhaiten molempien yhdistelmänä. Yleistetty malmimalli luonnollisesti sisältää run
saasti muuntelumahdollisuuksia, ja ominaisuudet voidaan luokitella kriittisiin, tyypillisiin 
ja vaihteleviin. Malmimallit voidaan hierarkisesti luokitella yleismalleiksi ja yksityiskoh
tia runsaammin sisältäviksi erityismalleiksi. 

Malmilla on aina luonnollinen yhteys sivukiviinsä tai suurempaan malmikokonai
suuteen. Esimerkiksi epigeneettiset juonimalmit, joiden välitön sivukivi voi olla sangen 
vaihteleva, muodostavat yleensä suuremman kokonaisuuden , jolloin yksittäinen juoni voi 
olla osa juoniparvesta, jonka koostumus vaihtelee säännönmukaisesti ja suunta noudat
taa tiettyä rakenteellista yksikköä jne. Yleensä malrnimalliin kuuluvat määritelmät sivu
kivistä, ja sivukiven luonne antavatkin parhaat vihjeet ratkaista geneettinen malli. 

Yleisen malmimallin laatiminen on monivaiheinen prosessi. Malminetsijä ja mal
mintutkija tekee jokaisesta yksittäisestä malmiesiintymästä oman mallinsa, jonka perus
teella hän tekee tutkimuksensa; toisaalta malmimalli täydentyy jatkuvasti tutkimuksen 
aikana. Yksittäistä, kohteellista malmimallia laadittaessa on yleisistä malmimalleista 
suurta apua, samoin geofysiikan merkitys on ensiarvoista. Toisaalta malminetsijä myös 
seuloo geofysikaalista anomaliakuvaa tuntemiensa malmimallien perusteella, mikä voi
daan helposti kuvitella myös tiettyyn mittaan automatisoiduksi, jolloin geofysikaalinen 
mittauskenttä tulkittaisiin tietyissä rajoissa vaihtelevien malmimallien avulla. Monissa ta
pauksissa törmätään kuitenkin siihen, että malmimalli voi vaihdella niin paljon, että sen 
geofysikaalista karakteristiikkaa ei voi riittävän tarkasti määritellä. 

Malmimallit 

Seuraavassa esitellään eräitä malmityyppejä ja niiden mukaisia malmimalleja. 
Malmien luokittelu on aiemmin yleisesti perustunut malmien synnystä vallalla oleviin 
käsityksiin, ja sen mukaisesti on laadittu myös malmien geneettinen luokittelu. Malmige
ologian ja malmiluokittelun tulisi kuitenkin perustua tosiasioihin eikä olettamuksille 
malmigenetiikasta , jota on toistuvasti ja perusteellisesti korjailtava. Yleistyyppien mukai
nen luokittelu perustuu havaintoihin nojaaviin malleihin ja niiden vertailuun. 

Esiteltävä malmiluokittelu perustuu suurelta os in Kanadassa kehitettyihin malmi
tyyppeihin (Eckstrand 1984) ja soveltuu samanlaisen kallioperän takia aika hyvin myös 
Suomen oloihin. Malmityypit on jaoteltu sivukiviympäristön tai isäntäkiven perusteella. 
Aluksi esitellään sedimenttikiviympäristössä olevia malmeja, sitten vulkaanis-sedimentti
sessä ja vulkaanisessa ympäristössä olevia ja sen jälkeen syväkiviin liittyviä malmityyppe-
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jä. Päätyypistä on esitetty variaatioita ja eräistä malmityypeistä on esitetty malmimallien 
luonteenomaisia geofysikaalisia piirteitä. 

1. Runsaasti rautaa sisältävät sedimenttikerrokset 

l.1 Rautakivet (Ironstone) 
ovat yleensä fanerotsooisia, ooliittisia, massiivisia matalan veden kerrostumia, 
jotka koostuvat götiitistä, hematiitista ja chamosiitista ja paikallisesti sisältävät 
myös sideriittiä, magnetiittia ja rikkikiisua. Detritaalisina mineraaleina on 
kvartsia, kalsiittia ja dolomiittia. Rautakivien geofysikaaliset ominaisuudet ei
vät oie täysin yksikäsitteisiä; yleensä malmit ovat kuitenkin ympäristöään mag
neettisempia ja verraten raskaita. 

l.2 Raitaiset rautamuodostumat (Superior-tyyppi) 
ovat yleensä proterotsooisia (> 1800 Ma), miogeosynkliinisiä matalahkon ve
den sedimenttejä, jotka liittyvät karkeaklastisiin detritaalisedimentteihin, kvart
siitteihin, konglomeraatteihin, dolomiitteihin ja mustaliuskeisiin. Kerrostumat 
voivat olla jopa 100 km:n mittaisia ja yli 100 m vahvoja; raken ne on rakeinen 
tai ooliittinen. 

l.3 Raitaiset rautamuodostumat (Algoma-tyyppi) 
ovat yleensä arkeeisten (myös proterotsooisten) vihreäkivivyöhykkeiden vulka
niitteihin liittyviä, korkeintaan muutaman kilometrin mittaisia, 0,1-10 m:n 
vahvuisia kerrostumia. Samoin kuin edellisessäkin tyypissä mineraaleina ovat 
magnetiitti, hematiitti, karbonaatit, rautasilikaatit (greenaliitti ja minnesotaiitti) 
sekä välikerroksina esiintyvä cherttimäinen kvartsi. Raitaiset rautamuodostu
mat tulevat lähes poikkeuksetta esille geofysikaalisesti voimakkaasti magneetti
sina, kerrosmaisina muodostumina, ja niiden rajat voidaan määrittää tarkasti 
magneettisen mittauksen avulla. Hematiitti/magnetiittisuhteen vaihtelu kuiten
kin aiheuttaa epävarmuutta magneettisuuden ja rautapitoisuuden keskinäisiin 
suhteisiin. Deformoituneissa kerrostumissa voimakas remanenttikomponentti 
saattaa myös aiheuttaa yllättäviä piirteitä. 

2. Rikastuneet rautamuodostumat 
rautasedimentin rapautumisen tuloksena voi muodostua runsaasti rautaa sisäl
tävä kerrostuma rapautumisvyöhykkeeseen. Vertikaalisilta ulottuvuuksiltaan se 
on rajoittunut ja rapautumiskerros saattaa tehokkaasti maskeerata syvemmällä 
olevan hyvän johteen (massiivisen sulfidimalmin). Rapautuman tiheysero ym
päristön suhteen ei oie aina yhtä selvä kuin primaarimalmissa. 

3. Kulta- ja uraaniupamalmit 

3.1 Rikkikiisua sisältävät paleoupamalmit 
esiintyvät kratonia peittävissä vanhimmissa kvartsirikkaissa areniiteissa, jotka 
ovat suoraan arkeeisen pohjan päällä (vanhempia ku in 2250 Ma). Isäntäkivessä 
ja sen alapuolella olevissa kerrostumissa ei oie hematiittia, mutta sen sijaan 
rikkikiisu on tavallinen mineraali. Paleotopografia on ollut jyrkkämuotoinen, 
kerrostuma käsittää graniittiselta alueelta peräisin olevia karkeaklastisia virta
sedimenttejä; U/Th-suhde on suuri. Rikkikiisu antanee heikon sähköisen 
anomalian (IP); detritaalinen uraanimineralisaatio näkyy säteilyanomaliana. 

3.2 Kultaupamalmit 
metallinen kulta esiintyy muiden raskaiden mineraalien kanssa veden lajittele
massa hiekassa ja sorassa pääasiassa jokikerrostumissa. Kerroksellisuuden 
suunta voi tulla geofysikaalisesti näkyviin (vertaa edellinen tyyppi), mutta var
sinainen kultamineralisatio ei anna geofysikaalista anomaliaa. 

4. Kerrossidonnaiset sedimenttikivissä olevat lyijy-, sinkki-, kupari- ja uraanimalmit 

4.1 Mississippi Valley-tyypin malmit 

2 4084013813 

malmin päämineraaleina ovat sinkkivälke ja lyijyhohde, lisämineraaleina rikki
kiisu tai markasiitti, baryytti ja fluoriitti, jotka esiintyvät dolomiittisessa karbo-
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naattisedimenttikivessä useimmiten aVOlmlen tilojen täytteinä tai breksiana. 
Mineralisoituneet karbonaattikivet ovat tavallisesti osana paksusta patjasta, 
mutta yleensä esiintymät ovat lähellä argilliittista allasrintamaa. Niitä esiintyy 
myös evaporiittien lähellä, mutta ei magmaattisen aktiivisuuden lähellä. Malmit 
ovat suurmuodoiltaan laattamaisia ja kerrosmaisia, mutta yksityiskohdissaan 
malmien rajat saattavat leikata kerrosrakennetta. Geofysikaalisesti ne tulevat 
esiin sähköisinä johteina mikäli sisältävät sinkkivälkkeen lisäksi muitakin sulfi
deja. 

4.2 Lyijyesiintymät hiekkakivissä 
päämineraalina on lyijyhohde, jonka lisäksi on vaihtelevasti rikkikiisua ja sink
kivälkettä. Kiisut esiintyvät pirotteena, pääasiassa hiekan iskoksena. Malmimi
neraalipitoisuus vaihtelee kerroksesta toiseen, mutta saman kerroksen puitteissa 
malmilla on hyvä jatkuvuus, joten sillä on siis vahva stratigrafinen kontrolli 
(Laisvall). Malmiesiintymä on sähköinen kerrosmyötäinen johde; altaan topo
grafia saattaa kontrolloida esiintymää. 

4.3 Sedimenttiset kupariesiintymät 

a) Kupferschiefer-tyyppi 
sitä on meren rantaan kerrostuneiden hiilipitoisten sedimenttien yhteydessä, ja 
joiden alla on mantereellisia klastisia sedimenttejä sekä päällä karbonaatteja ja 
evaporiitteja. Malmin koostumus muuttuu usein ylhäältä ja sivuilta vyöhykkeel
lisesti kuparivaltaisesta muunnoksesta sinkki- ja lyijyvaltaiseksi muunnokseksi, 
kerrostuman alapuoli on usein hematiitin takia punertava. Malmi on hyvä joh
de kerrosten suunnassa. 

b) Mantereellinen "red-bed" -tyyppinen ku parimineralisaatio 
esiintyy mantereellisten areniittien yhteydessä, joissa punainen hematiittipig
mentti luonnehtii transgressiivisen vaiheen mantereellisia sedimenttejä. Mante
reellisina kerrostumina on usein mafisia vulkaniitteja, jotka sijaitsevat malmien 
alapuolella. Hiilipitoiset (orgaaniset) kerrostumat ovat usein malmien isäntäki
vinä. Geofysikaalisesti se tunnistetaan johdevyöhykkeenä, joka suurelta osin 
saattaa johtua isäntäkivenä olevasta grafiittia sisältävästä metasedimentistä. 

4.4 Uraaniesiintymät hiekkakivissä 
ovat karkearakeisten hiekkojen ja konglomeraattien iskoksena paikoissa, joissa 
on alla läpäisemätön kerros ja huokosliuokset ovat joutuneet pH-Eh-olosuhtei
den vaihtelulle alttiiksi. Orgaaniset jänteet ja paleouomat kontrolloivat uraanin 
esiintymistä. Malmissa on usein mukana kuparia, vanadiinia ja hopeaa. Geofy
sikaalinen indikaatio on säteilevä sedimenttikiven horisontti. 

5. Kerrosmaiset kultaesiintymät kemiallisissa sedimenteissä 

5.1 Karbonaatti-oksidifasieksen rautamuodostumat 

5.2 Sulfidi-silikaattifasieksen rautamuodostumat, joissa on anomalisen runsaasti ar
seenia (arseenikiisupirotteena) 

5.3 Massiiviset tai pirotteiset rikkikiisuesiintymät 
esiintyvät felsisten tai mafisten tuffittien ja agglomeraattisten kivien yhteydessä 
tai sulfidisina rautamuodostumina prekambristen metavulkaniittien ja metase
dimenttien seurassa. Massiiviset kiisut ovat usein mobiloituneet poimutuksessa. 

5.4 Chertti-sulfidikerrostumat 
esiintyvät usein tholeiittisten tyynylaavojen (arkeeisia), intermediaaristen tuffien 
tai ultramafisten laavojen seurassa. Useat cherttikerrokset sisältävät magnetiittia 
ja kivilaji tu lee sen perusteella geofysikaalisesti esille. 

6. Kultaesiintymät klastisissa sedimenteissä 

6.1 Hiilipitoiset liuskeet tai karbonaattikivet kultamalmin isäntäkivenä (Carlin-tyyp
pi) 
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6.2 luonikultamalmit turbidiiteissa 

7. Kerrosmaiset massiiviset sulfidiesiintymät vulkaanisessa tai sedimenttisessä ympäris
tössä 

7.1 Sulfidiesiintymät vulkaanisessa ympäristössä 

a) Kypros-tyyppiset malmit mafisten vulkaniittien (ofioliittikompleksin) yhtey
dessä 

b) Kuroko-tyyppiset malmit felsisten vulkaniittien seurassa 

Sivukiven muuttumisilmiöt, vyöhykkeeUisyys, kemiaUisten sedimenttien esiinty
minen mineralisoituneessa horisontissa, ja usein raitainen rakenne ovat malmiUe 
luonteenomaisia. Geofysikaalisesti ne tunnistetaan laattamaisena, kerrokseUi
suuden suuntaisena hyvänä johteena. Muuttumisvyöhykkeet saattavat oUa muis
ta laavoista poikkeavaUa tavaUa magnetoituneita, joko voimakkaasti magneetti
sia tai heikosti magneettisia. Malmi erottuu ympäristöstään myös gravimetrisesti. 

c) Besshi-tyyppiset malmit 
ovat yleensä sedimenttikerrostumissa seUaisiUa alueilla, joissa sedimentit ja vul
kaaniitit vuorottelevat. 

7.2 Sulfidiesiintymät sedimenttiympäristössä 
muuttumisilmiöt sivukivissä ovat yleensä malmikerroksen suuntalSla eivätkä 
piippumaisia kuten edellisessä, muuten samoja piirteitä edellisen kanssa. 

8. Vulkaniitteihin liittyvät kultajuonimalmit ja kultapitoiset ruhjeet 

9. Nikkeli-kupari-platinamalmit mafisissa ja ultramafisissa kivissä 

9.1 Nikkeli-kuparimalmit ultramafisissa kivissä 

a) Komatiittisissa laavapatjoissa sijaitsevat malmit ovat korkealaatuisia, mutta 
verraten pienikokoisia. Yleensä esiintyy sekä massiivinen että pirotteinen malmi
tyyppi. Ne suosivat alinta laavapatjaa ja sen pohjakontaktin painanteita. Ni/Cu
suhde on suuri. Hyvä sähköinen johde indikoi esiintymää; läheisyydessä usein 
olevat sulfidipitoiset metasedimentit voivat kuitenkin antaa samanlaisen geofysi
kaalisen anomalian. 

b) Komatiittiset kerrosjuonet ja intruusiot 
ovat yleensä suurikokoisia pirotemalmeja, joissa Ni/Cu-suhde suuri ja sulfidien 
nikkelipitoisuus suuri, mutta koko malm in nikkelipitoisuus yleensä pienempi 
kuin a:ssa. Ultramafiset massat tulevat pääasiassa magneettisesti esille, mikäli 
niiden oliviini on serpentiiniytynyttä. Sulfidipirote tai massiiviset sulfidimalmin 
osat voivat antaa luonteenomaisia sähköisiä anomalioita. 

c) Nikkeli-kuparimalmit ultramafisissa intruusioissa 
sisältävät sekä pirotteisia että massiivisia osia; Ni/Cu-suhde vaihtelee, mutta on 
yleensä pienempi kuin a:ssa ja b:ssä. 

9.2 Nikkeli-kupari- ja platinamalmit gabroissa 

a) Nikkeli-kuparimalmit kerrosintruusioissa ovat usein heikkolaatuisia, mutta 
PGE-esiintymät voivat olla mittavia. Liittyvät pohjakontaktin sulfideihin tai 
kromitiitteihin. Kerrosintruusioiden kerrosrakenne saadaan yleensä tarkalla 
magneettiseUa mittauksella esille, mutta sufideja sisältävien kerrosten paikanta
miseen sopivat parhaiten sähköiset menetelmät (IP). 

b) Nikkelimalmit gabrointruusioissa 
voivat oUa eri tyyppisiä; pirotteita, breksioita tai massiivisia, mutta ne sijaitsevat 
yleensä pohjakontaktissa ja niiden Ni/Cu-suhde on pienempi ku in ultramafisissa 
intruusioissa. 

10. Kromiittiesiintymät mafisissa ja ultramafisissa kivissä 

10.1 Kerrosmaiset kromiittiesiintymät kerrosintruusioissa 
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10.2 Kromiittimalmikasautumat (podiform-tyyppi) 
pääasiassa ofioliittityyppisissä ultramafiiteissa. Kromiittimalmit sisältävät lähes 
poikkeuksetta myös hiukan magnetiittia ja ne tulevat magneettisessa ja gravimet
risessä mittauksessa esille. Kromiittimalmit ovat yleensä intruusion ultramafises
sa pohjaosassa ja ni iden muodot noudattelevat intruusion pohjakontaktin muo
toja. 

11. Titaanimalmit anortosiiteissa 

11.1 Ilmeniittiesiintymät anortosiiteissa (Tellnes-tyyppi) 

11.2 Ilmenomagnetiittiesiintymät anortosiittisissa gabroissa 
ovat usein vanadiinipitoisia ja sijaitsevat kerrosintruusioiden ylemmässä osassa 
sekä noudattelevat muodoltaan kerrosrakennetta. Geofysikaalisesti niitä luon
nehtivat vahvat magneettiset ja selvät gravimetriset anomaliat. 

12. Kultaesiintymät intruusioissa 

12.1 Kultaesiintymät subalkalisissa felsisissä intruusioissa 

12.2 Kultaesiintymät alkalisissa intruusioissa 

12.3 Kultaesiintymät mafisissa intruusioissa 

13. Malmiesiintymät karbonatiiteissa 

13.1 Malmit nefeliiniä sisältävissä karbonatiiteissa 

13.2 Malmit ultramafisissa karbonatiiteissa 

14. Porfyyrikupari-, porfyyrimolybdeeni- ja porfyyrivoframimalmit 

14.1 Porfyyrimalmit kalkkialkalisissa, pääasiassa intermediaarisissa intruusioissa ja 
niiden periferiassa 

14.2 Porfyyrimalmit alkalisissa intruusioissa 

14.3 Porfyyrimalmit kalkkialkalisissa felsisissä intruusioissa 

Porfyyrimalmien muuttumisvyöhykkeisiin saattaa joskus liittyä hiukan magnetuttIa, 
joka tuo eräät vyöhykkeet magneettisesti esille; selvin geofysikaalinen indikaatio tu lee 
kuitenkin sulfidipirotteesta, joka on runsaimmillaan rikkikiisuvyöhykkeessä. 

15. Greisentyyppiset tinajuonet ja juoniverkostot 

16. Karsimalmit 

16.1 Volframimalmit 

16.2 Sinkki-lyijy-hopeamalmit 

16.3 Rautamalmit 

16.4 Kuparimalmit 

Karsimalmit ovat useimmiten sitoutuneet johonkin tiettyyn kerrokseen ja erityisesti 
magnetiittia sisältävät rautamalmit tulevat magneettisesti hyvin esille. 

17. Uraaniesiintymät hiatuspinnan läheisyydessä (unconformity-tyyppi) 

18. luonimalmit 

18.1 Hopea-arsenidijuonimalmit 

18.2 Lyijy-sinkki-hopeajuonet 
ovat epitermisiä juonimalmeja, jotka usein liittyvät laajaan kalderamuodostu
maan; sivukivien muutokset ovat samanlaisia kuin massiivisilla sulfidimalmeilla. 

18.3 Kuparijuonimalmit 

18.4 Uraanijuonet 

Kirjallisuusviitteet - References 

Eckstrand, O.R. (ed.), 1984. Canadian mineral deposit types. Geol. Surv. Canada, Econ. Geol. Report 36. 
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KALLIOPERÄN RAKENNE JA MALMIESIINTYMÄT 

Gabor Gaal 

Gaal, G., 1985. Bedrock structures related to ore deposits. Geological Survey 0/ Finland. 
Report o/ Investigation 69, 13-20. 7 figures. 

New methods of displaying geophysical data depict bedrock structures with stri
king precision. The predominant structures on map scale in metamorphic terrains seem to 
be fold interference patterns produced by repeated deformation of the bedrock . Such 
structures can be interpreted with the aid of Ramsay's fold interference types l, 2 and 3. 
Effects of repeated folding on the geometry and metal concentration of ore bodies are 
demonstrated on examples of the Cu-Co-Zn deposit of Outokumpu (Finland), the Zn-Pb 
deposit of Balmat-Edwards (USA) and the Zn-Pb deposit of Broken Hili (Australia). 

The impo rtance of the cooperation between structural geologists and geophysi
cists is emphasized in both regional work and studies of ore deposit structures. 

Geological Survey 01 Finland 
SF-02150 ESPOO 15. F1NLAND 

Johdanto 

Geofysikaalinen aineisto on luotettavin tietolähde tutkittaessa kallioperän alueelli
sia rakenteita. Geofyysikko onkin tottunut tarkastelemaan kallioperää geofysikaalisten 
karttojen avulla. Kivien petrofysikaalisesta luonteesta riippuen saadaan magneettisilla, 
sähköisillä tai painovoimakartoilla näkyviin rakennepiirteitä, jotka ovat mitä erinomai
sempia rakenneanalyysin kohteita. Tästä johtuen geofysikaalinen tulkinta lähestyy raken
negeologiaa ja olisi toivottavaa, että geofyysikko ja rakennegeologi tekisivät entistä tii
viimpää yhteistyötä. 

Geofysikaalisen aineiston keruun ja esittämisen tekniikka on kehittynyt viime vuo
sina huomattavasti, minkä tuloksena saadaan laajojen alueiden rakenteista yhä tarkempaa 
ja yksityiskohtaisempaa informaatiota. Näiden rakenteiden ymmärtäminen on ensiarvoisen 
tärkeää malminetsinnän kannalta. Malminetsintägeofyysikko pyrkii perinteisesti osoitta
maan malmiesiintymän sijainnin käyttäen hyväksi malmin petrofysikaalisia ominaisuuksia. 
Malminetsijä odottaa, että geofyysikko osoittaa paikan, missä kairataan malmia. Ehkä 
pitäisi entistä enemmän laajentaa näkökulmaa ja pyrkiä osoittamaan rakenteita, jotka ovat 
otollisia malmin esiintymisen kannalta. Kokenut malminetsijä tietää, että malmi esiintyy 
alueilla, joilla rakenteet ovat monimutkaisia ja geofysikaaliset anomaliat kertovat "pertur
baatiosta". Tämä johtuu siitä, että malmit esiintyvät poimujen taivekohdissa, poimuinter
ferenssirakenteissa, siirrosten leikkauskohdissa tai muuten poikkeavassa rakenneympäris
tössä . 

Yleispäteviä malmipitoisia rakennemalleja ei oie vielä koottu, vaikka jotkut yhteis
piirteet ovat ilmeistä ja malmipitoisten rakenteiden luokittelu näyttää mahdolliselta. Tässä 
yhteydessä rajoitutaan kolmen esimerkkitapauksen käsittelemiseen. 
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Kuva 1. Poimurakenneparametreja. 1 = poimuttu
nut kerros; 2 = kerroksen nuorenemisen suunta 
("top"); 3 = muodonmuutos, alunperin lähes pa 1-
lonmuotoisen esineen deformaation tulos; 4 = 
poimuakselitaso; 5 = poimuakseli; 6 = pienois
poimujen geometria ("kätisyys"). 
Fig. 1. Fold structure parameters. 1 = folded bed; 2 
= top; 3 = deformation of an originally almost sphe
rical object; 4 = fold axial plane; 5 = fold axis; 6 = 
geometry of sm all folds. 

Kallioperän deformaatio ja rakennegeologiset tutkimusmenetelmät 

Mannerkuori syntyy ja muotoutuu tektonisissa tapahtumissa, joita aiheuttavat li
tosfäärilaattojen liikunnot. Kuoressa kehittynyt jännitystila aiheuttaa deformaatiota, jonka 
ilmenemismuodot riippuvat kiven geologisia ominaisuuksia säätelevistä tekijöistä: paine
lämpötilaolosuhteista ja muodonmuutoksen nopeudesta. Deformaatiorakenteet voidaan 
jakaa kahteen ryhmään, poimu- ja murrosrakenteisiin . Rakennegeologiset tutkimusmene
telmät ovat näille kahdelle ryhmälle erilaiset. 

Poimurakenteiden tutkiminen vaatii tarkkaa kenttätyötä jossa kiinnitetään huomio
ta (kuva 1) 

viivasuuntien ja pintojen asentoon , 
poimuttuneen kerrospaketin nuorenemisen suuntaan, 
poimujen "kätisyyteen" (structural facing), 
monivaiheisen poimutuksen ilmiöihin, ja 
muodonmuutokseen. 

Murrosrakenteiden tutkiminen tapahtuu sen sijaan kätevimmin kaukokartoitus
menetelmien avulla käyttäen hyväksi 

ilmakuvia, 
- satelliittikuvia, ja 
- geofysikaalisia karttoja. 
Murrosrakenteiden tutkiminen kentällä on myös tärkeää, vaikka esim. suuria siir

rosvyöhykkeitä tutkittaessa voi käydä niin, että "metsä ei näy puilta". 
los lukija haluaa perehtyä tarkemmin rakennegeologian perusteihin ja menetel

miin , voi hän tutustua alan kansainvälisiin oppikirjoihin (Ramsay 1967, Ragan 1973, 
Hobbs et al. 1973) sekä suomenkieliseen oppimateriaaliin (Gaal 1980, Gaal et al. 1983). 

Poimuinterferenssi 

Prekambrinen kallioperä on käynyt läpi monivaiheisen deformaation, jonka jälki 
on ilmeinen kaikissa mittakaavoissa paljastumasta karttakuvaan asti. Karttakuvassa mo
nivaiheinen deformaatio ilmenee poimuinterferenssikuvioina, jotka ovat useimpien geofy
sikaalisten karttojen hallitsevia piirteitä (kuva 2). Toisiaan leikkaavien poimusarjojen aal-
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Kuva 2. Poimu- ja siirrosra kenteita Pielaveden karttalehden (3314) alueelta. Kuvio perustuu matalalentomag
netometrisestä aineistosta LOCUS-ohjelmalla tehdyn harmaasävykartan tulkintaan (V. Kuosmanen , Geolo
gian tutkimuskeskus). I = eräitä litologisia kerroksia = magneettisia a nomalioita ; 2 = siirroksia = epäjatku
vuuksia magneettisten anomalioiden kuvioissa . 

Esitetyt kuviot pys tytään tulkitsemaan poimuinterferenssirakenteina samalla tavalla ku in monivaiheisen 
poimutuksen aiheuttamia rakenteita paljastuman mittakaavassa. Brakyantiformi syntyy kahden eri poimu
tusva iheen antiformien risteyksessä (ks. kuva 3, tyyppi I) . Kuvan koillisnurkassa esiintyvä "koukkukuvio" on 
aikaisemman vaiheen isokliinipo imun koaksiaa lisen uudelleenpoimuttumisen tu los (ks. kuva 3, tyyppi 3). 
Fig. 2. Fold and f ault structures in the Pielavesi map sheet (3314) area. The pattern is based on interpretation of 
a grey-tone map done with the LOCUS programfrom low altitude aeromagnetic data (V. Kuosmanen. Geological 
Survey of Finland) . 1 = some lithological layers = magnetic anomalies; 2 = faults = discontinuities in the 
patterns of the magnetic anomalies. 

The patterns presented can be interpreted as fold interference structures in the same way as structures caused 
by polyphase folding at outcrop scale. A brachyantiform develops at the intersection of antiforms of two different 
folding phases (see Fig. 3. type 1). The " hook pattern" in the northeastern corner of the flgure is the result of 
coaxial refolding of the isocline fo ld of an earlier stage (see Fig. 3. type 3). 

lot muodostavat interferenssikuvioita, jolloin puhutaan poimuinterferenssistä. Tavallinen 
tapaus on se, että vanhemman poimusarjan päälle on muodostunut yksi tai useampia poi
musarjoja, mikä johtaa luonteenomaisiin interferenssikuvioihin. Kuta useammat poimusar
jat/faasit leikkaavat toisiaan, sitä kompleksisempia interferenssikuvioita syntyy. Geomet
riset ominaisuudet, jotka määrittävät kahden poimusarjan interferenssikuviot ovat Ram
sayn (1967) mukaan (kuva 3) 

ensimmäisen poimusarjan muoto ja akselitaso (AP I)' ja 
- toisen poimusarjan kinemaattinen akseli (a2), akselitaso (a2 b2) ja amplitudi (A). 

a ja b ovat kinemaattiset akselit. 
Uudelleenpoimutuksessa kivien poimut näkyvät useissa leikkauksissa, esimerkiksi 

rakotasoissa ja eroosiopinnoilla, ja kaksiulotteiset interferenssikuviot vaihtelevat paljastu
neen tason suuntauksen mukaan. 

Kahden poimusarjan interferenssikuviot jaetaan Ramsayn (1967) mukaan kolmeen 
ryhmään 

Tyyppi 1: a 2 1ähellä AP1:tä, a =/= 0, ß> 70°, 
Tyyppi 2: a 2 /\ AP1 pieni, a kohtalainen (a > 20°, ß < 70°), ja 
Tyyppi 3: a 2 /\ AP 1 suuri, a ~ 0, ß < 70°. 

Kuva 4 esittää tyyppien 1, 2 ja 3 interferenssikuvioita Ramsayn (1967) mukaan 
sekä kuva 5 esittää kuvioita a:n ja ß:n arvojen vaihdellessa. 
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TYYPPI 1 TYYPPI 2 

Kuva 3. Kahden päällekkäis
poimuttuneen poimusarjan in
terferenssikuvioita määräävät 
parametrit. F l, F z = ensim
mäisen ja toisen deformaatio
vaiheen poimusarjat; b l, bz = 
poimuakselisuunnat; az = toi
sen poimusarjan kinemaatti
nen akseli; AP l = ensimmäi
sen poimusarjan akselitaso; n 
= ensimmäisen poimusarjan 
akselitason normaali; A = 
poimun amplitudi ; Ci = b l:n 
ja bz:n muodostama kulma; ß 
= n:n ja az: n muodostama 
kulma. 
Fig. 3. The parameters de
fining the interference patterns 
of two sets of superimposed 
folds . F j • F2 = folds of the 
first and second deformation 
stage; b j. b2 = fold axial 
trends; a2 = kinematic axis of 
the second fold set; AP j = 
axial plane of the first fold set; 
n = normal of the axial plane 
of the first fold set; A = am
plitude of fold; Ci = angle be
tween b j and b2; ß = angle 
between n and a2. 

TYYPPI 3 

Kuva 4. Kahden vaiheen poimusarjojen interferenssirakenteiden tyypit Ramsayn (1967) mukaan . Huom.: in
terferenssikuvioiden geometriaan va ikuttavat ratkaisevasti poimujen amplitudit ja leikkaavan eroosiotason 
sijainti. 
Fig. 4. The inrerference structure types due to the fold sets of two stages according to Ramsay (/967). N.B. the 
amplitudes of the folds and the loeation of the cUlling erosion plane have a decisive influence on the geometry of 
the interference patterns. 
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Kuva 5. Kahden poimutusvaiheen interferenssikuvioiden vaihtelu O':n ja ß:n arvoilla (0' ja ß määritetty kuvas
sa 3) . Ramsayn (1967) mukaan . 
Fig. 5. Variation in the interference patterns of two folding stages at values of 0' and ß (0' and ß defined in Fig. 
3). According to Ramsay (1967). 

Malmipitoisia rakenteita 

Paljon on kirjoitettu ja puhuttu malmiesiintymien rakennekontrollista, ja on il
meistä, että jokainen malmiesiintymä liittyy jonkinlaiseen tektoniseen rakenteeseen. Ra
kennekontrolli voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Primaarinen rakennekontrolli määrää 
malmiesiintymän sijainnin, ja sekundaarinen rakennekontrolli säätelee modifioivia tekijöi
tä. 

Primaarinen rakennekontrolli määrää laajojen alueiden metallogeeniset piirteet. 
Kyseessä voivat olla esimerkiksi suuret kuoren rakenteet, kuten syvämurrokset, jotka leik
kaavat ylämanttelia ja toimivat magman ja malmipitoisten liuosten tulokanavina. Primaa
rikontrolli saattaa olla myös jokin pitkä, poimuttunut stratigrafinen horisontti. 

Sekundaarinen rakennekontrolli on tärkeä tekijä metamorfisessa kallioperässä, 
jossa sulfidi- ja oksidimalmit poikkeuksetta ovat käyneet läpi useita deformaatio- ja me
tamorfoosivaiheita. Monessa tapauksessa deformaatio ja metamorfoosi ovat tärkeitä mal
mioiden muotoa, pitoisuuksia ja jopa metallijakautumaa sääteleviä tekijöitä (Gaal 1982). 

3 4084013813 
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Seuraavassa esitellään kolme hyvin tutkittua, valikoitua esimerkkiä malmiesiinty
mien rakenteesta: Outokummun Cu-Co-Zn-esiintymä, Balmat-Edwardsin Zn-Pb-esiintymä 
Pohjois-Yhdysvalloista ja Broken Hillin Zn-Pb-esiintymä Australiasta. Kaikki kolme ta
pausta ovat tyypillisiä esimerkkejä metamorfoituneista ja poimuttuneista kerrosmaisista, 
massiivisista sulfidiesiintymistä. 

Outokumpu 

Outokummun alueen alueelliset rakenteet on esitetty F 1-, F 2- ja F 3-poimuinterfe
renssikuvioina (Park ja Bowes 1984). Malmioiden muotoon ja koostumukseen vaikuttavat 
Koistisen (1981) mukaan F 1- ja F 2-deformaatiovaiheet 

malmion luoteisreuna koostuu useammasta isokliinisesta F I-poimusta, joilla on 
hyvin terävä poimukärki, 
malmion kaakkoisreunassa remobilisoitunutta malmia poimuttaa F 2' ja 
siirrokset vaikuttavat F I-poimujen akselitason suunnassa. 

Outokummun malmiesiintymän raken teen kehitystä luonnehtivat Koistisen (1981) 
mukaan seuraavat vaiheet 

malmion alkuperäinen muoto oli ovaalinmuotoinen ohut laatta, keskeltä 3-10 
m, reunoilta 1-30 cm paksu. Malmion alapuolella oletetaan juoniverkostomi
neralisaatio, 
pre F I: ylityöntö, konkordantteja kvartsijuonia, sulfidien uudestikiteytyminen, 
biotiitin kasvu, 
syn F I: malmikerroksen kertautuminen isokliinipoimutuksella, alkuperäisen 
kerroksellisuuden transpositio So - SI, ja 
myöhäinen F 1: malm in mobiloituminen SI:n suunnassa, malmi leikkaa FI-poi
mun kärkiä, ja malm in mobiilisempi osa, magneettikiisumalmi, kehittyy kaak
koisreunaan, syntyy muun muassa tektoninen malmibreksia. 

Balmat-Edwards 

Zn-Pb-malmi sijaitsee Grenville-provinssin myöhäisproterotsooisissa karbonaatti
kivissä (Engineering and Mining Journal 1976). Kuvassa 6 on esitetty malmiesiintymän 
poimurakenne 
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malmiot sijaitsevat makaavien FI-poimujen kärjissä, ja 
post F I-deformaatio tekee malmioiden muodot monimutkaisiksi. 

NO .4 shaft G.T.CO . shaft 

0 1 2 i: 3 m 4 5 D 6 " 7 + 8 
Kuva 6. Balmat-Edwardsin Zn-Pb-esiintymän poikkileikkaus (E/ MJ 1967). I = nuorempi gneissimäinen gra
niitti; 2 = pyriittipitoinen liuske; 3 = anhydriitti-kipsi-talkki-diopsidikivi; 4 = dolomiitti; 5 = tremoliittilius
ke; 6 = erilaisia karbonaatti- ja kalkkisilikaattikiviä; 7 = Zn-Pb-malmio; 8 = kaivoksen louhintatilat. 
Fig. 6. Section 0/ the Balmat-Edwards Zn-Pb deposit (EI M] 1967). I = younger gneissose granite; 2 = pyrite
bearing schist; 3 = anhydrite-gypsum-ta/c-diopside rock; 4 = dolomite; 5 = tremolite schist; 6 = various carbo
nate and calc-silicate rocks; 7 = Zn-Pb orebody; 8 = stopes. 
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Broken Hili 

Malmiesiintymien rakennemalli on esitetty kuvassa 7 Laingin et al. (1978) mukaan. 
Malmiesiintymän rakennetta hallitsee poimuinterferenssi, ja pääpiirteet ovat seuraavat 

avainrakenne on Broken Hillin F2-antiformi, joka poimuttaa nurinkääntyneitä 
kerrallisia metasedimenttejä. Metasedimenttien nuorenemisen suunta määriteJ
tiin kairausrei'istä, 
antiformia poimuttavat vasenkätiset F 3-poimut, ja 
malmiot ovat pitkiä, litistyneitä "sikariellipsoideja" F 2-poimuakselin suun
nassa, ja niitä poimuttaa F3. F 2- ja F 3-poimuakselit ovat samansuuntaisia (Ram
sayn poimuinterferenssityyppi 3). 

SE NW 

1 ~ 
2 0 
3 0 
4 -(> 

Kuva 7. Broken Hillin Zn-Pb-esiintymän rakenteellinen kaavio Laingin et 
al. (1978) mukaan . 1 = malmiot; 2 = felsinen Potosi-gneissi; 3 = sillima
niittipitoiset metapeliitit; 4 = kerrosten nuorenemisen suunta ("top"). 
Fig. 7. Structural scheme oj the Broken Hili Zn-Pb deposit aceording to 
Laing et al. (1978). 1 = orebodies; 2 = jelsie Potosi gneiss; 3 = sillimanite
bearing metapelites; 4 = top. 

Loppusanat 

Rakennegeologien ja geofyysikkojen entistä tiiviimpi yhteistyö voisi tuoda paljon 
uutta sekä kallioperä- että malmigeologiaan, ja tekijä esittää kaksi ehdotusta: 

1) Uusi geofysikaalinen aineisto tekee kaikkien tähän ast i laadittujen geologisten kart
tojen revidoinnin tarpeelliseksi. Rakenteiden ja geofysikaalisten tietojen yhteistul
kinta voisi johtaa entistä tarkempien ja enemmän informaatiota sisältävien geolo
gisten karttojen laatimiseen. 
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2) Olisi myös tarpeen kiinnittää entistä enemmän huomiota malmiesiintymien raken
netutkimukseen, ja tämäkin on tehtävä geologin ja geofyysikon yhteistyönä. Esi
merkiksi samalla kun suoritetaan reikien geofysikaalista luotausta, olisi myös tehtä
vä sydännäytteiden rakennegeologinen tutkimus. Yhteistulkinta voisi johtaa tässä
kin tapauksessa uusiin tuloksiin. 
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METAMORFISET VYÖHYKKEET JA METAMORFOOSIN MERKITYS 

Kalevi Korsman 

Korsman, K., 1985. Metamorphie zones and the significance of metamorphism. Geological 
Report o/Investigation 69, 21-28. 3 figures. 

Metamorphism in eastern Finland is associated with the structure and evolution 
of the crust in several ways. Retrograde metamorphism overprinting a progressive phase 
has been encountered at many places in Archean terrain. Archean blocks of the granulite 
facies that crystallized at relatively high temperature show up distinctly as positive an
omaly areas on magnetic maps. 

The metapelite area of southeastern Finland is characterized by extensive and 
well-developed metamorphie zoning. The metamorphie evolution of the area began befo
re the emplacement of the granitoids of the 1880 Ma age group, but intense recrystalliza
tion was still continuing 1810 Ma ago. The centre of zonal metamorphism is the Sulkava 
thermal dome, which crystallized at high tempereture and reached the conditions of gra
nulite facies at relatively low pressure. 

Widespread metamorphie zoning has not been met with in the northern part of 
the Savo Schist belt, which is characterized by metamorphie blocks. Metamorphism of 
granulite facies in the area is re la ted in time and space to hypersthene granitoids of the 
1880 Ma age group. The block structure of the Savo ~chist belt is also apparent in the 
seismic deep survey profile and on gravity maps. 

The gravimetrie trough of the main sulphide ore zone of Finland is reflected in 
the metamorphie structure of the area as weil. The northern part of the trough is graniti
zed, and in the southern part the grade of metamorphism is lower than in the environ
ment. 

Geological Survey 0/ Finland 
SF-02150 ESPOO 15, F1NLAND 

Johdanto 

Nykyisen metamorfoositutkimuksen perustana on pidettävä Eskolan (1915) työtä, 
jossa hän selvitti metamorfisten kivien kokonaiskoostumuksen ja mineraalikoostumuksen 
keskinäisiä suhteita. Eskola oivalsi metamorfisten reaktioiden olevan luonteeltaan vastaa
vanlaisia kuin liuoksissa tapahtuvat reaktiot. Pääperiaatteena liuosten tasapainotilojen 
tutkimuksessa oli Gibbsin faasisääntö, jota Eskola sovelsi metamorfisiin kiviin; 

F=c+2-p 

jossa F on vapausasteiden määrä, c on komponenttien määrä ja p on faasien määrä. 
Vapausasteet ovat systeemin ulkopuolisia tekijöitä kuten lämpötila ja paine. Kom

ponentit ovat systeemin sisäisiä tekijöitä, ja niistä muodostuvat faasit. Luonnollisessa ta
sapainoisessa systeemissä faasien määrä ei voi ylittää komponenttien määrää. Säännöstä 
V.M. Godschmidt on käyttänyt nimitystä mineraloginen faasisääntö. Jos lämpötila ja pai
ne ovat vakioita eikä muita vapausasteita oie, kontrolloi mineraaliseuruetta Eskolan fasies
teorian mukaan kemiallinen kokonaiskoostumus. Siten vakio PT-oloissa saattaa hyvin 
alumiinipitoisessa kerroksessa kiteytyä andalusiittia, kun viereisessä poikkeuksellisen kor
kean kalsiumpitoisuuden omaavassa kerroksessa samanaikaisesti lähes kaikki alumiini si-
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toutuu plagioklaasiin. Huolimatta erilaisesta mineraaliseurueesta kivet ovat kiteytyneet yh
täläisissä kiteytymisoloissa kerrosten kuuluessa samaan fasiekseen. 

Eskolan käsitystä metamorfoosista vastustettiin aikanaan rajusti. Ei uskottu, että 
metamorfoosissa saavutetaan fysikokemiallinen tasapainotila. Suhtautuminen metamor
foosissa vaikuttavaan paineeseen oli mystinen, koska paineen oletettiin jakautuvan epäta
saisesti suhteellisen pienikokoisessakin systeemissä. Metamorfoositutkimus joutui osittain 
harhateille 40 vuodeksi. Vasta 1950-1uvulla kehittyi metamorfoosiin kytkeytyvä fysikoke
miallinen teoria Korzhinskin (1959) ja Thompsonin (1955) tutkittua metamorfoosia myös 
avoimen systeemin kannalta. 

Eskolan laatimassa fysikokemiallisessa mallissa metamorfoosi oli kuvattu tapahtu
van suljetussa systeemissä, jossa vettä oli aina riittävästi vesipitoisten faasien kiteytymistä 
varten. Eskolan käsityksen mukaan veden osapaine vastasi tavallaan aina totaalipainetta. 
Korzhinskin ja Thompsonin tutkimusten jälkeen kyettiin hahmottamaan helposti liikku
vien komponenttien käyttäytymistä metamorfoosissa. Metamorfisen systeemin todettiin 
olevan yleensä avoin veden suhteen. Tällöin veden aktiivisuus ja veden vaikutus metamor
foosissa riippuvat systeemin ulkoisesta tilasta, ja tasapainotekijänä vesi on verrattavissa 
lämpötilaan ja paineeseen. Se, liikkuuko happi helposti metamorfisessa systeemissä, vai
kuttaa muun muassa magnetiitin tasapainottumiseen. 

Eskolan tutkimuksiin syvällisesti perehtynyt ja niitä myös tunnetuksi tehnyt Akiho 
Miyashiro vei metamorfoositutkimuksen 1960-1uvulla uusille urille. Miyashiro (1961) oi
valsi metamorfisten vyöhykkeiden säännönmukaisuuden kiteytymispaineeseen ja lämpöti
laan nähden. Kun havainnot ja teoreettiset laskut osoittivat paineen muodostuvan pääasias
sa kuormituksesta, oli Miyashiron mukaan tietty lämpötila saavutettu tietyssä syvyydessä, 
mikä kullekin metamorfiselle vyöhykkeelle oli luonteenomainen. Lämpötilan ja paineen 
välisen suhteen perusteella Miyashiro luokitteli metamorfoosin kolmeen päätyyppiin, ma
talan, keskinäisen ja erittäin korkean paineen tyyppiin (kuva 1). 

p 
(kb) 

10 

5 

200 400 
T(De) 

40 
o 

(km) 

30 

20 

10 

Metamorfoosin vyöhykkeellisyys 

Kuva 1. Miyashiron (1961) 
mukaiset metamorfoosin pää
tyypit sekä Pielaveden, Sul
kavan ja Varpaisjärven gra
nuliittifasieksessa metamorfoi
tuneiden alueiden kiteytymis
olot. AND = andalusiitti; 
KY A = kyaniitti; SILL = sil
limaniitti. 
Fig. 1. The principal meta
morphic types according to 
Miyashiro (196/) and the crys
tallization conditions of the 
Pielavesi, Sulkava and Var
paisjärvi areas metamorpho
zed in the granulite facies. 
AND = andalusite; KYA = 
kyanite; SILL = sillimanite. 

Kun eroosiotasolla havaitaan metamorfoosiasteen säännönmukainen muuttuminen 
tiettyyn suuntaan, puhutaan metamorfoosin vyöhykkeellisyydestä. Barrow (1893) kartoitti 
jo vuosisadan vaihteessa useita metamorfisia vyöhykkeitä Daldaradian liuskejaksosta 
Skotlannista. 

Periaatteessa alueellinen tai vyöhykkeellinen metamorfoosi kehittyy kahdella taval
la; joko normaalissa lämpövuossa tektonisesti vahventuneen kuoren seurauksena tai sitten 
magmaattisen aktiivisuuden alueilla, joissa lämpövuo kohoaa poikkeuksellisen korkeaksi. 

Tektonisesti vahventuneessa kuoressa metamorfoosi alkaa ylityönnön jälkeen. Pian 
kuoren vahvistumisen jälkeen paine vastaa kuormitusta, kun taas normaalissa lämpövuos-
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sa lämpötila kohoaa hitaasti paineeseen verrattuna. Vain siellä, missä muodostumat ovat 
vahvimmillaan ja eroosionopeus hidas, saavutetaan korkea lämpötila tosin pitkän ajan 
kuluttua ylityönnön jälkeen. Tällöin korkea lämpötila saavutetaan suhteellisessa matalassa 
paineessa, koska eroosion vaikutuksesta paine laskee lämpötilan vielä kohotessa. 

Metamorfoosin tapahtuessa tektonisesti vahventuneessa kuoressa ja normaalissa 
lämpövuossa voidaan olettaa isograadipintojen muodostuvan horisontaalisiksi. Mikäli me
tamorfoosin jälkeen kuori tasapainottuu, saattaa kuoren muutaman asteen suuruinen kal
listuminen tuoda esiin intensiivisen metamorfisen vyöhykkeellisyyden eroosion jälkeen, 
kun taas metamorfoosin jälkeen tapahtuvat voimakkaat liikunnot tuhoavat metamorfisen 
vyöhykkeellisyyden säännönmukaisuuden lähes tyystin. Kuvassa 2 on esitetty kaavamai
nen käsitys tektonisesti vahventuneen kuoren metamorfisesta kehityksestä. Esitys perustuu 
Oxburghin ja Turcotten (1974) sekä Englandin ja Richardsonin (1977) tutkimuksiin tekto
nisesti vahventuneen kuoren metamorfoosista (vrt. Korsman et al. 1984, ku va 1). 

Magmaattisen aktiivisuuden alueilla metamorfoosi kytkeytyy ajallisesti ja paikal
lisesti intruusioihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin. Tällöin korkea lämpötila saatetaan 
saavuttaa suhteellisen korkeassa paineessa, koska paineolot riippuvat siitä syvyydestä, jos
sa magmaattinen aktiivisuus vaikuttaa metamorfoosiin. 

Edellä hahmotetun teoreettisen kuvan perusteella metamorfoosi heijastaa kuoren 
suurrakenteita, ja on odotettavissa, että metamorfoositutkimuksen avulla voidaan selven
tää geofysikaalisilla menetelmillä saatua käsitystä kuoren rakenteesta. 

Kuva 2. Teoreettinen mal Ii 
tektonisesti vahventuneen kuo
ren metamorfoosista. a = yli
työnnön alkuvaihe; b = ti
lanne välittömästi ylityönnön 
jälkeen; c = tilanne metamor
foosin ja eroosion tapahdut
tua. T = lämpötila; P = paine 
T1:n oJlessa suurempi kuin 
T 2· Kuvat a ja b on mukailtu 
Oxburghin ja Turcotten 
(1974) mukaan . 
Fig. 2. Theoretical model of 
the metamorphism of tectoni
cally thickened crust. a = first 
stage of overthrust; b = im
mediately after overthrust; c = 
after metamorphism and ero
sion. T = temperature; P = 
pressure when TJ is higher 
than T2. Figures a and bare 
adapted from Oxburgh and 
Turcotte (/974). 
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Metamorfoosia voidaan tarkaste11a tapahtumana, jossa lämpöenergia muuttuu 
kemia11iseksi työksi. Useiden metamorfisten reaktioiden termodynamiikka tunnetaan tar
koin sekä kokee11isten että teoreettisten tutkimusten perusteella. Progressiivisen metamor
foosin sitoma lämpömäärä riippuu ka11ioperän koostumuksesta. Kyaniitin muuttuminen 
andalusiitiksi vaatii 35-40 cal/cm3, kun taas dehydrautumisreaktio kuluttaa lämpöä 50-
150 cal/cm3. Peliittien metamorfoituessa amfiboliittifasieksen gneisseiksi saattaa kulutettu 
energiamäärä ol1a useita satoja kaloreja/ cm3. Suurimmat nykyiset lämpövuot on tavattu 
aktiivisilta valtarneren keskiselänteiltä, suuruudeltaan ne ovat 2,5 cal X 1O-6 s- 1. Vaikka 
lämpövuo prekambrikaude11a on ol1ut nykyistä suurempi, on ede11ä mainittujen arvojen 
valossa kilometrien vahvuisten peliittimuodostumien metamorfoosi tapahtunut suhtee11isen 
hitaasti . Metamorfoosi on saattanut kestää miljoonia vuosia. 

Kun kuoren metamorfoosi on vaatinut lämpövuohon nähden huomattavan energia
määrän, ymmärretään metamorfoosin säännönmukaisuus ja metamorfoosin kytkeytymi
nen kiinteästi kuoren kokonaiskehitykseen. 

Toisaalta metamorfiset reaktiot puskuroivat lämpötilan kohoamista. Mikäli tiet
tyyn kuoren osaan tuleva lämpömäärä ei sitoudu reaktioihin, saattaa kuoren lämpötila 
kohota nopeasti. Esimerkiksi tonaliittisissa gneisseissä on usein mineraaliseurue kvartsi
oligoklaasi-biotiitti-sarvivälke, joka on tasapainoinen hyvin laajalla lämpötila-alueella. 
Tonaliitin joutuessa metamorfoosiin reaktiot ovat aluksi niin vähäisiä, että lämpöä ei si
toudu kemia11iseen työhön juuri lainkaan. Kun tonaliittisen kiven ominaislämpö on noin 1 
cal/cm3, mikä on huomattavasti pienempi ku in progressiivisten reaktioiden puskurikapasi
teetti, saattaa tonaliitin lämpöti1a nousta korkeaksi jo metamorfoosin alkuvaiheessa. Täl-
1öin tonaliitin tiheys pienenee, jonka seurauksena tonaliittimassiivit kohoavat diapiirimäi
sesti. Lämpöenergia on muuttunut mekaaniseksi työksi. 

Edellä selostettu esimerkki osoittaa, kuinka läheisesti metamorfiset reaktiot ja kal
lioperän rakentee11iset muodonmuutokset kytkeytyvät toisiinsa. 

Magnetiitin metamortinen kiteytyminen 

Yleisesti ottaen magnetiitin metamorfista kiteytymistä on tutkittu yllättävän vä
hän. Kun magnetiitti on kuitenkin geofyysikolle olee11inen faasi, ja metamorfoosia pohti
va11e geologillekin magnetiitti näyttää muodostuvan merkittäväksi indeksimineraaliksi, on 
seuraavaksi esitetty joitakin näkökantoja magnetiitin kiteytymisestä. Esitys on primitiivi
nen kuva siitä ongelmakentästä, joka magnetiitin kiteytymiseen liittyy. 

Kokonaiskoostumuksen ja PT-olojen lisäksi magnetiitin kiteytyminen riippuu eri
tyisesti hapen fugasiteetista . Yleensä metamorfoosi tapahtuu hapen fugasiteetin ol1essa sel
lainen, että pari ilmeniitti-magnetiitti on tasapainossa. Jos hapen fugasiteetti kasvaa, vähe
nee magnetiitin titaanipitoisuus i1meniitin ferrirautapitoisuuden kasvaessa. Jos taas 1ämpö
ti1a nousee, kasvaa magnetiitin titaanipitoisuus ilmeniitin ferrirautapitoisuuden vähentyes
sä (Lindsley 1963). Kun magnetiitin kiteytymistä kontrolloi ainoastaan hapen fugasiteetti 
ja systeemi on avoin hapen suhteen, kiteytyy systeemissä magnetiitti homogeenisesti tai 
sitten magnetiitti on kokonaan kiteytymättä. Systeemin sulkeutuessa hapen suhteen on 
magnetiitin kiteytyminen riippuvainen systeemin reaktioista, eli magnetiitin kiteytyminen 
riippuu systeemin kokonaiskoostumuksesta. 

Jos happea ei oteta huomioon , on kokonaiskoostumuksen vaikutus magnetiitin 
kiteytymiseen riippuvainen rau dan suhteesta titaaniin ja raudan suhteesta magnesiumiin. 
Keski-Lapin liuskeissa magnetiittipitoisuus saattaa olla useita prosentteja (Rask 1982), kun 
taas eräissä Ete1ä-Suomen metapeliiteissä magnetiittia ei oie juuri 1ainkaan. Keski-Lapin 
1iuskeissa on raudan suhde sekä titaaniin että magnesiumiin kaksinkertainen verrattuna 
Rantasa1men ja Sulkavan a1ueen metape1iittien vastaaviin suhteisiin . Magnetiitin täysin 
erilainen tasapainottuminen Keski-Lapin ja Etelä-Suomen metape1iiteissä näyttää näiden 
suhteiden valossa aiheutuvan ainakin osaksi kokonaiskoostumuksesta. Asiaa voidaan tar
kentaa vielä Rantasalmen ja Sulkavan alueella. Rantasalmella, missä metamorfoosiaste on 
heikoimmillaan, on ainoa Mg-Fe-silikaatti biotiitti. Rantasa1men metapeliiteissä on rauta
magnesiumsuhde ja biotiitin määrä niin suuri , että biotiitti kykenee sitomaan kaiken titaa
nin ja ferriraudan , minkä seurauksena oksidifaasia ei kiteydy lainkaan. Metamorfoosias
teen kohotessa biotiitti hajoaa, jolloin rau ta ja titaani vapautuvat. Suurin osa raudasta 
sitoutuu granaattiin ja kordieriittiin . Molemmat faasit karttavat kuitenkin titaania, mikä 
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aiheuttaa oksidifaasin kiteytymisen, ei kuitenkaan magnetiitin vaan ilmeniitin kiteytymi
sen. Edellä esitetty ei luonnollisestikaan kumoa sitä mahdollisuutta, että hapen fugasiteetti 
saattaisi vaikuttaa ratkaisevasti oksidifaasien erilaiseen kiteytymiseen Keski-Lapin ja Etelä
Suomen liuskeissa. Määrittämällä oksidifaasien koostumukset ongelmaa voitaneen va lot
taa. 

Eräät arkeeiset granuliittifasieksen alueet erottuvat terävästi ympäristöstään posi
tiivisina anomalioina magneettisilla kartoilla (esim. Paavola 1984). Arkeeiset granuliittifa
sieksen alueet ovat usein kiteytyneet myös suhteellisen korkeassa paineessa (Paavola 1984), 
mikä on suurentanut silikaattifaasien magnesium-rautasuhdetta. Toisaalta korkea hapen 
fugasiteetti saattaa suurentaa silikaattifaasien magnesium-rautasuhdetta. 

Oli syy kumpi tahansa tai molemmat, silikaattifaasin magnesium-rautasuhteen ko
hoaminen saattaa edistää magnetiitin kiteytymistä. Tämän perusteella magnetiitti näyttää 
olevan granuliittifasiekseen kuuluva faasi eräillä arkeeisilla alueilla. Toisaalta arkeeisilla 
alueilla on retrograadinen metamorfoosi oleellinen tekijä. Retrograadinen metamorfoosi 
on hävittänyt lähes kaikki viitteet korkean asteen metamorfisesta vaiheesta. Magnetiitti ja 
ilmeniitti saattavat olla herkkiä jäähtymisvaiheessa tapahtuville muutoksille. Retrograadi
sillakin alueilla on metamorfoosin kulminaatiovaiheessa saattanut kiteytyä magnetiitti, jo
ka on tuhoutunut lohkojen hitaasti kohotessa. Jos retrograadiseen metamorfoosiin liitty
vien fluidien vetyionikonsentraatio on suuri, se pienentää hapen fugasiteettia. Lohkoilla, 
jotka ovat nousseet suhteellisen nopeasti, magnetiitti ja muut granuliittifasieksen faasit 
ovat säästyneet retrograadisilta muutoksilta (vrt. Paavola 1984). 

Vielä kerran, edellä esitetty on vain karkea malli magnetiitin kiteytymisestä, jota 
eräät havainnot kallioperästämme tukevat, mutta magnetiitti saattaa myös säilyä retro
graadisessa metamorfoosissa tai jopa kiteytyä. Joka tapauksessa magnetiitin kiteytymistä 
voidaan tarkastella ja on tarkasteltava Eskolan fasiesteorian valossa. 

Itä-Suomen kallioperän metamorfinen raken ne 

Seuraava katsaus Itä-Suomen kallioperän metamorfiseen rakenteeseen perustuu 
niihin tutkimuksiin, joita Paavola (1984) on tehnyt Varpaisjärven alueelta ja Korsman 
(1984) Savon liuskejaksosta ja Kaakkois-Suomesta. 

Arkeeista graniittigneissialuetta luonnehtii monin paikoin retrograadinen meta
morfoosi, joka peittää alleen progressiiviset mineraaliseurueet. Niillä alueilla, missä meta
morfoosin progressiivinen vaihe on säilynyt ja missä tavataan kiteytymisoloja heijastavia 
faaseja, metamorfoosi on ollut poikkeuksetta keskinkertaisen paineen tyyppiä. Useimmilla 
proterotsooisilla alueilla metamorfoosi on matalan paineen tyyppiä lämpötila-painesuh
teen ollessa huomattavasti pienempi arkeeisilla kuin proterotsooisilla alueilla. Selkeästi erD 
tulee näkyviin metamorfoituneiden alueiden granuliittifasieksessa (kuva 1). 

Edellä selostettu havainto on tavallaan odottamaton, koska radiogeeninen läm
möntuotto on ollut huomattavasti suurempi arkeeisella kuin proterotsooisella ajalla. 
Arkeeisen metamorfoosin heijastama matala geoterminen gradientti saattaa viitata siihen, 
että metamorfoosin tapahtuessa noin 2700 Ma sitten kuori oli jo pitkälle kehittynyt ja 
suhteellisen vahva. 

Itä-Suomen proterotsooisilla muodostumilla on yleensä tavattu luonteeltaan kah
denlaista metamorfista rakennetta. Tässä yhteydessä ei oIe kuitenkaan käsitelty Pohjois
Karjalan kiilleliuskemuodostumia eikä Outokumpu-jaksoa, jotka alloktonisine vyöhykkei
neen näyttävät muodostavan oman metamorfisen rakenteensa. Kaakkois-Suomen metape
liittialuetta luonnehtii laaja-alainen ja hyvin kehittynyt metamorfinen vyöhykkeellisyys. 
Progressiivisesti metamorfoituneen alueen keskus muodostuu voimakkaasti graniittiutu
ne es ta Sulkavan termisestä doomista (kuva 3), jossa lämpötila on kohonnut ympäristöön 
nähden erittäin korkeaksi. Paitsi vyöhykkeellistä metamorfoosia alueella nähdään vyöhyk
keellisyyttä magmatismin, tektoniikan ja metasomatoosin suhteen. Vyöhykkeellinen me
tamorfoosi kehittyi suhteellisen pitkän ajan kuluessa. Vaikka metamorfoosi alkoi jo ennen 
ikäryhmän 1880 granitoidien intrudoitumista, tapahtui Sulkavan alueella voimakasta uu
delleen kiteytymistä vielä niin myöhään kuin 1810 Ma sitten. Tällöin kiteytyi mm. paleo
soomin zirkoni täysin uudelleen. Metamorfoosi oli kuitenkin päättynyt ennen ku in ikä
ryhmän 1800 granitoidit intrudoituivat. Metamorfoosi ei riipu yksiselitteisesti magmatis
mista, sillä vyöhykkeellisen metamorfoosin piirteet muistuttavat tektonisesti vahventuneen 
kuoren metamorfoosia. 

4 4084013813 
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Kuva 3. Haukiveden - Rantasalmen - Sulkavan alueen eräitä 
metamorfisia isograadeja sekä Bouguer-anomalia-kartta. Geo
logian tutkimuskeskuksen geofysiikan osasto, Geodeettisen 
laitoksen havaintomateriaalista. 
Fig. 3. Some metamorphie isograds and a Bouguer anomaly map 
Jor the Haukivesi - Rantasalmi - Sulkava area. Department oJ 
Geophysies oJ the Geologieal Survey oJ Finland. observational 
data Jrom the Institute oJ Geodeties. 

Savon liuskejaksossa, Pielaveden - Pihtiputaan ja Kuopion - Rautalammin alu
eilla ei oIe tavattu laaja-alaista metamorfista vyöhykkeellisyyttä, vaan alueita luonnehtivat 
metamorfiset loh kot. Lohkon sisällä saattavat metamorfiset piirteet olla yhtenäisiä, mutta 
siirryttäessä lohkolta toiselle metamorfoosiasteen muutos on äkkinäinen ja metamorfoosin 
luonne muuttuu samalla. Pielaveden ja Rautalammin lohkoilla on granuliittifasieksen 010-

suhteet. Savon liuskejakson granuliittifasieksen metamorfoosi kytkeytyy hypersteenigrani
toidi-intruusioihin, jotka ovat iältään 1880 Ma, ja yleensäkin magmaattiseen aktiivisuu
teen. Siten Rautalammin ja Pielaveden alueiden metamorfoosi poikkeaa oleellisesti Sulka
van alueen metamorfoosista. Pielaveden ja Rautalammin alueiden metamorfiset piirteet 
heijastavat lähinnä riftivyöhykkeen kehitystä. 

Savon liuskejakson lohkorakenne tu lee näkyviin myös geofysikaalisilla menetelmil
lä. Pielaveden granuliittifasieksen lohko erottuu ympäristöstään positiivisena painovoima
anomaliana. Anomalia ei aiheudu Elon (1983) tulkinnan mukaan tiheyseroista kallioperän 
pintaosissa, vaan anomalia heijastaa syvärakenteita. Pielaveden alueen metamorfiset loh
kot korreloituvat myös seismisessä syväluotausprofiili Svekassa metamorfisten lohkorajo
jen yhdyttyä seismisiin epäjatkuvuuspintoihin. Havainnot metamorfisten lohkojen, paino
voimamittausten ja seismisen syväluotauksen keskinäisistä suhteista osoittavat metamor
foosin kytkeytyvän kallioperän suurrakenteisiin. 
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Myös Kaakkois-Suomessa, Haukiveden ja Rantasalmen - Sulkavan alueella. hei: 
jastuu painovoimakartassa kallioperän metamorfinen rakenne (kuva 3). Vyöhykkeelhsestl 
metamorfoitunut Rantasalmen - Sulkavan alue rajoittuu pohjoisessa Haukiveden granu
liittifasieksen lohkoon. Haukivedellä metamorfoosi kytkeytyy magmaattiseen aktiivisuu
teen kuten Rautalammilla ja Pielavedellä, ja Haukiveden lohko erottuu ympäristöstään 
myös positiivisena painovoima-anomaliana. Positiivise~ p~inoyoima-anoma~ian eteläp~~
lella olevaan painovoimaminimiin sijoittuvat alueen helkOlmmm metamorfOltuneet pellltlt 
andalusiitti-sillimaniitti-isograadin seuratessa gravimetrista hautaa. Progressiiviseen me
tamorfoosiin liittyvät isograadit leikkaavat painovoimakartan hahmottamia suurrakenteita 
andalusiitti-sillimaniitti-isograadin eteläpuolella. Samat isograadit leikkaavat myös alu
een suurtektonisia rakenteita. Etelässä painovoimakenttä nousee Sulkavan graniittiutunut
ta termistä doomia kohden. 

Itä-Suomen metamorfisilla vyöhykkeillä ovat varsinkin 320o:een suuntaiset siirrok
set vaikuttaneet kallioperän metamorfiseen rakenteeseen. Pielaveden - Pihtiputaan alueel
la voimakas metamorfoosiasteen ja metamorfoosin luonteen muutos kytkeytyy Kinturin 
siirrokseen. Rautalammin - Kuopion alueella Iisveden siirroksen koillispuolella metamor
foosi on tapahtunut muskoviitin tasapainoalueella, kun taas ruhjeen lounaispuolella tava
taan hypersteeniä kiteytymislämpötilan ollessa huomattavasti muskoviitin tasapainoalueen 
yläpuolella. Kinturin ja Iisveden siirrosten jatkeet etelässä Rantasalmella eivät oie vaikut
taneet yhtä näyttävästi metamorfiseen rakenteeseen kuin pohjoisessa. Kolkonjärven ruh
jeeseen liittyy kuitenkin oleellisia metasomaattisia muutoksia, ja siihen yhtyy osittain anda
lusiitti-sillimaniitti-isograadi. 

Metamorfoosin merkitys 

Metamorfoosi on ollut prekambrisessa kallioperässä todella laaja-alaisempi ja mit
tavampi tapahtuma kuin vain yksittäisen porfyroblastin kiteytyminen. Metamorfoosi luo 
ornat rakennepiirteensä kallioperään, mitä voidaan kuvata kuoren metamorfisella raken
teella. Metamorfisen rakenteen kehitys kytkeytyy kiinteästi kuoressa tapahtuviin muihin 
muutoksiin, joiden syyt saattavat sijaita syvällä kuoren alapuolella. Kallioperän kehitystä 
selvitettäessä metamorfoositutkimus on osoittautunut olevan eräillä alueilla avainasemassa 
(esim. Paavola 1984). Tutkimalla metamorfoitumattoman rapakiven kontaktin vaikutuksia 
ympäristöönsä voidaan tehdä merkittäviä paleogeologisia johtopäätöksiä (vrt. Vorma 
1972). Metamorfoositutkimuksen avulla voidaan tarkentaa käsitystä kallioperän suur- ja 
syvärakenteista, joita geofysikaalisilla menetelmillä on hahmotettu. Edellä sanottu on tut
kimuksen vaativimpia haasteita tulevaisuudessa. 

Varsinkin Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan metamorfinen fluidifaasi 
on yhä merkittävämpi tekijä kallioperän kehityksessä. Yleensäkin näkemys metamorfoo
sista avoimena systeeminä ja käsitys metasomaattisesta prosessista on syventynyt. Iso
tooppigeologiasta ovat tunnettuja systeemin sulkeutumiset ja avautumiset tietyissä kitey
tymisoloissa. Alustavat K-Ar-määritykset Itä-Suomen tutkimusalueelta heijastavat häm
mästyttävän hyvin metamorfoosin jäähtymisvaiheita ja kuoren liikuntoja. Suhteellisen no
peasti tasapainottuneella Haukiveden alueella sarvivälkkeestä määritetty K-Ar-ikä (1884 
Ma) on samansuuruinen kuin zirkonin U-Pb-ikä, kun taas Rantasalmella, missä metamor
foosi on kestänyt pitkään, tonaliitin zirkonista määritetty U-Pb-ikä on 1888 Ma ja vastaa
van kiven sarvivälkkeen K-Ar-ikä 1770 Ma. 

Härme on osoittanut useissa tutkimuksissaan metamorfisen uudelleenkiteytymisen 
liittyvän kallioperän graniittiutumiseen (esim. Härme ja Laitala 1955, Härme 1966). Erää
nä esimerkkinä kallioperän suurrakenteen, metasomatoosin ja metamorfoosin keskinäisis
tä suhteista on pääsulfidimalmivyöhykkeen gravimetrinen hauta. Elo ja Pääjärvi ovat Sa
von liuskejakson pohjoisosassa todenneet hau dan aiheutuvan graniittiutumisesta (Elo 
1983), kun taas eteläosassa gravimetriseen hautaan liittyvät alueen heikoimmin metamor
foituneet kivet, kuten andalusiitti-sillimaniitti-isograadin sijainnin perusteella on todettu. 

Koska kallioperän metamorfinen rakenne heijastaa monipuolisesti kuoren kehitys
tä, metamorfoositutkimuksen avulla voidaan hahmottaa myös kallioperän malmikriitti
syyttä. Malmikriittisyyden ja metamorfoosin keskinäisen suhteen tutkimuksessa voidaan 
tehdä karkea kahtiajako; metamorfiseen prosessiin liittyvä malmimineraalien rikastuminen 
ja toisaalta malmikriittisyyden arvioiminen kallioperän metamorfisen raken teen perusteel
la. 
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KONT AKTIMETAMORFOOSI JA MALMINMUODOSTUS 

Aimo Hiltunen 

HiItunen, A., 1985. Contact metamorphism and ore formation. Geological Survey 01 Fin
land, Report olInvestigalion 69, 29-37. 7 figures. 

Contact metamorphism is characterized by the proximity of an intrusive contact 
and , associated with this, generally sharp temperature gradients and low pressure. A typi
cal feature is the formation of zonal mineral parageneses (contact aureoles) through me
tamorphic reactions. Contact metamorphism not accompanied by metasomatism, has litt
le significance for mineralization even though recrystallization may lead to enrichment. 
Contact metasomatism, with characteristic acid fluids, is particularly important for the 
formation of skarn ores under favourable conditions. The prerequisites are a sufficient 
quantity of source rocks from which the ore can be enriched, a sufficient volume of an 
appropriate solvent , the correct amount of energy to maintain the process, a suitable flow 
rate and gradinet, and a favourable environment for the crystallization of ore. Skarn ores 
incJude iron ores , copper ores, lead-zinc ores and tungsten ores. 

Rautaruukki Oy 
Ma/minetsintä 
PL 2/ 7 
SF-90/0/ OULU, FINLAND 

Johdanto 

Metamorfoosi määritellään kiinteiden kivien mineralogisena ja rakenteellisena uu
delleenjärjestäytymisenä sellaisissa fysikaalisissa ja kemiallisissa olosuhteissa, jotka poik
keavat niistä, joissa kivet ovat alunperin muodostuneet. 

Geologisen aseman perusteella erotetaan tavallisesti kaks i päätyyppiä 

1) kontaktimetamorfoosi, joka esiintyy rajoitetuilla alueilla intrusiivien kontaktien lä
heisyydessä, ja 

2) alueellinen metamorfoosi, joka esiintyy laajoilla alueilla, esimerkiksi vuorijonojen 
juurialueilla ja prekambrisilla kilpialueilla. 

Metamorfoosi ei edellytä kiven kemiallisen koostumuksen muutosta, ainoastaan 
uudelleenkiteytymistä. Mikäli metamorfiseen muutokseen liittyy myös kemiallinen muutos, 
on kyseessä metasomaattinen metamorfoosi. 

Kontaktimetamorfoosin erottaminen alueellisesta metamorfoosista on keinotekois
ta, sillä samat termodynamiikan lainalaisuudet säätelevät muuttumisilmiöitä molemmissa 
geologisissa prosesseissa. Lisäksi ilmiöt lähestyvät toisiaan siirryttäessä maan kuoren sy
vempiin osiin (kuva 1). 

Kontaktimetamorfoosi on kuitenkin vaikutusalueeltaan rajallinen alueelliseen me
tamorfoosiin verrattuna, mikä on tärkeää malminmuodostuksen kannalta. Alueellisessa 
metamorfoosissa fysikokemialliset olosuhteet ovat stabiilimpia laajemmalla alueella kuin 
kontaktimetamorfisissa olosuhteissa, joille ovat luonteenomaisia jyrkät fysikokemialliset 
gradientit. Kontaktimetamorfoosiin tyypillisimmillään kuuluukin muuttumisvyöhyke eli 
kontaktiaureoli intrusiivikiven kontaktin yhteyteen. 
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Kuva 1. Alueell isen ja konta ktimeta morfoosin pa ine-Iämpötiladiagrammi Winklerin (1979) mukaan . Viivoi
tettu a lue esittää Rautuvaaran a lueen ka rsimalmien muodostumisolosuhteita . 
Fig. 1. Pressure-temperature diagram of regional and contact metamorphism according to Winkler (1979). The 
hatched area represents the conditions of formation for the skarn ores in the Rautuvaara area. 

Malmien muodostuminen vaatii aina poikkeuksellisia olosuhteita. Alueelliseen me
tamorfoosiin liittyvillä malmeilla on yleensä selvä rakenteellinen kontrolli. Usein ne liitty
vät poimurakenteisiin tai siirroksiin . Kontaktimetamorfisia esiintymiä luonnehtii raken
teellisen aseman lisäksi intrusiivin läheisyys. 

Kontaktiaureolien dimensiot vaihtelevat suuresti maksimirajojen ulottuessa aina
kin 2-3 kilometriin. Kontaktiaureolit liitetään yleensä granitoideihin, koska useimmat 
suuret plutonit ovat granitoideja. Kuitenkin myös suuria kerrosintruusioita (kuten Bush
veld-kompleksi Etelä-Afrikassa) reunustavat laajat kontaktiaureolit, varsinkin jalkapuolel
la. 

Kontaktimetamorfoosin lämpötila ja paineolosuhteet 

Syväkivet, jotka ovat kiteytyneet 650-1200 °C:n lämpötilassa, ja maan pinnalle 
kerrostuneet sedimentit edustavat kivien muodostumisen lämpötilan ääripäitä. Geologisen 
kehityksen myötä kivet ovat voineet joutua kuoren alueille, jossa lämpötilat ovat näiden 
välillä. 

Kontaktimetamorfoosissa lämpötila ja etäisyys kontaktista riippuu useista tekijöis-
tä (kuva 2) 

intrusiivin koosta ja lämpötilasta, 
isäntäkiven ja magman lämmönjohtokyvystä, tiheydestä , ominaislämmöstä ja 
diffusiivisuudesta, 
isäntäkiven lämpötilasta ja vesipitoisuudesta, 
magman kiteytymislämpötilasta, ja 
metamorfisissa reaktioissa tapahtuvasta lämmön vapautumisesta tai absorptios
tao 

Komplisoivia tekijöitä ovat muun muassa 
intruusion magmaattinen virtaus, 

- intruusion monivaiheisuus, ja 
- niiden sirkulaatio ympäristössä. 
Kontaktiaureolin lämpötila on myös ajan ja kontaktietäisyyden funktio (kuva 3). 
Yleissääntönä voidaan todeta, että maksimilämpötilat aureolissa ovat muutamia 

satoja asteita alempia kuin magman lämpötila. Useissa tapauksissa aureolin lämpötila on 
500-700 oe. Isäntäkiven lämpötila voi olla jo 10 km:n syvyydessä suhteellisen korkea. 

Intrusiivin koko vaikuttaa luonnollisesti aureolin laajuuteen. Samaan suuntaan 
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vaikuttaa jäähtyvästä intruusiosta vapautuva vesi. Tosin vastoin aikaisempia käsityksiä, 
happi-isotooppitutkimukset osoittavat, että ainakin joissakin laajoissa aureoleissa virtaus 
on intruusioon päin. 

Kontaktimetamorfoosissa paine on yleensä alhainen, tavallisesti 1-3 kb, mikä 
vastaa noin 3-10 km:n syvyyttä maankuoressa. Alueellisessa metamorfoosissahan paine 
vaihtelee no in 2 kb:sta yli 10 kb:iin. 

Metamorfoosiin liittyy oleellisesti fluidifaasi, eli yleensä superkriittisessä tilassa 
oleva liuos, jonka pääkomponentit ovat vesi ja hiilidioksidi. Fluidifaasin on kokeellisesti 
osoitettu lisäävän suuresti uudelleenkiteytymistä. Jos metamorfoosissa kivien koostumus 
muuttuu ainoastaan volatiilien H20 ja C02 suhteen, ei kysymyksessä oIe metasomaattinen 
metamorfoosi, joka edellyttää kemiallisen koostumuksen muutosta muiden komponenttien 
osalta. 
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Kuva 2. Maksimilämpötilagradientit suhteessa intrusiivin kokoon ja etäisyyteen kontaktista Turnerin (1981) 
mukaan . Alkuaan 800 °C:n granodiorittimagman oletetaan tunkeutuneen vesipitoisiin sedimentteihin joiden 
lämpötila oli 100 oe. ' 
Fig. 2. Maximum temperature gradients in relation 10 the size of an intrusive and the distance from the contact 
according to Turner (1981). A granodiorite magma initially at 800 oe is considered to have intruded into water
bearing sediments at JOO oe. 
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Kuva 3. Lämpötilagradientit su hteessa halkaisijaltaan 10 km:n (yhtenäinen viiva) ja 4 km:n (katkoviiva) gra
nodioriitti-intrusiivin kontaktiin ajan ja etäisyyden funktiona Turnerin (1981) mukaan. Lähtötilanne sama 
kuin kuvassa 2. 
Fig. 3. Temperature gradients in relation to contaets 0/ granodiorite intrusives 10 km in diameter (sofid fine) and 
4 km in diameter (dashed fine) as a /unction 0/ time and distance according to Turner (1981). Initial conditions as 
in Figure 2. 

Kontaktimetamorfoosin merkitys malminmuodostuksen kannaIta 

Kontaktimetamorfoosissa, johon ei liity metasomatoosia, on kysymyksessä lähinnä 
lämpötilan kohoamisen aiheuttama uudelleenkiteytyminen, jolla ei malminmuodostuksen 
kannalta oie kovinkaan suurta merkitystä. Aikaisemmin muodostuneille malmeille se voi 
merkitä esimerkiksi raekoon ja raken teen muutosta sekä jonkinasteista rikastumistakin. 
Varsinaista uutta malminmuodostusta tapahtuu kuitenkin vain sellaisissa metamorfisissa 
reaktioissa, joihin liittyy radikaali kemiallinen muutos, metasomatoosi. Tätä ilmiötä onkin 
syytä tarkastella lähemmin. 

Korzhinskyn (1964) mukaan metasomaattisten prosessien edellytyksenä on f1uidi
faasin olemassaolo. Fluidit kuljettavat materiaalia, saostavat joitakin mineraalikompo
nentteja ja liuottavat toisia. 

Kemiallista kuljetusta tapahtuu aina kun f1uidi Iiikkuu paikasta toiseen, jossa pai
ne ja lämpötila poikkeavat edellisestä. Liikkumisessa paikallinen tasapaino sivukiven kans
sa riippuu virtausnopeudesta. 

Päätekijät kuljetuksessa ovat 
lämpötila- ja painegradientti, 
kiinteän liukenevuus kyseiseen f1uidiin, 
liuottimen määrä ja virtauksen luonne (diffusionaalinen, konvektionaalinen), 
virtauksen nopeus, 
lähtömateriaalin tilavuus ja kemiallinen koostumus, ja 
gradientin aiheuttavan ilmiön laajuus. 

Tutkijat ovat nykyisin melko yksimielisiä siitä, että metallien kuljetus tapahtuu 
pääasiallisesti halogenideina, lähinnä klorideina. Kyseessä ovat siten eräänlaiset happamat 
suolaliuokset. 
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Malmien muodostumiseksi tarvittava konsentroituminen vaihtelee suuresti kiven 
mukaan. Alumiinille ja raudal1e rikastumiskerroin 4 voi olla riittävä, mutta kullan, jonka 
pitoisuus kuoressa on keskimäärin 1 ppb, täytyy rikastua tasolle 1 ppm (Fyte et al. 1978). 

Suuren malm in muodostumisessa täytyy tiettyjen tapahtumien sattua yhteen 
lähdekiveä, jossa kyseistä alkuainetta sopiva, konsentraatio, täytyy olla sopiva 
tilavuus. Anomaalisen rikas lähde lisää mahdollisuuksia, mutta anomaalisen ki
yen on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja sillä on oltava sopivat fysi
kaaliset ominaisuudet (permeabiliteetti), mikä vähentää todennäköisyyttä, 
pitää olla ylimäärä sopivaa liuotinta riittävässä tilavuudessa, 
on oltava suuri energialähde (termaalinen tai gravitatiivinen) käynnistämään ja 
ylläpitämään ekstraktioprosessi (intrusiivin merkitys), ja 
virtausnopeuden ja gradientin tulee olla sopivia. 

Näitä tekijöitä ja erikoisesti fluidimääriä tarkasteltaessa ei oIe hämmästyttävää, 
että useimmat malmiamuodostavat prosessit tapahtuvat suhteellisen lähellä pintaa. Tältä 
pohjalta on myös helppo ymmärtää mittavien intrusiivien kontaktialueiden merkitys mal
minmuodostuksessa. Samalla kun intrusiivit aktivoivat fluidin liikkumista ja mahdollisesti 
tuottavat materiaalia fluideihin, ne myös kanavoivat virtauksia kontaktialueilleen. 

Malminmuodostuksessa ei materiaalin liikkuminen kuitenkaan vielä riitä tuotta
maan malmiesiintymiä. Yhtä olennaista on malmiaineksen selektiivinen saostuminen, joka 
puolestaan edellyttää tähän sopivia fysiokokemiallisia olosuhteita. 

Kun muistetaan, että metallien kulkeutuminen tapahtuu pääasiassa happamissa 
liuoksissa, on ilmeistä, että radikaali pH:n muutos voi aiheuttaa metallien saostumisen. 
Tällainen tilanne syntyy happamien fluidien joutuessa emäksisten karbonaattikivien yhtey
teen. Seurauksena voi muodostua karsikiviä sekä otollisissa olosuhteissa näihin liittyviä 
mineralisaatioita. 

Tällaiset karsimalmit ovatkin tärkein tyyppi kontaktimetasomaattisesta malmin
muodostuksesta. Vaikka kysymyksessä voi sanoa olevan vain eräs tyyppi hydrotermista 
malminmuodostusta, on karbonaattikivien merkitys malmiaineksen kerääjänä niin suuri, 
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että karsimalmeja käsitellään yleensä omana malmigeneettisenä tyyppinä. Kuitenkaan ei 
oie syytä ajatella malmien muodostusta liian kategorisesti , sillä usein eri ilmiöt liittyvät 
toisiinsa. Esimerkkinä voi mainita karsimalmien ja porfyyrikuparimalmien läheinen yhteys 
joissakin esiintymissä. 

Karsimalmeista on puhuttu viime vuosisadan lopusta lähtien, jolloin Törnebohm 
(1875) toi sen kirjallisuuteen Keski-Ruotsin malmiesiintymiä käsitellessä tutkimuksessaan. 

Intrusiivikontaktin suhteen erotetaan endokarsi, joka muodostuu intrusiivin puolel
le ja eksokarsi, joka jää intrusiivin ulkopuolelle. Näistä jälkimmäinen on merkittävämpi 
malminmuodostuksessa (kuva 4). 

Karsiutumisen vaatima kemiallinen muutos voi tapahtua joko diffuusio- tai infil
traatioprosessin kautta. Diffuusiometasomatoosi perustuu kemialliseen epätasapainoon 
kontaktissa, jolloin fluidin avulla muodostuu vyöhykkeellisiä mineraaliparagneeseja. Nä
mä eivät oie vahvoja, yleensä enintään kymmeniä metrejä. 

Mittavaa aineksen kuljetusta tapahtuu va in infiltraatiometasomatoosissa, jolle on 
olennaista mineralisoituneiden fluidien virtaus ja isäntäkiven kemiallinen epätasapaino 
fluidin kanssa. 

Olennaista tässä kuvatuille metasomaattisille prosesseille on, että ne tapahtuvat 
intruusiovaiheen jälkeen. 

Materiaalin lähde 

Tämä kysymys lienee aiheuttanut eniten väittelyä , sillä epigeneettisten malmien al
kuperäinen lähde jää yleensä enemmän tai vähemmän tulkinnanvaraiseksi. Ilmeistä on, 
että karsimalmit voivat saada aineksia useista lähteistä 

intrusiivista (esimerkiksi porfyyrikuparimalmien yhteydessä tavattavat kupari 
karsimalmit), 
intruusion vaikutuksesta primaarisedimenttisistä ja vulkaanisista kivistä fluidien 
myötävaikutuksella, ja 
syngeneettisestä lähteestä, jolloin kyseessä on isokemiallinen metamorfoosi . 

Malmityypit 

Karsikiviin liittyvinä tunnetaan suuri joukko eri metallien rikastumia, mutta eko-
nomisesti merkittävimpiä ovat 

rautamalmit, joissa tyypillisesti esiintyy paljon sulfideja päämalmimineraalin 
magnetiitin lisäksi (kuva 5). 
kuparimalmit; usein porfyyrikuparimalmien yhteydessä, ja 
volframimalmit, jotka ovat yleensä iältään paleotsooisia. 

Harvinaisempia tyyppejä ovat muun muassa 
molybdeenimalmit, 

- tinamalmit (Pitkäranta) , ja 
- kultamalmit. 
Geofyysikon kannalta intrusiivien kontaktivyöhykkeille liittyvät malmit tarjoavat 

paljon haasteita kontaktialueiden paikantamiselle ja niiden rakenteiden tulkinnalle. Esi
merkkinä tästä on Kolarin alueen karsimalmikriittisen Rautuvaaran muodostuman raken
ne ja jatkuminen (kuvat 6 ja 7). 

Vaikeamman haasteen tarjoavat volframimineralisaatiot, joihin ei yleensä liity 
sähköisiä eikä magneettisia anomalioita. Jotta asia ei olisi liian helppo , on muistettava, 
ettei isäntäkiveään nuorempien malmioiden tarvitse noudattaa isäntäkiven geologista jat
kuvuutta, esimerkiksi kerroksellisuutta. Nämäkin mal mit ovat kuitenkin riippuvaisia geo
logisista prosesseista, joiden ymmärtäminen ja tulkintojen sopeuttaminen niihin voi viedä 
eteenpäin malminetsijän ohdakkeisella tiellä. 
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GRANITOIDIT, NIlDEN GEOLOGIA JA MALMINMUODOSTUS 

Markku Isohanni 

Isohanni, M., 1985. Granitoids, their geology and ore formation. Geological Survey 0/ 
Finland. Report o/Investigation 69, 38--48. 6 figures. One table. 

First, ways of classifying granitoids are examined on the basis of the literature. 
The focus is primarily on the petrogenetic, plate tectonic and ore genetic features of the 
I-and S-types developed in investigations of Phanerozoic granitoids and on those of the 
magnetite and ilmenite series. 

The Rautio batholith is given as an example of a granitoid of the I-type. This 
batholith, a Svecokarelian (1800-1900 Ma) multistage, late orogenic intrusion measuring 
25 X 15 km2

, has been interpreted as having been emplaced in five different phases 
ranging in composition from diorites to granodiorites. 

The variation in the contents of various elements, especially Cu and As, 
established in lithogeochemical studies and also the alteration phenomena point to the 
ore potential of the batholith. Mineralization took place during the final stage of 
crystallization of the batholith. 

An ore genetic model based on the mineralizations of the Rautio batholith and its 
surroundings shows that Mo-Cu-Au mineralizations occur in the area of the batholith. 
There are Cu-Co-Au-W-As mineralizations at the contact in the volcanites and Cu-Ag
Zn-Pb-Au mineralizations from several hundred metres to a few kilometres away . 
Individual mineralizations controlled mainly by east-west-trending en echelon faults also 
often tend to be zoned. 

Outokumpu Oy 
Malminetsintä 
PL 26 
SF-67101 KOKKOLA, FlNLAND 

Johdanto 

Graniittien alkuperään ja malmikriittisyyteen liittyvät kysymykset ovat maapallon
laajuisesti ajatellen yksi tärkeimmistä ja toisaalta monimutkaisimmista geologisista kysy
myksistä. Tutkimuksen vaikeus korostuu juuriosiaan myöten kuluneessa kallioperässä 
granitoidien runsauden ja niiden usean erilaisen alkuperän vuoksi. Lisäksi esimerkiksi 
magmaattisesti syntyneiksi tulkittujen granitoidienkin osalta magman muodostuminen ja 
toisaalta kiteytyminen eri syvyyksillä ja erilaisissa geologisissa ympäristöissä aiheuttaa eri
laisuutta. Edelleen suhteessa vuorijonomuodostukseen granitoideja syntyy useissa eri vai
heissa. Magman tunkeutuessa erilaisten kuorirakenteiden läpi tapahtuu vaihtelevaa kon
taminaatiota ja toisaalta jo tunkeutumisen aikana differentoitumista. Yksittäisen granitoi
din kiteytyminen kestää kiteytymisen alkamisesta viimeisiin hydrotermisiin vaiheisiin asti 
jo yhden batoliitinkin osalta useita kymmeniä miljoonia vuosia. Kiteytymisen suunta voi 
olla hyvin erilainen, mikä johtuu magman määrästä, koostumuksesta, paineesta, lämpöti
lasta ja ympäristötekijöistä. Malminmuodostuksen kannalta ovat volatiilirikkaan faasin 
syntyminen kiteytymisen loppuvaiheessa, faasin koostumus, paine, lämpötila sekä näiden 
tekijöiden muutokset hyvin ratkaisevia. Kaikkien edellä esitettyjen osatekijöiden havaitse
mista ja merkityksen arviointia saattavat myöhemmät geologiset prosessit häiritä ratkaise
vasti. 



39 

G ranitoidien luokitteluperusteita 

Granitoidien koostumus voi vaihdella melko paljon. Yksi yleisimpiä vaihettumis
sarjoja on dioriteista kvartsi- ja granodioriittien kautta graniitteihin. Toinen yleinen vaihet
tumissarja on tonaliiteista trondhjemiitteihin. Kolmantena, hiukan vähemmän tunnettuna 
sarjana mainittakoon hiukan alkalisempi sarja montsodioriiteista kvartsimontsodioriittien 
kautta graniitteihin. Toisaalta tavataan suuria graniittisia, koostumukseltaan vain hiukan 
vaihtelevia alueita. 

Simonen (1980) on esittänyt monessa suhteessa erittäin hyvän yhteenvedon Suo
men granitoidien ikäluokittelusta, koostumusvaihtelusta, jaosta erilaisiin provinsseihin, 
mineralogiasta ja suhteesta svekokarelidiseen orogeniaan. Seuraavassa tarkastellaankin 
asioita tältä kannalta hyvin lyhyesti. Suomessa granitoidit voidaan luokitella iän perusteel
la kahteen yleiseen ryhmään: arkeeiseen ja proterotsooiseen, ikärajana on 2500 Ma. 
Alueellisesti arkeeiset sijoittuvat pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomeen ja proterotsooiset 
Etelä- ja Länsi-Suomeen. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi vanhan pohjan regeneroitumi
sen yhteydessä määrittäminen on kuitenkin vaikeaa. Suhteessa svekokarelidiseen oro
geniaan on granitoideja jaoteltu vanhemmasta nuorimpaan; primorogeenisiin (2000-
1900 Ma), synoregeenisiin (1900-1850 Ma), myöhäis- ja postorogeenisiin (1850-1750 
Ma) ja anorogeenisiin rapakivigraniitteihin (1700-1550 Ma). Graniittien synnystä ovat 
geologit Suomessa käyneet ajoittain hyvinkin kiivasta keskustelua. 

Granitoideja on aivan viime vuosina varsinkin nuoremmissa muodostumissa ryh
dytty luokittelemaan materiaalin alkuperän perusteella, eli sen mukaan kuinka paljon ma
teriaalista on sedimenttistä alkuperää, kuinka paljon kuoren magmaattisista kivistä synty
nyttä tai suoraan manttelista peräisin olevaa. Luokittelu perustuu paljolti pää- ja hivenai
nepitoisuuksien suhteiden, niiden vaihtelun , hapetusasteen ja eräiden alkuaineiden iso
tooppisuhteiden vaihtelun perusteella tehtyyn geologiseen tulkintaan. 

Viime aikoina yleisesti käytetty luokittelu on jako 1- ja S-tyyppeihin (Chappell ja 
White 1974). I-tyyppisille granitoideille, joiden materiaali on tulkittu mantteliperäiseksi, on 
tyypillistä suuri differentiaatio, pieni K20/Na20-suhde, suuri CaO-pitoisuus, pieni 
87Sr/86Sr-suhde ja korkea hapen osapaine. Tyypillisiä malmeja ovat porfyyriset Mo-Cu
Au-malmit ja kontaktien W-Mo-Cu-karsimalmit. S-tyyppisten granitoidien materiaali on 
puolestaan peräisin sedimenttisen aineksen uudelleensulamisesta. Niille tyypillisiä piirteitä 
ovat suuri Si02-pitoisuus, pieni koostumuksen vaihtelu, pienet Ca- ja Sr-pitoisuudet, al
hainen hapen osapaine ja korkea 8180-arvo. Jako ei luonnossa oIe suinkaan näin selvä 
monessa vaiheessa tapahtuneen sekoittumisen vuoksi. Tyypillisiä S-tyypin malmeja ovat 
Sn- ja W-malmit. Yleisesti Sn, W, B, F , Be, Li, Mo ja Bi näyttävät rikastuvan S-tyyppisten 
granitoidien pitkälle spesialisoituneisiin kompleksisiin pegmatiitteihin ja greisenjuoniin. 

Toinen luokittelu jakaa granitoidit magnetiittisarjaan ja ilmeniittisarjaan (Ishihara 
1981). Se on monessa suhteessa samantapainen ku in edellinenkin. Nimensä mukaisesti 
magnetiittisarjan granitoidit sisältävät hiukan magnetiittia, mikä johtuu kiteytyneen mag
man korkeasta hapen osapaineesta. Rajana pidetään 0,1 vol. % magnetiittia eli noin 4 7r X 
10- 4 SI suskeptiivisuutta. Muina ominaisuuksina mainittakoon alhainen 8180-arvo, akses
sorinen hematiitti , rikkikiisu ja kuparikiisu sekä suuret FeH /Fe2+- ja MglFe-suhteet bio
tiitissa ja sarvivälkkeessä. Tyypillisiä malmeja magnetiittisarjan magmatismin yhteydessä 
ovat Cu-, Mo- ja Au-malmit. Ilmeniittisarjan granitoideille on tyypillistä vähäinen magne
tiitin määrä, pieni FeH I Fe2+-suhde biotiitissa, negatiivinen 834S-arvo ja korkea 
8180-arvo. Ilmaniittisarjan granitoideille tyypillisiä malmeja ovat Sn- ja W-malmit. 

Verrattaessa näitä kahta luokitusta keskenään vastaavat magnetiittisarja ja I-tyyp
pi toisiaan. Ilmeniittisarjan granitoidit ovat etupäässä S-tyyppisiä ja osin I-tyyppisiä. Edel
lä esitettyjen lisäksi luokitteluun voidaan lisätä A- ja M-tyypin graniitit tai luokitella ne 
jopa kymmeneen eri ryhmään kuten neuvostoliittolainen Tauson et al. (1983) ovat tehneet. 
Tämä luokittelu voidaan jakaa kolmeen pääryhmään siten, että ensimmäisen ryhmän 
muodostavat emäksisten ja intermediaaristen mantteliperäisten magmojen differentaation 
loppupäässä kiteytyvät granitoidit. Toisen ryhmän muodostavat palingeeniset granitoidit 
ja kolmannen anatektiset graniittiutumisen ja ultrametamorfoosin tuloksena syntyneet 
graniitit. 

Laattatektoniselta kannalta tarkasteltuna näyttävät ilmeniittisarjan eli S-tyypin 
granitoidit syntyvän melko lähellä maan pintaa ja vyöhykkeissä, joissa on vallalla kom-
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pressio . I-tyypin eli magnetiittisarjan granitoidit syntyvät selvästi syvemmällä kuoren ala
osassa tai manttelissa, ja ne esiintyvät alueilla, joilla intruusiovaiheessa vallitsee tensio. 

Petrogeneettisillä piirteillä näyttää fanerotsooisissa muodostumissa olevan selvä 
~hteys metallogeneettisiin provinsseihin. Ishihara (1981) korostaa porfyyrimalmien, kulta
Ja hopeamalmien sekä Kuroko-tyyppisten malmien geneettistä yhteenkuuluvuutta mag
neettisarjan magmatismiin. Tinan, volframin, berylliumin ja fluorin rikastuminen liittyy 
puolestaan usein ilmeniittisarjan magmatismiin, eivätkä malmit oie sulfidisia. 

Vaikka nämä mallit onkin kehitetty fanerotsooisten kivien tutkimuksissa, löytyvät 
vastaavat granitoidityypit myös Suomen kallioperästä . Esimerkiksi äsken toimintansa 10-
pettaneen porfyyriprojektin tutkimuksissa (Nurmi et al. 1984) todettiin porfyyrityyppisten 
mineralisaatioiden Suomessa liittyvän I-tyyppiä edustaviin synorogeenisiin granitoideihin. 
Toisaalta myöhäisorogeeniset mikrokliinigraniitit edustavat selvästi S-tyyppiä, ja niihin 
liittyy Sn- ja Be-pitoisia kompleksipegmatiitteja sekä greisen juonia. 

Edellä esitetyt mallit ja lähestymistapa tarjonnevat uusia käyttökelpoisia ja testaa
misen arvoisia keinoja granitoidiprobleemien ratkaisemiseen ja granitoidien malmipoten
tiaalisuuden arvioimiseen nyt, kun mielenkiinto granitoideihin myös malmigeologisessa 
mielessä on Suomessa selvästi lisääntynyt. 

Raution batoliitti, esimerkki I-tyypin granitoidista 

Tutkimusvaiheet ja geologinen ympäristö 

Raution alue on lukuisine malmiviitteineen ollut 1940-luvulta alkaen useaan eri 
otteeseen malminetsintäkohteena (Marmo ja Hyvärinen 1953, Kauranne 1958, Salmi 1967, 
Gaal ja Isohanni 1979, Peuraniemi 1982). 

Tämä esitys perustuu pääasiassa Outokumpu Oy:n ja Helsingin yliopiston geolo
gian laitoksella toimineen Porfyyriprojektin yhteistyön tuloksiin sekä Outokumpu Oy:n 
malminetsintätöihin. Tutkimusten tuloksia ovat julkaisseet Nurmi ja Isohanni (1984), Sep
pälä (1982) , Isokoski (1982) ja Inkinen (1984). 

Raution batoliitin geologinen ympäristö koostuu svekokarelidisista (1800-
1900 Ma) vulkaanissedimenttisistä liuskejaksoista ja näitä intrudoivista syn- ja myöhäisoro
geenisista syväkivistä (Simonen 1980). Liuskejakson kivilajit ovat etupäässä keskiasteisesti 
metamorfoituneita erilaisia intermediaarisia vulkaniitteja ja näihin liittyviä rapautumisse
dimenttejä. Syväkivet ovat pääosin granitoideja. 

Raution batoliitti 

Petrologiset tutkimukset 

Batoliitti on ovaalin muotoinen , 25 km X 15 km suuri monivaiheinen ja vyöhyk
keellinen intruusio (kuva 1). Vyöhykkeellisyys ilmenee kivilajien sekä portaittaisena että 
vähittäisenä muuttumisena happamammaksi siirryttäessä batoliitin keskustaa kohti. Bato
liitin on tulkittu intrudoituneen viitenä eri magmapulssina. Näistä vanhin on reunoilla 
esiintyvä, etupäässä dioriiteista koostuva faasi. Seuraavaksi on tunkeutunut kvartsimont
sodioriittinen faasi. Kolmannen granodiorittisen pulssin osuus on 80 % batoliitista. Se on 
karkearakeista ja keskiosiltaan karkeaporfyyristä. Granodioriittia lävistävät useat pieni
alaiset neljännen pulssin granodioriittiporfyyristokit ja viidennen pulssin apliittiset juonet 
sekä pegmatiittijuonet. Granodioriitit ovat pääosin muuttumattomia. Autometasomaattis
ta propyyliittista muuttumista osoittavat granodioriiteissa paikoin tavattavat intensiteetil
tään vaihteleva epidoottiutuminen, kloriittiutuminen ja karbonaattiutuminen. 

Eri pulssien väliset terävät kontaktit, selvät tekstuurierot ja vanhempien kivilajien 
heikko deformoituminen ovat selviä todisteita batoliitin monivaiheisuudesta. Terävät kon
taktit, jyrkät kaateet sekä suhteellisen selvät leikkaavat ja breksioivat rakenteet osoittavat 
batoliitin epizonaalista luonnetta. 



Kuva 1. Raution batoliitin sijainti ja 
yleisgeologia . I = dioriitti ; 2 = 
kvartsimontsodioriitti; 3 = granodio
riitti ; 4 = granodioriittiporfyyri ; 5 = 
Susinevan Mo-Cu-Au-mineralisaa
tio. 
Fig. 1. Location and geology 0/ the 
Rautio batholith. 1 = diorite; 2 = 
quartz monzodiorite; 3 = granodiori
te; 4 = granodiorite porphyry; 5 = 
location 0/ the Susineva Mo-eu-Au 
occurrence. 

Geojysikaaliset tutkimukset 
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Aerogeofysikaalisissa mittauksissa Raution batoliitti näkyy selvästi aeromagneetti
sella korkealentokartalla magnetiittipitoisten vulkaniittijaksojen aiheuttamana, batoliitin 
kontakteja myötäilevänä ovoidimaisena anomaliajaksona. Anomalia on kauimmillaan 
usean kilometrin päässä kontaktista. 

Geologian tutkimuskeskuksen tekemän painovoimamittauksen mukaan batoliitti 
muodostaa lähiympäristöönsä verrattuna noin kahdenkymmenen milligalin negatiivisen 
Bouguer-anomalian. Bouguer-anomalian horisontaaligradientin maksimi sijoittuu toisen ja 
kolmannen magmapulssin kontaktiin, jossa myös Bouguer-anomalian toinen vertikaalide
rivaatta vaihettuu positiivisesta negatiiviseen batoliitin keskustaan mentäessä. Alustavien 
tulkintojen mukaan kontaktit ovat teräviä ja jyrkkiä kaatuen itään tai koilliseen. Batoliitin 
minimisyvyys on noin 10 kilometriä. 

Batoliitin litogeokemialliset tutkimukset 

N oin 170 näytteen avulla selvitettiin koko batoliitin geokemiallisia piirteitä. Rau
tion batoliitti muodostaa geokemiallisesti kalkkialkalisen sarjan , jolla on heikosti alkalinen 
taipumus. Eri kivilajit poikkeavat selvästi toisistaan (kuva 2). Parhaiten erD näkyy diffe
rentiaatioindeksissa (0.1.), joka on Barthin mesonormeista laskettujen kvartsin, ortoklaa
sin ja albiitin summa. Oioriittia luonnehtii suuri differentiaatio. K vartsimontsodioriitti ja 
karkearakeinen granodioriitti ovat homogeenisempia; niiden faasien välillä on koostumus
aukko, joka indikoi batoliitin monivaiheista luonnetta. Litofiilisten alkuaineiden pitoisuu
det kasvavat O.I:n kasvaessa, ja granodioriiteissa pitoisuuksien hajonta on suurin. Grano
dioriittiporfyyri edustaa pisimmälle fraktioitunutta faasia. 

Raution batoliitissa Cu:n ja As:n mediaanipitoisuudet pienenevät dioriitista por
fyyrityyppisten esiintymien isäntäkiviin, granodioriitteihin (kuva 2). Sama trend i on ha
vaittu Cu:n osalta myös fanerotsooisissa porfyyrimalmeja sisältävissä batoliiteissa (Olade 
1976), eikä isäntäkivissä oie yleensä kokonaisvaltaista malmimetallien rikastumista minera
lisaation ulkopuolella. Raution batoliitissa granodioriittien malmipotentiaalisuutta ilmen
tää Cu:n ja As:n anomaalisen suuri pitoisuuden vaihtelu , joka johtuu mineralisaation ai
heuttamasta muutoksesta granodioriittien kemialliseen koostumukseen. 

6 4084013813 
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Kuva 2, Eräiden alkuaineiden pitoisuudenvaihtelu differentiaatioindeksin (D .I.) funktiona Raution batoliitis
sa. Musta neliö = dioriitti; risti = kvartsimontsodioriitti ; piste = granodioriitti ; tähti = granodio riittiporfyyri. 
Nurmi ja Isohanni (1984). 
Fig. 2, Selected elements vs. differentiation index (D.I.) in the Rautio batholith. Black square = diorite; cross = 
quartz monzodiorite; dot = granodiorite; asterisk = granodiorire porphyry. Nurmi and Isohanni (1984). 

Granodioriitin litogeokemialliset tutkimukset 

Granodioriitista otettujen noin 120 näytteen perusteella sen geokemialliset piirteet 
voi se1ittää ko1mesta eri prosessista johtuvaksi. Nämä ovat differentiaatio, metasomaatti
nen muuttuminen ja minera1isaatio, ja ne sijoittuvat a1ueellisesti erilleen ainakin nykyisessä 
eroosiotasossa (kuva 3). D.I.-arvojen sekä Ti02-, Sc- ja Ba-pitoisuuksien systemaattinen 
muuttuminen reunoi1ta keskelle kuvastavat magmaattista differentiaatiota ja osoittavat 
pääosan granodioriiteista intrudoituneen yhtenä suurena pu1ssina. Tämä on kiteytynyt 
reunoi1ta keskelle. Monissa muissakin bato1iiteissa on havaittu vastaavan1ainen geokemia1-
linen vyöhykkeisyys (Bateman ja Chappel 1979, Tind1e ja Pearce 1981, Gaa1 et al. 1981). 
Granodioriittiporfyyristokki erottuu selvästi karkearakeisesta tyypistä geokemiallisissa 
kartoissa (kuva 3), ja se edustaa i1meisesti itsenäistä myöhäisempää intruusiofaasia. 

K20-pitoisuus ja Rb/Sr-suhde kuvaavat granitoideissa sekä ka1imetasomaattista 
muuttumista että differentaatiota (Lawrence 1974, P1imer ja Elliot 1979). Raution bato1ii
tissa K20- ja Rb/Sr-anoma1iat sijoittuvat pisimmälle differentioituneen granodioriitin koi1-
1ispuo1elle eivätkä selity siten pe1kästään differentiaatiolla. Näyttää si1tä, että 1aajat K20-ja 
Rb/Sr-anoma1iat eivät i1mennä suoraan minera1isaatiota. Niiden a1ueella esimerkiksi Cu
pitoisuudet ovat anomaa1isen pieniä. Suuret K20- ja Rb/Sr-pitoisuudet osoittavat 1ähinnä 
karkearakeisen granodioriittifaasin kiteytymiseen liittyvää autometasomaattista muuttu
mista. 

Cu- ja As-noma1iat eivät 1iity alueellisesti edellä mainittuihin 1aaja-a1aisiin trendei
hin, ja anomaliakuvat ovat sekavampia (kuva 3). Laajin Cu-anoma1ia sijaitsee tunnetun 
esiintymän ympärillä, Samalla alueella myös As:lla on pienempia1ainen maksimi. Näiden 
kalkofii1isten metallien anomaliat indikoivat minera1isoituneita granodioriittiporfyyristok-
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Kuva 3. Valikoitujen muuttujien vaihtelu Raution batoliitin granodioriitin alueella. Alhaalla oikealla olevassa 
kuvassa on yhdistelmä seuraavista muuttujista: 1 = suuri D.l.-arvo ja Ba-pitoisuus sekä pieni Ti- ja Sc-pitoi
suus; 2 = suuri Rb/Sr ja K-pitoisuus; 3 = suuri Cu-pitoisuus; 4 = Susinevan Mo-Cu-Au-esiintymän sijainti. 
Nurmi ja Isohanni (1984). 
Fig. 3. Distribution 01 seleeted variables in the granodiorites 01 the Raulio batho!ith. The ligure at lower right 
hand shows eombinations 01 the lollowing variables: I = high D.l. and Ba. low Ti and Sc; 2 = high Rb/Sr and K; 
3 = high Cu; 4 = loeation 01 the Susineva Mo-Cu-Au oeeurrenee. Nurmi and Isohanni (/984). 

keja ja -juonia, joiden jäännösliuokset ovat aiheuttaneet heikkoa mineralisoitumista myös 
karkearakeisessa granodioriitissa. 

Mo ei muodosta alueellisessa mittakaavassa näkyviä anomalioita, vaikka se on 
tunnetun esiintymän päämalmimetalli. Tämä johtuu ilmeisesti Mo:n taipumuksesta yleensä 
konsentroitua porfyyriesiintymien keskiosiin, ja sen primääriaureolit ovat yleensä pieniä 
(Olade ja Fletcher 1976, Boyle 1982). 
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Susinevan M o-Cu-A u-mineralisaatiot 

Esimerkkinä batoliitin sisällä olevasta mineralisaatiosta tarkastellaan Susinevan 
aluetta. Susinevan alueen tutkimukset ovat keskittyneet paljolti rikkaiden, usein yli 1 % 
Mo sisältävien Kallokosken lohkareiden lähtöpaikan selvittämiseen. 

Alueen pääkivilajit ovat karkeaporfyyrinen granodioriitti ja hienompirakeinen 
granodioriittiporfyyri (kuva 4 a). Karkeaporfyyrisessä granodioriitissa on harvakseltaan 
suurempia poikiliittisia kalimaasälpähajarakeita lähes tasarakeissa ja suuntautumattomas
sa perusmassassa. Granodioriittiporfyyri on jaettu kahteen tyyppiin. Vallitsevassa, karkea
rakeisemmassa tyypissä tummien mineraalien osuus on suurempi. Hienorakeisemmassa 
granodioriittiporfyyrissä on lähes apliittisessa perusmassassa oligoklaasi-, kvartsi-, kali
maasälpä-, biotiitti- sekä sarvivälkehajarakeita, ja se on selvemmin porfyyrinen. 

Susinevan malmimineralisaatiot voidaan jaotella karkeasti kolmeen eri ryhmään. 
Ainoastaan lohkareina tavattavassa tyypissä molybdeenihohde esiintyy hienorakeisessa 
granodioriittiporfyyrissä runsaana pirotteena ja pesäkkeinä usein epämääräisen kvartsiu
tumisen yhteydessä. Mo/Cu-suhde on suuri (» 1). Kalimetasomaattinen muuttuminen 
on tyypillistä. 

Kairauksin 1950-1uvulla inventoidussa tyypissä vallitsevat kvartsiutumiseen ja ka
peisiin kvartsijuoniin liittyvät Mo-Cu-mineralisaatiot. Näissä Mo/Cu-suhde vaihtelee. Ka
limetasomaattinen muuttuminen on heikompaa kuin em. tyypissä. Isäntäkivenä on joko 
karkeaporfyyrinen granodioriitti tai granodioriittiporfyyri. Mineralisoituneen kiven mää
räksi on arvioitu 0,2-0,4 milj. tonnia, jossa Mo-pitoisuus on 0,03-0,05 %. 

Kolmas tyyppi on Cu-rikas, ja siihen liittyy anomaalisen suuria Au-pitoisuuksia. 
Näitä mineralisaatioita on tavattu lohkareissa ja kairauksissa kahdessa eri paikassa. Poh
joisimman mineralisaation 24 metrin lävistyksen pitoisuudet ovat 0,4 % Cu, 0,5 ppm Au ja 
11 ppm Ag. Mineralisaatioita kontrolloi heikohko rakoilu ja voimakas albiittiutuminen tai 
propyliittinen muuttuminen. Pitoisuudet ja esiintymistapa ovat porfyyrikuparimalmeille 
tyypillisiä. 

Propyliittinen muuttuminen on yleistä koko Susinevan alueella, mutta sen intensi
teetti vaihtelee (kuva 4 b). Kalimetasomaattinen muuttuminen ja kvartsijuonet ovat voi
makkaimpia hienorakeisen granodioriittiporfyyrin alueella ja sen ympäristössä. Sitä indi
koivat sekundaarinen biotiitti ja kalimaasälpä. Vastaava muuttumisen kehämäinen esiin
tyminen on tyypillistä fanerotsooisille porfyyriesiintymille (Olade ja Fleteher 1976, Boyle 
1982). 
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Kuva 4 a. Susinevan alueen geologia ja mineralisaatiot. 1 = karkeaporfyyrinen granodioriitti; 2 = granodioriit
tiporfyyri; 3 = hienorakeinen granodioriittiporfyyri; 4 = Mo-Cu-mineralisaatio; 5 = Cu-Au-mineralisaatio; 
6 = molybdeniittirikkaat lohkareet; 7 = kuparikiisuvaltaiset lohkareet ; 8 = näytteenottoalueen raja. 
Kuva 4 b. Sivukivien muuttuminen Susinevan alueella. I = runsaasti sekundaarista kalimaasälpää; 2 = sekun
daarisen biotiitin esiintymisalue; 3 = propyliittinen muuttuminen. Inkinen (1984). 
Fig. 4 a. Geology and mineralizations in the Susineva area. 1 = coarse porphyritic granodiorite; 2 = granodiorite 
porphyry; 3 = line-grained granodiorite porphyry; 4 = Mo-Cu mineralization; 5 = Cu-Au mineralization; 6 = 
molybdenite-bearing boulders; 7 = chalcopyrite-bearing boulders; 8 = limit 01 detailed sampling. 
Fig. 4 b. Wall-rock alteration in the Susineva area. 1 = potash leldspathizaTion; 2 = limiT 01 secondary biotite; 3 
= propylitic alteration. Inkinen (1984). 
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Kuva 5, Valiko itujen muuttujien vaihtelu kivissä ja moreenissa Susinevan Mo-Cu-Au-minera lisaation alueella. 
Nurmi ja Isohanni (1984). 
Fig, 5. Distribution of selected variables in bedrock and in the fine fraction of till in and around the Susineva 
Mo-Cu-Au occurrence. Molybdenum and Cu maps are based on detailed sampling (about 490 bedrock and 490 till 
sampies); the olher maps on 71 sampies. Nurmi and Isohanni (/984). 

Susinevan litogeokemialliset tutkimukset 

Eri granodioriittityyppien esiintyminen Susinevan a1ueella tu1ee hyvin näkyviin 71 
näytteestä tehdyssä 1itogeokemiallisessa tutkimuksessa, vaikka pitoisuudet vaihtelevat 
me1ko vähän (kuva 5). Mo- ja Cu-jakaumia esittävät kartat perustuvat noin 490 kallio- ja 
moreeninäytteeseen. Mo-Cu-minera1isaation isäntäkivi, hienorakeinen granodioriittipor
fyyri, erottuu kaikkein se1vimmin pisimmälle differentioituneena faasina. 

Ana1ysoiduista 32 a1kuaineesta i1mentävät mineralisoitumista Susinevan a1ueella 
parhaiten Mo, Cu, Au, S ja As (tau1ukko 1). 

Useiden a1kuaineiden anoma1iakuvat (kuva 5) voi tu1kita minera1isaatiosta ja 
muuttumisesta aiheutuviksi. Jakautumisessa näkyy kehämäisiä piirteitä. Keskiosaa 1uon
nehtivat suuret Mo-, As-, K2Ü- ja Rb/Sr-pitoisuudet. Ympärillä esiintyvät hajanaisempina 
anoma1ioina Cu, Au ja Rb/Sr. Hopeaa ja vo1framia on paikoin anomaa1isen pa1jon. 
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Mo-Cu-mineralisaatio liittyy läheisesti hienorakeiseen granodioriittiporfyyriin. Sen 
hydrotermiset jäännösliuokset ovat liikkuneet myös karkeaporfyyrisessä granodioriitissa ja 
synnyttäneet Cu- ja Au-aureolit sekä Cu-Au-Ag-mineralisaatiot sivukiveen. Tutkimus
alueen länsiosan Cu-, Au- ja Rb/Sr-anomaliat sijaitsevat erillään Mo-Cu-esiintymästä ja 
saattavat indikoida erillistä, aikaisemmin tuntemattoman esiintymän reuna- tai katto-osaa. 

Taulukko 1. Eri alkuaineiden ja differentiaatioindeksin (D.I.) jakautumat Raution batoliitin granodioriitissa 
(120 näytettä) ja Susinevan Mo-CU-Au-mineralisaation alueella (71 näytettä). Nurmi ja Isohanni (1984). 
Table 1. Element distributions in the granodiorites of the bulk of the Rautio batholith (120 sampIes) and in the 
Susineva Mo-Cu-Au-occurrence (71 sampIes). Abundances in ppm unless otherwise indicated. D.I. = 
differentiation index. Nurmi and lsohanni (1984) . 

Batholith Susineva area 

Percentiles Percentiles 
Variable 50 75 90 50 75 90 

Mo < 1,5 1,7 2,1 2,0 2,5 6,3 
Cu 8,7 16 33 30 66 140 
Au (ppb) < 5 5,0 6,6 9,2 18 30 
S < 50 < 50 < 50 100 470 780 
Co 8,0 9,0 10 6,5 11 13 
Ni 16 18 21 14 17 20 
Zn 46 53 65 40 47 57 
As 2,5 3,7 5,9 4,9 7,9 13 
Sn < 80 < 80 < 80 < 80 <80 < 80 
Sb 0,40 0,55 0,88 0,57 0,77 1.2 
Pb 8,0 9,5 11 7,7 9,9 12 

Si02 (%) 68 ,0 68,6 69,6 68 ,7 69,9 70,5 
Ti02 (%) 0,25 0,28 0,29 0,22 0,25 0,29 
AI20 3 (%) 16,0 16,3 16,5 15,9 16,5 16,6 
FeO (%) 2,41 2,95 3,36 1,81 2,15 2,42 
MnO (%) 0,06 0,07 0,07 0,05 0,06 0,06 
MgO (%) 2,24 2,46 2,94 1,84 2,32 2,66 
CaO (%) 1,99 2,26 2,50 1,55 1,74 1,90 
Na20 (%) 4,17 4,29 4,41 4,12 4,45 4,57 
K20 (%) 4,20 4,92 5,33 4,12 4,52 4,73 
P20 S (%) 0,08 0,09 0,10 0,07 0,08 0,09 
D.I. (%) 77 ,6 79,3 80 ,7 80,8 83,6 85,2 

Rb 117 126 133 123 134 149 
Sr 540 570 580 490 540 550 
Ba 630 670 720 690 770 840 
Cs 5,2 5,7 6,6 5,7 6,6 8,4 
Sc 5,8 6,7 7,4 4,5 5,8 7,0 
Zr 200 210 215 200 210 220 
La 27 29 31 27 30 34 
Sm 2,8 3,2 3,6 2,8 3,4 4,4 
Ta 0,85 0,94 1,1 0,89 1,2 1,4 
Th 13 15 17 13 15 17 
U 3,0 4,7 5,6 4,9 5,9 7,1 

Batoliitin lähiympäristö 

Jouhinevan Pöllän Cu-Co-Au-Ag-mineralisaatio 

Esimerkkinä batoliitin ulkopuolella olevasta mineralisaatiosta, jonka syy-yhteydet 
granitoidiin ovat selvät, tarkastellaan Jouhinevan Pöllän Cu-Co-Au-Ag-mineralisaatiota. 
Se löytyi kansannäytevihjeiden jälkeen lähinnä lohkare-etsinnän ja moreenigeokemian 
avulla. Kairauksen ohjauksessa käytettiin geokemian lisäksi pulssi-IP-menetelmää. Cu-rik
kain osa näkyy parhaillaan noin 30 millivolttia/voltti varautuvuutena. Co-rikas osa ei ai
heuta anomaliaa. 

Mineralisaatio sijaitsee korkeintaan muutaman sadan metrin päässä batoliitin kon
taktista. Malmin isäntäkivenä on etupäässä intermediaarinen vulkaniitti, joka on tulkittu 
puolipinnalliseksi. Lisäksi tavataan intermediaarisia tuffiitteja ja laavakiviksi tulkittuja va
riantteja. Mineralisaation luoteispäässä on lisäksi puolipinnallista plagioklaasiporfyriittiä. 
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Mineralisaatio on kapea juoniparvimineralisaatio, jota kontrolloi en echelon -siir
rosparvien vyöhyke. Tähän liittyy mineralisaation lisäksi kvartsiutumista, epidoottiutumis
ta, talkkiutumista ja karbonaattiutumista. Rikkaimmat osueet ovat kvartsirikkaita, ja 
malmimineraalit breksioivat silikaatteja. 

Malmimineraaleina tavataan erilaisia kuparisulfideja, kobolttia on koostumuksel
taan vaihtelevissa arsenideissa, hopea ilmeisesti etupäässä kuparikiisussa ja tennantiitissa 
ja kulta elektrumina. 250 metriä pitkässä tiheimmin kairatussa vyöhykkeessä on arvioitu 
olevan no in 450000 tonnia malmia, jossa pitoisuudet ovat 0,81 % Cu, 0,18 % Co, 8 ppm 
Ag ja 0,9 ppm Au. Malmin Cu/Co-suhde vaihtelee leikkauksittain kaakkoispään 30:n ja 
luoteispään 0,5:n välillä. Vastaavien mineralisaatioiden löytyminen batoliitin kontaktien 
läheisyydestä on hyvin todennäköistä. 

An/inojan Au-mineralisaatio 

Granitoidin kontaktin läheisyydessä tavataan useita kultamineralisaatioita, joiden 
syy-yhteys batoliittiin on ilmeisen selvä. Esimerkkinä voidaan mainita Antinojan Au-mine
ralisaatio, jossa lohkare-etsinnän ja moreenigeokemian avulla on paikannettu noin yhden 
neliökilometrin alueelta runsaasti Au-anomalioita. Tähän mennessä kairauksissa on lävis
tetty useita indikaatioita, joissa parhaissa pitoisuudet ovat muutama ppmlmuutama metri. 
Antinojan alueella pulssi-IP:llä on löydetty heikkoja Cu-mineralisaatioita. Kultaminerali
saatioille ei oie ruhjekontrollista huolimatta löydetty geofysikaalista vastinetta. 

Raution batoliitin ja lähiympäristön malmigeologinen malli 

Raution batoliitin alueella ja sen lähiympäristössä on edellä mainittujen minerali
saatioiden lisäksi löydetty useita lohkare- ja paljastuma-aiheita, joissa edellä esitettyjen 
alkuaineiden Mo, Cu, Co, Au ja Ag lisäksi esiintyvät W, Zn ja Pb (kuva 6). Alkuaineiden 
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Kuva 6. Ra ution batoliitin ja lähiympäristön semikvantita tiivi nen malmigeologinen malli . 1 
dio riitti ; 2 = kvartsimontsodio riitt i; 3 = granodioriitti ; 4 = po rfyyrinen granodio riitti ; 5 = gra
nod ioriittipo rfyyri; 6 = intermediaa rinen tuffiitti ; 7 = intermed iaarinen vulkaniitt i; 8 = plagio
klaasiporfyy ri ; 9 = basaltti ; 10 = agglo meraatti ; 11 = vulkaaninen konglomeraatti ; 12 = pa lj as
tuma; 13 = loh kare. 
Fig. 6. Geology. mineralizations. semiquantitative model 0/ the mineralization types and wall-rock 
alterat ion in the area and surroundings 0/ the Raulio batholith. 1 = diorite; 2 = quartz 
monzodiorile; 3 = granodiorite; 4 = porphyritic granodiorite; 5 = granodiorite porphyry; 6 = 
intermediate tu/file; 7 = intermediate volcanite; 8 = plagioclase porphyry; 9 = basalt; 10 = 
agglomerate; 11 = volcanic conglomerate; 12 = outcrop; 13 = bou1der. 
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keskinäiset suhteet ovat batoliitin keskustasta alkaen vyöhykkeellisiä siten, että Mo:a tava
taan pääasiassa batoliitin alueelta, Co ja W konsetroituvat olennaisesti lähelle batoliitin 
kontaktia ja Ag, Zn sekä Pb rikastuvat suhteellisesti siirryttäessä kauemmaksi kontaktista. 
Cu ja Au ovat osin konsentroituneet batoliitin alueella ja kontaktin läheisyyteen sekä osin 
rikastuneet hyvinkin kauas. Esiintymistapa ja vyöhykkeellisyys ovat hyvin pitkälle analogi
sia fanerotsooisista porfyyrikupariesiintymistä esitetyn mallin kanssa (Lowell ja Guilbert 
1970, Sillitoe 1973, Titley 1982). Raution batoliitista (kuva 6) oleva malli on vieläkin pal
jolti kehittelyasteella, mutta on sellaisenakin tarjonnut malminetsijälle hyviä työhypoteese
jä monimetallimineralisaatioiden etsimiseen ja tutkimiseen. 
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EMÄKSISET KIVET JA NIlHIN LIITTYV Ä T MALMIT 

Leo Grundström 

Grundström, L., 1985. Mafic rocks and associated ores. Geological Survey of Finland, 
Report of Investigation 69, 49-61. 9 figures. 

Silicate and sulphide melts may segregate from one another in a fractional 
crystallization. In differentiated massifs the process of crystallization can be followed 
from the earliest fractions to the most acid end members. The relation of mafic massifs to 
orogeny in the Kotalahti - Laukunkangas area is presented in a summary that deals 
with the characteristic features of the structure of the geosuture in the vicinity of the 
margin of the craton. With the aid of variations in the nickel and iron concentrations of 
silicates , the direction of crystallization can be determined from the differentiation series; 
in favourable cases, the earliest products of crystallization differentiation and associated 
Ni-Cu ores can be found, even in parts of the massif that are not exposed. The discovery 
of the Laukunkangas ore at Enonkoski is a good example of this. The total compositions 
of some silicates and rocks are given as an example, wh ich can be applied when studying 
corresponding deposits. The nickel content of the sulphide phase is an important 
characteristics that can be used for c1assifying economic deposits. The above approach 
can be applied when studying the genetic relation between offset-type ores and the main 
ore. The final evaluation of ore sampies from country rocks genetically non-related to the 
host should be done with care because they may in fact represent a marginal variant of 
the ore proper or be a weak reflection of the offset ore. 

Outokumpu Oy 
Malminetsintä 
SF-83500 OUTOKUMPU, FlNLAND 

Johdanto 

Emäksiset ja ultraemäksiset kivet ovat syntyneet korkeissa lämpötiloissa ja paineis
sa sulassa tilassa olleen magman kiteytymisen kautta. Milloin kiteytyminen on tapahtunut 
rauhallisesti syvällä maankuoressa, muodostuu intrusiivikiviä. Vulkaniitit ovat puolestaan 
lähellä pintaa tai maanpinnalle purkautuneita ekstrusiivikiviä. Differentiaation kautta syn
tyy kivilajien kiteytymissarjoja, joiden ominaisuudet riippuvat kantamagman alkuperäises
tä koostumuksesta. 

Eosin kiteytyy korkean lämpötilan mineraaleja, ja siksi jäljelle jäävän sulan koos
turnus muuttuu kaiken aikaa kiteytymisen edistyessä. Syntyneet kiteet voivat liikkua erilai
sista syistä pois päämassasta ja muodostaa lopulta kiteytymissarjan emäksisen osan kivila
jin, kun taas jäljelle jääneestä sulan os asta kiteytyy happamampia sarjan jäseniä. Tällaisen 
fraktioivao kiteytymisen syitä ovat 

gravitatiivinen differentiaatio, jossa raskaat kiteet painuvat alas ja kevyet 
nousevat ylös, 
puristuminen, jolloin magma joutuu ollessaan vielä kidepuurona yksipuoliseen 
puristukseen, ja 
luonnollinen flotaatio, jolloin kiteet nousevat ylös vapautuneiden kaasukuplien 
mukana. 

Varhaismagmaattisten sulfidimalmien synty selitetään tapahtuvan likvaation 
kautta. Sula magma voi nimittäin jakautua kahdeksi eri faasiksi. Tällöin syntyneet silikaat
ti- ja sulfidisulat voivat erkaantua toisistaan. Lämpötilat ovat varhaismagmaattisten mal
mien syntyessä hyvin korkeat, yli 1100 oe (Häkli 1968). 
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Ikäryhmittely 

Emäksiset ja ultraemäksiset sulfidipitoiset kivet Suomessa ryhmitellään neljään 
ikäryhmään (Papunen et. al. 1979) 

1. Arkeeiset ultraemäksiset kivet (yli 2800 Ma), 
2. Emäksiset kerrosintruusiot (2400 Ma), 
3. Karjalaiset ultraemäksiset kivet (2200 Ma), ja 
4. Svekokarjalaiset intrusiivit (1900-1850 Ma). 
Malminetsinnällisesti tärkeimmän ryhmän muodostavat nuorimman ikäryhmän 

Ni-Cu-pitoiset kivet, jotka liittyvät synorogenisiin ja ultraemäksisiin intrusiiveihin sveko
karjalaisen orogenian päävaiheessa (Kahma 1973, Papunen et al. 1979). 

Arkeeisten ultraemäksisten kivien Ni-Cu-malmimahdollisuuksista tutkijat ovat eri 
mieltä. Näitä kiviä pidetään yleisesti arkeeisiin "greenstone belteihin" kuuluvina komatiit
tisarjan kivinä. 

Kun edellä todettiin svekokarjalaisten intrusiiviryhmän kivien edustavan Suomen 
malmikriittisimpiä isäntäkiviä etsittäessä Ni-malmeja, onkin aiheellista tarkastella tätä 
ryhmää tarkemmin. Silmäys Suomen metallogeneettiseen karttaan (Kahma 1973) osoittaa, 
että kyseisen ikäryhmän intruusioita tunnetaan runsaasti. Vaikeutena onkin erottaa Ni
kriittiset ja ei-kriittiset esiintymät toisistaan. 

Kontrolloivat tekijät 

Paarma ja Marmo (1961), Mikkola ja Niini (1968), Mikkola (1971) sekä Gaal 
(1972, 1980, 1982) ovat esittäneet Raahe - Laatokka-siirrosvyöhykkeen liikuntojen kon
trolloineen sulfidimalmien syntymistä. Tästä teemasta on Vuorimiesyhdistyksen geologi
jaosto järjestänyt symposiumin (Vuorimiesyhdistys 1978). 

Tutkittuaan nikkelin jakautumista emäksisten ja ultraemäksisten kivien silikaateis
sa esitti Häkli (1970, 1971) Keski-Suomen batoliittia kiertävän kehärakennemallin, johon 
liittyvät hyvin tunnetut Etelä-Suomen nikkelimalmiaiheet. Osana tähän liittyy myös edellä 
mainittu siirrosvyöhyke. 

Suhde orogeniaan 

Emäksisten intruusioiden suhteesta orogeniaan on esitetty erilaisia mielipiteitä ja 
käsityksiä. Seuraavassa esitetään lyhyesti niitä näkemyksiä, joita on tullut esiin Kotalah
den - Laukunkankaan nikkelivyöhykkeeltä (Bowes et al. 1984). 

Vyöhyke kuuluu kokonaisuudessaan alueeseen, joka erottaa karjalaisen (koillis
puolella) ja svekofennialaisen (lounaispuolella) superryhmän muodostumat toisistaan (ku
va 1). Vyöhykkeestä voi käyttää geosutuuri- tai kryptinen sutuuri -nimitystä. Tämä vyöhy
ke on orogeenisessa yhteydessä arkeeisen kratonin reunan sijaintiin, ja monet seikat puol
tavat sitä käsitystä, että kysymyksessä voi olla muokkautuva laatan reuna (convergent 
plate margin). 

Tälle nauhamaiselle, mutkittelevalle vyöhykkeelle ovat luonteenomaista 
emäksisten ja ultraemäksisten intruusioiden runsaus, 
emäksiset vulkaniittimuodostumat sutuurin svekofennialaisella puolella, 
metamorfoosiasteen vaihtelu (vyöhykkeellisyyttä), uudelleenkiteytyminen ja 
migmatisaatio sen läheisyydessä, ja 
schollenmigmatiittien muodostus väljästi tai epäsuorasti. 

Ennen emäksisten massojen kiteytymistä on kyseisen alueen kallioperän kehityk-
sessä tapahtunut ainakin seuraavia vaiheita 

svekokarjalaisen orogenian evoluutio ja 
syvien sedimentaatioaltaiden muodostuminen , kuten peliittinen sedimentaatio, 
kalkki- ja mätäliejukerrokset (grafiittipitoisuus), ja jota luonnehtii merellinen 
ympäristö sekä svekofennialaisella puolella sedimentaatio ja magmatismi (saa
rikaaret). 
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Kuva I. Geologinen kartta Itä-Suomesta (Bowes et al. 1984) . 
Fig. I. Geological map 01 eastern Finland (Boll 'es et al. 1984). 

Silikaatteihin sitoutunut nikkeli 
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Häkli (1970 , 1971) esitti, että nikkeli on yleisesti tasapainossa vallitsevan silikaatti- ja sulfi
difaasin kesken. Subsolidusreaktiot sulfidien ja silikaattien välillä ovat merkittäviä nikkelin 
metamorfisissa liikkeissä. Silikaatteihin sitoutunutta nikkelipitoisuutta voidaan pitää hy
vänä keinona erottaa potentiaaliset ja kriittiset alueet annottomista alueista. Seuraavassa 
tarkastellaan lähemmin nikkelipitoisuuden vaihtelua eri silikaateissa. 

Oliviinin nikkelipitoisuus 

Duke ja Naldrett (1978) ovat tutkineet oliviiniin sitoutunutta nikkeliä ja sen riip
puvuutta kiteytymisen asteesta. Kuvan 2 diagrammilla he kuvaavat Ni-pitoisuuden muu
tosta oliviinin koostumuksen ja MgO-pitoisuuden funktiona. Milloin kiteytyminen tapah
tuu tilassa, jolloin magmassa ei oie rikkiä ollenkaan, muuttuu koostumus pitkin diagram
milla esitettyä yhtenäistä viivaa. Kun esim. magmaa kiteytyy 0-20 %, muuttuu oliviinin 
koostumus 95:stä 93:een mol-% forsteriittia ja Ni-pitoisuus 0,32:sta 0,31 %: iin eli hyvin 
vähän. Sitä vastoin kun magmasta voi samanaikaisesti kiteytyä rikin läsnäollessa myös 
sulfidifaasi , seuraa kiteytyminen katkoviivoilla esitettyjä kuvaajia. Esimerkkitapauksen 
mukaan muuttuukin nyt oliviiniin sitoutuneen nikkelin pitoisuus jyrkästi eli 0,32:sta noin 
0,2 %:iin. Tämä johtuu nikkelin vahvasta affiniteetista rikin kanssa. Kun sulfidifaasi erka
nee silikaateista, sitoutuu nikkeli voimakkaasti sulfiideihin. Samalla erkaantuu myös nik
keliä magnesiumsilikaateista. 

Oliviinin koostumuksen ja siihen sitoutuneen nikkelin tarkastelun perusteella voi
daan siis päätellä, onko tutkittavassa massiivissa ollut mukana sekä sulfidi- että silikaatti
faasi kiteytymisen edistyessä. Edellytyksenä tietenkin on, että oliviinin koostumuksessa ta
pahtuu selvä muutos. 
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Kuva 2. Fraktioituvan oliviinin koostu
muksen muutokset sulfidivajaassa (yh
tenäinen vii va) ja sulfidikylläisessä (kat
koviivat) tapauksessa, kun silikaattisula 
kyllästyy eri MgO-pitoisuuksissa (Duke 
ja Naldrett 1978). 
Fig. 2. Variations in the composition of 
fractioning olivine in a sulphide-dejicient 
(solid line) and a sulphidesaturated case 
when the silicate melt becomes saturated 
at different MgO concentrations (Duke 
and Naldrett 1978). 
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Kuva 3. Savonlinnan karttalehden alueelta kerättyjen kivien oliviinien Ni- ja Fe-pitoisuudet mittakaavassa 
I : 20000 karttalehdittäin jaoteltuina. 
Fig. 3. Ni and Fe contents of olivines in rocks collected jrom the Savonlinna map sheet area and plotted by map 
sheel. scale I : 20 000. 
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Kun nyt tarkastellaan Laukunkankaan vastaavia tuloksia, kuvan 3 mustia kolmioi
ta, todetaan , että pitoisuudet ovat 1500-500 ppm Ni. Vastaavasti oliviinin koostumus on 
17-23 % Fe. Tämä tulos kuvaa erinomaisesti edellä ollutta diagrammia. Kun vielä verra
taan karttalehden nro 4211 02 emäksisistä ja ultraemäksisistä vastaavanlaisista kivistä teh
tyjä määrityksiä (mustat neliöt) niin todetaan , että näiden kivien oliviinin Ni-pitoisuudet 
ovat ensinnäkin huomattavasti alhaisemmat (100-500 ppm) ja toisaalta, että Fe-pitoisuus 
vaihtelee paljon (24-38 %). On helppo todeta, että vaikka Fe-pitoisuus vaihtelee näinkin 
rajusti , pysyy Ni-pitoisuus vakaana. Suurin osa näistä näytteistä kuuluu Joutsenmäen -
Tolvaniemen massiiviin (Parkkinen 1971 , Gaal ja Rauhamäki 1971). 

Vielä havainnollisempi esimerkki löytyy lehdeltä 4211 08 (mustat vinoneliöt ja 
poikkiviiva). 

Jo tälläisen alustavan tarkastelun avulla voidaan osoittaa mielenkiintoisimmat 
esiintymät, joista voidaan ensisijaisesti etsiä nikkelimalmeja. Laukunkankaan ympäristö
lehtien diagrammipisteiden joukosta löytyy useita anomalisia arvoja, joita onkin malm in
etsinnässä tutkittu tarkemmin. Yksi selvitetyistä kohteista on Hälvälän esiintymä, johon 
liittyy pieni hyvälaatuinen nikkelimalmi (Eeronheimo 1983). 

Pyrokseenien ja amfibolien nikkelipitoisuudet 

Pyrokseenien ja amfibolien nikkelipitoisuuksista ei kirjallisuudesta oIe löytynyt 
vastaavaa tutkimusta mitä on oliviinista. Savonlinnan karttalehden alueelta on kerätty 
ortopyrokseenien analyysitietoja oheiseen diagrammiin (kuva 4). Karttalehdellä 4211 06 on 
tiedot Laukunkankaan esiintymästä ja lehdellä 4211 02 osa Joutsenmäen - Tolvaniemen 
massiivista. Suuntaus näissä on täysin verrattavissa oliviinin vastaaviin tulkintoihin. Kart
talehdellä 4211 06 on ortopyrokseenin rautapitoisuuden vaihtelu 8-16 % ja nikkelipitoi
suuden 320 ppm:stä lähes nollaan. Vastaavat pitoisuudet 02 -lehdeltä ovat alle 100 ppm Ni 
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Kuva 4. Savonlinnan ka rtta lehden a lueesta Ni-ohjelmassa olevien kivien o rtopyrokseenien Ni- ja Fe-pitoisuu
det kartta lehdittäin mittakaavassa I : 20 000. 
Fig. 4. Ni and Fe eontents oJ orthopyroxenes in roeks sampled Jo r the Ni programme Jrom the Savonlinna map 
sheet area plol1ed by map sheet. seale J : 20 000. 
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Kuva S. Laukunkankaa n ka ira usnäytteiden (n = 332 kpl ) a mfibo lien Ni- ja Fe-pitoisuuk sien va ihtelut. SV = 
sarvivälke; KU M = kummingto niilli. 
Fig. S. Variations in the Ni and Fe contents 0/ amphiboles/rol11 core sampIes (n = 332) / rom Laukunkangas. SV 
= hornblende; KUM = cummingtonite. 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ja jopa 25 % Fe. On siis ilmeistä , että myös orto
pyrokseenien Ni-pitoisuuksien avulla voidaan erottaa S-pitoiset ja S-vapaat magmat eli 
päätellä, mitkä esiintymät ovat malminetsinnällisesti tärkeitä. 

Amfibolien Ni-pitoisuuden riippuvuutta Fe-pitoisuudesta esittää kuvan 5 dia
grammi. Sarvivälkkeessäkin näkyy selvä suuntaus pitoisuuksien vaihdellessa 4-12 % Fe. 
Vastaavat Ni-pitoisuudet ovat yleensä alle 500 ppm, satunnaisesti yli 700 ppm. 

Edellä olleet esimerkit ovat olleet esitarkastelua. Kun todetaan kuvatunlaisia selviä 
muutoksia, on selvitettävä muodostumakohtaisesti kunkin näytteen tarkka sijainti ja suhde 
viereisiin havaintoihin, ja vasta tämän jälkeen voidaan esittää arviot mahdollisista Ni-kriit
tisistä ja ei-kriittisistä alueista. 

Laukunkangas - esimerkkitutkimus 

Profiilitulkinnat 

Kuvassa 6 esitetään kahden toisistaan 50 metrin etäisyydellä olevan profiilin amfi
bolien ja ortopyrokseenien Ni- ja Fe-pitoisuuksien jakautumat. 10kaisesta kairareiästä on 
otettu näyte keskimäärin noin 10 metrin välein. Ni-pitoisuuksista voidaan todeta selvät 
sisäiset kerrokset. Intruusion yläosassa on laajoja alueita, joissa sekä amfibolien että py
rokseenien Ni-pitoisuudet ovat alle 100 ppm. Ni-rikkaimmat alueet sijoittuvat profiilin 
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Kuva 6. Nikkelin ja raudan jakautuminen Laukunkankaan amfiboleissa ja ortopyrokseeneissa kairausprofii
leissa K = 34.650 ja K = 34.700. 
Fig. 6. Distribution 0/ nickel and iron in amphiboles and orthopyroxene in Laukunkangas drill seClions K = 
34.650 and K = 34.700. 



56 

K - 34 .650 K-34 .700 

~ '.,Idotlle 

~ Ollyl,,_ gabbro 

~ ',ra •• ". gabbro 

UIIlIlII 
~ 
o 

Ho,nblende gabbro 
(y",,,,lntlonlte 
gabbro 
MOrIte 

.. '-40,,11'01 1I0rlt. 

{

GraPhl.e , .. ei .. 
~ - .. - br.cclo 

Ilack IChlI' 
E;] Mlea ,,.el,, 

M,loftU. 

Iheor 10 ... 

Q. 

D 0" 
C!II!D • 1.2'. 

~ '.2-'.J'" 
_ U - '.5"/. 

EmiI 0. 5 - 1.0 "/. 
_ • 1.0" 

b. 

_,0 
D . 7. 5·'. 

D 7.5 - 10 . 0'" 

O ll .• -12 .5'. 

D 12 . 5 - 15. 0,,/. 

Em 15 .' - 17.5 Of. 

~ 17.5 - 11. ' "/. 

_ 11 .0 Of. 

c. 

Sf H i 

D • J.". 
D J .' - 4.5" 

9 4 .5 -I.'''. 
~ • I.". 

d . 
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K = 34.750 itäkontaktin tuntumaan. Täällä on Ni-pitoisuus jo yli 400 ppm amfibolissa ja 
yli 300 ppm pyrokseenissa. Pienempien Ni-pitoisuuksien kentissä ovat Fe-pitoisuudet 
yleensä suurimmat, mikä onkin luonnollista edellisten tarkastelujen perusteella. Jos lisäksi 
tarkastellaan samojen profiilien geologiaa, totaali Ni-pitoisuutta, MgO-pitoisuutta ja sulfi
difaasin Ni-pitoisuutta, niin sama sisäinen kerrosrakenne tulee näissäkin osittain esille (ku
va 7). 

Tämänlaatuisen tarkastelun perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä mahdollises
ta differentiaatiosta ja sen suunnasta sekä lisäksi mahdollisuudesta löytää varhaisin kitey
tymä eli ultraemäksisin massiivin osa siihen liittyvine malmeineen. 

Laukunkankaan tapauksessa tämä onnistui siten, että rikkain malm in osa löytyi 
pintaan puhkeamattomana suon alta muodostuman koillisreunalta. 

Suurena apuna jatkotutkimuksissa olivat tihennetyn magneettisen maanpintamit
tauksen onnistuneet tulkinnat, jotka selvästi osoittivat malmin sijainnin ja myös sen koon. 
Suoritetut kairaukset eivät oie oleellisesti muuttaneet ennakkoarviota malmista. 

Ni- ja Fe-pitoisuuden muutos differentiaatiosarjassa 

Estatiittiin ja augiittiin sitoutuneen nikkelin ja raudan pitoisuuksista voidaan sel
västi tode ta (kuva 8), että nikkelin sitoutuminen silikaatteihin on tapahtunut pääosin en
nen noriittisten kivien kiteytymistä. Perkniittien ja metaperidotiittien lievästi poikkeava 
käyttäytyminen saattaa johtua kontaminaatioista tai muuttumisreaktioista. Toisaalta myös 
silikaattien Ni-pitoisuus on kiisupitoisissa peridotiiteissa ja oliviinigabroissa pienentynyt 
subsolidusraktion Nisilik. - Nisulf. kautta. Kyseiset diagrammit osoittavat hyvin selvästi 
differentioitumisen vaikutuksen silikaattimineraalien Ni- ja Fe-pitoisuuksiin. 
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Malmit 

Emäksisiin ja ultraemäksisiin kiviin liittyvät Ni-Cu-malmien mineraalikoostumuk
set ovat yleensä yksinkertaisia. Päämalmimineraalit ovat magneettikiisu, pentlandiitti, ku
parikiisu ja oksidit. Yleisiä aksessoreja ovat magnetiitti, ilmeniitti, kromiitti, violariitti, 
rikkikiisu, rutiili, grafiitti, anataasi sekä harvoin sinkkivälke ja molybdeenihohde. Nikkeli
arsenidimineraaleja, nikkoliittia ja gersdorffiittia tavataan useimmiten aksessorisesti ohuis
sa kontaktivyöhykkeen malmijuonissa. Milleriittiä on tavattu Kotalahden Jussin malmista, 
kubaniittia on Kylmäkosken Cu-rikkaissa breksioissa ja makkinaviittia pentlandiitin 
muuttumistuloksena (Papunen 1980). Sekundaarisina muuttumistuloksina voi esiintyä näi
den lisäksi vielä mm. bravoiittia, markasiittia, hematiittia, götiittiä ja pieniä määriä side
riittiä, kuten Telkkälän malmissa (Häkli et. al. 1975). 

Malmimineraalien esiintymistapa 

Malmimineraalien esiintyminen eri intruusioissa vaihtelee hyvin suuresti. Yleensä 
kuitenkin voidaan sanoa, että useimmiten ne liittyvät kontaktivyöhykkeeseen jyrkkinä 
vyöhykkeinä tai sijoittuvat isäntäkiven pohjan taipeisiin. Voidaan myös todeta, että tekto
niset hiertovyöhykkeet ja leikkaavien juonikivien ympäristöt suosivat malmien sijoittumis
tao 

Malmien sijoittumista intruusion eri osiin kuvaa hyvin oheinen Laukunkankaan 
esimerkki (kuva 9). Tässä noriittiseen isäntäkiveen liittyvä pirotemalmi sijaitsee massiivin 
itäpäässä, ja sen projektio maanpinnalle on esitetty kuvassa. Tämän alueen sisälle jää puh
distettu Laukunkankaan pintapuhkeama. Tämän noriittisen osan peridotiittista varhai
sempaa differentiaation osaa esittää kuvaan merkitty rikas yhtenäinen malrni. Tämä osa 
malmista käsittää pääosiltaan vahvan interstitiaali- ja verkkopirotteisen malmin, joka liit
tyy massiivin aivan itäisimpään kärkeen. Itäkontaktin tuntumassa kiertää muutamiin met
reihin kasvava yhtenäinen kompakti, ja hyvin massiivinen malrni. 

Syvällä, noin 600-800 metrin tun tu massa eteläkontaktin yhteydessä on vähem
män tutkittu syvämalmi, ja pintaosassa on intruusion pohjoisreunalla erillinen rinnemalmi 
noriitissa. 

Hyvin yleinen malmien esiintymistapa varsinkin Sudburyn malmin yhteydessä on 
ns. offset-tyyppi (Pattisen 1979). Kotalahden Jussin malmia sekä myös Laukunkankaalta 
tavattua rikasta sivukiviin tunkeutunutta malmin osaa voidaan hyvin pitää myös tähän 
tyyppiin kuuluvana. Kuten kuvasta 9 näkyy, sijaitsee tämä malmi intruusion ulkopuolella 
kiillegneississä ja mustaliuskeessa. Tällä malmilla on pituutta noin 200 metriä, ja sen leveys 
parhaimmillaan on noin 20 metriä . Malmin harja on noin 150 metriä maanpinnasta. Mal
mi on tyypiltään massiivista ja lähes kompaktia. Kompaktien osien lisäksi on tässä kuiten
kin myös pirotteisia ja suonimaisia vyöhykkeitä etenkin sen reunaosissa. Mielenkiintoiseksi 
malmin tekee sen täysin kiinteä liittyminen em. rikkaan malmin kompakteihin osiin ja 
lisäksi sen sulfidifaasin suuri nikkelipitoisuus. 

Sulfidifaasin nikkelipitoisuus 

Eräs parhaista tavoista arvioida Ni-malmien laatua on tutkia malmien sulfidifaasin 
Ni-pitoisuuksia. Monissa yhteyksissä on todettu, että myös malmimineraalien koostumus 
riippuu mineralisaatioista. Esimerkiksi pentlandiittien Ni-pitoisuudetkaan eivät oie vakioi
ta, vaan vaihtelevat esimerkiksi Laukunkankaalla välillä 34,05-38,54 % (Grundström 
1980). Kun siis on määritetty päämalmimineraalien pitoisuudet (Cu, Ni, Co, Fe, S) voi
daan laskea sulfidifaasien vastaavat pitoisuudet. 

Sulfidifaasia laskettaessa on siis tunnettava jokaisen mineraalin stökiometrinen 
koostumus ja koostumusten suhteellinen osuuS. Lopullisissa tuloksissa normalisoidaan 
faasien summa sadaksi eli tarkastellaan vain puhdasta sulfidifaasia. Niinpä Kotalahden 
malmista laskettu sulfidifaasin koostumus on 2,64 % Cu, 6,69 % Ni, 0,306 % Co, 37,64 % 
S ja 52,72 % Fe, joiden summa on 100,0 % (Hänninen 1980). 

On todettava, että juuri sulfidifaasin Ni-pitoisuudet vaihtelevat suuresti alueittain 
ja myös intruusioiden sisälläkin. Onhan luonnollista , että kiteytymisen alkuvaiheessa, jol
loin magmassa on runsaasti nikkeliä , kiteytyy suhteellisesti rikkaimmat Ni-malmit. 
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Kiinnostavia ja taloudellisessa mielessä merkittäviä ovat sulfidifaasissaan yli 5 % 
nikkeliä sisältävät esiintymät. 

Muodostumien laatua voidaan tarkastella muillakin parametreillä kuin sulfidifaa
sin avulla. Hyvin paljon käytetty vertailu perustuu Ni/Co-suhteeseen. Ekonomisissa mal
meissa suhteen arvo on yleensä suuri, noin 20. Ni/Cu-suhteet puolestaan ovat ekonomisis
sa malmeissa yleensä yhdestä kolmeen. 

Yhteenveto 

Lopuksi esitetään muutamia ajatuksia, joita on tullut esille Laukunkankaan off
set-malmia tutkittaessa. Ensinnäkin tämän sijainti ympäristön kivissä on täysin vieras tyy
pillisille Ni-malmeille, jotka liittyvät yleensä emäksisiin intrusiiveihin. Kuitenkin on osoit
tautunut, että malmi geneettisesti on liitettävissä varsinaiseen päämalmiin ja lisäksi vielä 
siten, että off set-malmi edustaa kiteytymän varhaisinta vaihetta. Tämä on helpoimmin 
todistettavissa malminosan korkeimmilla sulfidifaasin Ni-pitoisuuksilla (paikoin yli 6 %). 
Kun lisäksi malmin ympäristönä ollut, alkuaan sedimenttinen kivi on metamorfoosissa 
muuttunut granaattirikkaaksi trondhjemiitiksi, on oletettava, että tunkeutuessaan kuuma
na massana malm i on aiheuttanut mainitut muutokset. Nikkelimalmeja etsittäessä onkin 
tarkasteltava hyvin huolellisesti myös tämänlaatuisia, usein heikkoja merkkejä gneissiluo
kan kivistä. 

Mainitunlainen off set-malm i on myös haaste geofyysikoille, sillä koska se sijaitsee 
mustaliuskeiden yhteydessä lähellä intruusion kontaktia sen erottaminen muista anoma
lioista on hyvin vaikeaa. Kuitenkin tällainenkin malm i näkyy selvästi tulkittaessa huolelli
sesti gravimetrisiä profiileja. 
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VULKANIITTIEN GEOLOGIA JA VULKANIITTEIHIN LIITTYVÄT MALMIT 

Osmo Inkinen 

Inkinen, 0.,1985. Volcanic rocks, their geology and associated ores. Geological Survey 0/ 
Finland, Report o/lnvestigation 69, 62-69. 8 fig~res, one table. 

The paper deals first with volcanic formations , starting with vo1canic discharge 
products. Abrief description is given of komatiitic nickel-sulphide ores and hydrothermal 
ore formations , two of the types associated with vo1canic rocks . Special attention is 
focused on the hydrothermal alterations of ores differing in location. Two examples of 
ores associated with volcanic rocks in Finland are given: Metsämonttu from the Aijala -
Orijärvi ore district and Kalliokylä (Kiuruvesi) from the Vihanti - Pyhäsalmi districL 
Finally, the author takes a look at exploration for ores associated with vo1canic rocks. 

Lapin Ma/mi 
Kairatie 56 
SF-96JOO ROVANIEMI, FINLAND 

Johdanto 

Vulkaaninen tOimmta liittyy olennaisena osana maapallon kehityshistoriaan. Eri 
puolilta maailmaa tehtyjen vulkaniittitutkimusten perusteella on vulkaanisen toiminnan ja 
malminmuodostuksen keskenäisiä suhteita opittu ymmärtämään entistä paremmin. Monet 
malmiesiintymät, joita aikaisemmin on pidetty vulkaaniseen ympäristöön myöhemmin 
tunkeutuneina (epigeneettisinä), ovat uusimmissa tutkimuksissa osoittautuneet olevan vul
kaniittien kanssa samansyntyisiä (syngeneettisiä) ja usein myös kerrossidonnaisia (strata
bound) tai jopa kerrosmaisia (stratiform). 

Vulkaaniset muodostumat 

Vulkaaniset muodostumat syntyvät vulkaanisista purkaustuotteista, jotka olomuo
tonsa perusteella voidaan jakaa kaasumaisiin, nestemäisiin ja kiinteisiin. Vulkaaninen pur
kaus voi olla merenalainen tai mantereellinen, ja se alkaa yleensä kaasupurkauksilla. Nes
temäisinä putkautuvat erilaiset laavat, jotka viskositeettinsa perusteella voidaan jakaa kah
teen päätyyppiin: pinnaltaan rosoiseen, fragmenttiseen Aa-tyyppiin ja notkeampaan Paho
ehoe-tyyppiin. Kiinteitä tuotteita edustavat vulkaaniset heitteleet, jotka dimensioiltaan 
vaihtelevat vulkaanisista pommeista tuhka- ja tomupurkauksiin (taulukko I). 

Vulkaaniset heitteleet kasaantuvat kerrostumalla tai valumalla, ja ne kuuluvat py
roklastisiin sedimentteihin. Laavat taas edustavat magmakivien (igneous rocks) pintasyn
tyisiä vastineita (extrusive rocks). 

Vulkaaniset kivet voidaan syväkivien (intrusive rocks) tavoin jakaa eri kivilaji
luokkiin niiden Si02-pitoisuuden perusteella. Tällöin pääjako on seuraava 

emäksiset vulkaniitit n. 50 % Si02, 
- intermediaariset vulkaniitit n. 60 % Si02, ja 
- happamat vulkaniitit n. 70 % Si02. 
Pyroklastisissa muodostumissa myös fragmenttien koolla on tärkeä merkitys, kos-
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Taulukko 1. Vulkaaniset purkaustuotteet (Decker ja Decker 1981). 
Table 1. Volcanic discharge products (Decker and Decker 1981). 

Form 

Gas 

Liquid 

Solid 

Name 

Fume 

Lavas 
Aa 
Pahoehoe 

Airfall fragments 
dust 
ash 
cinders 
blocks 
bombs 

Pyroclastic flows 
Mudflows 

Kuva 1. Vulkaanisia nikkelisulfidimalmi
tyyppejä (Naldrett ja Arndt 1976). A = 
Kambalda-tyyppi; B = Mt. Keith-tyyppi; 
C = Perseverence-tyyppi. 

Characteristics 
(dimensions) 

rough, blocky surface 
smooth to ropy surface 

< 1/16 mm 
1/16-2 mm 
2-64 mm 
> 64 mm solid 
> 64 mm plastic 
hot fluidized flows 
flows fludized by rainfall, 

melting ice and snow, 
or ejected crater lakes 

Fig. 1. Volcanic nickel-sulphide ore types 
(Nald!"e ll and Arndt /976). A = Kambalda 
type; B = Mt. Keith type; C = Perseverence 
type. 
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ka sen avulla saadaan viitteitä purkausaukon paikasta. 
Sulfidimalmien kannalta on merkittävää, että vulkaanisissa purkauksissa rikin 

määrä on huomattavasti suurempi kuin keskimäärin sedimenteissa, ilmakehässä ja valta
merissä. Toisin sanoen, olisimme jo ajat sitten hukkuneet rikkisaasteeseen , jos rikki ei 
sulfidimalmeja muodostaen sitoutuisi metalleihin. 

Vanhoja orogeenisten tapahtumien läpikäyneitä vulkaniitteja on usein vaikea tun
nistaa ja luokitella, koska metamorfoosi on aiheuttanut niissä rakenteellisia ja kemiallisia 
muutoksia Malminetsinnän kannalta on tärkeää, ettei alueellisen metamorfoosin aiheut
tamia muutoksia sekoiteta malmiutumiseen liittyviin hydrotermisiin muutoksiin, joita täs
sä esityksessä käsitellään malmimuodostuksen yhteydessä tarkemmin. 

Vulkaniitit ja malmimuodostus 

Luonnon suuressa kiertokulussa vulkaaniset muodostumat ovat koostumukseltaan 
magmaattisten syväkivien kaltaisia, mutta niiden muodostumisympäristö on pinnallinen, 
siis sama kuin sedimenteillä. Vulkaniitteihin liittyy monenlaista malminmuodostusta. 

Lähimpänä magmaattisia malmeja ovat vulkaanisessa purkauksessa syntyneet 
malmit kuten komatiittisiin ultraemäksisiin laavoihin liittyvät Ni-sulfidimalmit. Tällaisia 
malmiesiintymiä tavataan arkeeisilla vihreäkivialueilla Länsi-Australiassa, eteläisessä Afri
kassa ja Kanadassa, mutta myös meillä Suomessa on mahdollista löytää komatiitteihin 
liittyviä Ni-sulfidimalmeja. Kuvassa 1 (Naldrett ja Arndt 1976) on esitetty vulkaanisten 
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Kuva 5. Kuroko-tyyppisen malmin muuttu
misvyöhykkeet (Govett 1983). 
Fig. 5. Al!eration zones %re 0/ Kuroko type 
(Govell 1983). 
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Ni-sulfidimalmien tyypillisiä esiintymistapoja ja kivilajiympäristöä Länsi-Australiassa. 
Myös mantereellisiin basaltteihin on todettu liittyvän Ni-Cu-sulfidimalmeja 

(+ PGE), kuten Norilskin esiintymät. Lisäksi tunnetaan magnetiittilaavapurkauksia kuten 
EI Laco Pohjois-Chilessa ja Cerro de Mercado Meksikossa (Papunen 1983). 

Edellisiä tyyppejä yleisempiä ovat kuitenkin vulkaanis-sedimenttisessä ympäristös
sä esiintyvät hydrotermiset malmit, jotka ovat yleensä sulfidisia monimetallimalmeja. 

Vulkaanisen purkausaukon tuntumassa olevia malmeja kutsutaan proksimaali
malmeiksi ja siitä kauempana olevia distaalimalmeiksi. Proksimaalimalmit sijaitsevat vul
kaniittiympäristössä, jossa purkauspaikan läheisyyden takia usein tavataan myös karkeita 
fragmenttisia pyroklasteja. Vulkaanisen toiminnan ansiosta lämmennyt merivesi on ai heut
tanut voimakkaita hydrotermisia muutoksia ympäristön kivilajeissa. Proksimaalimalmit 
ovat epäsymmetrisiä ja vyöhykkeellisiä, ja niiden muuttumisvyöhykkeet sijaitsevat pää
asiassa jalkapuolella. Distaalimalmit liittyvät vulkaniittien ja sedimenttien muodostumaan 
kerrossarjaan, vyöhykkeellisyys ja muuttumisilmiöt ovat niissä vähäisiä (ku va 2). 

Colleyn kaaviomallissa (Govett 1983) erotetaan paikan mukaan 5 hydrotermista 
malmityyppiä (kuva 3). Malmityypille I on ominaista runsas sulfidipirote ja -juoniverkosto 
sekä sivukivien voimakas muuttuminen (serisiittiytyminen , kloriittiutuminen, kvartsiutu
minen). Tyyppi edustaa massiivisten sulfidimalmien pohjaosia kuten Kypros-tyyppisissä 
malmeissa. 

Tyyppi 11 on tavallisin arkeeinen sulfidimalmityyppi vulkaanisen tulokanavan tun
tu massa. Tyypille tunnusomaiset piirteet käyvät ilmi kuvasta 4. 

Malmityyppi Irl sijaitsee hieman kauempana tulokanavasta. Tämän niin sanotun 
Kuroko-tyypin esiintymistapa ja muuttumisilmiöt on esitetty kuvassa 5. 

Malmityyppi IV on jo erillään tulokanavasta (distaalimalmi). Varsinainen muut
tumispiippu puuttuu, mutta muutosilmiöt näkyvät kivissä malmin suuntaisena kerroksena 
(vrt. kuva 2). 

Malmityyppi V edustaa ääritapausta tyypistä IV. Vulkaaniset piirteet ja hydroter
minen muuttuminen ovat tässä tyypissä vähäisiä ja epämääräisiä. 

Vulkaniitteihin liittyvät malmit Suomessa 

Suomen malmiesiintymistä ainakin Outokummun, Orijärven - Aijalan ja Vihan
nin Pyhäsalmen malmeja pidetään synnyltään vulkaniitteihin liittyvinä. Myös Lapin 
vulkaniiteista odotetaan löytyvän uusia malmeja, merkkeinä näistä ovat Kittilän vihreäki
vikompleksiin liittyvät Pahtavuoman, Saattoporan ja Riikonkosken esiintymät (Inkinen 
1979). 

Seuraavaksi käsitellään Aijalan - Orijärven aluetta Metsämontun esimerkin valos
sa (Latvalahti 1979) ja Vihannin - Pyhäsalmen aluetta Kiuruveden kalliokylän mallin 
perusteella (Huhtala 1979). 

Aijalan - Orijärven alueelta tunnetaan Aijalan Cu-Zn-malmi, Metsämontun Zn-
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Kuva 6. Metsämontun malmiesiintymä, + 320-laso (Latvalahli 1979). 
Fig. 6. Metsämonttu deposit. + 320 level (Latvalahti 1979). 

o 

~ 

. Ore 

~ D. d .hole 

o 

~ 
O;...=_=-5_0m 

900 

M· 



900 

aoo 

700 

600 

... 
o 
o 

g 
o '" o 

o 
~ 

g 8 

~ 

~ 
o 
o 

o 

'" o 
3 

ö 
o 

~i/I.Ed ~ 8llllliI 0 
~~ P~-:O~~g'~~. ~ 
i»~ Cl~3~Q.~~· ~;Ci 
~ g I» (I) i ' ? ~ 3 .c cl" 
i» ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
~ ~ 5' CD CD ~ g j ' ~n 
(i' ~. ~ ~ ~ ~. :- : 2. 
g ; g ~ ~ 0 * ;~ a.m "OI»:Jo 

:7 "-a. On 
-<: CI' 0 O;llf' 

~ ~ .. 
o '< 
n .. ,.. -.. .. ; 

Kuva 7. Metsä montun malmies iintymä, leikkaus Y = 9,500 (La tva lahti 1979). 
Fig. 7. Me/sämonttu deposit , section Y = 9,500 (La tva lahti 1979). 
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Kuva 8. Ka lliokylän esiintymä (Huhtala 1979). 
Fig. 8. Ka/lioky /ä deposit (Huhtala /9 79). 

Pb-malmi ja Orijärven Zn-Cu-malmi sekä useita vähäisiä mineralisaatioita. Nämä malmit 
liittyvät vulkaniitteihin, ja niille on tyypillistä hydrotermiset muuttumisilmiöt, jotka kivissä 
näkyvät dolomiittiutumisena, kvartsiutumisena ja serisiittiytymisenä sekä rauta-magne
siummetasomatoosina. Nämä merkit viittaavat proksimaalityyppiseen malminmuodostuk
seen (kuvat 6 ja 7). 

Myös Vihannin - Pyhäsalmen alueen malmeja pidetään vulkaanisen aktiivisuuden 
tuotteina, joskin metamorfoosi on monin paikoin tuhonnut tai muuttanut kivien primaari
rakenteita. Malmit ovat kerrossidonnaisia rikkikiisu-Zn-Cu-malmeja vulkaanis-sedimentti
sessä ympäristössä. Hydrotermiset prosessit ovat liottaneet kivilajeissa Na:a ja Ca:a, ja 
vastaavasti Mg:n, Fe:n ja Al:n määrät ovat niissä kasvaneet. Metamorfoosin vaikutuksesta 
on hydrotermisesti muuttuneista kivilajeista syntynyt serisiitti-, antofylliitti- ja kordieriitti
pitoisia kivilajeja (kuva 8). 

Kiuruveden Kalliokylän tapauksessa hydrotermiset muutokset viittaavat proksi
maalityyppiin, mutta sedimenttivaltainen ympäristä sopii paremmin distaalityyppiin. 
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Vulkaniitteihin liittyvien malmien etsintä 

Kuten edellä on esitetty, syntyy vulkanismin tuotteina erilaisia kivilajeja , joihin 
taas liittyy erityyppisiä, pääosaltaan sulfidisia malmiesiintymiä. 

Vulkaniitteihin liittyvien malmien etsinnässä on geologisen kartoituksen osuus rat
kaiseva. Kartoitusta haittaavat meillä Suomessa paljastumien puute sekä vähäiset resurssit 
käyttää syväkairausta kallioperäkartoituksen tukena . Tästä syystä malminetsintä tukeu
tuukin vahvasti geofysiikkaan ja geokemiaan. 

Vulkaaniset sulfidimalmit ovat yleensä monimetallimalmeja, ja ne näkyvät geoke
mian tutkimuksissa anomaalisina metallipitoisuuksina. Fysikaalisesti niille on tyypillistä 
hyvä sähkönjohtokyky sekä suuri tiheys . Kuitenkin hydrotermisten malmien ympärille liit
tyy malmia paljon laajempi muuttumisvyöhyke, jonka fysikaaliset ja kemialliset ominai
suudet poikkeavat huomattavasti malmin ja sen muuttumattomien sivukivien ominaisuuk
sista ja muuttumiskehän vaikutukset saattavat jopa kätkeä varsinaisen malmin . Tämän 
vuoksi on tärkeää , että tunnemme vulkaaniset prosessit niihin liittyvine malmeineen ja 
osaamme soveltaa tätä tietoa malminetsinnän tarpeisiin. 
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MUSTALIUSKEIDEN SYNTY, KOOSTUMUS JA ESIINTYMINEN 

limo Kukkonen, Olli Sarapää ja Timo Heino 

Kukkonen, 1., Sarapää, O. and Heino, T., 1985. Black schists, their origin, composition 
and occurrence. Geological Survey 0/ Finland, Report o/Investigation 69, 70-84. 8 figures, 
one table. 

Graphite and iron sulphide-bearing black schists give rise to strong electric, 
electromagnetic and magnetic anomalies in metamorphosed Precambrian terrains. Black 
schists are generally considered to have originated as metamorphic products of sapropelic 
sediments deposited in anaerobic marine sedimentary environments. Black schists are 
frequently met with in Finland, but typically they represent only a few per cent of the 
supracrustal formations in wh ich they occur. Many sulphide ore deposits and 
mineralizations occur in black schist environments. So me Precambrian and Phanerozoic 
black schists contain metals in economically interesting amounts. 

I.K. & O.S. 
Geological Survey 0/ finland 
SF-02150 ESPOO, FINLAND 
TH. 
Geological Survey 0/ Finland 
PB 237 
SF-70101 KUOPIO, FINLAND 

Johdanto 

Mustaliuskeet muodostavat sovelletun geofysiikan kannalta hyvin olennaisen kivi
lajiryhmän. Mustaliuskeiden sisältämä grafiitti, pyriitti ja magneettikiisu aiheuttavat voi
makkaita sähköisiä ja magneettisia anomalioita, ja sen vuoksi mustaliuskeet tulevat koros
tetusti esille geofysikaalisissa mittauksissa. 

Niin kauan ku in geofysiikkaa on käytetty Suomessa metallisten malmien etsinnäs
sä, mustaliuskeista on ollut harmia malminetsinnälle. Ovathan sulfidimalmien aiheuttamat 
anomaliat varsin samanlaisia kuin mustaliuskeanomaliat. Tilannetta vaikeuttaa edeIleen 
monien malmityyppien esiintyminen aivan mustaliuskeiden läheisyydessä. 

Aina 1970-1uvulle saakka mustaliuskeita pidettiin Suomessa vain malminetsintää 
haittaavana kivilajiryhmänä, mutta viime aikoina on myös itse mustaliuskeesta tullut geo
logisen ja geofysikaalisen malminetsinnän kohde. On alettu kiinnittää huomiota toisaalta 
polymetallisten mustaliuskeiden käyttökelpoisuuteen metallimalmeina ja toisaalta hiilirik
kaiden mustaliuskeiden käyttökelpoisuuteen energiantuotannossa. 

Paitsi malminetsinnässä myös perustutkimuksen alueella on mustaliuskeiden mer
kitys kasvanut. Mustaliuskeiden hiiliaines, sen koostumus, alkuperä ja yhteys metallimal
meihin ovat tärkeitä tutkimusalueita muualla maailmassa. Mustaliuskeisiin liittyy arvokas
ta informaatiota elämän kehityksestä maapallolla. 
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Määritelmät ja terminologia 

Mustaliuske-nimitys sisältää varsin laajan ryhmän kivilajeja, jotka sisältävät vaihte
levia määriä grafiittista hiiltä ja sulfidista rikkiä. Mustaliuskeet voidaan jakaa hiili- ja rik
kipitoisuuden perusteella seuraaviin ryhmiin: 

I) tavalliset mustaliuskeet, jotka sisältävät muutamia prosentteja (alle 10 %) hiiltä ja 
rikkiä, 

2) grafiittiliuskeet, jotka sisältävät runsaasti (yli 10 %) hiiltä ja hyvin niukasti rikkiä, ja 
3) grafiitti-sulfidiliuskeet, jotka sisältävät yli 10 % rikkiä, mutta vaihtelevasti hiiltä. 

Mikäli rikkiä on vain vähän (alle 10 %), kyseessä on sulfidipitoinen liuske. 

Tähän ryhmittelyyn voidaan vielä lisätä sungiitit, joissa hiili esiintyy amorfisena tai 
vain heikosti kiteytyneenä grafiittina. Sungiiteista voidaan käyttää myös nimitystä hiili
liuske. Voimakkaasti metamorfoituneissa muodostumissa grafiittipitoiset kivilajit ovat gra
fiittigneissejä. 

Esitetty terminologia koskee lähinnä prekambrisen kallioperän mustaliuskeita. 
Nuorempien kerrostumien hiilipitoiset kivilajit ovat öljyliuskeita tai sapropeliitteja. Öljy
liuskeista, jotka ovat keroseenipitoisia kerroksellisia kivilajeja, saadaan tislaamalla kaasu
maisia tai nestemäisiä hiilivetyjä. Sapropeliitit ovat seisovassa hapettomassa vedessä or
gaanisista hienojakoisista kasvi- ja eläinjäännöksistä syntyneitä hiilipitoisia kivilajeja. Alu
naliuskeet ovat öljyliuskeiden ja sapropeliittien kaltaisia savisyntyisiä, hiilipitoisia liuskeita. 
Nuorempien mustaliuskeiden englanninkielinen term i (black shale) edellyttää kiveltä bio
geenista syntytapaa (Gary et al. 1977). 

Mustaliuskeiden synty 

Yleinen käsitys on, että mustaliuskeet ovat syntyneet hapettomissa eli anaerobisis
sa olosuhteissa kerrostuneista savisedimenteistä, jotka sisältävät myös orgaanista ainesta ja 
pyriittiä (Pettijohn 1975). Tarkastellaan aluksi nykyisiä sapropelisedimenttien syntyoloja ja 
syntytapoja. 

Sedimentaatio 

Nykyisissä merissä ovat anaerobiset sapropelisedimentit melko harvinaisia (Ken
nett 1982). Sapropelisedimenttejä tunnetaan Mustastamerestä, Välimeren itäosista, Poh
jois-Atlantilta, Intian valtameren luoteisosista mannerrinnealueelta, Kalifornian lahden 
eteläosan reunamaa-altaista ja Meksikonlahden mannerrinteellä sijaitsevista suolavesial
taista. 

Anaerobiset olosuhteet, jotka suosivat orgaanisen aineksen säilymistä, voivat valli
ta valtameren syvänteissä, mannerhyllyllä ja -rinteellä avomeriolosuhteissa, eristyneissä 
merialtaissa tai mantereellisissa järvialtaissa (Potter et al. 1980) (kuva I). 

Kokonaan tai osittain eristetyissä merialtaissa vedenkierto on rajoitettua, ja altaan 
pohjaosaan voi muodostua seisova hapeton vesikerros (Jenkyns 1980, Legget 1980, Ken
nett 1982). Vesikerrosten sekoittumista estävät suolapitoisuus- ja lämpötilaeroista johtuvat 
meriveden tiheyserot. 

Matalan veden ympäristössä mannerhyllyalueilla orgaanisen aineksen hajoaminen 
saattaa runsaan levä- ja planktontuotannon seurauksena synnyttää happirikkaan pintave
sikerroksen alapuolelle happiköyhän vesikerroksen, jota eivät sekoita tuuli tai pintavir
taukset. 

Kuva 1. Sapropelisedimenttien kerros
tumisympäristö (Potter et al. 1980) . 
Fig. 1. Environments 0/ deposition 0/ sa
propelic sediments (Potter et al. 1980). I 
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Sedimentoituvan orgaanisen aineksen syntyminen edellyttää, että vesikerros on 
kontaktissa sedimentaatiopinnan, eli merenpohjan kanssa. Kenotsooiset, mesotsooiset ja 
paleotsooiset mustaliuskeet ovat suurelta osin kerrostuneet valtarneren transgressio- eli laa
jenemisvaiheessa mannerten reunamille (Degens ja Stoffers 1980, Jenkyns 1980, Leggett 
1980, Berry ja Wilde 1978). Valtamerien transgressiovaiheet sattuvat interglasiaalikausiin, 
jolloin orgaanisen aineksen syntymistä edistävät lämmin ilmasto ja laajat matalan meren 
alueet. Lämpimän ilmaston vallitessa suppeat napajäätiköt eivät pysty tuottamaan riittä
västi runsashappista raskasta vettä ja luovat siten edellytykset laaja-alaisten sapropelisedi
menttien kerrostumiselle anaerobisissa olosuhteissa (Berry ja Wilde 1978). 

Orgaanisen aineksen sedimentaatiota voidaan kuvata tarkastelemalla rikin ja or
gaanisen materiaalin kiertoa aerobisen ja anaerobisen vyöhykkeen välillä (kuva 2). 

Merenpinta Kuva 2. Sapropelisedimentin synty (Bau-
---...:.------------------ mann 1976). q2i H 2 804+ Ca(HC03)2- Ca804 

, Aerobinen vyöhyke , 
~ Rikkibakteerien kerros 

Fig. 2. Formation 0/ sapropelic sedi
ments (Baumann 1976). 

/- '\ - -lkuollut org-:-äines- - - -
H2 8 '. 

~ Anaerobinen vyohyke 

8 ~ I Desulfuroivat bakteerit 
Mädättäjäbakteerit 
Ammoniumbakteerit (- NH4 0H ) 

Ca 804+C02 + 4H2 - H28 + CaC03~+3H20 
Fe +2 H28 - Fe82+ H2 

8apropeli: karbonaatti/savisedimentti 
orgaaninen aines + pyriitti 

Aerobisen vyöhykkeen kuollut eloperäinen aines vajoaa anaerobiseen vyöhykkee
seen, jossa bakteerit (mädättäjäbakteerit ja desulfuroivat bakteerit) pelkistävät meriveden 
sulfaattia rikkivedyksi ja kuluttavat orgaanista ainesta. Osa rikkivedystä reagoi sedimen
teistä saatavan raudan kanssa ja muodostaa rikkikiisua, joka sedi mentoituu yhdessä or
gaanisen aineksen kanssa. Mikäli tarjolla on muita metalleja, ne muodostavat myös su lfi
deja. Anaerobisen ja aerobisen vyöhykkeen rajalla elävät varsinaiset rikkibakteerit käyttä
vät rikkivetyä elintoimintojensa energialähteenä ja hapettavat sen jälleen sulfaatiksi. 

Sapropelisedimenteissä ja mustaliuskeissa on orgaanista hiiltä yleensä vain muu
tamia prosentteja (Pettijohn 1975, Kennett 1982). Mustanmeren ja Pohjois-Atlantin sapro
peliiteissa on paikoin 20-30 %:n hiilipitoisuuksia. Osa anaerobisten sedimenttien orgaani
sesta materiaalista tuhoutuu sulfaatin pelkistymisen yhteydessä sulfaatin pelkistäjäbaktee
rin vaikutuksesta. Nykyisin saattaa matalan meren ympäristössä hapettua tällä tavoin jopa 
yli puolet sedimenttien orgaanisesta aineksesta (Trüper 1982). Pyriitin muodostumista kont
rolloivat siten saatavana olevan sulfaatin, sedimenttien raudan ja orgaanisen aineksen 
määrä. Orgaanisen aineksen rikkipitoisuus on jo sinänsä 0,2-2 % (Saxby 1976). Monilla 
metalleilla on myös taipumus rikastua anaerobisten sedimenttien orgaaniseen fraktioon. 
Tällaisia ovat mm. Ag, As, Co, Cu, Ge, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, U, V ja Zn. Organismit 
rikastavat metalleja eläessään merivedestä joko aineenvaihduntansa tai adsorption kautta 
tai muodostavat kuoltuaan savissa orgaanis-metallisia yhdisteitä. Orgaaniset ainekset luo
vat pelkistävät olosuhteet, jossa metallit saostuvat. 

Diageneesi ja metamorfoosi 

Sedimentaation jälkeen sedimenttien orgaaninen aines käy läpi monia muutospro
sesseja. Diageneesin jälkeen eloperäinen aines on suurimmaksi osaksi keroseenia, joka 
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määritelmän mukaan on orgaanisiin liuottimiin liukenematon osa sedimentoituneesta or
gaanisesta aineksesta (Schidlowski 1982). 

Keroseenimateriaalin kypsymiselle on tyypillistä aromaattisuuden lisääntyminen ja 
samalla vety- ja happipitoisuuden väheneminen. Vetyä poistuu vetyrikkaiden orgaanisten 
molekyylien menetyksen vuoksi, mikä saattaa johtaa ekonomisten hiilivetyesiintymien syn
tyyn. 

Grafiitin muodostuminen tapahtuu vasta metamorfoosin aikana. Zeoliittifasieksen 
olosuhteissa hiili on vielä melkein täysin amorfista, vihreäliuskefasieksessa esiintyy jo epä
täydellisesti kiteytynyttä grafiittia, ja kiderakenteeltaan täysin järjestäytynyttä grafiittia ta
vataan albiitti-epidootti-amfiboliittifasieksen ja amfiboliittifasieksen kivissä (Landis 1971). 
Grafiitin muodostumiseen vaikuttaa lähinnä lämpötila, jonka tulee olla yli 400 °C täysin 
kiteisen grafiitin syntymiseksi. 

Hyvin korkean paineen ja lämpötilan metamorfoosissa grafiitti ei enää oie pysyvä 
veden läsnäollessa, vaan se muuttuu hiilidioksidiksi ja metaaniksi (Saxby 1976). 

Orgaanisen aineksen sekundaariset ja metamorfiset muutokset vaikuttavat suuresti 
mustaliuskeen metalli- ja hivenainepitoisuuksiin ja niiden asemaan (Sidorenko ja Sozinov 
1982). Prekambrisissa metamorfisissa mustaliuskeissa ovat Pb-, As-, Ge-, U-, P-, Sr-, Ba-, 
Zn- ja Mo-pitoisuudet selvästi alhaisemmat kuin metamorfoitumattomissa muodostumis
sa, koska metamorfoosi tuhoaa orgaaniset metalliyhdisteet. Sen sijaan Ni, Co, Cr, Cu, Ag, 
Th, V ovat vähemmän herkkiä metamorfoosille. 

Metamorfoosi vaikuttaa sulfideihin vähemmän ku in hiiliainekseen. Geofysiikan 
kannalta olennaisinta on magneettikiisun muodostuminen. Stantonin (1972) mukaan mag
neettikiisu syrjäyttää pyriittiä, kun metamorfoosiaste kasvaa. Toisaalta suomalaisten ha
vaintojen mukaan esimerkiksi Kittilän vihreäkivialuee11a ja Puolanga11a magneettikiisun ja 
pyriitin esiintyminen grafiittipitoisissa liuskeissa ei oie riippuvainen metamorfoosiasteesta 
(Paakkola 1971, Laajoki ja Saikkonen 1977). 

Magnetiittia ei yleensä muodostu metamorfoosin aikana, mikä johtuu hiilen pelkis
tävästä vaikutuksesta (McIntyre 1980). 

Nykyisten ja prekambristen syntyprosessien vertailu 

Varhais-prekambrisella ajalla (yli 2200-2300 miljoonaa vuotta sitten) maapallon 
kaasukehä on todennäköisesti ollut hapeton (Schidlowski 1982, Berry ja Wilde 1983). 
Anaerobiset olosuhteet ovat siten vallinneet myös prekambrisissa merissä. 

Ongelmana on mustaliuskeiden hiilen alkuperä. Prekambristen metasedimenttien 
pelkistynyt grafiittinen hiili ei poikkea määrältään juuri nuorien sedimenttien orgaanisen 
hiilen määrästä, ja yleinen käsitys on, että myös prekambrinen hiili on pääosin eloperäis
tä (Schidlowski 1982, Sidorenko ja Sozinov 1982). Tätä käsitystä tukevat prekambristen 
metasedimenttien fossiilit (tosin kovin harvalukuiset), biogeeniset hiilivety- ja keroseeni
jäänteet sekä hiilen isotooppitutkimukset (Rankama 1948, McKirdy ja Hahn 1982, Schid
lowski 1982). Arkeeisista muodostumista on tehty vain muutamia fossiililöytöjä. Vanhim
mat stromatoliitit ja mikrofossiilit ovat iältään 3500 miljoonaa vuotta, ja ne on löydetty 
Länsi-Australiasta (Awramik 1982). 

Todennäköisesti arkeeiset eliöt (prokaryootit) eivät oie tuottaneet happea fotosyn
teesin avulla. Sen sijaan proterosooiset syanobakteerit muistuttavat nykyisiä siniviherleviä 
ja ovat ilmeisesti fotosynteesin avulla pelkistäneet epäorgaanista hiilidioksidia ja tuottaneet 
happea. 

Arkeeisten alueiden mustaliuskeet esiintyvät emäksisten vulkaniittien yhteydessä 
eugeosynkliiniympäristössä. Cameron ja Carrels (1980) ovat havainneet, että Kanadan ar
keeisilla kilpialueilla grafiitti-, rikki- ja metallirikkaimmat metasedimentit esiintyvät mui
naisten vulkaanisten purkausaukkojen lähellä. Hiilen ja rikin välinen voimakas korrelaatio 
ja isotooppitutkimusten perusteella päätelty rikin vulkaaninen alkuperä selittyvät siten, 
että rikkibakteerit ovat pelkistäneet hiiltä käyttäen energialähteenä rikkivetyä. Merenalai
set kuumat rikkilähteet ovat olleet otollisia arkeeisten anaerobisten organismien kasvulle. 
Vastaavasti myös nykyisin syvänmeren termisten lähteiden ympärillä esiintyvät kemoauto
trofiset bakteerit käyttävät rikkivetyä energialähteenään (Berry ja Wilde 1983). Mahdolli
sesti osa arkeeisten mustaliuskeiden grafiitista saattaa ol1a vulkaanista alkuperää, vulkaa
nisista kaasuista (CH4, CO, C02) tulivuoren rakoihin ja halkeamiin pelkistynyttä hiiltä 
(Goossens 1982). 
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Varhaisproterotsooiset mustaliuskeet eivät ainakaan Suomen kallioperässä poik
kea merkittävästi esiintymistavoiltaan tai koostumukseltaan nuoremmista mustaliuskeista. 
Todennäköisesti niiden syntyprosessit ovat olleet myös hyvin samankaltaiset kuin nuo
rempien mustaliuskeiden. 

Mustaliuskeiden koostumus ja petrofysiikka 

Mineralogia ja kemiallinen koostumus 

Jo mustaliusketyyppien määritelmien yhteydessä esitettiin hiili- ja rikkipitoisuuden 
arvoja kaavamaisesti eri mustaliusketyypeissä. 

Mineralikoostumuksen suhteen voidaan mustaliuskeet jakaa karkeasti peliittisen 
(alkuaan savirikkaan) ja karbonaattirikkaan ympäristön mustaliuskeisiin. Peliittisen ympä
ristön mustaliuskeet vaihettuvat usein fylliiteiksi, kiilleliuskeiksi ja kiillegneisseiksi. Musta
liuskeiden mineraalikoostumus on siten usein samanlainen kuin näiden kivilajeissa eli run
saiten on kvartsia ja kiillettä, vähiten albiittista tai intermediaarista plagioklaasia ja kali
maasälpää. Kiille on useimmiten rautaköyhä biotiitti tai muskoviitti. Joskus esiintyy klo
riittia. Grafiitti esiintyy mustaliuskeissa hienorakeisena, raekooltaan noin 0,00 1-0,1 mm:n 
kokoisena pigmenttinä ja lisäksi pieninä suomuina, joiden raekoko voi oHa jopa 0,1 
mm. Silikaattimineraalien raekoko on yleensä 0,005-0,1 mm. Tärkeimmät sulfi
dimineraalit ovat pyriitti ja magneettikiisu. Ne esiintyvät yleensä yhdessä, mutta joskus 
(kuten grafiittiliuskeissa) on pelkästään pyriittiä. Pelkkä magneettikiisu ilman pyriittiä on 
harvinaista. Pyriitin ja magneettikiisun raekoko on tavallisesti jopa kymmenkertainen sa
massa näytteessä olevaan grafiittiin verrattuna, mikä johtuu rautakiisujen kasvamisesta 
metamorfoosin aikana. Pyriittiä ja magneettikiisua esiintyy myös hyvin hienojakoisena pi
rotteena mustaliuskeen hiilirikkaissa kerroksissa, ja liittynee primaarisedimentaatioon. 
Rautakiisujen ohella mustaliuskeissa on paikoin sinkkivälkettä ja kuparikiisua aksessurisi
na mineraaleina. 

Mikäli mustaliuskesedimentaatioon on liittynyt karbonaatin saostumista, syntyy 
metamorfoosissa karsimainen mustaliuske, jonka mineraaleina ovat yleensä amfiboli, kiil
teet, kvartsi, grafiitti ja sulfidit. Amfiboli esiintyy yleensä porfyroblasteina; grafiittipig
mentti on säilynyt helisiittisenä rakenteena . Amfiboli on optisilta ominaisuuksiltaan lähellä 
tremoliitin koostumusta. 

Sulfidimineraalit täyttävät usein amfibolisälöjen välejä, ja esimerkiksi Sotkamon 
Talvivaaran alueella sisältävät kalkkirikkaat mustaliuskeet yhtä paljon sulfidimineraaleja 
kuin muutkin mustaliuskeet. Erona peliittisen ympäristön mustaliuskeisiin on kuitenkin se, 
että kalkkirikkaat kerrokset sisältävät sulfidimineraalina valtaosin pyriittiä. 

Mustaliuskeiden kemismiin vaikuttavat varsin monet tekijät; muodostumisajan 
meriveden koostumus, niiden kivien koostumus, jotka tuottavat detritaalisen aineksen me
riin, litologinen fasies, muodostumisaikana vallinnut eliöstö ja paleotektoninen asema. 
Näihin tekijöihin liittyy monia asioita, joita on varsin vaikea määrittää tutkittaessa pre
kambrisia kiviä. 

Vi ne ja Tourtelot (1970) ovat tutkineet varsin laajan näyteaineiston, joka käsittää 
eri-ikäisiä ja erilaisissa oloissa syntyneitä mustaliuskeita. Kuvassa 3 on esitetty graafisesti 
pää- ja hivenalkuaineiden vaihtelut, jotka perustuvat Vinen ja Tourtelotin (1970) esittämiin 
keskiarvoihin. Kuvaan on merkitty vertailun vuoksi Outokummun alueen mustaliuskeiden 
keskiarvo Peltolan (1960, 1968) mukaan sekä vastaavat arvot Sotkamon Talvivaaran nor
maalista ja mineralisoituneesta mustaliuskeesta . 

Vine (1966, 1969) ja Vi ne ja Tourtelot (1970) ovat tutkineet näyteaineistoaan 
tilastollisesti ja pyrkineet tältä pohjalta luokittelemaan mustaliuskeita ja selvittämään niitä 
tekijöitä, jotka säätelevät eri alkuaineiden pitoisuuksia mustaliuskeissa. Vine ja Tourtelot 
(1970) jakavat näytteet kolmeen luokkaan: alkuaineet liittyvät detritaaliseen ainekseen, al
kuaineet eivät liity detritaaliseen ainekseen ja alkuaineet liittyvät sam an verran molempiin. 
Edelleen Vine ja Tourtelot luokittelevat alkuaineita seuraavasti korrelaatiomatriisin perus
teella: detritaalinen, orgaaninen, karbonaattinen, fosfaatti-, sulfidi-, hivenaine- ja itsenäi
nen ryhmä. Sellaiset alkuaineet kuin Si, Al , Na, K, Be, Ti, Ga ja Zr ovat valtaosin rikastu
neet detritaaliseen ryhmään. Karbonaattiseen ryhmään liittyvät selvimmin Ca, Mn, Sr ja 
Mg. Valtaosa muista esitetyistä alkuaineista luokittuu muodostumasta riippuen muihin 
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Kuva 3. Mustaliuskeiden pää- ja hivenalkuainekoostumus. 
Fig. 3. Main and trace element composition 01 black schists. Horizontalline = mean composition according to 
Vine and Tourtelot (1970); closed triangle = black schisrs 01 rhe Outokumpu area, Finland (Peltola 1960, 1968); 
closed and open square = normal and mineralized black schists 01 Sotkamo, Talvivaara, Finland. 

ryhmiin. Alkuaineita , jotka useimmiten liittyivät orgaaniseen ainekseen, olivat Ag, Mo, 
Zn , Ni, Cu, Cr ja V, vähemmän Co, Pb , lantanidit, Y, Se , U ja Ta. Vinen ja Tourtelotin 
(1970) mielestä ei oie mitään todisteita siitä , että eri alkuaineyhdistelmät liittyisivät erilai
siin mustaliuskeiden muodostumisoloihin , litologiseen fasiekseen , muodostumisajankoh
taan tai ajankohtana vallinneeseen eliöstöön . Ilmeisesti tärkein tekijä on ollut se liuos , joka 
on ollut kontaktissa orgaanisen aineksen kanssa , ja siitä saatavissa olleet metallit. Holland 
(1979) tarkastelee Vinen ja Tourtelotin (1970) esittämää aineistoa taulukossa 1 esitettyjen 
alkuaineiden osalta ja on laskenut näille alkuaineille rikastumiskertoimet meriveteen verra
ten. Holland (1979) toteaa, että alkuaineiden Ag, Cu, Ni , V ja Zn rikastumiskertoimien 
samanlaisuus osoittaa, että alkuaineiden määrä mustaliuskeissa oli peräisin merivedestä , 
jonka koostumus oli samanlainen kuin nykypäivän meriveden koostumus. Mo:n suhteelli
nen vähäisyys johtuisi siitä, että Mo:a siirtyi tehottomasti merivedestä mustaliuskeeseen tai 
siitä, että muodostumisajankohtana vallitsi pienempi meriveden Mo-pitoisuus tai siitä, että 
Mo:a siirtyi pois mustaliuskeiden muodostumisen jälkeen. Cr:n ja Pb:n suhteellinen yli
määrä voisi johtua Cr:n ja Pb:n muita tehokkaammasta siirtymisestä merivedestä musta
liuskeisiin, meriveden suuremmasta Cr- ja Pb-pitoisuudesta tai Cr- ja Pb-lisäyksestä muual
ta kuin merivedestä. Useiden alkuaineiden jakautuminen Mustassameressä (Brewer ja 
Spencer 1974, Brewer 1975) osoittaa, että siirtyminen saostumisen kautta hapettomassa 
osassa on todella hyvin tehokasta. Hivenalkuainejakaumien huomattava samanlaisuus ny
kyisessä Mustassameressä, eoseenikautisessa Suzak-muodostumassa ja Pensylvanian Tac
ket- ja Mecca-liuskeissa osoittaa, että monien hivenaineiden pitoisuudet ovat muuttuneet 
varsin vähän viimeisten 300 miljoonan vuoden aikana. Sama saattaa päteä proterotsooisel
le ajalle asti . Taulukossa 1 olevat rikastumiskertoimet vastaavat kohtalaisen hyvin Hollan
din (1979) esittämiä arvoja. 
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Taulukko 1. Kahdeksan alkuaineen rikastumiskertoimet mustaliuskeissa, laskettuna Hollandin (1979) 
esittämän meriveden koostumuksen perusteella. 
Table 1. Enrichment factors of eight elements in black schists. Calculated from the composition of sea water 
given by Holland (1979). Highest average. normal black schist. mineralized black schist /rom Sotkamo and black 
schists from the OU10kumpu district. 

Korkein Rikastumis- Normaali Rikastumis- Mineralisoi- Rikastumb- Outokummun Rikastumis-
keskiarvo' I) kerroin mustaliuske. kerroin {Unut rnusta- kcrroin alueen musta- kerroin 
(ppm) (X 105) Sotkamo(2) (X 105) liuske. (X 105) Iiuskeeti.l) (X 105) 

(ppm) Sotkamo(2) (ppm) 
(ppm) 

Ag 10 2,5 2 0.5 0.75 0.5 
Cr 1000 30 134 4 134 4 500 17 
Cu 200 8 500 20 1400 56 500 20 
Mo 300 0,3 113 0, 1 100 0.1 140 0.14 
Ni 500 8 500 8 2600 43 400 7 
Pb 110 36 137 12 80 27 50 17 
V 1000 4 614 2,5 630 2,5 600 2,4 
Zn 1500 5 2200 5300 18 300 

(1) Vine ja Tourtelot (1970), (2) Ervamaa ja Heino (1980) ja (3) Peltola (1960, 1968). 

Mineralisoituneiden mustaliuskeiden kemiallinen koostumus poikkeaa usein hi
venalkuaineiden osalta. Keski-Euroopan kupariliuskeissa on sinkkiä, Iyijyä ja kuparia ni in 
paljon, että niiden ekonominen hyödyntäminen on tullut mahdolliseksi. Kupariliuskeilla 
on karbonaattifaasissa suuri Mn-pitoisuus, minkä lisäksi niissä on normaalia suuremmat 
V-, Mo-, Cr-, Ni-, Co- ja U-pitoisuudet. Wedepohlin (1971) mukaan normaalista poik
keava meriveden koostumus on ollut yksi tekijä, joka on voinut hapettomissa pohjavesissä 
synnyttää metallirikkaan mustaliuskeen. 

Sotkamon Talvivaaran mustaliuskeet edustavat myös tällaista poikkeuksellisissa 
oloissa syntynyttä mustaliusketta. Alkuaineista Ni, Cu, Zn , Co ja Mn ovat selvästi rikastu
neita verrattuna Sotkamossa tunnettuun normaaliin mustaliuskeeseen ja Vinen ja Tourte
lotin (1970) esittämiin mustaliuskeiden keskiarvoihin. 

Petrofysiikka 

Mustaliuskeiden petrofysikaalisiin ominaisuuksiin vaikuttavat olennaisesti vam 
grafiitti ja rautakiisut , niiden määrä ja tekstuuri kivessä. 

Grafiitti on metallinen johde, jonka ominaisvastus on yleensä 10- 3-10-6 Dm. Py
riitti ja magneettikiisu ovat metallisia puolijohteita, joiden ominaisvastus on 10-2-10- 5 
Dm. 

Vaikka grafiitin raekoko on mustaliuskeissa suhteellisen pieni, grafiittirakeet ovat 
suomumaisen asunsa vuoksi yleensä hyvässä galvaanisessa kontaktissa toisiinsa, ja sen 
vuoksi mustaliuskeet ovat hyviä johteita jo pienissäkin grafiittipitoisuuksissa. Hiilipitoi
suuden kasvu laskee ominaisvastusta aluksi voimakkaasti, mutta kun hiiltä on yli 10 %, 
ominaisvastus vähitellen asettuu 10- 3 Dm:n tasolle Tavallisten mustaliuskeiden (hiili alle 
10 %) ominaisvastus on 1-10- 2 Dm. Ominaisvastuksen ja hiilipitoisuuden välisessä relaa
tiossa on useimmiten voimakasta hajontaa (kuva 4). 

Kiisut vaikuttavat pieninä pitoisuuksina ominaisvastukseen selvästi vähemmän 
ku in grafiitti (kuva 5). Syynä on kiisujen tekstuuri, ne esiintyvät tyypillisesti pirotteena , 
jonka galvaaniset yhteydet ovat merkittävästi huonommat kuin grafiitin. Kiisut lisäävät 
mustaliuskeen johtavuutta vasta varsin runsaina pitoisuuksina, jolloin ne ovat erinomai
sessa kontaktissa toisiinsa ja grafiittiin. 

Tätä ominaisvastuseroa on tehokkaasti hyödynnetty Talvivaaran polymetallisen 
mustaliuskemuodostuman tutkimuksissa, joissa monitaajuusslingramin avulla voitiin erot
taa mineralisoitunut ja tavallinen mustaliuske (Tervo 1980). 

Mustaliuskeiden magneettiset ominaisuudet vaihtelevat hyvin voimakkaasti mag
neettikiisun vaihtelun mukaan. Hyvin grafiittiset mustaliuskeet ovat ei-magneettisia (sus
keptibiliteetti alle 1000 X 10-6 SI), mutta muissa mustaliuskeissa (Lehtonen 1981, Tervo 
1980) skaala on paljon laajempi (suskeptibiliteetti 1 X 10- 6-10000 X 10-6 SI). 



Kuva 4. Esimerkki hiilipitoisuuden 
ja induktiivisesti mitatun ominais
vastuksen välisestä relaatiosta. 
Fig. 4. Relation between carbon con
tent and electric resistivity, graphite 
schisI, Juuka, Finland. 

Kuva 5. Esimerkki rikkipitoisuuden 
ja ominaisvastuksen välisestä relaa
tiosta. Näyteaineisto sama ku in ku
vassa 4. 
Fig. 5. Relation between sulphur con
tem and electric resistivity. Samp/es 
as in Fig. 4. 
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Grafiittiliuskeiden alhaista suskeptibiliteettia on voitu käyttää hyväksi energiagra
fiitin etsinnässä, sillä hiilirikkaat grafiittiliuskeet eivät aiheuta magneettista anomaliaa. 
Geologian tutkimuskeskuksen grafiittitutkimuksissa on empiirisesti todettu , että magneet
tikiisun läsnäollessa on mustaliuskeessa harvoin anomaalisia hiilipitoisuuksia. 

Magneettikiisupitoisiin mustaliuskeisiin liittyy remanenssia, mutta Q-arvot ovat hyvin 
vaihtelevia, esimerkiksi Outokummun alueella 0-21 (Lehtonen 1981) ja Talvivaarassa 
10-20 (Tervo 1980). Suskeptibiliteetin ja remanenssin välillä on yleensä se\vä relaatio 
(kuva 6). Relaation kulmakertoimen avulla voidaan karkeasti arvioida keskimääräinen Q
arvo, joka kuvan 6 tapauksessa on 5-10. Remanenssin suunta ei yleensä yhdy maan 
magneettikentän suuntaan ja suunnissa on voimakasta hajontaa (Lehtonen 1981). 

Mustaliuskeiden tiheyttä säätelevät pääasiassa grafiitin ja rautakiisujen määrä ja 
keskinäiset suhteet. Silikaattimineraalien tiheys on yksinkertaisimmassa (kvartsi + kiille + 
maasälpä) tapauksessa 2,6-2,7 g/cm3. Mikäli mukana on karsimineraaleja, kuten tremo
liittia, tiheys vastaavasti kasvaa. Grafiitin tiheys (2,2 g/cm3) on pienempi kuin silikaatti
mineraalien ja rautakiisujen puolestaan suurempi kuin silikaattimineraalien (pyriitillä 
4,9-5,2 g/cm3, magneettikiisulla 4,6-4,65 g/cm3). Grafiitin pitoisuuden kasvaessa mus
taliuskeen tiheys pienenee, mutta rikkipitoisuuden kasvaessa tiheys toisaalta kasvaa (ku
va 7). 
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Kuva 6. Suskeptibiliteetin ja rema
nessin (NRM) välinen relaatio mus
taliuskeissa . Geologian tutkimuskes
kuksen grafiittiprojektin näyteaineis
toa eri puolilta Suomea . 
Fig. 6. Relation between susceptibili
ty and natural remanent magnetizati
on in some Finnish black schists . 

Kuva 7. Esimerkki hiilipito isuuden ja kap
paletiheyden välisestä riippuvuudesta . Suo
ra t esittävät teoreettista mineraalikoostu
muksen perusteella laskettua tiheyttä eri 
rikkipitoisuuden arvoilla. Näyteaineisto on 
sama kuin kuvassa 4. 
Fig. 7. Relation between carbon content and 
bulk density . Parallellines with sulphur con
tent as a parameter give theoretical bulk 
density values based on mineral composition. 
Sampies as in Fig. 4. 

Mustaliuskeiden esiintyminen 

Mustaliuskeiden esiintyminen Suomessa 

Kallioperäkarttojen perusteella mustaliuskeet ovat varsin harvinaisia kivilajeja 
liuskealueillamme. Mittakaavassa 1 : 100000 olevissa kivilajikartoissa on liuskealueilla ta
vallisesti vain muutamia paljastumia karttalehteä kohden. Toisaalta lähes kaikilla liuske
alueiden kallioperäkarttalehdillä on mustaliuskemerkintäjä. 

Tämä johtuu siitä , että mustaliuskeet ovat huonosti paljastuneita ja antavat itses
tään vihiä vain geofysiikan ja näytteenoton yhteydessä ja joskus paljastumissa ja tieleik
kauksissa . Erityisen huonosti paljastuneita ovat grafiittirikkaat liuskeet ja helposti rapau
tuvat kiisurikkaat mustaliuskeet. Geologisin ja geofysikaalisin menetelmin hyvin tutkituilla 
alueilla voidaan mustaliuskeiden prosentuaalista osuutta ympäräivistä kivilajeista arvioida 
karkeasti kirjallisuudessa esitettyjen tietojen pohjalta: 
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no in 0,2 % Ylä-Jatulin kivistä 
(Pekkarinen 1979) 
no in 10 % Ylä-Jatulin kivistä 
(Laajoki ja Saikkonen 1977) 
1 % koko Jatulin kivistä 
(Silvennoinen 1972) 
noin 5 % Kolarin vihreäkivimuodostumasta 
(Hiltunen 1982). 

Esimerkit ovat alueilta, joilla mustaliuskeita esiintyy runsaasti. Todennäköisesti 
mustaliuskeiden osuus on jopa hieman yliarvioitu. Mustaliuskeiden osuus koko Suomen 
kallioperästä lienee vain tuhannesosia. Tästä huolimatta mustaliuskeet, jotka aiheuttavat 
geofysikaalisia anomalioita, ovat erittäin merkityksellisiä kallioperän stratigrafian selvit
tämisessä ja malmikriittisten alueiden rajaamisessa. Vaikka mustaliuskekerrokset ovat ka
peita, ne ovat erittäin jatkuvia ja geofysikaalisesti hyvin seurattavia poimutuksesta huoli
matta. 

Suomen kallioperän vanhimmat mustaliuskeet ovat iältään arkeeisia. Kuhrnon vih
reäkivialueella esiintyy mustaliuskeita välikerroksina emäksisissä vulkaniiteissa, ja niiden 
hiilipitoisuus on 0,3-7,8 % (Kojonen 1981). 

Keski-Lapin arkeeisilla ja/tai proterotsooisella vihreäkivialueella tavataan kaut
taaltaan runs aast i mustaliuskeita. Jauratsin alueen grafiittipitoiset liuskeet esiintyvät lap
ponisen kvartsiitin päällä mafisten metavulkaniittien ja komatiittien välissä (Saverikko 
1983). Jauratsin grafiittiliuskeissa pitoisuudet ovat 5-22 % C ja 3-31 % S (Sarapää 
1982). 

Kittilässä Porkosen - Pahtavaaran alueella ovat grafiitti- ja sulfidipitoiset liuskeet 
yleisiä rautamuodostumien suldifasieksessa (Paakkola 1971). 

Kolarin alueen vihreäkiviin liittyy grafiittiliuskehorisontteja (keskimäärin 10-
20 % C), joissa on karbonaatti- ja karsikivivälikerroksia (Hiltunen 1982). Grafiittipitoisia 
liuskeita tavataan myös Rautuvaaran karsirautamalmin lähiympäristössä. Kolarin grafiitti
rikkaat liuskeet ovat stratigrafisesti korreloitavissa Ruotsin Vittangin grafiittiliuskeisiin. 

Keski-Lapin lapponisen vihreäkivikompleksin yläosassa esiintyvät fylliitit, tuffiitit 
ja kiilleliuskeet ovat usein grafiittipitoisia. Tähän kivilajiympäristöön liittyy monia mal
mimineralisaatioita: Pahtavuoma (Cu-U), Riikonkoski (Cu), Saattopora (Cu) ja Sirkka 
(Cu-Au) (lnkinen 1979). Pahtavuoman eri malmityypeissä koostumus on 0,7-2 % C ja 
1-3 % S sekä Riikonkosken mustaliuskeissa 3,5-13 % C ja 0-25 % S (Sarapää 1982). 
Myös Kiirunan Viscarian Cu-malmi Ruotsissa ja Bidjovaggenin Cu-malmi Finnmarkissa 
Norjassa liittyvät vihreäkivikompleksin metasedimentteihin. 

Karjalaisen liuskevyöhykkeen mustaliuskeet voidaan jakaa kahteen stratigrafiseen 
pääryhmään: vanhempaan Jatuliin ja nuorempaan Kalevaan. Jatulisia mustaliuskeita 
esiintyy Pohjois-Karjalan, Kainuun, Kuusamon ja Peräpohjan liuskealueilla (Pekkarinen 
1979, Laajoki ja Saikkonen 1977, Silvennoinen 1971), ja ne ovat kerrostuneet matalanme
ren ympäristössä yhdessä dolomiittien, vulkaniittien ja fylliittien kanssa. 

Pohjois-Karjalan jatuliset mustaliuskeet ovat osin varsin hiilirikkaita. Kiihtelysvaa
rassa on no in 10 m paksu hiilikerrostuma, jossa keskimääräinen hiilipitoisuus on 30 % ja 
rikkipitoisuus 2 %. Juuassa grafiittiliuskeiden paksuus on 5-30 m sekä hiilipitoisuus 
18,5 % C ja rikkipitoisuus 2,0 % S. Eräät viitteet tukevat käsitystä, että vastaavan tyyppi
siä hiililiuskeita esiintyy myös Peräpohjan liuskealueella (Sarapää ja Kukkonen 1983). 

Kainuun jatulisiin mustaliuskeisiin liittyy paikoin metallirikastumia, joista tunne
tuin on Sotkamon Talvivaaran Ni-mineralisaatio (Ervamaa ja Heino 1983). 

Puolangalla edustaa osa jatulisista mustaliuskeista rautamuodostumien sulfidifa
siesta ja sisältää runsaasti pyriittiä ja magneettikiisua (Laajoki ja Saikkonen 1977). 

Kalevan ryhmän mustaliuskeet ovat edustettuina Pohjois-Karjalan, Kainuun, Poh
jois-Pohjanmaan ja Peräpohjan liuskealueilla. Ympäristön kivilajit ovat pääasiassa grau
vakkamaisia kiilleliuskeita ja emäksisiä vulkaniitteja. Kalevalaisia mustaliuskeita on tutkit
tu perusteellisemmin ainoastaan Outokumpu-jakson osalta (Peltola 1960, 1968), jossa mus
taliuskeet reunustavat serpentiniiteistä, dolomiiteista, karsista ja kvartsiiteista (cherteistä) 
koostuvaa malmikriittistä horisonttia. 

Svekofennialaisella liuskevyöhykkeellä Tampereen ja Pohjanmaan liuskejaksoissa 
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on myös yleisesti mustaliuskeita. 
Tampereen liuskejaksolla mustaliuskeet liittyvät tyypillisesti kerrallisiin fylliittijak

soihin ja grauvakoihin. Tampereen liuskejaksolla mustaliuskeet ovat usein grafiittiköyhiä 
rikki- ja magneettikiisupitoisia liuskeita, kuten Luhangalla (15-20 % C ja 2 % S) ja 
Vammalassa (10 % C) (Sarapää 1982). 

Aerofysikaalisen aineiston perusteella Tampereen liuskejakson mustaliuskeet ovat 
erittäin jatkuvia. Eräitä horisontteja voidaan seurata pelkästään korkealentomagneettisilla 
kartoilla useita kymmeniä kilometrejä. Maanpintageofysiikan avulla voidaan arvioida gra
fiitti- ja sulfidipitoisten liuskeiden olevan Kuhmoisten ja Eräjärven alueen suprakrustisista 
kivilajeista kuitenkin vain noin 2 %. Mustaliuskekerrokset ovat enimmäkseen hyvin ohui
ta, yli puolet johteista on alle 10 m leveitä (Geologian tutkimuskeskuksen grafiittiprojektin 
tutkimukset vuonna 1983). 

Tampereen liuskejaksolla on Näsijärven rannalla Aittolahdella tavattu fylliiteistä 
niin sanottuja hiilipusseja (Corycium enigmatum), jotka ovat isotooppikoostumuksensa 
perusteella eloperäistä ainesta (Rankama 1948). 

Pohjanmaan liuskejaksolla mustaliuskeet ovat yleensä amfiboliittien yhteydessä, 
jotka ovat alkuaan vulkaanisia kivilajeja. Mustaliuskeet ovat sekä grafiitti- että sulfidipi
toisia (Marmo ja Mikkola 1951, Marmo 1960), paikoin selviä grafiitti-sulfidiliuskeita (ku
ten Raisjoella). Hiilirikkaissa grafiittiliuskeissa on hiiltä 5-30 % (Merijärvi ja Lapua). Pat
tijoen Mn-pitoisessa sulfidiaiheessa on rikkiä noin 10 % (Sarapää 1982). 

Lounais-Suomen liuskejaksolla ovat mustaliuskeet hyvin harvinaisia (Väyrynen 
1954). Tämä saattaa johtua korkeasta metamorfoosiasteesta, joka on johtanut grafiitin 
tuhoutumiseen. Paikallisesti alueen gneisseissä tavataan pieniä grafiittilinssejä (Laitakari 
1925). 

Mustaliuskeet ja sulfidimalmit 

Edellä on jo mainittu, että "varsinaiset" metallimalmit esiintyvät mustaliuskeiden 
läheisyydessä kuten eräiden Lapin metallimineralisaatioiden ja Outokummun malmiesiin
tymän suhteen. Tähän voitaisiin vielä lisätä Vihannin , Pyhäsalmen ja Hammaslahden ker
rossidonnaiset sulfidimalmit sekä Kotalahden, Laukunkankaan ja Vammalan emäksisiin ja 
ultraemäksisiin intruusioihin liittyvät sulfidimalmit. 

Malmiesiintymien ja mustaliuskeiden lähekkäisyys on innostanut geologeja eri ai
kakausina selittämään malmien syntyä niin , että metallit olisivat lähtöisin mustaliuskeista 
tai peliittisistä sedimenteistä (Gavelin ja Grip 1946, Saksela 1957, Vaasjoki 1966, Hyväri
nen et al. 1977). 

Marmo (1960) kuvasi Suomen sulfidi- ja grafiittipitoisia mustaliuskeita ja ni iden 
läheisyyteen liittyviä malmeja (Luikonlahti, Outokumpu, Otravaara, Vihanti) ja totesi, että 
jonkinlainen geneettinen yhteys täytyy olla malmeilla ja sulfidi- ja grafiittipitoisilla lius
keilla. 

Outokumpu-tyyppiset malmit sijaitsevat kivilajimiljöössä, jota luonnehtivat kale
vaisessa kiilleliuskeympäristössä mustaliuskeet, Outokumpu-tyyppiset kvartsiitit, erilaiset 
karsikivet, dolomiitit ja serpentiniitit. Outokumpu-jaksolla mustaliuskeet sijaitsevat yleen
sä kiilleliuskeiden ja kvartsikivien välissä. Mustaliuskeet ovat raitaisia ja niiden rakenne 
johtuu hienorakeisten hiili- ja kiillepitoisten kerrosten sekä karkeampien kvartsi- ja sulfi
dipitoisten kerrosten vuorottelusta. Kemiallisen koostumuksen perusteella mustaliuskeet 
olivat alkuaan savisia hiili- ja sulfidipitoisia sapropelisedimenttejä (Peltola 1960, 1968). 

Synnyltään Outokumpu-tyyppiset malmit ovat merellisiä, strata-bound-tyyppisiä 
vulkaanis-ekshalatiivisia malmeja (Koistinen 1981). Mustaliuskeilla Outokumpu-tyyppisten . 
kivien yhteydessä ei oie ilmeisesti ratkaisevaa merkitystä itse malm in synnyn kannalta , 
vaan ne kuuluvat siihen sedimentaatioon, jossa Kalevan kiille- ja mustaliuskeet ovat ker
rostuneet. Mustaliuskeet kuvastavat merellistä hidasta sedimentaatiota hapettomissa olois-
sa. 

Kotalahden ja Laukunkankaan Ni-Cu-malmien yhteydessä tai välittömässä lähei
syydessä esiintyy mustaliuskeita. Grundströmin (1980) mukaan esiintyy Laukunkankaan 
ultraemäksisessä intruusiossa mustaliuskeita ja grafiittipitoisia liuskeita kahdenlaisessa ase
massa: sivukivinä ja fragmentteina intruusion sisällä. Intruusion sisällä olevissa mustalius
keissa on selvästi suuremmat Ni-pitoisuudet kuin sivukivinä olevissa mustaliuskeissa. 
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Kota1ahdessa sijaitseva Jussin ma1mi on Koskisen (1980) mukaan karsi-kvartsiitti-mus
ta1iuskehorisontissa, ma1min pituus on 80-90 metriä, ja se sijaitsee 150 metriä itään 
Kota1ahden intruusiosta. Särkyneeseen kiveen on tuonut malmia mafinen magma, josta 
silikaatit ovat kiteytyneet ja sulfidisula on tektonisen aktiivisuuden vaikutuksesta tunkeu
tunut myöhäisessä vaiheessa kivilajihorisonttiin (Haapa1a 1969). Mustaliuskeilla ei oIe 
malmin syntymisen kannalta ollut näissä tapauksissa mitään merkitystä, joskin kumman
kin malm in mustaliuskeissa on yhtä suuria Ni-pitoisuuksia kuin ma1meissa. 

Skelleften alueella Ruotsissa liittyvät Pb-Cu-Zn-malmit vu1kaniittisarjoihin, joskin 
hyvin monet sijaitsevat lähellä fylliitti- ja vulkaniittisarjojen kontaktia happamissa tai in
termediaarisissa pyroklastisissa kivissä lähellä mustaliuskeita, jotka muodostavat fylliitti
muodostuman alimmat osat. Jotkut malmilinsseistä sijaitsevat mustaliuskeiden alimmissa 
osissa. Vaikka Skelleften alueella malmit sijaitsevat eri stratigrafisilla tasoilla, useimmat 
merkittävistä esiintymistä sijaitsevat alemman vulkaniittisarjan kontaktissa. Geologisilla 
olosuhteilla on ollut suurempi merkitys malmien sijoittumiseen kuin stratigrafisella asemal
la. Petrologinen assosiaatio merkitsee malmien syntyneen submariinisissa vulkaanisissa 
oloissa, joissa hapan vulkanismi alkoi vähetä ja kemialliset ja rapautumissedimentit alkoi
vat vallita (Rickard ja Zweifel 1975). 

Vaikka mustaliuskeilla ei näytä edellä kuvatuissa esimerkeissä olevan olennaista 
merkitystä sulfidimalmien genetiikan kannalta , ne ovat hyvin tärkeitä johtohorisontteja 
itse malmiesiintymiä paikannettaessa. 

Mustaliuskemalmit 

Sotkamon Talvivaarassa oleva Ni-Cu-Zn-pitoinen mustaliuske-esiintymä (kuva 8) 
kuuluu stratigrafisesti Merijatulin muodostumiin. Mineralisoitunut mustaliuske on strati
grafisesti tavallisen mustaliuskeen sisällä, ja siinä on Ni-, Cu-, Zn- ja Mn-sulfideja. Talvi
vaaran mustaliuskeessa on no in 300 miljoonaa tonnia mineralisoitunutta kiveä, jonka kes
kipitoisuus on 0,26 % Ni, 0,15 % Cu, 0,54 % Zn , 1,0 % Mn ja 8 % grafiittista hiiltä. Tär
keimmät sulfidit ovat pyriitti, magneettikiisu , Mn-rikas sinkkivälke, pentlandiitti ja kupa
rikiisu (Ervamaa ja Heino 1980, 1983). 

Yläpermikautinen (yli 225 Ma) kupariliuske (Kupferschiefer) peittää alleen varsin 
laajan osan (n. 600000 km 2) Keski-Euroopan pohjoisosista ja myös Englannista. Tämä 
merellinen, bitumipitoinen savi-karbonaattilieju on ollut tieteellisen ja taloudellisen kiin
nostuksen kohteena jo yli sadan vuoden ajan. Tällä hetkellä kupariliusketta louhitaan 
DDR:ssä ja Puolassa . Kupferschiefer sisältää noin 50 % kvartsia ja serisiittiä, 30 % karbo
naattia, 10 % bitumia ja 10 % sulfideja eli kuparikiisua, borniittiä, kalkosiittia, sinkkiväl
kettä , pyriittiä, Iyijyhohdetta ja tertaedriittiä (Baumann 1976). Yli 0,3 %:n Cu-pitoisuuden 
arvioidaan kattavan 0,3 % ja yli 0,3 %:n Zn-pitoisuuden noin 5 % koko kupariliuskeen 
peittämästä alueesta. Lyijyn pitoisuus on kuparin ja sinkin pitoisuuksien vä1illä (Wedepoh1 
1971). Kupariliuskeen paksuus on korkeintaan muutamia metrejä. 

Kupariliuskeen synty liittyy permikautisen Zechstein-meren transgressioon. Kupa
riliuskeen detritaalinen aines on hyvin vähäistä ja bitumipitoisuus korkea, mikä merkitsee 
runsasta mikroeliöstöä meressä. Kuparin , sinkin ja lyijyn lisäksi kupariliuskeessa on ano
maalisen suuria V-, Mo-, Ni-, Cr-, U- ja Co-pitoisuuksia, mikä viittaa meriveden poikkea
vaan koostumukseen. Tähän viittaa myös karbonaatin Mn-pitoisuus. Metallit ovat toden
näköisesti peräisin "punaisista kerrostumista", jotka sisä1tävät puujätettä, hii1iyhdisteitä ja 
näihin pelkistäviin kerroksiin kertyneitä alkuaineita (Pb , Cu, U, Bi, Zn, Ag, Ni, Cr, Mo, 
As, Sb). Metallit ovat liuenneet näistä kerroksista hapettavissa oloissa ja saostuneet kupa
riliuskeisiin (Wedepohl 1965, 1971). Metallien hydroterminen alkuperä ei oie Wedepohlin 
(1971) mukaan mahdollinen. 

Ruotsin alunaliuskeet tunnetaan U- ja V-rikkaina mustaliuskeina. Stratigrafisesti 
ne sijoittuvat kambrikautisten hiekkakivien ja ordoviikkikautisten ka1kkikivien vä1iin 
(noin 500 Ma). Alunaliuskeita on hyödynnetty pääasiallisesti öljyn vuoksi Närkessä ja 
uraanin vuoksi Ranstadissa. 

Alunaliuskeet jaetaan kolmeen yksikköön, ala-, keski- ja yläosaan. Yläosa on pak
suudeltaan 9-10 metriä, se koostuu bitumipitoisesta kalkkikivestä, uraanirikkaasta lius
keesta ja y1impänä liuskekerroksesta. Uraanirikas liuske sisältää mustaliusketta, bitumipi-
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Kuva 8. Sotkamon Talvivaaran geologinen kartta . 
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Fig. 8. Geological map 0/ the mineralized black schist deposit 0/ Talvivaara in Sotkamo, Finland. 

toista kalkkikiveä sekä uraani- ja hiilirikkaita linssejä. Tämän kerroksen kokonaispaksuus 
on 3,5 metriä. Tällaisten linssien uraanipitoisuus voi olla jopa 5000 ppm ja orgaanisen 
aineksen osuus 50-70 %. 

Alkuainejakaumat Ruotsin mustaliuskeissa vaihtelevat stratigrafisen ja alueellisen 
sijainnin mukaan. Korkeimmat U-pitoisuudet (yli 200 ppm) ovat yläkambrikautisissa mus
taliuskeissa. Korkeimmat V-pitoisuudet (0,2 % V) ovat ordoviikkikautisessa Dictyomena
liuskeessa, jonka paksuus on 1-2 m. 

Ranstadin alueella on uraanirikkaan kerroksen paksuudeksi todettu keskimäärin 
3,6 metriä ja keskipitoisuudeksi 305 ppm U. Tämä kerrostuma sisältää 92-94 % musta
liusketta, 4-6 % bitumipitoista kalkkikiveä ja 2 % uraani- ja hiilirikkaita linssejä (Wilson 
1981 ). 
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Viron öljyliuske ("palava kivi") on samanikäinen ku in Ruotsin alunaliuskeet. Pa
lavaa kiveä hyödynnetään energiatuotannossa. Eräs suurimmista öljyliuske-esiintymistä on 
USA:n tertiäärinen Green River -muodostuma Coloradossa, Wyomingissa ja Utahissa 
(SOU 1977). 
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KALLIOPERÄKARTAN LAADINTA 

Ahti Silvennoinen 

Silvennoinen, A., 1985. Compiling a geological map. Geological Survey 0/ Finland, Report 
lnvestigation 69, 85-93. 9 figures. 

The stages in the compiling of a geo logica l map and the use of various data bases 
a re reviewed . The a im is to show the underl ying connections with geophysics; details of 
work methods a re not therefo re given . Geological maps a re compiled in the fo llowing 
stages : collection and editing of data ; planning of fi eld work ; implementation of fi eld 
work ; handling of data and presentation of results. 

Geological Survey 0/ Finland 
PB 77 
SF-96 / 01 R OVANIEMI, FlNLAND 

Johdanto 

Kallioperäkartoituksella on Suomessa pitkät perinteet. Jo viime vuosisadalla kar
toitettiin Etelä-Suomessa laajoja alueita ja kartoilla kuvattiin sekä kallioperää että maape
rää. Seuraava vaihe oli systemaattinen kallioperäkartoitus mittakaavassa 1 : 400000 pa i
nettavia karttoja varten . Tämä kartoitusohjelma saatiin loppuun 1960-1uvulla, mutta jo 
paljon aiemmin , 1940-1uvun lopulla , aloitettiin tarkempi , tälläkin hetkellä jatkuva kartoi
tusohjelma, jonka tuotteena syntyvät kallioperäkartat painetaan mittakaavassa 1 : 100 000. 
Tämä kartoitusohjelma on nykyisen Geologian tutkimuskeskuksen kallioperäkartoitukses
ta vastaavan kallioperäosaston päätehtävänä. 

Jos tarkastellaan asiaa laajemmin, kallioperäkartoitusta tehdään tällä hetkellä mo
nissa eri organisaatioissa ja monin erilaisin tavoittein. Aluksi onkin syytä tarkastella lyhyes
ti sitä , mitä kallioperäkartoilla yleensä esitetään. 

Kallioperäkartoituksen tuotteina tulostetaan monenlaisia karttoja , joiden sisältö 
riippuu siitä , mihin erityistarkoitukseen kartta on laadittu . Voimme erotella erityisiä lito
logisia karttoja , tektonisia karttoja , metamorfisia karttoja ja stratigrafisia karttoja . Myös 
erilaiset geologiset profiiliesitykset voitaneen lukea kallioperäkarttojen joukkoon. Tämä 
jaottelu perustuu siihen , mitä erityistä geologian osa-aluetta kartalla pyritään korostetusti 
esittämään. Esitysmittakaavan mukaan voidaan puhua detaljikartoista ja esimerkiksi laa
joista geologisista yhteenvetokartoista. 

Yleensä geologiset kartat ovat yhdistelmiä edellämainituista päätyypeistä, ja käyt
täjän onkin syytä huolellisesti perehtyä kallioperäkartan lajiin ennen sen käyttämistä, kos
ka kartan luettavuuden säilyttämiseksi joudutaan aina jättämään tavoitteen kannalta vä
hemmän tärkeitä yksityiskohtia pois. Tässä yhteydessä voidaan tietenkin tuoda esille myös 
se, että kartan tekijän tai teettäjän on syytä huolellisesti harkita kulloistakin tarvetta, 
koska koko kallioperäkartoitusprosessi on luonnollisesti harkittava tavoitteena olevan kal
lioperäkartan lajin mukaisesti. Pelkkä maininta "kallioperäkartta" tai "geologinen kartta" 
on aivan riittämätön esimerkiksi kartoitukseen liittyvän toimeksiannon yhteydessä. 
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Kallioperäkartan laadinnan eri vaiheet 

Koska tämän esityksen tarkoitus on kuvata kallioperäkartan laadinnan eri vaiheita 
ja kertoa millaisia tietoja ja millä tavoin niitä eri vaiheissa hyödynnetään, on varmasti 
tehokkainta käydä läpi toiminnan eri vaiheet siten, kuin ne käytännössä tapahtuvat. Seu
raavassa esitetäänkin siis eräs käytännön esimerkki tukeutuen mahdollisimman paljon ai
koinaan tehdyn työn yhteydessä syntyneeseen materiaaliin. 10itakin kuvia on jouduttu 
parantelemaan, mutta asiasisältöjen muuttamista on pyritty välttämään. Esimerkkitapaus 
on Kuusamon liuskealueelta, missä on tehty kallioperäkartoitusta vuodesta 1966 lähtien. 
Kallioperäkarttalehti 4613 Rukatunturi on painettu vuonna 1982, ja esimerkkialue on sen 
lounaisosasta (kl 4613 01), missä geologiset olosuhteet ovat erityisen otolliset tämänkaltai
sen käsittelyn kannalta. 

On huomattava, että alueelta ei ollut käytettävissä matalalentogeofysikaalisia mit
tauksia, millä ei oie kuitenkaan tämän esityksen kannalta merkitystä. Työskentelyn peri
aatteet ovat aivan samat, eikä tässä yhteydessä oie mahdollisuutta aineistojen käytön yksi
tyiskohtien selvittämiseen. 

Kallioperäkartan laadinta voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin, ja tätä jakoa nouda
tetaan seuraavassa esityksessä: 
1) tietomateriaalin keruu ja muokkaus, 
2) maastotöiden suunnittelu, 
3) maastotöiden tekeminen, ja 
4) tulosaineiston käsittely ja tulosten esittäminen. 

Tietomateriaalin keruu ja muokkaus 

Tämä vaihe on ai na syytä tehdä huolellisesti, olipa kallioperäkartoituksen tavoite 
mikä tahansa. Koko Suomen alueelta on saatavilla varsin paljon aiemmin tehtyjen tutki
musten geologisia tutkimustuloksia. Tietomateriaalien ei välttämättä pidä olla vain geolo
gista aineistoa, vaan tässä vaiheessa kootaan käyttöön myös esimerkiksi topografikartat, 
tiekartat ja muu pohja-aineisto, jota käytetään myös maastotyövaiheessa teknisenä apuvä
lineistönä. Huomattavaa on, että esimerkiksi GT-kartoista, jotka ovat mittakaavassa 
1 : 200 000, voidaan nähdä erinäisiä kallioperätietoja geograafisten asioiden lisäksi. 

Varsinaiseen kallioperäkartoitukseen liittyviä tietomateriaaleja ovat ilmavalokuvat 
eri mittakaavoissa ja stereopeittoisina sekä harvemmin väri- tai väärävärikuvina. Erityisen 
tärkeitä ovat geofysikaalisten mittausten tulokset, jotka on huolellisesti koottava ja muo
kattava sopivaan esitysmuotoon jatkotyöskentelyä varten. 

Painetut julkaisut ovat tietolähde, jonka saa varsin helposti käyttöönsä kirjastosta 
ja yleensä jo tämä aineisto mahdollistaa melko seikkaperäisen kohdealueen yleisen geolo
gian selvittämisen, joten Suomessa ei juuri koskaan tarvitse aloittaa kallioperäkartoitusta 
tyhjästä. 

Vaikeampaa on hankkia käyttöönsä arkistotietoaineistoa eli erilaisia raportteja ai
kaisemmin tehdyistä geologisista tutkimuksista, mutta aina maksaa vaivan selvittää myös 
tämä aineisto ja perehtyä siihen. Tässä yhteydessä on mainittava Rautaruukki Oy:n RAET
SU-projektin yhteydessä teettämä tutkimusihdeksi Suomen alueella tehdyistä geologisista 
tutkimuksista ja niiden tulosaineistoista. Tämä tutkimusindeksi lienee melko vapaasti 
kaikkien käytettävissä jo tällä hetkellä, ja joka tapauksessa se tulee vapaaseen käyttöön 
lähivuosina. Tuota tutkimusindeksiä tulisikin pitää ajantasalla jatkuvasti. 

Mittavan tietoaineiston muodostavat aikaisemmin suoritettujen systemaattisten 
kallioperäkartoitusten kenttätyöpäiväkirjat (kuva 1) ja kenttäkartat (kuva 2), joita on ar
kistoituina Geologian tutkimuskeskuksen arkistossa. 

Kun karttamuotoista aineistoa kerätään, huomataan heti, että mittakaavat muo
dostavat erityisen ongelman. Karttamuotoisen tietoaineiston muokkaus onkin pääasiassa 
muutoksia johonkin sopivaksi katsottuun mittakaavaan. Tämä työvaihe on ollut yllättä
vän vaikea, mutta viime aikoina on saatu käyttöön tehokkaita ja hyviä reprokameroita, 
joilla voidaan tehdä myös värikopioita kohtuullisen halvalla. Seuraava vaihe on varmasti 
graafisten näyttöpäätteitten käyttö, sillä tätä työskentelytapaa kehitetään vilkkaasti. Useita 
tietoaineistoja on jo tällä hetkellä A TK-muodossa, ja kallioperäkartoitukseen liittyvä tie
toaineiston muokkaus tehdäänkin nykyään yhä useammin tietokoneella. 



Kuva 1. Merkintöjä W.W. Wilkmanin kenttäpäivä
kirjasta vuodelta 1907 Kuusamon pitäjän pohjois
osista. Geologian tutkimuskeskuksen arkisto. 
Fig. 1. Entries in W. W. Wilkman's field diary for 
1907 for the northern part of the parish of Kuusamo. 
Archives of the Geological Survey of Finland. 

Kuva 2. Osa W.W. Wilkmanin kenttäkarttaa vuo
den 1906 tutkimuksista Kuusamon alueelta. KI 
461301, 10 km X 10 km. Geologian tutkimuskes
kuksen arkisto. 
Fig. 2. Apart of W. W. Wilkman's fleld map for his 
investigations in the Kuusamo area in 1906. Map 
sheet (MS) 461301, 10 km X 10 km. Archives of 
the Geological Survey of Finland. 
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Kootun tietoaineiston avulla perehdytään kartoitettavan alueen geologiaan, ja ai
neistoa monipuolisesti tulkiten ja käsitellen se saatetaan tehokkaimmin käyttökelpoiseen 
muotoon kallioperäkartan laadintaa ja muuta jatkotyöskentelyä varten . Ilmakuvista löyde
tään usein viitteitä kivilajien kulkusuunnista ja siirrosten mahdollisista sijaintipaikoista ja 
suunnista (kuva 3). Nämä piirteet siirretään karttapohjille esimerkiksi siten, että ne ensin 
stereotarkastelun yhteydessä piirretään ilmakuvan päälle asetetulle kalvolle, josta ne jolla
kin sopivalla menetelmällä (esimerkkitapauksessa pantografilla) viedään kartalle (kuva 4). 

Geofysikaalista aineistoa käytetään hyväksi luonnollisesti ni in hyvin kuin mahdol
lista. Alueellisen yleistarkastelun lisäksi voidaan esimerkiksi magneettisilta lentokartoilta 
tulkita kontaktien paikkoja ja kivilajiyksiköitten kaateita käyttäen ensisijaisesti silmämää
räisiä arviointimenetelmiä, ellei tarkempaan työskentelyyn oie tarvetta. Tämä työvaihe on 
myös otollinen asiantuntija-avun käyttöön ja yhteistyöhön geofyysikkojen kanssa. Kun 
esimerkkialueelta oli käytettävissä vain korkealentomittaustulokset, on tässä esimerkkinä 
erään keskeisen geologisen raken teen yli piirretty profiili magneettisesta kartasta (kuvat 5 
ja 6), josta voitiin arvioida magneettisen kivilajiyksikön paksuutta ja kaadetta sekä päätel
lä, että kyseinen rakenne oli synkliini. Tällaisia profiileja on tietenkin syytä käyttää silloin, 
kun käyräkartoilta ei suoraan erota kyseisiä seikkoja . 
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Kuva 3. Ilmakuva mittakaavassa noin 1 : 60000 käsiteltävästä a lueesta. KI 4613 01,10 km X 10 km' 
Fig. 3. Aerial photograph at aseale 01 about 1,' 6000001 [he same area. MS 4613 01, 10 km X 10 km . 

Kuva 4. Ilmakuvatulkinnat siirrettyinä topografikartalle mittakaavassa 
1:100000. KI4613 01,10 km X 10 km. 
Fig. 4. Aerophoto interpretations transierred to a topographie map at a 
seale oll " 100000. Ms 4613 01, 10 km X 10 km. 
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Kuva 5. Käsiteltävän alueen aeromagneettinen kartta, korkealentokartta. 
Kuvassa 6 esitetty profiili on merkitty katkoviivalla, ja kallioperäkartoi
tuksen aikana maastossa mitatut magnetometrausprofiilit on merkitty 
yhtenäisillä viivoilla. KI 4613 01, 10 km X 10 km. 
Fig. 5. Aeromagnetic (high altitude) map of the area. The profile in Figure 
6 is marked with a dashed line, and the magnetometer profiles measured 
during geological mapping in the field are marked with solid lines. MS 
46/3 01, 10 km X 10 km. 
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Kuva 6. Aeromagneettisesta kartasta konstruoitu profiili A-B. Katso kuva 5. 
Fig. 6. Profile A-B constructedfrom aeromagnetic map. See Figure 5. 

Korkealentomittausten sähkömagneettinen mittaustulos on heikko, mutta jotakin 
tietoa sekin antoi tällä alueella. Oheisessa imaginäärikomponenttikartassa (kuva 7) näkyy 
pieniä anomalioita, jotka on myöhemmin todettu johtuvan mustaliuskekerroksista. Mata
lalentomittausalueilla näiden tu losten käyttö on luonnollisesti erittäin paljon tehokkaam
paa. 

Tässä työvaiheessa geofysikaalinen mittausaineisto on erittäin tärkeää, ja sen mah
dollisimman tehokas hyödyntäminen on edellytyksenä hyvän kallioperäkartan aikaansaa
miselle. Samantapainen työvaihe toistuu vielä tarkempana tulosaineiston käsittelyn ja tu
losten esittämisen yhteydessä. 
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KUV3 7. Sähkömagneettisen mittauksen imaginaarikomponentti korkealento
mittauksesta käsiteltävältä alueelta. KI 4613 01 , 10 km X 10 km. 
Fig. 7. The imaginary component 01 high altitude electromagnetic survey lrom the 
area. MS 4613 01, 10 km X 10 km. 

KUV3 8. Materiaalin keruuvaiheessa tehty alustava geologinen tulkinta
kartta käsiteltävästä alueesta. K14613 01, 10 km X 10 km. 
Fig. 8. Preliminary geological interpretation map 01 the area, compiled 
during collection olmaterial. MS 4613 01, 10 km X 10 km. 
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Tietoaineiston keruu- ja muokkausvaiheen jälkeen tiedetään aikaisemmin suoritet
tujen tutkimusten laadusta ja laajuudesta, mikä on välttämätöntä, jotta täydentävät tutki
mustyöt voidaan suunnata oikeisiin kohteisiin oikeanlaajuisina. 

Lopputuloksena tietoaineiston keruusta ja muokkauksesta tulisi oHa jonkunastei
nen alustava geologinen karttakuva alueesta, johon kartoitustyö suuntautuu (kuva 8), sekä 
mahdollisimman hyvä käsitys alueella esiintyvistä kivilajeista. Kivilajien luonne vaikuttaa 
olennaisesti karttakuvaan ja kartoitustyön tekemiseen. 

Maastotöiden suunnittelu 

Tietoaineiston keruu ja sen analysointi on antanut tarvittavan taustan varsinaisen 
kartoituksen työvaiheen, maastotyön suunnittelulle. Tässä yhteydessä voidaan tämä tärkeä 
vaihe kuitenkin ohittaa toteamalla, että kaHioperäkartoitustyön tavoite selvitetään huolel
lisesti ja tuloskartan luonne päätetään mahdollisimman tarkasti, jotta kenttätyön aikana 
voidaan tietoisesti tehdä tarvittavia erityishavaintoja. Myös laatutaso, johon pyritään, on 
päätettävä viimeistään tässä vaiheessa. Suunnittelun tuloksena saadaan aika-, työvoima- ja 
kalustoresurssien tarveselvitys , rahoitustarve ja erityisesti suunnitelma toimenpide- ja työ
vaiheista maastotyön aikana. 

Maastotöiden tekeminen 

Maastotyövaiheessa on tavoitteena täydentää ja tarkistaa aikaisemmin suoritettuja 
tutkimuksia tavoitteeksi asetetun kallioperäkartan aikaansaamiseksi. Tehtävästä riippuen 
maastotöiden kesto luonnollisesti vaihtelee päivistä vuosiin, voipa joskus oHa riittävää laa
tia kallioperäkartta ilman maastotyövaihetta, vain aikaisempaan aineistoon perustuen. 
Tästä esimerkkinä voidaan mainita tänä talvena tehty mittava kallioperäkartta Keski-La
pin vulkaniittialueesta. 

Periaatteessa maastotyön tarkoituksena on tietomateriaalin keruun ja muokkauk
sen tuloksena aikaansaadun kallioperäkartan tarkistaminen, ja sitä varten tehdään kallio
paljastumilla mittauksia ja kivilajimäärityksiä ja otetaan näytteitä jatkotutkimuksia varten . 
Kivilajeista riippuen mittaukset ovat varsin monipuolisia; mitata voidaan esimerkiksi ker
roksellisuus, liuskeisuus, viivaus, poimuakselin ja pohjan suunta sekä materiaalin kuljetus
suunta, joita käytetään karttakuvan laadintaan. 

Maastossa tarkistetaan myös ilmakuvatulkinnoissa saatuja tuloksia ja mahdolli
suuksien mukaan tulkitaan ilmakuvia uudestaan. Esimerkiksi siirrokset, joita voidaan 
usein paikallistaa ilmakuvista, eivät monestikaan näy paljastumissa, koska niihin muodos
tuu yleensä helposti rapautuvia kiviä. Siirroksia joudutaankin säännönmukaisesti paikan
tamaan epäsuorin menetelmin geofysikaalisia paikantamismenetelmiä unohtamatta. 

Kivilajien kontaktien luonteen selvittäminen on eräs olennainen tehtävä, joka on 
hyvin tärkeää kivilajien suhteellisen ja myös absoluuttisen iän sekä geologisen kehityksen 
selvittämisessä. Yleisesti voidaan todeta, että kaikkiin mahdollisiin geologisiin seikkoihin 
kiinnitetään huomiota, vaikkakin kartoitustehtävälle asetettu tavoite edellyttää myös 
maastotyön painottumista tavoitteen mukaisesti . 

Kivilajien laadun ja luonteen selvittämisessä maastotyön eräs tärkeä tavoite on 
selvittää kivilajien geofysikaalisia ominaisuuksia mittaustulosten tulkinnan varmentami
seksi. Jo vuosien ajan on ollut mahdollista selvittää varsin vaivattomasti kivilajien mag
neettisia ominaisuuksia mittaamalla kalliopaljastumien suskeptibiliteetti. Suskeptibiliteetin 
mittaus paljastumista on paljon edustavampi kuin kallionäytteiden mittaus, ja tulisikin 
huolehtia siitä , että kartoitusta suorittavalla henkilöstöllä olisi käytettävissään nykyisin 
hyvin kätevät suskeptibiliteettimittarit. 

Kivilajien tiheyttä ja radioaktiivista säteilyä voidaan myös varsin vaivattomasti 
selvittää maastotöiden yhteydessä, mutta muiden geofysikaalisten ominaisuuksien rutii
ninomainen määritys ei tällä hetkellä oie mahdollista maasto-olosuhteissa. 

Kivilajien luonteen selvittelyyn kuuluu olennaisesti myös kemiallisen koostumuk
sen selvittäminen. Perinteisesti tämä on ollut erityisen merkityksellistä magmakivien suh
teen, mutta analyysitoimintaa pitäisi entistä enemmän suunnata myös sedimenttikiviin , 
jotta laajamittaisten moreenigeokemiallisten tutkimusten tuloksia voitaisiin paremmin 
hyödyntää kallioperäkartoituksessa. 
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Tulosaineiston käsittely ja tu losten esittäminen 

Kartan laadinta voidaan tässä vaiheessa nähdä kaksijakoisena. Toisaalta seI vi te
tään kivilajien syntyyn ja luonteeseen liittyviä seikkoja laboratoriomenetelmin mikrosko
poimalla, toisaalta luodaan ja täsmennetään kallioperäkarttakuvaa tavoitteen mukaisesti. 
Karttaa valmistellaan nyt periaatteessa samoin menetelmin, kuin edellä materiaalin muok
kausvaiheen kuvauksen yhteydessä kävi ilmi. Tässä vaiheessa kuitenkin työ on tarkempaa 
ja kaikki mahdollinen kertynyt tieto tulee yhdistää kallioperäkartassa esitettäviksi tiedoiksi 
ja karttaan liittyväksi raportiksi. 

Kun asiaa tarkastellaan erityisesti kallioperäkartan laadinnan kannalta , työvaiheet 
ja aineiston käsittely vaihtelevat kivilajien luonteesta riippuen. On luonnollista, että esi
merkiksi pääasiassa intrusiivisia magmakiviä käsittävä alue ja sedimenttikiviä käsittävä 
alue poikkeavat toisistaan siinä määrin, että se vaikuttaa myös kartan laadintaan. Olen
nainen merkitys on myös tavoitteena olevan kartan lajilla. Yleensä kuitenkin tarvitaan 
alueen litologinen kartta, jota sitten muunnetaan haluttuun suuntaan, esimerkiksi meta
morfiseksi kartaksi. 

Tavoitteiden mukaisesti siis harkitaan, mitä yksiköitä kartalla tulee esittää ja mitkä 
tavoitteen kannalta tärkeimmät lisämerkinnät merkitään. On syytä korostaa tilanteen va
linnaisuutta. Kaikkea kertynyttä tietoa ei milloinkaan saada esitetyksi ainakaan yhdellä 
kartalla. 

Kallioperäkartan laadinta on varsin monipuolinen tapahtumaketju, jossa erilaisia 
tietoaineksia sulatetaan yhteen ja tämän synteesin tulos esitetään kaksidimentionaalisena. 
Hyvän kallioperäkartan aikaansaaminen edellyttää myös kolmiulotteista ajattelua, eli ulot
tuvuudet maankuoren sisään ja maanpinnasta ylöspäin tulee myös ottaa huomioon. 

Lopullisen kartan laadinta etenee yleensä selkeimmiltä alueilta epävarmempien 
alueiden suuntaan. Esimerkiksi pintasyntyisten kivilajien alueilla on syytä pitää mielessä 
kivilajien kerrosjärjestys, koska sen on toteuduttava koko kartan alueella samana. Kerros
järjestys ja rakennegeologia (poimurakenteet, siirrokset) ovat siis yhdessä ratkaistavia asioi
ta, ja niitä voidaan siten käyttää toistensa tukena. On myös huomionarvoista , että kaikki 
geofysikaaliset anomaliat saavat jonkinlaisen selityksen kallioperäkartassa. 

Kallioperäkartan laadinnan viime vaiheessa on ai na tilanne, jolloin kartalla on vie
lä valkoisia alueita eli alueita, joista ei oie riittävästi tietoja tavoitteenmukaisen kallioperä
kartan aikaansaamiseksi. Tällaiset alueet jätetään joskus kokonaan piirtämättä. Toinen 
mahdollisuus on, että kartoittava geologi käyttää asiantuntevuuttaan ja tekee näiltä on
gelma-alueiltakin parhaan mahdollisen karttaesityksen. Kallioperäkarttaan kertyy täten 
eritasoisesti havaintoihin perustuvia osa-alueita. Kivilajikontaktien piirtämistavalla esi
merkiksi voidaan ilmaista, miten hyvin paikka on perusteltu (kuva 9). 

Tällaisen nykyaikaisen kallioperäkartan aikaansaaminen edellyttää myös geofysi
kaalisten mittaustulosten käyttöä ja usein myös mittaamista tätä tarkoitusta varten. Onkin 
todettava, että geologien tulee yhä enemmän käyttää geofysiikkaa ja geofyysikoitten tulee 
kiinnittää enemmän huomiota mittaustulosten selkeään esittämiseen, jolloin näiden kah
den asiantuntijaryhmän välille voi syntyä hedelmällinen yhteistyö. Geofyysikoilla ei var
mastikaan oie mahdo11isuuksia ol1a mukana kaikissa ka11ioperäkartoitustapahtuman va i
heissa antamassa yleisohjausta, eikä geologien oie mitään syytä ryhtyä itse opettelemaan 
geofysikaalisen tulkinnan kaikkia hienouksia. 

Lopuksi on todettava , että nykyaikainen tietokonetekniikka luo varmasti aivan 
uusia ulottuvuuksia kallioperäkartoittajan tarvitseman hyvin monipuolisen tietojoukon 
hallintaan ja sitä kautta tehostaa kallioperäkarttojen laadintaa ja parantaa niiden laatua . 
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Kuva 9. Käsiteltävän alueen (KI 4613 0 I) kallioperäkartta stratigrafisesti korostettuna. 
Muodostumat alimmasta alkaen: 1 = emäksinen vulkaniitti (pieni suskeptibiliteetti); 
2 = serisiittikvartsiitti, serisiittiliuske ja kvartsiittiliuske (hyvin pieni suskeptibiliteetti); 
3 = tyynylaavarakenteinen vulkaniitti (kohtalainen suskeptibiliteetti); 4 = hienorakei
nen arkoosi, fylliitti- ja dolomiittiliuske (hyvin pieni suskeptibiliteetti); 5 = emäksinen 
vulkaniitti (kohtalainen suskeptibiliteetti); 6 = kvartsiitti (hyvin pieni suskeptibiliteet
ti); 7 = dolomiitti (hyvin pieni suskeptibiliteetti); 8 = amfiboliliuske, jossa mustalius
ke- ja dolomiittivälikerroksia (pieni suskeptibiliteetti); 9 = albiittidiabaasi kerrosjuo
nina (suuri suskeplibiliteetti). KI 4613 01, 10 km X 10 km. 
Fig. 9. Geological map of the area (Ms 461301) with stratigraphic accentuation. The 
formations from bOllom to top are: I = mafic volcanite (Iow susceptibility); 2 = sericite 
quartzite, sericite schist and quartzite schist (very low susceptibility); 3 = pillow lava 
(moderate susceptibility); 4 = fine-grained arkosic, phyllitic and dolomitic schists (very 
low susceptibility); 5 = basic volcanite (moderate susceptibility); 6 = quartzite (very low 
susceptibility); 7 = dolomite (very low susceptibility); 8 = amphibole schist with b1ack 
schist and dolomite intercalations (Iow susceptibility); 9 = albite diabase sills (high sus
ceptibility). MS 46/3 01, 10 km X 10 km. 
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SYMPOSIUMIN PÄÄTÖSSANAT 

Aimo Hattula 

Hyvät geofyysikot ja geologit 

Koska symposiumi "Geologiaa geofyysikoille" oli laatuaan ensimmäinen, esitel
mäaiheita oli tarjolla runsaasti. Tämän vuoksi aihevalinnassa käytettiin apuna geofyysik
kokunnalle suunnattua kyselyä. Sen antamat viitteet voitiinkin, kiitos luennoitsijoiden, ot
taa varsin pitkälle huomioon. Toisaalta päättymässä oleva tilaisuus oli sopiva jatko kaks i 
vuotta sitten pidetylle symposiumille "Geofysiikkaa geologeille". Nämä tilaisuudet eivät 
kuitenkaan oie irrallisia ilmiöitä tai toistensa seurauksia, vaan tapahtuneen kehityksen ja 
sen mukana tuomien tarpeiden tulosta. 

Sovelletun geofysiikan opetus alkoi maassamme vuonna 1963 Helsingin teknillises
sä korkeakoulussa ja 1970-luvun vaihteessa Oulun yliopistossa. Näistä opetusmahdolli
suuksista nauttineet vanhimmat geofyysikot ovat olleet työelämässä 10 vuoden kahta puo
len. Tänä aikana on alan kehittämiseen sijoitettu melkoinen työpanos. Vastaavasti geolo
giassa on tapahtunut nopeaa edistystä, ja siten ajankohta tämänkaltaisen tilaisuuden pitä
miseen olikin varsin otollinen. Päivän esitelmät antoivat erinomaisen katsauksen samalla 
geologisiin perusasioihin, käytettyihin tutkimusmenetelmiin ja saavutettuihin tutkimustu
loksiin. 

Pidetyt symposiumit ovat eräs osoitus geologian ja geofysiikan kehityksen tuomas
ta informaatiotarpeesta ja yhteistyökyvyn omaksumisesta, jossa vuosien varrella on päästy 
hyvälle alulle. Itse asiassa olemme tilanteessa, jossa takana on näiden alojen kehittämiseen 
voimakkaasti panostettu vaihe ja edellä pitäisi olla idearikas soveltamisvaihe. Tätä taustaa 
vasten on tarkasteltava kaivostoiminnan kriisiä ja malminetsinnän roolia Suomessa. Emme 
voi muuta ku in toivoa, että odotusten lisäksi päättäjillä riittää malttia käyttää hyväksi 
niitä resursseja, joihin Suomessa on panostettu määrätietoisesti itse asiassa vasta varsin 
lyhyen ajan. 

Esitän parhaat kiitokseni luennoitsijoille pidetyistä esitelmistä ja luvassa olevasta 
julkaisusta. Päivän aikana kuulemani geofyysikkojen kommentit ovat olleet myönteisiä ja 
tulevaa julkaisua odotetaan käsiteltyjen aiheiden tärkeäksi dokumentiksi ja käsikirjaksi. 
Kiitän kokouksen puheenjohtajia ja symposiumia valmistelleiden työryhmien jäseniä Vuo
rimiesyhdistyksen geoligijaostosta ja Geologiliitosta. Erityisen kiitokseni osoitan niin geo
fyysikkojen kuin geologien runsaslukuiselle kuulijakunnalle, joka on tehnyt tilaisuuden jär
jestämisen arvoiseksi. 

Olkoon geologeille ja geofyysikoille vastavuoroisesti pidetyt symposiumit eräänä 
sysäyksenä yhteisesti ja erikseen järjestettäville täydennyskoulutustapahtumille ja yhteis
työn kehittämiselle. 
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