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Among the abundant mafic dykes in Finland, several dyke swarms can be distin- 
guished. Their general spatial distribution, age relations and trends may be seen on 
the appended map. Many of the swarms are described in greater detail in the articles 
included in this report. 

Early Proterozoic metadiabase dykes, sills and intrusions are found all over 
eastern and northern Finland. Numerous NW-trending metadiabase dykes that cut 
the Presvecokarelian basement complex in eastern Finland seem to have intruded 
into joints opened in connection with the Svecokarelian orogeny. These dykes, or a 
part of them, may have been feeding channels of some Svecokarelian metavolcanic 
rocks. The metadiabases are of Jatulian age (2200-1950 Ma) and three intrusion 
periods may be distinguished. Lithologically, the dyke rocks are mostly so-called 
albite diabases of a gabbro-wehrlite association. The mineralogy and chemistry are 
markedly affected by secondary alterations. 

Mafic dyke rocks 1900-1800 Ma old occur widely in central and southern Fin- 
land. For the most part, they consist of metadiabases, lamprophyres and basic to in- 
termediate dykes deformed and altered to amphibolites. Mafic dykes of this age 
group have no preferred orientation on a large scale, and they seldom form distinct 
dyke swarms. 

Extensive olivine and pyroxene diabase dykes of Subjotnian age (ca. 1650-1550 
Ma) occur in southern and southwestern Finland. The dykes are ophitic, unmeta- 
morphic and tholeiitic in composition. They may be geotectonically related to the ra- 
pakivi massifs. 

The Postjotnian olivine diabases of western Finland are ca. 1250 Main age. They 
form voluminous sills and dykes, which, according to geophysical data, also occur 
at the bottom of the Bothnian Sea. 

Two younger mafic dyke sets associated with major zones of fracturing are 
known in Finnish Lapland. The NW-trending, differentiated dykes in Salla (ca. 1150 
Ma) are 60-100 m wide and the set is over 100 km in length. The Laanila diabase 
dyke (ca. 900 Ma) cuts the Presvecokarelian granite gneiss complex in a northeastern 
direction. The almost continuous dyke, tholeiitic in composition, is 150-200 m wide 
and about 100 km long. 

Within the Caledonian domain in northwesternmost Finland, dyke rocks appa- 
rently represent mafic igneous activity associated with the initiation of the opening 
phase of the pre-Atlantic Iapetus Ocean. 

The report includes 24 articles. The texts are in Finnish with figure and table cap- 
tions and abstracts in English. 
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Johdanto 

Toronton yliopistossa Kanadassa järjestettiin 4.-7.6.1985 ensimmäinen kansainvälinen 
mafisia juonikiviä käsittelevä konferenssi. Siellä pidettyä yhteispohjoismaista esitelmää ja 
konferenssijulkaisuja (Gorbatschev et al. 1985 ja tekeillä) varten alettiin hyvissä ajoin koota 
aineistoa koko Baltian kilven alueelta. Suomessa työ tehtiin pääosin Geologian tutkimus- 
keskuksessa, joskin siihen osallistui myös tutkijoita GTK:n ulkopuolelta. Geofysiikassa kes- 
kityttiin Fennoskandian osalta lähinnä paleomagnetismiin (esim. Pesonen et al. 1985). 

Käsillä oleva tutkimusraportti perustuu paaosin Kanadan konferenssia varten koottuun 
aineistoon. Myös liitekarttaa koottaessa noudatettiin soveltuvilta osin kokouksen järjesta- 
jien antamia yleismaailmallisia ohjeita. 

Itse raportin kirjoittamisessa pidettiin periaatteena, että tekstit kirjoitetaan olemassa ole- 
van tiedon perusteella suorittamatta tässä vaiheessa olennaisia lisätutkimuksia. Pyrkimyk- 
senä oli saada kokoon kuvauksia eri puolilta Suomea tunnetuista eri ikäisistä mafisista 
juoniparvista. Tavoitteena ei kuitenkaan ollut kuvata kaikkia tunnettuja juonia. Niinpä 
sellaiset sinänsä kiintoisat parvet kuten esim. Taipalsaaren Ahokkalan hyperiittijuonet (Ku- 
janpää 1959, Vorma 1965) ja Siilinjärven karbonatiittia leikkaavat diabaasijuonet (Puusti- 
nen 1971) puuttuvat raportista, koska ne on mainituissa julkaisuissa kuvattu, eikä ainakaan 
raportin toimittajien tiedossa ole aiheisiin liittyviä uudempia tutkimuksia. Liitekartassa on 
näin ollen mukana runsaasti juonia, joita ei ole kuvattu missään raportin artikkeleista. 

Käsite mafinen juoni ymmärretään käytetyn lähdeaineiston epäyhtenäisyyden vuoksi väl- 
jästi. Termi kattaa siten diabaasi-, metadiabaasi-, albiittidiabaasi-, amfiboliitti-, 
metabasiitti-, porfyriitti- ja lamprofyyrijuonet sekä joukon erittelemättömiä emaksisiä juo- 
nia. 

Liitekartan laatimisperiaatteet on kuvattu erillisessa artikkelissa. Artikkeleihin liittyvien 
karttojen alueet käyvät ilmi kuvasta 1. 





Kuva 1. Artikkeleihin liittyvien karttojen kattamat alueet. 
Fig. 1. The areas covered by the maps accompanying the articles (for the English references, see contents, p.  3). 
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SUOMEN MAFISET JUONIKIVILAJIT-KARTAN LAADINTAPERUSTEET 

Kristiina Aro 

Aro, Kristiina, 1987. Principles applied in compiling the map of mafic dyke rocks 
of Finland. Geologian tutkimuskeskus - Geologicai Survey of Finland, nitkimus- 
raportti - Report of Znvestigation 76, 9-11. 

The map "Mafic Dyke Rocks of Finland" has been compiled on the basis of exis- 
ting geological maps and literature. The mafic dykes, including albite diabases and 
post-Jotnian olivine diabases, have been divided into seven age groups (570-800 
Ma, 800-1000 Ma, 1000-1200 Ma, 1200-1400 Ma, 1400-1750 Ma, 1750-1900 
Ma, > 1900 Ma) according to absolute age determinations, cutting relations and the 
general appearance of the dykes. 

The source materia1 used in compiling the map was heterogeneous. Hence the 
fact that no dykes are marked in sorne areas need not indicate total absence of mafic 
dykes in these particular areas. 

Key words: dikes, diabase, classification, explanation text, Precambrian, Finland 
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Suomen mafiset juonikivilajit -1iitekarttaa laadittaessa on kaytetty hyväksi niita ohjeita 
ja periaatteita, joita prof. Henry Halls suositteli noudatettaviksi Torontossa, Kanadassa 
4.-7.6.1985 järjestetyssä "Mafic Dyke Swarms" -konferenssissa ja siihen liittyvissä julkai- 
suissa. Pohjakartta on yksinkertaistettu Simosen (1980) Suomen kallioperäkartasta. 

Kartan lähdeaineistona on kaytetty 1 : 100 000 -mittakaavaisia kallioperäkarttoja ja nii- 
den selityksia, 1 : 400 000 -mittakaavaisia kivilajikarttoja ja niiden selityksia, tämän tutki- 
musraportin artikkeleita, niihin sisältyviä karttoja ja artikkelien kirjallisuusviitteissä mai- 
nittujen julkaisujen juonitietoja. Tietoja on saatu myös Väli-Suomen stratigrafisesta kar- 
tasta (Luukkonen & Lukkarinen 1985), Pohjois-Suomen stratigrafisesta kartasta (Silvennoi- 
nen et al. 1979), Keski-Lapin geologisesta kartasta (Lehtonen et al. 1984) sekä erillistutki- 
muksista (Hietanen 1943, Isokoski 1982). Suullisia tiedonantoja ovat antaneet Juha Korho- 
nen, Tapani Mutanen, Lauri Pesonen ja Pekka Pihlaja. 

Mafiset juonikivilajit on jaettu välillä 570-1750 Ma ikaryhmiin kanadalaisen suosituksen 
mukaisesti: 570-800 Ma, 800-1000 Ma, 1000-1200 Ma, 1200-1400 Ma ja 1400-1750 
Ma. 1750:ta miljoonaa vuotta vanhemmat juonet olisi pitänyt erotella ikaryhmiin 1750- 
2100 Ma, 2100-2500 Ma, 2500-2900 Maja  yli 2900 Ma. Tämä ei vaikuttanut tarkoituk- 
senmukaiselta, koska esim. svekofenniset ja jatuliset juonet haluttiin erottaa toisistaan. Toi- 
saalta Suomen alueella on vanhimmista, arkeeisen pohjakompleksin juonista niin vähän tie- 
toja, että varmasti ei pystytä sanomaan, moneenko ikäryhmään ne kuuluvat tai miten mah- 
dollisesti eri-ikäiset juoniparvet alueellisesti jakautuvat. Tämän vuoksi oli perusteltua ero- 
tella svekofenniset (1750-1900 Ma) ja sitä vanhemmat mafiset juonet jäsentelemattä ryh- 
mää tarkemmin. 

Juonet on jaettu ikaryhmiin absoluuttisten iänmääritysten, kivilajien leikkaussuhteiden 
ja juonten yleisen esiintymistavan perusteella. Lähdeaineisto on ollut heterogeenista. Juon- 
ten tunnistaminen, paikallistaminen ja niiden suunnan selville saaminen on ollut kirjalli- 
suustietojen perusteella paikoin hankalaa. Joissakin tapauksissa on tuottanut vaikeuksia 
määritellä, onko kyseessä juoni vai ei (esim. albiittidiabaasit ja Satakunnan postjotuniset 
diabaasit). Osa käytetyistä kartoista on ollut usean kymmenen vuoden ikäisiä, osa juuri il- 
mestyneitä. Joitakin alueita on kartoitettu yksityiskohtaisesti, jotkin alueet tunnetaan puut- 
teellisesti (esim. Keski-Suomen graniittialue). Tiettyjen seutujen kartoituksessa on juoniin 
kiinnitetty erityistä huomiota (esim. Turunmaan - Ahvenanmaan saaristo), paikoin niitä 
ei ole merkitty karttoihin. Kartalla näkyvät tyhjät alueet eivät siten välttämättä osoita, että 
alueilla ei ole mafisia juonia. 
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HYRYNSALMEN ALUEEN VARHAISPROTEROTSOOISET MAFISET JUONIKIVET 

Asko Kontinen 

Kontinen, Asko, 1987. Early Proterozoic mafic dyke rocks in the Hyrynsalmi area, 
northeastern Finland. Geologian tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland, 
Tutkimusraportti - Report of Investigation 76, 13-20. 2 figures, one table. 

Metamorphosed mafic dykes and sills about 2200 to 2100 Ma old occur abun- 
dantly in the Hyrynsalmi area, where the bedrock consists of early Proterozoic meta- 
sedimentary schists of the Kainuu schist belt and their late Archean gneissic- 
migmatitic basement. Strongly differentiated dykes and sills ranging in primary com- 
position from wehrlite through gabbroic to quartz-plagioclase-rich rocks are very 
common in the schist belt and in the basement in its immediate vicinity. Basement 
areas east of the schist belt are cut by numerous, tholeiitic metadiabase dykes tren- 
ding SE-NW. It is suggested that the SE-NW-trending diabase dykes fed the differen- 
tiated dykes and sills. Products of this same magmatic event are widely present 
throughout eastern Finland, signifying a very important extensional stage on a 
crustal scale in the early Proterozoic tectonic evolution of the Baltic Shield. 

Key words: dikes, metadiabase, Proterozoic, Hyrynsalmi 
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Johdanto 

Hyrynsalmen alueella, Kainuun liuskealueen itäisen haarakkeen pohjoisosassa, esiintyy 
runsaasti varhaisproterotsooisia mafisia intrusiivikivia, etupäässä erilaisia juonia. Ne leik- 
kaavat seka arkeeista pohjakompleksia, että sen paalle kerrostuneita ns. jatulikvartsiitteja, 
mutta eivät ilmeisestikään jatulikvartsiitteja nuorempia "kaleva-tyyppisiä" kiilleliuskeita ja 
fylliitteja. Hyrynsalmen alueen mafisista juonista ei ole tehty radiometrisia ianmaarityksia. 
Ne ovat kuitenkin edellä mainittujen leikkaussuhteiden perusteella melko varmasti rinnas- 
tettavissa Puolangan, Kuhmon ja Pohjois-Karjalan alueen ns. "jatulidiabaaseihin", joille 
on saatu yleensä n. 2200:n ja 2100:n Ma välillä vaihtelevia radiometrisia ikia (Sakko 1971, 
Sakko & Laajoki 1975, Kouvo 1976, Pekkarinen 1979, Hyppönen 1983). Seuraavassa kuva- 
taan aluksi lyhyesti Hyrynsalmen alueen mafisten juonten esiintymistapaa ja petrografiaa 
seka pohdiskellaan lopuksi eräitä aiheeseen liittyviä geotektonisia seikkoja. 

Hyrynsalmen alueen geologiset yleispiirteet 

Hyrynsalmen alueella tarkoitetaan tässä kirjoituksessa kuvan 1 rajaamaa aluetta. Liki- 
pitäen sen keskeltä kulkee N-S -suuntainen Kainuun liuskejakson itäreuna. Liuskejaksosta 
itään jäävä arkeeisen pohjakompleksin osa koostuu pääasiassa tonaliittisista ja trondhje- 
miittisista gneisseista ja migmatiiteista seka niihin intrudoituneista n. 2700 Ma ikaisista 
(Kouvo 1983) granitoidibatoliiteista ja -stokeista. Kainuun liuskejakson kivet ovat Hyryn- 
salmella pääosin metasedimentteja. Ne voidaan jakaa alempaan, kvartsiittien luonnehti- 
maan "jatuli-tyyppiseen" osastoon eli Hyrynsalmen ryhmaan, ja ylempään, metagrauva- 
koiden ja fylliittien luonnehtimaan "kaleva-tyyppiseen" osastoon eli Ristijarven ryhmaan 
(Kontinen 1985). Hyrynsalmen ryhmä on kerrostunut pohjakompleksin paalle syvän, pe- 
neplaaniin johtaneen eroosiovaiheen jälkeen. Ristijarven ryhmän kerrostumista edelsi voi- 
makkaiden differentiaalisten lohkoliikuntojen kausi ja siihen liittynyt paikoin syvakin eroo- 
sio. 

Kainuun liuskejakson rakenne on Hyrynsalmen alueella vähäisestä paljastuneisuudesta 
johtuen vaikeasti selvitettavissa. Selvää on kuitenkin, että Ison Tuomivaaran selanne on liki- 
pitäen pystyyn kääntynyt, itaanpain nuorentuva kerrospinkka, joka näyttää kerrostuneen 
alunperin nimenomaan Rutjanvaaran pohjakiilalle (vrt. kuva 1). Paljakan selänteen itareu- 
nalla tilanne on toinen. Siellä kvartsiitit ovat lievästi itaanpain ylikääntyneitä ja ilmeisessa 
työntösiirroskontaktissa Rutjanvaaran kiilan suhteen. Lumivaaran alueen rakenne on moni- 
mutkaisempi johtuen vahvasta sisäisestä poimutuksesta ja siirrostuksesta. Uvan alueen lius- 
keisiin on tunkeutunut svekokarjalainen, myöhaiskinemaattinen Ristijarven granodioriit- 
tigraniittistokki. 



\ Riitakylo 

Kova 1. Hyrynsalmen dueen yksinkertaistettu kalliopertlkartta. 
Fig. 1. Schematic geohgical map o f  the Hyrynsalmi area. 
Arkeeisia kivitl - Archaean rocks: 1 .  granitoideja ja migmatiitteja - granitoids and migmatites. Proterotsooisia kivi8 - 
Proterozoic rocks: 2. kvartsiittia - quartzite 3. metagrauvakkaa ja fylliittitl - metagnywacke and phyllie, 4. 
granodioriittia-graniittia - granodiorite-granite, 5 .  mafisia juonia - matk dykes 

Juonten esiintymistapa ja petrografia 

Hyrynsalmen alueen "jatulidiabaasit" voidaan jakaa litologiansa, esiintymistapansa ja 
-alueensa perusteella kahteen ryhmään: 1) liuskejakson itäpuolisella pohjagneissialueella 
esiintyvät metadiabaasijuonet ja 2) liuskejakson sisässä tai sen reunamilla pohjakomplek- 
sissa esiintyvät, yleensä vahvasti differentioituneet (leukodioriitti-gabro-klinopyrokseniitti- 
wehrliitti) "mafiset-ultramafiset" juonet. 

Jälkimmäisen ryhmän juonet ovat litologis-petrografis-geokemiallisin perustein rinnas- 
tettavissa Hanskin (1982, 1985) esim. Kolin alueelta ja Peräpohjan liuskealueelta kuvaamiin 
ns. gabro-wehrliittiassosiaation intruusioihin. Jatkossa niitä kutsutaankin lyhyesti (Hyryn- 
salmen alueen) GW-juoniksi (GW = gabro-wehrliitti). 



Pohjagneissialueen metadiabaasijuonet 

Pohjagneissialueen metadiabaasijuonet ovat kutakuinkin suoraviivaisia, tavallisesti SE- 
NW -suuntaisia ja ilmeisesti lähes pystyasentoisia. Vaihteleva, yleensa kehno paljastunei- 
suus ja juonten epamagneettisuus vaikeuttavat niiden esiintymistiheyden ja dimensioiden 
tarkkaa arviointia. Juonia on ilmeisesti huomattavasti enemmän ja tiheämmässä, kuin mitä 
tunnettujen paljastumien perusteella on voitu merkitä kuvan 1 kartakkeelle. Juonten leveys 
vaihtelee muutamasta metrista sataan metriin. Jotkut juonet ovat varmuudella vähintään 
jopa muutaman kilometrin pituisia, kun taas monet ovat ilmeisesti hyvinkin lyhyitä, vain 
muutaman sadan metrin pituisia. Kontaktit ovat harvoin nähtävillä, parissa havaintopai- 
kassa on voitu todeta juonten leikkaavan sivukiviaan terävästi ja havaita juonilla olevan hie- 
norakeiset jaahtymisreunat. 

Pohjagneissialueen metadiabaasijuonet muodostavat petrografisesti homogeenisen jou- 
kon. Ne ovat tekstuuriltaan joko blastogranulaaris-hypidiomorfisia tai blasto-ofiittisia ja 
raekooltaan keski- tai karkearakeisia. Plagioklaasihajarakeiden reliktit ovat yleisiä. Juonten 
keskiosat ovat yleensa reunaosia karkearakeisempia, joskus myös selvästi vaaleampia, pla- 
gioklaasirikkaampia. Deformaation merkkejä on tavallisesti vähän, paitsi aivan juonten 
reunoissa, jotka ovat joskus vahvasti ruhjeisia. 

Päämineraalit ovat sinivihreän savyissa pleokroinen, uraliittinen amfiboli ja yleensa oli- 
goklaasinen, harvemmin andesiininen plagioklaasi. Juonten ruhjeisissa osissa amfiboli on 
voimakkaasti biotiittiutunut ja kloriittiutunut. Tavanomaisia aksessorisia mineraaleja ovat 
epidootti, titaniitti, apatiitti ja magnetiitti. Ilmenomagnetiitin muuttumisen tuloksena syn- 
tyneet titaniitin ja magnetiitin lamellirakenteiset yhteenkasvettumat ovat yleisiä. 

Mikroskooppisesta rakenteesta ja mineraaliparageneeseista (oligoklaasi/andesiini- 
sarvivalke) päätellen pohjagneissialueen metadiabaasijuonet ovat läpikäyneet amfiboliitti- 
fasieksen lähes staattisen metamorfoosin. 

Liuskejaksossa ja sen reunamilla esiintyvat GW-juonet 

Päinvastoin kuin pohjagneissialueen metadiabaasijuonet, erottuvat GW-juonet sisalta- 
miensa magnetiittirikkaiden differentiaattien ansiosta hyvin magneettisilla korkealentokar- 
toilla. Kuvan 1 esittämä käsitys GW-juonten levinneisyydestä ja esiintymistavasta perustuu- 
kin paljastumien niukkuuden vuoksi lähinnä magneettiseen korkealentokarttaan. Juonet 
ovat paikoin useiden satojen metrien paksuisia ja jotkut niistä jopa 10-15 km:n pituisia. 
Liuskealueella GW-juonet esiintyvat seka kerroksellisuuden myötaisesti, että myös sitä lei- 
katen. Sama juoni saattaa jatkua yhtenäisenä liuskealueelta pohjakompleksin puolelle. 
Liuskejakson reunamilla ja ulkopuolella, kuten esim. Ison Rutjun alueella ja etenkin Rut- 
janvaaran pohjakiilalla, GW-juonet leviävät monimutkaisesti haaroviksi ja polveileviksi int- 
ruusioiksi, joiden kohdalla juoni-sanan käyttäminen tuntuu jossakin määrin harhaanjohta- 
valta. 

GW-juonet koostuvat useimmiten metapyrokseniiteista (klinopyrokseenikumulaatteja), 
metagabroista (klinopyrokseeni-plagioklaasikumulaatteja, magnetiittiklinopyrokseeni- 
plagioklaasikumulaatteja) ja biotiittikvartsi-albiittikivista (plagioklaasikumulaatteja). 
Isoissa juonimaisissa intruusioissa, kuten esim. Rutjanvaaran intruusiossa, esiintyy myös 
pienialaisia metaperidotiittisia (oliviini-klinopyrokseenikumulaatteja, wehrliitteja) osueita. 
Eri differentiaatit ovat yleensa kutakuinkin homogeenisia keski- ja tasarakeisia kiviä, joissa 
ei ole havaittavissa selvää magmaattista kerroksellisuutta. Selkeissa kerrosjuonissa differen- 
tiaattien järjestys on jaahtymisdifferentiaatiolle tyypillinen. Alimpana esiintyy tummia dif- 
ferentiaatteja, keskemmalla vaaleampia ja ylaneljanneksessa-kuudenneksessa taas tum- 
mempia differentiaatteja. 

Metapyrokseniittien ja metagabrojen päämineraalit ovat sinivihreän savyissa pleokroi- 
nen, uraliittinen amfiboli ja albiitti seka rautarikkaissa differentiaateissa myös magnetiitti. 



Metapyrokseniiteissa uraliittirakeiden sisällä on joskus repaleisia klinopyrokseenireliktejä. 
Leukokraattisimpien differentiaattien päämineraaleina ovat plagioklaasi, kvartsi ja biotiit- 
ti. Tavanomaisia aksessorisia mineraaleja ovat mm. kloriitti, epidootti, karbonaatti, yleensä 
vahvasti metamiktinen zirkoni, allaniitti ja rutiili. 

Mineraaliparageneeseista (albiitti-epidootti-sarvivälke) päätellen GW-juonten metamor- 
foosi on tapahtunut epidootti-amfiboliittifasieksessa. 

Kemiallinen koostumus 

Hyrynsalmen alueen varhaisproterotsooisten mafisten juonten kemismiä käsittelee tar- 
kemmin Salmi (1986). Tässä kemismin käsittely rajoittuu muutamaan analyysiin ja pariin 
yleisluonteiseen huomioon. 

Taulukon 1 analyysit 1-7 ovat Isossa Tuomivaarassa ja Rutjanvaaran pohjakiilalla esiin- 
tyvistä GW-juonista ja intruusioista ja analyysit 8-10 pohjagneissialueen SE-NW -suuntai- 
sista metadiabaaseista. Kuvassa 2 analyysit on merkitty CMA-diagrammille, johon on ver- 

Kuva 2. Taulukon 1 kemiallisten analyy- 
sien sijoittuminen CMA-diagrammiin. 
Kolin alueen gabro-wehrliitti-intruusioi- 
den koostumuskentta piirretty kuvaan 
vertailun vuoksi. Symbolit: risti, naytteet 
1-8; neliö, näytteet 9-12. 
Fig. 2. CMA-diagram based on chemical 
analyses given in table 1. The field of the 
gabbro-wehrlite intrusions of the Koli 
area is shown for comparison. Symbols: 
cross, samples 1-8, Square, samples 
9-12. 

tailun vuoksi piirretty tyypillisen gabro-wehrliittiassosiaation intruusion, Kolin intruusion 
kumulaattien koostumuskentta (Hanski 1985). GW-juonten analyysipisteet määrittävat 
diagrammilla gabro-wehrliittiassosiaation intruusioille luonteenomaisen, "vasemman kaut- 
ta koukkaavan" differentiaatiotrendin. Hyrynsalmen alueen GW-juonten ja Hanskin (1982, 
1985) kuvaamien gabro-wehrliittiassosiaation intruusioiden geokemiallinen yhtäläisyys ei 
rajoitu pelkästään CMA-diagrammiin vaan on ilmeinen monipuolisemmankin tarkastelun 
jälkeen (vrt. Salmi 1986). 

Salmen mukaan pohjagneissialueen SE-NW -suuntaiset juonet vastaavat koostumuksel- 
taan tholeiittisia metabasaltteja. TiO,:, Zr- ja MgO-pitoisuuksien perusteella primitiivi- 
simpien juonten materiaali ei ole erityisen pitkälle fraktioitunutta, vaan muistuttaa tässä 
suhteessa ja yleensäkin kemialliselta koostumukseltaan tyypillisiä valtamerten keskiselän- 
teiden tholeiitteja (ks. esim. Basaltic Volcanism Study Project 1981). Toisaalta Fe/Mg- 
suhteet ovat primitiivisimmissäkin juonissa varsin korkeita, huomattavasti korkeampia 
kuin Ti0,- ja Zr-pitoisuuksiltaan vastaavissa keskiselänteiden tholeiiteissa. Sama ja jossa- 
kin määrin ristiriitainen piirre on tyypillinen mannerbasalteille yleisemminkin (Basaltic 
Volcanism Study Project 1981). 



Painotettakoon, että taulukon 1 analyysejä tarkasteltaessa on huomattava GW-juonten 
gabroidisten CaO/Na20-differentiaatti n suhteiden muuttuneen metamorfoosin yhteydes- 
sä Na-metasomatoosin tuloksena. Kyse 3 ssa on ilmiö, jota usein kutsutaan spiliittiytymisek- 
si. Metamorfoosia ilmeisesti luonnehtii ympäröivien jatulisedimenttien premetamorfisista 
huokosvesista peräisin oleva runsas, natrium-rikas fluidi. Pohjaa leikkaavien SW-NE - 
suuntaisten diabaasien osalta spiliittytymista ei ole tapahtunut, mikä johtuu ilmeisesti sy- 
vemmasta, vahafluidisemmasta metamorfoosiymparistösta. SE-NW -suuntaisten diabaa- 
sien vaihtelevat, usein huomattavan korkeat K20-pitoisuudet eivät myöskään liene primaa- 
rinen piirre, vaan ilmeisesti intruusiovaiheen aikana tapahtuneen kuorellisen kontaminaa- 
tion tulos (vrt. Salmi, 1986). 

Taulukko 1. Hyrynsalmen alueen mafisten juonten kemiallisia koostumuksia (XRF-menetelmä, anal. Rautaruukki Oy:n tut- 
kimuslaitos) 
Table 1. Chemical cornpositions of mafic dykes from the Hyrynsalmi area (XRF-method, anal. at the Rautaruukki Oy 
Research Laboratories). 

Si02 (%) 
TiO, 
A1203 
Fe203* 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K2O 
P2°5 

Fe203* = Kokonaisrauta Fe203:ksi laskettuna - Total iron as Fe203 

1. Meta~eriodiitti - Metaoeridotite. Humala-arot. Hvrvnsalmi. Kartta - Mao 3443 06A. . 
x = $184.39, y = 554,45. 

2. Meta~eridodiitti - Metaoeridotite. Humala-arot. Hvrvnsalmi. Kartta - Mao 3443 06A. . - -  
x = $184,35, y = 554,45. 

3.  Metaklinopyrokseniitti - Metaclinopyroxenite. Humala-arot, Hyrynsalmi. Kartta - Map 
3443 06A, x = 7184,25, y = 554,65. 

4. Metaklinopyrokseniitti - Metaclinopyroxenite. Humala-arot, Hyrynsalmi. Kartta - Map 
3443 06A, x = 7184,12, y = 554,51. 

5. Metagabro - Metagabbro. Hietavaara, Puolanka. Kartta - Map 3443 OlA, x = 7165,08, 
y = 541,09. 

6. Metagabro - Metagabbro. Hietavaara, Puolanka. Kartta - Map 3443 OIA, x = 7165,08, 
y = 541,lO. 

7. Metagabro - Metagabbro. Hietavaara, Puolanka. Kartta - Map 3443 OlA, x = 7165,08, 
y = 541,13. 

8. ~iotiitti-kvartsi-albiittikivi - Biotite quartz albite rock. Hietavaara, Puolanka. 3443 OlA, x = 7165.08, 
y = 432,06. 

9. Metadiabaasi - Metadiabase. Pöytävaara, Hyrynsalmi. Kartta - Map 4421 05A, x = 7170,66, 
y = 432,06. 

10. Metadiabaasi - Metadiabase. Tulilampienpäallysmaa, Hyrynsalmi. Kartta - Map 3443 09C, 
x = 7183,84, y = 569,74. 

11. Metadiabaasi - Metadiabase. Kivisuo, Hyrynsalmi. Kartta - Map 3443 07C, x = 7164,05, 
y = 568,94. 

12. Metadiabaasi - Metadiabase. Kivisuo, Hyrynsalmi. Kartta - Map 3443 07C, x = 7164,06, 
y = 568,95. 



Pohdiskelu 

Kirjoittajalle on Hyrynsalmen aluetta kartoittaessaan muodostunut käsitys, jonka mu- 
kaan liuskevyöhykkeen itäpuolisen pohjagneissialueen SE-NW -suuntaiset diabaasijuonet, 
tai oikeastaan niiden läntisemmät, liuskevyöhykkeen alle jäävät hypoteettiset jatkeet, ovat 
liuskevyöhykkeen ja sen ympäristön GW-intruusioiden ja kerrosjuonten tulokanavia. Malli 
on mielekäs ainakin sikäli, että sekä GW-intruusiot, että SE-NW -suuntaiset metadiabaasi- 
juonet nayttavat molemmat kiteytyneen tholeiittisesta magmasta (Salmi 1986). Hyrynsal- 
men alueella ei ole myöskään havaittu (SE-NW -suuntaisten, sen paremmin kuin muunkaan 
suuntaisten) diabaasien leikkaavan GW-intruusioita, tai päinvastoin. Väitettä kogeneetti- 
syydestä voitaisiin osaltaan testata esim. zirkoniajoituksin. Molemmissa juonityypeissä, se- 
kä GW-juonissa että SE-NW -suuntaisissa metadiabaaseissa esiintyy zirkonia sisältäviä dif- 
ferentiaatteja. 

SE-NW -suuntaisten diabaasien ja GW-juonten differentiaatioasteen ja "tyylin" erot se- 
littyvät parhaiten sijoittumisympäristöjen lämpötilassa, paineessa ja "fluiditarjonnassayy 
vallinneilla erilaisesta sijoittumissyvyydestä aiheutuneilla eroilla. 

Hyrynsalmen alueen GW-juonet nayttavat tunkeutuneen jatulikvartsiitteihin jälkim- 
mäisten ollessa vielä löyhästi kovettuneita, kosteita sedimenttejä. Myöhemmin svekokarja- 
laisen orogenian kompressiovaiheessa GW-juonet poimuttuivat ja metamorfoituivat muun 
liuskevyöhykkeen mukana. Liuskejakson itäpuoliseen pohjagneissialueeseen ja sitä leikkaa- 
viin SW-NE -suuntaisiin metadiabaaseihin svekokarjalainen poimutus ei ulottunut. Tämä 
pitää paikkansa jo välittömästi liuskealueen itäreunalla, mikä viittaa liuskevyöhykkeen ja 
sen sisältämien pohjan kiilojen osalta välttämättä ylityöntö- ja imbrikaatiorakenteeseen. 
On kuitenkin huomattava, että vaikka pohjaa leikkaavat jatulidiabaasit eivät deformoitu- 
neet svekokarjaIaisessa orogeniassa, ne kylläkin metamorfoituivat sen yhteydessä amfibo- 
liittifasieksessa osoittaen myös ympäröivän pohjakompleksin metamorfoituneen samanai- 
kaisesti amfiboliittifasieksessa. Pohjan voimakas svekokarjalainen lämpiäminen koko Itä- 
Suomen alueella ilmenee myös pohjakompleksin gneissien sarvivälkkeiden ja biotiittien 
proterotsooisina K-Ar-ikinä (Kallio et al. 1986, Geologian tutkimuskeskus, julkistamaton 
aineisto). 

Arkeeista pohjakompleksia SE-NW -suunnassa leikkaavia "jatuli-ikäisiä" metadiabaasi- 
juonia esiintyy runsaslukuisesti koko Pohjois-Karjalasta Kuusamoon ulottuvalla Karelidien 
itäpuolelle jääväalla pohjakompleksin osalla (Wilkman 1921, Matisto 1954, Nykänen 1967, 
1971, Lavikainen 1973, 1975, Hyppönen 1973, 1976, 1978, Laiti 1983, Luukkonen 1986). On 
merkittävää, että niitä on runsaasti myös lännempänä, sekä Pudasjärven (Enkovaara et al. 
1952) että etenkin Iisalmen lohkolla (Jorma Paavola, pers. comm.). Jälkimmäisestä on äs- 
kettäin käytetty myös nimitystä Iisalmen mikromanner (Luukkonen & Lukkarinen 1986). 

2200-2100 Ma ikäisten, SE-NW -suuntaisten diabaasijuonten laaja-alainen ja paikoin 
hyvinkin tiheä esiintyminen arkeeisessa pohjakompleksissa osoittaa "Jatulimantereen" 
joutuneen erittäin voimakkaan SW-NE -suuntaisen tension kohteeksi heti superkypsien 
'yjatuli-tyyppisten'y kvartsiittien kerrostumisen indikoiman stabiilin platformivaiheen jäl- 
keen. Mantereita leikkaavien suurten juoniparvien syntymekanismeista ja tektonisesta mer- 
kityksestä ei olla kovinkaan hyvin perillä (ks. esim. Halls 1982). Joidenkin laaja-alaisten 
juoniparvien synnyn voidaan kuitenkin osoittaa liittyvän mannerrepeämisen alkuvaiheisiin 
- siitä voi olla kysymys "jatulijuoniparvenkin" tapauksessa (vrt. Gaál 1986). 
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POSION, TAIVALKOSKEN JA PUDASJARVEN DIABAASIT 

Seppo I. Lahti ja Mikko Honkamo 

Lahti,'Seppo I. & Honkamo, Mikko, 1987. The diabase dykes in the Posio, 'hivalkos- 
ki and Pudasjarvi areas in northern Finland. Geologian tutkimuskeskus - Geologi- 
cal Survey of Finland, 'ktkimusraportti - Report of Investigation 76, 21-27. 4 fi- 
gures, one table. 

The diabase dykes occurring in Archean granitic gneisses and associated Protero- 
zoic rocks within the Posio, 'hivalkoski and Pudasjarvi areas, in northern Finland, 
are briefly described. 

The dykes may be classified as pyroxene diabases or uralite diabases. The texture 
of the pyroxene diabases is subophitic, the main minerals being plagioclase (Ando- 
Anso), Ca-poor augite and hornblende with minor ilmenite-magnetite, alkali felds- 
par and biotite. The uralite diabases consist of green amphibole, plagioclase, biotite, 
chlorite and epidote. The mineralogical composition and the texture are largely de- 
pendent on the degree of deformation and alteration of the rock. Most of the diabase 
dykes are 10-30 m in width, vertical or subvertical and some hundreds of metres 
long. En echelon structure is common. In the eastern part of the area studied, the 
direction of most of the dykes is N 60L8O0 W or nearly east-west, whereas in the 
western part it is N 20%4O0 W. 

Progressive coarsening of the grain size from the contact to the centre is typical. 
Some dykes show, however, several fine-grained intrusion contacts lying one within 
the other near the contact of the main dyke and indicating multiple intrusions. Small 
intraformational diabase dykes of a later generation sharply cut certain pyroxene dia- 
base dykes. The diabase magma may have melted the surrounding granitic gneiss and 
small palingenic granitic dykes intrude from the contact to the centre of the larger 
pyroxene diabase dykes. 

The chemical composition of the diabase dykes usually corresponds to that of 
low-aluminium basalts, although the content of Si, Mg and Fe varies considerably. 
Uralite diabases sharply cut both the Archean granitic gneisses and the early Protero- 
zoic layered gabbro intrusions. The dykes may represent the feeding channels of local 
Proterozoic mafic volcanic rocks, although the exact age of the diabase dykes is un- 
known. 
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Johdanto 

Posiolla, 'ICiivalkoskella ja Pudasjarvella kalliogeräkarttalehtien 3543 Loukusa (Lahti & 
Honkamo 1980) ja 3541 Rytinki (Honkamo 1979) alueilla on erityyppisia diabaasijuonia 
etenkin arkeeisissa graniittigneisseissa, mutta lisaksi joitakin myos varhaisproterotsooisten 
kerrosintruusioiden alueella ja niihin liittyvissa granofyyreissä (kuva 1). Erityisen runsaasti 
diabaaseja on kallioperakarttalehden 3543 Loukusa etelaosassa, josta tunnetaan kaikkiaan 
satakunta juonta 20 x 30 km:n alueelta, seka Rytingin (3541) karttalehden lounaisosassa. 
Osa diabaasijuonista on merkitty 1 : 400 000 -mittakaavaisiin kivilajikarttoihin C5 - B5, 
Oulu - Tornio (Enkovaara et ai. 1952) ja D5, Suomussalmi (Matisto 1954). Niistä on myös 
karttalehtiselityksissii (Enkovaara et ai. 1953, Matisto 1958) yleisluonteinen kuvaus. Esiin- 
tyrnistavaltaan ja mineralogialtaan samanlaisia arkeeisiin graniittigneisseihin liittyvia dia- 
baasijuonia on kuvannut myös Piispanen (1972) alueen itapuolelta Kuusamosta. 

Esiintymistapa 

Diabaasijuonten mittasuhteet vaihtelevat alueella laajasti. Valtaosa on 10-30 m:n levyi- 
siä ja muutaman sadan metrin pituisia. Yli 40 m:n levyisia juonia voi seurata maastossa jo- 
pa muutamia kilometrejä, joskin ne saattavat valilla muodostaa en echelon -rakenteita. Pi- 
sin alueelta tavattu diabaasijuoni on maastossa seurattavissa noin neljä kilometriä, mutta 
aeromagneettisella kartalla sen aiheuttama anomalia jatkuu huomattavasti pitemmälle. 



Juonten suunnat on esitetty ruusudiagrammeissa (kuvat 2 ja 3). Pääosa liuskevyöhykkeen 
itäpuolella olevista diabaasijuonista on suunnassa N 60"-80" W tai aivan itä- lansisuunnas- 
sa. Suunta N 70" W on alueella yleinen deformaatiosuunta, joka on havaittavissa seka ar- 
keeisissa että proterotsooisissa kivilajimuodostumissa. Liuskevyöhykkeen lansipuolisella 
graniittigneissialueella diabaasijuonten yleisin suunta on N 20"-40" W. Kaateet ovat yleen- 
sä pystyja. 

Kohtisuorasti tai miltei kohtisuorasti juonen poikki kulkeva rakoilu on yleensä selvästi 
havaittavissa kaikissa juonissa. Sen lisäksi diagonaalisuuntainen tai juonen pituussuuntai- 
nen rakoilu saattaa olla selvää (Matisto 1957). 

Kuva 3. Diabaasijuonten suuntaus Rytingin karttalehden (3541) alueella. 
Fig. 3. Orientation of diabase dykes in the Rytinki map-sheet (3541) area. 

Petrografia 

Mineraalikoostumuksen perusteella juonet voidaan jakaa kahteen pääryhmään: 
1. Pyrokseenidiabaasit ja pyrokseeni-uraliittidiabaasit 
2. Uraliittidiabaasit (metadiabaasit). 
Pyrokseenidiabaasit koostuvat plagioklaasista (An,,-An,,), klinopyrokseenista ja sar- 

vivalkkeesta. Aksessorisesti tavataan opaakkia, alkalimaasalpaa, kvartsia, biotiittia, klo- 
riittia, apatiittia, zirkonia ja epidoottia (kuva 4). Alkalimaasalpa esiintyy aina kvartsin 
kanssa yhteenkasvettuneena. Pyrokseenidiabaasien rakenne on subofiittinen, ja plagio- 
klaasin määrä on aina huomattavan suuri. Klinopyrokseeni- ja plagioklaasisalöjen pituus 
on juonten keskiosassa 2-5 mm. Pyrokseeni on eräästä ohuthieesta tehdyn mikroanaly- 
saattorianalyysin perusteeIla Ca-köyhää augiittia (Ca,2,,-32,,Mg3,,5-30,,Fe,,,_,,3). 

Pyrokseenisalöjen reunaosat ovat paikoin voimakkaasti uraliittiutuneet tai pyrokseenia 
on vain reliktina kiteiden sisaosissa. Lähellä juonten reunaosia pyrokseeni on usein uraliit- 
tiutunut kokonaan. Maastossa pyrokseenidiabaasit voi tuntea niiden ruskehtavan rapautu- 
mispinnan perusteella. 



Plagioklaasi  
Plagioclase 

Alkalirnaasalpa 
Alkali feldspar 

Kvartsi 
Quartz 

Sarvivalke 
Hornblende 

Klinopyrokseeni 
Clinopyroxene 

Biotiitti 
Biotite 

Epidootti 
Epidote 

Kar bonaat t i  
Carbonate  

Opaa kkeja 
Opaques 

Kuva 4. Diabaasijuonten ja diabaasia leikkaavien palingeenisten juonten mineraalikoosturnuksia Loukusan (3543) karttaleh- 
den alueella. 
Fig. 4. Mineralogical cornpositions of diabase dykes and palingenic dykes cutting diabase in the Loukusa map-sheet (3543) 
area. 
1. Pyrokseenidiabaasi - Pyroxene diabase. Levala, Taivalkoski. 04, x = 7280,04, y = 556,70. 2. Pyrokseenidiabaasi - Pyro- 
xene diabase. Levala, Taivalkoski. 05, x = 7291.26, y = 554,36. 3. Pyrokseenidiabaasi - Pyroxene diabase. Martinkangas, 
Taivalkoski. 05, x = 7290,86, y = 550,62. 4. Pyrokseeni-uraliittidiabaasi - Pyroxene uralite diabase. Hirvipalo, Taivalkoski. 
05, x = 7294,88, y = 557,35. 5. Uraliittidiabaasi - Uralite diabase. Selkalehto, Taivalkoski. 05, x = 7296,74, y = 558.76. 
6. Uraliittidiabaasi - Uralite diabase. Niskavaara, Taivalkoski. 05, x = 7292,26, y = 554,40. 7. Uraliittidiabaasi - Uralite 
diabase.Salmivaara, Posio. 06, x = 7304,30, y = 559,60. 8. Palingeeninen juoni - Palingenic dyke. Lakkivaara, Taivalkoski. 
05, x = 7291,16, y = 555,16. 9. Palingeeninen juoni - Palingenic dyke. Levala, Taivalkoski. 04, x = 7290,04, y = 556,70. 

Uraliittidiabaasien mineraalikoostumus ja rakenne vaihtelevat hyvin paljon (kuva 4). 
Pyrokseeni- ja uraliittidiabaasit muodostavat keskenään aukottoman sarjan, eikä niiden va- 
lille voida mineraalikoostumuksen perusteella vetää jyrkkää rajaa. Uraliittidiabaasien pää- 
mineraalit ovat amfiboli (sarvivälke tai tremoliittiaktinoliitti) ja plagioklaasi, joka on yleen- 
sä voimakkaasti muuttunutta. Plagioklaasin An-pitoisuus on uraliittidiabaaseissa pienempi 
kuin pyrokseenidiabaaseissa. Niissä tavataan usein myös biotiittia, kloriittia, epidoottia, 
karbonaattia ja kvartsia. Näiden määrä vaihtelee suuresti etenkin diabaasien muuttumisas- 
teen mukaan. 

Graniittigneissialueella hienorakeiset, voimakkaasti muuttuneet uraliittidiabaasit ovat 
hyvin yleisiä. Ofiittinen tai subofiittinen rakenne on usein havaittavissa. Toisinaan juonet 
ovat niin hiertyneitä ja liuskettuneita, että diabaasien tunnistaminen ja erottaminen gneissi- 
kompleksiin kuuluvista amfiboliiteista ei ole mahdollista. Uraliittidiabaasien rapautumis- 
pinta on tumma, hieman vihertävä. Rapautumispinta on ruskehtava vasta pyrokseenimaä- 
rän ollessa huomattavan suuri. 

Sisäiset rakennepiirteet 

Yleensä diabaasin raekoko kasvaa tasaisesti kontaktista juonen keskiosaan päin. Joissa- 
kin juonissa on muodostuman sisaisia intruusiokontakteja todisteena magrnan monivaihei- 
sesta intrudoitumisesta, juonten jo jähmettyneistä reunaosista peräisin olevia diabaasisul- 
keumia tai juonta leikkaavia kiteytymisen viime vaiheissa syntyneitä muodostuman sisaisia 
diabaasijuonia. 

Juonten sisaisia intruusiokontakteja on tavattu muutamasta suurehkosta pyrokseenidia- 
baasijuonesta, ja ne sijaitsevat aina sivukiven kontaktin läheisyydessä. Diabaasijuonten eri 
intruusiovaihetta edustavien osien mineralogisen koostumuksen erot eivät näytä kovinkaan 



suurilta, mutta sen sijaan raekoossa saattaa olla hyvinkin huomattavaa vaihtelua. Diabaasi- 
sulkeumia on vain kertautuvan intruusiomekanismin tuloksena syntyneissä diabaasijuonis- 
sa. Nämä sulkeumat esiintyvät pääjuonen kontaktien lähistöllä. 

Diabaasia leikkaavia muodostuman sisäisiä diabaasijuonia on tavattu muutaman pyrok- 
seenipitoisen juonen keskiosasta. Diabaasia leikkaavat diabaasijuonet ovat yleensä hyvin 
kapeita, 1-5 cm:n levyisiä, ja koostuvat pääasiassa plagioklaasista, sarvivälkkeestä ja py- 
rokseenista. Aksessorisesti niissä tavataan epidoottia, kloriittia ja biotiittia. Juonet ovat 
vaaleita, plagioklaasirikkaita ja karkeahkorakeisia ja erottuvat sen vuoksi selvasti diabaasin 
rapautumispinnasta. 

Kapeampien diabaasijuonten kontaktin laheisyydessa on toisinaan sivukivisulkeumia. 
Varsinkin kookkaimmissa juonissa diabaasimagman terminen vaikutus sivukiveen on ollut 
suuri, ja se on aiheuttanut graniittigneissin uudestikiteytymistä ja jopa sulamista juonten 
kontaktin laheisyydessa. Gneissi on tällöin menettänyt liuskeisen asunsa ja muuttunut ho- 
mogeeniseksi. Toisinaan diabaasimagman kiteytyminen ja juonen rakoilu ovat tapahtuneet 
ennen kuin sulanut gneissi on ehtinyt jähmettyä, jolloin palingeeninen sula on tunkeutunut 
diabaasijuoneen poikkirakoilua noudattelevina juonina. Tällaisia palingeenisia graniittisia, 
granodioriittisia tai tonaliittisia juonia on havaittu ainakin kahdeksassa alueen diabaasi- 
juonessa. Palingeenisten juonten päämineraalit ovat albiittinen plagioklaasi, kvartsi, sarvi- 
välke, epidootti, kalimaasälpä ja biotiitti. Myös karbonaattia saattaa olla huomattavia 
määriä. Mineraalikoostumus on suuresti riippuvainen sivukiven koostumuksesta. Kahden 
palingeenisen juonen koostumus on esitetty kuvassa 4. Juonet ovat keski- tai hienorakeisia 
ja erottuvat vaalean värinsä johdosta selvasti kallion pinnasta. 

Kemiallinen koostumus 

Taulukossa 1 on annettu neljä diabaasianalyysiä ja yksi analyysi diabaasijuonta leikkaa- 
vasta palingeenisesta tonaliittijuonesta. CIPW-normimineraalit ja differentiaatioindeksi 
(DI) ovat taulukon alaosassa. Kaksi ensimmäistä analyysiä on tehty pyrokseenidiabaaseista 
ja neljäs metadiabaasista. Analyysi n:o 3 on Taivalkosken Saarisvaaran pyrokseenidiabaasi- 
juonta leikkaavasta kapeasta, muutaman senttimetrin levyisestä muodostuman sisäisestä 
diabaasijuonesta. Analyysi n:o 5 on Taivalkosken Levälän pyrokseenidiabaasijuonta leik- 
kaavasta palingeenisesta juonesta, joka on syntynyt diabaasisulan termisen vaikutuksen 
johdosta arkeeisesta tonaliittisesta gneissistä. Juonen kemiallinen koostumus ei olennaisesti 
poikkea ympäristön gneissien koostumuksesta. 

Diabaasijuonten kokonaiskoostumus vastaa vähaalumiinisia basaltteja. Kuten taulukois- 
ta voi päätellä, diabaasien kemiallinen koostumus vaihtelee hyvin laajoissa rajoissa samaan 
tapaan kuin mineraalikoostumuskin. Suurimmat erot voi havaita piin, raudan ja magnesiu- 
min määrissä, mikä kuvastuu selvasti myös normatiivisessa mineraalikoostumuksessa tum- 
mien ja vaaleiden mineraalien määräsuhteen ja differentiaatioindeksin vaihtelua. 



Taulukko 1. Diabaasien ja diabaasia leikkaavan palingeenisen tonaliittijuonen kemiallinen koostumus, CIPW- 
normimineraalit ja differentiaatioindeksi (DI) Loukusan karttalehden (3543) alueella (XRF-analyysejä, anal. V. Hoffrkn). 
Table 1. Chemical composition, CIPW norm minerals and differentiation index (DI) of diabases and tonalitic dyke 
intersecting diabases in the Loukusa (3543) map-sheet area (XRF anaiyses, anal. V. HoffrrénJ. 

SiO 
A1203 
Fe203 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K,O 
T102 
P2°5 

Summa 

1. Pyrokseenidiabaasi - Pyroxene diabase. Levala, Taivalkoski, x = 7280,03, y = 556.70. 
2. Pyrokseenidiabaasi - Pyroxene diabase. Saarisvaara, Taivalkoski, x = 7286.95, y = 547,29. 
3. Pyrokseenidiabaasia leikkaava muodostuman sisäinen diabaasijuoni - Intrafor~national diabase dyke intersecting 

pyroxene diabase. Saarisvaara, Taivalkoski, x = 7286,95, y = 547,29. 
4. Metadiabaasi - Metadiabase. Lehtorinta, Taivalkoski, x = 7292,54, y = 558,82. 
5. Pyrokseenidiabaasia leikkaava palingeeninen tonaliittijuoni - Palingenic ronalitic dyke intersecting pyroxene 

diabase. Levala, Taivalkoski, x = 7280,03, y = 556,70. 

Ikasuhteet 

Alueen pyrokseeni- ja uraliittidiabaaseista ei ole tehty radiometrisia iänmäarityksia. Dia- 
baasit leikkaavat arkeeista graniittigneissia (ikä n. 2700 Ma) ja alueella tavattavia kerroksel- 
lisia, varhaisproterotsooisia gabrointruusioita (Porttivaara, Syöte ja Kuusivaara, ks. Alapie- 
ti 1982), joten ainakin osa juonista on niitä nuorempia. Geologisesti nuorimman ryhmän 
muodostavat ilmeisesti pyrokseenidiabaasit ja karkeahkorakeiset uraliittidiabaasit. Useat 
graniittigneisseihin liittyvät hienorakeiset, voimakkaasti muuttuneet ja tektonisoituneet 
metadiabaasit saattavat sen sijaan olla huomattavasti vanhempia, mahdollisesti arkeeisia 
tai varhaisproterotsooisia. Metadiabaasijuonet voisivat näin ollen edustaa seudun emaksis- 
ten vulkaniittien purkauskanavia, kuten Piispanen (1972) on esittänyt. 
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PUDASJARVEN GRANIITTIGNEISSIKOMPLEKSIN LUOTEISOSAN 
MAFISET JUONET 

Vesa Perttunen 

Perttunen, Vesa, 1987. Mafic dykes in the northwestern part of the Pudasjiirvi Grani- 
te Gneiss Complex. Geologian tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland, 'ht- 
kimusraportti - Report of Investigation 76, 29-34. 3 figures, one table. 

The PudasjLrvi Granite Gneiss Complex consists of felsic to intermediate, mostly 
gneissose rocks. They are cut by numerous dykes. The dykes are mostly subvertical 
and their width varies between 10 and 100 m. The contacts against the gneisses are 
straight and sharp. Owing to unfavourable outcrop conditions, the length of the dy- 
kes cannot be estimated in the field. 

The mafic dykes have been divided petrographically into three groups: diabases, 
metadiabases and gabbros. The diabases and metadiabases are mostly subophitic, 
dark green and fine to medium grained. The diabases contain labradorite and clino- 
pyroxene. The minerals in the metadiabases are albite, amphibole, biotite and chlori- 
te, but the primary subophitic texture is still obvious. The gabbro dykes are coarse 
grained and contain andesine-labradorite and uralite. They are possibly associated 
with layered intrusions dated 2440 Ma. The layered intrusions are located between 
the Granite Gneiss Complex and the overlying supracrustal sequence. 

A metadiabase dyke discernible on low-altitude aeromagnetic maps has been da- 
ted by the U-Pb method on zircon. The result, 2114 f 14 Ma is slightly less than the 
age obtained from mafic sills in the early Proterozoic sedimentary - volcanic se- 
quence overlying the Pudasjiirvi Granite Gneiss Complex. Some of the zircon fracti- 
ons of the sill deviate from the isochron possibly because of the thermal event con- 
nected by the intrusion of the plutonic rocks of the Haparanda suite dated by the 
U-Pb method on zircon as 1891 f 11 Ma old. 

Key words: dikes, diabase, Proterozoic, Kemi, Keminmaa, Simo 
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Pudasjarven graniittigneissikompleksin luoteisosa kartoitettiin karttalehtien 2541, 2543 
ja 2544 alueelta vuosina 1968-71 (Perttunen 1971a, 1971b, 1975, 1983). Alueella havaittiin 
noin sata emilksista juonta. Nämil juonet on esitetty kuvassa 1. Lähekkäiset sarnansuuntai- 
set kapeat juonet on kuvassa yhdistetty. Kuvassa 2 on alueen emlksisten juonten suuntaus- 



diagrammi, mutta paljastumien niukkuuden ja huonolaatuisuden (rakat) vuoksi vain osa 
alueen juonista on voitu ottaa huomioon. Eri paljastumissa tavattujen juonten luotettava 
yhdistäminen samaksi juoneksi onnistui vain harvoin. 

Kuva 2. Pudasjarven graniittigneissikompleksin luoteiso- 
san emäksisten juonten suuntaus. 85 havaintoa. 
Fig. 2. Orientation o f  mafic dykes in the NWpart  o f  the 
Pudasjärvi granite gneiss complex. 85 observations. 

Geologiset yleispiirteet 

Pudasjarven arkeeisen graniittigneissikompleksin pääkivilajit ovat keski- tai karkearakei- 
set, syvakivimaiset gneissit, jotka ovat koostumukseltaan trondhjemiittia, granodioriittia ja 
graniittia. Niissä on sulkeumina sarvivalke- ja biotiittigneissia seka amfiboliittia. Kaikkia 
em. kivilajeja lavistavat lukuisat juonet; pääosa juonista on emaksisia. 

Graniittigneissikompleksin ja liuskealueen saumassa on jono kerrosrakenteisia intruusi- 
oita (Naykki 1964), joiden ikä on 2440 Ma (Alapieti 1982). Ne, samoin kuin Pudasjarven 
graniittigneissikompleksin gneissit, muodostavat kerrostumispohjan svekokarjalaisessa 
orogeniassa metamorfoituneille Peräpohjan liuskealueen kiville, jotka ovat kvartsiittia, do- 
lomiittia ja kiilleliusketta seka niiden välisiä vulkaanisia muodostumia. Alueen stratigrafiaa 
on käsitellyt mm. Harme (1949). Kvartsiiteissa on albiittidiabaasia kerrosjuonina, jotka 
kuuluvat 2200 Ma ikäryhmään (Sakko 1971). Näitä kaikkia lavistavat Haaparantasarjaan 
luetut plutoniset kivet, jotka kuuluvat 1880-1890 Ma ikäryhmään (Welin et al. 1970; tämä 
tutkimus). 

Emaksiset juonet 

Alueen emaksiset juonet ovat suoraviivaisia ja teravarajaisia seka lähes pystyja. Leveys 
on tavallisimmin 10-150 m. Vain muutamia juonia voi seurata paljastumalta toiselle. Geo- 
fysikaalisten matalalentokarttojen avulla on joitakin juonia paikallistettu paljastumatto- 
millakin alueilla. 

Alueen emaksiset juonet on kentällä jaoteltu kahteen petrografiseen ryhmaan: diabaasei- 
hin ja gabroihin. Näiden ryhmien keskinäisistä ikäsuhteista ei ole havaintoja ja kumpaan- 
kin ryhmaan kuulunee hyvin eri-ikäisiä juonia. Pääosa tutkituista juonista on diabaaseja. 



Diabaasit 

Diabaasijuonet ovat tummanvihreitä ja yleensa pieni- tai keskirakeisia. Kontakteja kohti 
raekoko pienenee. Raekoko riippuu juonen leveydestä siten, että kapeimmat juonet ovat 1ä- 
hes tiiviitä. Leveimpien juonten raekoko on jopa 1 cm. Rakenne on yleensa ofiittinen tai 
subofiittinen. Osa juonista on lähes muuttumattomia, osa alhaisen asteen metamorfisia ki- 
viä. Näitä tyyppejä ei voi erottaa ulkonäön perusteella. 

Muuttumattomien diabaasien päämineraalit ovat labradori ja augiitti, joka on paikoin 
heikosti uraliittiutunutta. Rakenne on subofiittis-hypidiomorfinen. Raekoko on leveissä 
juonissa 0,5-3 mm pieneten kontaktia kohti. Kapeissa juonissa raekoko on hyvinkin pieni. 
Metadiabaaseissa plagioklaasi on albiittia ja pyrokseenin tilalla on amfibolia, biotiittia ja 
kloriittia. 

Alueen mittavin, aerogeofysikaalisestikin erottuva Sipojuntin juoni on differentioitunut 
samaan tapaan kuin osa liuskealueen albiittidiabaaseista. Koska paljastumia on niukasti, 
eri tyyppien jakautumissuhteita ei voida todeta. Tummat muunnokset sisältävät runsaasti 
sarvivälkettä, jonka ympärillä on albiittista plagioklaasia. Vaaleimmat muunnokset sisältä- 
vät runsaasti albiittia ja epidoottia sekä vaaleanvihreää amfibolia. Raekoko on jopa 7 mm 
ja rakenne selvästi ofiittinen. Tällaisesta kivestä separoidun zirkonin ikä on noin 2114 f 14 
Ma (taulukko 1). Osa fraktioista (A, B, E ja 1; kuva 3) poikkeaa kuitenkin isokronilta. Syynä 
on mahdollisesti Haaparantasarjan syvakivien tunkeutumiseen liittyvä zirkonin kiteytymi- 
nen. Haaparantasarjaan liittyvän Liakan gabron zirkonin iaksi on U-Pb-menetelmällä saa- 
tu 1891 * 11 Ma. Jos samaan sarjaan kuuluvan Kaakamon dioriitin zirkoni otetaan laskuis- 
sa huomioon, saadaan Haaparantasarjan syvakivien iaksi 1885 f 7 Ma. Nämä isotooppi- 
määritykset ja laskut on suorittanut Geologian tutkimuskeskuksen Isotooppigeologian la- 
boratoriossa FT Olavi Kouvo. 

I I 

S I P O J U N T T  
A 4 8 0  

+ Z I R C O N  

o TITANITE 

Kuva 3. Sipojuntin ernaksisen juonen (A480), Kaakamon dioriitin (A735) ja Liakan gab- 
ron (A755) zirkonien konkordiadiagramrni ja U-Pb-isotooppisuhteet (anal. 0. Kouvo). 
Fig. 3. Concordia diagram and U-Pb ratios for zircon samples from the Sipojuntti mafic 
dyke (A480), the diorite o f  Kaakamo (A735) and the gabbro o f  Liakka (A755; anal. 0. 
Kouvo). 



Taulukko 1. Analyysitulokset ja niistä lasketut radiometriset iät zirkonifraktioille. 
Table 1. U-Pb analytical data and radiometric ages for zircon fractions 

Näyte 
Sample 

A480A 

A480B 

A48K 

A480D 

A480E 

A480F 

A480G 

A480H 

A480I 

A480J 

A480K 

A480L 

A480M 

A735A 

A755A 

A755B 

A755C 

Fraktio 
Fraction 
(s/cm3) 
0 = raekoko, pm 
grain size 

d>4.1 

d>4.2 

4.0<d<4.2 

4.0cdc4.2 
HF 

4.2<d<4.3 

4.0<d<4.2 
hiottu 
abraded 
4.0<d<4.2 
murskattu 
crushed 
titaniitti 
titanite 

d > 4.2 

3.8<d<4.0 
murskattu 
crushed 
3.6<d<3.8 
murskattu 
cmhed 
3.8<d<4.2 
murskattu 
air abraded 
3.6<d<3.8 
murskattu 
air abraded 
0 > 130 
d>4.2 

d>4.6 

4.2<d<4.6 

4.0<d<4.2 

Pitoisuus 
Concentrotion 
pg/g 

206pb Lyijyn isotooppikoostumus 
- Zsotopic composition of Pb 
2 0 4 ~ b  206Pb = 100 

mitattu 
measured 204 207 208 

Atomisuhteet ja radiometri- 
set iät, Ma 
Atom ratios and radio- 
metric ages, Ma 

206Pb - 207Pb 207Pb - 
238u 235u 206P b 

A480 Sipojuntti, Simo; Metadiabaasi - Metadiabase. Kartta - Map 2543 02, x = 7292,96, y = 541,06. 
A735 Kaakamo, Tornio; Dioriitti - Diorite. Kartta - Map 2541 06, x = 7302, y = 517. 
A 755 Liakka, Tornio; Gabro - Gabbro. Kartta - Map 2542 02, x = 7320.30, y = 507,33. 

HF = pesty fluorivetyhapossa 
preleached in HF 

AZ8U = 1.55125 x 10.lO/a 
A 235U = 9.8485 x 10.I0/a 
atomisuhde 238U/235U = 137.88 
atomic ratio 



Gabrojuonet 

Kentällä gabrojuoniksi nimetyt juonet ovat karkearakeisia ja sisältävät andesiinia tai lab- 
radoria sekä uraliittia. Ulkonäöltään ja mikroskooppisesti ne muistuttavat kerrosintruusion 
gabroja. On esitetty, että nämä juonet edustavat kerrosintruusioiden tulokanavia. 
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DIFFERENTIOITUNEET ALBIITTIDIABAASIT - GABRO- 
WEHRLIITTIASSOSIAATIO 

Eero Hanski 

Hanski, Eero, 1987. Differentiated albite diabases - gabbro wehrlite association. 
Geologian tutkimuskeskus - Geological Survey of 'Finland, Tutkimusraportti - 
Report of Investigation 76, 35-44. 6 figures, 2 tables. 

Early Proterozoic ultramafic to mafic intrusions, well-known as differentiated al- 
bite diabases, are widespread within the Jatulian metasediments and the underlying 
Archean granitoid basement close to the metasedimentary cover. Recently, they have 
also been recognized in the Archean Kuhmo greenstone belt. In situ differentiation 
produced a wide range of rock types varying from mica- and amphibole-bearing peri- 
dotites at the base through pyroxenites to magnetite-bearing gabbros at the top. The 
cumulus minerals appeared in the order olivine, clinopyroxene, ilmenomagnetite, 
and plagioclase. On the basis of the major element geochemistry of the rocks, they 
are interpreted to have originated from a picritic parental magma similar to that oc- 
curring as lavas in the Suisarian formations. The application of the term "albite dia- 
base" to the differentiated bodies is discussed and the adoption of the new term 
"gabbro wehrlite association" is recommended. 

Key words: dikes, diabase, differentiation, Proterozoic, eastern Finland 
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Johdanto 

Albiittidiabaasit ovat Itä- ja Pohjois-Suomen karjalaisessa liuskevyöhykkeessä hyvin tyy- 
pillisiä ja laajalle levinneitä magmakivilajeja. Niiden tutkimus oli Suomessa vilkasta varsin- 
kin 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa. Siinä oli voimakkaana esillä ns. spiliittidilemma, jo- 
ka kätkee sisäänsä kysymykset albiittidiabaasien albiittisen plagioklaasin alkuperästä sekä 
kantamagman spiliittisestä luonteesta. Vastauksina näihin kysymyksiin on esitetty useita te- 
orioita. Albiittia on pidetty joko sekundaarisena tai primaarisena. Jälkimmäisessä tapauk- 
sessa kantamagma olisi alunperin spiliittinen tai syntynyt jostain muusta magmasta konta- 
minaation tai volatiileista rikastumisen seurauksena (Eskola et al. 1935, Meriläinen 1961, 
Nuutilainen 1968, Piirainen 1969, Paakkola 1971, Piispanen 1972, Reino 1973, Piirainen & 
Rouhunkoski 1974). 

Paitsi mafisia, juonimaisia esiintymiä albiittidiabaasiksi nimitettyihin kiviin kuuluu 
myös selvästi differentioituneita kerrosjuonia ja intruusioita, joissa kivilajit vaihtelevat ult- 
ramafisista aina kvartsirikkaisiin differentiaatteihin saakka. Niitä on kuvattu Kolilta (Pii- 
rainen 1969, Honkamo 1972), Kuusamosta (Paakkola 1964, Piispanen 1972) ja Peräpohjan 
liuskealueelta (Isohanni 1971, Perttunen 1983). Niitä tavataan myös Kainuun liuskejaksolta 
esimerkiksi Puolangalta sekä monin paikoin Keski-Lapista Kittilän ja Sodankylän alueilta. 
Hanski (1982) on todennut Kuhmon arkeeisen vihreäkivivyöhykkeen ultramafiittien ja nii- 
hin liittyvien gabromaisten kivien olevan hyvin samanlaisia Kolin alueella esiintyvien diffe- 
rentioituneiden "spiliittisten" kerrosjuonten kanssa. Iänmääritykset (Hyppönen 1983) ovat 
myöhemmin vahvistaneet kenttägeologisten, petrografisten ja geokemiallisten tutkimusten 
nojalla tehdyn päätelmän, jonka mukaan Kuhmon alueen intrusiivit ovat iältään protero- 
tsooisia (Hanski 1982). 

Kolin ja Kuhmon intrusiivien yksityiskohtainen tutkimus on paljastanut niiden muistut- 
tavan suuresti Petsamon Ni-malmien isäntäkiviä (Hanski 1984). Neuvostoliittolaisten geo- 
logien mukaan Ni-malmien isäntäkivet kuuluvat gabro-wehrliittiformaatioon (Dagelajska- 
ja 1979). Tätä nimitystä mukaillen Hanski (1984) on nimittänyt Itä-Suomen differentioitu- 
neita albiittidiabaaseja gabro-wehrliittiassosiaatioksi. 

Tässä työssä kuvataan lyhyesti gabro-wehrliittiassosiaation kivien tärkeimpiä petrografi- 
sia, mineralogisia ja geokemiallisia piirteitä pohjautuen etupäässä Itä-Suomesta saatuun ai- 
neistoon. Yksityiskohtaisempi käsittely on esitetty muualla (Hanski 1984). 

Petrografia ja mineralogia 

Differentioituneissa intruusioissa, joiden paksuus yltää useisiin satoihin metreihin, voi- 
daan erottaa useita stratigrafisia vyöhykkeitä (ks. kuva 1). Kuhmon Näätäniemen intruusi- 
ossa on alhaalta ylöspäin löydettävissä seuraavat vyöhykkeet: oli~iinikurnulaatti~ "porfyyri- 
nen" oliviinikumulaatti, oliviini-klinopyrokseeni-, klinopyrokseeni-, klinopyrokseeni- 
magnetiitti- ja plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatti. Useissa muissa intruu- 
sioissa, kuten Savilahden (Kolilla), Runkausvaaran (Peräpohjan liuskealueella) ja Iso- 
Hyypiön (Kuusamossa) kerrosjuonissa, alin pääyksikkö on "porfyyrinen" oliviinikumu- 
laatti. Savilahden hyvin paljastuneen kerrosjuonen yläosassa nähdään plagioklaasi- 
klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatin vaihettuminen ylöspain plagioklaasi- ja kvartsirik- 
kaaksi differentiaatiksi, joka puolestaan vaihettuu ilman selvää rajaa tummaksi ja karkea- 
rakeiseksi reunavyöhykkeen metapyrokseniitiksi. 



Oliviinikumulaateissa on oliviinin ohella kumulusmineraalina vähäinen määrä kromi- 
spinelliä. Interkumulusmineraalina on klinopyrokseeni seka flogopiittinen kiille. Mag- 
maattisen oliviinin forsteriittipitoisuus nousee ylimmillään 90 prosenttiin (ks. taulukko 1). 
Kivet voivat olla muuttuneita aina vuolukiviksi saakka, mutta yleensä ne ovat serpentiniit- 
teja, joissa oliviini on korvautunut serpentiinillä, klinopyrokseeni tremoliitilla ja flogopiitti 
penniittisella kloriitilla (ks. taulukko 1). 

"Porfyyrinen" oliviinikumulaatti erottuu kentällä selvänä yksikkönä rapautumispinnal- 
la näkyvän täplikkaän rakenteensa ansiosta. Täplikkyys johtuu 2-5 mm:n kokoisista, poi- 
kiliittisista klinopyrokseenirakeista, jotka sulkevat sisäänsä pyöristyneitä oliviinirakeita. In- 
terkumulusmineraaleina on ruskeaa amfibolia ja kiillettä sekä vähäisessä määrin ilmeniittia 
ja apatiittia. Oliviinin forsteriittipitoisuus on pudonnut tässä vyöhykkeessä lähelle 70:ta 

- kumulus --- interkumulus . . . -  subsolidus 
cumulus intercumulus 

Kuva 1. Itä-Suomen differentioituneiden intruusioiden kaavamainen kumulaattistratigrafia (Hanski 1984). 
Fig. 1. Schematic cumulate stratigraphy of layered bodies in eastern Finland (Hanski 1984). 
A. reunavyöhyke - border zone, B. plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatti - plagioclase-clinopyroxene- 
magnetite cumulate, C. klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatti - clinopyroxene-magnetite cumulate, D. klinopyrokseeniku- 
mulaatti - clinopyroxene cumulate, E. oliviini-klinopyrokseenikumulaatti - olivine-clinopyroxene cumulate, F. "porfyyri- 
nen" oliviinikumulaatti - "porphyritic" olivine cumulate, G. oliviinikumulaatti - olivine cumulate. 



prosenttia. Ruskea amfiboli on koostumukseltaan Ti- ja Na-rikasta edeniittiä tai edeniittis- 
ta sarvivälkettä (ks. taulukko 1). Kivet ovat vaihtelevasti muuttuneita niin, että paikoin pri- 
maariset mineraalit ovat suureksi osaksi säilyneet (kuva 2), kun taas toisaalla kivi voi olla 
kokonaan sekundaarista amfibolikiveä, jossa alkuperäinen rakenne kuitenkin saattaa vielä 
olla tunnistettavissa. 

Oliviini-klinopyrokseenikumulaatti on mineraalikoostumukseltaan edellä kuvatun kal- 
taista lukuun ottamatta kromiitin puuttumista ja interkumulusplagioklaasin ja -0rtopyrok- 
seenin vähäistä esiintymistä joissakin näytteissä. Klinopyrokseenillä ei enää ole poikiliittista 
asua, vaan se esiintyy pölkkymäisina kumulusrakeina. Ylöspäin mentäessä seuraavana on 

Taulukko 1. Mikroanalysaattorianalyyseja gabro-wehrliittiassosiaation kivien nimeraaleista (Oulun yliopisto, 
Elektronioptiikan laitos). 
Table 1. Microprobe analyses of minerals from rocks of the gabbro-wehrlite association (University of Oulu, 
Institute of Electron Optics) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SiO, 40,99 
TiO, 0,01 
A1,03 0,02 
FeO 9,81 
MnO 0,19 
MgO 48,18 
CaO 0,lO 
Na,O 0,01 
K2O 0,oo 
2:s 0302 

0,37 
V203 0,OO 

Summa 99,70 

Oliviini (Fo 89.7) - Olivine (Fo 89.7), oliviinikumulaatti - Olivine cumulate. Ensila, Kuhmo. 
4412 10, x = 7131,96, y = 456,33. 
Oliviini (Fo 84.4) - Olivine (Fo 84.4), oliviinikumulaatti - Olivine cumulate. Naataniemi, Kuhmo. 
4411 12, x = 7128,49, y = 453,84. 
Oliviini (Fo 74.0) - Olivine (Fo 74.0), "porfyyrinen" oliviinikumulaatti - "Porphyritic" olivine cumulate. Savi- 
lahti, Koli. 4313 09, x = 7005,94, y = 485,59. 
Klinopyrokseeni - Clinopyroxene, oliviini-klinopyrokseenikumulaatti - Olivine-clinopyroxerne 
cumulate. Ensila, Kuhmo. 4412 10, x = 7130,64, y = 455,50. 
Klinopyrokseeni - Clinopyroxene, oliviini-klinopyrokseenikumulaatti - Olivine-clinopyroxene 
cumulate. Savilahti, Koli, 4313 09, x = 7005,83, y = 485,79. 
Klinopyrokseeni - Clinopyroxene, klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatti - Clinopyroxene-magnetite 
cumulate. Savilahti, Koli. 4313 09, x = 7005,50, y = 485,8l. 
Edeniittinen sarvivalke - Edenitic hornblende, "porfyyrinen" oliviinikumulaatti - "Porphyritic" 
olivine cumulate. Savilahti, Koli. 43 13 09, x = 7005,94, y = 485,59. 
Edeniitti - Edenite, "porfyyrinen" oliviinikumulaatti - "F'orphyritic" olivine cumulate. 
Savilahti, Koli. 4313 09, x = 7005,94, y = 485,59. 
Edeniittinen sarvivalke - Edenitic hornblende, oliviini-klinopyrokseenikumulaatti - Olivine- 
clinopyroxene cumulate. Petäjäniemi, Kuhmo. 4413 02, x = 7116,42, y = 461,76. 
Edeniittinen sarvivalke - Edenitic hornblende, oliviini-klinopyrokseenikumulaatti - Olivine- 
clinopyroxene cumulate. Haaskalehto, Sodankyla. 3713 03, x = 7487,56, y = 466,25. 
Edeniittinen sarvivalke - Edenitic hornblende, oliviini-klinopyrokseenikumulaatti - Olivine- 
clinopyroxene cumulate. Haaskalehto, Sodankyla. 3703 03, x = 7487,41, y = 466,74. 
Penniniittinen kloriitti - Penninitic chlorite. oliviini-klino~vrokseenikumulaatti - Olivine- 
clinopyroxene cumulate. Ensilä, Kuhmo, 4412 10, x = 7130,64, y = 455,50. 
Plagiokaasi (An3~.J - Plagioclase (AQ~,~) ,  plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatti - Plagioclase- 
clinopyroxene - Magnetite cumulate, Haaskalehto, Sodankyla. 3703 03, x = 7488,41, y = 465,50. 

14. Plagioklaasi (An4i.8) - Plagioclase (An4,.~), plagiokaasi-klinopyr~kseeni-magnetiittikumulaatti - Plagioclase- 
clinopyroxene-magnetite cumulate. Haaskalehto, Sodankyla. 3703 03, x = 7487,89, y = 465,67. 



Kuva 2. Kumulusoliviineja interkumulusamfibolin ympäröimänä, "porfyyrinen" oliviinikumulaatti, Savilahti, Koli. Mittaja- 
nan pituus 0,4 mm. 
Fig. 2. Intercumulus amphibole enclosing cumulus olivines, "porphyritic" olivine cumulate, Savilahti, Koli. Scale 0.4 mm. 
Valokuva - Photo E.  Hanski. 

klinopyrokseenikumulaatti, jossa ei enää tavata oliviinia. Interkumulus-mineraaleina on 
plagioklaasia ja ilmenomagnetiittia sekä vähäinen maara apatiittia. 

Ilmenomagnetiitti kumuloituu ennen plagioklaasia, mikä ilmenee ohuena klinopyrok- 
seeni-magnetiittikumulaattina plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumulaattien ala- 
puolella. Edellinen vyöhyke sisältää vähän interkumulusplagioklaasia ja -apatiittia sekä 
jonkin verran kuparikiisua ja pyriittiä. Jälkimmäisessä kivilajissa tummien mineraalien 
osuus pienenee ja plagioklaasin osuus kasvaa ylöspäin mentäessä. Kvartsi ilmaantuu inter- 
kumulusmineraaliksi varsin myöhään gabrovyöhykkeen yläosassa, missä tavataan yleensä 
myös zirkonia ja allaniittia. 

Klinopyrokseenikumulaateissa ja niiden yläpuolisissa kivissä plagioklaasi on tällä het- 
kellä useimmiten albiittista ja ilmenomagnetiitti on korvautunut osittain tai kokonaan tita- 
niitilla ja klinopyrokseeni vihreällä amfibolilla, jonka koostumus vaihtelee aktinoliitista 
ferroedeniittiseen sarvivälkkeeseen. Epidootin maara vaihtelee laajoissa rajoissa. On löy- 
dettävissä myös mafisia kumulaatteja, joissa plagioklaasi on Ca-rikkaampaa. Yksi tällai- 
nen paikka on Sodankylän Haaskalehdossa, jossa poikkeuksellisen hyvin säilyneessä diffe- 
rentioituneessa intruusiossa plagioklaasin anortiittipitoisuus on jopa yli 40 prosenttia (tau- 
lukko 1). 

Paitsi epäsymmetrisesti differentioituneita intruusioita on Kuhmon alueella myös lahes 
symmetrisesti differentioituneita, useiden kilometrin pituisia, 20-50 m:n levyisiä juonia, 
joissa virtausdifferentiaatio on ollut vallitsevana prosessina. Ne koostuvat lahes yksino- 
maan ultramafisesta kivestä, jonka mikroskooppinen rakenne vastaa kerroksellisten intruu- 
sioiden "porfyyristen" oliviinikumulaattien tai oliviini-klinopyrokseenikumulaattien ra- 
kennetta. 



Geokemia 

Taulukossa 2 on esitetty erilaisten gabro-wehrliittiassosiaatioon kuuluvien kumulaattien 
kemiallisia koostumuksia. Pitkälle edennyttä differentiaatiota havainnollistaa kuvan 3 
CMA-diagrammi, jossa on analyysejä Kolin ja Kuhmon kerroksellisista intruusioista. Ver- 
tailun vuoksi kuvassa on esitetty sama diagrammi myös Petsamon ultrarnafisten ja mafisten 
kivien analyyseistä, jotka muodostavat samanlaisen, mutta hajanaisemman kaaren MgO- 
nurkasta A1203-nurkkaan. 

Kuva 4 esittää erään Kuhmon alueen ultramafisen juonen kemiallista profiilia. Lähes 
symmetrinen alkuaineiden jakauma voidaan selittää virtauslajittumisen aiheuttamana oli- 
viinin ja kromispinellin konsentroitumisena juonen keskiosaan. Kuvaan on piirretty myös 
A1203/Ti0,-suhteen arvot, jotka pysyvät likimain vakiona läpi juonen ja edustavat kanta- 
magman vastaavaa suhdetta. 

Taulukko 2. Pää- ja hivenalkuaineanalyyseja gabro-wehrliittiassosiaation kumulaateista Itä-Suomesta. Paaalkuaineanalyy- 
sit on tehty XRF-menetelmalla Oulun yliopiston geologian laitoksella, hivenalkuaineanalyysit neutroniaktivaatiomenetel- 
malla Valtion teknillisessa tutkimuskeskuksessa. 
Table 2. Major and trace element analyses of various cumulates of the gabbro-wehrlite association from eastern Finland. 
Major element analyses have been made by the XRF method in the University of Oulu, Institute of Geology, trace 
element analyses by the neutron activation method in the Technical Research Centre of Finland. 

1 2 

SiO, 37,67 38,15 
TiO, 0,11 0,lO 
A120, 1,85 1,88 
Fe20,tot 11,24 9,75 
MnO 0,14 0,16 
MgO 37,23 38,18 
CaO 0,OO 0,02 
Na,O 0,00 0,00 
K2O 0,oo 0,oo 
P,O, 0,Ol 0,02 
HH 12.02 12,84 

Summa 

Cr 
Ni 
Co 
Cu 
v 
Sc 
Sr 
Ba 
La 
Sm 
Ta 
Th 
u 

1. Oliviinikumulaatti - Olivine cumulate. Ensilä, Kuhmo. 4412 10, x = 7132,04, y = 456,23. 
2. Oliviinikumulaatti - Olivine cumulate. Ensila, Kuhmo. 4412 10, x = 7131,96, y = 456,33. ' 3. "Porfyyrinen" oliviinikumulaatti - "Porphyritic" olivine cumulate. Petäjäniemi, Kuhmo. 

4413 02, x = 7118,02, y = 464,90 
4. "Porfyyrinen" oliviinikumulaatti - "Porphyritic" olivine cumulate. Ensila, Kuhmo. 

4412 10, x = 7132,09, y = 456,08. 
5. "Porfyyrinen" oliviinikumulaatti - "Porphyritic" olivine cumulate. Savilahti, Koli. 

4313 09, x = 7005,89, y = 485,77. 
6. Oliviini-klinopyrokseenikumulaatti - Olivine-clinopyroxene cumulate. Ensila, Kuhmo. 

4412 10, x = 7132,10, y = 456.04. 
7. Oliviini-klinopyrokseenikumulaatti - Olivine-clinopyroxene cumulate. Savilahti, Koli. 

4313 09, x = 7005,83, y = 485,79. 
8. Klinopyrokseenikumulaatti - Clinopyroxene cumulate. Ensila, Kuhmo. 4412 10, x = 7132,10, y = 455,84. 
9. Klinopyrokseenikumulaatti - Clinopyroxene cumulate. Ensila, Kuhmo. 4412 10, x = 7132,16, y = 455,84. 

10. Klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatti - Clinopyroxerne-magnetile cumulate. Ensila, Kuhmo. 
4412 10, x = 7132,18, y = 455,86. 

11. Klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatti - Clinopyroxene-magnetile cumulate. Ensila, Kuhmo. 
4412 10, x = 7132,18, y = 455,86. 

12. Plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumuaatti - Plagioclase-clinopyroxene-magnetite cumulate. 
Ensila. Kuhmo. 4412 10, x = 7131,56, y = 456,75. 

13. Plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatti - Plagioclase-clinopyroxene-magnetite cumulate. Savilahti, Koli. 
4313 09, x = 7002,84, y = 482,51. 
n.d. = ei analysoitu - not determined 
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Kuva 3. Petsamon ja Itä-Suomen intruusioiden erilaisten kumulaattien analyysejä CMA-diagrammilla. Petsamon analyysit 
on otettu pääasiassa TkaCenkon (1982) kokoelmasta (Hanski 1984). 
Fig. 3. Chemical compositions of  cumulates from Pechenga (Petsamo) and eastern Finland on a CMA diagram. The Pechenga 
(Petsamo) analyses are mainly from TkaCenko (1982) (Hanski 1984). 

Hanski (1984) on päätellyt gabro-wehrliittiassosiaation intrusiiveilla olleen kaksi erilaista 
kantamagmaa. Petsamon alueella kantamagmaa edustavat Petsamo-tyyppiset pikriitit, joi- 
ta on Petsamo-sarjan ylimmissä vulkaanisissa muodostumissa. Itä-Suomessa, kuten useim- 
milla muillakin alueilla, kantamagma on ollut Suisaari-tyyppinen pikriitti, jonka vulkaani- 
sia vastineita on Suisaari-muodostumissa Äänisen alueella. Petsamon ja Itä-Suomen int- 
ruusioiden kokokivi- ja mineraalianalyysien perusteella edellisellä magmatyypillä on pie- 
nempi Si0,-pitoisuus ja A.l,O,/TiO,-suhde sekä suuremmat K,O/Na,O-, Ti/V ja (La/Yb),- 
suhteet. Kantamagmojen väliset erot tulevat esiin mineraalien koostumuksissa mm. siten, 
että Itä-Suomen intruusioiden oliviinien CaO-pitoisuudet ja pyrokseenien A1,0,- ja Ti0,- 
pitoisuudet ovat Petsamoon verrattuna alhaisemmat (Hanski 1984). Lisäksi Petsamossa 
primaarinen amfiboli on kaersutiitti ja kromispinelli on Ti-rikas (Jakovleva 1981, Smol'kin 
1979). 

Kuvassa 5 on esitetty eri alueiden gabro-wehrliittiassosiaatioon kuuluvien intruusioiden 
ultramafisten kumulaattien, kontaktivyöhykkeiden ja painotettujen keskiarvojen Al,O,- ja 
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Kuva 4. Ultramafisen juonen kemiallinen profiili, Petäjäniemi, Kuhmo (Hanski 1984). 
Fig. 4. A chemical profile through an ultramafic dyke at Petäjäniemi, Kuhmo (Hanski 1984). 



Ti0,-pitoisuuksia yhdessä pikriittianalyysien kanssa. Kuvasta voidaan todeta, että Petsa- 
mon alueen intrusiiveilla ja pikriiteilla on selvasti pienempi Al,O,/TiO,-suhde kuin muilla 
analysoiduilla kivillä. Kyseisen suhteen arvo Piispasen (1972) Kuusamosta julkaisemissa 
analyyseissa poikkeaa muualta Suomesta tehdyistä analyyseistä. Tämän vuoksi tehtiin Kuu- 
samosta yksi lisäanalyysi, joka sijoittuu muiden Suomen analyysien joukkoon (ks. kuva 5). 

Itä-Suomen ja Petsamon erilaisten kumulaattien kondriittinormalisoituja La- ja Yb- 
pitoisuuksia nähdään kuvassa 6. Oliviinikumulaattien (La/Yb),-suhde, joka periaatteessa 
vastaa kantamagman suhdetta, on Petsamon kivissä selvasti suurempi kuin Itä-Suomen ki- 
vissä. 

a Kuhmo 

b Ko l i  

c Kemi  

d  Kuusamo 

e Puolanka 

f K i t t i l ä  

g Sodanky lä  

h  Suisaar i  

i Pe tsamo 

Kuva 5. Gabro-wehrliittiassosiaation intruusioiden ja pikriittien analyysejä A1,03-Ti0,-diagrammilla. 
Fig. 5. Analyses of intrusions of the gabbro-wehrlite association and those of picrite on the A1203 vs. T i O  diagram. 
Symbolit - Symbols: 1-3, gabro-wehrliittiassosiaatio - gabbro-wehrlite association; 1. ultramafinen kumulaatti - ultra- 
mafic cumulate,2. kontaktivyöhyke - chilled margin, 3. painotettu keskiarvo - weighted average, 4. pikriitti - picrite. Kir- 
jallisuuslähteet - Bibliography Honkamo (1972), Piispanen (1972), Kulikov (1971), Sljusarev & Kulikov (1973), Svetov & Go- 
lubev (1978), Svetov & Sokolov (1978), Glebovickij et al. (1978). Smol'kin (1974). Zangurov & Predovskij (1974), Predovskij 
et al. (1974), Rabinovi; (1978), Zak et al. (1982). 

Kuva 6. Itä-Suomen ja Petsamon intruusioiden erilaisten 
kumulaattien analyysejä (Hanski 1984, taulukko 3) kond- 
riittinormalisoidulla La-Yb-diagrammilla. 
Fig. 6. Chondrite-normalized La and Yb contents (after 
Hanski 1984, Ilable 3) of various cumulates from eastern 
Finland and Pechenga. 
Symbolit - Symbols: 1-3, Itä-Suomi - eastern Finland; 
1. oliviinikumulaatti - olivine cumulate, 2. klino- 
pyrokseeni- ja klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatti - 
clinopyroxene and clinopyroxene-magnetite cumulate, 
3. plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiittikumulaatti - 
plagioclase-clinopyroxene-magnetite cumulate; 4-6, Pet- 
samo - Pechenga; 4. oliviinikumulaatti - olivine 
cumulate, 5. klinopyrokseenikumulaatti - clinopyroxene 
cumulate, 6. plagioklaasi-klinopyrokseeni-magnetiitti- 
kumulaatti - plagioclase-clinopyroxene-magnetite cumu- 
late. 



Tulosten tarkastelua 

Gabro-wehrliittiiassosiaation kivet ovat hyvin laajalle levinneitä Baltian kilven itäosassa. 
Neuvostoliiton puolella niiden esiintymisalue ulottuu Kuolan niemimaalta etelään aina Vet- 
renyi Pojasin alueelle saakka. Toistaiseksi ainoastaan Petsamon kompleksin intrusiiveille on 
saatavissa iänmäärityksiä. Ne on tehty Pb-Pb-, K-Ar- ja Rb-Sr-menetelmiä käyttäen, ja tu- 
lokset ovat yleensä 1600-1900 Ma (Vinogradov et al. 1959, Polkanov & Gerling 1961, Ger- 
ling et al. 1972). Stratigrafisesti gabro-wehrliittiassosiaation intrusiivit on tavallisesti korre- 
loitu Suisaaren muodostumiin (Sokolov & Zagorodnyi 1976, Sidorenko 1983). 

Suomen puolella differentioituneet albiittidiabaasit esiintyvät jatulimuodostumissa tai 
niitä vanhemmissa kivissä. Zirkonien U-Pb-menetelmällä saadut iät ovat useimmiten 
2100-2200 Ma:n luokkaa (Sakko 1971, Hyppönen 1983, Tyrväinen 1983). Tällä hetkellä ei 
kuitenkaan viela ole olemassa tarkkaa kuvaa gabro-wehrliittiassosiaation kivien ikäjakau- 
man suuruudesta - varsinkaan silloin, kun koko Baltian kilpi on tarkastelun kohteena. 

Omalaatuisten petrografisten ja mineralogisten ominaisuuksiensa, kuten kiille- ja amfi- 
bolipitoisten wehrliittien läsnäolon, johdosta käsiteltävät kivet muodostavat kokonaisuu- 
den, jolle nimitys "differentioitunut albiittidiabaasi" ei tee oikeutta. Ensiksikin kivien esiin- 
tymistapa ei useinkaan ole juonimainen, vaan ne muodostavat gravitatiivisesti differentioi- 
tuneita, konformeja tai lähes konformeja kerrosjuonia. Kivien rakenne ei myöskään ole dia- 
baasien tapaan ofiittinen, vaan sitä voidaan kuvata esim. orto-, meso- tai adkumulaattikä- 
sitteillä. Myös alkuperäiset kumulus- ja interkumulusmineraalit ovat useimmiten tunnistet- 
tavissa joko primaarisina tai metamorfisina vastineina, joten eri vyöhykkeistä käytetyt ni- 
mitykset, kuten hornblendiitti, metadiabaasi, albiittidiabaasi tai albiittigabro, voidaan kor- 
vata kiven primaarista asua ja syntytapaa paremmin kuvaavilla termeillä. Myöskään sanan 
albiitti käyttö differentiaatiosarjan nimessä ei ole suositeltavaa, koska albiitti esiintyy ai- 
noastaan mafisissa ja felsisissä muunnoksissa, ja sen alkuperä on ollut kauan kiistanalai- 
nen. Sitä paitsi plagioklaasi ei välttämättä aina olekaan albiittista, kuten Haaskalehdon esi- 
merkki edellä osoittaa. Päinvastoin se tukee voimakkaasti käsitystä albiitin sekundaarisesta 
luonteesta. Haaskalehdon tapauksessa on löydettävissä tyypillinen gabro-wehrliittiasso- 
siaation kumulaattisarja, mutta plagioklaasin luonteen vuoksi siitä ei voi kayttaa albiittidi- 
abaasipohjaista nimeä. Vaikka albiittidiabaasi-nimityksellä onkin pitkä perinne, olisi edella 
esitetyistä syistä parempi kayttaa tassa kirjoituksessa käsitellystä differentiaatiosarjasta 
muuta kollektiivinimeä. Tähän tarkoitukseen termi gabro-wehrliittiassosiaatio on erittäin 
käyttökelpoinen. 

Huomautettakoon, että tassa työssä on käsitelty ainoastaan differentioituneita intruusi- 
oita ja ultramafisia juonikiviä. On toki olemassa myös mafisia, todella juonimaisia diabaa- 
seja, joissa plagioklaasi on albiittista, mutta niiden geneettinen suhde edellisiin kaipaa lisä- 
tutkimuksia samoin kuin myös spiliittisten ja tholeiittisten diabaasien keskinäinen suhde. 

Joissakin tapauksissa on käynyt niin, että albiittidiabaasi tai albiittigabro on katsottu 
erilliseksi intruusioksi eikä ole osattu käsitellä lähellä esiintyvää ultramafiittia samaan dif- 
ferentiaatiosarjaan kuuluvana. Toisaalta gabro-wehrliittiassosiaation ultramafiitteja on pi- 
detty eräillä alueilla arkeeiseen komatiittisarjaan kuuluvina (esim. Auvray et al. 1982). 

Tulevaisuuden tehtävänä on viela mahdollisten gabro-wehrliittiassosiaation kanssa koge- 
neettisten vulkaniittien olemassaolon selvittäminen. Tässä suhteessa erityisen mielenkiin- 
toista olisi Suisaari- tai Petsamo-tyyppisten pikriittien löytyminen Suomen puolelta. 
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NILSIAN JA LAPINLAWDEN ALUEIDEN JUONIKIVET 

Jorma Paavola 

Paavola, Jorma, 1987. The dyke rocks of the Nilsia and Lapinlahti areas. Geologian 
tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland, Thtkimusraportti - Report of In- 
vestigation 76, 45-51. 4 figures, 2 tables. 

Dykes of different types are abundant in the Nilsia - Lapinlahti - Varpaisjarvi 
area. 

In the Varpaisjarvi area, a dense swarm of relatively well-preserved pyroxene dia- 
bases cut the hypersthene-bearing (dry) basement in a NW-SE direction. The same 
Karelian diabases, which have been predominantly hydrated to metadiabases, are 
common all over the eastern basement area. 

Tonalite dykes are met with in the Lake Syvari area, Nilsia, where some lampro- 
phyre dykes with phlogopite phenocrysts also occur. More to the west, in the surroun- 
dings of Lake Onkivesi, there are numerous, mainly narrow, basic and intermediate 
dykes, which have been grouped preliminarily into hornblende porphyrite or uralite 
porphyrite dykes, plagioclase porphyrite dykes and basic dykes. 

Key words: dikes, diabase, tonalite, lamprophyres, Precambrian, Nilsia, VarpaisjLvi, 
Lapinlahti 
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Diabaasit 

Varpaisjämen hypersteenipitoisen kallioperälohkon alueella on lukuisia keskimäärin ita- 
länsisuuntaisia diabaasijuonia. Unnempanä, Varpaisjarven luoteispuolella, niiden suunta 
on lähes NW-SE (kuva 1). Juonten leveys vaihtelee muutamasta senttimetristä noin 150 met- 
riin. Diabaasin ja sivukiven kontakti on aina hyvin teravii ja jäähtymisreunus (chilled mar- 
gin) on yleinen. Diabaasit ovat homogeenisia, massamaisia ja hieno- tai keskirakeisia. Ofiit- 
tinen rakenne on useimmiten selvä. Osa diabaaseista on voimakkaasti muuttuneita. Ne 
koostuvat pääasiassa sekundaarisesta sinivihreastä samivälkkeesta ja saussuriittiutuneesta 
plagioklaasista. 

Kuva L Mlsiiin - VarpaisjarVea alueen juonikivet. 
Fig. 1. Locgtion of dyke rocks in Niisiia - YBrpaisjWi a m .  
1. Presvekolcarjalaisia kiviiajeja - hvecokarclian mks ,2 .  iutrjataisia liusK~ta - Karelim schists, 3. metadiabaasia - me- 
tadiabm 4. diabaasia - &&&se, 5. tonaliittijuonia - tonafite dykes, 6. lampmfyyrijuonia - lamp~~phyre dykes, 7.  mhje- 
Vyohykkeita - fmcture zones. 



Terveimpien diabaasien paamineraalit ovat vyöhykkeinen plagioklaasi (An,,-An,,) ja 
augiitti seka usein myös ortopyrokseeni. Joissakin diabaaseissa vallitseva tumma mineraali 
on primaarisen näköinen ruskehtava sarvivalke, joka pyrokseenien tavoin on monin paikoin 
muuttunut reunoiltaan vaaleaksi amfiboliksi. Muita yleisiä sekundaarisia mineraaleja ovat 
epidootti ja biotiitti. 

Wilkman (1924, 1938) jakaa ko. diabaasit saman differentiaatiosarjan enstatiitti-augiitti- 
ja sarvivalkediabaaseihin ja toteaa, että vaikka jälkimmäinen on ilmeisesti osaksi edellisen 
muuttumistulos, se lienee myös lahtömateriaaliltaan erilainen. 

Diabaaseista ei ole tehty luotettavaa radiometrista ajoitusta. Niiden erottaminen ympa- 
ristön metadiabaaseista on myös vaikeaa. Onkin ilmeista, että Varpaisjarven alueen diabaa- 
sit ovat luettavissa ympäristön karjalaisten metadiabaasien ikaryhmaan, mutta olisivat em. 
korkean metamorfoosiasteen lohkon alueella useimmiten säilyttäneet primaarisen asunsa. 
Juonten kemiallinen koostumus tai esiintymissuunta eivät ole ristiriidassa tämän ajatuksen 
kanssa. Taulukon 1 kemialliset analyysit 4-6 ovat naista diabaaseista. 

Taulukko 1. Nilsiän ja Lapinlahden karttalehtialueiden juonikivien kemiallisia koostumuksia (XRF -menetelmä) 
Table 1. Chemical compositions of dyke rocks in the Nilsia and Lapinlahti map-sheet areas (XRF nzethod) 

SiO, 
TiO, 
A1203 
Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 
K2O 
'2O5 
CO2 
H 2 0  + 
H20- 
Summa 

Tonaliitti - Tonalite. Syvari, Nilsia. Kartta - Map 3334 07, x = 7013,60, y = 560.62 
(Paavola 1984). 
Tonaliitti - Tonalite. Syvari, Nilsia. Kartta - Map 3334 04, x = 7014,60, y = 558,76 
(Paavola 1984). 
Lamprofyyri - Lamprophyre. Keyritty, Nilsia. Kartta - Map 3334 05, x = 7025,06, y = 552,96 
(Paavola 1984). 
Diabaasi - Diabase. Kaijo, Varpaisjarvi. Kartta - Map 3334 03, x = 7032,14, y = 543,70 
(Paavola 1984). 
Diabaasi - Diabase. Jonsa, Varpaisjarvi. Kartta - Map 3334 03, x = 7032,14, y = 543,70 
(Paavola 1984). 
Diabaasi - Diabase. Jonsa, Varpaisjarvi. Kartta - Map 3334 03, x = 7032,22, y = 545,OO 
(Paavola 1984). 
Emaksinen juoni - Basic dyke. Sarviluoto, Lapinlahti. Kartta - Map 3332 05, x = 7022,45, y = 516,44 
Emaksinen juoni - Basic dyke. Kuivaniemi, Maaninka. Kartta - Map 3332 05, x = 7021,60, y = 511,34. 
Sarvivalkeporfyriittijuoni - Hornblende porphyrite dyke. Kuhaniemi, Lapinlahti. Kartta - Map 
3332 05, x = 7022,66, y = 514,34. 
Plagioklaasiporfyriittijuoni - Plagioclase porphyrite dyke. Mantysaari, Lapinlahti. Kartta - Map 
3332 05, x = 7021,48, y = 515,56. 
Uraliittiporfyriittijuoni - Uraliteporphyrite dyke. Kaikko, Lapinlahti. Kartta - Map 
3332 05, x = 7021,28, y = 516,22. 
Uraliittiporfyriittijuoni - Uralite porphyrite dyke. Viitamäki, Maaninka. Kartta - Map 
3332 04, x = 7016,92, y = 512,70. 
Sarvivalkeporfyriittijuoni - Hornblende porphyrite dyke. Karvasalmi, Lapinlahti. Kartta - Map 3332 04, x = 
7017,00, y = 518,56. 



Tonaliittijuonet 

Syvärin alueella, Wkomaen ja Lastukosken valiseiia paragneissivaltaisella vyöhykkeellä 
on lukuisia intermediaarisia (tonaliittisia) juonia (kuvat 1 ja 2). Niiden aines on hienorakei- 
nen, massamainen ja yleensa homogeeninen. Kontakti sivukiveen on terava, paikoin saha- 
laitainen ja apofyysit ovat yleisiä. Juoniaines breksioi paikoin sivukivea. Juonten leveys 
vaihtelee muutamasta senttimetristä 4-5 metriin ja suunta väliii# N 15'-85" W. Kiven ta- 
vallinen rnineraalikoostumus on plagioklaasi (An,-An,,), kvartsi, biotiitti ja sarvivälke. 
Aksessoriset mineraalit ovat epidootti, titaniitti, apatiitti ja opaakki. Taulukossa 2 on esitet- 
ty muutamien juonten mineraalipaljoussuhteet. 

Juonikivet ovat koostumukseltaan Streckeisenin (1975) jaottelun mukaan tonaliitteja, 
osin kvartsidioriitteja. Juonet ovat analogisia Huhman (1975, 1981) kuvaamien Pohjois- 
Karjalan tonaliittijuonten kanssa. Siellii niiden ika on rajattu valille 1860-1830 Ma. Taulu- 
kossa 1 (n:ot 1 ja 2) on kahden Syvarin alueen tonaliittijuonen kemiallinen koostumus. 

Swiirin alueen tonaliittiiuonien samoin kuin em. Varvaisiärven diabaasien paleomagne- - - 
t i s i a  ovat selvitelleet ~e ivonen  et al. (1981). 

Kova 2. Onkiveden alueen juonikivet. 
Fig. 2. Location of dyke rocks in the Onkivesi area. 
1.  Presvekokarjalainen pohjagneissikompleksi - Presvecokarelian basement gneiss compfex, 2. gabroa - gabbro, 3. kvartsi- 
dioriittia - quartz dioritr,4. graniittia - dte, 5. metadiabaasia - metadiabase, 6. sarvivalke- ja plagioklaasiporfyriitti- 
juonia sekä emaksisiti juonia - hornblende and plagioclase porphyrite dykes m d  basic dykes. 



Taulukko 2. Tonaliittisten juonikivien nimeraalikoostumuksia kartan 3334 alueella. 
Table 2. Model analyses of tonalitic dyke rocks, rnap 3334. 

- 

Kvartsi - Quartz 7,7 13,O 14,6 12,O 18,O 15,6 
Plagioklaasi - Plagioclase 60,7 51,l 59,l 57,1 54.7 41,4 
Biotiitti - Biotite 23,9 21,O 16,l 13,s 16,l 23,3 
Sarvivalke - Hornblende 5,O 10,2 9,O 15,3 9.6 15,O 
Epidootti - Epidote 1,l 0,9 - 0,3 0,7 3,3 
Titaniitti - Sphene 0,2 2,O 0,6 1,2 0,2 1,0 
Apatiitti - Apatite 1,2 1,0 0,4 - 0,l - 
Opaakki - Opaque 0,2 0,8 0,2 0,3 0,6 0,4 

1. Tonaliitti - Tonalite. Kumpuniemi, Nilsia. 07, x = 7013,61, y = 560,62. 
2. Tonaliitti - Tonalite. Oulunsaari, Nilsia. 07, x = 7012,61, y = 560,28. 
3. Tonaliitti - Tonalite. Munasaari, Nilsia. 04, x = 7014,09, y = 559,94. 
4. Tonaliitti - Tonalite. Kumpuniemi, Nilsia. 07, x = 7013,61, y = 560,63. 
5. Tonaliitti - Tonalite. Kumpuniemi, Nilsia. 07, x = 7013,80, y = 560,13. 
6. Tonaliitti - Tonalite. Kumpuniemi, Nilsia. 07, x = 7013,01, y = 560,35. 

Lamprofyyrit 

Nilsian Saaskiniemen alueella on muutamia lamprofyyrityyppisia juonia, jotka voidaan 
Hackmanin (1914) ja Huhman (1975) kuvausten perusteella rinnastaa Niinivaaran alueen 
vastaaviin juoniin. Koistinen (1965) ja Laukkanen (1983) ovat tutkineet Sääskiniemen alu- 
een lamprofyyreja. Saaskiniemen juonten leveys on n. 0,5-2 m. Ne ovat pystyja ja niiden 
suunta vaihtelee välillä N 0"-90" W. Kivi on tummaa ja hienorakeista. Paamineraalit ovat 
plagioklaasi, kalimaasalpa, flogopiitti, opaakki ja pyrokseeni. Lisäksi on karbonaattia, 
apatiittia, fluoriittia, serisiittia, titaniittia, kloriittia ja kvartsia. Hajarakeet ovat pääasiassa 
flogopiittia (läpimitta 0,5-2 mm) ja maasalpaa. Kivi on tavallisesti perusmassaltaan hyvin 
hienorakeista ja mineraalit vaikeasti tunnistettavia. Eräästä juonesta on tehty kemiallinen 
analyysi, joka on esitetty taulukossa 1 (n:o 3). Juonten vaihtelevuuden ja tutkitun aineiston 
vähyyden vuoksi naita juonikivia voidaan kutsua Huhman (1975) tavoin yleisesti biotiitti- 
lamprofyyreiksi. Laukkanen (1983) pitää Nilsiän lamprofyyreja koostumuksen perusteella 
minetteina. 

Onkiveden alueen emaksiset ja intermediaariset juonet 

Onkiveden ympäristössä, Tölvan - Karvasalmen - Jynkanniemen - Vaisalanmaen 
alueella, tavataan ns. metadiabaasien lisaksi runsaasti erilaisia emaksisia ja intermediaari- 
sia juonikivia. Naita juonikivia on tarkastellut pro gradu-työssään Vartiainen (1984), jonka 
havaintoihin tämä lyhyt yhteenveto paljolti perustuu. Juonten vallitseva suunta on noin N 
0"-30" W, mutta merkittäviä alueellisia poikkeuksiakin on (ks. kuva 3). Juonten leveys 
vaihtelee yleensä muutamasta senttimetrista muutamaan desimetriin, mutta leveampiakin 
juonia on löydetty. Kontaktit sivukiveen ovat terävät. Juonet näyttavat lavistavan alueen 
emaksisia syvakivia ja metadiabaasijuonia, mutta graniittiset syväkivet leikkaavat ainakin 
pääosaa juonista. 

Juonten tarkkaa ryhmittelyä ei ole tehty. Vaihtelevan asun vuoksi se olisikin hyvin vaike- 
aa ilman yksityiskohtaisia tutkimuksia. Muutamia paatyyppeja voidaan kuitenkin erottaa. 

Sarvivalkeporfyriitti- ja uraliittiporfyriittijuonet ovat tummia ja hienorakeisia. Sarvival- 
kehajarakeet erottuvat neulasina rapautumispinnalla. Ne ovat joskus suunnittuneet juonen 
mukaisesti. Jotkin juonista ovat vaihtelevassa määrin liuskettuneet ja Onkiveden graniitin 
kontaktin lähellä myös poimuttuneet sivukiven mukana. Näiden juonikivien yleiset paami- 
neraalit ovat sarvivalke, joka on 1-7 mm:n lapimittaisina hajarakeina, ja plagioklaasi. Hie- 
norakeisessa perusmassassa voi edellisten lisaksi olla vaihtelevia määriä biotiittia, kvartsia, 
epidoottia ja kloriittia. Aksessoriset mineraalit ovat titaniitti, apatiitti, zirkoni ja opaakki. 



Kuva 3. Tonaliittijuoni. 
Fig. 3. Tonalite dyke. 
Munasaari, Nilsiä. Kartta - Map 3334 04, x = 7014,02, y = 559,80. 
Valokuva - Photo J. Paavola. 

Kuva 4. Plagioklaasi-sarvivälkeporfyriitti. 
Fig. 4. Plagioclase hornblende porphyrite. 
Väisälanmaki, Lapinlahti. Kartta - Map3332 05, x = 7025,42, y = 514,OO. 
Valokuva - Photo J. Paavola. 



Usein hajarakeet ovat täysin uraliittiutuneet. Sarvivalke- ja uraliittiporfyriiteiksi kutsuttuja 
juonikiva saattaa alueella olla useampiakin generaatioita. 

Plagioklaasiporfyriittijuonet ovat harmaita, hienorakeisia ja koostumukseltaan hyvin 
vaihtelevia. Ainakin muutamassa paikassa tämän ryhmän juonten on todettu leikkaavan 
sarvivalkeporfyriittiryhman juonia. Joissakin juonissa on plagioklaasihajarakeiden ohella 
myös sarvivalkehajarakeita (kuva 4). Monet plagioklaasihajarakeet ovat vyöhykkeisia. Pe- 
rusmassa koostuu plagioklaasin ja sarvivalkkeen lisäksi biotiitista, kvartsista, epidootista, 
kloriitista ja serisiitista ja joskus myös kalimaasalvasta. 

Joitakin alueen juonikivia on nimitetty vain emaksisiksi juoniksi. Ne ovat tummia, amfi- 
bolivaltaisia ja hajarakeettomia. Niitä on joissakin tapauksissa vaikea erottaa pohjan tyy- 
pillisistä metadiabaaseista, jos leikkaussuhdehavainnot puuttuvat. Myös naita erilaisia 
emaksisia juonia on alueella syntynyt ilmeisesti useammassa pulssissa. Ainakin osa emaksi- 
sista juonista leikkaa myös sarvivalke-uraliittiporfyriittityyppisia juonia. Kemismiltaan 
mainitut juonet ovat samankaltaisia. 

Onkiveden alueen juonikivien kemiallisia analyyseja on taulukossa 1 (n:ot 7-13). 
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SAVON JA KESKI-POHJANMAAN EMAKSISET JA INTERMEDIAARISET 
JUONIKIVET 

Erkki Marttila 

Marttila, Erkki, 1987. The basic and intermediate dyke rocks of Savo and Keski-Poh- 
janmaa (Central Finnish Bothnia). Geologian tutkimuskeskus - Geological Survey 
of Finland, lhtkimusraportti -Report of Investigation 76, 53-70. 8 figures, 8 tab- 
les. 

An abundance of basic to intermediate dykes and dyke swarms occurs in a zone, 
30-40 km in width, extending from Savo to Keski-Pohjanmaa (Central Finnish 
Bothnia) in the direction N 45" W. The southern border of the zone runs from Hau- 
kivesi to Kalajoki, the northern one from Iisalmi to Raahe. Descriptions are given 
of the dykes and dyke swarms of the Haukivesi, Kotalahti, Tervo - Pielavesi - Kiu- 
ruvesi and Pyhajarvi - Keski-Pohjanmaa areas as well as the Viitasaari area. 

The dykes of the Lake Ladoga - Bothnian Bay fracture zone formed during the 
synorogenic phase of the Svecokarelidic orogeny some 1900-1880 Ma ago. 

Key words: dikes, diabase, gabbros, Proterozoic, Savo, Central Pohjanmaa 
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Johdanto 

Suomen kailioperan Svekokarelidien syntyyn liittyvii orogeniavaihe 1950-1830 Ma sit- 
ten on ollut voimakas erityisesti Laatokan - Perämeren vyöhykkeessa. KaIliokuori stirkyi 
todennaköisesti mantteiiin saakka. Tallöin emaksinen magma tunkeutui avautuneisiin ra- 
koihin leikkaaviksi ja kerrosmyötaisiksi esiintymiksi, jotka voidaan jakaa kolmeen ryh- 
maan. Ensimmaiseen ryhmaan kuuluvat synorogeenisen vaiheen alkupuolella puolipinnai- 
lisissa olosuhteissa kitmyneet ofiittiset diabaasijuonet ja gabrot, joiden ika on 1890-1880 
Ma (esim. Neuvonen et al. 1981). Myöhaisorogeenisissa deformaatioissa syntyneet toisen 
ryhmän massamaiset amfiboliitti- ja uraiiittiporfyriittijuonet, ns. metabasiittijuonet, ovat 
ialttlan noin 1870 Ma tai nuorempia, koska ne leikkaavat synorogeenisia tärniin ikaisiii gra- 
nitoideja (Kouvo 1983). Kolmas ryhma kasittiifi mflhaisorogeenisen vaiheen lopulla (noin 
1835 Ma) syntyneet koostumukseltaan vaihtelevat larnprofyyrit (Huhma 1981, Neuvonen et 
al. 1981). Toisen ja kolmannen ryhman juonet intrudoituivat todennaköisesti kuorensisai- 

Km% 1. Pyhajtirwn kartta-alueen diabaasijuonet (D) seka emaksiset ja intermediaariset juonipawet. 
Fig. 1. Diabase dykes (D) and basic and intermediate dykes of the PyhifjarVi map-sheet rvca. 



sista pienehköista magmasailiöista useampana pulssina, koska ryhmän juonet leikkaavat 
toisiaan. 

Juoniryhmät muodostavat kartalla 35-40 km leveän N 45" W -suuntaisen vyöhykkeen, 
jonka eteläreuna on vedettävissä Haukivedelta Kalajoelle ja pohjoinen Iisalmen Ruotaan- 
lahdelta Saloisiin, Raahen lähelle. Savossa juonet lävistävät paaasiassa voimakkaasti meta- 
morfoituneita karjalaisen liuskevyöhykkeen kivilajeja. Keski-Pohjanmaalla ne leikkaavat 
seka svekofennisia liuskeita että orogeenisia plutonisia kivilajeja. 

Pyhajarven ja sen ympäristön seka Keski-Pohjanmaan emaksiset ja intermediaariset juonet 
ja ofiittiset gabrot 

Pyhäjärven seudun diabaasit nayttavat keskittyvän järven länsipuolelle karttalehden 
3321 06 luoteisosaan. Maaselanlahden rannalla lehdellä 10 (kuva 1) on lisäksi kaksi kapeaa 
diabaasijuonta. 

Diabaasijuonet leikkaavat terävin kontaktein paaasiassa alueen granodioriitteja ja gra- 
niitteja, jotkin juonet myös vulkaniitteja. Juonten suunnissa on paljon hajontaa. Paasuun- 
nat nayttavat olevan N 70" E ja E-W (kuva 2). Kaade on yleensa pysty. Tosin sitä on monesti 
vaikea mitata paljastumien mataluuden ja tasaisuuden vuoksi. Juonten leveydet ovat muu- 
taman metrin luokkaa, kapeimmat 10-80 cm ja leveimmat noin 20 metriä. Joitakin juonia 
voi seurata satoja metrejä paljastumalta toiselle. Alueelta löydettyjen diabaasijuonten suun- 
nat, kaateet, leveydet ja pituudet seka koordinaatit ovat taulukossa 1. 

Diabaasit ovat yleensa tummia, hienorakeisia, selvästi ofiittisia ja suuntautumattomia 
kivilajeja, joissa plagioklaasiliistakkeiden koko vaihtelee alle 1 mm:sta 2-3 mm:iin. Useis- 
sa juonissa on harvakseltaan yksittaisiä isompia hajarakeita, joiden koko on 5 mm:sta 10 
mm:iin (juonet 5, 8 ja 10) ja 5 x 20 mm:sta 15 x 20 mm:iin (juonet 2 ja 7). Juonen 1 hierty- 
neessa hienorakeisessa perusmassassa on plagioklaasifragmentteja (An,,), joista suurim- 

Taulukko 1. Pyhajarven kartta-alueen diabaasijuonet. 
Table 1. Diabase dykes of the Pyhäjärvi map-sheet area. 

Kartta - 
M ~ P  

Koordinaatit - 
Coordinates 

x Y 

Suuntaus - 
Orientation 

Leveys - 
Width 

Pituus - 
Length 



Kuva 2. Pyhajarven kartta-alueen 3321 diabaasijuonten 
suuntaus (16 havaintoa). Maksimi N 70" E. 
Fig. 2. Orientation of the diabase dykes in the Pyhäjärvi 

180 3321 map-sheet area (16 observations). Maximum N 70" E. 

mat tiilikivimaiset ovat kooltaan 7 x 25 cm (kuva 3). Joissakin diabaasijuonissa on havaitta- 
vissa kontaktissa raekoon pienenemista ja sivukivessa juonen kontaktivaikutusta (juonet 6 
ja 11). Juonten paämineraalit ovat plagioklaasi, joka koostumukseltaan on joko andesiinia 
tai labradoriittia, ja sarvivalke tai sarvivalkeaktinoliitti. Aksessoriset mineraalit ovat opaak- 
ki seka muuttumistuloksina epidootti, karbonaatti ja kloriitti. 

Juonessa 6 on diabaasin ohella harmaata hapanta maasalpaporfyyria, joka sisältää mik- 
rokliinia, plagioklaasia (An,,), kvartsia ja biotiittia seka aksessorisesti kloriittia, epidoot- 
tia ja karbonaattia. 

Diabaasijuonten lisäksi Pyhäjärvellä on muita emaksisia ja intermediaarisia juonia leh- 
dillä 3321 06 ja 12, missä ne muodostavat yleisesti kapeitten juonten parvia. 

Vaatinperalla, lehdellä 06, on runsaasti emaksisiä ja intermediaarisia yksittäisiä juonia 
ja juoniparvia. Isokallion alueella juonten suunnat parvissa ovat noin N 60" E. Niiden le- 
veydet ovat yleensa 10-50 cm, harvoin yli metrin (kuva 4). Eräs 110 cm:n levyinen juoni 
on seurattavissa noin 100 m (x = 7068,86, y = 434,98) suunnassa N 60" E (kuva 5). Juonet 
ovat yleensa hienorakeisia, tummia tai harmaita. Niitä voitaisiin deformoituneisuutensa 
vuoksi sanoa metabasiittijuoniksi. Ne leikkaavat terävin kontaktein alueen granodioriittia, 
mutta ovat liikuntojen vaikutuksesta hiertyneet ja varsinkin reunaosistaan kloriittiutuneet. 
Useiden juonten alkuperää on vaikea selvittää. Joissakin juonissa on selviä uraliittisilmak- 
keitä, jotka viittaavat uraliittiporfyriittiin. Itäkankaalla (x = 7069,02, y = 434,ll) on nahta- 
vissa, kuinka keskirakeisesta, tummanharmaasta, suunnittumattomasta dioriittipahkusta 
lähtee useita 5-10 cm:n levyisia metabasiittijuonia dioriittia ympäröivään granodioriittiin. 
Lehdellä 3321 12 on samanlaisia metabasiittijuonia ja -juoniparvia Kettuperalla, Olkkoses- 
sa, Kokkokankaan kallioilla, Riitavuoressa, Rattavuoressa ja Ruotasen alueella (kuva 1). 
Niissä juonet yleensa leikkaavat graniittisia ja granodioriittisia kivilajeja. Mullikkorameella 
ja Tetrinmaessa metabasiittijuoniryhmat leikkaavat emaksisia vulkaniitteja. Juonten ja 
juoniparvien suunnat ovat yleensa N-S poiketen siitä vain n. 10" itään tai lanteen. 

Pihtiputaan kallioperakarttalehdella 3312 (Salli 1969) on yhdensuuntaisia gabrojuonia 
Kinturijarven pohjoispäasta lanteen Hoikanlammen läheisyydessä (08, x = 7029,3, y = 
450,7). Gabro on taalla tunkeutunut kvartsimaasalpaliuskeeseen kerrosmyötaisesti ja muo- 
dostaa siihen noin metrin levyisia juonia. Juonet ovat ofiittisia ja melko karkearakeisia. Ne 
koostuvat labradoriitista (An,,), rombisesta ja monokliinisesta pyrokseenista seka biotii- 
tista (Salli 1971). 

Reisjarven kallioperakarttalehdella 2343 (Salli 1963) on Haapajärven Kumisevan gabro- 
pahkun eteläpuolella kaksi diabaasijuonta (09, x = 7060,7, y = 568,O). Sallin (1967) mu- 
kaan juonet leikkaavat terävästi kvartsidioriittia likimain luode-kaakkosuuntaisesti. Ne 
ovat pystyja ja leveydeltään metrin luokkaa. Diabaasit ovat rakenteeltaan selvästi ofiittisia. 
Juonten reunaosa on pienirakeisempi kuin keskus. Hyvin pienirakeisessa (0 = 0,03 mm) 
perusmassassa olevat noin 1 mm:n pituiset plagioklaasiliistakkeet ovat andesiinia. Muut 
paamineraalit ovat serpentiini ja talkki. 



Haapajärven Tiitonrannassa (lehti 2344 07) on syvakairauksessa lavistetty liuskeessa ole- 
vaa diabaasia 273 cm (Lindmark 1966). Kontakti kivilajien valilla on jonkin verran breksioi- 
tunut, mutta muuten terävä. Diabaasi on voimakkaasti muuttunut, mutta näyttää selvästi 
ofiittiselta. Sen mineraalit ovat plagioklaasi (An,,-An,,), uraliittinen sarvivalke, biotiitti, 
opaakki, kloriitti ja karbonaatti. 

Toholammilta itään (2342 04 ja 07) olevissa pienehköissa gabrodioriittiesiintymissa on 
Sallin (1966) mukaan gabromaisia, osittain ofiittisia muunnoksia. Kontoniemi (pers. 
comm.) on kallioperakartoitusten yhteydessä vuonna 1981 löytanyt lehdeltä 2342 04A muu- 
tamia graniittia leikkaavia diabaasijuonia. Juonten koordinaatit, suunnat, kaateet ja levey- 
det on esitetty taulukossa 2. 

Salli (1966) on tavannut ofiittista sarvivalkegabroa Sievissa Kallion ja Virnuvalammin va- 
lilla (2342 11) olevassa isossa dioriittipahkussa. Kontoniemi on löytänyt lehdilta 2342 08 ja 
10 emaksisia ja intermediaarisia porfyriittijuonia. Juurikkajarvesta lounaaseen (2344 01) si- 
jaitseva dioriitti sisältää andesiinia (An,,), vihreää sarvivalketta, biotiittia ja huomattavas- 
ti titaniittia. Sen rakenne on osittain ofiittinen (op. cit.). "Seka gabrot että dioriitit vaihtele- 
vat paikallisesti rakenteensa ja koostumuksensa puolesta. Massamainen kivi saattaa jo 
muutaman metrin matkalla vaihtua ofiittiseksi muunnokseksi, vielapa plagioklaasiporfy- 
riitiksi" (op. cit.). 

Kontoniemi (1983) on löytanyt emaksisia ja intermediaarisia juonia seka plagioklaasi- 
porfyriittijuonia Kaustisen kallioperakartan 2323 (Lonka 1971) Kruunupyyn Sejsarin alu- 
eelta (06D). Tiedot niistä on koottu taulukkoon 3. Juonet leikkaavat koostumukseltaan 
vaihtelevia emaksisia kivilajeja, etupäässä gabroja. 1 

Hautala (1968) on Venetpalon tutkimusalueellaan (3322 08) tavannut emaksisia juoniki- 
vilajeja, jotka hän jakaa sarvivalkekiviin ja amfiboliitteihin. Kairausten perusteella sarvi- 
valkekivet on todettu 10-50 cm:n levyisiksi konformeiksi juoniksi. Amfiboliittijuonten le- 
veys vaihtelee kvartsimaasalpaliuskeessa muutamasta senttimetrista pariin metriin. Ne ovat 
konformeja seka liuskeisuuteen että havaittuun kerroksellisuuteen nähden. Varsinaisista 
diabaaseista tutkimuksessa ei ole mainintaa. 

Taulukko 2. Sievin alueen diabaasijuonia (0. Kontoniemi, pers. comm.). 
Table 2. Diabase dykes of the Sievi area ( 0 .  Kontoniemi, pers. cornrn.). 

Kartta - Koordinaatit - Suunta - Juonen leveys - 
M ~ P  Coordinates Orientation Width of dyke 

X Y 

Taulukko 3. Kruunupyyn Sejsarin alueen emaksisia, intermediaarisia ja plagioklaasiporfyriittijuonia 
(0. Kontoniemi, pers. comm.). 
Table 3.  Basic, intermediary and plagioclase porphyry dykes of the Sejsar area in Kruunupyy 
( 0 .  Kontoniemi, pers. comm.). 

Kartta - Koordinaatit - Kivilaji - Suunta - Leveys - 
M ~ P  Coordinates Rock type Orientation Width 

X Y 
\ 

2323 06 7066,120 478,475 plagioklaasiporfyriitti - 5-10 cm 
plagioclase porphyrite 

2323 06 7067,285 477,940 plagioklaasiporfyriitti - 3 cm 
plagioclase porphyrite N 47" E / 85" NW 

2323 06 7066,625 477,990 diabaasi? - diabase? 50 cm 

2323 06 7067,270 478,345 emaksinen juoni - basic dyke N 55" E / 85" NW 20 cm 

2323 06 7066,940 478,390 plagioklaasiporfyriitti - N70"  W / 81" S 
plagioclase porphyrite 

2323 06 7067,450 478,135 amfiboli- ja serpentiinijuonia seka 
plagioklaasiporfyriittijuonia - N 25" E 

2323 7067,465 478,105 amphibole, serpentine and 
plagioclase porphyrite dykes 



Karsämaen kirkolta noin 5 km koilliseen Porkkalan gabroalueen (3411 07) kivilaji vaih- 
tuu paikoin pienirakeiseksi metadiabaasiksi. Gabrossa olevat plagioklaasikiteet muodosta- 
vat trakyyttimaisen rakenteen (Wilkman 1931). 

Sallin (1961) mukaan Haapaveden karttalehden 2433 emaksiset juonikivet ovat diabaase- 
ja, jotka liittyvät alueella esiintyviin osittain diabaasimaisiin gabroihin. Juonet leikkaavat 
suoraviivaisesti mm. kaligraniitteja. Haapaveden pohjoisosassa Korkattijarven, Ainalijar- 
ven ja Osmankijarven alueella on laaja diabaasikentta (Wilkman 1931), joka ulottuu poh- 
joiseen Pulkkilan lansipuolelle Ritolehden tienoille. Kivi on ofiittista, hieno- tai pienirakeis- 
ta uraliittidiabaasia, joka vaihtuu paikoin sarvivalkegabroksi. Uraliittidiabaasin mineraalit 
ovat plagioklaasi (An,,-An,,), vaaleanvihrea sarvivalke, klinopyrokseeni, biotiitti, kloriit- 
ti, epidootti, apatiitti ja opaakki. 

Osittain ofiittisten gabrojen vyöhyke jatkuu viela pohjoisemmaksi Rantsilan, Vihannin 
ja Paavolan kuntien rajoille (Wilkman 1931). 

Wilkman (1931) on käyttänyt diabaasinimitysta monista sellaisista esiintymistä, jotka 
Salli (mm. 1955a, 1955b, 1957, 1958a, 1958b) on merkinnyt kallioperakartalle gabroksi ja 
kuvannut ofiittiseksi gabroksi. Esimerkkeinä olkoot Oulaisten Piipsjarvella ja Vihannin 
kirkolta noin 4 km etelään olevat esiintymät (Wilkman 1931, Salli 1958b, 1965). 

Keski-Pohjanmaan alueen emaksisissa kivilajeissa on piirteitä, jotka viittaavat niiden 
olevan loivakaateisia tai suorastaan vaaka-asentoisia juonia ja lakkoliitteja (Nykanen 1959, 
Salli 1961, 1965). Niiden puolipinnallinen asema selittäisi ofiittisen rakenteen. Gabrojen on 
todettu vaihettuvan myös uraliitti- tai plagioklaasiporfyriiteiksi. Varsinaisista leikkaavista 
diabaasijuonista on hyvin vahan mainintoja. 

Vihannin Lampinsaaren ja Ristonahon kaivoksissa ja niiden ympäristössä (lehti 2434 05) 
on tavattu emaksisia juonia (Rouhunkoski 1968), joissa Markkanen (1962) erottaa vanhem- 
mat sarvivalkediabaasit ja nuoremmat plagioklaasiporfyriitit. Paulitsch ja Hoffmann 
(1961) ryhmittavat kaivoksen emaksiset juonet neljään ryhmään: plagioklaasiporfyriittidia- 
baasit, "vanhat" diabaasit, malmissa olevat diabaasit ja kiilleliuskeiden kanssa konformit 
emaksiset kivet. 

Dioriittivyöhykkeessa Pyhäjoen Polusjarven ja Syynimaan (lehti 2432 11) valilla on run- 
saasti 10-30 cm:n levyisiä diabaasijuonia, jotka leikkaavat kaikkia muita kivilajeja, viela- 
pa graniittijuonia mm. Syynimaasta 1340 m pohjoisluoteeseen (Pehkonen 1953). 

Diabaasijuonet ovat perusmassaltaan tiiviitä ja rakenteeltaan ofiittisia. Plagioklaasiliis- 
takkeiden pituus on n. 3 mm. Plagioklaasin (An,,) ohella on runsaasti vaaleanvihreaa sar- 
vivalketta ja pieniä biotiittisuomuja seka aksessorisesti epidoottia, kloriittia ja sarvivalk- 
keen sulkeumina opaakkia. Diabaasissa on sivukiven kontaktin lähellä juoksurakennetta, 
mutta sivukiveen diabaasi ei ole vaikuttanut. 

Polusjarvesta noin 3 km etelalounaaseen on tummanharmaata, pienirakeista uraliittiutu- 
nutta diabaasia, joka sisältää liistakkeista plagioklaasia (An,,), vaaleanvihreaa sarvivalket- 
ta, biotiittia, ilmeniittia, leukokseenia ja apatiittia (Wilkman 1931). Polusjarven pohjois- 
paassa ja siitä koilliseen on keskirakeista ofiittista oliviinidiabaasia, jossa on plagioklaasia 
(An,,), oliviinia, hieman hypersteenia, biotiittia, magnetiittia ja ruskeaa sarvivalketta seka 
muuttumistuloksina vahan kloriittia ja epidoottia (op. cit.). Polusjarven alueella on vaihte- 
lua keskirakeisen diabaasin ja karkearakeisen gabron valilla (op. cit.). 

Seudun porfyyrigraniitti lävistää eri suuntiin risteilevina juonina Polusjarvesta etelalou- 
naaseen sijaitsevaa diabaasia (Wilkman 1931). Siten porfyyrigraniitti olisi taalla viela nuo- 
rempaa kuin diabaasi. 

Pehkonen (1953) on löytänyt diabaasijuonten lisäksi Polusjarven Iansipuolelta pari kape- 
aa plagioklaasiporfyriittipaljastumaa, joiden juonimaisuus ei ole selvä. 

Salli (1965) on kuvannut Vasankarin Lipista Kalajoelta (lehti 2414 10) tektonisissa liikun- 
noissa katkeilleen granodioriittia leikkaavan diabaasilta näyttävän juonen. Tämän juonen 
kemiallinen analyysi on taulukossa 4, analyysi 1. 

Nykanen (1959) mainitsee Raahen seudulta (lehti 2441) diabaaseja Saloisen Kallioniemel- 
ta, Jarvelasta ja Kuljunlahdelta. Diabaasi on tavallisesti hieno- tai keskirakeista (0,l-3,O 
mm), ja sen rakenne on kauniin ofiittinen, mutta paikoin epämääräisesti subofiittinen tai 
metamorfoosin takia blasto-ofiittinen. Paamineraalit ovat plagioklaasi (An,,-An,,, enim- 
mäkseen An,,-An,,), sarvivalke, jossa satunnaisesti on pyrokseenisydan, ja biotiitti 
(yleensä 10-20 ti1.-%). Aksessoriset mineraalit ovat kvartsi, klinopyrokseeni, titaniitti, 



Taulukko 4. Diabaasien kemiallisia koostumuksia, CIPW-normimineraaleja ja differentiaatioin- 
deksejä (DI) Pohjanmaalta ja Iisalmen alueelta. 
Table 4. Chemical compositions, CIP W norm minerals and differentiation indexes (DI) of diaba- 
ses in Pohjanmaa and Iisalmi area. 

SiO, 
TiO, 
A1203 

Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K2O 
p205 
CO2 
H 2 0  + 
H,O- 

Summa 99,79 99,74 100,17 98,O 9 7 3  

mt 
il 
ap 
fem 

1. Diabaasi - Diabase dyke. Vasankari, Kalajoki. 
Kartta - Map 2434 (Salli 1965). 

2. Diabaasi - Diabase. Kallioniemi, Saioinen, Raahe. 
Kartta - Map 2441 (Nykänen 1959). 

3. Hienorakeinen diabaasi - Fine-grained diabase. Piipsjarven pysäkki W. 
Oulainen (Wilkman 193 1). 

4. Diabaasi - Diabase. Iisalmen alue - Iisalmi area. Kartta - Map 3341 08 
(Kauppinen 1973). 

5. Diabaasi - Diabase. Iisalmen alue - Iisalmi area. Kartta - Map 3341 08 
(Kauppinen 1973). 

apatiitti, karbonaatti, epidootti, zirkoni ja magnetiitti. Kallioniemen diabaasin kemiallinen 
koostumus on taulukossa 4, analyysi 2. 

Tumma, diabaasin kaltainen ofiittinen kivilaji vaihettuu paikoin plagioklaasiporfyriitik- 
si, mistä syystä Nykanen (1959) rinnastaa sen Pyhajoen kallioperäkartan 2432 (Salli 1957) 
ofiittisiin plagioklaasiporfyriitteihin. Pyhajoen Liminkakylän seudulla on tavattu liuskeita 
leikkaavia plagioklaasiporfyriittijuonia (Nykanen 1959). 



Kuva 3. Plagioklaasifragmentteja diabaasissa. Laatta 15 cm. 
Fig. 3. Plagioclase fragments in diabase. Tag 15 cm. 
Puukkoneva, Pyhajarvi. Kartta - Map 3321 06, x = 7063,20, y = 434,lO. 
Valokuva - PhotoE. Marttila. 

Kuva 4. Granodioriittia leikkaavia uraliittiporfyriittijuonia. Laatta 15 cm. 
Fig. 4. Uralite porphyrie dykes cutting granodiorite. Tag 15 cm. 
Vaätinpera, Pyhajarvi. Kartta - Map 3321 06, x = 7068,90, y = 434,92. 
Valokuva - Photo E. Marttila. 



Kuva 5. Reunoiltaan deforrnoitunut rnetabasiittijuoni granodioriitissa. Laatta 15 cm. 
Fig. 5. Metabasite dyke with deformed margins cutting granodiorite. Tag 15 cm. 
Vaatinperä, Pyhäjärvi. Kartta - Map 3321 06, x = 7068,86, y = 434,98. 
Valokuva - Photo E. Marttila. 
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Kuva 6. Kiuruveden kartta-alueen diabaasijuonet ja metadiabaasijuoni (MD). 
Fig. 6. Diabase dykes and a metadiabase dyke (MD) of the Kiuruvesi map-sheet area. 



Kiuruveden, Pielaveden ja Tervon diabaasit ja ofiittiset gabrot 

Kiuruveden kallioperakartalla 3323 (Marttila 1977) diabaasit rajoittuvat pääasiassa Sul- 
kavanjarven ja Honkaperan väliselle alueelle (kuva 6). Sen ulkopuolelta tunnetaan vain yk- 
sittäisiä juonia. 

Diabaasijuonten pääsuunnat ovat suurin piirtein NW-SE ja NE-SW. Lisäksi on vähäisiä 
juonia E-W -suunnassa (kuva 7 ja taulukko 5). Tieleikkauksissa olevien diabaasijuonten 
kaateet Hallaperalla ja Kilpijarven eteläpuolella ovat 60"-70" E. Juonten leveydet vaihtele- 
vat alle metrista 200-300 metriin, ja juonet laajenevat usein lakkoliittisiksi, ja niiden pi- 
tuudet ulottuvat jopa 3-4 kilometriin. Kapeat juonet ovat yleisesti hienorakeisia, usein 
massamaisia. Niitä on havaittavissa mm. Hallaperalla, Niemiskylassa, Kilpijarven etela- 
puolella ja Sulkavanjarven ympäristössä. Leveät juonet ja lakkoliitit ovat kontaktin lähellä 
tiiviitä tai hienorakeisia, ja raekoko kasvaa keskustaan päin. Rakenne on yleensa selvästi 
ofiittinen. Erittäin karkearakeista (rakeiden läpimitta 5-10 cm) pegmatoidista diabaasia on 
TuliToiviaisen järven pohjoispuolella (3323 05, x = 7050,10, y = 478,90) (Marttila 1976, 
1981). Mineraalikoostumukseltaan diabaasit voidaan jakaa kolmeen ryhmään (Marttila 
1976): 1. plagioklaasi + ortopyrokseeni f klinopyrokseeni k sarvivalke f biotiitti ja ak- 
sessoriset: opaakki + apatiitti, 2. plagioklaasi + klinopyrokseeni + sarvivälkekummingto- 
niitti + biotiitti ja aksessoriset: opaakki + apatiitti, 3. plagioklaasi + sarvivalke tai 
sarvivalke-kummingtoniitti f biotiitti ja aksessoriset: opaakki + apatiitti, titaniitti. 

Plagioklaasin koostumus vaihtelee. Yleensä se on suunnilleen An6,-An,,, mutta saat- 
taa olla jopa An,,. Diabaaseja lavistavilla pegmatiiteilla ja graniiteilla saattaa olla vaiku- 
tuksensa keskimääräistä alempiin An-pitoisuuksiin (An4,-An,,, jopa An!,). Ortopyrok- 
seeni on yleensa hypersteenia. Se on muuttunut reunoiltaan diopsidi-augiitiksi ja edelleen 
sarvivalkkeeksi tai sarvivalke-kummingtoniitiksi. Klinopyrokseeni on diopsidi-augiittia, jo- 
ka on tavallisesti muuttunut reunoiltaan ja lohkoraoistaan sarvivalkkeeksi tai sarvivalke- 
kummingtoniitiksi. Tuli-Toiviaisen karkearakeisessa diabaasissa amfibolirakeiden keskus on 
kummingtoniittia ja reunus sarvivalketta. Biotiitti on ilmeisesti pyrokseenien ja amfibolien 
muuttumistulos. Opaakkeina on rnagnetiittia, ilmeniittia ja sulfidimineraaleja. Harvinaise- 
na aksessorina oleva titaniitti on ilmeniittisydamista leukokseenia. Savolahti ja Marjonen 
(1966) ovat laskeneet Hautajarvesta 800 metria pohjoiseen olevan diabaasin mineraalikoos- 
tumuksen: plagioklaasia (An,,-An,,) 47,4 070, diopsidista augiittia 15,6 070, hypersteenia 
1,3 '70, sarvivälketta 28,5 %, biotiittia 4,8 070, apatiittia 0,4 % ja opaakkia 0,2 070. Hautajar- 
ven etelapuolen diabaasin mineraalit ovat plagioklaasi (An,,) ja hypersteeni seka aksesso- 
rit gedriitti, apatiitti, biotiitti ja opaakki (ilmenomagnetiitti) (Savolahti & Marjonen 1966). 

Karvinen (1978) mainitsee Niemisjarven - Honkaperan alueelta useita leikkaavia ja 
osaksi kerrosmyötaisia emaksisia juonia, diabaaseja ja kapeita ofiittisia gabroja. Juonet 
ovat leveydeltään yleensa alle 3 metria. Ne ovat lähes poikkeuksetta likimain luode- 
kaakkosuuntaisia, ja niiden kaade on 70"-80" joko koilliseen tai lounaaseen. Juonet leik- 
kaavat yleistä liuskeisuutta tai ovat sen suuntaisia, ja niitä voidaan seurata useita satoja met- 
rejä. 

Diabaasien asema kivilajien ikäjärjestyksessä on selvä. Niiden on todettu leikkaavan alu- 
een pohjamuodostuman gneisseja, pyrokseenipitoisia grano- ja kvartsidioriitteja seka dio- 
riitteja. Ne leikkaavat paikoin myös voimakkaasti migmatoituneita kiille- ja sarvivalke- 
gneisseja seka kordieriittipitoisia kivilajeja. 

Toisaalta pyrokseenigraniitit, porfyyrigraniitit sekä apliittiset ja pegrnatiittiset graniitti- 
juonet leikkaavat diabaaseja. Ikamaaritys Tuli-Toiviaisen diabaasipegmatoidista antaa iän 
1886 f 5 Ma (Marttila 1981). 

Alueella monessa paikassa tavattavat ofiittiset gabrot näyttävät olevan geneettisesti yh- 
teydessä diabaaseihin. Esiintymien laaja-alaisuus viittaa lakkoliittiseen ja kerrosjuonimai- 
seen intruusioon (Marttila 1976, 1981). 

Ernaksisista juonista on yksi havainto (x = 7076,0, y = 462,l) Kiuruveden pohjoispuo- 
lelta lehdeltä 3324 01. 10 cm:n levyinen juoni lävistää terävin kontaktein kvartsirnaasalpa- 
liusketta suunnassa N 30" W/90°. Tämä tumma porfyyrinen juoni vaikuttaa diabaasilta. 

Kiuruveden karttalehden etelapuolisen Pielaveden kallioperakarttalehden 3314 (Salli 
1977) selityksessa (Salli 1983) on maininta: "Pielaveden saarissa tavataan oliviinipitoisia 
ofiittisia kivilajeja, jotka saattavat olla diabaasijuonia tai gabron muunnoksia, mitä paljas- 
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Kuva 7. Kiuruveden kartta-alueen 3323 diabaasijuonten suun- 
taus (35 havaintoa). Maksimit N 25" W ja N 70" E. 
Fig. 7. Orientation o f  the diabase dykes in the Kiuruvesi 3323 map- 
sheet area (35 observations). Maximum N 25" W and N 70" E. 
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Taulukko 5. Kiuruveden kartta-alueen diabaasijuonten ja 
metadiabaasijuonen ( M D )  sijainti ja suunta. 
Table 5. Location and orientation of diabase and metadiabase (MD) dykes 
in the Kiuruvesi map-sheet area. 

Kartta - Koordinaatit - 
M ~ P  Coordinates 

X Y 

3323 03 7065,26 467,94 
7069,80 469,50 

3323 04 7044,90 479,lO - 
7050,OO 479,44 

3323 05 7054,26 477,55 
7054,60 477,95 - 
7056,46 476,30 
7056,58 477,40 
7056,82 477,84 
7056,90 477,80 
7056,78 476,30 
7057,20 476,28 
7057,50 476,30 
7057,40 477,24 
7059,lO 475,74 
7059,22 474,54 
7060,60 479,90 
7060,16 476,20 
7061,48 477,lO 
7061,42 476,40 
7061,58 476,44 
7060,14 473,86 
7060,40 472,60 
7O6l,O6 47 l,24 
7061,40 473,50 
7062,32 476,48 
7064,14 474,40 
7040,58 483,88 
7041,18 480,92 
7042,20 48 1,40 
7042,42 481,72 
7042,94 482,50 
7042,52 483,95 
7042,18 484,54 
7043,40 482,38 
704640 487,88 

3323 08 7053,64 481,lO- 
7054,36 480,70 
7056,82 480,30 - 
7058,22 480,55 

3323 10 7047,38 498,86 
3323 12 7063,OO 494,30 

Suunta - 
Orientation 



tumien pienen koon vuoksi ei ole voitu kuitenkaan varmistaayy. Tyypekinlammin ymparis- 
tössa (3314 07, x = 7010,0, y = 485,5) on isohkon gabron karkearakeisessa kummingtoniit- 
tisessa osassa oliviinipitoinen tyyppi, jonka Haga (1980) katsoo olevan lähinnä diabaasia. 
Teerimäen gabroon (3314 02, x = 7022, y = 468) liittyy useita NE-SW ja NW-SE -suuntaisia 
toisiaan leikkaavia diabaasijuonia (Nikander, pers. comm.). 

Edellisten kanssa samaan diabaasisarjaan voitaneen sijoittaa Makelan (1969) kuvaama 
Pielaveden Koivujoen alueen (3314 03 ja 06) metadiabaasi, jonka rakenne on selvästi ofiitti- 
nen. Sen päämineraalit ovat plagioklaasi ja kummingtoniitti. Aksessoriset mineraalit ovat 
biotiitti ja opaakki. Metadiabaasi liittyy läheisesti hornblendiittiin ja on Makelan mukaan 
hypabyssinen kerrosjuoni. 

Höltta (1981) on löytänyt Vaaraslahden - Lampaanjärven alueelta diabaasijuonia, joista 
eräs Pirttikylän alueella (3314 09, x = 7033,91, y = 487,58) leikkaa kordieriittisillimaniitti- 
gneissia. Diabaasit ovat suuntautumattomia ja sisaltavat plagioklaasia (An,,-An,,), tre- 
moliittia ja hypersteenia seka aksessorisesti biotiittia, saussuriittia ja opaakkia. Jokunen 
turmaliini- ja granaattipitoinen pegmatiittijuoni leikkaa diabaaseja. 

Ekdahl(1974) on havainnut Pääjärven (1987) kuvaamien Pielaveden Petäjajärven alueen 
gabromaisten juonten eteläpuolella Tervon Saarisen - Viitajärven alueella (lehti 3313) kak- 
si diabaasityyppia, jotka ovat pyrokseenidiabaasia (mm. Uhtualla) ja sarvivalkediabaasia 
(mm. Rekolassa). 

Diabaasijuonet leikkaavat kaikkia intrusiivin kivilajeja, yleisimmin pyrokseenigabroja. 
Oliviinigabroissa juonia on hyvin vähän. Niiden kulku on yleensa intrusiivin pituussuun- 
nan mukainen, mutta myös toisiaan leikkaavia juonia tavataan. Juonten leveys on 10-50 
cm. Ne ovat hienorakeisia ja makroskooppisesti ofiittisia. Pyrokseenidiabaasit ovat tum- 
manruskehtavia ja sisaltavat plagioklaasia (An4,-An,,), orto- ja klinopyrokseenia seka 
sarvivalketta. Tummanvihreissä sarvivalkediabaaseissa on lahes puolet sarvivalketta. Muut 
päämineraalit ovat plagioklaasi (An,,) ja biotiitti. Ainoa aksessorinen mineraali on 
opaakki. Pyrokseenidiabaasit lienevät vanhempia kuin sarvivalkediabaasit. 

Ekdahlin (op. cit.) mukaan liittyy ultraemaksiseen osaan Tervon Saarisenjarven etela- 
päässä kolme 5-30 cm:n levyistä toisiaan leikkaavaa serpentiniittiytynytta juonta. Niiden 
kulut vanhimmasta nuorimpaan ovat N 50" W, N 20" E ja N 70" W. Saarisenjarven gabro- 
pegmatoidin zirkoni-ikä on 1873 Ma (Kouvo 1983). Alueen juonet kuulunevat samaan ika- 
ryhmään. 

Iisalmen emaksiset juonet 

Kauppinen (1973) on tutkinut Iisalmen karttalehden 3341 ruudun 05 diabaasijuonia. Ne 
ovat yleisimmin NW-SE -suuntaisia, ja niiden kaateet ovat yleensa 7O0-90" lounaaseen. 
Pohjoisvuoren ja Paloisvuoren etelapuolella on muutamia likimain E-W ja N-S -suuntaisia 
juonia. Diabaasit ovat tasarakeisia, ja niiden ofiittisuus on todettavissa mikroskooppisesti. 
Kivi on tumman gabromaista. Raekoko on juonen keskiosassa karkeampi kuin reunalla, 
jossa kivi etenkin NW-SE -suuntaisissa juonissa on massamaista ja paikoin voimakkaasti 
hiertynytta. Diabaasien päämineraalit ovat plagioklaasi (An4,-An,,),.aktinoliitti ja sarvi- 
valke. Yleisimmat aksessoriset mineraalit ovat oksidinen opaakki, apatiitti ja epidootti seka 
satunnaisesti titaniitti. Tutkimusalueen itäosassa ja Poskivuoressa on tavattu myös augiitti- 
pitoisia diabaaseja. Juonten leveys on useita kymmeniä metrejä. Taulukossa 2 on kaksi ke- 
miallista analyysia (n:ot 4 ja 5) naista diabaaseista. 

Iisalmen Soinlahden alueella (06) on uraliittidiabaasijuonia (Saari 1963). Niiden vallitse- 
va kulkusuunta on SE-NW ja kaade lahes pysty. Juonten leveys vaihtelee 20 cm:sta 60 m:iin 
ja samaa juonta on voitu seurata noin puoli kilometriä. Juonet leikkaavat terävin kontak- 
tein sivukiven liuskeisuutta ja lähettävät siihen apofyyseja. Tällaisia apofyyseja ovat ilmei- 
sesti Iijarven länsirannan pienen juoniparven juonet, jotka ovat noin 20 cm:n levyisiä, SW- 
NE -suuntaisia ja pystyjä. Saari (1963) nimittää niitä emaksisiksi juoniksi. Leveiden diabaa- 
sijuonten keskiosan ja tiiviin reunamuunnoksen mineraalikoostumus on esitetty taulukossa 
6. 



Taulukko 6. Leveän uraliittidiabaasijuonen mineraalikoostumus (Saari 1963). 
Table 6. Mineralogical cornposition of a broad uralite diabase dyke (Saari 1963). 
Soinlahti, Iisalmi. Kartta - Map 3341 05, x = 7056,82, y = 512,63. 

Keskiosa - Centre Reunaosa - Margin 
"70 '70 

Sarvivalke - Hornblende 
Plagioklaasi (An,,-,,) - Plagioclase (An40-6d 
Kvartsi - Quartz 
Opaakki - Opaque 
Epidootti - Epidote 

Myös Iisalmen alueen gabroista ja diabaaseista on tehty paleomagneettisia mittauksia 
(Neuvonen et al. 1981). Alueen diabaasijuonten ikä on epäselvä. 

Viitasaaren diabaasijuonet 

Viitasaaren kallioperakartalla 3311 (Pipping 1966) on diabaasihavaintoja Emosen alueel- 
la (karttalehti 3311 07, x = 6981,6, y = 445,15 ja x = 6980,7, y = 448,9), jossa ne leikkaavat 
alueen nuorimpiin syväkiviin kuuluvia graniitteja (Pipping 1972). Iältään diabaasijuonet 
saattavat siten olla nuorempia kuin Viitasaaren Kymönkosken gabropegmatoidi, jonka ikä 
on 1882 Ma (Kouvo 1983). Diabaasia on myös Jalaman saaren lansipuolisilla kareilla (n. x 
= 6984,4, y = 447,2), missä se lävistää granodioriittia (Pipping 1972). Alueen pienet emak- 
siset esiintymat ovat usein rakenteeltaan subofiittisia ja keski- tai karkearakeisia. Niiden 
yleinen tumma mineraali on hypersteeni, joka on paikoin osaksi muuttunut sarvivalkkeeksi 
tai kummingtoniitiksi (op. cit.). Näiden subofiittisten gabrojen ja diabaasien välistä yhteyt- 
tä ei tunneta. 

Leppavirran Kotalahden emäksiset juonikivet 

Niskasen (1980) mukaan Leppävirran Kotalahden (lehti 3241 12) graniittigneissikomplek- 
sissa, epikontinentaaliryhmassa ja leukokraattisessa gneississa on leikkaavia, liuskeisuuden 
kanssa lähes konformeja, hienorakeisia diabaasijuonia. Niitä on useita toisiaan leikkaavia 
generaatioita. Juonten leveys vaihtelee muutamasta senttimetrista useihin metreihin, ja mo- 
net niista ovat deformaatioiden budinoimia. Diabaasijuonten paamineraalit ovat sarvival- 
ke, andesiini ja biotiitti. Aksessoriset ovat kvartsi, apatiitti, opaakki, titaniitti ja zirkoni. 

Kvartsiiteissa on lisäksi karkearakeisempia, liuskeisuuden suuntaisia amfiboliittisia, juo- 
nimaisia kiviä, jotka eivät ole teravarajaisia, vaan levenevat välillä massamaisiksi amfibolii- 
teiksi. Niiden paamineraalit ovat sarvivalke, kvartsi ja oligoklaasi. 

Taulukossa 7 on esitetty diabaasi- ja amfiboliittijuonien keskimaaraisia koostumuksia. 
Leukokraattista gneissia ja epikontinentaaliryhman kivilajeja leikkaavien Kotalahden 

nikkelipitoisten mafisten ja ultramafisten plutonisten kivilajien zirkoni-ikä on 1883 f 6 
Ma (Niskanen 1980). 

Haukiveden ympäristön emaksiset juonikivet 

Haukiveden alueella on runsaasti emaksisia juonia, joita Rauhamäki (1965, 1972), Gaal 
& Rauhamäki (1971) seka Väänänen (1977) ovat tutkimuksissaan kuvanneet. Emaksiset juo- 
net ovat yleensä deformoituneita, joskin osa niista on säilynyt verrattain muuttumattomina. 



Taulukko 7. Kotalahden alueen juonikivilajien keskimaaraisia kemiallisia 
koostumuksia (XRF-menetelmä) keskihajontoineen (s.d.), ClPW-normi- 
mineraaleja ja differentiaatioindekseja (Dl) (Niskanen 1980). 
Table 7. Average chemical compositions (XRF method), standard deviation 
(s.d.), CZPW norm minerals and differentiation indexes (DZ) of dyke rocks 
in Kotalahti area (Niskanen 1980). 
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1. Diabaasi - Diabase. Kartta - Map 3241 12. 
2. Amfiboliitti - Amphibolite. Kartta - Map 3241 12. 

Korsman ja Paajarvi (1980) ovat kallioperakartassaan merkinneet ne metadiabaasijuoniksi. 
Diabaasit ovat tunkeutuneet alueen kivilajeihin leikaten niiden liuskeisuutta ja deformoi- 

tuneet yhdessä niiden kanssa tektonisissa liikunnoissa. Juonten leveys vaihtelee 5 cmlsta 2,5 
m:iin, ja keskimäärin ne ovat 60-80 cm:n levyisiä. Tuores-Haapion saaren 1,5 m:n levyisen 
juonen reunassa on 5-40 cm:n levyinen jaahtymisvyöhyke ja tumma 1-2 cm:n biotiittival- 
tainen sauma. Sivukivena olevan trondhjemiittisen gneissin kontaktivyöhykkeessa on har- 
vakseltaan granaattikiteita. Migmatiittinen suonittunut gneissi on pusertunut katkeillee- 
seen diabaasiin. Monissa juonissa on havaittavissa heikko ympäröivän gneissin suuntaus. 

Metadiabaasijuonet ovat tavallisesti hienorakeisia ja granoblastisia, mutta niissä on 
usein blasto-ofiittisia tai blastoporfyyrisia piirteitä. Valtaosa Pohjois-Haukiveden juonista 
on lähes pohjois-etelasuuntaisia (kuva 8). Niiden paamineraalit ovat plagioklaasi (An,,- 
An,?), sarvivalke-kummingtoniitti, hypersteeni ja biotiitti seka aksessoriset opaakki, seri- 
siitti, apatiitti, zirkoni ja karbonaatti. Etelä-Haukiveden juonet ovat pyrokseeni- 
sarvivalkepitoisia gabromaisia amfiboliittijuonia, joissa on diabaasimaisia ja plagioklaasi- 



Kuva 8. Haukiveden alueen emaksisten juonten suuntaus 
(57 havaintoa) Rauhamäen (1965) kallioperakartan mu- 
kaan. 
Fig. 8. Orientation o f  the basic dykes in the Haukivesi 
area (57 observations), according to Rauhamäki's (1965) 
geological map. 

tai uraliittiporfyriittimaisia muunnoksia. Itäisellä Haukivedella emaksiset juonet ovat jaet- 
tavissa kahteen ikaryhmaan (Väänänen 1977). Vanhemman ryhmän juonet ovat voimak- 
kaasti deformoituneita ja metamorfoituneita. Ne esiintyvät murskalejonoina. Nuoremmat 
juonet muodostavat muutaman kymmenen juonen parven. Ne leikkaavat yleensä terävästi 
sivukiviaan suunnassa noin N 20" E. Nämä juonet muistuttavat lamprofyyreja. 

Emaksisia pienirakeisia ja ofiittisia murskaleita on tavattu myös Varkauden luoteispuo- 
lella (3234 03) migmatiittisessa kvartsidioriitissa (Paajarvi, pers. comm.). 

Taulukossa 8 on eräiden Haukiveden alueen metadiabaasijuonten koordinaatit ja suun- 
nat. 

Saltikoff (1965) on löytänyt Haukiveden etelapaasta Pohjois-Saamingin Varparannan 
alueelta (lehti 4211) emaksisia juonia: porfyyrista diabaasia (x = 6879,9, y = 434,O) ja 
kummingtoniitti-hypersteeniperidotiittia (x = 6877,2, y = 431,2). Kiillegneissivyöhykkeen 
tiiviin diabaasijuonen perusmassa on ofiittinen, ja siinä on noin 1,2 mm:n läpimittaisia lab- 
radoriittihajarakeita. Plagioklaasin ohella on amfibolia ja jonkin verran klinopyrokseenia 
seka aksessorisesti apatiittia ja opaakkia. Tämän diabaasin varioliittisen rakenteen vuoksi 
Saltikoff nimittää sitä varioliittidiabaasiksi. Laavasaaren luoteiskarjessa on kummingto- 

Taulukko 8. Haukiveden alueen metadiabaasijuonten sijainteja ja suuntia 
(A. Paajärvi, pers. comm.). 
Table 8. Location and orientation of metadiabase dykes of the 
Haukivesi area (A. Paajarvi, pers. comm.). 

Kartta - 
M ~ P  

Koordinaatit - 
Coordinates 

X Y 

Suunta - 
Orientation 



niittigneissiä diskordantisti leikkaava noin 30 cm:n levyinen kummingtoniitti- 
hypersteeniperidotiittijuoni. Se on suuntautumaton ja himmeänmusta. Kummingtoniitin ja 
poikiliittisen hypersteenin lisäksi on vähän miltei väritöntä biotiittia (flogopiittia) ja karbo- 
naattia. 

Tiivistelma 

Alaspainunut merenalainen kalliokuori, joka koostui arkeeisesta pohjasta ja svekokarja- 
laisista kivilajeista, mobiloitui ja alkoi kohota orogenian varhaisessa vaiheessa Laatokan - 
Perämeren syvämurrosvyöhykkeessä. Uudelleen kiteytynyt kuori koostui monin paikoin py- 
rokseenipitoisista, usein korkean metamorfoosiasteen kvartsidioriiteista ja dioriiteista. Iän- 
määritysten perusteella tämä vaihe ajoittuu välille 1950-1900 Ma. Mm. Pyhäjärven Kettu- 
perän granodioriitin zirkoni-ikä on 1932 f 3  Ma (Neuvonen et al. 1981) ja Pielaveden 
Kirkkosaaren kvartsidioriittigneissin 1937 Ma (Kouvo 1983). Kohonneen kuoren mantteliin 
saakka ulottuneet raot olivat kuorenalaisen emäksisen magman tulokanavia. Vyöhykkeen 
emäksinen magmatismi näyttää tapahtuneen pääasiassa 1900-1880 Ma sitten, mistä ovat 
osin tuloksena Ylivieskan Someronperän gabron (1884 Ma, Neuvonen et al. 1981), Kiuruve- 
den Tuli-Toiviaisen gabropegmatoidin (1886 Ma, Marttila 1981), Viitasaaren Kymönkosken 
gabropegmatoidin (1882 Ma, Kouvo 1983) ja Leppävirran Kotalahden mafisten kivilajien 
(1883 k 6 Ma, Niskanen 1980) zirkoni-iät. 1870 Ma:n ikäisten synorogeenisten granitoi- 
dien, porfyyrigraniittien ja pyrokseenigraniittien on todettu leikkaavan diabaaseja, joten 
emaksinen magmatismi näyttäisi valtaosaltaan päättyneen ennen granitoidien paikoilleen 
asettumista. 

Ernäksinen magrna kiteytyi muita kivilajeja leikkaaviksi juoniksi ja kerrosmyötäisiksi 
gabrointruusioiksi. Niiden luonteenomaisia piirteitä ovat hienosta karkeaan vaihteleva rae- 
koko ja usein ofiittinen rakenne. Emäksiset juonikivilajit muodostavat kolme ryhmää. En- 
simmäiseen ryhmään kuuluvat gabrokoostumuksiset diabaasit, joiden leveydet vaihtelevat 
yleensä metrista kymmeneen metriin. Juonia voidaan usein seurata satoja metrejä paljastu- 
malta toiselle. Niiden kontaktit sivukiviin ovat terävät ja usein mutkaiset. Diabaasijuonten 
päämineraalit ovat labradoriitti, sarvivälke-kummingtoniitti, f tremoliitti, ortopyroksee- 
ni ja biotiitti. Eräät juonet sisältävät pyrokseenin ohella oliviinia. Aksessoreina on tavalli- 
sesti oksidi- ja sulfidimineraaleja ja apatiittia. Gabroja on laaja-alaisina esiintymina run- 
saasti Keski-Pohjanmaalla. Sieltä Itä-Savoon gabrojen esiintymisvyöhyke kapenee. Gabrot 
voivat olla laikuittain ofiittisia, jolloin on usein vaikea pienestä kalliopaljastumasta päätel- 
lä, onko kyseessä gabron osa vai diabaasijuoni. Diabaasien ja gabrojen mineraalikoostu- 
mus on samanlainen. Gabroesiintymän muoto on usein laattamainen tai myös lakkoliitti- 
nen, jos kiteytyminen on tapahtunut pinnanläheisissä olosuhteissa. 

Toinen ryhmä koostuu massamaisista amfiboliitti- ja uraliittiporfyriittijuonista, joissa 
on usein plagioklaasihajarakeita. Juonet ovat ns. metabasiittijuonia, jotka ovat leveydel- 
tään vain kymmeniä senttimetrejä, harvoin yli metrin. Ne muodostavat tavallisesti juoni- 
parvia, joissa juonet ovat yhdensuuntaisia. Harmaissa intermediaarisissa juonissa on taval- 
lisesti pieniä perusmassaa suurempia sarvivälkesälöjä ja rosoreunaisia plagioklaasiliistak- 
keita. Ryhmän juonet leikkaavat alueen muita kivilajeja. Vain apliitti- ja pegmatiittijuonet 
leikkaavat emäksisiä ja intermediaarisia juonia. Myöhemmissä deformaatioissa varsinkin 
juonten kontaktit ovat hiertyneet, ja juonet ovat katkeilleet ja budinoituneet. Juonten ikä 
saattaa olla alle 1870 Ma (Kouvo 1983). Kolmannen ryhman emäksiset juonet ovat lampro- 
fyyrejä, joiden ikä on noin 1835 Ma (Huhma 1981, Neuvonen et al. 1981). Ensimmäisen ryh- 
män diabaasit ja ofiittiset gabrot syntyivät emäksisen magman intrudoitumisessa. Tämä 
vaihe päättyi noin 1870 Ma sitten. Toisen ja kolmannen ryhman juonet muodostuivat to- 
dennäköisesti myöhäisorogeenisissa deformaatioissa, ja niiden aines on peräisin kuoren si- 
säisistä pienemmistä magmasäiliöista. Pulsseja on ollut useita, koska juonten on todettu 
leikkaavan toisiaan. Myös juonten koostumuserot viittaavat tähän. 

Yhdessä juoniryhmät muodostavat 35-40 km:n levyisen N 45" W -suuntaisen vyöhyk- 
keen Savosta Keski-Pohjanmaalle. Vyöhykkeen eteläinen reuna kulkee Haukivedeltä Kala- 



joelle ja pohjoinen Iisalmen Ruotaanlahdelta Saloisiin, Raahen lähelle. Haukiveden ympä- 
ristön, Kotalahden, Tervon - Pielaveden - Kiuruveden alueen, Pyhäjärven ja sen ympäris- 
tön seka Keski-Pohjanmaan juonet sijaitsevat tässä vyöhykkeessä. Viitasaaren Ilmolan dia- 
baasijuonet ovat yksittäinen poikkeus etäämpänä vyöhykkeesta. 

Talvitie (1976) on esittänyt Laatokan - Perämeren vyöhykkeesta kaksi dynaamista mal- 
lia. Alueen gabrointruusiot (ikä 1900-1950 Ma) ovat sijoittuneet mallin 1 repeämäsuuntiin, 
jotka ovat N 55"-60" W. 1900-1800 Ma sitten syntyivät mallin II murtumasuunnat N 
30"-35" W ja N 5" W. Tämän aktiivikauden aikana emäksiset intruusiot ruhjoutuivat usein 
pahasti. Juoniverkoston synty on mallin II mukainen. Emäksinen magma näyttää kuitenkin 
intrudoituneen valtaosaltaan vasta II kauden alussa ja ruhjoutuneen deformaatioissa kau- 
den loppupuolella. 
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PIELAVEDEN PETAJAJARVEN ALUEEN GABROMAISET JUONET 

Antti Paajarvi 

Paajarvi, Antti, 1987. Gabbroic dykes of the Petajarvi area in Pielavesi. Geologian 
tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland, l'btkimusraportti -Report of In- 
vestigation 76, 71-75. 4 figures, 2 tables. 

Basic ophitic dykes associated with hypabyssic gabbros cut quartz diorite and 
metavolcanics to the south and southwest of Petajajarvi in Pielavesi. The area is si- 
tuated in the marginal part of the Svecokarelidic orogenic zone bordering the Archa- 
ean basement gneiss complex. The U-Pb zircon age of quartz diorite is 1880 Ma. The 
breccia structures, where quartz dioritic material has intruded into the dyke, and the 
contamination of the dykes indicate that the quartz diorite was partly mobilized du- 
ring the intrusion of basic magma. 

Key words: dikes, gabbros, Proterozoic, Pielavesi, Petajavesi 
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Pielavedellä, Petäjäjärven etelä- ja lounaispuoleila (karttalehti 3313), tavataan n. 20 
km2:n laajuisella alueella emäksisiä juonia (kuva l), jotka leikkaavat kvartsidioriittia ja 
emäksisiä vulkaniitteja (Pääjärvi 1985). Alue kuuluu arkeeiseen pohjagneissikompleksiin 
rajoittuvaan, svekokarjalaiseen reunavyöhykkeeseen, jonka kivilajit ovat peliittisia ja are- 
niittisia gneissejä, metavulkaniitteja, emäksisiä intrusiivikiviä ja granitoideja. Emäksisten 
juonten leikkaaman kvartsidioriitin zirkonin U-Pb-iäksi on saatu 1880 Ma (Kouvo 1984). 

~ulukossa 1 on niiden paijastumien koordinaatit, joilla juonia on runsaasti tai jotka 
ovat juonten esiintymisen kannalta huomionarvoisia. 

Juonet liittyvät seuduila yleisiin ofiittisiin tai subofiittisiin gabroihin. Juonet ovat levey- 
deltäh 0,5 m:stä useihin metreihin. Niiden suunta vaihtelee eivatkä ne ole selvinä parvina. 
Petäjajärven eteläpuolella ofiittinen gabro ja siihen liittyvät juonet muodostavat kvartsidio- 
riitin kanssa eräanlaista jättibreksiaa. Kvartsidioriittia on pieni- tai hienorakeisessa gabros- 
sa metrien tai kymmenien metrien läpimittaisina murskaleina. 

K m  1. PeUijajamn gabromaisten juonien esiintymisalue. 
Fig. 1. Location of gabbroic dykes in Pew'ajmblM. 



Taulukko 1. Gabromaisten juonten paljastumakoordinaat- 
teja Petäjäjärven alueella. Ekskursiokohteiksi soveltuvat 
mm. paljastumat 2, 3, 4 ja 6. 
Table 1. Coordinates of gabbroic dyke outcrops in Petäjä- 
järvi area. Outcrops 2, 3, 4 and 6 are appropriate excursion 
sites. 

Kartta - 
M ~ P  

Koordinaatit - 
Coordinates 

X Y 

Juonen kontaktissa on tavallisesti muutaman senttimetrin levyinen, hienorakeinen jaah- 
tymissauma. Kvartsidioriitissa puolestaan on joskus muutaman senttimetrin levyinen, kon- 
taminoitunut ja pienirakeisena uudelleenkiteytynyt kontaktivyöhyke (kuva 2). 

Kvartsidioriitti on juonten tunkeutuessa käyttäytynyt melko plastisesti: liuskeisuus tai- 
puu usein kontaktin suuntaiseksi. Joskus kvartsidioriitti näyttää leikkaavan emaksista 

Kuva 2. Kvartsidioriitin ja gabromaisen juonen kontakti. Keskellä uudelleenkiteytynyt ja kontaminoitunut vyöhyke. 
Fig. 2. Contact of quartz diorite and a gabbroic dyke. In the Centre, a recrystallized and contaminated zone. 
Petäjäjärvi, Pielavesi. Kartta - Map 3313 12, x = 7004,50, y = 490,62. 
Valokuva - Photo A. Pääjärvi. 



juonta (kuva 3). Erikoisia ovat paikoin tavattavat tyynylaavamaiset rakenteet, joissa emak- 
sisten tyynyjen valimassan muodostaa pienirakeinen kvartsidioriittinen kivi (kuva 4). 

Gabromaiset juonet ovat rapautumispinnaltaan tummanharmaata tai vihertävaa kiveä, 
joka on toisinaan juonen kulun mukaisesti suunnittunutta. Kiven usein ofiittinen perus- 

Kuva 3. Mobiloitunut kvartsidioriitti leikkaa gabromaista juonta. 
Fig. 3. Mobilized quartz diorite cuts gabbroic dyke. 
Petajajarvi, Pielavesi. Karttalehti - Map 3313 09, x = 7005,42, y = 489,88. 
Valokuva - Photo 0. Rantala. 

Kuva 4. Emäksisen juonen "tyynylaavarakenne". Anatektinen kvartsidioriitti muodostaa valimassan. 
Fig. 4. "Pillow lava structure" in a basic dyke. The groundmass consists of anatectic quartz diorite. 
Petajajarvi, Pielavesi. Kartta - Map3313 12, x = 7006,10, y = 490,18. 
Valokuva - Photo A. Pääjärvi. 



massa koostuu plagioklaasista (An,,-An,,), sarvivalkkeesta, voimakkaasti pleokroisesta 
punaruskeasta biotiitista ja pyrokseeneista. Sen raekoko vaihtelee pienirakeisesta hienora- 
keiseen. Väriltään tummia, tiiviitä juonia on myös tavattu. Hajarakeina on idiomorfista, 
vyöhykkeista plagioklaasia. Pyrokseenijaanteita sisaltava, uraliittinen sarvivalke muodos- 
taa raekasaumia. Aksessoriset mineraalit ovat kvartsi, apatiitti ja opaakki seka joskus gra- 
naatti. Juonten keskimääräinen koostumus on tilavuusprosentteina: plagioklaasi 38,9, sar- 
vivalke 35,4, biotiitti 10,8, augiitti 8,1, hypersteeni 2,0, kvartsi 2,3, apatiitti 0,4, granaatti 0,l 
ja opaakki 2,O (Rantala 1983). Juonten kemiallisia koostumuksia on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Petajajarven alueen (kartta 3313) gabromaisten juonten kemiallisia koostumuksia, CIPW-normi- 
mineraaleja ja differentiaatioindekseja (DI) (XRF-menetelmä, anal. V. Hoffrén). 
Table 2. Chemical compositions, CIPW norm minerals and differentiation indexes (DI) of gabbroic dykes in the 
Petäjäjärvi area (Map 3313) (XRF method, anal. K HoffrrénJ. 
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HAMEEN JA KESKI-SUOMEN SVEKOFENNISET MAFISET JUONET 

Kristiina Aro 

Aro, Kristiina, 1987. Svecofennian mafic dykes in Hame and Central Finland. Geo- 
logian tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland. lbtkimusraportti - Report 
of Investigation 76, 77-83. One figure, one table. 

Svecofennian mafic dykes ca. 1880 Ma old are known widely in Hame and Cent- 
ral Finland. For the most part, they consist of metadiabases and basic to intermediate 
dykes deformed and altered to amphibolites. The chemical alteration of the dykes 
was presumably strong, but the geochemical characteristics have not been studied 
systematically. The occurrence of mafic dykes is scattered and they have no preferred 
orientation on a large scale. No detailed dyke mapping has been carried out and the 
dykes are seldom known to form distinct dyke swarms. 
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Hameen ja Keski-Suomen svekofennisilta granitoidialueilta ja liuskejaksoilta on kuvattu 
erityyppisiä ja -ikäisiä mafisia juonia. Pregraniittisia, mafisia, vulkaniittimuodostuman si- 
säisiä kerros- ym. juonia on tavattu mm. Hämeenlinnan (Simonen 1949a, b), Forssan (Neu- 
vonen 1954, 1956) ja Oriveden (Laitakari 1986) kallioperakarttojen alueilta. Padasjoen kart- 
talehden (Laitakari 1971) kiillegneissialueella ja Oriveden metagrauvakassa on selvästi ofiit- 
tisia metadiabaasimurskaleita. Lammin kallioperakartan (Laitakari 1980) luoteisosassa on 
parin neliökilometrin laajuinen gabroalue, joka on rakenteeltaan paikoin ofiittinen ja to- 
dennäköisesti alueen muita gabroja nuorempi. Gabron suhdetta emaksisiin juoniin ei tun- 
neta. Vammalan karttalehtialueen (Matisto 1967, 1971) pohjoisosassa ja Ikaalisten kartta- 
lehtialueen (Huhma et al. 1952a, b) eteläosassa on osittain konformeja, osittain leikkaavia, 
plagioklaasiporfyriittia muistuttavia ns. lavialiittimuodostumia, joiden juonimaisuus on 
kiistanalainen. 

Seuraavassa tarkastellaan granodioriitteja nuorempia, leikkaavia mafisia juonia (kuva 
1). Epayhtenaisen ja suhteellisen vähäisen aineiston takia juonet tunnetaan puutteellisesti. 
Joidenkin karttalehtien selityksissa mainittujen juonten sijainti ei käy ilmi vastaavasta kal- 
lioperakartasta, joten näitä juonia ei ole merkitty oheiseen karttaan. Länsi-Suomen sveko- 
fennisia mafisia juonia käsitellään myös Pekka Pihlajan (1987) artikkelissa. 

Keikyan subvulkaanista juonimaista muodostumaa, jossa erityisesti reunaosissa on brek- 
siaa, voidaan seurata yleisen liuskesuunnan poikki lähes neljä kilometriä. Puolipinnallinen, 
pienirakeinen gabro breksioi vanhempaa kvartsidioriitti-gabrobreksiaa. Alueen graniitit 
puolestaan leikkaavat kaikkia näitä kivilajeja. Kivilajien absoluuttiset ikaerot ovat kuiten- 
kin todennäköisesti vähäiset. Breksioivan gabron paamineraalit ovat hypidiomorfinen sar- 
vivalke, jonka yhteydessä on myös väritönta amfibolia, seka plagioklaasi (An,,). Aksesso- 
risina mineraaleina on opaakkia, biotiittia ja apatiittia (Matisto 1964b, 1978). 

Matisto kuvasi mafisia juonia Vammalan (Matisto 1967, 1971), Toijalan (Matisto 1973, 
1976b), Valkeakosken (Matisto 1970, 1976~)~  Huittisten (Matisto 1976d; 1978) ja Kangas- 
alan (Matisto 1964ay 1976a) kallioperakarttojen alueilta. Matiston mukaan (op. cit.) juonten 
synty ajoittuu synorogeenisten granodioriittien ja myöhaisorogeenisten graniittien väliin. 
Juonet leikkaavat alueen gneisseja ja syvakivia ja esiintyvät kerrosjuonina gneisseissa. 
Juonten leveys vaihtelee parista cm:sta yli kymmeneen metriin. Ne ovat koostumukseltaan 
uraliitti- ja plagioklaasiporfyriitteja, metabasaltteja, meta-andesiitteja ja metadiabaaseja. 

Valkeakosken kallioperakartan alueella (Matisto 1970, 1976c) Variskutterin, Keisan ja 
Piilon saarilla on tavattu ofiittisia metadiabaaseja, jotka poikkeavat muista seudun mafisis- 
ta juonista rakenteeltaan ja koostumukseltaan. Ne ovat muita juonia laajempia ja peittävät 
kokonaan mainitut saaret, joiden läpimitta vaihtelee 100:sta 200 metriin. Metadiabaasi si- 
sältää 30-50 % plagioklaasia (An,,- An,,), 25-30 % hypersteenia, 15-25 % hypers- 
teenin muuttumistulosta sarvivalketta ja lisäksi epidoottia. Variskutterin metadiabaasissa 
on havaittavissa tyynylaavarakennetta, joten näiden metadiabaasien juonimaisuus on ky- 
seenalainen. 

Tampereen kallioperakartan alueella tunnetaan nelja ofiittista metadiabaasijuonta, jotka 
ovat paikallisia liuskeita nuorempia (Neuvonen 1946, Matisto 1961b, 1977, Matisto & Virk- 
kala 1964). Niemen koilliskulman, Tampereen Lielahden - Ylöjarven Teivaalan ja Nokian 
Koskenmäen metadiabaasijuonet ovat lahes konformeja. Ne sisältävät pienia isantakiven 
murskaleita. Juonten katsotaan aiheuttaneen lähiympäristössään kontaktimetamorfista 
muuttumista, lähinnä pienia andalusiitti- ja granaattiporfyroblasteja. Niemen koilliskul- 
man metadiabaasijuonen leveys on 0,5-2 m. Sen paamineraalit ovat vyöhykkeinen, serisiit- 
tiytynyt plagioklaasi (An3,-An,,)? uudelleenkiteytynyt sarvivalke ja pseudomorfinen bio- 
tiitti. Lisäksi on sekundaarista epidoottia ja kalsiittia. Muutaman metrin levyinen Tampe- 
reen Lielahden - Ylöjarven Teivaalan metadiabaasijuoni sijaitsee grauvakkaliuskeessa fyl- 
liittisarjan etelareunassa. Sen paamineraalit ovat vyöhykkeinen plagioklaasi (An,,-An,,), 
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Kuva 1. Hameen ja Keski-Suomen svekofennisia mafisia juonia. 
Fig. 1. Svecofennian mafic dykes in Hame and Central Finland. 
1. Svekofenninen mafinen juoni - Svecofennian mafic dyke, 2. Ähtarin subjotuninen (?) oliviinidiabaasijuoni - The Subjot- 
nian (?) olivine diabase dykein Ahtari. A. Keikyan breksia - The breccia of Keikya, B. Variskutterin, Keisan ja Piilon metadi- 
abaasit - Metadiabases of Variskutteri, Keisa and Piilo. 



Taulukko 1. Tampereen, Ylöjärven ja Keuruun mafisten juonten kemiallisia koostumuksia 
(hivenaineet ppm). 
Table 1 .  Chenzical conzpositions of inafic dykes in Tunipere, Ylöjärvi und Keuruu (truce 
eleinents ppnz). 

MnO 
TiO, 
FeO 
Na20 
MgO 
A1203 
SiO, 
K2O 
CaO 
Fe203 
'2O5 
H 2 0  + 
H20- 
CO2 
Cr203 

Ni 
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1. Mafinen juoni - Mafic dyke. Ylöjärvi, Veittijärvi. Kartta - 
Map 2124 04, x = 6831,10, y = 476,40 (Kahkönen 1981). 

2. Metadiabaasi - Metadiabase. Tampere, Lielahti - Teivaala. Kartta - 
Map 2123 09, anal. H. B. Wiik (Neuvonen 1946). 

3. Metadiabaasi - Metadiabase. Keuruu, kirkonkylästä 1 km itään - Keuruu, 1 km to the 
east of Centre. Kartta - Map 2232 11, anal. M. Tavela (Marmo 1963 b). 

4. Metadiabaasi - Metadiabase. Keuruu, Orionin tehtailta 2 km länteen -Keuruu, 2 km to the 
West of the factories of Orion. Kartta - Map 2232 11, anal. M. Tavela (Marmo 1963 b). 

uudelleenkiteytynyt sarvivalke ja biotiitti. Aksessoriset mineraalit ovat zirkoni, titaniitti, 
opaakki ja apatiitti. Kiven kemiallinen koostumus ilmenee taulukosta 1. Nokian Kosken- 
mäen grauvakkaliuskeen valikerroksena olevassa mustaliuskeessa on muutaman metrin le- 
vyinen metadiabaasijuoni. Neljäs vähäinen metadiabaasijuoni leikkaa Tohlopin vulkaanis- 
ta konglomeraattia. 

Tampereen ja Viljakkalan - Teiskon kallioperakarttojen rajalla on em. juonten kaltai- 
nen metadiabaasijuoni (Simonen 1952, 1953). Se on ofiittinen ja muutaman kymmenen 
metrin levyinen. Juoni esiintyy konformisti fylliitissa ja on fylliittia nuorempi. Juonen paa- 
mineraalit ovat plagioklaasi (An,,) ja sarvivalke. Aksessoriset mineraalit ovat kvartsi, apa- 
tiitti ja opaakki. E-W -suuntaista S2 -1iuskeisuutta nuorempi, 15-30 cm leveä juoni leik- 
kaa Veittijarven konglomeraattia Ylöjarven liuskejaksossa. Juonen suunta on N 70" W/75" 
NE, ja se on koostumukseltaan basalttinen andesiitti (Kahkönen 1981, ks. myös taulukko 
1). Juonen paamineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi, sekundaarinen karbonaatti ja biotiitti. 
Aksessoriset mineraalit ovat opaakki, kloriitti ja epidootti. 

Ikaalisten kallioperakartan (Huhma et al. 1952a) alueelta seka sen länsi- ja pohjoispuo- 
lelta tunnetaan leikkaavia metadiabaasi- ja plagioklaasiporfyriittijuonia. Karttalehden 
pohjoisreunassa metadiabaasijuoni leikkaa kvartsiporfyyria. Juoni on poikiliittinen ja 
osaksi ofiittinen. Sen leveys on 10-20 cm ja suunta lähes itä-lansisuunta. Juonen paamine- 
raalit ovat plagioklaasi ja sarvivalke. Lisäksi juonessa on biotiittia ja opaakkia. Karttaleh- 
den NE -osassa Kyrösjarven W -rannalla on havaittu joitakin 0,5-1 m:n levyisiä emaksisia 
juonia, jotka leikkaavat syvakivia suunnassa N 70" W/80° N leikkaavia emaksisia juonia 
(Salli 1948, Huhma et al. 1952a, b). 

Oriveden kallioperakartan alueelta tunnetaan svekofenninen mafinen juoniparvi, jota 
kuvataan lähemmin toisaalla tässä julkaisussa (Aro & Laitakari 1987). Metamorfoituma- 
ton, rapakivi-ikäinen oliviinidiabaasijuoniparvi ulottuu Lappeenrannasta Kuruun (Laita- 
kari 1969, 1987). 

Lankipohjasta, Kaipolan karttalehden (Laitakari 1973) lansireunasta tunnetaan useita 
metadiabaasijuonia, jotka leikkaavat harmaata graniittia. Juonten leveys vaihtelee 30:sta 



150 cm:iin. Niiden kulku on noin N 45" W ja ltaade lähes pysty. Rakenteeltaan juonet ovat 
heikosti ofiittisia. Niiden paamineraalit ovat sarvivalke, plagioklaasi ja biotiitti. Aksessori- 
sina mineraaleina on kvartsia, titaniittia, opaakkia ja apatiittia. Kaipolan karttalehden 
pohjoisosassa on havaittu noin 35 cm levea, graniittia lavistava lamprofyyrijuoni. Graniitin 
kapeat, oletettavasti palingeeniset apofyysit leikkaavat puolestaan juonta. Kivi on heikosti 
suuntautunut ja sen pienirakeisessa perusmassassa on suurempia kalimaasalpahajarakeita. 
Juonen paamineraalit ovat kalimaasalpa, biotiitti ja klinopyrokseeni. Se vastaa mineraali- 
koostumukseltaan lähinnä pyrokseeniminettia. Lähistöltä tunnetaan myös muita graniittia 
ja granodioriittia leikkaavia emaksisia juonia (Sandholm 1970). 

Kurun karttalehden (Matisto 1960, 1961a) kaakkois- ja luoteisosista tunnetaan useita 
ofiittisia metadiabaasijuonia, joiden paksuus vaihtelee alle cm:sta pariin metriin. Juonet 
ovat vaihtelevan suuntaisia ja leikkaavat terävästi kvartsi- ja granodioriitteja. Niissä on pai- 
koin pieniä sivukivimurskaleita. Juonten paamineraalit ovat plagioklaasi (An,,), sarvival- 
ke ja biotiitti. Aksessorisina mineraaleina on opaakkia ja epidoottia. Tiainen (1983) on ha- 
vainnut Kurun karttalehden pohjoisosassa kaksi 0,7-1 m levyistä emaksista juonta. Ne 1a- 
vistavat kvartsi-maasalpaporfyyria suunnassa N 70" E. Kontaktit sivukiveen ovat suorat ja 
teravat. Juonet ovat mustia, massamaisia, hieno- tai keskirakeisia ja melko homogeenisia. 
Niiden paamineraalit ovat puolittain omamuotoinen, vyöhykkeinen, osin epidoottiutunut 
ja serisiittiytynyt plagioklaasi (An,,), sinivihrea tai vyöhykkeinen sarvivalke, biotiitti, 
kvartsi, serisiitti ja epidootti. Aksessoriset mineraalit ovat titaniitti, zirkoni, opaakki ja klo- 
riitti. Juonet ovat metamorfoituneet vihrealiuske-amfiboliittifasieksen olosuhteissa. 

Metadiabaasijuonia tunnetaan useasta paikasta Keuruun karttalehden itäosasta (Marmo 
1963a, b, Marmo & Mikkola 1963). Juonet ovat mustia, pienirakeisia, usein afaniittisia, 
massamaisia ja ofiittisia. Kivilajin hajarakeet ovat vyöhykkeista plagioklaasia ja hyperstee- 
nia. Perusmassa on voimakkaasti muuttunut ja koostuu plagioklaasista, hypersteenista, 
amfibolista, uraliitista, kloriitista, epidootista ja biotiittista. Lisaksi on apatiittia ja rikki- 
kiisua. Juonten leveys vaihtelee alle 0,5:sta 3 metriin. Juonet leikkaavat granodioriittia ja 
gabroa ja ovat iältään noin 1880 Ma (Pesonen & Neuvonen 1981). Kontaktit sivukiviin ovat 
teravat, osin breksioivat ja yli puolen metrin levyisissa juonissa on havaittavissa chilled mar- 
gin. Paleomagneettisten tutkimusten mukaan juonet ovat seka normaalisti että kaanteisesti 
polaarisia (Pesonen & Neuvonen 1981). Juonten kemiallisia koostumuksia on esitetty taulu- 
kossa 1. 

Sjöblom (1984) on havainnut Ähtarin karttalehdellä (Marmo & Laiti 1970) oliviinidia- 
baasijuonen (x = 6942,62, y = 501,46). Juoni on samaa tyyppiä kuin Hameen oliviinidia- 
baasijuoniparvi (Laitakari 1969, 1987), mutta mainitaan tässä yhteydessä, koska se sijaitsee 
etäällä varsinaisesta oliviinidiabaasijuoniparvesta. Juoni leikkaa karkearakeista porfyyrista 
graniittia suunnassa N 15" W. Se on 16-20 m levea, ofiittinen ja seurattavissa noin 250 m. 
Juonen paamineraalit ovat plagioklaasi (An,,), klinopyrokseeni (titanoaugiitti), oliviini 
(forsteriitti) ja ortopyrokseeni (hypersteeni), joka Hameen oliviinidiabaaseista yleensä 
puuttuu. Lisaksi on biotiittia, serpentiinia, sarvivalketta, karbonaattia, opaakkeja, apatiit- 
tia, iddingsiittia, rutiilia (sageniitti) ja serisiittia. 

Jalasjärven karttalehden kartoitustöissa on lehden kaakkoisosassa havaittu mafisia juo- 
nia (Seppo Lahti, pers. comm.). Myös Mäntän lehden (Laiti 1976) revidointikartoituksessa 
on löydetty mafisia juonia (Bengt Sjöblom, pers. comm.), jotka ovat samantyyppisiä kuin 
etelämpänä kuvatut Oriveden seudun mafiset juonet (Aro & Laitakari 1987). 

Tiedot Hameen ja Keski-Suomen svekofennisista mafisista juonista ovat hajanaisia eikä 
juonia ole systemaattisesti merkitty geologisille kartoille. Juonista on käytettävissä yksi iän- 
maaritys, mutta Keuruun juonten synorogeeninen ikä 1880 Ma (Pesonen & Neuvonen 1981) 
saattaa olla edustava ikä alueen svekofennisille juonille yleensäkin. Nykyisen tietämyksen 
mukaan alueen juonet eivät Hameen subjotunisia oliviinidiabaaseja ja Oriveden svekofen- 
nisia mafisia juonia lukuun ottamatta muodosta selviä juoniparvia. Lisätutkimuksissa 
saattaa mafisia juonia löytyä alueelta huomattavasti nykyisin tunnettuja enemmän. 









ORIVEDEN SEUDUN SVEKOFENNINEN MAFINEN JUONIPARVI 

Kristiina Aro ja Ilkka Laitakari 

Aro, Kristiina & Laitakari, Ilkka, 1987. Svecofennian mafic dyke swarm in Orivesi, 
southern Finland. Geologian tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland, Tut- 
kimusraportti - Report of Investigation 76, 85-89. 4 figures, one table. 

A mafic dyke swarm of Svecofennian age is known in the Orivesi area, southern 
Finland. Nearly two hundred dykes have been observed, most of them being tholeii- 
tic in composition. The dykes are generally uralite porphyrites, but amphibolitic, ura- 
lite plagioclase porphyritic and plagioclase porphyritic dykes have been met with, 
too. The dykes are metamorphosed and up to 1.5 m wide. Running east-west they cut 
the Svecofennian schists and granitoids parallel or nearly parallel to the schistosity 
and fracture zones of the area. 
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koin raot ovat kvartsiutuneita. Usein juonissa on vaihtelevan, korkeintaan muutaman cm:n 
levyinen, hienorakeinen, hajarakeeton chilled margin ja juonen keskiosa on selvästi porfyy- 
rinen (kuva 4). Chilled margin -asteen arvioimista vaikeuttaa monissa juonissa näkyvä vir- 
tauslajittuminen (flowage differentiation). Chilled marginista päätellen juonet ovat intru- 
doituneet jaahtyneeseen sivukiveen. 

Kuva 4. Plagioklaasi-uraliittiporfyriittijuoni, jonka reunoilla on havaittavissa chilled margin. Laatan pituus 12 cm. 
Fig. 4. Plagioclase uralite porphyritic dyke with chilled margins. Tag 12 cm. 
Orivesi, Aihtianjarvi. Kartta - Map2142 05, x = 6840,70, y = 515,42. 
Valokuva - PhotoK. Aro. 

Valtaosa Oriveden seudun svekofennisista mafisista juonista on uraliittiporfyriitteja. Va- 
hainen osa on amfiboliitteja, uraliittiplagioklaasi- tai plagioklaasiporfyriitteja. Paamine- 
raalit ovat pyrokseenista uraliittiutunut sarvivalke, vyöhykkeinen plagioklaasi (andesiini) ja 
granoblastisessa, hienorakeisessa perusmassassa lisäksi kvartsi. Biotiitti ja epidootti ovat 
joskus paamineraaleina; paikoin ne puuttuvat lähes kokonaan. Lisäksi on kloriittia, serisiit- 
tia, opaakkia, titaniittia, apatiittia, karbonaattia, zirkonia, kalimaasalpaa ja prehniittia. 

Mafisten juonten paaalkuaineanalyyseja, CIPW -normimineraaleja ja differentiaatioin- 
dekseja on esitetty taulukossa 1. Analysoidut juonet ovat yhtä lukuun ottamatta basalttisia 
tholeiitteja. Makroskooppisestikin vaaleampana erottuva plagioklaasiporfyriittijuoni (ana- 
lyysi n:o 2) on koostumukseltaan intermediaarinen. 

Oriveden seudun svekofenniset mafiset juonet ovat todennäköisesti syntyneet Svekofen- 
nidien eroosion aikana, kun jäykkä kalliopera rakoili ja juonimateriaalia tunkeutui rakover- 
kostoa pitkin kallioperaan. Svekofennidien myöhemmissä vaiheissa juonet ovat metamor- 
foituneet ja niihin on kehittynyt liuskeisuutta. Varsinaisia poimutusliikuntoja ei juonten 
intrudoitumisen jälkeen kuitenkaan ole ollut, eikä juonten yhteydessä ole havaittu poimura- 
kenteita tai budinoitumista. 



Taulukko 1 . Mafisten juonten kemiallisia koostumuksia. CIPW-normimineraaleja ja differentiaatioindekseja (DI) Oriveden 
karttalehden (2124) alueella . XRFmenetelma. anal . V . Hoffrkn . 
Table 1 . Chemical cornpositions. CIP Wnorm minerals and differentiation indexes (DI) af mafic dykes in the rnap-sheet area 
of Orivesi (2142) . XRFmethod. anal . V . Hoffrrén . 

SiO. ......... 
A1.0. ....... 
Fe.0. (tot) 
MgO ........ 
CaO ......... 
Na20 ....... 
K2 0 ......... 
MnO ........ 
Ti02 ........ 
P. o5 ........ 

Summa ..... 97. 39 97. 61 96. 28 9535 97. 24 97. 00 97. 68 99. 50 

Qu ........... . 24. 25 . 10. 35 5. 96 2. 42 - 5. 68 
........... Or 10. 03 11. 79 16. 92 15. 23 11. 88 23. 08 24. 33 8 . 08 
........... Ab 32. 71 30. 30 36. 11 21. 13 33. 11 21. 22 30. 16 41. 65 

....... An,, , 57. 26 33. 67 46. 97 53. 28 49. 05 53. 28 45. 51 44. 59 

1 . Uraliittiporfyriitti . Uraliteporphyrite . Kiikanmäki, Orivesi . 4 = 6839.24. y = 519.20 . 
2 . Plagioklaasiporfyriitti - Plagioclase porphyrite . Kiikanmaki. Orivesi . x = 6839.24, y = 519.20 . 
3 . Uraliittiporfyriitti - Uraliteporphyrite . Juupajoki . x = 6859.36. y = 514.04 . 
4 . Uraliittiporfyriitti - Uralite porphyrite . Levaslahti. Erajarvi . x = 6836.03. y = 531.84 . 
5 . Uraliittiporfyriitti - Uralite porphyrite . Orivesi . x = 6839.41. y = 522.61 . 
6 . Uraliittiporfyriitti - Uraliteporphyrite . Salonsaari. Langelmaki . x = 6841.05. y = 534.88 . 
7 . Uraliittiporfyriitti - Uraliteporphyrite . Pahajarvi. Orivesi . x = 6844.19. y = 521.93 . 
8 . Amfiboliitti - Amphibolite . Oritupa . Orivesi . x = 6840.52. y = 515.59 . 
9 . Plagioklaasi-uraliittiporfyriitti - Plagioclase uralite porphyrite . Oritupa. Orivesi . 

x = 6840.52. y = 515.59 . 
10 . Biotiitti-epidoottikivi - Biotite epidote rock . Orivesi . x = 6838.88. y = 513.50 . 
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Johdanto 

Tämä artikkeli pohjautuu osittain Laukkasen (1984) Itä-Suomen lamprofyyreista teke- 
miin petrologisiin tutkimuksiin. Hackman (1914, 1933), Koistinen (1965), Väänänen (1977) 
ja Huhma (1981) ovat jo aikaisemmin käsitelleet tutkimuksissaan näitä lamprofyyrejä. Neu- 
vonen et al. (1981) ovat tutkineet niiden paleomagnetismia. 

Väli-Suomen alueella lamprofyyrit ovat harvinaisia. Niitä tavataan noin 90 km:n levyisel- 
lä Laatokka - Perämeri-suuntaisella vyöhykkeellä presvekokarjalaisen pohjagneissin ja 
svekokarj alaisen liuskevyöhykkeen kontaktialueella. Juonia on löydetty Haukiveden, Piela- 
veden, Nilsiän ja Kaavin kuntien alueilta (kuva 1). 

3242 o 
KUOPIO 

Kuva 1. Väli-Suomen lamprofyyrijuonten sijainti. 
Fig. 1. Location of lamprophyre dykes in Middle Finland. 



Haukivedellä juonia tunnetaan kaikkiaan 25 kpl. Niiden sijainnit, leveydet ja suunnat 
on esitetty taulukossa 1. Juonet muodostavat parven, ja ne leikkaavat porfyyristä granodio- 
riittia ja svekokarjalaisia liuskeita (kuva 2). Pielavedeltä tunnetaan vain yksi juoni (ks. tau- 
lukko 1), joka leikkaa svekokarjalaisia liuskeita. 

Nilsiässä (Koistinen 1965) on havaittu yhdeksän juonen parvi ja Kaavilla seitsemän (tau- 
lukko 1). Juonet leikkaavat presvekokarj alaista pohj agneissiä. 

Kuva 2. Kamptoniittijuonet leikkaavat schollenmigmatiittia. 
Fig. 2. Carnptonite dykes cut schollen rnigrnatite. 
Haukivesi, Iso-Uski. Kartta - Map 3234 10, x = 6892,52, y = 575,58. 
Valokuva - Photo J. Laukkanen. 

Taulukko 1. Väli-Suomen lamprofyyrijuonten sijainti. leveys, suunta ja nimistö. 
Table 1. Location, thickness, orientation and nomenclature of lamprophyre dykes in Middle Finland. 

Paikka - 
Location 

Kartta - 
M ~ P  

Kirvesluoto 
Haukivesi Tiheinen 

Iso-Usko 
Maa-Anttonen 
Selkä-Anttonen 

Pielavesi Pyttysaari 
Nilsiä Sääskiniemi 

Keyritty 
Kaavi Niinivaara 

Koordinaatit - 
Coordinates 

X Y 

6895,06 571,65 
6894,79 57l,63 
6892,52 575,58 
6891,32 575,44 
6891,32 575,44 
7021.30 481.30 

Leveys - 
Width 

Suunta - 
Orientation 

Kivilaji - 
Rock type 

Minetti - Minette 
Minetti-Minette 
Kamptoniitti - Camptonite 
Kersantiitti - Kersantite 
Kersantiitti - Kersantite 
Minetti - Minette 
Minetti - Minette 
Minetti - Minette 
Kamptoniitti - Carnptonite 
Kersantiitti - Kersantite 
Kersantiitti - Kersantite 
Kersantiitti - Kersantite 







veden klinopyrokseeniksenokrysteissä. Perusmassan primaarinen klinoamfiboli on kum- 
mingtoniitti, jota on huomattavasti vähemmän kuin flogopiittia. Toinen amfiboli on kse- 
nokrysteinä esiintyvä tremoliitti. Apatiittia on kahta tyyppiä: perusmassassa se on euhedri- 
sinä prismoina ja hajarakeissa anhedrisinä rakeina, joiden raekoko on 0,5-1 mm. Perus- 
massa koostuu pääasiassa mikroliittisesta kiilteestä ja ortoklaasista. Juonten rakenne on 
lamprofyyrinen. Niiden kontaktit ovat teravat, ja juonissa on juoksurakennetta. Alueen 
juonista ei ole tavattu kaasuonteloita eikä klinopyrokseenissa tiimalasirakennetta. 

Kaavi 

Kaavin lamprofyyrit sijaitsevat Luikonlahdelta noin 10 km koilliseen, Niinivaaran kylän 
etelä- ja luoteispuolella. Juonet ovat pääosin shoshoniittisia (Laukkanen ja Mäkipaa 1983). 
Yksi juoni on todettu alkaliseksi lamprofyyriksi. Tämä on Niinivaaran kylässä tien lahetty- 
villa oleva kamptoniittijuoni. Muut ovat kersantiitteja. 

Kaavin juonille on tyypillistä biotiitti-, klinopyrokseeni- ja apatiittihajarakeiden runsaus. 
Juonet eivät ole kaikki taysin samankaltaisia, sillä hajarakeiden määrät ja tyypit vaihtelevat. 
Yhteistä niille on kuitenkin biotiitin runsaus. Biotiittia on sekä perusmassassa että hajara- 
keina. Isoimmat biotiittisuomupinkat ovat läpimitaltaan noin 10 mm, ja ne ovat joko taysin 
anhedrisiä tai kuusikulmaisia. Biotiitissa on runsaasti opaakkipigmenttiä. 

Toinen hajaraetyyppi on klinopyrokseeni, jota on alle 5 mm:n rakeina. Kiteissä on korro- 
doitunut vyöhyke, jonka päälle on kiteytynyt magmasta klinopyrokseenikehä. Rakenne on 
samankaltainen kuin Haukiveden lamprofyyreissä. Nämä isot klinopyrokseenit ovat kse- 
nokrystejä, joiden koostumus on augiittinen. Perusmassassa on lisäksi subhedristä klinopy- 
rokseenia, endiopsidia. 

Kolmatta hajaraetyyppiä edustavat isot (0,5-2 mm) anhedriset apatiittikiteet. Niiden li- 
säksi apatiittia on myös perusmassassa euhedrisinä alle 0,l mm:n prismoina. Kaavin juonet 
ovat hyvin P,O,-rikkaita (2,O-3,7 %). 

Juonten perusmassa koostuu mikroliittisesta oligoklaasista (An,,), biotiitista, opaakis- 
ta, apatiitista ja klinopyrokseenista. Huhma (1981) on todennut juonten sisältävän aksesso- 
risina mineraaleina kvartsia, baryyttia, karbonaattia, epidoottia, titaniittia, rutiilia ja erilai- 
sia zirkonikiteitä. Juonet ovat porfyyrisiä, ja niiden mikrorakenne on panidiomorfinen. 
Kontaktit ovat teravat ja juoksurakenne selvä. Kaasurakkuloita ei ole havaittu. 

Lamprofyyrijuonten kemismi 

Itä-Suomen lamprofyyrijuonten kemismiä ovat tutkineet aikaisemmin Hackman (1914), 
Huhma (1981) ja Laukkanen (1984). Taulukossa 2 on esitetty juonten tyyppianalyysit ja nor- 
matiiviset mineraalikoostumukset. 

Laukkanen (1984) on verrannut näiden juonten pääalkuaineanalyysejä eri lamprofyyri- 
tyyppien keskiarvoanalyyseihin ja todennut Itä-Suomen juonten olevan normaalien paleo- 
tsooisten ja mesotsooisten lamprofyyrien kaltaisia. P,O,-pitoisuudet ovat tosin huomatta- 
vasti korkeammat. Hivenaineanalyysit vastaavat lamprofyyrien keskiarvoanalyysejä. Tart- 
tumattomien hiventen Sr- ja Ba-pitoisuudet ovat kuitenkin poikkeuksellisen korkeat. Nor- 
maalit Sr-pitoisuudet sattuvat välille 1600-3100 ppm. Haukivedella Sr-pitoisuuden keski- 
arvo on 3292 ppm, Pielavedella 6161 ppm, Nilsiassa 7374 pprn ja Kaavilla 6520 ppm. Ba- 
pitoisuudet ovat lamprofyyreillä yleensä 440-6500 ppm. Haukivedella pitoisuudet pysyvät 
näissä rajoissa (2461 pprn). Pielavedella Ba:ia on 9570 ppm, Nilsiassa 14421 pprn ja Kaavilla 
12857 ppm. 

LREE -pitoisuudet ovat erittäin korkeat. Haukivedella LREE -alkuainepitoisuudet ovat 
kondriittiseen pitoisuuteen verrattuna rikastuneet noin 350-kertaisesti, Pielavedella noin 
950-kertaisesti, Nilsiassa 1300-kertaisesti ja Kaavilla noin 1500-kertaisesti. Normaalien 
lamprofyyrien La- pitoisuudet ovat kondriittiseen pitoisuuteen verrattuna rikastuneet noin 



Taulukko 2. Ita-Suomen lamprofyyrien kemiallisia koostumuksia ja CIPW-normimineraaleja. Haihtuvia aineita ei ole 
analysoitu. 
Table 2. Chemical con~positions and CIPW norm minerals of larnprophyres in Eastern Finland. 
Volatiles have no1 been analyzed. 

SiO, 
TiO, 
Al@, 
FeO (tot) 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 
K2O 
p70, 

Summa 

Rb 
Sr 
Y 
Zr 
Nb 
Ba 
or 
ab 
an 
ne 
di 
wo 
hy 
01 
mt 
il 
au 

1. Minetti - Minette. Tiheinen, Haukivesi. Kartta - Map 3234 10, x = 6894,79, y = 571,63. 
2. Minetti - Minetle. Kirvesluoto, Haukivesi. Kartta - Map 3234 10, x = 6895,06, y = 571,65. 
3. Kamponiitti - Can~ptonite. Iso-Uski, Haukivesi. Kartta - Map 3234 10, x = 6892,52, y = 575,58, 
4. Kersantiitti - Kersantite. Selka-Anttonen, Haukivesi. Kartta - Map 3234 10, x = 6891,32, y = 575,44. 
5. Minetti - Minette. Pyttysaari, Pielavesi. Kartta - Map 3314 08, x = 7021,30, y = 481,30. 
6. Minetti - Minette. Keyritty, Nilsiä. Kartta - Map 3334 05, x = 7025,05, y = 552,97. 
7. Kersantiitti - Kersantite. Niinivaara, Kaavi. Kartta - Map 4311 07. 

200-500-kertaisesti. Ita-Suomen LREE -pitoisuudet ovat hyvin poiklceavat. Kirjallisuudes- 
ta on tavattu vain muutamia vastaavanlaisia pitoisuuksia, jotka ovat Intian kiilleperidotii- 
tista (Paul & Potts 1981) ja Okan karbonatiitista (Eby 1975). Laukkanen (1984) on tutkinut 
lähemmin Ita-Suomen juonten REE -pitoisuuksia lamprofyyrimagman synnyn kannalta. 

Ita-Suomen lamprofyyrijuonet ovat Laukkasen ja Makipaän (1983) mukaan pääosin 
shoshoniittisia lamprofyyreja. Irvinen & Baragarin (1971) vulkaniittiluokituksen mukaan 
juonet ovat selvästi alkalisia. De la Rochen et al. (1980) vulkaniittiluokituksen perusteella 
juonten paaalkuainekoostumus vastaa alkalioliviinibasaltteja (tefriitteja ja basaniitteja). 

Em. lamprofyyrit ovat ainoat emaksiset alkalikivet, joita on tavattu presvekokarjalaisen 
pohjagneissin ja svekokarjalaisen liuskevyöhykkeen kontaktialueella Vali-Suomessa. Koska 
nämä juonet ovat lisäksi metamorfoitumattomia, ne sisältävät runsaasti geologista tietoa 
kallioperamme kehityksestä. 

Lamprofyyrien ikä 

Kaavin juonten iäksi on saatu zirkoneista uraani-lyijymenetelmällä 1830 Ma (Huhma 
1981) ja Haukiveden juonista vastaavasti lyijy-lyijymenetelma1la kokokivinäytteistä ja apa- 
tiiteista 1837 Ma (Neuvonen et al. 1981). Koska myös Pielaveden ja Nilsiän juonet ovat me- 
tamorfoitumattomia, on syytä olettaa niiden sijoittuvan samaan ikaryhmaan. 
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HAMEEN SUBJOTUNINEN DIABAASI JUONIPARVI 

Ilkka Laitakari 

Laitakari, Ilkka, 1987. The Subjotnian diabase dyke swarm of Hame. Geologian tut- 
kimuskeskus - Geological Survey of Finland, Tutkimusraportti -Report of Znves- 
tigation 76, 99-116. 8 figures, 3 tables. 

A diabase dyke swarm, some 300 km in length and 60 km in width, is situated 
in the Tampere - Heinola - Lappeenranta area. The number of known dykes is 
about 200. They vary in width from about one kilometre to some centimetres. The 
dykes are unmetamorphic and cut the Svecokarelian metamorphic complex with 
sharp contacts. The rock consists of olivine diabase in the western and central parts 
of the swarm. In the eastern part, near the rapakivi pluton of SE-Finland, there also 
occur some pyroxene and hornblende diabases. Phenocrysts and fragments of plagi- 
oclase are present in most of the dykes and also anorthosite autoliths are quite com- 
mon. The dykes show well-developed chilled margins, and in some small dykes unde- 
vitrified glass was also observed. Rheomorphic dykes are common in the Hame dia- 
bases. The dyke swarm is marked on the appended map with the symbol of the age 
group of 1400-1750 Ma. According to field observations, the diabase dykes are ol- 
der than the rapakivi of SE-Finland. In any case the swarm may be geotectonically 
related to the rapakivi in view of the fact that the largest dykes lie close to the rapakivi 
area. Quartzite xenoliths were observed in many of the dykes, which may mean that 
more quarzite occurs at greater depths, although it is very rare at the present erosion 
level of the area. 

Key words: diabase, dike swarms, Proterozoic, Hame, southeastern Finland 
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Johdanto 

Lappeenrannasta Heinolan kautta Tampereen pohjoispuolelle ulottuu varsin yhtenäinen 
diabaasijuoniparvi, joka on seudun svekofennisen kallioperän alueellista metamorfoosia 
nuorempi. Sen tunnettu pituus on noin 300 kilometriä. Juonia tunnetaan alueelta kaikkiaan 
parisataa. Parven rajat kaikkiin suuntiin ovat kuitenkin epämaäraiset, silla yksittäisiä sa- 
mantyyppisiä juonia tunnetaan sen ulkopuolelta lahes joka suunnalta. Joitakin niistä on 
kuvattu myös tämän raportin muissa artikkeleissa. (Pihlaja 1987, Aro 1987, Laitala 1987.) 

Parveen kuuluvien juonten leveys vaihtelee muutamasta senttimetristä noin kilometriin 
ja seurattavissa oleva pituus muutamasta metristä yli kymmeneen kilometriin. Artikkelissa 
kuvataan diabaasijuonten rakennetta, koostumusta, kontakti-ilmiöitä, sulkeumia, ikää ja 
geotektonista asemaa sekä juoniparven muotoutumista tutkimushistorian valossa. Samalla 
alueella on myös vanhempia, tavallisesti metadiabaaseiksi tai porfyriiteiksi nimitettyjä 
emäksisiä juonikivia. Niitä kuvataan tämän raportin eriiissä muissa artikkeleissa. (Aro 
1987, Aro & Laitakari 1987, Kallio 1987.) 

Tampere 
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H A M E E N  JA KAAKKOIS-SUOMEN 
SUBJOTUNISET DIABAASIT 

SUBJOTNIAN D I A B A S E S  
IN HAME AND SE-FINLAND 
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Kova 1. Hämeen subjotuninen didmsijuoniuarvi. Numerot viittaavat 1 : 100 000 -mittakaavaisii luiiiiowräkarttoihin. 
Fig. 1. The Subjotnian diabase dyke s& if ~ ä m e  The numbers refer to the maps of  Pre-Quaternary ;ocks on the scale 
I:l(XI000. 



Kaakkois-Suomen rapakivialueen pohjoispuolella olevien diabaasien ja muiden emäk- 
sisten magmakivien läheinen suhde rapakiviin aikoi selvitä jo viime vuosisadan lopulla. Yh- 
teenvedossaan Etelä-Suomen kailioperästä Sederholm (1893) mainitsi Jaalan ja Mäntyhar- 
jun suuret juonet. Hän liitti nämä rapakiveä vanhemmat juonet ryhmään "äldre diabaser". 
Päijänteen länsipuolelta Sederholm tunsi Oriveden (Huppionvuoren) ja Padasjoen (Ansi- 
on) juonet. Ne hän kuitenkin rinnasti Satakunnan diabaaseihin, jotka hän luki ryhmään 
"yngre diabaser" kuuluviksi. Mikkelin vuorilajikartan (Frosterus 1900) maastotöiden yh- 
teydessä löytyi muutamia juonia lisää, mutta rapakiviaiueen pohjoisreunan juonten suhde 
Päijänteen länsipuolisiin juoniin jäi edelleen epäselväksi (Frosterus 1902, s. 74). 

Rapakiven suhdetta sen tuntumassa oleviin emäksisiin magmakiviin kasiteltiin vuosisa- 
dan alkupuolella useissa yhteyksissä. Frosterus (1902, s. 87) piti mahdollisena, että diabaasi 
ja rapakivi saattavat olla saman magman differentiaatiotuotteita. Myös Wahl(1925) korosti 
rapakivirnagman ja noriitti-labradorikivimagman läheistä yhteenkuuluvuutta. Sederholm 
(1928, s. 84) piti myöhemmissäkin tutkimuksissaan em. emäksisiä kiviä läheisesti rapaki- 
vien kanssa yhteenkuuluvina, mutta suhtautui epäilevästi käsitykseen, että ne olisivat diffe- 
rentioituneet samasta kantamagmasta. Kaikki edellä mainitut tutkijat olivat perillä siitä, et- 
tä rapakiviaiueiden laheisyydessä olevat diabaasit ovat kontaktihavaintojen perusteella ra- 
pakiveä vanhempia. 

lbtkiessaan Lappeenrannan seudulla rapakivessä sulkeurnina olevia emäksisiä kivilajeja 
Hackman (1934) havaitsi niiden analogian Mäntyharjun - Jaalan seudun emäksisten ki- 
vien kanssa. . 

. 
0 

Heinola 

Lahti , 



Ylämaan seudun anortosiitit tulivat geologien tietoisuuteen, kun Pekka Laitakari (pers. 
comm.) linnoitustöiden yhteydessa maaliskuussa 1941 löysi alueelta labradorisoivaa plagio- 
klaasia, josta myöhemmin alettiin käyttää kauppanimeä spektroliitti. Kallioperäkartoituk- 
sen yhteydessa (Simonen 1979a, b) löytyi lisää samanlaista anortosiittia ja sen esiintyminen 
suurina sulkeumina rapakivessä varmistui. 

1 : 100 000 -mittakaavaken kallioperäkartoituksen ja muutamien muiden tutkimusten 
yhteydessa alkoi 1950-luvulla kertyä hajatietoja diabaaseista (Simonen 1952, Seitsaari 1954, 
Volborth 1954 ja Savolahti 1956). Kun näihin tietoihin 1960-luvulla lisättiin Matiston, Lehi- 
järven ja Laitakarin silloin keskeneräisissä kartoitustöissä kertyneet diabaasihavainnot, 
saattoi viimeksimainittu koota ensimmäisen hahmotelman Hämeen diabaasijuoniparvesta 
(Laitakari 1965a) ja muutamia vuosia myöhemmin esittää siitä perusteellisemman tutki- 
muksen (Laitakari 1969). 

Tähän artikkeliin liittyvä kartta (kuva 1) perustuu em. tutkimuksen liitekarttaan täyden- 
nettynä muutamista kallioperäkartoista (Vorma 1964, 1965, Simonen & Tyrvainen 1965, Le- 
hijärvi & Tyrvainen 1969, Lehijärvi 1970, 1977, Simonen 1978, 1979b, Kallio 1982, tekeilla, 
Tyrvainen, tekeilla, Laitakari 1986) ja muista lähteistä (Pihlaja 1974, Vorma 1975, Laitakari 
& Pokki 1979, Lindqvist & Laitakari 1981, Alviola 1981, 1984, Juha Jokinen, pers. comm.) 
kootuilla tiedoilla. 

Muutamat Hämeen parven alueelta ilmestyneet aeromagneettiset matalalentokartat 
(esim. Korhonen & Airo 1986) osoittavat, että alueella on diabaasijuonia enemmän, ja mo- 
net niistä ovat pitempiä kuin kuva 1 osoittaa. Yhtenäisyyden vuoksi juoniparven karttaku- 
vaa ei kuitenkaan ole korjattu matalalentokarttojen perusteella, koska niita on vasta osasta 
aluetta. 

Parven sijainti ja yleiskuva 

Hämeen diabaasijuonet ovat laajana viuhkamaisena parvena Viipurin rapakivialueen 
länsi-, luode- ja pohjoispuolella. Karttakuvassa (kuva 1) juonista nayttaa muodostuvan osa- 
parvia, joiden sijainti Viipurin rapakiveen nähden on epäselvästi säteittäinen. 

Heinolan pohjoispuolitse Oriveden karttalehdelle (2142) suuntautuvan osaparven yleis- 
suunta on N 50" W. Tämä vastaa seudun morfologiassa selvästi näkyvää ruhjesuuntaa. 
Myös joidenkin yksittäisten juonten voi havaita seuraavan tiettyä ruhjetta jopa useita kilo- 
metrejä. Suurin osa juonista on kuitenkin purkautunut kallioperän rakoihin, joissa ei ole 
havaittavissa liikuntojen jälkiä (kuva 4). Tätä osaparvea leikkaa toinen noin N 75" W - 
suuntainen osaparvi, jonka kivilajityyppi poikkeaa N 50" W -suuntaisen osaparven kivila- 
jista. Näiden osaparvien keskinäisistä ikäsuhteista ei ole maastohavaintoja. 

Kolmas selväpiirteinen osaparvi suuntautuu Suomenniemen rapakiven (karttalehdillä 
3132 ja 3141) tuntumasta luoteeseen Hirvensalmen (3124) ja Joutsan (3122) karttalehdille. 
Sen yleissuunta on N 60" W. Tämän osaparven luoteispään juonia kuvataan käsillä olevan 
raportin toisessa artikkelissa (Kallio 1987). On mahdollista, että tämä osaparvi ulottuu jopa 
Ähtäriin, josta tunnetaan yksinäinen diabaasijuoni (Sjöblom 1984). 

Myös Heinolan - Oriveden osaparven eteläpuolella on diabaasijuonia. Eniten niita tun- 
netaan Suomenlahden rannikolta (Laitala 1987). Jos nämä juonet, kuten nayttaa, osoittau- 
tuvat samanikäisiksi Hämeen diabaasien kanssa, voidaan myös niita pitää yhtenä subjotu- 
nisen diabaasisysteemin osaparvena. 

Juonet ovat yleisesti koko parven alueella keskenään limittäin. Tällainen en echelon - 
rakenne on juoniparvissa erittäin yleinen ja liittyy purkauksenaikaisen suunnatun paineen 
säätelemään vanhan kallioperän rakojen aukeamiseen. Parven juonten leveys vaihtelee suu- 
resti. Leveimmät juonet ovat Viipurin rapakivialueen tuntumassa. Siitä etäännyttäessä juo- 
net käyvät yhä kapeammiksi. Aivan rapakiven kontaktilla ovat suurimmat juonet leveydel- 
tään kilometrin luokkaa. Noin 40 kilometrin paassa rapakivestä on suurimman juonen le- 
veys vähintään 145 metria, 90 kilometrin paassa noin 60 metria ja 150 kilometrin paassa 
enää noin 10 metria. Mainittuja maksimiarvoja kapeampia juonia on luonnollisesti kaikilla 
etäisyyksillä rapakivialueista. 



Oheiseen diagrammiin (kuva 2) on koottu kaikki parven yli 10 metrin levyiset juonet, joi- 
den koosta on ollut saatavissa mittaukseen perustuvia tietoja. Diagrammia laadittaessa etäi- 
syydet on mitattu Viipurin rapakiven tai sen satelliittialueiden kontakteista. 

Kuva 2. Diabaasijuonten leveyden (rn) 
suhde etäisyyteen (km) Kaakkois-Suomen 
rapakivialueista. 
Fig. 3. The relation between the width (m) 
of the diabase dykes and the distance 
(km) from the rapakivi areas of SE-Fin- 
land. 
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Etäisyys ropakivesta - Distonce from rapakivi 

Juonten muoto, rakenne ja kontakti-ilmiöt 

Yksittäiset juonet ovat usein hämmästyttävän suorajuoksuisia, vaikka kontaktit pienissa 
piirteissä saattavat olla mutkittelevia. Pienet juonet lienevät useimmiten isojen apofyyseja, 
vaikka haarantumiskohta on harvoin näkyvissä. Useissa paikoissa on havaittu, että jos apo- 
fyysi lahtee juonen suorasta osasta, sivujuoni alkaa pääjuonen keskiosasta ja jatkuu kon- 
taktivyöhykkeen lavistaen sivukiveen. Jos taas sivujuoni lähtee pääjuonessa olevan polvek- 
keen kohdalta, muodostuu tavallisesti ns. en bayonet-rakenne. Sellaisia on havaittu useissa 
kohdissa. Kuvassa 3 näkyvä on erittäin tyypillinen. 

Diabaasin rakenne on yleensa subofiittinen. Plagioklaasia on monissa juonissa perus- 
massan lisäksi myös omamuotoisina hajarakeina ja purkauksissa sarkyneista suurista ki- 
teistä muodostuneina fragmentteina. Ne ovat alle neljän metrin levyisissa juonissa virtaus- 
lajittumisen (flowage differentiation) vuoksi useimmiten asettuneet juonen keskiosaan (ku- 
vat 4 ja 5). Isommissa juonissa fragmentteja on yleensa enemmän yläkontaktin puolella. 

Plagioklaasifragmenttien sijainnin vyöhykkeisyytta lukuun ottamatta diabaasi on yleen- 
sä suunnittumatonta. Muutamissa juonissa on kuitenkin havaittu hajarakeina olevien salö- 
maisten plagioklaasikiteiden ilmentamaa juoksurakennetta. 

N 75" W -suuntaisessa osaparvessa on varsinkin yli 40 metrin levyisissa juonissa laikullis- 
ta diabaasia, jossa plagioklaasisalöt muodostavat 10-20 millimetrin läpimittaisia kasau- 
mia. Laikullisessa diabaasissa ei yleensa ole plagioklaasihajarakeita eikä -fragmentteja. 

Juonet ovat koko tutkimusalueella yleensa kontakteiltaan hienorakeisempia kuin keskio- 
sistaan. Juonissa, jotka ovat noin 100 metriä leveitä tai sitä suurempia, tämä ilmiö saattaa 
kuitenkin olla erittain heikosti kehittynyt siksi, että sula magma on ehtinyt ennen kiteymis- 
taan huomattavasti lämmittää sivukiveaan. 

Pienten juonten kontakteilla osa sulasta on jähmettynyt lasiksi, joka kuitenkin yleensa 
on myöhemmin kiteytynyt mustaksi tiiviiksi piilokiteiseksi massaksi. Poikkeuksellisesti on 
aivan pienissa (alle 30 mm) juonissa säilynyt myös täysin kiteytymatönta lasia (Lindqvist 
& Laitakari 1980). 



"En 

/ 

bavonet" -rakenne diabaasiiuonessa. 
Fie. 3. An "en bavonet" structure in a diabase dvke. - 
1. diabaasi - diabase, 2. diabaasin jaahtymiskontakti - chilled margin of diabase, 3. migmatiittinen sivukivi - migmatitic 
host rock, 4. reomorfinen juoni diabaasissa - rheomorphic dyke in diabase, 5. suuria plagioklaasihajarakeita - plagioclase 
megacrysts, 6. kontaktin suunta ja kaade - direction and dip of the contact, 7. oletettu kontakti veden alla - supposed con- 
tact under the lake floor. 
Linnasaari, Padasjoki (Kartta - Map2143 11, x = 6816,90, y = 575,70). 

Kuva 4. Diabaasijuonia graniitissa. Isot plagioklaasifragmentit ovat virtauslajitturnisen vuoksi juonen keskiosassa. 
Fig. 4. Diabase dykes in granite. The largeplagioclase fragments are in the central part of the dyke as a result of flowage diffe- 
ren tia tion. 
Sinipilkka, Langelmaki (Kartta - Map 2142 10, x = 6830.50, y = 538,95). 
Kuvannut - Photo 1. Laitakari. 



Kuva 5. Isoja plagioklaasifragmentteja diabaasissa, yksityiskohta kuvassa 4 näkyvästä juonesta. Laatan pituus 12 cm. 
Fig. 5. Large plagioclase fragments in diabase, a detail o f  the dyke seen in Fig. 4. Length o f  the label is 12 cm. 
Kuvannut - Photo 1. Laitakari. 

Muutamissa diabaasijuonissa on havaittu lähellä maan pintaa tapahtunutta kiteymistä 
indikoivaa mantelikivirakennetta (Hackman 1934, Vorma 1975, Lindqvist & Laitakari 
1980). 

Monissa diabaasijuonissa on havaittu mobiloituneesta sivukivestä peräisin olevia reo- 
morfisia (palingeenisia) juonia. Suurimpia niistä voi seurata kymmeniä metrejä. Niille ovat 
luonteenomaisia osittain sulaneet kivilaji- ja mineraalifragmentit sekä perusmassan grano- 
fyyrinen rakenne (Laitakari 1969). 

Sivukivessä on diabaasin kontaktin tuntumassa usein havaittavissa osittaista sulamista 
ja uudelleenkiteytymistä. Erityisen selvästi ilmiö on havaittavissa haarautumakohdissa, 
joissa sivukivikiila jää kahden diabaasijuonen väliin, kuten Padasjoen Linnasaaressa (kuva 
3). 

Diabaasin ja pegmatiitin kontaktissa mikrokliinin on havaittu muuttuneen ortoklaasiksi 
(Lahti 1981, s. 31) sekä tripliitin (sulamispiste 1060-1070") ja litiofiliitin (sulamispiste 
1120") sulaneen (Volborth 1954). 

Mineraalikoostumus 

Taulukossa 1 on esitetty joukko Hämeen diabaasien mineraalikoostumuksia. Ne on kaik- 
ki laskettu kivilajin perusmassasta siten, että mahdolliset hajarakeet ja isot mineraalifrag- 
mentit on jätetty huomioon ottamatta. 

Plagioklaasi (An,,-An,,) on kaikissa diabaasijuonissa päämineraalina. Sen määrä on 
suunnilleen 40-70 %. Korkein plagioklaasipitoisuus (7l',6 %) on havaittu diabaasia leik- 
kaavassa diabaasijuonessa Padasjoen Toritussa. Koska tämä noin 6 cm:n levyinen juoni on 
muodostunut noin 60 m:n levyisen pääjuonen rakoon kiteytymisen loppuvaiheessa, sen voi- 
daan katsoa edustavan magman kiteytymisen aikana tapahtuneen differentiaation tuotetta. 

Alueellisesti ei plagioklaasin määrässä ole havaittavissa systemaattista vaihtelua, vaan 
erot saman juonen eri osien välillä (taulukko 1, n:o 5 ja 6) näyttävät olevan suunnilleen sa- 
mansuuruisia kuin taulukossa 1 näkyvät eri juonten väliset erot. 



Taulukko 1. Hameen parven diabaasien mineraalikoostumuksia. 
Table 1. Mineral composition of some diabases from the Hame swarm. 

Kvartsi - Quartz 
Kalirnaasalpa - Potash feldspar 
Plagioklaasi - Plagioclase 
Oliviini - Olivine 
Klinopyrokseeni - Clinopyroxene 
Ortopyrokseeni - Orthopyroxene 
Amfiboli - Amphibole 
Biotiitti - Biotite 
Apatiitti - Apatite 
Opakit - Opaques 
Aksessorit - Accessories 

Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Huppionvuori, Orivesi. Kartta - Map 2142 04, x = 6837.60, y = 517,34 
(Laitakari 1969). 
Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Paaskyla, Langelmaki. Kartta - Map 2142 10, x = 6839,12, y = 537,60 (Laitakari 
1969). 
~liv&diabaasi - Olivine diabase. Ansio, Padasjoki. Kartta - Map 2143 05, x = 6813,65, y = 550,96 (Savolahti 
1964.) 
~äp l ikäs  oliviinidiabaasi - Spotted olivine diabase, Partakorpi, Padasjoki. Kartta - Map 2143 05, x = 6817,00, y = 
556,40 (Laitakari 1969). 
Täplikäs oliviinidiabaasi - Spotted olivine diabase. Torittu, Padasjoki. Kartta - Map 2143 08, x = 6816,45, y = 
560,75 (Laitakari 1969). 
Taplikasta oliviinidiabaasia leikkaava komagmaattinen diabaasi - Co-magmatic diabase cirtting spotted olivine 
diabase. Paikka sama kuin 5 - Locality as 5 (Laitakari 1969). 
Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Linnasaari, Padasjoki. Kartta - Map 2143 11, x = 6816,90, y = 575,OO (Laitakari 
1969). 
Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Levealahti, Asikkala. Kartta - Map 3112 03, x = 6799,74, y = 423,53 (Laitakari 
1969). 
Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Kirkonkylä, Heinolan mlk. Kartta -Map 31 12 12, x = 6794,54, y = 450,37 (Laita- 
kari 1969). 
Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Sama juoni kuin 9 - The same dyke as 9 (Savolahti 1956). 
Diabaasi - Diabase, Lautaniemi, Jaala. Kartta - Map 31 14 05, x = 6787,0, y = 578,6 (Aimo Tyrvainenpers. comm.). 
Diabaasin kontaktimuunnos - Contact variety of diabase. Sama juoni kuin 11 - Thesame dyke as I I  (Aimo Tyrväinen 
pers. comm.). 

Plagioklaasin lisaksi diabaasien paamineraaleihin kuuluvat oliviini ja klinopyrokseeni. 
Paikoin, varsinkin parven itäpäässä, on myös ortopyrokseenia. Lähes kaikissa juonissa on 
lisaksi vähän biotiittia ja kalimaasalpaa. 

Aksessorisina mineraaleina on yleisimmin apatiittia, titaniittia ja zirkonia seka opaak- 
keina mineraaleina ilmeniittia ja magnetiittia. 

Amfiboleja, enimmäkseen sarvivalketta, on juoniparven diabaaseissa havaittu vain Vii- 
purin rapakiven läheisyydessä olevissa juonissa. Samoin kvartsin esiintyminen näyttää kes- 
kittyvän tälle alueelle. 

Plagioklaasia on perusmassan lisaksi erittain yleisesti hajarakeina ja fragmentteina. Ha- 
vainnot osoittavat kiistattomasti, että hajarakeet ovat tulleet paikoilleen sulan magman mu- 
kana, ja fragmentit ovat syntyneet isojen hajarakeiden sarkyessä. Diabaasin kiteytyessä 
muodostui hajarakeiden ja fragmenttien ympärille vaippa, joka koostumukseltaan vastaa 
perusmassan plagioklaasia. 

Muuttumistuloksia on erittain niukasti. Niistä yleisimpiä ovat serpentiini ja varsinkin de- 
formoituneissa kohdissa havaitut kloriitti ja epidootti. Rakomineraaleina on yleisimmin 
kalsiittia, krysotiilia ja talkkia. 

Tavalla tai toisella diabaasin yhteydessä havaituista harvinaisemmista mineraaleista mai- 
nittakoon laumontiitti (Laitakari 1969, Alviola 1981), aragoniitti (Alviola 1981), prehniitti 
(Laitakari 1969, Alviola 1981), vihreä spinelli (Savolahti 1964), saponiitti (Alviola 1981), 
baddeleyiitti (Siivola 1977) ja palygorskiitti (Lindqvist & Laitakari 1981). 

Kemiallinen koostumus 

Taulukossa 2 on esitetty muutamien Hämeen parven diabaasien kemiallinen koostumus. 
Suurin osa analyysipisteistä osuu AFM-diagrammilla tholeiittikenttäan. Analyysien määrä 



Taulukko 2. Hämeen parven diabaasien kemiallisia koostumuksia. 
Table 2. Chemical composition of some diabases from the Hame swarm. 

Si02 49,21 
A1203 15,54 
Fe20,T 15,74 
Fe203 
FeO 
MgO 4,44 
CaO 7,28 
Na20 3,Ol 
K 2 0  1,91 
MnO 0,18 
Ti02 2,74 
'2'5 0,74 
H 2 0  + 
H,O- 

Diabaasi - Diabase. Aihtia, Orivesi. Kartta - Map 2142 05, x = 6840,10, y = 514,90. Anal. V Hoffren (Lindqvist 
& Laitakari 1980). 
Diabaasilasi - Diabase glass. Aihtia, Orivesi. Kartta - Map 2142 05, x = 6840,10, y = 514,90. Anal. V. Hoffrén 
(Lindqvist & Laitakari 1980). 
Porfyyrisen diabaasin perusmassa - Ground mass of porphyritic diabase. Vehkajärvi, Kuhmalahti. Kartta - Map 
2143 03, x = 6822,40, y = 544,75. Anal. A. Heikkinen (Laitakari 1969). 
Täplikäs oliviinidiabaasi - Spotted olivine diabase. Partakorpi, Padasjoki. Kartta - Map 2143 05, x = 6817,00, y 
= 556,40. Anal. P.  Ojanpera (Laitakari 1969). 
Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Ansio. Padasioki. Kartta - Mao 2143 05. x = 6813.65. v = 550.96. Anal. A. . . -  
Heikkinen (Savolahti 1964). 
Diabaasi - Diabase. Lautaniemi, Jaala. Kartta - Mao 3114 08, x = 6786, y = 482 (Savolahti 1956). 
Diabaasi - Diabase. Rantala, Pertunmaa. Kartta - Map 3123 01, x = 6807,80, y = 465,90 (Johanson 1984). 
Diabaasi - Diabase. Korpijärvi, Mäntyharju. Kartta - Map 3132 03, x = 6799,1, y = 508.7. Anal. P. Ojanpera 
(Simonen & Tyrväinen 1981). 
Diabaasi - Diabase. Ruoholampi, Lappeenranta. Kartta - Map 3133 06, x = 6769,64, y = 557,40. Anal. R. Saik- 
konen (Vorma 1975). 

on kuitenkin liian pieni varmojen johtopäätösten tekoon. Koostumuksen vaihtelu näyttää 
olevan suurin Päijänteen itäpuolella. Toisaalta myös saman juonen eri osista tehdyt analyy- 
sit Kuhmalahden Vehkajarvelta (Boyd 1972, Makipaa 1979) ja Oriveden Aihtialta (Lind- 
qvist & Laitakari 1980) osoittavat varsin huomattavia koostumuksen vaihteluita. Ne lienee 
tulkittava itse juonissa kiteytymisen aikana tapahtuneen differentiaation aiheuttamiksi. 
Taplikasta diabaasityyppia edustavassa Padasjoen Partakorven analyysissa on alhaisin ha- 
vaittu Si02-pitoisuus. Myös hajarakeiden ja autoliittien puuttuminen taplikkaästa diabaa- 
sista viittaa siihen, että magmapesakkeessa ei ole tapahtunut mainittavaa kiteytymista en- 
nen tämän tyypin purkautumista. 

Rakoilu, ruhjeet, morfologia ja rapautuminen 

Suurissa diabaasijuonissa on selvin rakoilusuunta juonen tasossa, kun taas pienissä juo- 
nissa on useimmiten kaksi selvää, toisiinsa ja juonen suuntaan nähden kohtisuoraa rako- 
suuntaa. 

Havainnot reomorfisista juonista ja diabaasia leikkaavista diabaasijuonista osoittavat, 
että jaahtymisrakoilu alkoi heti kun kivilaji oli täysin kiteytynyt. Isojen juonten reunaosissa 
rakoilu aIkoi jopa ennen keskiosan kiteytymista. 

Monet juonet seuraavat diabaasia vanhempaa ruhjevyöhyketta, mutta havaintoja liikun- 
tojen jatkumisesta vyöhykkeen suunnassa diabaasijuonen muodostumisen jälkeen on hyvin 
niukasti. Sen sijaan juonten poikkisuunnassa on havaittu useita liikuntovyöhykkeita (Savo- 
lahti 1964, Laitakari 1969). Niissä tapahtuneet liikunnot näyttävät kuitenkin olleen vahai- 
sia. 



Mekaanista kulutusta vastaan diabaasi on varsin vastustuskykyista, mutta voimakas ra- 
koilu heikentää varsinkin pienten juonten eroosionkestokykyä. Muutamat suurista diabaa- 
sijuonista, kuten Ansion ja Linnasaaren juonet Padasjoella (karttalehti 2143), ovat selvästi 
ympäristöstään koholla. Pienet juonet taas ovat rakoilunsa vuoksi usein kuopalla, ja luke- 
maton määrä sellaisia lienee siksi jäänyt löytymatta. 

Diabaasi on tuoreessa pinnassa tumman harmaata tai lahes mustaa. Pinnalta rapautues- 
saan plagioklaasi vaalenee, jolloin tyypillinen subofiittinen rakenne tulee näkyviin. Sata- 
kunnan diabaasille tyypillistä useiden metrien syvyyteen ulottuvaa moroutumista on Ha- 
meen parvessa havaittu vain Lovasjarven juonessa ja aivan paikallisesti muutamilla muilla 
alueilla. 

Subjotuniset emaksiset syvakivet ja diabaasijuonten autoliitit 

Hameen diabaaseissa on erittäin yleisesti suurten plagioklaasikiteiden fragmentteja. 
Poikkeuksellisesti on havaittu myös lahes ehjiä, jopa 30 senttimetrin mittaisia kiteita. Kiteet 
ja fragmentit ovat homogeenista vyöhykkeetönta plagioklaasia (An,,-An,,)? joka on il- 
meisesti kiteytynyt suuren magmapesakkeen stabiileissa olosuhteissa. Plagioklaasifrag- 
menttien lisäksi on samoissa juonissa yksittaisiä anortosiitti- ja diabaasipegmatiittisulkeu- 
mia, jotka lienevät peräisin samoista magmapesakkeista. Näissä autoliiteissa on paaasialli- 
sena tummana mineraalina hypersteeni, joka saattaa esiintyä useiden senttimetrien läpimit- 
taisina kiteina tai plagioklaasin välejä tayttavina allotriomorfisina rakeina. Hypersteenin li- 
säksi on muutamissa sulkeumissa oliviinia ja poikkeuksellisesti saattaa oliviini olla autolii- 
tin paamineraali. 

Diabaasijuonten autoliitteja tutkittaessa voi tuskin välttyä havaitsemasta yhtäläisyyksiä 
niiden ja seudun subjotunisten emaksisten syväkivien valilla. Mäntyharjun rapakivea ym- 
päröivien emaksisten kivien (Savolahti 1956, Johanson 1984) joukosta löytyvät vastineet 1a- 
hes kaikille diabaaseissa sulkeumina havaituille anortosiiteille ja diabaasipegmatiiteille. 
Varsin samantapaisia kivilajityyppejä liittyy myös Ylamaan ns. spektroliittianortosiitteihin 
(Harme 1980, Simonen 1979a, b). Oliviinirikkaita kivilajeja taas on Mäntyharjun Lovasjar- 
ven intruusiossa (Alviola 1981), jota kuvataan lähemmin tämän raportin toisessa artikkelis- 
sa (Siivola 1987). 

Qorfyyri- ja sekajuonet 

Kuten oheisesta kartasta (kuva 1) näkyy, liittyy diabaasijuoniparveen myös porfyyrijuo- 
nia. Ne ovat kaikki lähellä Viipurin rapakiven tai sen satelliittien kontakteja tai jopa itse 
rapakivialueilla. Kemialliselta koostumukseltaan ja mineraalikoostumukseltaan ne liittyvät 
rapakiviin ja ovat leikkaussuhteiden perusteella rapakivia nuorempia. Pääasiallisesti rae- 
koon perusteella niistä on käytetty nimityksiä graniittiporfyyri ja kvartsiporfyyri. 

Ristiinan Heikkilän kylässä on porfyyrijuonessa pieniä diabaasisulkeumia (kuva 6) .  
Laheisinta suhdetta diabaasi- ja porfyyrijuonten valilla merkitsevät pari rapakiven kon- 

taktin tuntumassa havaittua sekajuonta, joissa samaan rakoon on purkautunut seka 
diabaasi- että rapakivimagmaa (Frosterus 1902, Pipping 1956, Simonen & Tyrväinen 1981). 
Tämän ei kuitenkaan tarvitse merkitä geneettista yhteyttä diabaasi- ja rapakivimagman va- 
lilla, vaan ainoastaan sitä, että kumpaakin magmaa on eri aikoina purkautunut samaan 
vanhemman kallioperan rakoon. 



Kuva 6. Diabaasisulkeuma porfyyrissa. 
Fig. 6. An inclusion o f  diabase in porphyry. 
Heikkilankyla, Ristiina (Kartta - Map3141 05, x = 6813,36, y = 510,34). 
Kuvannut - Photo 1. Laitakari. 

Suhteellinen ja radiometrinen ikä 

Hameen parven subjotuniset diabaasit leikkaavat jyrkin kontaktein kaikkia ikaryhmäan 
1860-1900 kuuluvia svekofennisia liuskeita ja-syväkivia. Sen sijaan rapakivet ja niihin liit- 
tyvät porfyyrijuonet leikkaavat naita diabaaseja. 

Heinolan m1k:n kirkonkylän ja Padasjoen Ansion diabaasien zirkoneista suoritettujen 
uraani-lyijyianmaaritysten tulokset on esitetty taulukossa 3 ja kuvan 7 diagrammissa. Tu- 
los, 1646 k Ma, on yhtapitava Lovasjarven mafisesta intruusiosta tehdyn ianmaarityksen 
(Siivola 1987) kanssa. Myös aikaisemmin Lemin Hyvarilan diabaasista (Vorma 1975, Vaas- 
joki 1977), Mäntyharjun Nurmaan anortosiitista (Vaasjoki 1977), Ylamaan Ylijarven anor- 
tosiitista (Padget et al. 1981, Tyrväinen 1986) seka Padasjoen Tuomasvuoren diabaasin reo- 
morfisesta juonesta (Laitakari 1969) julkaistut maaritykset ovat lähellä mainittua ikää, ja 
juonet kuuluvat selvästi samaan ikaryhmaan Kaakkois-Suomen rapakivien (Vaasjoki 1977) 
kanssa. 

Eri osaparvien keskinäisistä ikasuhteista ei ole radiometrisia tai maastohavaintoja. La- 
hinna Padasjoen (2143) karttalehdellä havaitun N 75" W -suuntaisen laikullisesta diabaasis- 
ta koostuvan osaparven voidaan kuitenkin melkoisen todennäköisesti päätellä olevan aina- 
kin jonkin verran muita Hameen diabaaseja vanhempi. Autoliittien seka plagioklaasihaja- 
rakeiden ja fragmenttien lähes täydellinen puuttuminen viittaa siihen, että magmapesak- 
keessa ei ollut tapahtunut mainittavaa kiteytymista ennen tämän diabaasityypin purkautu- 
mista. Samaan suuntaan viittaa laikullisen diabaasin alhainen Si0,-pitoisuus. Myös aero- 
magneettiselta matalalentokartalta (Korhonen & Airo 1986) voidaan havaita, että N 55 " W 
-suuntaisissa ruhjeissa on tapahtunut huomattavia liikuntoja, jotka katkaisevat N 75" W 
-suuntaisen parven juonia. Jos liikunnot liittyvät N 55" W -suuntaisen parven intruusioon 
tai ovat sitä aikaisempia, voidaan havainnon katsoa tukevan edellä mainittua ikasuhdeolet- 
tamusta. 



Taulukko 3. U-Pb analyyttiset tulokset ja radiometriset iät zirkonifraktioille. 
Table 3. Uranium-lead isotopic data and radiometric ages for zircons. 

Näyte 
n:o 

Sanzple 
no. 

Fraktio Pitoisuus 
Fraction Concentration 

@=raekoko, pm 2 3 8 ~  zo6pb 
grain size radiog. 

total 464.7 113.00 

mitattu 

Lyijyn isotooppikoostumus 
Isofopic composition of lead 

206Pb = 100 

Atomisuhteet ja radiometriset iät, Ma 
Atom ratios and radiometric ages, Ma 

A 693 Karkearakeinen diabaasi - Coarse grained diabase (Paikallinen irtokivi - Local boulder). Kirkonkylä, Heinola mlk. (Kartta - 
Map 3112 12, x = 6794,40, y = 450,50). 

A 808 a, b Keskirakeinen diabaasi -Medium grained diabase, c Diabaasipegmatoidi - Diabasepegmatoid. Kasiniemi (Ansio), Padasjo- 
ki (Kartta - Map 2143 02, x = 6816,42, y = 547,70). 

A 811 Keskirakeinen diabaasi - Medium grained diabase. Kyynaröjarvi (Ansio), Padasjoki (Kartta - Map 2143 02, x = 6815,02, y = 
549,20). 

Maarittanyt - Measured by Olavi Kouvo. 

Hämeen diabaasijuoniparven suhdetta muihin Suomen mafisiin juoniin on yritetty sel- 
vittää myös paleomagneettisten tutkimusten perusteella (Neuvonen 1967). Juonten heikon 
magnetoitumisen vuoksi tällä menetelmällä ei kuitenkaan ole saavutettu yksiselitteistä tu- 
losta. 



A N S I Q  

1646k6 

Kuva 7. Ansion ja Heinolan diabaasien zirkonien konkordiadiagrammi. 
Fig. 7. Concordia diagram for zircons frorn the diabases of Ansio and Heinola. 

Ksenoliitit ja niiden geologinen merkitys 

Plagioklaasifragmenttien ja anortosiittiautoliittien lisäksi on monissa diabaasijuonissa 
havaittu purkauksen aikana sivukivestä irronneita ja diabaasimagman mukana kulkeutu- 
neita ksenoliitteja. Ne esiintyvät tavallisesti samassa vyöhykkeessä isojen plagioklaasifrag- 
menttien kanssa. Ksenoliitit ovat melko yleisiä alle 20 metrin levyisissä juonissa ja harvinai- 
sia sita suuremmissa. Isompien juonten jäähtyminen on ilmeisesti ollut niin hidasta, että 
magmassa mahdollisesti olleet ksenoliitit ovat ehtineet liueta. 

Ylivoimaisesti yleisimpiä ovat kvartsiittiksenoliitit (kuva 8) (Laitakari 1965b, 1969). Ne 
ovat harmaita tai lähes valkoisia, hienohkorakeisia ja rakenteeltaan selvästi klastisia. Niitä 
on havaittu noin 15 juonessa Padasjoen ja Kurun välillä eli noin 100 kilometrin matkalla. 
Koska kvartsiitti on seudulla nykyisessä eroosiotasossa erittäin harvinaista, näyttää toden- 
näköiseltä, että sita on jossakin alemmassa tasossa. Tämä saattaisi olla selitettävissä siten, 
että jäykät kvartsiittikerrokset ovat svekofennisen poimutuksen yhteydessä painuneet yli- 
työntöinä limittäin samalla kun plastisemmat kiilleliuskeet ja vulkaniitit ovat poimuttuneet 
isokliinisesti niiden päällä. 

Teoreettisesti voitaisiin ajatella sellaistakin mahdollisuutta, että ksenoliitit olisivat peräi- 
sin maan pinnalta subjotuniselta ajalta. Siinä tapauksessa olisi ilmeisesti ajateltava, että 
purkausrako olisi ensin auennut, sitten siihen olisi putoillut maan pinnalta kvartsiitti- tai 
hiekkakivimukuloita, ja nämä olisivat purkauksen aikana sekoittuneet diabaasimagmaan. 
Tällainen syntymekanismi vaikuttaa epätodennäköiseltä siksi, että avoimeen rakoon pur- 



Kuva 8. Kvartsiittiksenoliitteja diabaasissa. Laatan pituus 12 cm. 
Fig. 8. Quartzite xenoliths in diabase. Length o f  the label is 12 cm. 
Jouttijarvi, Orivesi (Kartta - Map 2142 05, x = 6844,53, y = 514,15). 
Kuvannut - Photo 1. Laitakari. 

kautuvaan basalttimagmaan muodostuu yleensä runsaasti kaasurakkuloita. Hämeen dia- 
baaseissa kaasurakkulat ovat kuitenkin erittäin harvinaisia. Tuntuisi myös varsin epätoden- 
näköiseltä, että 100 kilometrin matkalla olisi avoimiin rakoihin purkautuneita juonia ilman, 
että muodostumasarjaan jossakin paikassa liittyisi vulkaanisia kivilajeja. 

Parven geotektoninen asema 

Kuvattavana olevan juoniparven geotektonista asemaa pohdittaessa on lähtökohtana 
diabaasien ikä, verrattuna ympäristön muihin geologisiin muodostumiin. Radiorrietristen 
iänmääritysten perusteella nämä diabaasit sijoittuvat samaan ikäryhmään rapakivien kans- 
sa, joten diabaasien ikäero sivukivenä oleviin svekofennisiin muodostumiin on noin 250 
Ma. Toisaalta rapakivien ja diabaasien väliset kontaktihavainnot osoittavat diabaasijuonten 
olevan rapakiviä vanhempia. 250 Ma lienee riittänyt Svekofennidien kulumiseen melko lä- 
helle nykyistä eroosiotasoa. 

Ottamatta tässä yhteydessä kantaa rapakivimagman syntyyn ja intruusiomekanismiin 
voidaan todeta, että rapakivien geologista ympäristöään kevyempi aines oli joka tapaukses- 
sa jossakin muodossa liikkeellä ylöspäin ja aiheutti häiriöitä isostaattiseen tasapainoon. 
Syntyi syvämurroksia, joiden tuntumassa manttelin ainesta suli ja purkautui lähemmäksi 
maan pintaa ja muodosti magmapesäkkeitä. Niissä manttelin aineksen osittaisen sulamisen 
kautta muodostunut kantamagma differentioitui. Pesäkkeet lienevät olleet niin lähellä sil- 
loista maan pintaa, että magman viskositeetti ei estänyt myöskään gravitatiivista differenti- 
aatiota. 

Maankuoren jännityksen jälleen lauetessa aukesi joukko kallioperän vanhoja rakoja ja 
murroksia. Niiden kautta purkautui magmapesäkkeiden kivisulaa maan pinnalle suurina 
rakotulivuorijonoina. Tällainen laukeaminen näyttää tapahtuneen ainakin kahdessa vai- 
heessa sillä lähes itä-länsisuuntaisia juonia muodostava laikullinen diabaasi on vähemmän 



differentioitunutta kuin N 50" -60" W -suuntaisia juonia muodostavat diabaasit, joista 
monissa on suuria plagioklaasifragmentteja. Näiden kivilajityyppien keskinäistä ikää ei 
tunneta, joten ei tiedetä, onko kyseessä saman magman purkautuminen eri differentiaatio- 
vaiheissa vai mahdollisesti useampien eri magmapesakkeiden purkautuminen. Boyd (1972) 
on tutkinut diabaasimagman alkuperää ja differentiaatiota ja käyttänyt eräänä esimerkki- 
naän Kuhmalahden Vehkajarven diabaasia. 

Kysymys eroosiomäärästä subjotuniajan jalkeen on Suomen kallioperan kehityshistorian 
kannalta kiintoisa. Vorman (1971) tutkimusten mukaan Kaakkois-Suomen rapakiven nykyi- 
nen eroosiotaso edustaa n. 3 km:n syvyista leikkausta. Jos ajatellaan rapakivialueiden ke- 
vyempina kohonneen ympäristöaan enemmän olisi keskimääräinen eroosio Etela- 
Suomessa subjotuniajan jalkeen alle 3 km. Monet geologiset havainnot tukevat tätä oletta- 
musta. 

Subjotunidiabaaseissa on havaittu alhaista painetta indikoivaa mantelikivirakennetta ai- 
nakin Orivedella (Lindqvist & Laitakari 1980), Ruoholammen seudulla Lappeenrannan 
lounaispuolella (Vorma 1975) ja Taalikkalassa Lappeenrannan kaakkoispuolella (Hackman 
1934, Simonen 1979a). Orivedellä on kapeissa diabaasiapofyyseissa sailynyt taysin kiteyty- 
matönta lasia (Lindqvist & Laitakari 1980), mikä todistaa varsin alhaista sivukiven lampöti- 
laa ja erittäin stabiileja olosuhteita purkauksesta nykyaikaan saakka. 

Diabaaseihin liittyvissä kivilajeissa on havaittu myös vulkaanisia rakenteita, jotka viit- 
taavat syntyyn taysin maan pinnallisissa olosuhteissa. Tällaisia rakenteita on kuvattu aina- 
kin Suursaaresta (Wahl 1947) ja Ruoholammelta Lappeenrannan länsipuolelta (Vorma 
1975). 

Muutamia Kaakkois-Suomen rapakivialueen tuntumassa olevia emaksisia intruusioita 
voitaneen pitaa eroosion paljastamina magmapesakkeina. Ainakin Ahveniston (Mantyhar- 
jun) rapakivea kiertävään gabro-anortosiittimassiiviin (Savolahti 1956, Johanson 1984) ja 
Lovasjarven diabaasiin (Alviola 1981, Siivola 1987) liittyy differentiotuneille magmapesak- 
keille luonteenomaisia piirteitä. 

Monissa diabaasijuonissa havaitut plagioklaasifragmentit seka anortosiitti-, duniitti- ja 
diabaasipegmatiittiautoliitit (Laitakari 1969) viittaavat siihen, että ne ovat purkautuneet 
Ahveniston tai Lovasjarven tyyppisista magmapesakkeista. 

Myös Ylamaan seudun ns. spektroliittianortosiitit saattavat hyvin olla jäännöksiä yhdes- 
tä tai useammasta magmapesakkeesta. Keskinäisen sijaintinsa puolesta ne sopisivat hyvin 
olemaan peräisin Ahveniston gabro-anortosiitin kokoisesta magmapesakkeesta. Rapakivia- 
lueen tuntumassa olevien magmapesakkeiden paljastuminen nykyiseen eroosiotasoon asti 
on sopusoinnussa sen olettamuksen kanssa, että isostaattinen kohoaminen on rapakivien 
tuntumassa ollut voimakkainta. Ylämaan anortosiittien sijainti rapakiven sisällä saattaisi 
olla selitettävissä siten, että ne ovat rapakiven intruusion yhteydessä särkyneen magmape- 
sakkeen fragmentteja, jotka ovat vajonneet rapakivimagmaan. 

Edellä kuvattu diabaasijuonten kapeneminen Viipurin rapakivesta loitonnuttaessa (kuva 
2) antaa mielenkiintoisen kokonaiskuvan siitä, kuinka kauas vajaan parinsadan kilometrin 
läpimittaisen intruusion aiheuttama deformaatio maan kuoressa ulottuu. Kilometrin le- 
vyisten rakojen muodostumista rapakivialueen lähellä ja niiden asteittaista kapenemista , 
suunnilleen intruusion läpimitan etäisyydelle rapakiven kontaktista voitaneen pitaa varsin 
luontevana. 

Diabaasin ja rapakiven kontaktisuhteet osoittavat, että diabaasimagman purkauskanavi- 
naan käyttämät raot aukenivat ennen kuin rapakivi saavutti nykyisen eroosiotason ja että 
rapakivi oli siinä vaiheessa ainakin osittain sulaa. 

Eri etäisyyksien päässä rapakivesta tapahtuneen maankuoren leviämisen kokonaismaa- 
räa on vaikea arvioida, koska kaikkien alueitten diabaasijuonista ei ole tehty jarjestelmalli- 
siä leveysmittauksia. Parven parhaiten tunnettujen osien perusteella voidaan kuitenkin olet- 
taa, että leviäminen oli kaikkiaan kullakin etäisyydellä vähintään kaksinkertainen suurim- 
pien juonten leveyteen verrattuna. 



Diabaasin tekninen käyttö 

Diabaasia on Eräjärvellä louhittu kiuaskiveksi useasta paikasta. Huomattavin nykyään 
toimivista louhoksista on Kuivasen kylässä (kartta 2142 07, x = 6832,58, y = 526,87). 

Lappeenrannan lähellä Hyvarilässä (kartta 3134 01, x = 6776,80, y = 549,15) louhitaan 
diabaasia sementtiteollisuuden raaka-aineeksi. 

Diabaasia käytetään myös mustana rakennuskivenä. Hämeen parven alueella suoritetut 
tunnustelut osoittavat, että pienissä juonissa on liian tiheä rakoilu, jotta niitä voitaisiin 
käyttää rakennuskiveksi. Suurimpien juonten kivi on taas useimmiten liian vaaleaa ja kar- 
kearakeista. Parhaat edellytykset kelvollisen rakennuskiven löytämiseen lienevät 30-50 
m:n levyisissä juonissa. 

Ekskursiokohteita 

Tyypilliseen suureen diabaasijuoneen voi tutustua Padasjoen Kasiniemessä, missä yli 100 
m:n levyinen Ansion juoni on hyvin paljastuneena suuressa tieleikkauksessa (kartta 2143 
02, x = 6815,03, y = 549,20). 

Kuhmalahden Vehkajärvellä on tieleikkauksessa näkyvissä (kartta 2143 03, x = 6822,40, 
y = 544,75) noin 3 m:n levyinen diabaasijuoni, jonka keskiosassa on runsaasti suuria pla- 
gioklaasifragmenttej a. 

Oriveden Jouttijarven länsipuolella (kartta 2142 05, x = 6844,53, y = 514,15) on diabaa- 
sissa isoja plagioklaasifragmentteja ja kvartsiittiksenoliitteja (kuva 8) seka diabaasia leik- 
kaava komagmaattinen diabaasijuoni. 

Padasjoen sataman vieressä olevassa diabaasikalliossa (kartta 2143 07, x = 6806,68, y = 
569,30) on reomorfinen juoni, jota voi seurata noin 40 m. 

Ristiinan Heikkilänkylassä (kartta 3141 05, x = 6813,26, y = 512,28) on tieleikkauksessa 
nähtävissä n. 6 m:n levyinen plagioklaasifragmentteja sisältävä diabaasijuoni, jossa on epi- 
doottipitoisia ruhjerakoja. 
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JOUTSAN SEUDUN DIABAASIJUONET 

Jarmo Kallio 

Kallio, Jarrno, 1987. Diabase dykes of the Joutsa area. Geologian tutkimuskeskus - 
Geological Survey of Finland, lhtkimusraportti - Report of Investigation 76, 
117-120. 2 figures. 

A set of semiparallel olivine diabase dykes trending NW-SE is known within the 
map-sheet areas of Joutsa and Hirvensalmi, southern Finland. Most of the dykes are 
10-30 m in width, and they cut sharply all the rocks in the area. The dykes are 
presumably of Subjotnian age and form a northern extension of the Hame olivine 
diabase dyke swarm. In addition, there are some deformed, probably older metadia- 
base dykes, which cut the bedrock in various directions. 
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Yleistä 

Joutsan kartta-alueen (Kallio 1982, 1986) kalliopera muodostuu pääasiassa deformoitu- 
neista syväkivilajeista ja kuuluu svekokarjalaisen orogenian kinemaattiseen vaiheeseen. Sy- 
vakivien suhteellinen ikäjärjestys vanhimmasta nuorimpaan on gabro ja dioriitti, 
kvartsidioriitti-granodioriitti (kvartsimontsoniitti), porfyyrinen granodioriitti (1892 Ma) ja 
porfyyrinen graniitti ja graniitti. Tampereen liuskejakson (esim. Matisto 1977, Simonen 
1980) metapeliitit, metapsammiitit ja metavulkaniitit ovat syväkivilajeja vanhempia. 

Kuvattavat diabaasijuonet leikkaavat kaikkia alueen kivilajeja, myös nuorimpia granitoi- 
deja. Juonet sijaitsevat maankuoren suuren luode-kaakkosuuntaisen murroksen läheisyy- 
dessä. Juonten suunnat noudattavat alueen murros- ja ruhjesuuntia, joista ainakin osa on 
diabaaseja vanhempia. On syytä olettaa, että ainakin deformoitumattomat juonet ovat sve- 
kokarjalaisen orogenian (Simonen 1980) kinemaattista vaihetta nuorempia ja kuuluvat sa- 
maan ikäryhmään, n. 1650 Ma, kuin Hameen ja Kaakkois-Suomen oliviinidiabaasit (Laita- 
kari 1969, 1987). 

Osa juonista on muuttuneita, mikä näkyy seka makro- että mikrorakenteessa. Nämä juo- 
net voivat deformoitumisestaan huolimatta kuulua em. ikäryhmään, silla ne ovat erisuun- 
taisia kuin hyvin säilyneet juonet. Basalttisen magman intruusion aikana on tietyn suuntai- 
sissa ruhjeissa saattanut tapahtua liikuntoja, kun taas toisen suuntaisissa ruhjeissa liikunto- 
ja ei mahdollisesti ole ollut. Deformoituneiden juonten toinen mahdollinen ikäryhmä on 
1800-1900 Ma. Tässä tapauksessa ne liittyisivät myöhaiskinemaattiseen vaiheeseen. 

Diabaasijuonten kuvaus kohteittain 

Joutsan kartta-alueelta tunnetaan yhteensä 10 diabaasijuonta, jotka on esitetty kuvassa 
1. Kohteissa 1 (3122 03, x = 6851,05, y = 425,76) ja 2 (3122 03, x = 6850,93, y = 426,23) 
on kaksi granodioriitissa ja graniittigneississa lahes konformisesti suunnassa N 75"-80" W 
esiintyvää juonta, joiden leveys on n. 1 m. Juonten kontaktit sivukiveen ovat terävät. Kon- 
taktien kaateet ovat ilmeisesti pystyt. Juoni 1 on pienirakeinen ja rapautunut, juoni 2 gabro- 
mainen. Juonten läheisyydessä on pitkulainen gabro-dioriittinen intruusio. 

Kohteessa 3 (3122 08, x = 6848,56, y = 446,54) on useita kapeita diabaasijuonia, jotka 
näkyvät harjanteina porfyyrisessä granodioriitissa. Diabaasi on tummanharmaata, ofiittis- 
ta, pienirakeista ja massamaista. Plagioklaasiliistakkeet ovat 2 mm:n pituisia. Juonten 
suunta on N 15"-30" E, kaade vaikuttaa pystylta. Kontaktit ovat peitteiset. Juonten leveys 
ei ole näkyvissä, mutta todennäköisesti ne ovat melko kapeita. 

Kohteessa 4 (3122 12, x = 6857,00, y = 454,80) on n. 30 cm levyinen, ruhjeinen metadia- 
baasijuoni, jonka suunta on N 60" E/75" NW. Juoni leikkaa granodioriittisivukiven suun- 
tausta. Metadiabaasi sijaitsee granodioriittia leikkaavassa N 60" E -suuntaisessa ruhjeessa. 
Päämineraalit ovat sarvivalke, plagioklaasi (andesiini), muskoviitti- serisiitti ja kloriitti. Ak- 
sessoriset mineraalit ovat kalimaasälpä, opaakki, kvartsi, titaniitti, apatiitti ja zirkoni. Pla- 
gioklaasi on lahes kokonaan serisiittiytynyt. Ofiittisuus on melkein hävinnyt deformoitumi- 
sen seurauksena. Raekoko on 1 mm tai pienempi. 

Kohde 5 (3122 12, x = 6854,89, y = 452,99) käsittää pohjois-eteläsuuntaisen 12 metriä 
leveän granodioriitissa olevan diabaasijuonen. Diabaasi on ofiittista ja pienirakeista: 
plagioklaasiliistakkeet ovat 1-2 mm:n pituisia. Juoni leikkaa loivasti sivukiven yleistä 
suuntausta. Diabaasin länsipuolella, noin kilometrin päässä, on pieni gabropahku, jonka 
mahdollista komagmaattista yhteyttä diabaasiin ei voida osoittaa. 



Kuva 1. Joutsan seudun diabaasijuonten sijainti. 
Fig. 1. Location of diabase dykes in Joutsa area. 

Kohde 6 (3122 12, x = 6851,94, y = 451,Ol) on ruhjeista kiilleliusketta leikkaava tiivis, 
kapealta vaikuttava, ofiittinen diabaasijuoni. Plagioklaasiliistakkeet ovat 1-3 mm:n pitui- 
sia. Juonen kulku on N 45" W ja kaade pysty. Juonen kaakkoispuolella on gabrointruusio. 

Kohteessa 7 (3122 11, x = 6849,80, y = 454,24) ruhjeinen, ofiittinen oliviinidiabaasijuoni 
lävistää granodioriittia. Sen raekoko vaihtelee tiiviista 1-2 mm:iin. Juonen suunta on N 45" 
W, ja se on melko konforminen granodioriittisivukiven suuntauksen kanssa. Juonen leveys 
on 10-15 m, ja sen kontaktit ovat peitteiset. Päämineraalit ovat plagioklaasi (andesiini), 
pyrokseeni (basalttinen augiitti), oliviini, biotiitti ja sarvivalke. Aksessoriset mineraalit ovat 
opaakki, kvartsi, apatiitti ja zirkoni. Oliviini on paikoin muuttunut opaakiksi ja kiilteeksi. 

Kohteitten 8, 9 ja 10 juonet muodostanevat yhden oliivinidiabaasijuonen, joka peittei- 
syyden vuoksi on näkyvissä vain paikoitellen (kuva 1). 

Kohteessa 8 (3122 11, x = 6845,53, y = 456,18) juoni leikkaa graniittia todennäköisesti 
suunnassa N 55" W (kontaktit peitteiset). Juonen leveys on noin 15 metria ja siinä on nahta- 
vissa differentiaatiota. Karkeammassa keskiosassa plagioklaasihajarakeet ovat lapimital- 
taan n. 2,5 cm. Reunoiltaan diabaasi on tiivis ja hajarakeita on vain harvassa. 

Kohteessa 9 (3122 11, x = 6844,56, y = 457,70) diabaasi on ruskehtavaa, massamaista 
ja ofiittista. Suurimmillaan plagioklaasiliistakkeet ovat lapimitaltaan 5 mm. Juonen suunta 
on N 60" W ja kaade ilmeisesti pysty. Diabaasijuonen leveys on ainakin 30 metria. Sivukive- 
na on granodioriitti. 

Kohteessa 10 (3122 11, x = 6843,26, y = 459,94) diabaasi on samanlaista kuin kohteessa 
9. Juonen leveys on täällä ainakin 20 metria. Sivukivena kohteessa 10 on pieniporfyyrinen 
graniitti, jota oliviinidiabaasi leikkaa teravasti (kuva 2). Oliviinidiabaasin päämineraalit 
ovat plagioklaasi (labradori), pyrokseeni (basalttinen augiitti), oliviini, biotiitti ja sarvivalke 
(Kallio 1986, s. 46). Aksessorisesti on opaakkia, apatiittia, kvartsia ja zirkonia sekä kohtees- 
sa 10 lisäksi kalimaasalpaa, serpentiinia ja karbonaattia. Serpentiini ja opaakki ovat olivii- 
nin raoissa. Sarvivalke on pyrokseenin reunoilla, usein hienosuomuisena massana. Oliviini 
on ilmeisesti rautarikasta tyyppiä. 

Joutsan karttalehden itäpuolelta, Hirvensalmen kartta-alueelta (3124) on löydetty edellä 
(8-10) kuvatun oliviinidiabaasin jatkeita kohteissa 11 ja 12. Juonten kulut ovat N 50"-60" 
W ja kaateet pystyja. Leveys on 15-20 m. Juonet leikkaavat teravasti porfyyrista granodio- 
riittia. Diabaasin rakenne on ofiittinen. Plagioklaasihajarakeet ovat lapimitaltaan yleensä 
alle 5 mm, mutta jopa 14 mm:n pituisia plagioklaasirakeita on tavattu. Läntisessä havain- 
nossa, kohteessa 11 (3124 04, x = 6836,80, y = 473,80), diabaasijuonia on kaksi rinnakkain; 



Kuva 2. Oliviinidiabaasijuonen ja pieniporfyyrisen graniitin kontakti. Laatan pituus 12 cm. 
Fig. 2. Contact of olivine diabase and granite with small phenocrysts. Length of the tag 12 cm. 
Liisala, Joutsa. Kartta - Map3124 02, x = 6843,07, y = 460,04. 
Valokuva - Photo R. Niemelä 

toisen leveys on 0,5-3,5 m ja toisen 10-12 m. Diabaaseissa on selvä jaahtymisrakenne. 
Juonten keskusta on karkearakeinen, kun taas reuna on hyvin hienorakeinen, jopa lasimai- 
nen. Kohteessa 12 (3124 04, x = 6836,16, y = 474,62) diabaasi on hieno- tai karkearakeinen. 

Kohteista 1-5 kuvatut diabaasit kuuluvat ilmeisesti ikäryhmään 1800-1900 Ma, mutta 
saattavat olla tätä nuorempia. Kohteiden 6-12 diabaasijuonet ovat todennaköisesti osa Ha- 
meen oliviinidiabaasijuoniparvesta (Laitakari 1987). Ne ovat samansuuntaisia kuin ympa- 
ristön oliviinidiabaasijuonet ja iältään todennaköisesti n. 1650 Ma. 
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LOVASJARVEN MAFINEN INTRUUSIO 

Jaakko Siivola 

Siivola, Jaakko, 1987. The mafic intrusion of Lovasjarvi. Geologian tutkimuskeskus 
- Geological Survey o f  Finland, Tutkimusraportti - Report o f  Investigation 76, 
121-128. 4 figures, 2 tables. 

The mafic intrusion of Lovasjarvi, which is over 5 km long and nearly 800 m wi- 
de, cuts the Svecofennian bedrock and is cut by rapakivi granites at both ends. Accor- 
ding to the radiometric age determinations (1643 + 5 Ma, U-Pb from zircon), it be- 
longs to the same age group as the rapakivi granites of SE-Finland and the diabases 
of Hame. The intrusion consists of plagioclase olivine rock, olivine diabase and dia- 
base, which seem to be differentiation products of the same mafic parent material. 
In addition there are some felsic rock types, which may at least partly be of rheo- 
morphic origin. 
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Johdanto 

Lovasjarven differentioitunut mafinen intruusio sijaitsee Mantyharjun ja Valkealan kun- 
nissa. Se on merkitty jo Suomen geologisen yleiskartan lehdelle C2, Mikkeli (Frosterus 
1900), pienenä, pyöreänä alueena lähelle Mantyharjun puolella sijaitsevaa Lovaskoskea. 
Karttamerkintöjen mukaan esiintymän kivilaji on jotunista diabaasia ja labradorikivea. Si- 
mosen & ?)rrväisen (1965) laatimalla kallioperäkartalla 3132, Savitaipale, tämän diabaasiksi 
tulkitun intruusion on merkitty jatkuvan Lovaskoskelta kaakkoon aina Viipurin rapakivia- 
lueeseen saakka. Kartalta puuttuu kuitenkin intruusion luoteisosa. Geologisen tutkimuslai- 
toksen aeromagneettisella korkealentokartalla vuodelta 1964 (lehti 3132 04) näkyy voimak- 
kaasti ympäristöstään erottuva, luoteis-kaakkoinen (N 45" W) positiivinen anomalia. Sen 
aiheuttaa Lovasjarven intruusio, joka on kontaktissa sekä Viipurin rapakiveen että sen sa- 
telliittiin, Suomenniemen rapakiveen. Yksityiskohtaiset tiedot alueella tehdyistä töistä ja 
tutkimuksista on koottu Alviolan (1981) raporttiin, jossa on esitetty myös geofysikaaliset 
kenttä- ja laboratoriomittaukset. Seudun diabaaseja on tutkinut myös Laitakari (1969, 
1987). 

Lovasjarven intruusion pituus on runsaat viisi kilometriä ja leveys suurimmillaan lähes 
800 metriä (kuva 1). Kontaktit sivukiviin ovat ilmeisesti pystyt, joten intruusiota on pidetta- 
va lähinnä pystyasentoisena laattana eikä varsinaisena juonena. Se leikkaa Viipurin ja Suo- 
menniemen rapakivien välissä sijaitsevia osin migmatiittista mikrokliinigraniittia, 
granaatti- ja kordieriittipitoista kiillegneissia seka tasarakeista granodioriittia. Muodostu- 
man molemmissa paissä, rapakiven kontakteissa on intrusiivibreksioita, jotka osoittavat 
mafisen intruusion olevan geologisesti rapakivea vanhemman. Lovasjarven intruusio aset- 
tui kuoren NW-SE -suuntaiseen halkeamaan todennäköisesti samaan aikaan kuin rapakivet 
tunkeutuivat paikalleen ja aiheuttivat maankuoren liikuntoja. 

Kivilajien petrografia ja kemiallinen koostumus 

Kuten Alviola (1981) on raportissaan ja siihen liittyvässä kartassa esittänyt, voidaan Lo- 
vasjarven intruusiossa erottaa seuraavat faasit: 
- plagioklaasi-oliviinikivi 
- oliviinidiabaasi 
- diabaasi 
- graniittiset (syeniittiset) osueet ja juonet 
- intrusiivibreksiat. 

Naista ovat ainakin kolme ensin mainittua varsin mafisen materiaalin differentiaatteja. 
Ne edustavat mahdollisesti eri intruusiovaiheita, joilla ei kuitenkaan liene suuria ikäeroja, 
koska kivet vaihettuvat toisikseen ilman teräviä kontakteja. Plagioklaasi-oliviinikivi ja sitä 
ympäröivä oliviinidiabaasi muodostavat Lovasjarven intruusion luoteispaan. Kauttaaltaan 
karkea diabaasi käsittää intruusion keski- ja kaakkoisosan. Paikoitellen tavattavat felsisem- 
mat osueet saattavat olla toisaalta primaarisen materiaalin viimeisiä differentiaatteja tai 
mafisen silikaattisulan mobiloimaa Si0,-rikasta sivukiviainesta. Viimeksi mainitulla taval- 
la ovat syntyneet ainakin diabaasia leikkaavat reomorfiset juonet. 

Plagioklaasi-oliviinikivi (taulukko 1, analyysi 2) on pieni- ja tasarakeinen oliviinikumu- 
laatti, jossa paamineraaleina ovat jokseenkin omamuotoinen oliviini (Fo,,),, vyöhykkeinen 
plagioklaasi (An,,-An,,) seka oksidinen opaakki. Suurin osa oksidifaasista on pirotteena 
oliviinirakeiden valitiloissa. Poikiliittista, saliittista klinopyrokseenia on vähän, samoin pu- 



Kuva 1. Mantyharjun LovasjSLrven intruusio (Alviola 1981). 
Fig. 1. LovasjW intmsion in Mantyharju (Alviola 1981). 
1 .  plagioklaasi-oliviinikivea - plagioclase olivine mck, 2. oliviinidiabaasia - olivine diabase, 3. diabaasia - diabase, 4. gra- 
niittisia juonia - granitic veins.5. rapakivea - nipakivigranite,6. mikrokliinigraniittia - mictoclinegranite 7. granodioriit- 
tia - granodiorite, 8. kiiilegneissia - mica gneiss, 9. migmatiittia - migmatite, 10. breksia - breccia. 



naruskeaa biotiittia, jota on monin paikoin kapeana reaktiosaumana oksidirakeiden kon- 
takteissa plagioklaasia vasten. Paikoin biotiitti on hiukan kloriittiutunut. Kiven mikrorako- 
ja täyttää kellertävä, ruskehtava tai vihertävä serpentiini. Plagioklaasi-oliviinikiven tiheys 
on huomattavan suuri (3.49). 1UGS:n nimistön mukaan tämä kivi on melatroktoliittia. 

Oliviinidiabaasi (taulukko 1, analyysi 1) on pienirakeinen kivi, jonka primaariset päämi- 
neraalit ovat vyöhykkeinen plagioklaasi (An,,-An,,), oliviini (Fo,,) ja biotiitti (tumman 
ruskeahäritön). Oksidista opaakkia ja augiittia on vähemmän. Aksessorisia mineraaleja 
ovat apatiitti, serpentiini ja amfiboli. Tässä kivessä reaktiot oksidisen materiaalin ja plagi- 
oklaasin sekä oliviinin ja plagioklaasin välillä ovat edenneet pitemmälle (amfiboliksi) kuin 
plagioklaasi-oliviinikivessa. Oliviiniplagioklaasireaktio on paikoin tuottanut oliviinin ym- 
pärille diopsidia, josta edelleen on syntynyt ruskehtavaa amfibolia (vrt. point counting - 
analyysi, taulukko 1). Myös primaarinen, Schiller -tekstuurinen klinopyrokseeni on muut- 
tunut amfiboliksi ja edelleen biotiitiksi. 

Taulukko 1. Lovasjarven intruusion kivilajien kemiallisia ja modaalisia koostumuksia sekä tiheyksia. Kemialliset analyysit: 
P. Ojanpera, V. Hoffrén, M.-L. Hagel ja R. Danielsson, point counting -analyysit: A. Nissinen. 
Table 1. Chemical and modal compositions and densities of rocks of Lovasjärvi intrusion. Chemical anaiyses: I? Ojanpera, 
K Hoffrrén, M.-L. Hagel and R. Danielsson, point counting anaiyses: A. Nissinen. 

SiO, 
TiO, 
A1203 
Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 

Summa 

Cr 
Cu 
v 
Ni 

Rb20 
SrO 
Bao  
ZrO, 

Oliviini - Olivine 
Plagioklaasi - Plagioclase 
Opaakit - Opaques 
Klinopyrokseeni - Clinopyroxene 
Amfiboli - Amphibole 
Biotiitti - Biotite 
Kloriitti ja muut - Chlorite and others 
Kalimaasalpa - Potassium feldspar 
Kvartsi - Quartz 

Tiheys - Density 2,90 3,49 2,90 2,66 

1. Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Vehmaanmaki, Mantyharju. Kartta - Map 3132 02, x = 6785,73, y = 505,31. 
Nayte - Sample 18H/Lj/JS/73. 

2. Plagioklaasi-oliviinikivi - Plagioclase-olivine rock. Ojasuo, Mantyharju. 
Kartta - Map 3132 02, x = 6784,93, y = 505,94. Nayte - Sample 39/Lj/JS(73. 

3.  Diabaasi - Diabase. Hakosaari, Valkeala. Kartta - Map 3132 02, 
x = 6782,96, y = 507,92. Nayte - Sample 7/Lj/JS/72. 

4. Graniittista ainesta diabaasissa - Granitic materia1 in diabase. Myllylahti 250 m S, Mantyharju. Kartta - Map 3132 02, 
x = 6784,22, y = 506,78. Nayte - Sample 15A/Lj/JS/76. 



Diabaasi (taulukko 1, analyysi 3) on keski- tai karkearakeinen subofiittinen kivi, jonka 
paamineraaleina ovat vyöhykkeinen plagioklaasi (An,,-An,,), amfiboli ja biotiitti. Viime- 
mainitut mineraalit ovat enimmäkseen sekundaarisia, lähinnä augiittisen klinopyrokseenin 
ja primaarisen oliviinin muuttumistuloksina syntyneitä. Ilmeniitti, kloriitti ja apatiitti ovat 
runsaimpia aksessorisista mineraaleista. 

Graniittinen osue (taulukko 1, analyysi 4), joka on pieni- ja keskirakeinen ja granulaari- 
nen, edustanee Lovasjärven intruusion viimeksi kiteytynytta vaihetta. Paamineraalit ovat 
osittain serisiittiytynyt oligoklaasinen plagioklaasi, kalimaasalpa ja kvartsi. Vihertavaa sar- 
vivalketta ja likaisen ruskeaa biotiittia on niukasti. Apatiitti, titaniitti, epidootti ja opaakki 
ovat aksessorisia mineraaleja. 

Lovasjarven intruusion yhteydessä tavattavat breksiat antavat hyvän kuvan differentioi- 
tuneen, mafisen materiaalin geologisesta ikasuhteesta sivukiviin. Breksia Lovasjarven Ha- 
kosaaren etelä- ja lounaisrannoilla (kuva 2) on syntynyt diabaasin tunkeutuessa paikoilleen. 
Breksian murtokappaleet ovat osaksi mekaanisesti rikkoutuneita, osaksi kemiallisesti 
muuttuneita kiviä, joista voi vielä tunnistaa ainakin mikrokliinigraniitin, granodioriitin, 
amfiboliitin ja kiilleliuskeen kappaleita. Intruusion paissa tavattavissa breksioissa rapakivi 
sisältää diabaasin murtokappaleita (kuva 3). Nämä breksiat ovat edelliseen verrattuna huo- 
mattavan kylmiä, sillä mafisissa murtokappaleissa ei ole havaittavissa kovinkaan suuria ke- 
miallisia tai kohonneen lämpötilan aiheuttamia muutoksia. 

Kuva 2. Sivukivimurskaleita diabaasissa. 
Fig. 2. Wall-rock fragments in diabase. 
Hakosaari, Valkeala. 
Valokuva - Photo J. Siivola. 



Kuva 3. Diabaasimurskaleita rapakivessa. 
Fig. 3. Diabase fragrnents in rapakivi granite. 
Halkonierni, Valkeala. 
Valokuva - Photo J. Siivola. 

Intruusion ikä 

Lovasjarven intruusion paissa seka Viipurin että Suomenniemen rapakivien kontakteissa 
tavattavat breksiat seka diabaasia leikkaavat apliittiset rapakivijuonet osoittavat intruusion 
olevan rapakivia vanhemman. Ikäsuhteiden selvittämiseksi rikastettiin Lovasjarven karkea- 
rakeisesta diabaasista zirkonia U-Pb-maarityksia varten. Massa-analyyttinen tutkimus teh- 
tiin neljästä eri fraktiosta. Tulokset nähdään kuvassa 4 ja taulukossa 2. Analyysituloksista 

Taulukko 2. U-Pb analyyttiset tulokset zirkonifraktioille. (anal. 0. Kouvo) 
Table 2. U-Pb analytical data for zircon fractions. (anal. 0. Kouvo) 

A249-Lovaskoski, Mäntyharju 
A249A d > 4.0;HF 471.2 113.67 

Atomisuhteet ja radiometriset iät, Ma 
Atom ratios and radiometric ages, Ma 

Sample 
no. 

A573-Sorsansaari, Lovasjärvi, Valkeala 
A573A d>4.2;0> 160 640.9 156.48 

Näyte 
n:o 

206pb 207pb 207pb 

@=raekoko, um 238U 2 3 5 ~  206pb 
grain size 

A574-Hakosaari, Lovasjarvi, Valkeala 
A574A 3.8<d<4.3 1101 252.11 

0>130  

Fraktio 
Fradion 

X238U = 1 S 5 l X  x 10-lOa-l 
X235U = 9.8485 x 10 -I0a-1 
Atomisuhde - Atomic ratio 238U/235U = 137.88 

Lyijyn isotooppikoostumus 
Isotopic composition of lead 

Pitoisuus 
Concentration 

206Pb - 



Kuva 4. Lovasjarven diabaasin zirkonien konkordiadiagrarnrni ja U-Pb-isotooppisuhteet, anal. 0. Kouvo. 
Fig. 4. Concordia diagram and U-Pb ratios for zircon samples from the Lovasjlrvi diabase, anal. 0. Kouvo. 
A 249: Karkearakeinen diabaasi - Coarse grained diabase, Lovaskoski, Mantyharju. Kartta -Map 3132 02, X = 6784,3, 
y = 506,5. A 573: Karkearakeinen diabaasi - Coarse grained diabase, Lovasjiirvi, Valkeala. Kartta - Map 3132 02, X = 

6783,08, y = 507,84. A 574: Karkearakeinen diabaasi - Coarsegrained diabase, Hakosaari, Lovasjiirvi, Valkeala. Kartta - 
Map 3132 02, X = 6782,98, y = 507,92. 

mainittakoon, etta korkea 2ogPb-maara viittaa korkeaan Th/U-suhteeseen verrattuna gra- 
nitoidien zirkoneihin. Sama piirre on nahtavissa Ansion juonessa (Laitakari 1987), jotunia 
lavistavissa juonissa ja Pohjois-Suomen kerrosintruusioissa (0. Kouvo, pen. comm.). Dia- 
grammista voidaan todeta, etta naytteet A 573 ja A 249 antavat melkein konkordantin ian 
1645 Ma, joka asettuu Vaasjoen (1977) ilmoittamaan rapakivien ikaryhmaan 1670-1570 
Ma. Lovasjarven intruusio voidaan siten liittaa samaan geologiseen vaiheeseen, johon rapa- 
kivien lisaksi kuuluu joukko anortosiittisia ja mafisia kivilajeja. 

Lovasjarven Sorsansaaresta otetusta karkeasta diabaasinaytteesta (24/JS/73, X = 
6783,10, y = 507,81) on identifioitu myos baddeleyiitti - ZrO, (Siivola 1977). Patchett et 
al. (1981) kayttivat tata mineraalia Lu-Hf-isotooppimaarityksiin tutkimuksessaan, jossa 
pohdittiin mm. juuri rapakiviin liittyvien anortosiittien ja mafisten intruusioiden ainesten 
alkuperaa. 
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UUDENMAAN RANNIKKOSEUDUN 
DIABAASI JUONET 

Matti Laitala 

Laitala, Matti, 1987. Diabase dykes in the coastal area of the Uusimaa province. 
Geologian tutkimuskeskus Geological Survey of Finland, Tbtkimusraportti - 
Report of Investigation 76, 129-131. One figure. 

Ophitic, unmetamorphic diabase dykes in the coastal area of southern Finland 
are described. They cut the Svecofennian gneisses and migmatites, mostly ca. NW, 
but not the Postsvecokarelian plutonic rocks. Therefore, the dykes probably fall into 
the Subjotnian age range. 
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Porvoon ja Tammisaaren välisellä rannikko- ja saaristoalueella on harvakseltaan ns. 
trappidiabaasijuonia (Wegmann & Kranck 1931, Kranck 1937, Cronström 1937a, b, Saasta- 
moinen 1956, Laitala 1961, 1984). Sisämaassa juonia tunnetaan ainakin Keravan (Härme 
1978) sekä Lohjan ja Vihdin seuduilta. Päijänne-tunnelissa (Suominen 1979, 1983) tehdyt 
havainnot osoittavat kuitenkin, että samanlaiset juonet jatkuvat Hyvinkään ja Riihimäen 
seuduille saakka (kuva 1). 

Juonten yleisin suunta on n. N 70' W, mutta yksittäiset juonet saattavat poiketa huomat- 
tavastikin tästä suunnasta. Kaateet vaihtelevat välillä 70'-90". Juonet ovat tavallisesti noin 
metrin levyisiä tai kapeampia. Parven suurin juoni on havaittu Sipoon Tkäskbyssä (2043 10, - 
x = 6684,42, y = 578,68), ja se on noin 4-10 metrin levyinen (Härme 1978). 

Juonet lävistävät alueen svekofennisen kailioperän gneissejä, migmatiitteja ja syväkiviä 
ja ovat siis niitä nuorempia. Toisaalta missään alueen postsvekokarjalaisista syväkivistä 
(Obbnäs, Bodom, Onas, rapakivi) ei ole havaittu diabaasijuonia, mikä antaa aiheen olettaa, 
että juonet ovat kyseisiä syväkiviä vanhempia. 

Biiva 1. Uudenmaan rannikkoseudun diabaasijuonten sijainti. 
Fig. 1. Location of dkbas~ dykes in tbe coaStal ~vaa of Uusimaa. 
1. Swkofennisiia kivilajeja - Svecofennian mks, 2. Obbnasin. Bodomin ja Onaksen graniitieja - gmites of Obbnifs, Bo- 
dom aad Onas, 3. rapaic~graniittia - nipakivi &renite, 4. diibaasijuonia - diabase dykcs. 



Diabaasi on tuoreelta pinnaltaan mustaa, mutta rapautumispinta on harmaa. Raekool- 
taan juonet ovat tiiviitä tai hienorakeisia. Niiden kontakteissa on usein selvästi havaittava 
jaahtymissauma. Ofiittinen rakenne on yleensa havaittavissa ainakin mikroskooppisesti. 

Mineraalikoostumus vaihtelee. Plagioklaasi (andesiini - labradori) on yleensa vallitseva 
mineraali ja sitä on joissakin juonissa myös hajarakeina. Lisäksi diabaasissa on vaihtelevia 
määriä biotiittia, sarvivalketta, kloriittia, rombista ja monokliinista pyrokseenia, oliviinia, 
kvartsia, karbonaattia, titaniittia, apatiittia ja opaakkeja mineraaleja (oksidimalmia). 
Muutamissa juonissa on myös kvartsi- ja epidoottimanteleita. Muuttumistuloksina on ha- 
vaittu ainakin muskoviittia, serisiittia, epidoottia ja serpentiinia seka raontaytteina karbo- 
naattia. 
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PORIN SEUDUN SUBJOTUNISET DIABAASIT 

Pekka Pihlaja 

Pihlaja, Pekka, 1987. The Subjotnian diabases of the Pori region, southwestern Fin- 
land. Geologian tutkimuskeskus -Geological Survey of Finland, lbtkimusraportti 
- Report of Investigation 76, 133-150. 10 figures, 3 tables. 

The postmetamorphic diabase dykes in the Pori region can be roughly divided 
into two age groups. The dykes of Korkeakoski, Ahlainen and Harjakangas belong 
to the first age group. They are probably Subjotnian (ca. 1650 Ma) in age, slightly 
older than the rapakivi granites of the area. The upward movement of the rapakivi 
magma caused deep faults and opened the fracture systems controlling the diabase 
intrusions. 

The Korkeakoski diabase dyke set comprises 4-5 close, parallel dykes and runs 
step-like N 85' W, forming en echelon and en bayonet structures. The trend corres- 
ponds to the weaker maximum trend of the diabase dykes in Hitme. The main dyke 
system is over 5 km in length and a maximum of 250 m in width in the eastern part 
of the area. At least 5 dykes some 10-20 m in width and trending NNW-SSE unite 
with the main dyke. The Korkeakoski diabase is differentiated and ranges in compo- 
sition from ultrabasic with a cumulate texture to acid with a micrographic texture. 
The typical rock is medium-grained ophitic diabase with plagioclase, clinopyroxene, 
orthoovroxene and some olivine as the main minerals. In places, the diabase contains . . 
pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite and pyrite, moderately disseminated and as 
drops. A quite thick layer of granophyric rocks on the hanging wall could be a hybrid 
produced by wall-rock remelting or acid differentiates of the diabase magma. The 
shattered, sheared and mylonitized diabases in places demonstrate that movements 
took place after the intrusion, too. The contacts of the NNW-SSE-trending dykes are 
usually strongly carbonatized. The diabase has weak shear zones parallel with the 
dyke, in which graphite balls 6-10 mm in diameter occur. 

The Hariakangas diabase dyke is 20-50 m wide and 2 km long. The main mine- - - 
rals are plagioclase, clinopyroxene, olivine and orthopyroxene. 

On the basis of petrochemical study the Subjotnian diabases are tholeiitic in 
compositon and comparable to contin&tal within-plate basalts. The diabases of 
Nakkila and Harjavalta belong to the second age group. The diabase of Nakkila is 
an apophyse of the Postjotnian olivine diabase of Satakunta (1270 Ma) and the dia- 
bases of Harjavalta are parts of the same Postjotnian diabase sill, which is spread 

' horizontally over the bedrock. The diabases of the second age group contain plagio- 
. clase and abundant olivine; the pyroxene is clinopyroxene. 
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Johdanto 

Porin seudun mafiset juonet voidaan alustavasti jakaa kolmeen ikaryhmaan: svekofenni- 
seen, subjotuniseen ja postjotuniseen. Ensimmäiseen, svekofenniseen ryhmään kuuluvat 
metamorfoituneet amfiboliittiset juonet, jotka edelleen voidaan jakaa eri ikaryhmiin. Juo- 
nimagman purkautumisen eriaikaisuus näkyy tarkasteltaessa juonten ja niiden isantakivien 
suhdetta. Juonet vaihtelevat melko epajatkuvista suonigneissin breksioimista, murtamista 
ja poimuttamista täysin yhtenäisiin. 

Tutkimuksessa kuvataan Porin seudun metamorfoitumattomia diabaaseja laajan postjo- 
tunisen Satakunnan oliviinidiabaasialueen ulkopuolelta. 

Diabaasijuonet leikkaavat terävästi peruskalliota, joka koostuu svekofennisista liuskeista 
ja granitoideista. Liuskeet ovat pääasiassa voimakkaasti metamorfoituneita migmatiittisia 
paragneisseja. Granaattipitoisissa biotiitti-plagioklaasigneisseissa on valikerroksina 
kvartsi-maasalpagneisseja ja sarvivalkegneisseja, satunnaisesti myös primaarisen raken- 
teensa sailyttaneita kiilleliuskeita. Liuskeisiin ja gneisseihin liittyy paikoin kapeita kerroksia 
emaksisia ja intermediaarisia metavulkaniitteja. Synorogeeniset syvakivet ovat suurimmak- 
si osaksi gneissimaisia grano- ja kvartsidioriitteja. 

Porin kaupungista etelaan on laaja Satakunnan jotunimuodostuma, joka koostuu subjo- 
tunisesta rapakivigraniitista, jotunisesta hiekkakivesta ja postjotunisesta oliviinidiabaasis- 
ta. 

Porin seutu on osa 1 : 400 000 -mittakaavaisen vuorilajikartan Tampereen lehteä (Seder- 
holm 1903, 1913). Erillistutkimuksia alueen kallioperasta ovat julkaisseet A. Laitakari 
(1925) ja Seitsaari (1962). Geologian tutkimuskeskus suorittaa alueella 1 : 100 000 - 
mittakaavaista kallioperakartoitusta. (Kuva 1, taulukko 1). 

Ahlainen, Korkeakoski 

Korkeakosken diabaasijuoniparvi sijaitsee aivan Porin ja Merikarvian rajalla. Paajuonis- 
to, joka käsittää 4-5 lahekkaista, samansuuntaista juonta, kulkee porrasmaisesti suunnas- 
sa N 85" W ja on pituudeltaan yli 5 km. Juonten kaade on 75"-80" etelaan. Läntisin paljas- 
tuma on meren rannalla Haminaholman edustalla (DB 1-8) ja itaisin Korkeakoskella. Pää- 
juonistoon liittyy ainakin viisi kapeampaa N 20" W -suuntaista juonta, joiden kaade on 
70"-85" länteen. Magma on tunkeutunut en echelon -tyyppiseen rakosysteemiin, joka on 
avautunut purkauksen aikana. Liikuntoja on tapahtunut myös purkauksen jälkeen, mistä 
ovat osoituksena paikoin, etenkin NNW-SSE -suuntakissa juonissa havaittava kiven rikko- 
naisuus, myloniittiset vyöhykkeet ja hyvin kehittyneet haarniskapinnat (kohde 2). 

Paajuonisto on leveimmillaan (n. 250 m) alueen itäosassa, jossa kahden n. 100 m leveän 
juonen väliin jaa n. 60 m kiillegneissia. Juonet saattavat olla liittyneet toisiinsa en bayonet 
-tyyppisesti. Juonen leveys meren rannassa on alle 20 m. Se on ainoa paljastuma, jossa E-W 
-suuntaisten juonten ja sivukivien kontakti on näkyvillä. Kontakti on terävä, ja sen kaade 
on 80" etelaan (DB 1-8). 

E-W -suuntainen diabaasi on differentioitunut, ja sen koostumus vaihtelee ultraemaksi- 
sesta happamaan. Alueen peitteisyyden ja paljastumien vähäisyyden vuoksi juonen eri 
osien koostumusvaihtelu on epäselvä. Joka tapauksessa ultraemaksiset differentiaatit ovat 
juonen pohjoisosissa alakontaktin puolella (DB 1-3, 1-7). 
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Tavallisesti diabaasi on keskirakeista ja asultaan ofiittista (DB 1-1, 1-5). PMmineraalit 
ovat plagioklaasi (Ana), augiitti, oliviini ja hypersteeni. Aksessorisia mineraaleja ovat 
mm. apatiitti, ilmeniitti ja magnetiitti. Diabaasissa on paikoin runsaasti sulfideja kookkai- 
na pisaroina. Pa2imalmirnineraalit ovat tallöin magneettikiisu, pentlandiitti, kuparikiisu ja 
pyriitti. Myös metallista kuparia on havaittu (DB 1-1, 1-5). 

Haminaholman edustalla, lahella juonen pohjoiskontaktia ofiittinen diabaasi on voi- 
makkaasti muuttunutta, plagioklaasi (An,) on serisiittiytynytta ja augiitti on taydellisesti 
uraliittiutunutta. Muuttumistuloksina on lisaksi biotiittia, kloriittia ja karbonaattia. 

Alueen Iansiosissa ultraemaksinen diabaasi (DB 1-7) on keskirakeista, massamaista, 
vaalean plagioklaasin kirjavoimaa mustaa kivea. Melko omamuotoiset oliviinirakeet ovat 
plagioklaasin (bytowniitti) ja augiitin ymptiröimia. Lisaksi on hypersteenia ja aksessorisesti 
mm. sulfideja ja oksideja. Oliviini on voimakkaasti serpentiiniytynytta. Tata kivea tavataan 
ainakin 1 km:n matkalla. Alueen itaosassa ultraemaksinen muunnos (DB 1-3) on keskira- 
keista mustaa kivea. Paamineradit ovat kohtalaisesti serpentiinitytynyt oliviini, augiitti, 
plagioklaasi (labradori) ja hypersteeni. Aksessorisesti on sulfideja seka muuttumistuloksi- 
na serpentiinin lisaksi biotiittia, karbonaattia, kloriittia ja talkkia. 



Taulukko 1. Porin seudun diabaaseja 
Table 1. Diabase dykes in Pori region 

Kohde - Paikka - Koordinaatit - Kartta - 
Site Locality Coordinates M ~ P  

X Y 

Pori, Ahlainen, 
Fiskee 

Pori, Ahlainen, 
Pohjajoki 

Pori, Ahlainen, 
Fiskee 

Pori, 
Toukkari \ 

Noormarkku, 
Harjakangas 

Nakkila, 
Viikkala 

Harjavalta 
Pirilä, Pirkkala 

Kankaanpää, 
Niinisalo 

Suodennierni, 
Jatinmaa 
Nakkila, 
Punapakka 

Alueen itäosassa juoni muuttuu yläkontaktin puolella asteittain happamammaksi. Koh- 
teessa 1-4 on n. 30 mm pituisessa ojaleikkauksessa vaaleaa keskirakeista liistakkeista ki- 
veä, jossa plagioklaasin koostumus vaihtelee andesiinista oligoklaasiin ja suurin osa pri- 
maarisesta pyrokseenista on muuttunut vaalean vihertavaksi amfiboliksi. Aksessorisesti on 
kvartsia, biotiittia ja apatiittia seka muuttumistuloksina karbonaattia, serisiittia ja kloriit- 
tia. Ojaleikkauksen eteläosan kivi on keskirakeista, punertavaa granofyyria. päämineraalit 
ovat mikrokliini, kvartsi ja plagioklaasi (albiitti). Aksessorisesti on apatiittia ja zirkonia se- 
ka muuttumistuloksina biotiittia, serisiittia ja kloriittia. Vanhemman generaation oma- 
muotoiset emaksisemmat plagioklaasiliistakkeet ovat voimakkaasti muuttuneita, ja liistak- 
keiden ympärille on kasvanut albiittikeha. Mikrokliini ja kvartsi muodostavat melko kar- 
kearakeisia granofyyrisia ja mikrograafisia yhteenkasvettumia. Usein sateittaisen granofyy- 
risen yhteenkasvettuman ytimenä on ollut omamuotoinen plagioklaasirae. Granofyyrinen 
kivi on todennäköisemmin basalttimagman sivukiveä sulattaessaan muodostama hybridi 
kuin hapan differentiaatti. 

NNW-SSE -suuntaiset diabaasijuonet ovat leveydeltään 10-20 m. Kontaktisuhteet sivu- 
kiviin ovat lähes joka juonessa näkyvissä. Lähellä kontaktia sivukivi on ruhjoutunutta ja 
kontaktissa muutaman senttimetrin matkalla voimakkaasti karbonaattiutunutta. Paikoin 
tällaista kalsiittisuonia sisältävää dolomiittista kiveä on 2 m. Kontaktissa diabaasi on konta- 
minoitunut vaaleaksi muutaman senttimetrin leveydeltä. Itse diabaasi on usein heterogee- 



nista (DB 3-1). Kivessa on hienorakeisempia tummempia osueita, plagioklaasiporfyyrisia 
happamampia, lahes tiiviitä osueita seka leikkaavia diabaasijuonia. Lähellä kontaktia dia- 
baasissa on kvartsidioriittimurskaleita. Juonen keskiosissa murskaket ovat voimakkaasti 
assimiloituneita. Diabaasin paamineraalit ovat plagioklaasi (labradori) ja augiitti. 

Korkeakoskella paajuonten alueella on lohkareina vihertävän mustaa, karbonaattipitois- 
ta "metadiabaasia", jossa on usein kohtalaisesti kuparihohdetta ja borniittia pisaroina, pi- 
rotteena ja suonistoina seka malakiittia. Kiven paamineraalit ovat plagioklaasi (andesiini), 
amfiboli, serpentiini, serisiitti, kloriitti ja opaakit. Tummat mineraalit ovat sekundaarisia. 

Diabaasit ovat paikoin rikkonaisia, hiertyneita tai myloniittiutuneita (DB 1-4, 2). Hier- 
tyneissa kivissa plagioklaasi on voimakkaasti muuttunut serisiitiksi, karbonaatiksi ja pai- 
koin myös skapoliitiksi. Klinopyrokseeni on taysin muuttunut amfiboliksi, hienojakoiseksi 
amfiboli-biotiitti-talkkimassaksi tai kloriitiksi. Apatiittikiteet ovat suuria ja niitä on poik- 
keuksellisen runsaasti. Sekundaarista kvartsia on vahan. Magnetiittia on isoina skelettimai- 
sinä rakeina. Mineraaleja sarkeneet hiertoraot ovat täyttyneet kloriitilla, karbonaatilla ja 
pyriitilla. Paikoin pyriittisuonia on runsaasti. 

Kohteessa DB 1-5 (Rajalan talon itäpuolella) on diabaasissa juonen suuntaisessa hei- 
kossa hiertohorisontissa grafiittipalloja, joiden läpimitta on 6-10 mm. 

Edellä kuvattujen diabaasijuonten lisaksi on Korkeakosken koillispuolella kaksi kapeaa, 
lahes E-W -suuntaista juonta. Korkeakosken pääjuonesta 2-3 km etelään Pohjajoen alueel- 
la on seka E-W että NNW-SSE -suuntaisia juonia. Pohjajoen NNW-SSE -suuntainen dia- 
baasi (DB 6) on asultaan ja mineraalikoostumukseltaan samanlainen kuin Korkeakosken 
alueen vastaavat juonet. Paamineraalit ovat plagioklaasi (labradori), augiitti, hypersteeni ja 
oliviini; oliviinia on kuitenkin hyvin vahan. 

Korkeakosken diabaasijuonista n. 140 km pohjoiseen on Petolahden differentioitunut, 
sulfidipitoinen diabaasijuoni (Ervamaa 1962), josta pieni nikkelimalmi louhittiin vuosina 
1971-1973 (Himmi 1975). Petolahden diabaasia ja siihen liittyvää nikkeli-kupari- 
magneettikiisumalmia kasittelevassa tutkimuksessaan Ervamaa (1962) kuvaa lyhyesti myös 
Ahlaisten Korkeakosken diabaasin malmimineralogiaa. 

Korkeakoskelta n. 13 km itäkaakkoon Isojärven etelapuolella Pomarkun Uudessakylässä 
on lohkareikko sulfidipitoista diabaasia, jota ei ole toistaiseksi tavattu paljastuneena. 

Hameen diabaasijuonten toineh, heikompi suuntamaksimi, N 85" W (1. Laitakari 1969), 
on sama kuin Korkeakosken paajuoniston suunta. Esim. Virmailan 11 km pitkä juoni (1. 
Laitakari 1969) ja Korkeakosken juoni, jotka ovat samansuuntaisia ja lisaksi likimain "tois- 
tensa jatkeella", saattaisivat kuulua samaan en echelon-rakosysteemiin. Tällöin Korkeakos- 
ken diabaasi ajoittuisi rapakiven ,ikäkeksi. 

Ahlainen, Fiskee 

Ahlaisten Fiskeessa on kapealla merenrantakaistalla pienin välein ainakin seitsemän dia- 
baasijuonta, kaikki likimain suunnassa N 62" E; kaade vaihtelee 70"-80" SE (DB 7, 10). 
Juonten leveys vaihtelee 0,l-3 m ja niistä kahta voi seurata sisämaahan n. 500 m. 

Diabaasit ovat keskirakeisia. Kontaktin lähellä kivet muuttuvat hienorakeisiksi ja aivan 
kontaktissa afaniittisiksi. Paamineraalit ovat vyöhykkeellinen plagioklaasi (labradori), hy- 
persteeni ja augiitti. Hienorakeisia havumaisesti kasvaneita magnetiittiskeletteja on run- 
saasti. Kivessa on 0,5-1 mm:n läpimittaisia mantelipallosia, joiden ulkokeha on amfibolia 
ja biotiittia, sisemmalla kehalla on biotiittia ja keskiosat ovat kvartsia ja karbonaattia. 

Ahlaisten kylän etelapuolella on yli 20 m leveä NNW-SSE -suuntainen (N 20" W) diabaa- 
sijuoni (DB 11). Keskirakeisen diabaasin paamineraalit ovat plagioklaasi (labradori), augiit- 
ti ja hypersteeni. Ruhjeisissa osissa plagioklaasi on voimakkaasti serisiittiytynyt ja augiitti 
taysin muuttunut amfiboliksi; samalla kiveen on tullut kvartsia. 



Pori, Toukari 

Porin Toukarin pohjoispuolella on kaksi n. 20 m:n levyistä diabaasijuonta suunnassa N 
5" E/70° W (DB 12, 13). Paamineraalit ovat plagioklaasi (labradori) ja augiitti, joka on kui- 
tenkin suurimmaksi osaksi uraliittiutunut. Kivessä on myös mantelimaisia palloja, jotka 
koostuvat kloriitista, kvartsista ja karbonaatista. Etelaisemmalta juonelta (DB 9) on Sata- 
kunnan jotunimuodostumaan matkaa n. 5 km. 

Noormarkku, Harjakangas 

Noormarkun Harjakankaalla on 20-50 m levyinen E-W -suuntainen diabaasijuoni (DB 
14). Äarimmaisten paljastumien vali on 0,7 km. Aeromagneettisella matalalentokartalla ha- 
vaitun selvapiirteisen positiivisen anomalian perusteella juonen kokonaispituus lienee 1,8 
km. 

Diab%asi on pääasiassa karkearakeista. Paamineraalit ovat plagioklaasi (n. An,,), au- 
giitti, oliviini ja hypersteeni. Aksessorisesti on biotiittia, uraliittia, apatiittia, kvartsia, mag- 
netiittia ja pyriittia. Oliviini on sameata, tumman pigmentin peittämää kuten Ahlaisten 
Korkeakoskella (DB 1-1). 

Nakkila ja Harjavalta 

Nakkilassa ja Harjavallassa on aivan Satakunnan jotunimuodostuman koillisreunan 
tuntumassa kolme diabaasijuonta, jotka todennäköisesti ovat laajan Satakunnan oliviini- 
diabaasin apofyyseja. 

Viikkalan diabaasijuoni Nakkilan ja Harjavallan kuntien rajalla kulkee n. 100 m:n levyi- 
senä suunnassa N 15" E (DB 15) ja muodostaa n. 65" kulman jotunimuodostuman koillis- 
reunan kanssa. Äarimmaisten paljastumien vali on n. 1 km ja lounaisimmalta paljastumalta 
(DB 15-4) on jotunimuodostuman reunaan alle 2 km. Diabaasin ja ympäröivän peruskalli- 
on kontaktia ei ole toistaiseksi tavattu. 

Diabaasi on keskirakeista. Paamineraalit ovat plagioklaasi (labradori), augiitti ja oliviini. 
Magnetiittia on skelettimaisina rakeina. Oliviini on väritönta ja kirkasta eikä tumman pig- 
mentin samentamaa kuten Ahlaisten Korkeakoskella ja Noormarkun Harjakankaalla; ser- 
pentiinia on vähän oliviinin muuttumistuloksena. Paljastumassa 15-4 on havaittavissa 
pylväsmaista rakoilua. 

Pirilän diabaasi on näkyvissä yhdessä paljastumassa (DB 16). Juoni lienee suunnassa N 
50" W, ja sen leveys on n. 20 m, mikäli kysymyksessä ei ole jotunidiabaasikerrosjuonen 
loiva-asentoinen reuna-alue, jossa diabaasi on levinnyt peruskallion päälle. Diabaasissa on 
pylväsmaista rakoilua. 

Pirkkalan diabaasia on suunnassa N 50" W nakyvissa 500 m:n matkalla ja n. 60 m:n le- 
veydeltä (DB 17). Peruskalliopaljastumia on välittömästi paljastuman NE -puolella, mutta 
kontaktia ei ole nakyvissa. Jotunimuodostuman reunalle lounaaseen on matkaa n. 0,5 km 
ja Harjavallan Lammaistenkosken hiekkakivipaljastumille länteen n. 1 km. 

Pirilan ja Pirkkalan oliviinidiabaasit ovat mineraalikoostumukseltaan samanlaisia kuin 
Viikkalan diabaasi. 



Kankaanpää, Niinisalo 

Kankaanpään liuskeiden koillispuolella Valkiajarvesta lounaaseen on syvakivia leikkaa- 
va diabaasijuonisysteemi, jota Huhma et al. (1952) ovat kuvanneet Ikaalisten karttalehtiseli- 
tyksessa. Juonet ovat usean sadan metrin pituisia, ja niiden leveydet vaihtelevat 0,5-5 m; 
tavallisesti juonia on tiheässä useita vierekkäin. 

Useimmat juonet ovat rakenteeltaan porfyyrisia. Plagioklaasihajarakeiden läpimitta on 
yleensä alle 5 mm. Ofiittisia juonia tavataan myös. 

Diabaasin (DB 19) päamineraalit ovat plagioklaasi (andesiini) ja sarvivalke. Aksessorisia 
mineraaleja ovat mm. biotiitti, kvartsi, magnetiitti ja apatiitti. 

Suodenniemi, Jatinmaa 

Kallioperakartan 2121 Vammala (Matisto 1967, 1971) luoteiskulmassa on N-S -suuntai- - 
nen diabaasijuoni (DB 21), joka on paljastuneena Jatinjarven etelapuolella. '\ 

Diabaasi on keskirakeista ja ofiittista. Paamineraalit ovat plagioklaasi (andesiini) ja voi- 
makkaasti uraliittiutunut augiitti. Aksessorisesti on punaruskeaa biotiittia, apatiittia, 
kvartsia ja sulfideja. 

Diabaasien geokemiaa 

Magmakivia pyritään luokittelemaan ja niiden tektonista ympäristöä tunnistamaan ki- 
vien pää- ja hivenalkuainekoostumusten perusteella erilaisin erotteludiagrammein. Mene- 
telmä on varsin käyttökelpoinen, milloin kivet ovat nuoria, muuttumattomia tai lievästi 
muuttuneita. Kiteytymisen jälkeisissä muuttumisprosesseissa, kuten kivien metamorfoosis- 
sa, useimpien pää- ja hivenalkuaineiden käyttäytyminen on epasaannöllista. Niinpä monien 
muuttumattomille kiville soveltuvien luokitteludiagrammien käyttö esimerkiksi metamor- 
fisten kivien luokitteluun saattaa antaa harhaanjohtavia tuloksia. Porin seudun keskiprote- 
rotsooiset diabaasit ovat verraten terveitä ja muuttumattomia. Differentioituminen ja kon- 
taminoituminen saattavat kuitenkin olla tekijöitä, jotka aiheuttavat ongelmia näiden kivien 
luokittelussa ja diagrammien tulkinnassa. 

Taulukossa 2 on Porin seudun diabaasien XRF -silikaattianalyyseja seka niiden CIPW 
-normit. Näytteet DB 15, 16, 17 ja 30 kuuluvat postjotuniseen Satakunnan oliviinidia- 
baasiin (PJD = postjotunidiabaasi) ja ovat ikaryhmaa 1270 Ma. Kaikki muut näytteet ovat 
juonista, jotka lienevät subjotunisia, ikaryhmaa 1500-1650 Ma (SJD = subjotunidiabaa- 
si). Vertailuaineistona diagrammeissa on eräitä Etelä-Suomen diabaaseja, joiden kemialliset 
koostumukset ja CIPW -normit ovat taulukossa 3. Siinä analyysit 1-7 ovat Petolahden sul- 
fidipitoisesta diabaasijuonesta (Ervamaa 1962, Sipilä et al. 1985), analyysit 8-11 Hameen 
diabaaseista (Savolahti 1964, Makipaa 1979) seka analyysit 12-16 postjotunisesta Satakun- 
nan oliviinidiabaasista (Eskola 1936, Kahma 1951, Makipaa 1979). 

Korkeakosken E-W -suuntaisen paajuoniston kivet ovat oliviininormatiivisia samoin 
kuin vertailussa olevat Petolahden diabaasit; molemmille juonille on myös yhteistä differen- 
tioituneisuus seka paikoin huomattava sulfidipitoisuus. Muut subjotunisiksi luetut diabaa- 
sit ovat kvartsinormatiivisia, kun taas postjotunidiabaasit ovat oliviininormatiivisia. Kor- 
keakosken melko laajan differentioituneen diabaasin kemiallista vertailua haittaa pieni ana- 
lyysien maara. 



Na20 + K20 versus Si0,-diagrammissa (kuva 2) Korkeakosken diabaasit (DB 1) ovat 
kahden puolen alkali-subalkalirajaviivaa (Irvine & Baragar 1971) ja näyte, jolla on alhainen 
differentiaatioindeksi (D.I.) (Thornton & nittle 1960) ja näin mahdollisesti verraten primi- 
tiivinen koostumus (DB 1-5, D.I. = 23,41), on selvasti subalkalikentassa. Muut subjotuni- 
siksi luetut Porin seudun diabaasit ovat selvasti subalkalisella puolella samoin kuin Peto- 
lahden diabaasi. PJD:t ovat alkali-subalkalirajaviivan tuntumassa: tämän tutkimuksen 
kivet subalkalikentassa (yhtä nefeliininormatiivista näytetta, DB 30-1, lukuunottamatta), 
vertailunäytteet rajalla tai alkalikentassa. Näyte DB 30-1 ja vertailunäytteet ovat varsinai- 
selta Satakunnan diabaasialueelta. Diagrammin perusteella SJD:t ovat subalkalisia, kun 
taas PJD:n koostumukset näyttavat vaihtuvan apofyysien ja reunaosien subalkalisesta paa- 
muodostuman heikosti alkaliseen. 

Floyd & Winchester (1975) selvittelivat basalttien luonnetta erotteludiagrammien P205- 
Zr ja Ti02- Zr/P,O, avulla (kuva 3a, b). Diagrammeissa Korkeakosken diabaasi (DB 1) on 
molemmin puolin alkali-tholeiittirajaviivaa, mutta näytteet, joiden koostumukset ovat pri- 
mitiivisimmat (DB 1-5, D.I. = 23,41 ja DB 1-7, D.I. = 10,11), ovat kuitenkin taas selvasti 
tholeiittikentassa. Petolahden diabaasi on tholeiittikentassä. Diagrammista 3a havaitaan, 
että diabaasien analyysipisteet muodostavat trendin, joka leikkaa alkali-tholeiittirajaviivaa. 
Tämä melko suoraviivainen trendi johtunee differentiaatiosta. Magman differentioituessa 
Ti:n ja P:n rikastuminen kiihtyy ja niinpä useimmat SJD-pisteet ovat alkalikentassa. Näillä 
kivilla on korkeat differentiaatioindeksit. Kuvassa 4 on diabaasien kemiallisia koostumuk- 
sia differentiaatioindeksin funktiona. Diagrammeissa havaitaan Ti02:n, Zr:n, P20,:n ja 
K,O:n rikastuvan seka Ca0:n ja Mg0:n vähenevän differentiaation edetessä. Diagram- 

Taulukko 2. Porin seudun diabaasien XRF-silikaattianalyysejil ja CIPW-normimineraaleja. Analysoinut V. Hoffren. Nilytenumerot, 
ks. taulukko 1. 
Table 2. Chemical compositions (XRF method) and CIPW norm minerals of diabases in fhe Pori region. Analyst V. Hoffrrén. 
For sample sites, see table 1. 

DB 1-1 DB 1-3 DB 1-4 DB 1-5 DB 1-7 DB 1-8 DB 2-1 DB 3-1 DB3-2 DB 6-1 DB 6-2 DB 10-1 

SiO, 46,64 41,59 67,79 47.75 39,29 45,66 46,04 51,68 51,89 50,02 51,95 48,95 

2:& 1,93 1,15 0,80 1,Ol 0,44 2,09 2,78 2,73 2,95 1,39 1,71 2.99 
19,43 5,36 13,68 17,63 7,91 16,75 17,26 13,90 13,42 14,63 14,66 15,OO 

Fe,O, tot. 12,26 14,57 4,49 10,67 13,43 14,94 12,92 13,99 14,56 12,45 12,92 15,06 
MnO 0,13 0,21 0,04 0.15 0,19 0,19 0,16 0,17 0.18 0,16 0,18 0,18 
MgO 4,32 24,71 1,15 7.44 23,97 6.25 4,08 3,92 3,71 6,71 5,77 4,33 
CaO 8,80 4,90 1,83 10.15 4,98 8,12 6,79 7,51 739  8,06 8,05 8,43 
Na20 3,00 0,87 2,14 2,32 1,05 2.79 2,64 2,lO 2,18 2,70 2,53 2,13 
K 2 0  0.77 0,37 5,04 0,52 0,04 1,09 1,79 1,82 1,66 1,Ol 1,17 1,27 
Pzos 0,46 0,27 0,15 0,18 0,06 0,42 0,64 0,69 0,72 0,47 0,59 0,93 

Total 97,72 94,OO 97,03 97,82 91,37 98.30 95,lO 98,51 98,87 9739 9933 99,27 

CIPW -norms 
Q - - 30,76 - - - 0,74 9,88 10,60 1,85 5,71 6,03 
or 4,70 2,36 30,79 3,17 0,26 6,63 11,24 1 1,03 10,03 6,17 7,02 7,65 
ab 26,22 7,94 18,72 20,24 9,85 24,30 23,73 18.23 18,87 23,64 21,72 18.37 
an 38,51 10,38 8,37 37,28 18,57 30,84 31,34 23,73 22,43 25,67 25,56 28.14 
ne - - - - - - - - - - - - 
C - - 1,79 - - - 0,18 - - - - - 
01 fo 2,61 34,68 - 3,87 41,58 6,92 - - - - - - 

fa 2,86 11,02 - 2,57 13,56 6,59 - - - - - - 
en 6,67 12,74 2,96 10,26 4,40 4.45 10,79 8,09 7,34 14,34 12,11 9,40 
fs 6,63 3,58 2,25 6,18 1,30 3,84 10,06 9,02 8,92 10,05 9,81 10,SO 
di en 0,72 4,12 - 3,32 2,47 1 ,70 - 1,93 2,11 2,95 2,47 1,60 

fs 0,71 1,19 - 2,00 0,73 1.47 - 2,15 2,57 2,06 2,OO 1.83 
wo 1,46 5,82 - 5,61 3,50 3,26 - 4,12 4.71 5,23 4,62 3,46 

mt 4,00 3,03 2,41 3 ,07 2,68 4.89 4,71 4,82 4.95 4,16 4,28 4,70 
il 3,79 2,35 1,57 1,98 0,93 4.09 5,61 5,32 5,73 2,73 3,30 5,79 
aP 1,13 0,69 0,37 0-44 0,16 1,02 1,61 1,68 1,74 1,15 1,42 2,24 
fem 30,57 79,33 937  39,30 71,31 38.23 32,78 37,13 38,08 42,67 40,OO 39,82 

RATIOS 
DI 30,92 10,29 80,27 23,41 10,Il 30,93 35,70 39,14 39,49 31,66 34,44 32,04 
F 1 0,35 0,29 0,64 0,39 0,34 0,33 0,30 0,32 0,30 0,39 0,39 0,28 
F2 -1,44 -1,66 -0,94 -1,50 -1,65 -1,44 -1.29 -1,31 -1,33 -1,44 -1,43 1,38 



SiO, 
TiO, 
A1203 
Fe203 tot. 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K2O 
p205 
Total 

Zr (ppm) 
Y ( P P ~ )  

CIPW -norms 
Q 

mt 
il 
ap 
fem 

RATIOS 
DI 32,58 36,81 38,55 26,16 21,ll 23,78 24,14 23,95 26,88 37,70 31.89 30.69 
F1 0,28 0.33 0,3 1 0,26 0,39 0,32 0,30 0,3 1 0,35 0,35 0,33 0,13 
F2 -1,37 -1.34 -1,32 -1,40 -1,53 -1,50 -1.50 -1,51 -1,53 -1,37 -1,40 -1,45 



Taulukko 3. Eräiden Etelä-Suomen diabaasien kemiallisia koostumuksia ja CIPW-normimineraaleja 
Table 3. Chetnical cotnpositions and CIP W nortn minerals of sotne diabases in sorrthern Finland. 

T ~ O  0178 1122 
A I , ~ ,  13,OO 18,OO 
Fe203 2,38 2,28 
FeO 9.17 5.91 
MnO 0,19 0,15 
MgO 14,71 8,46 
CaO 7,95 9,42 
Na,O 1,55 2,12 
K20 0,47 0,58 
P,O, 0,08 0,13 

Total 

CZP W 
Q 
or 
ab  
an 
ne 
C 
01 fo 

fa 
en 
fs 
di en 

fs 
WO 

mt 
il 
aP 
fem 

Dl 
F 1 

F2 

norms 
- 

2,92 
13,79 
28,51 
- 
- 

16,25 
6,81 

11,86 
4,51 
3,47 
1,32 
5,18 
3.63 
1,56 
0,20 

54,78 

1 . Sulfidipitoinen oliviinidiabaasi - Sulfide-bearing olivine diabase. Petolahti (Ervamaa 1962). 
Alkuperaisessa julkaisussa summa on 100,72 ja sisaltaa 1,11 % CO2, 3,87 % H2OtOt, 0,40 % S, O,11 % Ni 
ja O,11 % Cu. 
In the original publication the sum is 100,72 containing 1,Il % CO2, 3,87 % H2Ot0', 0,40 % S, 0,11 % Ni and 
0,11 % cu .  

2. Diabaasien hienorakeinen reunavyöhyke - Fine-grained border zone of diabase. Petolahti (Ervamaa 1962). 
Alkuperaisessa julkaisussa summa on 100,63 ja sisaltaa 4.97 % HzOtot ja 0,12 % S. 
Zn the original publication the sum is 100,63 containing 4,97 % H20i0' and 0,12 % S. 

3. Kvartsidiabaasi - Quartz diabase. Petolahti (Ervamaa 1962). 
Alkuperaisessa julkaisussa summa on 100,29 ja sisaltaa 0,76 % CO,, 1,74 % H,Otot ja 0,06 % S. 
Zn the original publication the sum is 100,29 containing 0,76 % CO2, 1.74 % H20tot and 0,06 % S. 

4. Sulfidipitoinen oliviinidiabaasi - Sulphide-bearing olivine diabase. Petolahti (Sipilä et al. 1985). 
14 analyysin keskiarvo - Mean composition of 14 analyses. 
Alkuperaisessa julkaisussa summa on 99,03 ja sisaltaa 0,23 % Cr,03, 0,01 % SrO, 0,02 % Bao, 0,01 % ZrO, ja 
2,29 % S. 
Zn the originalpublication the sum is 99,03 containing 0,23 % Cr20,, 0,01 % SrO, 0,02 % Bao, 0,01 % ZrO and 
2,29 % S. 

5. Pyrokseenidiabaasi - Pyroxene diabase. Petolahti (Sipilä et al. 1985). 
10 analyysin keskiarvo - Mean composition of 10 analyses. 
Alkuperaisessa julkaisussa summa on 96,72 ja sisaltaa 0,15 % Cr,03, 0,03 % SrO, 0,03 % Bao, 0,01 % Zr02  ja 
0,62 % S. 
Zn the originalpublication the m m  is 96,72 containing 0,I-i % Cr203, 0,03 % SrO, 0,03 % Bao, 0,01 % Zr02 and 
0,62 % S. 

. 
6. Diabaasin hienorakenteinen reunavyöhyke - Fine-grained marginal zone of diabase. Petolahti (Sipilä et al. 1985). 

12 analyysin keskiarvo - Mean composition of 12 analyses. 
Alkuperaisessa julkaisussa summa on 97,24 ja sisaltaa 0,04 % CrzO3, 0,02 % SrO, 0,04 % Bao, 0,01 % XrO, ja 
0.09 % S. 
~h the original publication the sum is 97,24 containing 0,04 % Cr,03, 0,02 % SrO, 0,04 % Bao, 0,Ol % Zr02 and 
0,09 % S. 



Kvartsidiabaasi - Quartz diabase. Petolahti (Sipilä et al. 1985). 7 analyysin keskiarvo - Mean composition of 7 
analvses. 
~ l k b ~ e r ä i s e s s ä  julkaisussa summa on 97,24 ja sisältää 0,04 % Cr20,, 0,02 % SrO, 0.04 Vo Bao, 0,01 qo Zr02  ja 
0,09 % s. 
In the originalpublication the surn is 97,24 containing 0,04 % Cr203, 0,02 % SrO, 0,04 % Bao, 0,OI % Zr02 and 
0,09 % SS. 

Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Ansio, Padasjoki (Savolahti 1964). 
Alkuperaisessa julkaisussa summa on 100,44 ja sisaltaa 0,46 % H20t01. 
In the original publication the sum is 100,44 containing 0.46 % H20ror. 

Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Orivesi II .  Juonen keskikoostumus - Mean cornposition of the dyke 
(Makipaa 1979). 

Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Orivesi 111. Juonen keskikoostumus - Mean cornposition of the dyke 
(Makipäa 1979). 

Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Vehkajarvi, Kuhmalahti. Juonen keskikoostumus - Mean cornposition of the 
dyke (Makipaa 1979). 

Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Kiperjarvenoja. Juonen keskikoostumus - Mean cornposition of the dyke 
(Makipaa 1979). 

Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Suontaka, Laitila (Kahma 1951). 
Alkuperaisessa julkaisussa summa on 99,87 ja sisaltaa 1,80 qo H20tot. 
In the original publication the sum is 99,87 containing 1.80 % H20ror. 

Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Suontaka, Laitila (Kahma 1951). 
Alkuperaisessa julkaisussa summa on 100,15 ja sisaltaa 1,45 % H20toL. 
In the original publication the sum is 100,15 containing 1,45 % H20'Or. 

Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Sappi (Eskola 1936). 
Alkuperaisessa julkaisussa summa on 100,13 ja sisaltaa 0,95 % H20.  
In the originalpublication the sum is 100,13 containing 0,95 % H20. 

"Megaofiittinen" diabaasi - "Megaophitic" diabase. Sappi (Eskola 1936). 
Alkuperaisessa julkaisussa summa on 100,17 ja sisaltaa 2,60 % HzO. 
In the original publication the sum is 100,17 containing 2,60 % H20. 

(Taulukosta puuttuvat joihinkin alkuperaisanalyyseihin sisältyvät H 2 0  ja hivenaineet - H20 and trace elements of  
some original analyses are not included.) 



ALKALINE F I E L D  

I / 

2 - 

/, 
SUBALKALINE F IELD 

1 1 I 
1 I 1 1 1 1 SiO,  

Kuva 2. Porin seudun diabaasien Na20+K,0 versus SiO, variaatiodiagrammi. Mukana on my6s eräitä muita Etelä-Suomen 
diabaaseja. Alkalisten ja subalkalisten kivien rajaviiva Irvinen & Baragarin (1971) mukaan. 
Fig. 2. Na2+K20 versus Si02 variation diagrams, for diabases of the Pori region. Some other diabases from Southern Fin- 
land are also included. Borderline between alkaline and subalkaline rocks, after Irvine & Baragar (1971). 
Tunnukset - Symbols: 1. Korkeakosken diabaasi (DB 1) - Korkeakoski diabase (DB 1). 2. Muut mahdollisesti subjotuniset 
Porin ympäristön diabaasit (SJD) - Otherpossibly subjotnian diabases of the Pori region (SJD). 3. Postjotuniseen Satakun- 
nan oliviinidiabaasiin liittyvät juonet (PJD) - Postjotnian dykes of Satakunta diabase (PJD). Vertailunäytteet - Reference 
samples: 4. Petolahden diabaasi - Petolahti diabase. 5. Hämeen diabaaseja - Hame diabases. 6.  Postjotuninen Satakunnan 
oliviinidiabaasi - Postjotnian olivine diabase of Satakunta. 
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Kuva 3. Alkalisten ja tholeiittisten magmojen erottelu Floydin & Winchesterin (1975) mukaan (a) P205 versus Zr- ja (b) TiO, 
versus Zr/P205-diagrammien avulla. Tunnukset samat kuin kuvassa 2. 

, Fig. 3. Separation of alkaline and tholeiitic magmas using (a) P20, versus Zr and (b) Ti02 versus Zr/P202 discrimination 
diagrams (Floyd & Winchester 1975). For symbols, see Fig. 2. 
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Kuva 4. Porin seudun diabaasien kemiallisia koostumuksia versus D.I. ninnukset samat kuin kuvassa 2. 
Fig. 4. Chemical cornpositions versus D.I. o f  diabases of the Pori region. For syrnbols, see Fig. 2. 

meissa 3a ja b nähdään myös, että suhde Zr/P,O, pysyy likimain vakiona kivilla, joilla on 
korkeammat differentiaatioindeksit. PJD-pisteet ovat alkali-tholeiittirajaviivan tuntumas- 
sa, näyte DB 30-1 taas selvimmin alkalisella puolella. Differentiaatio selittäisi sen ristirii- 
taisuuden, että SJD-pisteet, jotka diagrammissa 2 ovat selvästi subalkalikentassa, ovatkin 
diagrammissa 3 alkalikentassa. 

AFM-diagrammissa diabaasit ovat tholeiittikentassa Irvinen & Baragarin (1971) luokitte- 
lun mukaan ja SJD-analyyseilla on vahva tholeiittinen trendi raudan rikastuessa (kuva 5). 

Magmojen tektonisten ymparistöjen tunnistamiseksi on Pearce (1976) kehittänyt erotte- 
lufunktiot F,, F, ja F,, jotka perustuvat basalttien paaalkuainekoostumuksiin. Kuvan 6 
funktioiden F, ja F, muodostamassa diagrammissa PJD:t sijoittuvat laattojen sisaisten ba- 
salttien kenttaan (WPB) etenkin, kun ottaa huomioon, että alkuperäisessä diagrammissa on 
lievää päällekkäisyyttä kentissa WPB ja CAB + LKT. Korkeakosken pääjuonen diabaasit 
näyttavat olevan CAB + LKT -kentässä, paallekkaisyyden huomioon ottaen myös mahdolli- 
sesti WPB -kentässä; Petolahden diabaasit ovat CAB +LKT -kentässä. Muut SJD:t ovat 1a- 
hinna WPB -kentässä, joskin osa SHO -rajaviivan tuntumassa. Pearce & Cann (1973) kaytti- 
vat hivenaineita basalttien tektonisen aseman tunnistamisessa. Heidän Ti-Zr-Y-diagrammis- 
saan erottuvat laattojen sisäiset basaltit muista basalttityypeista. Tässä diagrammissa (kuva 
7) kaikki Porin seudun diabaasit sijoittuvat laattojen sisäisten basalttien kenttaan. 



Kuva 5. AFM-diagrammi Porin seudun diabaaseista. Mukana on myös eraita muita Etelä-Suomen diabaaseja. Katkoviiva 
erottaa Irvinen & Baragarin (1971) luokittelun mukaan subalkaliset tholeiittisarjan ( T H )  ja kalkkialkalisarjan (CA) kivet toi- 
sistaan. Tunnukset samat kuin kuvassa 2. 
Fig. 5. AFM discrimination diagram for the diabases o f  the Pori region. Some other diabases from southern Finland are also 
included. Dotted line separates the subalkaline rocks o f  the tholeiitic series (TH) from the rocks o f  calc-alkali series (CA) ac- 
cording to the classification o f  Irvine & Baragar (1971). For symbols, see Fig. 2. 

Kuva 6. Porin seudun diabaasit Pearcen (1976) diagrammissa. Mukana on myös eraita muita Etelä-Suomen diabaaseja. nin- 
nukset samat kuin kuvassa 2. 
Fig. 6. Diabases o f  the Pori region on Pearce's discrimination diagram (1976). Some other diabases from southern Finland 
are also included. For syrnbols, see Fig. 2. 
WPB = laattojen sisäiset basaltit - within-plate basalts, CAB = kalkkialkaliset basaltit - calc-alkali basalts, LKT = saari- 
kaarten tholeiittiset basaltit - island arc tholeiites, SHO = shoshoniittiset basaltit - shoshonites, OFB = valtamerten poh- 
jien basaltit - ocean-floor basalts. 



Kuva 7. Porin seudun diabaasit ovat Pearcen & Cannin (1973) diagrammissa laattojen sisäisten basalttien kentässä. Tunnukset 
samat kuin kuvassa 2. Basalttien lyhenteet kuvassa 6. 
Fig. 7. On the discrimination diagram o f  Pearce & Cann (1973), diabases o f  the Pori region plot in the field o f  within-plate 
basalts. For symbols and abbreviations, see Figs. 2 and 6. 

Kuva 8. Porin seudun diabaasit Ti0,-K,0-P20,-diagrammilla. Mukana on myös eräitä muita Etelä-Suomen diabaaseja. Vii- 
va erottaa Pearcen et al. (1975) mukaan valtameren (0) ja mantereelliset (C) basaltit toisistaan. ninnukset kuten kuvassa 2. 
Fig. 8.  Diabases o f  the Pori region on the Ti02- K20-P20, discrimination diagram. Some other diabases from southern Fin- 
land are also included. The h e  separates oceanic ( 0 )  basalts from continental (C) basalts. For symbols, see Fig. 2. 

Laattojen sisäiset basaltit voivat olla mantereisia tai merellisia. Ti0,-K,O-P,O!- 
diagrammissa (kuva 8), jolla Pearce et al. (1975) erottavat valtameren ja mantereiset basaltit 
toisistaan, ovat Porin ympäristön koko SJD-joukko seka esim. Petolahden diabaasi man- 
nerkentassa, vain Korkeakosken diabaasin ultraemaksinen jäsen osuu valtamerikenttaan. 
PJD:t ovat valtamerikentässä paitsi kahta vertailunäytetta (12 ja 14 taulukossa 3). Eräät Ka- 
nadan kilpialueen diabaasit ovat valtamerikentässä, mikä Pearcen et al. (1975) mukaan voi 



merkitä sitä, että juonet ilmentäisivät keskeytystä uuden merenpohjan syntyprosessissa. 
Myös Laanilan diabaasi osuu valtamerikenttään (Pihlaja 1987). 

Juoniparvet tulkitaan usein laakiobasalttien tulokanaviksi. Eräät mantereiset basaltti- 
sarjat, kuten Intian Deccanin vulkaniitit ja Itä-Grönlannin laakiobasaltit, jotka ovat 
Ti0,-K20-P,O,-diagrammin mukaan merellisiä, saattavat nekin Pearcen et al. (1975) mu- 
kaan ilmentää alkavaa mannerrepeamää ja uuden merenpohjan syntyä. Chandrasekharam 
& Parthasarathy (1978) vertailivat laakiobasaltteja, valtamerten pohjien tholeiitteja sekä 
hautavajoamien vulkaniitteja diagrammien KIO/K20 + Na,O versus Ti02/P,0, ja K,O- 
Ti0,-P,O, avulla ja havaitsivat Deccanin vulkaniittien "rift" -luonteen (kuvat 9 ja 10). Ku- 
van 9 diagrammissa Korkeakosken diabaasin primitiivisimmät koostumukset ovat "rift" 
-kentässä ja suurin osa Petolahden diabaaseista on laakiobasaltti- "rift" -vulkaniittirajavii- 
Van tuntumassa. Lähes kaikki muut SJD:t ovat laakiobasalttien kentassa. Postjotunidia- 
baasin apofyysi (DB 15) ja reunaosan kivet (DB 16 ja 17) ovat "rift" -vulkaniittien kentassa, 
myös kuvan 10 diagrammissa, jossa kaikki muut PJD:t sijoittuvat laakiobasalttien kent- 
täan. 

Porin seudun SJD:t ovat sekä oliviini- että kvartsinormatiivisia subalkalisia kiviä; mag- 
matektonisesti ne ovat verrattavissa mantereisiin laattojen sisäisiin tholeiitteihin. Korkea- 
kosken ja Petolahden diabaaseilla on "rift" -vulkanismin piirteitä. 

PJD:t, jotka ovat oliviininormatiivisia, osoittavat edellisissä diagrammeissa monessa 
suhteessa siirtymäkoostumuksia. Laattojen sisäisiä basaltteja edustavina kivinä niiden 
koostumus vaihtelee subalkalisella ja alkalisella puolella rajaviivan tuntumassa, tyypillisten 
merellisten ja mantereisten basalttien välialueella, ja osa koostumuksista viittaa "rift" -ml- 
kaniitteihin, osa laakiobasaltteihin. 

IFT VOLCANICS - 

Kuva 9. Porin seudun diabaasit Chandrasekharamin & Parthasarathyn (1978) K20/Na20+Na20 versus Ti02/P20,-dia- 
grammilla. Mukana on myös eräitä muita Etelä-Suomen diabaaseja. ninnukset kuten kuvassa 2. 
Fig. 9. Compositions o f  the diabases o f  the Pori region on the K20/K,0+Na20 versus TiO,/P,O, discrimination diagram 
(Chandrasekharam & Parthasarathyn 1978). Some other diabases from Southern Finland are aiso included. For symbols, see 
Fig. 2. 
K = Karroo -1aavat - Karroolavas, A = Etelämantereen basaltit - Antarctica basalts, T = Tasmanian doleriitit - Tasma- 
nian dolerites, C = Columbia River -basaltit - Columbia River basaits, E = Etiopian "rift" -vulkaniitit - Ethiopian "rift" 
volcanics, 0 = Valtameren pohjan tholeiitit - Oceanic Ridge tholeiites. 
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Kuva 10. Porin seudun diabaasit Chandrasekharamin & Parthasarathyn (1978) K20-Ti02-P,O,-diagrammilla. Mukana on 
myös eräitä muita Etelä-Suomen diabaaseja. Tunnukset kuten kuvassa 2. Indeksikuvan symbolit samat kuin kuvassa 9. 
Fig. 10. Compositions o f  the diabases o f  the Pori region on the K20-Tj0,-P20, discrimination diagram (Chandrasekharam 
& Parthasarathyn 1978). Some other diabases from Southern Finland are also included. For symbols and abbreviations o f  the 
index picturc see Figs. 2 2nd 9. 

Tiivistelma 

Ensimmaisen juoniryhmän muodostavat subjotuniset likimain E-W -suuntaiset diabaasi- 
juonet, joihin kuuluvat mm. Korkeakosken juonisysteemi seka Harjakankaan juoni. Ha- 
meen diabaasijuoniparvi on vain hieman Etelä-Suomen rapakivimassiiveja vanhempi. 
Ylöspäin tunkeutuessaan rapakivimagma sai aikaan syvamurroksia ja aukaisi rakosystee- 
meja, joihin diabaasit intrudoituivat (Laitakari 1969, Simonen 1980). Korkeakosken paa- 
juoniston suunta on sama kuin Hameen diabaasijuonten toinen maksimisuunta. Porin seu- 
dulla on useita rapakivi-intruusioita: Laitilan rapakivimassiivin (Vorma 1976) pohjoisosat 
ovat Porista n. 20 km etelään, Peipohjan intruusio on n. 40 km kaakkoon, ja Reposaaren 
intruusio (Laitakari et al. 1986) sijaitsee meren rannalla n. 25 km Porista luoteeseen. Elon 
(1982) gravimetristen tulkintojen mukaan Laitilan rapakivi, joka on vähintään 6,5 km pak- 
su ja painuu Satakunnan hiekkakiven alle, ulottuu hiekkakiven pohjoispuolella suhteellisen 
lähelle maanpintaa. Tämän lisäksi Harjakankaan alueella (DB 14) on gravimetrinen ano- 
malia, joka viittaa lähellä maanpintaa sijaitsevaan erilliseen graniittimuodostumaan (Elo 
1982). 

Toiseen eli postjotuniseen ikäryhmään voidaan lukea Nakkilan ja Harjavallan diabaasit, 
jotka kuulunevat Satakunnan oliviinidiabaaseihin. Viikkalan juoni on todennäköisesti 
postjotunisen diabaasin-apofyysi, ja Harjavallan diabaasit lienevät diabaasikerrosjuonen 
eroosion paljastamia osia. Satakunnan postjotunisten oliviinidiabaasien ikä on n. 1270 Ma 
(Simonen 1980). 

Postmetamorfiset ensimmäisen ja toisen ryhman diabaasit ovat mineraalikoostumuksel- 
taan hieman erilaisia. Ensimmäisen ryhman kivissa on oliviinia yleensä vähän lukuun otta- 
matta ultraemaksisia differentiaatteja, joissa sitä on runsaasti. Ortopyrokseenia on aina las- 
na. Korkeakosken diabaasissa on paikoin kohtalaisesti nikkeli- ja kuparisulfideja. Toisen 
ryhman diabaasit sisältävät runsaasti oliviinia, pyrokseeni on augiittia. 

Petrokemiallisen tarkastelun perusteella Porin seudun subjotuniset diabaasit edustaisivat 
mantereista laattojen sisäistä tholeiittista basalttia. On mahdollista, että rapakivet intrudoi- 
tuessaan aiheuttivat maankuoreen repeamiä, jotka tarjosivat purkauskanavat diabaasimag- 
malle. Porin alueen postjotunidiabaasi on kemialliselta koostumukseltaan siirtymäluontei- 
nen, reunaosat ja apofyysit ovat subalkalisia, paamuodostuma on lievästi alkalinen. Mag- 
matektoniselta asemaltaan diabaasi on tyypiltään laattojensisainen ja mantereinen. Dia- 
baasin paleotektoninen ympäristö, grabentyyppinen vajoama, saattaa selittää "rift" -vulka- 
nismin piirteet. 
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LOUNAIS-SUOMEN MAFISET JUONIKIVET 

Veli Suominen 

Suominen, Veli, 1987. Mafic dyke rocks in southwestern Finland. Geologian tutki- 
muskeskus - Geologgcal Survey of  Finland, lhtkimusraportti - Report of Investi- 
gation 76, 151-172.-11 figures, 7 tables. 

Parallel or subparallel Subjotnian hornblende and pyroxene diabase dyke swarms 
are characteristic of the Proterozoic bedrock of SW Finland. Postjotnian olivine dia- 
bases are the youngest mafic intrusions in the area. 

Amphibolite, porphyrite and lamprophyre dyke swarms as well as gabbro dykes 
are common in the southernmost part of the archipelago of SW Finland. 

The classification of the different dykes is based on mineral and chemical com- 
positions, texture, mode of occurrence and radiometric age determinations. 

In paleomagnetic studies, the Subjotnian dykes show both N and R polarity. 
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Veli Suominen 
Geologian tutkimuskeskus 
02150 ESPOO 

Veli Suominen 
Geological Survey o f  Finland 
SF-02150 ESPOO. FINLAND 



Tiivistelma 

Lounais-Suomessa on postjotunisia oliviini- sekä subjotunisia pyrokseeni- ja sarvivalke- 
diabaasijuonia, jotka usein esiintyvät yhdensuuntaisina parvina. Myös edellisia vanhempia 
amfiboliitti-, porfyriitti- ja lamprofyyrijuonia esiintyy parvina. Kivilajien luokittelu ja ryh- 
mittely perustuu modaalisiin ja kemiallisiin koostumuksiin seka radiometrisiin iänmaari- 
tyksiin. Paleomagneettisissa tutkimuksissa subjotuniset diabaasijuonet ovat jakaantuneet 
normaalisti ja käanteisesti polaarisiin. 

Uusi termi: koostejuoni (engl. composite dyke). 

Johdanto 

Lounais-Suomen saariston prekambriselle kallioperälle antavat luonteenomaisen lisänsä 
keskenään yhdensuuntaiset juoniparvet. Mafisia juonia ja juoniparvia on mahdollista seu- 
rata pitkiäkin matkoja, ja niiden keskinäisistä leikkaussuhteista voidaan tehdä havaintoja 
laajoilla alueilla. Eri-ikäiset diabaasit ja muut mafiset juonikivet ovat koostumuksensa, 
tekstuurinsa ja leikkaussuhteidensa perusteella jaettavissa ryhmiin: oliviini-, pyrokseeni- ja 
sarvivälkediabaasit, amfiboliitti-, porfyriitti-, lamprofyyri- ja gabrojuonet. Kun osasta juo- 
nia on radiometrisiä ikäyksia ja paleomagneettisia mittauksia, juonia ja niiden leikkaamia 
syväkiviä voidaan korreloida keskenään entista paremmin. 

Mafisten juonikivien lisäksi alueella on useita eri-ikäisiä felsisia ja intermediaarisia juo- 
niparvia. Paikoin samassakin paljastumassa on useita erilaisia porfyyri-, apliitti-, pegma- 
tiitti- ja muita granitoidijuonia. Koska alueella on lukuisia eri-ikäisiä graniitti-intruusioita, 
saattaa olla äärimmäisen vaikeaa tietää, mihin graniittiin havaitut juonet ja juoniparvet liit- 
tyvät. 

Sekä felsiset että mafiset juonet ovat yhteydessä tiettyihin intruusioihin tai deformaatio- 
vaiheisiin, joten niiden avulla saadaan huomattavasti lisätietoa alueen geologisesta kehityk- 
sestä. 

Esiintyminen 

Jo ensimmäisistä alueellisista kartoituksista lähtien on diabaaseista ja muista mafisista 
juonista mainintoja alueen geologisissa kuvauksissa. Geologisiin karttoihin niita ryhdyttiin 
merkitsemään ensimmäisestä 1 : 200 000 -mittakaavakesta kartasta lähtien (Moberg 
1879a). Osaan näistä kartoista diabaasit on painettu samalla värillä kuin dioriitit, joten niitä 
ei kartalta voi erottaa toisistaan (Gylling 1888a, Moberg 1890a). Osaan kartoista suurimmat 
oliviini- ja pyrokseenidiabaasit on merkitty omalla karttavarilläan (Frosterus & Sederholm 
1890a, Frosterus 1891, 189313). 

Sarvivalkediabaasijuonia ja muita emäksisia juonia ryhdyttiin merkitsemään 1 : 100 000 
-mittakaavaisiin karttoihin ensin kirjainsymbolein (Edelman 1973) ja myöhemmin (esim. 
Ehlers & Ehlers 1978) niin, että juonen tai kapeiden juonten parven suuntaa ja esiintymis- 
kohtaa kuvaa viiva ja kirjainsymboli. 

Aeromagneettisilta korkealentokartoilta voi helposti havaita leveiden pyrokseeni- ja oli- 
viinidiabaasien aiheuttamat positiiviset anomaliat. Sen sijaan kapeampien sarvivälkedia- 
baasien paikantaminen ei onnistu, koska manuaalisessa kartanpiirrossa kapeiden juonien 



aiheuttamat selvätkin "piikit" on poistettu, koska niitä on pidetty rekisterilaitteiston häiri- 
öinä. Tämän takia esim. Föglön juoniparven rajaamiseksi suoritettiin magneettisia mit- 
tauksia moottoriveneestä. 

Lounais-Suomessa diabaasit ja muut mafiset juonikivilajit ovat epätasaisesti jakaantu- 
neita (kuva 1). Kuvaan 1 on merkitty vain erityyppiset diabaasit. Niitä vanhempia mafisia 
juonia esiintyy lähes koko alueella. Eniten niitä on Ahvenanmaan saariston eteliiosassa ja 
-0 

Avan alueella: Rapakivialueilta tunnetaan vain harvoja diabaasijuonia. 
Lounais-Suomea on koko Baltian kilven subjotuni- ja jotunidiabaaseja Msittelevissa 

geologisissa ja paleomagneettisissa tutkimuksissa pidetty korreloinnin avainalueena (vrt. 
Pesonen & Neuvonen 1981), sillä alueella on runsaasti juonia, ja ne kuuluvat eri ikaryhmiin 

Suuntaus 

Lounais-Suomen diabaasijuoniparvet ovat keskenään yhdensuuntaisia tai lähes yhden- 
suuntaisia suunnassa N 20'-40' E, joka on myös Ahvenanmaan rapakivialueen itakontak- 
tin suunta. Kartoille on merkitty vain muutamia tätä suuntaa vastaan kohtisuorassa olevia 
diabaasijuonia. Sen sijaan amfiboliitti-, porfyriitti- ja lamprofyyrijuoniparvet leikkaavat si- 
vukiviään monensuuntaisina parvina. 



Luokitusperusteet 

Kirjallisuudessa kaytetty Saaristomeren alueen mafisten juonikivilajien nimistö on vaih- 
televaa. Yleensä se kuitenkin on perustunut tekstuuriin, mineraalikoostumukseen ja raeko- 
koon. Eräiden kivilajien nimien kriteerinä on kaytetty kemiallista koostumusta. Eräistä py- 
rokseenidiabaaseista on kaytetty nimeä ossipiitti, vaikka esim. Sederholm (1934) toteaa, et- 
teivät pyrokseenidiabaasit mineraalikoostumukseltaan ole todellisia ossipiitteja. Hausen 
(1964) kayttaa oliviini- ja pyrokseenidiabaaseista nimitystä grovdiabas niiden karkearakei- 
suuden tahden, sillä oliviinia on vähän, ja se on epätasaisesti jakaantunut. Sarvivalkedia- 
baaseista on kaytetty nimitystä trapdiabaasi niiden esiintymistavan ja niille luonteenomai- 
sen rakoilun (Igelström 1891) vuoksi. Metzger (1960) kayttaa termiä ossipiitti myös juonista, 
joita Ehlers & Ehlers (1977) pitävät trapdiabaaseina. 

Tässä työssä alueen mafiset juonikivilajit on jaettu seuraaviin ryhmiin: 
- oliviinidiabaasit 
- pyrokseenidiabaasit 
- sarvivalkediabaasit 
- amfiboliittijuonet 
- porfyriittijuonet 
- lamprofyyrit 
- gabrojuonet. 
Lamprofyyrit luokiteltaneen kemiallisen koostumuksen perusteella jatkotutkimuksissa 
osittain porfyriiteiksi. Erilaisten diabaasien luokittelu pelkästään tummien päämineraalien 
perusteella on vaikeaa, mutta siihen perustuva nimistö on kuitenkin selkeämpi kuin aikai- 
semmin käytössä ollut. 

Oliviinidiabaasit 

Ahvenanmaan länsipuolella olevat Marketin ja Sankanin kallioluodot seka niiden lahei- 
set karit karttalehden 0034 + 0043 Signilskar alueella (Bergman 1978a) ovat karkearakeista 
diabaasia. Sitä ovat kuvanneet Frosterus & Sederholm (1890b), Sederholm (1892, 1924a, 
1934), Hausen (1964) ja Bergman (1981). 

Diabaasin kontakteja ei tunneta. Hausen (1964) on tulkinnut topografisin perustein sen 
olevan laatta jotunihiekkakiven päällä ja pitää sitä postjotunisena. Marketin oliviinidiabaa- 
sin zirkoneista tehty U-Pb-ianmaaritys antoi tulokseksi postjotunisen iän 1265 1 6  Ma 
(Suominen, tekeillä). 

Marketin oliviinidiabaasi on samanlaista kuin Halsaren -diabaasi Ruotsin puolella (Åh- 
man 1947). Samanikäisiä oliviinidiabaaseja tunnetaan useita Nordingrån - Örnsköldsvikin 
vyöhykkeessa ja Taalainmaalla (Patchett 1978, Welin & Lundqvist 1984). Oliviinidiabaasia 
on myös Eckerön Långviksbådarna -nimisillä luodoilla ja Torpsundissa (Bergman 1979, 
1981). Ahvenanmaan rapakivialueen lounaispuolella on useita diabaaseja, jotka paleomag- 
neettisten tulosten valossa vaikuttavat samanikäisiltä kuin Marketin diabaasi (Neuvonen & 
Grundström 1969). 

Marketin oliviinidiabaasin oliviinipitoisuus vaihtelee huomattavasti, mutta on kuitenkin 
melko alhainen (ks. taulukko 1). Osa oliviinista on muuttunut iddingsiitiksi ja serpentiinik- 
si, mutta muuten kivi on hyvin säilynytta. Se on tasaisen karkearakeista: vain paikoin voi 
havaita plagioklaasin rikastuneen epasaannöllisiksi pieniksi laiskiksi. 

Oliviinidiabaasin modaalinen koostumus laskettiin karkearakeisuuden tahden useista 
hieista. Se on samankaltainen kuin esim. Luvian Sapin, Eurajoen Hankkilan, Euran Äm- 
manpellon ja muiden Satakunnan postjotunisten oliviinidiabaasien koostumus (taulukko 
2). 

Kemialliselta koostumukseltaan Marketin diabaasi on alkalioliviinidiabaasi (taulukko 
3). 



Taulukko 1. Eckerön Marketin ja Sankanin oliviinidiabaasin mineraalikoostumus. Karttalehti 0043 07. 
Table 1. Mineral composition of olivine diabase of Market and Sankan, Eckerö. Map sheet 0043 07. 

Plagioklaasi - Plagioclase 
Augiitti - Augite 
Oliviini - Olivitze 
Opaakit - Opaques 
Apatiitti - Apatite 
Biotiitti - Biotite 
Kloriitti - Chlorite 
Serpentiini - Serpentine 
Iddingsiitti - Zddingsite 
Serisiitti ym - Sericite etc 
Hematiitti - Hematite 
Sarvivalke - Hornblende 

1. A562 GSF 
2. 2A/VOS/76 
3. 2Bl/VOS/76 
4. 2B2/VOS/76 
5. 3A/VOS/76 
6. 3B/VOS/76 
7. 4A/VOS/76 
8. 4B/VOS/76 
9. 5A//VOS/76 

10. 5Bl/VOS/76 

Market, x = 6688,31 y = 562,81 
Market, x = 6688,25 y = 562,90 
Market, x = 6688,25 y = 562,96 
Market, x = 6688,25 y = 562,96 
Market, x = 6688,20 y = 562,90 
Market, x = 6688,20 y = 562,90 
Market, x = 6688,20 y = 562,85 
Market, x = 6688,20 y = 562,85 
Market, x = 6688,20 y = 562,80 
Market, x = 6688,20 y = 562,80 

Pistelaskut - Poini 

Taulukko 2. Satakunnan oliviinidiabaasien mineraalikoostumuksia. 
Table 2. Mineral composition of olivine diabases in Satakunta. 

Market, x = 6688,20 y = 562,80 
Market, x = 6688,30 y = 562,70 
Market, x = 6688,30 y = 562,70 
Market, x = 6688,30 y = 562,70 
Market, x = 6688,35 y = 562,70 
Market, x = 6688,35 y = 562,70 
Sankan, x = 6685,lO y = 565,90 
Market, x = 6688,30 y = 562,70 
Market, x = 6688,30 y = 562,70 

counted by: Anu Karessuo 

Plagioklaasi - Plagioclase 55,O 68.4 58,O 
Augiitti - Augite 26,O 26,4 3,l 
Oliviini - Olivine 3,7 2 9  13,7 
Opaakit - Opaques 6,7 8,3 5,O 
Apatiitti - Apatite 1,4 0,9 1,3 
Biotiitti - Biotite 2.8 1,1 3.1 
Kloriitti - Chlorite 1 S  0 3  2,7 
Serpentiini - Serpentine 2 3  0,6 2 4  
Iddingsiitti - Zddingsite + 
Serisiitti ym - Sericite etc + + + 
Hematiitti - Hetnatite + 0,1 
Muskoviitti - Muscovite 0,1 1,l 0,6 

1. 10A-VOS-76 Sappi, Luvia 1141 05 x = 6819,24 y = 519,03 
2. 10C-VOS-76 Sappi, Luvia 1141 05 x = 6819,21 y = 518,74 
3. 10D-VOS-76 Sappi, Luvia 1141 05 x = 6819,OO y = 518,24 
4. A974-GSF Ämmanpelto, Eura 1134 07 x = 6776,72 y = 562,19 
5. A975-GSF A l  Hankkila, Eurajoki 1132 11 x = 6787,73 y = 532,30 
6. A975-GSF A2 Hankkila, Eurajoki 1132 11 x = 6787,73 y = 532,30 
Pistelaskut - Point counted by 1-3 Anu Karessuo, 4-6 Kristiina Aro 



Taulukko 3. Föglön Kallsholmin pyrokseenidiabaasin (nrot 1 ja 2) ja Eckerön Marketin oliviinidiabaasin (nrot 3 ja 4) kemialli- 
nen koostumus, Niggli-luvut ja CIPW-normit 

Table 3. Chemical composition of thepyroxene diabase of Föglö (No 1-2) and olivine diabase of Market (No 3-4), Niggli 
values and CZPW norms. 
Analysoinut - Analyst Pentti Ojanpera. 

Si02 
Ti02 
*lz03 
Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K2O 
P2°5 

CO2 
H 2 0  + 
H 2 0  - 

Sc 
v 
Cr 
Co 
Ni 
Cu 
Ga 
Y 
Mo 
Zn 
SN 
Pb 

si 
al 
fm 
C 

alk 
ti 
P 
h 
k 
mg 
w 

mt 
il 
hm 
aP 
z 
CC 

sal 
fem 

CIPW normit 
4,22 7,67 
6,60 9,97 

24,90 24,65 
31,12 23,81 

1. 355/LEM/75 Föglö 1014 04 x = 6659,40 y = 479,42 
2. 351/LEM/75 Föglö 1014 04 x = 6659,18 y = 479,22 
3. 1/VOS/76 Market 0043 07 x = 6688,24 y = 563,OO 
4. 2/VOS/76 Market 0043 07 x = 6688,25 y = 562,90 

Pyrokseenidiabaasit 

Ahvenanmaan itäisessä saaristossa on kaksi suurta subjotunista karkearakeista pyroksee- 
nidiabaasijuonta tai juoniparvea. Samanikaisia, karkearakeisia diabaaseja tavataan myös 
Ahvenanmaan rapakivialueen etelareunalla. 

Karttalehtien 1013 Kökar (Suominen 1981) ja 1014 Föglö (Suominen 1980) alueella Fög- 
lön itäosissa ja Sottungan pohjoiskarjessa sijaitseva Föglön diabaasi on lomittaisten juo- 
nien muodostama parvi. En echelon -rakennetulkinta perustuu paitsi geologisiin havaintoi- 
hin myös aeromagneettisiin ja taydentaviin magneettisiin linjamittauksiin. Juoniparvi koos- 
tuu karkearakeisesta pyrokseenidiabaasista ja on seurattavissa n. 35 km:n matkalta. Leveim- 
millään yksittäinen juoni on n. 300 m leveä. 



Föglön diabaasia ovat kuvanneet Frosterus (1893a, 1894), Wahl(1906, 1907), Sederholm 
(1924a, 1934), Hausen (1964), Neuvonen (1970) ja Makipaa (1979). 

Föglön juoniparven pohjoisimmat osat leikkaavat Mosshagan graniittia, jonka zirko- 
nien U-Pb-ikä on 1788 L- 11 Ma (taulukko 7). Rapakiven ja juoniparven ikasuhde oli pit- 
kään arvailujen kohteena, koska juoni on rapakivien itäkontaktin suuntainen eikä leikkaa 
sitä. Radiometrisissa ianmaarityksissa U-Pb menetelmällä Föglön juoniparven iäksi saatiin 
1577 k 12 Ma (Suominen, tekeilla). Kuitenkin on huomattava, että virherajojen puitteissa 
pyrokseenidiabaasit, kvartsiporfyyrijuonet ja rapakivi ovat samanikaisia. 

300 metriä leveän Föglön diabaasin pystyasentoiset kontaktit ovat näkyvissä Kallsholmin 
ja Bergskarin saarilla sekä Sottungassa ja Norrgrynnan luodolla. Diabaasi on kontakteissa 
hyvin hienorakeista, mutta muuttuu metrin päässä kontaktista karkearakeiseksi. Kallshol- 
min itärannalla on diabaasin ja sivukivena olevan granodioriitin välillä hybrideja. Diabaa- 
sissa on paikoin havaittavissa raekoon vaihtelun aiheuttamaa vyöhykkeisyytta. Föglön dia- 
baasi on kvartsipitoinen (taulukko 4) ja poikkeaa myös kemialliselta koostumukseltaan sel- 
västi postjotunisista oliviinidiabaaseista (taulukko 3), sillä se on kvartsinormatiivinen. Juo- 
nessa on havaittavissa erilaisia tyyppejä: normaalista karkearakeisesta ofiittisesta tyypistä 
Vidskarin eteläosassa olevaan anortosiittiseen muunnokseen. Kallsholmilla on muutamia 
kapeita juonen sisäisiä diabaasijuonia, joissa on porfyyrinen juoksurakenne. Föglön juoni- 
parvessa on myös pegmatiittisen karkeita autoliitteja, joiden zirkoneista tehty ikäys antoi 
tulokseksi 1577 f 12 Ma (Suominen, tekeilla). 

Taulukko 4. Pyrokseenidiabaasien ja anortosiitin (7) mineraalikoostumuksia. 
Table 4. Modal compositions of pyroxene diabases and anorthosite (7). 

Plagioklaasi - Plagioclase 
Pyrokseeni - Pyroxene 
Amfiboli - Amphibole 
Opaakit - Opaques 
Biotiitti - Biotite 
Apatiitti - Apatite 
Oliviini - Olivine 
Zirkoni - Zircon 
Kvartsi - Quartz 
Kloriitti - Chlorite 
Serisiitti - Sericite 
Iddingsiitti - Iddingsite 
Serpentiini - Serpentine 
Talkki - Talc 
Aksessorit - Accessories 

1. 119H-VOS-72 Norrön, Nötholm, Sottunga 1014 09 x = 6670,50 y = 480,OO 
2. 286E-VOS-72 Vasterön, Sottunga 1014 08 x = 6668,85 y = 480,15 
3. FA 3-6 Tvidolskar, Föglö 1014 04 x = 6645,45 y = 477,72 
4. NA 1-9 Norra grundet, Sottunga 1014 09 x = 6672,15 y = 480,14 
5. RA 1-7 Långbrok, Kumlinge 1023 10 x = 6681,74 y = 499,80 
6. SA 3-6 Sottunga Storlandet, Sottunga 1014 08 x = 6668,86 y = 480,25 
7. 2-VOS-78 Vastersten, Hammarland 1012 02 x = 6668.90 y = 424,82 

Pistelaskut - Point counted by Bengt Sjöblom 

Ahvenanmaan rapakivialueen lounaispuolella, Vasterstenin, Österstenin ja Dantenin 
saarilla karttalehden 1012 Mariehamn (Bergman 1979, 1981) alueella, on anortosiittinen py- 
rokseenidiabaasimuunnos. Kivi on karkearakeista, ja siinä on paikoin suuria autoliittisiksi 
tulkittuja pyöristyneita anortosiittipegmatiittimurskaleita seka anortosiittipegmatiittisia 
osueita. Zirkonien radiometrinen ikays antoi Vasterstenin anortosiitille saman iän 
(1577 f 13 Ma) kuin Föglön juonelle (taulukko 7). 

Höggrund (0043 07) muodostuu niin karkearakeisesta ja runsaasti plagioklaasia sisalta- 
vasta diabaasista, että Bergman (1981) käyttää siitä nimitystä anortosiitti. 

Vasterstenin anortosiitin tavoin on myös Ahvenanmaan rapakiven etelä- ja lansikontak- 
tien lähellä joukko karkearakeisia diabaaseja: Kungsö, Stora Broskar, Li11 Broskar, Ham- 
marudda ja Möskatan (1012 05) ja Blåklobb (1012 15). Koostumuksensa puolesta nämä ovat 
lähinnä pyrokseenidiabaaseja. Rapakivien läheisyydessä on diabaasien, kvartsiporfyyrin ja 



rapakiven kontaktisuhteista vaikea varmasti päätellä ikäsuhteita. Näitä kontakteja ja niiden 
läheisiä diabaaseja ja diabaasimurskaleita ovat kuvanneet Sederholm (1890, 1934), Froste- 
rus (1892) ja Bergman (1981, 1986). Bergman pitää todennäköisenä, että pyrokseenidiabaa- 
sit ovat keskenään eri-ikäisiä, silla rapakivessa on diabaasimurskaleita ja toisaalta diabaa- 
seista lähtee apofyyseja rapakiveen. 

Korsön saarella, Brandössa, Avan intruusion lounaispuolella karttalehtien 1023 11 ja 12 
alueella on n. 100 m leveä ja n. 3 km pitkä pyrokseenidiabaasijuoni. Juonen kulku on n. 
N 25" E ja kaade pysty. Se ei leikkaa Avan intruusiota. Korsön diabaasi, josta joissakin teks- 
teissä käytetään nimeä Koskenpään diabaasi, on hyvin karkearakeinen. Korsön juonta leik- 
kaa neljä kapeaa hienorakeista juonen sisäistä diabaasijuonta. Korsön juonta ovat kuvan- 
neet Moberg (1890b), Sederholm (1924b, 1934), Springert (1951), Kaitaro (1953), Hausen 
(1964), Neuvonen (1970), Bergman (1973), Ehlers & Ehlers (1977, 1978, 1981) seka Ehlers 
& Bergman (1984). Siitä tehty Rb/Sr-kokokivi-ikays antoi tulokseksi 1600 * 30 Ma (Suomi- 
nen, tekeillä). 

Paleomagneettisissa tutkimuksissa Korsön juonelle saatiin kaanteinen (R) polariteetti 
(Pesonen & Neuvonen 1981). 

Osa pyrokseenidiabaaseista on hienorakeisia. Näiden 5-15 m leveiden juonien keskiosat 
ovat keskirakeisia ja ofiittisia. Esimerkiksi Långbrokin diabaasi (karttalehdellä 1023 10) on 
luettava pyrokseenidiabaasiksi, vaikka se esiintymistavaltaan muistuttaa samalla alueella 
olevia sarvivalkediabaaseja. Sen modaalinen koostumus on taulukossa 4. Ehlers & Ehlers 
(1977) ovat havainneet pyrokseenin määrän lisääntymistä sarvivalkediabaaseissa Ahvenan- 
maan rapakivialueesta itään päin siirryttäessä. 

Sarvivalkediabaasit 

Yleisin diabaasityyppi Lounais-Suomen saaristossa on hienorakeinen vihertavanmusta 
sarvivalkediabaasi, josta on aikaisemmin käytetty nimitystä trapdiabaasi. Sarvivalkedia- 
baasien levinneisyys selviää 1 : 100 000 -mittakaavaisista kallioperakartoista. Ahvenanmaan 
alueelta näitä juonia ovat kuvanneet Ehlers & Ehlers (1977). Heidän julkaisussaan on myös 
luettelo juonien esiintymispaikoista. Sarvivalkediabaaseista on ainakin mainintoja lahes 
kaikissa Lounais-Suomen alueellisissa kuvauksissa ja karttalehtiselityksissa. 

Sarvivalkediabaasijuonet esiintyvät yhdensuuntaisina parvina Kumlingen, Brandön ja 
Sottungan alueilla. Yksittaisiä juonia tavataan Föglössa, missä niitä on harvassa, ja Köka- 
rissa, erityisesti sen pohjoisosissa. 

Valtaosa tunnetuista noin kolmestasadasta juonesta on suunnilleen suunnassa N 30" E. 
Niiden kaade on pysty tai lahes pysty. Juonet ovat leveydeltään muutamasta senttimetrista 
muutamaan metriin, leveimmillaan 10-20 m. 

Kontaktit ovat usein hyvin hienorakeisia ja rapautuneita, ja juonen keskiosassa saattaa 
olla karkeampaa kauniisti ofiittista rakennetta, kuten esim. Sottungan Norra Betesön (1014 
08) juonessa, josta Makipaa (1979) on tutkinut perusmassan ja plagioklaasihajarakeiden ta- 
sapainoja. Plagioklaasihajarakeet ovat olleet kiteytyneina magman tunkeutuessa paikal- 
leen, ja nopeasti jaahtyvan perusmassan plagioklaasi sai alhaisemman anortiittipitoisuu- 
den. 

Sarvivalkediabaasit ovat usein hyvin säilyneitä, vaikka niissä onkin muuttumistuloksia. 
Sarvivalke on ilmeisesti ainakin osittain pyrokseenin muuttumistulos, silla muutamissa juo- 
nissa on pyrokseenijaanteita. Leveimmissa juonissa saattaa olla pyrokseenia jopa paamine- 
raalina, kuten Långbrokin (1023 10) juonessa. Taulukossa 5 on esitetty sarvivalkediabaasien 
modaalisia koostumuksia. 

Osa sarvivalkediabaasijuonista on suoria, osa on tunkeutunut repaleiseen tai kayraan ra- 
koon. Vaikka sarvivalkediabaasit ovat postorogeenisia, muutamat niistä ovat myöhemmin 
deformoituneet (Suominen 1973). Diabaaseja nuorempia pikkusiirroksia on havaittu useis- 
sa paikoissa (kuva 2). 



Taulukko 5. Sarviväikediabaasien mineraalikoostumuksia. 
Table 5. Mineral cotnpositions of hornblende diabases. 

Plagioklaasi - Plagioclase 
Sarviväike - Hornblende 
Opaakit - Opaques 
Serisiitti - Sericite 
Biotiitti - Biotite 
Apatiitti - Apatite 
Epidootti - Epidote 
Kvartsi - Quartz 
Kloriitti - Chlorite 
Aksessorit - Accessories 

1. 120-VOS-72 Nötholmsviken, Sottunga 
2. DA3-3 BörsskBr Kogrundet, Kumlinge 
3. CA2-3 Börsskar Kogrunget, Kumlinge 
4. GA2-3 Börsskar Kogrundet, Kumlinge 
5. UA2-5 Börsskar Kogrundet, Kumlinge 
6 .  LA1-4 Lilla Kvarnskar, Kumlinge 
7. IA3-2 Lill Kingskar, Kumlinge 
8. DA1-1 Degerbrok, Brändö 
9. SS1-1A Slatskar, Kumlinge 

10. RK2-8A Rosmunklobb, Kumlinge 
11. RK7-1B Rosmunklobb, Kumlinge 
12. KH4-2B Kungsholm E, Lumparland 
13. BA1-7 Basskar, Husö, Sottunga 
14. NBI-1C Norra Betesön, Sottunga 
15. TA3-2 Sottunga NW, Sottunga 
16. NA2-4 Norra grundet, Sottunga 

Pistelaskut - Point counted by Bengt Sjöblom 

Sarvivalkediabaasit ovat subjotunisia, mutta ne eivät kaikki ilmeisesti ole keskenään sa- 
manikaisia, vaan edustavat koostumukseltaan hiukan vaihtelevia, eri-ikäisiä purkauksia. 
Mosshagagraniitissa (1014 06) on sarvivalkediabaasisulkeumia (Sederholm 1924a). Peppar- 
nin (1012 05) pohjoiskarjen kvartsiporfyyrimaisessa ~apakivessa on sulkeumana samanlais- 
ta diabaasia. Sarvivalkediabaasijuoniparvi leikkaa Avan ja Seglingen graniitteja (1014 09) 
(Björk 1976), joten juonet ovat naita graniitteja nuorempia. Tämän osoittavat myös radio- 
metriset ikaykset (taulukko 7). Sarvivalkediabaasijuonten suhde rapakiveen on osittain 
avoin. Kungsholmin diabaasi (Bergman 1976) (1012 08) tosin muistuttaa muita sarvivalke- 
diabaaseja ja on rapakivea nuorempi, koska se leikkaa rapakivea. Kumlingen juoniparvesta 
Börsskarilta on saatu Rb/Sr-kokokivimenetelmalla ikä 1599 k 26 Ma (Suominen, tekeillä). 

Edelman (1972) pitää Houtskarista (1041 04) kuvaamaansa spiliittista diabaasijuonta 
suunnaltaan ja koostumukseltaan ja lisäksi myös iältään muista sarvivalkediabaaseista 
poikkeavana. Mantelirakenteen perusteella se on mahdollisesti myös pinnallisempaa pur- 
kausta. Ehlersin & Ehlersin (1977) kuvaamat kaksinkertaiset juonet osoittavat sarvivalke- 
diabaaseja olevan ainakin kahdenikaisia. Sarvivalkediabaasien leikkaussuhteet ja murska- 
leet rapakivissa osoittavat samaa. 

Turun saaristossa Houtskarista Iniön kautta Kustavin eteläosiin ulottuva leveä sarvival- 
kediabaasien muodostama parvi on Kumlingen juoniparven suuntainen (Stedt 1984). Juo- 
net muistuttavat koostumukseltaan ja esiintymistavaltaan Ahvenanmaan itäisen saariston 
sarvivalkediabaaseja (kuva 2). 

Iniön karttalehden alueella on runsaasti sarvivalkediabaasijuonia (Ehlers et al. 1986). 
Korppoon (1032) karttalehtialueen länsiosassa on samansuuntainen juoniparvi (Suominen, 
1987), joskin se on harvempi kuin Iniön juoniparvi. 

Muuallakin Turun saaristossa tavataan leikkaavia diabaasijuonia. Niitä ovat kuvanneet 
Gullkronan ja Nauvon alueilta Edelman (1949, 1956, 1960, 1973, 1985), Korppoon - Nau- 
Von tienoilta Hausen (1940, 1944) seka Paraisilta Laitakari (1921) ja Metzger (1945). 



Kuva 2. Sarvivalkediabaasijuoni. 
Fig. 2. Hornblende diabase dyke. 
Börsskar, Houtskar. Karttalehti - Map-sheet 1032 06, x = 6678,2, y = 513,l. 
Valokuva - Photo B. Sjöblom. 

Diabaasijuonia on Lounais-Suomessa myös mantereella. Piikkiössä Turun ohitustien 
leikkauksessa on kaksi diabaasijuonta. Niiden leveydet ovat n. 20 cm ja n. 1 m. Leveamman 
juonen (kuva 3) suunta on N 60" E/80° SE. Juonet leikkaavat sivukivenaan olevan suoni- 
gneissin liuskeisuutta lähes konformisti. Juonen kontaktit ovat hienorakeiset. Kapeampi 
juoni näyttää voimakkaasta rapautumisesta päätellen alkuaan jahmettyneen lasiksi kuten 
12 km lounaaseen sijaitseva Kirjalan juoni (Pehrman 1933). Rapautuminen voi johtua myös 
sulfidien rikastumisesta hienorakeiseen kontaktivyöhykkeeseen (Makipaa 1979). Diabaasin 
päämineraalit ovat plagioklaasi (An,,), augiitti, amfiboli, kvartsi ja opaakki. Aksessorisi- 
na mineraaleina on kloriittia, biotiittia, karbonaattia ja epidoottia. Diabaasia ja suoni- 
gneissia leikkaa myös kuvassa 3 näkyvä ruhje, joka osoittaa kallioperan deformoituneen 
myös tällä seudulla vielä diabaasin tunkeutumisen jälkeen. 



Kuva 3. Suonigneissiä leikkaava diabaasijuoni. Juonen leveys 1 m. - 

Fig. 3. Diabase dyke intersecting veined gneiss. Width of the dyke: 1 m. 
Kylänpää, Piikkiö. Karttalehti - Map-sheet 2021 03, x = 6703,68, y = 418,85. 
Valokuva - Photo 1. Laitakari. 

Amfiboliittijuonet 

Erilaisten diabaasien lisäksi Lounais-Suomessa tavataan useantyyppisiä ja -ikäisiä mafi- 
sia juonikivilajeja: amfiboliitti-, lamprofyyri-, porfyriitti- ja gabrojuonia. Esimerkkinä ma- 
fisten juonikivien moninaisuudesta on kuvan 4 suuri rantapaljastuma Vastra Sundskarilta, 
jossa erilaiset alueen diabaaseja vanhemmat mafiset juonet leikkaavat toisiaan. Kuvan oike- 
an alareunan juonta leikkaa kambrihiekkakivijuoni kuvan ulkopuolella. Paljastumassa on 
myös graniittisia juonia. 

Arnfiboliittijuonet ovat tavallisesti emaksisista juonista vanhimpia (kuva 5). Monet niis- 
tä ovat poimuttuneita sekä liikuntojen yhteydessä boudinoituneita ja breksioituneita. 
Lounais-Suomen saaristossa on usean ikäisiä amfiboliittijuonia (Sederholm 1934, Bergman 
1981), joiden keskinäisten leikkaussuhteiden (kuvat 5-9) ja juonia breksioivien graniitti- 
juonien (vrt. Edelman & Jaanus-Jarkkala 1983) avulla voidaan selvittää alueen deformaati- 
on kehitystä (vrt. Stålhös & Björk 1984). Tukholman länsipuolelta on vastaavista amfiboliit- 
tijuonista saatu ikä maaritetyksi molemmin puolin 1800 milj. vuoden. Tähän ajankohtaan 
sijoittuu graniitti-intruusioita ja plastista deformaatiota seka metamorfoosin huippu (Stål- 
hös & Björk 1984). 



Kuva 4. Mafisten juonikivilajien leikkaussuhteita. 
Fig. 4. Cutting relations o f  some mafic dyke rocks. 
1. graniittia - granite, 2. gabroa - gabbro, 3. "vulkaniittia" - "volcanics", 4. plagioklaasi-uraliittiporfyriittia - plagioclase 
uraliteporphyrite, 5. uraliittiporfyriittia - uraliteporphyrite, 6. "ultraemaksista" kivilajia - "ultrabasic" rock, 7. amfiboliit- 
tia - amphibolite. Vastra Sundskar, Föglö. Karttalehti -oMap-sheet 1011 09, x = 6645,2, y = 447,2. 
Kartakkeen laatineet - Sketch map compiled by: Karita Aker, Jari Ohberg, Veli Suominen. 



Amfiboliittijuonet ovat hienorakeisia ja tummanvihertävän mustia. Ne sisältävät pääasi- 
assa sarvivälkettä ja plagioklaasia (taulukko 6). Niissä on usein havaittavissa heikko, joskus 
selvä kontaktien suuntainen liuskeisuus; kontakteja leikkaava liuskeisuus on harvinainen. 
Amfiboliittijuonet ovat yleensä metamorfoituneita diabaasijuonia. 

Kuva 5. Plagioklaasi-uraliittiporfyriittijuoni leikkaa gra- 
nodioriittia lavistavaa amfiboliittijuonta. Kaikkien kuvien 
numerolaatta 12 cm. 
Fig. 5. Plagioclase uralite porphyrite dyke cutting a narrow 
amphibolite vein, which in turn cuts the granodiorite. 
Number plate 12 cm in every picture. 
Pieni luoto Råbockskarista n. 400 m kaakkoon, Föglö. 
Little skerry about 400 rn SE of Råbockskar, Föglö. Kartta- 
lehti - Map-sheet 1013 05, x = 6636,7, y = 477,l. 
Valokuva - Photo Henrik Sundsten. 

Kuva 6. Amfiboliittijuoni, jota leikkaa samansuuntainen 
apliittijuoni granodioriitissa. 
Fig. 6. Amphibolite dyke cut by a parallel aplite dyke in 
granodiorite. 
Syndersbådan, Föglö. Karttalehti - Map-sheet 1013 05, x 
= 6633,4, y = 477,8. 
Valokuva - Photo Veli Suominen. 

Taulukko 6. Amfiboliittien mineraalikoostumuksia 
Table 6. Modal coniposition of anipllibolite dykes 

Plagioklaasi - Plagioclase 
Sarvivalke - Hornblende 
Opaakit - Opaques 
Biotiitti - Biotite 
Apatiitti - Apatite 
Epidootti - Epidote 
Zirkoni - Zircon 
Kvartsi - Quartz 
Kloriitti - Cldorite 
Serisiitti - Sericite 
Titaniitti - Titanite 
Aksessorit - Accessories 

1. VS 2-lC, Vastra Sundskar, Föglö 101 1 09 x = 6645,13 y = 447,29 
2. VS 5-lC, Vastra Sundskar, Föglö 101 1 09 x = 6645,13 y = 447,29 
3. EN 1-lB, Enklinge, Kumlinge 1023 08 x = 6692,85 y = 485,82 

Pistelaskut - Point counted by Bengt Sjöblom 



Kuva 7. Amfiboliittijuoni, joka leikkaa granodioriittia ja siinä olevaa apliittia. 
Fig. 7. Amphibolite dyke cutting aplite in granodiorite. 
Lågskar, Lemland. Karttalehti - Map-sheet 1011 05, x = 6637,10, y = 439,73. 
Valokuva - Photo Veli Suominen. 

Kuva 8. Granodioriitissa oleva amfiboliittijuoni, jossa on karkeammat gabromaiset reunat. Pegmatiittijuonet ja nuorim 
apliittijuonet leikkaavat granodioriittia ja amfiboliittijuonta. 
Fig. 8. Amphibolite dyke with gabbroic borders in granodiorite; pegrnatite and aplite - the youngest - dykes cut these 
ders. Hamnskar, Föglö. Karttalehti - Map-sheet 1013 05, x = 6637,6, y = 476,6. 
Valokuva - Photo Risto Virkkunen. 
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Kuva 9. Koostejuoni, jossa tonaliitti ja apliitti leikkaavat gabroreunaista amfiboliittijuonta, mutta eivat sen ulkopuolella ole- 
vaa granodioriittia. 
Fig. 9. Composite dyke in granodiorite consisting of arnphibolite with gabbroic margins, tonalite and aplite. 
Mellan Askskär, Föglö. Karttalehti - Map-sheet 1011 12, x = 6647,9, y = 453,9. 
Valokuva - Photo Veli Suominen. 

Lamprofyyrijuonet 

Lamprofyyrit ovat tummia ja hienorakeisia juonikivia. Niissä on havaittavissa perusmas- 
saa selvästi karkeampia sarvivalke-, pyrokseeni- ja biotiittihajarakeita, kun taas plagioklaa- 
sihajarakeet puuttuvat (Streckeisen 1979). Lamprofyyrijuonia on runsaasti kahdella eri alu- 
eella Lounais-Suomen saaristossa. Kökarin ja Föglön etelapuoleisessa saaristossa ne ovat 
melko yleisiä. Sederholm (1924b, 1934) on kuvannut Kökarin lamprofyyreja. Osa lampro- 
fyyrijuonista on raitaisia. Ne eivat kontaktisuhteidensa perusteella ole ajoitettavissa kovin 
tarkasti, sillä ne leikkaavat vain synorogeenisia ja myöhaisorogeenisia syvakivia ja niihin 
liittyviä pintakivilajeja. Åvan alueen lamprofyyrijuonet Brandössa leikkaavat sateittaisesti 
muodostumaa ja sen sivukiviä (Sederholm 1924a, b, 1934, Boström 1951, Kaitaro 1952, 
1953, 1954, 1956, 1960, 1961, Bergman 1971, 1973, Ehlers & Bergman 1984). 

Porfyriittijuonet 

Ahvenanmaan saariston eteläosissa karttalehtien 1011, 1013 ja 1031 alueilla on monin 
paikoin emaksisia juonia ja juoniparvia, jotka tekstuurinsa ja koostumuksensa perusteella 
on luokiteltu plagioklaasi-, plagioklaasi-uraliitti- tai uraliittiporfyriiteiksi (kuva 10). Rajan- 
veto lamprofyyrien ja uraliittiporfyriittien välillä on kenttäolosuhteissa vaikeaa. 

Porfyriittijuonet on Sederholmin (1924a, 1934) julkaisuissa tulkittu osin lamprofyyreiksi 
ja amfiboliiteiksi. Porfyriittijuoniin liittyy usein myös monista erilaisista juonista muodos- 
tuvia koostejuonia (composite dykes). Magnusson (1940) on kuvannut mafisia juonia Upp- 
landin Herrängin alueelta läheltä Ahvenanmaata. Siellä esiintyvät vihreäkivijuonet muis- 
tuttavat koostumukseltaan ja esiintymistavaltaan Saaristomeren alueen emaksisia juonia, 
etenkin plagioklaasi- ja uraliittiporfyriittijuonia. 



Kuva 10. Uraliitti-plagioklaasiporfyriittijuoni graniitissa. Kuva-alan ulkopuolella juonta leikkaa apliitti. 
Fig. 10. Uralite plagioclase porphyrite dyke in granite. Outside the picture area these are cut by an aplite dyke. 
Söderklappen, Föglö. Karttalehti - Map-sheet 1011 12, x = 6642,5, y = 456,2. 
Valokuva - Photo Veli Suominen. 

Gabrojuonet 

Gabrojuonet ovat melko tavallisia Ahvenanmaan eteläisimmillä saaristoalueilla. Niitä on 
kahta tyyppiä. Keskirakeinen gabro esiintyy usein melko kapeina juonina ja muistuttaa 
esiintymistavaltaan samanlevyisiä amfiboliittijuonia. Huomattavasti yleisempi tyyppi on 
uraliittigabro, joka esiintyy muutaman kymmenen metrin levyisinä, usein raitaisina, hyvin 
karkearakeisina juonina tai pieninä massiiveina. Raitaisuus on magmaattista kerrokselli- 
suutta (kuva 11). 

Paleomagnetismi 

Lounais-Suomen diabaasien ja mafisten juonien paleomagneettisia tutkimuksia ovat 
tehneet Neuvonen (1965, 1970, 1978), Neuvonen & Grundström (1969), Pesonen & Neuvo- 
nen (1981), Palmu (1982), Pesonen (1983) sekä Pesonen et al. (1985). Koska osasta paleomag- 
neettisesti tutkittuja juonia on myös radiometrisiä iänmäärityksiä, Lounais-Suomen emak- 
siset juonet ovat olleet kiintopisteinä Baltian kilven napavaelluskayrän laatimisessa (Peso- 
nen & Neuvonen 1981). Paleomagneettisten mittausten perusteella voidaan toisaalta tätä 
käyrää hyväksi käyttäen määrittää juonten ikä (vrt. Pesonen 1983). Kirjalan diabaasista mi- 
tattu paleomagneettinen suunta osoittaa sen iältään subjotuniseksi (Palmu 1982). Alusta- 
van mittauksen mukaan Piikkiön diabaasin paleomagneettiset arvot vastaavat Kirjalan dia- 
baasin tuloksia (L. Pesonen, pers. comm.). 

Lounais-Suomen emäksisten juonien paleomagnetismia on käsitelty tarkemmin Pesosen 
(1987) artikkelissa tässä julkaisussa. 



Kuva 11. Lähikuva n. 30 m leveästä raitaisesta lähes pystystä uraliittigabrojuonesta. 
Fig. 11. Close-up of  a steeply dipping, banded uralite gabbro dyke about 30 rn wide. 
Björkör, Föglö. Karttalehti - Map-sheet 1011 12, x = 6647,60, y = 456,70. 
Valokuva - PhotoVeii Suominen. 

Baleovulkanismi / Juonivulkanismi 

Osa Saaristomeren alueen juonikivilajeista on tulkittavissa rakopurkauskanaviksi. Toi- 
saalta aivan alueen lounaisimmassa kolkassa Lågskarin kartta-alueella on merkkejä myös 
vulkaanisten piippujen olemassaolosta. Vastra Sundskarin saaren pohjoispaassa on porfy- 
riittijuonia muistuttava, mutta niita leikkaava ilmeisesti vulkaaninen piippu. 

Eräitä diabaasijuonia on pidetty melko pinnallisina tekstuurinsa ja mantelirakenteensa 
perusteella (Edelman 1972). Aivan alueen lansireunalla olevat oliviinidiabaasit on tulkittu 
kerrosjuoniksi. 

Lounais-Suomen mafisten juoniparvien stratigrafinen asema 

Osasta Lounais-Suomen mafisia kivilajeja ja niita leikkaavia syvakivia on tehty radio- 
metrisia ikayksia. Ikaykset on tehty eri menetelmin, joten ne eivät sellaisenaan ole keske- 
nään vertailukelpoisia; eri menetelmin saadut tulokset saattavat kuvata kivilajin kehityksen 
eri vaihetta. 

Lounais-Suomen ja Saaristomeren alueen kivilajien keskinäistä ikajarjestysta on selvitet- 
ty myös kenttahavaintojen perusteella (Harme 1960). Alueen kivilajien ikaystulokset on esi- 
tetty taulukossa 7. 

Lounais-Suomen saaristossa on detaljikartoituksien avulla mahdollista saada vielä lisä- 
tietoa eri juoniparvien leikkaussuhteista. Tähänastisissa kartoituksissa ja alueellisissa tutki- 
muksissa on ollut tärkeintä selvittää eri juoniparvien suhteellinen ikajarjestys. Aikaisem- 
min on saatu selville alueen granitoidien suhteellinen ikajarjestys tarkastelemalla, mitkä 
emaksisista juonista leikkaavat eri granitoideja. Alueellisissa tutkimuksissa löytyneiden 
emaksisten juonien avainalueiden analyyttisempi tutkimus tuonee lisätietoa koko alueen 
geologisesta kehityksestä (vrt. Patchett et al. 1981). 



Taulukko 7. Lounais-Suomen emaksisiin juonikiviin liittyviä ikiä. 

Ikä (Ma) Menetelmä 

Paieont. 
Paleont. 
U-Pb z 
Rb-Sr kk 
Geol. 
U-Pb z 
Rb-Sr kk 
u-Pb z 
Geol. 
Rb-Sr b 
U-Pb z 
U-Pb z 
U-Pb z 
U-Pb z 
u-Pb z 
U-Pb z 
u-Pb z 
U-Pb z 
Rb-Sr kk 
Geol. 
Geol. 
Geol. 
Geol. 
Geol. 
Geol. 
U-Pb 
Rb-Sr kk 
U-Pb z 
U-Pb z 
u-Pb z 
Geol. 
U-Pb 2, t 
U-Pb z 
U-Pb z 
U-Pb z 
U-Pb t 
U-Pb z 

Muodostumat Viite 

Ordovikikalkkikivi Lumparnin pohjassa 
Kambrihiekkakivijuonet 
Oliviinidiabaasi, Market, Eckerö 
Jotunihiekkakivi Ahvenanmeren ia 
Pohjanlahden pohjassa 
Anortosiitti. Vastersten. Hammarland 
Px diabaasi; Vidskär, ~ ö g l ö  
Px diabaasi, Kallsholm, Föglö 
Sv diabaasi rapakivessa, Kungsholm, Jomala 
Kv porfyyrijuoni, Källholm, Ava, Brandö 
Kv porfyyrijuoni, Källholm, Ava, Brandö 
Kv porfyyrijuoni, Jyddö, Föglö 
Kv porfyyri, Hammarudda, Hammarland 
Kv porfyyri, Blhklobb, Eckerö 
Rapakivi. Eckerö 
~apakivi ,  Getabergen, Geta 
Rapakivi, Kökarsfiarden, Söderharun, Kökar 
~abakivi ,  ~us t av in  - ~ e h m a a n  massiivi 
Px diabaasi, Korsö, Brandö 
Diabaasijuonia 
Amfiboliittijuonia 
Gabrojuonia 
Porfyriittijuonia 
Lamprofyyrijuonia 
Amfiboliit~ijuonia 
Graniitti, Ava, Brandö 
Graniitti, Mosshaga, Högskar, Sottunga 
Graniitti, Mosshaga, Salskar ja Vandskar 
Graniitti, Ytterklobb, Lemland 
Graniitti, Seglinge, Kummelskar, Kumlinge 
Amfiboliittijuonia 
Graniitti, Mörskar, Karingen, Kökar 
Granodioriitti, Bockholm, Kumlinge 
Granodioriitti, V. Rödgrund, Sottunga 
Gabropegmatoidi, Svartgrund, Föglö 
Granodioriitti, Algersö, Föglö 
Granodioriitti, Algersö, Föglö 

1. Tynni 1982 
2. Suominen (tekeillä) 
3. Kouvo 1979 
4. Floden & Winterhaiter 1981 
5. Bergman 1976 
6. Vaasjoki 1977 
7. Bergman 1981 
8. Welin ym. 1983 
9. Patchett ym. 1981 

10. Patchett & Kouvo 1986 

zirkoni 
monatsiitti 
titaniitti 
biotiitti 
kokokivi 
pyrokseeni 
kvartsi 
sarvivälke 



Table 7. Ages of rock formations connected with mafic dykes in southwestern Finland 

Age (Ma) Method Formations Reference 

Paleont. 
Paleont. 
U-Pb z 
Rb-Sr w .r 
Geol. 
U-Pb z 
Rb-Sr w.r 
U-Pb z 
Rb-Sr w.r 

Rb-Sr b 
U-Pb z 
U-Pb z 
U-Pb z 
U-Pb z 
U-Pb z 
U-Pb z 
U-Pb z 
U-Pb z 
Rb-Sr w.r 
Geol. 
Geol. 
Geol. 
Geol. 
Geol. 
Geol. 
U-Pb z 
Rb-Sr w.r 
U-Pb z 
U-Pb z 
u-Pb z 
Geol. 
U-Pb Z, t 
U-Pb z 
U-Pb z 
U-Pb z 
U-Pb t 
u-Pb z 

Ordovician limestone at Lumparn 
Cambrian sandstone dykes 
Olivine diabase, Market, Eckerö 
Jotnian sandstone at the bottom of Åland 
Sea and Gulf of Botnia 
Anorthosite, Vastersten, Hammarland 
Px diabase, Vidskar, Föglö 
Px diabase, Kallsholm, Föglö 
Hbl diabase, Börsskar, Kumlinge 
Hbl diabas in rapakivi, Kungsholrn, Jomala 
Q porphyry dyke, Kallholm, +va, Brandö 
Q porphyry dyke, Kallholm, Ava, Brandö 
Q porphyry dyke, Jyddö, Föglö 
Q porphyry, Hammarudda, Hammarland 
Q porphyry, Blåklobb, Eckerö 
Rapakivi, Eckerö 
Rapakivi; Getabergen, Geta 
Rapakivi, Kökarsfiarden, Söderharun, Kökar 
Rapakivi, Kustavi -- ~ e h m a a  massif 
Px diabase, Korsö, Brandö 
Diabase dykes 
Amphibolite dykes 
Gabbro dykes 
Porphyrite dykes 
Lamprophyre dykes 
Amphiboiite dykes 
Granite, Ava, Brandö 
Granite, Mosshaga, Högskar, Sottunga 
Granite, Mosshaga, Salskar and Vandskar 
Granite, Ytterklobb, Lemland 
Granite, Seglinge, Kummelskär, Kumlinge 
Amphibolite dykes 
Granite, Mörskar, Karingen, Kökar 
Granodiorite, Bockholm, Kumlinge 
Granodiorite, V. Rödgrund, Sottunga 
Gabbro pegmatoid, Svartgrund, Föglö 
Granodiorite, Algersö, Föglö 
Granodiorite, Algersö, Föglö 

1. Tynni 1982 
2. Suominen (in prep.) 
3. Kouvo 1979 
4. Floden & Winterhalter 1981 
5. Bergman 1976 
6. Vaasjoki 1977 
7. Bergman 1981 
8. Welin et al. 1983 
9. Patchett et al. 1981 

10. Patchett & Kouvo 1986 

z zircon 
m monazite 
t titanite 
b biotite 
w.r whole rock 
Q quartz 
Px pyroxene 
Hbl hornblende 
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SATAKUNNAN POSTJOTUNISET DIABAASIT 

Arja Hamalainen 

Hamalainen, Arja, 1987. The Postjotnian diabases of Satakunta. Geologian tutki- 
muskeskus - Geological Survey of Finland, Tutkimusraportti -Report of Investi- 
gation 76, 173-178. 2 figures, 2 tables. 

The Postjotnian olivine diabases in Satakunta, which are 1250-1270 Ma in age, 
form extensive dykes and sills cutting the Svecofennian bedrock, the rapakivi of Lai- 
tila and the Jotnian sandstone. The diabase is tholeiitic in composition and subophi- 
tic in texture. Its main minerals are plagioclase, augite, olivine and ilmenomagnetite. 
The small dykes show chilled margins. In the contacts of large dykes palingenesis and 
hybridization have been observed. The map shown gives a revised picture of the 
Jotnian area of Satakunta. 
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Satakunnan jotunialue sijaitsee Porin yleiskarttalehdellä 11 proterotsooisten svekofen- 
nisten liuskejaksojen välissä. Seudun svekofenniset liuskeet muodostuvat paaasiassa meta- 
sedimenteista, mutta myös vulkaanisperaisia liuskeita on mm. Säkylässä. Niihin n. 1900 Ma 
sitten intrudoitunut granodioriittinen aines muodostaa yhdessä liuskeiden kanssa jotunia- 
luetta ympäröivän migmatiitin. 

Satakunnan jotunialueella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa jotunista hiekkakivea, post- 
jotunista diabaasia sekä Laitilan subjotunista rapakivea satelliitteineen. Rapakivi leikkaa 
jyrkästi metamorfista kallioperää. Sen ikä vaihtelee 1501 * 11 Ma:sta 1573 -i 8 Ma:een 
(Vaasjoki 1977). 

Satakunnan jotunihiekkakivi kuuluu Baltian kilven vanhimpiin tunnettuihin metamor- 
foitumattomiin sedimentteihin (Simonen 1980). Se on säilynyt eroosiolta laajassa luode- 
kaakkosuuntaisessa hautavajoamassa, joka sijaitsee Porin, Satakunnan Pyhäjarven ja Lu- 
vian välillä Kokemäenjoen etelapuolella. Alustavat iänmääritykset antavat hiekkakivelle 
1300-1400 Ma:n iän (Kouvo 1976). 

Satakunnan postjotuninen oliviinidiabaasi on Etelä-Suomen prekambrisen kallioperän 
nuorin kivilaji, iältään 1250-1270 Ma (Kouvo 1976, Suominen, tekeilla). Se leikkaa meta- 
morfoitunutta peruskalliota, rapakiveä sekä jotunista hiekkakiveä. Diabaasi kohoaa kallio- 
selänteinä hiekkakivitasangolta, mutta peruskallio- ja rapakivialueella topografiassa ei ole 
havaittavaa eroa. 

Satakunnan jotunialueen karttakuva on muuttunut A. Laitakarin (1925) tulkinnasta 
huomattavasti. Nykyinen karttakuva (Hämäläinen 1985, kuva 1) perustuu paaasiassa to- 
pografian ja aeromagneettisten korkealentokarttojen hyväksikäyttöön, maastotöihin, suul- 
lisiin tiedonantoihin sekä varsinkin karttalehden 1133 Yläne (Vorma & Niemelä, tekeilla) 
osalta uuteen kartoitukseen. Kuvassa 1 esitettyyn karttaan on lisäksi tehty vähäisiä korjauk- 
sia kesällä 1985 suoritettujen kairausten perusteella. 

Postjotuninen oliviinidiabaasi esiintyy Satakunnan alueella juonimuodostumina seka 
laajoina vaaka-asentoisina kerrosjuonina. Suuntahavaintoja alueelta on niukasti. Nakkilan 
Leistilanjarvellä (karttalehti 1143 04, x = 6805,15, y = 550,82) diabaasin ja hiekkakiven 
kontaktin suunta on N 10" W/75" W. Ko. ojaleikkauksessa on hiekkakivessä useita jopa 
kymmenien metrien pituisia kerrosmyötäisiä diabaasiapofyysejä. Euran Kiperjärvellä (1134 
07, x = 6774,18, y = 562,OO) diabaasin ja hiekkakiven kontaktin suunta on N 20" E/75" 
W. Laitilan Suontaassa (1133 03, x = 6760,85, y = 543,21) on diabaasikerrosjuonen ja rapa- 
kiven kontaktin suunnaksi havaittu N 25" E/15" W (Kahma 1941). Hinnerjoen kirkolla 
(1133 06, x = 6765,26, y = 553,86) olevan n. 25 cm leveän diabaasijuonen suunta on N 10" 
E/90°. 

Rapakivialueella diabaasi on yleensä muutaman sadan metrin levyisinä leikkaavina juo- 
nina, mutta hiekkakiviallasta lähestyttäessä juonten kerrosmainen luonne yleistyy. Perus- 
kallioalueella Kokemäenjoen pohjoispuolella on myös muutama vähäisempi postjotuninen 
diabaasijuoni (DB 11-13, Pihlaja 1987). Hautavajoaman etelapuolella havaitut diabaasit 
ovat laaja-alaisempia. 

Hiekkakivialueella oliviinidiabaasi peittää laajoja alueita. Monet diabaasialueet noudat- 
tavat hiekkakivialtaan luode-kaakkosuuntaa, mutta myös koillis-lounainen suunta on ylei- 
nen. Nakkilan ja Eurajoen Kuivalahden välisellä alueella diabaasit ovat levinneet purkaus- 
kanavistaan huomattavan laajoille alueille muodostaen kilometrien levyisiä kerrosjuonia. 
Niiden paksuudesta ei ole varmaa tietoa. 

Aeromagneettisten häiriöiden perusteella hiekkakivialtaan merenalaisella jatkeella on 
sekä pohjois- että eteläkontaktia myötaileviä diabaasijuonia. Eteläkontaktissa, Säpin (1141 
05) länsipuolella juoni laajenee todennäköisesti laajaksi vaaka-asentoiseksi kerrosjuoneksi. 

Satakunnan oliviinidiabaasi on rakenteeltaan selvästi ofiittista. Sen väri on tumma tai vi- 
hertävän tumma. Raekoko vaihtelee juonen leveyden, kontaktin etäisyyden sekä todennä- 
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U 1 SATAKUNNAN POSTJOTUNIDIABAASIT 

Kuva 1. Satakunnan postjotunidiabaasit 
Fig. 1. PasGotnian diabases of Satakunta 



Kuva 2. Diabaasipegmatiittiosue oliviinidiabaasissa. 
Fig. 2. An autolith of diabase pegrnatite in olivine diabase. 
Mäntyluoto, Pori. Kartta - Map 1142, x = 6832.02, y = 524,71. 
Valokuva - Photo A. Hämäläinen. 

köisesti purkauskanavan sijainnin mukaan erittäin karkeasta afaniittiseen. Herkästi morou- 
tuvassa karkearakeisessa diabaasissa on usein 0,l-5 m:n läpimittaisia zirkonirikkaita dia- 
baasipegmatiittiosueita (kuva 2), joita on käytetty ianmaaritykseen. Kemialliselta koostu- 
mukseltaan diabaasi on tholeiittinen (taulukko 1). Sen päämineraalit ovat plagioklaasi, au- 
giitti, oliviini ja ilmenomagnetiitti. Aksessorisesti on apatiittia, serpentiinia ja biotiittia 
(taulukko 2). Usein mukana on myös hiukan kvartsia ja kalimaasalpaa, jotka muodostavat 
keskenään mikrograafista rakennetta (Kahma 1951). Plagioklaasia on 46-66,7 % (Inkinen 
1963), ja se on yleensä vyöhykkeellista. An-pitoisuus on rakeen keskellä 50-65 % ja reunal- 
la 38-45 %. Inkinen (1963) on kuvannut Sapin saarelta neljä postjotunista diabaasityyp- 
pia, mutta niiden laajemmasta levinneisyydestä ei ole tietoa. 

Kahma (1951) on tutkinut oliviinidiabaasin kontakti-ilmiöitä. Kuuman diabaasimagman 
työntyminen piihapporikkaaseen isäntakiveen muodostaa graniittista sulaa, joka tunkeu- 
tuu diabaasin kontaktivyöhykkeeseen. Näin syntyneet palingeeniset juonet ovat yleensa 
0,l-8 cm:n levyisiä ja 2-3 m:n pituisia. Varsinkin rapakivialueen diabaaseihin liittyy hyb- 
ridisaatiota. Hybridikivilajit ovat syntyneet osittain sulaneiden ksenoliittien reagoidessa 
ympäröivän magman kanssa niin, että kontaktit ovat hävinneet kokonaan. Hybridikivien 
koostumus vaihtelee graniitista oliviinidiabaasiin. Hiekkakivessä lähellä diabaasin kontak- 
tia on havaittu myös alhaisen asteen kontaktimetamorfoosia. 

Satakunnan jotunialue liittyy voimakkaaseen luode-kaakkosuuntaiseen heikkousvyö- 
hykkeeseen. Sialkuoren läpi ulottuvien syvämurrosten muodostama suursysteemi noudat- 
taa diagonaalisia suuntia, jotka osaksi vieläkin esiintyvät elävinä siirroksina hiekkakiven 
rajalla ja pitkin Pohjanlahden rantaviivaa Vaasan ja Oulun välillä (Paarma & Marmo 1961). 
Mahdollisesti oliviinidiabaasi on siis työntynyt seismisia episentrumilinjoja pitkin maan- 



Taulukko 1. Satakunnan oliviinidiabaasien kemiallisia koostumuksia, CIPW-normimineraaleja ja differentiaatioindekseja . . 

(DI). 
Table 1. Chemical compositions, CIPW norm minerals and differentiation indexes (DI) of olivine diabases in Satakunta. 

SiO, 
TiO, 
A1203 
Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
SrO 
Bao  
Na,O 
K2O 
'2O5 
H,O + 
H,O- 
cl- - - - - - - 0,07 - - - - - - - - 

Summa 99,87 100,72 99,69 100,24 100,15 100,13 100,lO 100,31 100,17 100,03 99,86 96,72 100,33 94,82 9937 

an 26;16 31;54 31;96 27;57 24,80 28.82 - 4,09 14,69 25,56 28,56 30,93 33,96 32,03 24,75 
ne - 1,26 - 2,43 - - - - - 0,79 - - - - 0,36 
ac - - -  - - - 1,90 - - - - - - - - 
01 fo 8,19 10,56 5,08 7,12 2,43 7,58 - - - 7,07 4,52 - 4,28 - 6.77 

fa 14,28 11,60 6,46 6,96 3,27 10,29 - - - 11,21 4,75 - 3,73 - 5,87 
en 0,09 - 5,83 - 2,42 0,30 1,64 3,34 4,04 - 4,25 12,21 7.61 12.76 - 

fs 0,15 - 6,74 - 2,96 0,37 6,lO 8,84 2.60 - 4,06 9,06 6,02 10,56 - 
d ien  2,66 2,70 2,58 5,52 4,78 2,39 1,81 0,54 10,OO 3,47 2,09 0,41 0,03 - 4 3 9  

fs 4,21 2,70 2,98 4,90 5,83 2,95 6,72 1.42 6,43 5,OO 1,99 0,30 0,02 - 3,61 
wo 6,78 5,50 5,62 10,69 10.67 5,37 8,02 1,87 17,23 8,42 4.17 0,74 0,05 - 8,49 

mt 2,72 3,03 2,83 3,77 6,Ol 3,52 6.28 3,24 6,11 2,89 4,63 4,66 5,22 3,46 5,18 
il 3,87 3,63 4,21 4,16 3,77 3,85 4,61 3,16 9,73 5,20 5,53 5,08 5,20 4,93 5,55 
aP 0,51 0,02 0,84 0,69 0,84 0,21 0,68 0,46 0,32 0,05 1,33 1,35 1.01 0,92 1,04 
fem 43,47 39,75 43,18 43,80 42,98 36,84 37,77 22,86 56,46 43,31 37,33 33,81 33,18 32,63 41,09 

Qu - - - - - - 5,81 1,58 - - 0,31 - 0,56 - 
Or 19,04 19,26 16,66 23,09 27,12 18,04 37.48 16,37 21,71 23,76 23,56 24,55 18,93 24,84 
Ab,, 80,96 80,74 83,34 76,91 72,88 81,96 56,72 82,05 78,29 76,24 76,14 75,45 80,51 75,16 

Qu - - - - - - 5,50 1,05 - - 0,16 - 0.29 - 
Or 10,23 8,96 7,29 11,25 15,33 9,81 35.49 10,85 11,78 12,93 12.55 12.07 9,78 14,34 
Ab 43,49 37,58 36,46 37,47 41,18 4437 53,71 54,36 42,50 41,49 40,56 37,lO 41,60 43,39 
An,, 46,27 53.46 56,25 51,27 43,49 45,62 5,30 33,74 45,72 45,58 46,73 50,83 48,33 42,27 
DI 30,37 28,71 24,86 28,63 32,22 34.35 73,05 28,85 31,13 34,l l  35.26 32,86 34,24 34,16 

1. Oliviinidiabaasi - Olivinediabase. Suontaka, Laitila. Kartta - Map 1133 03, x = 6760,70, y = 54338 (Kahma 1951). 
2. Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Sorkka, Rauma. Kartta - Map 1132 (Kahma 1951). 
3. oliviinidiabaasi (analyysi 2 m kontaktista) - Olivine diabase (analysis 2 m from the contact). Suontaka, Laitila. 

Kartta - Map 1133 03 (Kahma 1951). 
4. Oliviinidiabaasi (irtolohkare) - Olivine diabase (boulder). Ylane. Kartta - Map 1133 11 (A. Laitakari 1925). 
5. Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Suontaka, Laitila. Kartta - Map 1133 03, x = 6760,72, y = 543,60 (Kahma 

1951). 
Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Sappi, Luvia. Kartta - Map 1141 05 (Eskola 1936). 
Diabaasipegmatiitti - Diabasepegmatite. Sappi, Luvia. Kartta - Map 1141 05 (Eskola 1936). 
Diabaasipegmatiitti - Diabasepegmatite. Sappi, Luvia. Kartta - Map 1141 05 (Eskola 1936). 
Megaofiittinen diabaasi - Megaophitic diabase. Sappi, Luvia. Kartta - Map 1141 05 (Eskola 1936). 
Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Sorkan lampi, Rauma. Kartta - Map 1132 (Kahma 1941). 
Oliviinidiabaasi (juonen keskikoostumus) - Olivine diabase (mean composition of the dyke). Kiperjarvenoja, Eu- 
ra. Kartta - Map 1134 07, x = 6874,18, y = 562,OO (Makipaa 1979). 
Oliviinidiabaasi (perusmassan keskikoostumus) - Olivine diabase (average groundmass analysis). Kiperjarvenoja, 
Eura. Kartta - Map 1134 07, x = 6874,18, y = 562.00 (Makipaa 1979). 
Diabaasi (juonen keskikoostumus) - Diabase (mean composition of the dyke). Hinnerjoki. Kartta - Map 
1133 06, x = 6765,26, y = 553,86 (Makipaa 1979). 
Diabaasi (perusmassan keskikoostumus) - Diabase (average groundmass analysis). Hinnerjoki. Kartta - Map 
1133 06, x = 6765,26, y = 553,86 (Makipaa 1979). 
Oliviinidiabaasi (analyysi 60 cm kontaktista) - Olivine diabase (analysis 60 cm from the contact). Kiperjarvenoja, 
Eura. Kartta - Map 1134 07, x = 6874,18, y = 562,OO (Makipaa 1979). 



pinnalle ja levinnyt laajoille alueille muodostaen laakiobasaltteja. Paavulkanismi on tapah- 
tunut 1250-1270 Ma sitten (Kouvo 1976, Suominen, tekeilla). Hautavajoaman syntyyn on 
mahdollisesti vaikuttanut alla olevan magmapesäkkeen tyhjentyminen diabaasin purkau- 
tuessa (1. Laitakari 1983). 

Taulukko 2. Satakunnan diabaasien mineraalikoostumuksia 
Tahle 2. Modal analyses of diabases in Sarakunra 

Kvartsi - Quartz 
Kalimaasalpa - Potassium feldspar 
Plagioklaasi - Plagioclase 
Oliviini - Olivine 
Klinopyrokseeni - Clinopyroxene 
Ortopyrokseeni - Orthopyroxene 
Amfiboli - Amphibole 
Biotiitti - Biotite 
Apatiitti - Apatite 
Opaakit - Opaques 
Muut - Others 
- 

Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Sappi, Luvia. Kartta - Map 1 141 05, x = 6819,01, y = 5 l8,2l (Inkinen 1963). 
Diabaasi - Diabase. Hinnerjoki. Kartta - Map 1133 06, x = 6765,26, y = 553,86 (Makipaa 1979). 
Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Kiperjarvenoja, Eura. Kartta - Map 1134 07, x = 6874,18, y = 562,OO (Maki- 
pää 1979). 
Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Suontaka, Laitila. Kartta - Map 1133 03, x = 6760.65, y = 543,50 (Kahma 
1951). 
Augiittidiabaasi - Augite diabase. Sappi, Luvia. Kartta - Map 1141 05, x = 6819,34, y = 518,80 (Inkinen 1963). 
Megaofiittinen diabaasi - Megaophitic diabase. Sappi, Luvia. Kartta - Map 1141 05, x = 6818,80, y = 518,08 
(Inkinen 1963). 
Diabaasipegmatiitti - Diabase pegrnatite. Sappi, Luvia. Kartta - Map 1141 05, x = 6819,31, y = 518,89 (Inkinen 
1963). 
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VAASAN SAARISTON JA PETOLAHDEN DIABAASIT 

Kristiina Aro 

Aro, Kristiina, 1987. Diabases in the Vaasa archipelago and Petolahti, western Fin- 
land. Geologian tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland, Tutkimusraportti 
- Report of Investigation 76, 178-184. One figure, 2 tables. 

Voluminous Postjotnian olivine and pyroxene diabase sills and dykes are known 
in the Vaasa archipelago, western Finland. They are ca. 1250 Ma old and cut Svecoka- 
relian gneisses and granites NNE-SSW. Geophysical data indicate that the diabase 
sills extend further westwards and southwestwards at the bottom of the Bothnian 
Sea. With respect to their petrography, general occurrence, paleomagnetic properties 
and age relations, these diabases closely resemble the diabases of Ulvo (Sweden) and 
of Satakunta, 100 km to the west and 200 km to the south of the Vaasa area, 
respectively. 

The Petolahti diabase dyke is probably older than the postjotnian diabases in the 
Vaasa archipelago. It is differentiated and over 600 m long. A Ni-Cu ore body is loca- 
ted at  the ESE end of the lens-shaped diabase dyke. 

Key words: diabase, dikes, Proterozoic, Petolahti, Korsnas 
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Vaasan seudun kallioperä koostuu ns. "Vaasan graniitista" ja sitä ympäröivästä laajasta 
ja yhtenäisestä svekofennisesta Etelä-Pohjanmaan liuskevyöhykkeestä (Saksela 1933, Laita- 
kari 1942, Helovuori 1949, Nykänen 1960). Peruskallion katsotaan jatkuvan rannikkovii- 
vasta Ianteen merenpohjassa ilman olennaisia muutoksia. Sen paallä on laajoilla alueilla jo- 
tunisia ja kambrisia sedirnenttejä (Veltheim 1962, Flodén & Winterhalter 1981). Merenkur- 
kun pohjassa on irtokivihavaintojen perusteella päätelty olevan myös Pohjanlahden porfyy- 
ria, joka saattaa liittya rapakiviin (Hausen 1912, Eskola 1928, Veltheim 1962). Vaasan lou- 
naispuolella on merenpohjassa laaja NNE-SSW -suuntainen siirrosvyöhyke (Winterhalter 
1972). 

Vaasan ulkosaaristossa on kaksi 3-4 km:n levyistä, postjotunista diabaasivyöhykettä 
(kuva l), joista ulompi on pituudeltaan n. 20 km ja sisempi n. 15 km (Saksela 1933, Laitaka- 
ri 1942). Ulompi vycfhyke jatkuu mahdollisesti saarten lounaispuolella merenpohjassa 
NNE-SSW -suuntaiseen siirrosvyöhykkeeseen liittyvänä diabaasiselanteenä (Winterhalter 
1972). Bergön saaren luoteispuolella on kolmas, viihäisempi diabaasivyöhyke. 

b + NARPES 

(k 1933, ~ykndil  1%0a, Winterhalter 1972). 
1. Postjotunisia diabaasipaljasturnia - Postjotnian diabose outcrops, 2. Petolahden diabaasijuoni - diabase dyke of 
Petolahti, 3. postjotunisen diabaasin oletettu esiintyminen merenpohjassa - ossurned Postjotnian diabme occurrences in 
the sea bottom. 



Petolahdesta (Ervamaa 1962, Sipilä et al. 1985), Södra Björköstä Korsnäsistä (Nykanen 
1960a, b) ja Kristiinankaupungin pohjoispuolelta (Wiik 1876) tunnetaan yksittäisiä diabaa- 
sijuonia, joiden kuuluminen postjotunisiin diabaaseihin on epävarmaa. Södra Björkön dia- 
baasijuoni (kartta 1242 01, x = 6959,3, y = 502,75) lavistaa migmatiittista kiillegneissiä 
suunnassa n. N 15" W (Nykanen 1960). Petrografialtaan ja yleiseltä esiintymiseltään Vaasan 
saariston diabaasit muistuttavat Satakunnan n. 200 km etelämpänä ja Ruotsin Ulvön (Lar- 
son 1980) n. 100 km lännempänä sijaitsevia postjotunisia diabaaseja. 

Vaasan ulkosaariston diabaasi lavistaa migmatiittigraniittia. Diabaasi on metamorfoitu- 
matonta ja ofiittista. Raekoko on kontaktien läheisyydessä tiivis- tai hienorakeinen. Kauem- 
pana kontaktista kivi on keski- tai karkearakeista. Karkeita, pegmatiittisia osueita on erityi- 
sesti intruusioiden keskiosissa. Diabaasin päämineraalit ovat vyöhykkeinen plagioklaasi 
(An,,-An,,) ja monokliininen pyrokseeni. Myös rombista pyrokseenia ja oliviinia on pai- 
koin runsaasti (taulukko 1). Karkeissa pegmatiittisissa osueissa oliviinia on niukasti. Amfi- 
boleja niissä on sen sijaan enemmän kuin pienirakeisemmissa muunnoksissa (Laitakari 
1942, Nykanen 1960). Postjotunisen oliviinidiabaasin kemiallinen koostumus on esitetty 
taulukossa 2 (analyysi 1). 

Petolahden 5-70 m:n levyinen, linssimäinen differentioitunut diabaasijuoni (karttalehti 
1242 05, x = 6967,6, y = 518,7) leikkaa migmatiittista kiillegneissiä suunnassa N 56" W/80° 
SW. Juonen ikää ei tunneta, mutta Sipilän et al. (1985) mukaan se on todennäköisesti post- 
jotunisia diabaaseja vanhempi. Juoni on seurattavissa yli 600 m ja sen ESE -osaan liittyy 
varhaismagmaattinen Ni-Cu-sulfidimalmi, joka louhittiin vuosina 1971-1973 (Himmi 
1975). Diabaasi on aiheuttanut kontaktimetamorfista, pääosin metasomaattista muuttu- 
mista sivukivessä. Muuttumisvyöhyke on paikoin yli 10 m:n paksuinen. Juonen kapeimpien 
osien ja apofyysien ympärillä muuttumista ei ole havaittavissa. Juoni koostuu eri diabaasi- 
tyypeistä. Ne muodostavat tholeiittisesta koostumuksesta alkavan differentiaatiosarjan, 

Taulukko 1. Vaasan saariston postjotunisten diabaasien modaalisia koostumuksia. 
Table 1. Modal analyses of Postjotnian diabases of Vaasa archipelago. 

Plagioklaasi - Plagioclase 
(An %) 

Oliviini - Olivine 
Pyrokseeni - Pyroxene 
Augiitti - Augite 
Amfiboli - Arnphibole 
Sarvivälke - Hornblende 
Tremoliitti-Aktinoliitti - 
Tremolite-Actinolite 
Biotiitti - Biotite 
Kloriitti - Chlorite 
Serisiitti - Sericite 
Prehniitti - Prehnite 
Apatiitti - Apatite 
Karbonaatti - Carbonate 
Malmimineraalit - 

Opaque rninerals 
Aksessoriset mineraalit - 

Accessory rninerals 

Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Kobberget, Korsnäs. Kartta - Map 1242 03, x = 6977,8, y = 501,4 (Nykanen 
1960 b). 
Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Brusen, KorsnLs. Kartta - Map 1242 03, x = 6977,75, y = 500,s 
(Nykänen 1960 b) 
Pyrokseenidiabaasi - Pyroxene diabase. Brusen, Korsnäs. Kartta - Map 1242 03, x = 6977,75, y = 500,s 
(Nykänen 1960 b) 
Karkearakeinen diabaasi - Coarse-grained diabase. Kobberget, Korsnäs. Kartta - Map 1242 03, x = 6977,8, y = 
5Ol,4 (Nykänen 1960 b) 
Diabaasiapliitti - Diabase aplite. Kobberget, Korsnäs. Kartta - Map 1242 03, x = 6977,8, y = 501,4 
(Nykänen 1960 b) 
Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Rggskäret, Maalahti. Kartta - Map 1313 10, x = 6984,20, y = 498,OO. 
Diabaasi - Diabme. Hamnskäret, Maalahti. Kartta - Map 1313 11, x = 6995,80, y = 492,20. 



Taulukko 2. Vaasan saariston ja Petolahden diabaasien kemiallisia koostumuksia, CIPW-normimineraaleja ja 
differentiaatioindekseja (DI) 
Table 2. Chemical compositions, CIPW norm minerals and differentiation indexes (DI) of diabases in Vaasa 
archipelago and Petolahti. 
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1. Oliviinidiabaasi - Olivine diabase. Kobberget, Korsnas. Kartta - Map 1242 03, x = 6977,8, y = 501,4 
(Nykänen 1960b). 

2. Sulfidipitoinen oliviinidiabaasi - Sulfide-bearing olivine diabase. Petolahti. Kartta - Map 1242 05, x = 6967,6, y 
= 518,7 (Ervamaa 1962). 

3. Afaniittinen diabaasin apofyysi - Aphanitic diabase apophysis. Petolahti (Ervamaa 1962). 
4. Diabaasin hienorakeinen reunavyöhyke - Fine-grained border zone of diabase. Petolahti (Ervamaa 1962). 
5. Juonen keskiosan kvartsidiabaasi - Quartz diabase at core of dyke. Petolahti (Ervamaa 1962). 
6. Sulfidipitoinen oliviinidiabaasi - Sulphide-bearing olivine diabase. Petolahti (Sipila et al. 1985). 
7. Pyrokseenidiabaasi - Pyroxene diabase. Petolahti (Sipila et al. 1985). 
8. Kvartsidiabaasi - Quartz diabase. Petolahti (Sipila et al. 1985). 
9. Hienorakeinen reunavyöhyke - Fine-grained tnarginal zone. Petolahti (Sipila et al. 1985). 



jonka paatejasenet ovat sulfidipitoinen oliviinidiabaasi ja kvartsidiabaasi (taulukko 2, ana- 
lyysit 2-9). Juonen keskustasta reunoille pain kiven raekoko pienenee, ja Si0,-, CaO- ja 
alkalipitoisuudet alenevat. MgO- ja S-pitoisuudet puolestaan lisääntyvät tässä suunnassa. 
Mg/Si-, Mg/Na+K- ja K/Na-suhteet ovat juonen reunoilla korkeampia kuin keskustassa. 
Vaasan saariston postjotunisiin diabaaseihin verrattuna Petolahden diabaasin MgO- 
pitoisuus on korkeampi ja alkalipitoisuudet alempia. Juonen keskiosan kvartsidiabaasi on 
kiven paatyyppi. Siitä reunoille pain kivi vaihtuu pyrokseenidiabaasiksi ja sen jälkeen sulfi- 
dipitoiseksi oliviinidiabaasiksi. Juonen 0,2-1,5 m:n levyinen reunaosa on ilmeisesti hybri- 
di, jossa diabaasimagmaan on assimiloitunut sivukivea. Diabaasin tärkeimmät silikaattimi- 
neraalit ovat vyöhykkeinen plagioklaasi (An!,-An,, ... An,,- An,,), diopsidinen augiitti ja 
oliviini. Sekundaarisesti on biotiittia, kvartsia, albiittia, kalimaasalpaa, talkkia, serpentii- 
nia, kloriittia ja kalsiittia. Aksessoriset mineraalit ovat apatiitti, titaniitti ja spinelli. Malmi- 
parageneesi on magneettikiisu - kuparikiisu - pentlandiitti. Ilmeniittia, magnetiittia, il- 
menomagnetiittia, sinkkivalketta, violariittia ja rikkikiisua on vähemmän (Ervamaa 1962, 
Sipila et al. 1985). 

Vaaleat graniittiset juonet leikkaavat yleisesti diabaaseja. Korsnasin alueella Nykänen 
(1960) nimittää niita diabaasiapliiteiksi. Ervamaan (1962) mukaan ne ovat granofyyrisiä. 
Niissä on runsaasti korrodoituneita reliktirakeita seka erilaisia kvartsin ja maasalvan yh- 
teenkasvettumisrakenteita. 1. Laitakari (pers. comm.) pitää niita, samoin kuin Rågskaretilla 
havaittua vastaavanlaista. juonta reomorfisina. 

Ulkosaariston diabaasivyöhykkeiden luonteesta ei ole tarkkoja havaintoja, mutta esiinty- 
mien laajuus viittaa siihen, että kyseessä saattaa olla sillimainen intruusio kuten Ruotsin 
puolella Ulvössa. Ervamaan (1962) mukaan Petolahden diabaasijuoni on laajan oliviiniba- 
salttisen intruusion kartionmuotoinen, alaspäin kapeneva pohjaosa, johon magman emak- 
sisimmat ainekset ovat rikastuneet. Magma on todennäköisesti tunkeutunut kallioperan 1a- 
hes pystysuoriin rakoihin tai heikkousvyöhykkeisiin. Diabaasin oletetaan kiteytyneen lahel- 
1a pintaa, mistä ovat osoituksena ofiittinen rakenne, hienorakeiset reunavyöhykkeet, afa- 
niittiset apofyysit seka karbonaatti- ja kvartsitaytteiset mantelit (Ervamaa 1962, Sipila et al. 
1985). 

U-Pb-ianmaaritysten perusteella Vaasan saariston diabaasijuonet ovat samanikaisia 
kuin Ahvenanmaan ja Satakunnan postjotuniset oliviinidiabaasit seka Ulvön doleriitit. 
Vaasan saariston Moikipaan (kartta 1242 03) diabaasin U-Pb-zirkoni-ikä on noin 1270 Ma. 
Satakunnan Sapin diabaasi on noin 1260 Maja  Hankkilan noin 1250 Ma (Suominen, tekeil- 
lä). Ulvön doleriittien K-Ar-ikä on 1215 Ma (Welin & Lundqvist 1975, Welin 1980). 

Vaasan saariston diabaasit eivat yleensä tule esiin aeromagneettisilla kartoilla ymparöi- 
vien migmatiittisten granitoidien ja gneissien vaikutuksen takia. Sen sijaan Petolahden mi- 
neralisoitunut diabaasijuoni erottuu aeromagneettisella korkealentokartalla positiivisena 
häiriönä. 

Paleomagneettisten mittausten perusteella (Neuvonen 1966) Vaasan saariston diabaasi- 
juonten magneettiset suuntaukset eivat olennaisesti poikkea toisistaan. Tämä tukee kasitys- 
ta juonten kuulumisesta samaan ikaryhmaan. Vaasan saariston ja Satakunnan diabaasien 
seka Ulvön doleriittien (Magnusson & Larson 1977) magneettiset suuntaukset ovat yhtalai- 
set. Petolahden diabaasijuonesta ei toistaiseksi ole tehty paleomagneettisia mittauksia. 

Tiedot Vaasan saariston postjotunisten diabaasien alkuperästä, geokemiasta, suhteesta 
ruhjevyöhykkeisiin, jatkuvuudesta merialueilla seka esiintymien paksuudesta ja asennosta 
ovat puutteellisia. Diabaasien yleinen esiintyminen, petrografia, paleomagneettiset ominai- 
suudet ja ikä ovat samankaltaiset kuin Satakunnan ja Ulvön postjotunisilla diabaaseilla. 
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SALLAN DIABAASI JUONET 

Raimo Lauerma 

Lauerma, Raimo, 1987. The diabase dykes in Salla. Geologian tutkimuskeskus - 
Geological Survey of Finland, lbtkimusraportti - Report of Investigation 76, 
185-187. 2 figures. 

In the Salla and Pelkosenniemi areas, there occurs a set of differentiated diabase 
dykes. The set is, in Finland, about 100 km in length, but it continues at least 30 km 
beyond the border of the USSR. The trend of the dykes is N 50"-70" W and they 
are 60-100 m in width. The chilled margins of the dykes are olivine basaltic in com- 
position. Towards the centre, the dykes are composed of banded pyroxene diabase, 
porphyritic pyroxene diabase and, in the middle, quartz diabase. According to pre- 
liminary U-Pb dating~, the age of the dykes is 1130-1170 Ma. 

Key words: diabase, dike swarms, Proterozoic, Salla, Pelkosenniemi 
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Saliasta ja Pelkosenniemeltii on löydetty noin 100 km:n pituinen emäksisten differentioi- 
tuneiden diabaasijuonten muodostama parvi. Juonten sijainti ilmenee tarkemmin 
1 : 100 000 -mittakaavaisista kailioperiikartoista 3642 Pelkosenniemi (Mielikäinen 1979), 
3643 Kursu (Lauerma 1967a), 3644 Vuotostunturi (Räsänen 1983) ja 4621 + 4623 Salia (Lau- 
erma 1967b) (kuva 1). 

Kemijärvi 
+ 

Kuva 1. Sallan differentioituneiden diabaasijuonten sijainti. 
Fig. 1. Locarion o f  differentiated diabase dykes in Salla. 

Juonet on löydetty 1 : 100 000 -mittakaavaken kallioperäkartoituksen yhteydessa. En- 
simmäiset havaittiin Sallan kirkonkylän luoteispuolella vuonna 1961. Jokseenkin identtinen 
juoni on löydetty niutij8rveltti, silloisen Kuolajärven alueelta 1 : 400 000 -mittakaavaisen 
kivilajikartoituksen yhteydessä (Hackman 1914, Hackman & Wilkman 1925, 1929). Täma 
juoni sijaitsee nykyään Neuvostoliiton alueella. 

Tähän mennessa Iöydettyjen juonten kokonaispituus on Suomen alueella noin 100 km. 
Mikäli niutijärven juoni otetaan mukaan, juoniparven kokonaispituus kasvaa noin 130 ki- 
lometriksi. Sailan ja Kursun kartta-alueilla juonten leveys vaihtelee noin 60 ja 100 metrin 
välillä. Käsitys juonten jatkumisesta ja leveydestii Vuotostunturin ja Pelkosenniemen 
kartta-alueiua pohjautuu piiiiasiassa aeromagneettisiin matalalentokarttoihin, joiden pe- 
rusteella juonten leveys parven luoteisosassa vaikuttaa huomattavasti suuremmalta kuin 
Sailan ja Kursun kartta-alueilla. 

Juonten suunta vaihtelee rajoissa N 50'-70" W. Arviot juonten suunnasta perustuvat 
paijastumien jatkumisen lisaksi juonten reunaosissa esiintyvään juonen suuntaiseen raitai- 
suuteen, rakoiluun sekä maasta käsin tehtyihin magneettisiin mittauksiin. Kaateet ovat pys- 
tyjä tai jyrkkiä. 



Parhaiten juoni on paljastunut Sallan kirkonkylästä noin 3,5 km luoteeseen sijaitsevan 
Jokinenä-nimisen harjanteen länsirinteellä (karttalehti 4621 05, x = 7416,90, y = 438,20). 
Siellä leveys on noin 90-100 m, ja juoni on paljastunut lähes koko leveydeltään lounaiskon- 
taktia lukuunottamatta. Koilliskontakti on paljastunut, ja juonen suhde ympäröivään me- 
tadiabaasiin on selvästi nähtävissä. Juonesta tunkeutuu muutaman senttimetrin levyisiä 
apofyysejä sivukiveen, ja kontaktit ovat teräviä. Tiiviin kontaktimuunnoksen koostumus 
on mikroskooppihavaintojen mukaan oliviinibasalttinen, ja se edustanee magman alkupe- 
räistä koostumusta (Vaananen 1965). 

Kuva 2. Sallan diabaasijuonten poikkileikkaus (Vaananen 1965). 
Fig. 2. Profile of Salla diabase dykes (Vaananen 1965). 
Jokinena, Salla. Kartta - Map 4621 05, x = 7416,90, y = 438,20. 1. Tiivistä oliviinibasalttia - massive olivine basalt, 2. 
raitaista pyrokseenidiabaasia - bandedpyroxene diabase, 3. porfyyrista pyrokseenidiabaasia - porphyriticpyroxene diabase, 
4. kvartsidiabaasia - quartz diabase. 

Juonen eri vyöhykkeitten kivilajit, leveydet ja keskinäinen sijainti on esitetty kuvassa 2. 
Tiivis kontaktimuunnos vaihettuu raitaiseksi pyrokseenidiabaasiksi, jonka päämineraalit 
ovat rombinen ja monokliininen pyrokseeni, plagioklaasi sekä uraliittinen sarvivälke. Rai- 
tainen muunnos vaihettuu porfyyriseksi pyrokseenidiabaasiksi. Juonen keskustassa on 
kvartsidiabaasia. Porfyyrisessä pyrokseenidiabaasissa ja kvartsidiabaasissa pyrokseeni on 
osittain muuttunut sarvivälkkeeksi ja tämä edelleen biotiitiksi ja muiksi kiilteiksi. Plagiok- 
laasin anortiittipitoisuus vaihtelee laajoissa rajoissa. Juonen reunaosissa se on paikoin 
An,,+n,, ja juonen keskustassa An,-An,,. Erilaisten muuttumistulosten kuten kiiltei- 
den ja epidootin maara kasvaa juonen reunaosista keskustaan päin. Kvartsin maara juonen 
keskiosissa on lähes 10 % (Vaananen 1965). 

Juonet leikkaavat alueen nuorimpana kivilajina kaikkia muita kivilajeja. 1970-luvun 
alussa U-Pb-menetelmällä tehdyt alustavat radiometriset iänmääritykset osoittivat juonten 
kuuluvan ikäryhmään 1130-1170 Ma. 
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LAANILAN DIABAASI 

Pekka Pihlaja 

Pihlaja, Pekka, 1987. The diabase of Laanila. Geologian tutkimuskeskus - Geolo- 
gical Survey of Finland, Tutkimusraportti - Report of Investigation 76, 189-197. 
9 figures, 2 tables. 

The diabase of Laanila (ca. 998 Main age) is situated at Inari, northern Finland. 
A dyke swarm arranged " en echelon" cuts the granulite and granite gneiss comple- 
xes. It extends N 40" E over 100 km from Laanila and continues into Norway. East 
of Lake Inari, in the area of Ristijarvi, the diabase crops out and is 150-200 m wide. 
Between Nellimo and Laanila. the strike of the dyke swarm can be seen as a narrow 
negative anomaly on the aerokagnetic high altitide geophysical map. In the area of 
Ristiiarvi. the diabase is unmetamoruhosed. homogeneous, medium-grained and - .  - 
ophitic. The main minerals are plagioclase (andesine - labrador), clinopyroxene and 
serpentine. The olivine is completely serpentinized. 

A preliminary petrochemical investigation indicates that the Laanila diabase is 
continental, within-plate basalt with signs of rift volcanism. 
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Inarijärven itäpuoliset alueet kuuluvat arkeeiseen graniittigneissikompleksiin. Graniit- 
tigneississä on siellä taalla kapeita epayhtenäisiä liuskevyöhykkeitä, joissa kivet ovat emak- 
sisiä ja intermediaarisia metavulkaniitteja, sarvivalkegneissejä, kiillegneissejä ja kvartsi- 
maasälpagneissejä (kuva 1 .). 

Kova 1. Laaniian diabaasin sijainti. 
Fig. 1. Location of  Laanila diabase 
1. Arkeeinen graniittigneissikompleksi - Arcbean granitegneiss complex,2. Svekokarjalaisia kivila- 
jeja - Svecokarelian rocks, 3. Laaniian diabaasi - Laanila diabase. 



Laanilan diabaasijuoni leikkaa graniittigneissi- ja granuliittikomplekseja noin 100 km:n 
matkalla suunnassa N 40" E. Ristijärvellä, lähellä Neuvostoliiton ja Norjan rajoja juonen 
leveys on 150-200 m (Papunen et al. 1980). Ristijärvestä koilliseen on vielä Suomen puolel- 
la kymmenkunta diabaasipaljastumaa tasaisin välein kolmen kilometrin matkalla (tauluk- 
ko 1). Siellä, missä diabaasi ei ole paljastuneena, juonen kulun osoittaa runsas lohkareisto. 
Juoni päättyy Sakiapetajavaaran kohdalla (kartta 4821 12), mutta jatkuu en echelon Jout- 
senpesäjärven itärannalla (4821 12). Sieltä juoni jatkuu Norjan puolella Elnvatnin koillis- 
puolelle. Ristijarven lounaispuolella ei diabaasipaljastumia ole havaittu, mutta runsaat loh- 
kareikot osoittavat juonen jatkuvan pitkälle lounaaseen yli Korppikurujarven (4821 08). 
Sorstijoen pohjoispuolella (4821 09) olevien lohkareiden perusteella voidaan alueella pää- 
tellä olevan useita yhdensuuntaisia diabaasijuonia. 

Taulukko 1. Ristijarven alueen diabaasijuonia. Havaintonumerot Papunen et al. 1980 mukaan. 
Table 1. Diabase outcrops in Ristijärvi area. Sample sites according to Papunen et 01. 1980. 

Näyte - Kartta - Koordinaatit - 
Sample M ~ P  Coordinates 

X Y 

449,84 
450,15 
450,83 
450.93 
451,66 
453,38 rakka - 
45 1,40 
45 1 ,25 

block field 

Diabaasi on metamorfoitumatonta, homogeenista, keskirakeista ja ofiittista. Juonen 
reunaosissa kivi on hienorakeista ja aivan kontaktissa afaniittista. Päämineraalit ovat pla- 
gioklaasi (andesiini - labradori), klinopyrokseeni ja serpentiini. Aksessorisesti on apatiit- 
tia, titaniittia, pyriittia, magneettikiisua ja magnetiittia seka muuttumistuloksina serisiittia, 
kloriittia ja amfibolia. Plagioklaasi on voimakkaasti serisiittiytynyt. Oliviinin kidemuoto 
on usein säilynyt serpentiinissa. Lisäksi serpentiinia on pyöreinä palloina, joiden läpimitta 
on suurimmillaan 1,5 cm. Nämä pallot lienevät purkauksessa pyöristyneita fragmentteja 
magmapesakkeen ultraemaksisesta osasta. Oliviinin täydellisen serpentiiniytymisen vuoksi 
kiveä voidaan kutsua serpentiinidiabaasiksi. Pyriitti ja magnetiitti ovat skelettimaisina ra- 
keina. Diabaasissa on tasainen, heikko tai kohtalainen sulfidipirote. 

Hukanulvomajarvelta 1 km koilliseen (4821 12) juonessa on näkyvissä kumulusrakentei- 
sia ja porfyyrisia osia, joiden kontaktit ofiittiseen pääjuoneen ovat suoraviivaiset seka rae- 
kooltaan hienot tai afaniittiset. Kumulusrakenteisessa osassa oliviini on taysin muuttunutta 
ja tummanruskean pigmentin samentamaa, ja augiitti vaaleanvihertavaa ja plagioklaasin 
kanssa symplektiittisesti yhteenkasvettunutta. 

Geofysikaaliset lennot eivät ole ulottuneet Ristijarvella juonen alueelle, koska juoni siel- 
lä kulkee suureksi osaksi rajavyöhykkeellä. Sen sijaan Nellimön kylästä (3843 04) Laanilaan 
(3831 05) voidaan aeromagneettisella korkealentokartalla seurata kapeaa, lounais- 
koillissuuntaista, negatiivista magneettista anomaliaa yli 60 km. Tämä anomalia on Risti- 
järvellä tavatun juonen jatkeella. Anomalian kohdalla on mm. Mattojärvenpalossa (3832 
10) ja Laanilassa diabaasilohkareikkoja. Tapani Mutasen (pers. comm.) havaintojen mu- 
kaan "pääjuoni" on Laanilassa paljastuneena. Juonen leveys lienee n. 20 m. Mutanen on 
tutkinut myös parveen kuuluvaa n. 1 m:n levyistä juonta Saariselän Niilanpaassa (kartta 
3831 07, x = 7582,66, y = 523,30). Kivi on oliviinidiabaasia, jonka hienorakeisessa, taysin 
suuntautumattomassa perusmassassa on 1-3 mm:n pituisia idiomorfisia vyöhykkeellisia 
plagioklaasiliistakkeita (n. An,,). Oliviini on 0,5-2 mm:n lapimittaisina kiteina, joista osa 
on lähes terveitä, osa taysin serpentiiniytyneita. Diabaasin malmimineraalit ovat magneetti- 
kiisu, kromiitti, magnetiitti, mackinawiitti, markasiitti, kuparikiisu ja pyriitti. 

Laanilan juonen suunta on n. N 40" E. Yksi Lapin huomattavimpien siirros- ja murros- 
vyöhykkeiden nelj asta suuntamaksimista on N 38 "-45" E (Aarnisalo 1977). Juonen suun- 
taisia huomattavia murrosvyöhykkeitä lähialueella ovat mm. Nanguvuono - Nammijarvi, 
Surnuvuono - Surnujarvi ja Suolisvuono - Tuulijärvi - Munkelva. 



Magneettinen anomalia kuvastanee hyvin merkittävää syvämurrosta. On todennäköistä, 
että siihen liittyy myös tämä yli 100 km:n pituinen en echelon -diabaasijuoniparvi, joka kul- 
kee Laanilasta Ristijärven kautta Elnvatnin yli Norjan puolelle. 

Taulukossa 2 on seitsemän XRF-silikaattianalyysiä Laanilan diabaaseista sekä niiden 
CIPW-normit. 

Diabaasi on oliviini-normatiivinen ja yhtä naytetta lukuun ottamatta niukka normatiivi- 
sen hypersteenin suhteen. Na,O + K,O versus Si0,-diagrammissa (kuva 2) kivet osuvat 
subalkalikenttään ja alkali-subalkalirajaviivan (Irvine & Baragar 1971) tuntumaan myös 
hieman alkaliselle puolelle. Ne näytteet, joiden differentiaatioindeksit (D.I., Thornton & 
Tuttle 1960) ovat alhaisimmat, ovat subalkalisella puolella; selvimmin se, jonka koostumus 
on primitiivisin, D.I. = 20,21. Magman subalkalinen luonne tulee paremmin näkyviin ku- 
van 3 erotteludiagrammeissa P,O,-Zr ja Ti0,-Zr/P,O, (Floyd & Winchester 1975), joissa 
diabaasit ovat tholeiittikentässä. AFM-diagrammilla Laanilan diabaasi sijoittuu tholeiitti- 
kenttaan Irvinen & Baragarin (1971) luokituksen mukaan (kuva 4). 

Pearce (1976) kehitti basalttien pääalkuainekoostumukseen perustuvat erottelufunktiot 
magmojen tektonisten ympäristöjen tunnistamiseksi. Kuvan 5 erottelufunktioiden F, ja F, 
muodostamassa diagrammissa Laanilan diabaasi sijoittuu laattojen sisaisten basalttien 
kenttaan (WPB = within-plate basalts). Pearce & Cann (1973) käyttivät hivenaineita basalt- 
tien tektonisen aseman tunnistamisessa. Heidän Ti-Zr-Y-diagrammissaan (kuva 6 )  Laanilan 
kolme naytetta on laattojen sisaisten basalttien kentässä ja kaksi LKT-kentässä. Ti-Zr-Sr- 

Taulukko 2. Diabaasien XRF-silikaattianalyyseja ja CIPW-normimineraaleja Laanilan juonesta Ristijärven alueella. Analy- 
soinut V. Hoffren. Näytenumerot Papunen et al. (1980) mukaan, ks .  taulukko 1. 
Table 2. Chemical analyses (XRF method) and CIP W norm rninerals of Laanila diabase in the Ristijärvi area. Analyzed by 
V. Hoffrrén. Sample numbers according to Papunen et al. (19801, see table 1. 
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DI 28,26 28,75 29,72 27,09 31,94 20,21 28,13 
F1 0,25 0,27 0,28 0,27 0,25 0,33 0,30 
F2 -1,52 -1,48 -1,40 -1.49 -1,44 -1,53 -1,47 



5 ALKALINE FIELD / 
Kuva 2. Laanilan diabaasin Na,O+K,O ver- 1 
sus SiO, variaatiodiagrammi. Alkalisten ja 
subalkalisten kivien rajaviiva Irvinen & Bara- 
garin (1971) mukaan. 3 [ , / ,  2 * ,  , , 
Fig. 2. Na20+ K20  versus SiO, variation dia- 
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THOLEI ITIC FIELD 

Kuva 3. Alkalisten ja tholeiittisten magmojen erottelu Floydin & Winchesterin (1975) mukaan (a) P205 versus Zr- ja (b) TiO, 
versus Zr/P205-diagrammien avulla. 
Fig. 3. Separation of  alkaline and tholeiitic magmas using (a) P205 versus Zr and (b) Ti02 versus Zr/P205 discrimination 
diagrams (Floyd & Winchester 1975). 



Kuva 4. AFM-diagrammi Laanilan diabaasista. Katkoviiva erottaa Irvinen & 
Baragarin (1971) luokittelun mukaan subalkaliset tholeiittisarjan (TH) ja kalk- 
kialkalisarjan (CA) kivet toisistaan. 
Fig. 4. AFM discrimination diagram for the Laanila diabase compositions. 
Dotted line separates the subalkaline rocks of the tholeiitic series (TH) from 
the rocks of the calc-alkali series (CA) according to the classification of Irvine 
& Baragar (1971). 

Kuva 5. Laanilan diabaasi on Pearcen (1976) 
diagrammissa laattojen sisäisten basalttien 
(WPB) kentässä. 
Fig. 5. On Pearce's (1976) discrirnination diag- 
ram, the compositions of the Laanila diabase 
plot in a field of within-plate basalts (WPB). 
WPB = laattojen sisäiset basaltit - within- 
plate basalts , CAB = kalkkialkaliset basaltit 
- calc-alkali basalts, LKT = saarikaarten 
tholeiittiset basaltit - island arc tholeiites, 
SHO = shoshoniittiset basaltit - shoshoni- 
tes, OFB = valtamerten pohjien basaltit - 
ocean-floor basalts. 

diagrammissa, jonka avulla erotetaan valtamerten pohjien basaltit (OFB) ja lähenevien 
laattarajojen basaltit (LKT ja CAB), eivät Laanilan näytteet ole missään naista kentistä. 
Laattojen sisäisiin basaltteihin kuuluvat valtamerten saarten basaltit seka mantereelliset ba- 
saltit (Pearce & Cann 1973). Ti0,-K,O-P,O,-diagrammissa (kuvat 7), jolla Pearce et al. 
(1975) erottavat valtameren ja mantereiset basaltit toisistaan, on Laanilan diabaasi valtame- 
rikentässa. Tässä diagrammissa myös eräät Kanadan kilpialueen diabaasit osuvat valtameri- 
kenttään, ja ne saattavat Pearcen et al. (1975) mukaan olla tuloksena keskeytyneestä uuden 
merenpohjan syntyprosessista. 



Kuva 6. Laanilan diabaasi Pearcen & Cannin (1973) Ti-Zr-Y-diagrarnmissa. 
Basalttien lyhenteet on esitetty kuvassa 5. 
Fig. 6. Compositions of the Laanila diabase on the Ti-Zr-Y discrimination 
diagram (Pearce & Cann 1973). For abbreviations, see Fig. 5. 

Kuva 7. Laanilan diabaasi Ti02-K20-P,O,-diagrammissa. Viiva erottaa 
Pearcen et ai. (1975) mukaan valtameren (0)  ja mantereelliset (C) basaltit 
toisistaan. 
Fig. 7. Compositions of the Laanila diabase on the Ti0,-K20-P20S disc- 
rimination diagram. The line separates oceanic (0) basalts from continen- 

- ta1 (C) basaits (Pearce et al. 1975). 



Juoniparvia pidetään usein laakiobasalttien tulokanavina. Eräät mantereiset basalttisar- 
jat, kuten Itä-Grönlannin laakiobasaltit ja Intian Deccanin vulkaniitit, jotka ovat merelli- 
sessa kentässä Ti0,-K2a-P205-diagrammilla, saattavat Pearcen et al. (1975) mukaan nekin 
ilmentää alkavaa mannerrepeamää ja uuden merenpohjan syntyä. Chandrasekharamin & 
Parthasarathyn (1978) tutkimukset vahvistavat Deccan vulkaniittien "rift" -luonteen. He 
vertailivat laakiobasaltteja, valtamerten pohjien tholeiitteja sekä hautavajoamien vulkaniit- 
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Kuva 8. Laanilan diabaasi Chandrasekharamin & Parthasarathyn (1978) 
K20/K20 + Na20 versus Ti02/P205-diagrammilla. 
Fig. 8. Compositions of the Laanila diabases on the K20/K20+Na20 versus 
Ti02/P205 discrimination diagram (Chandrasekharam & Parthasarathyn 1978). 
K = Karroo -1aavat - Karroo lavas, A = Etelämantereen basaltit - Antarctica ba- 
salts T = Tasmanian doleriitit - Tasmanian dolerite~ C = Columbia River - 
basaltit - Columbia River basal~s, E = Etiopian "rift" -vulkaniitit - Ethiopian 
"rift" volcanics, 0 = Valtameren pohjan tholeiitit - Oceanic Ridge tholeiites 
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Kuva 9. Laanilan diabaasi Chandrasekharamin & Parthasarathyn (1978) 
K20-Ti0,-P205-diagrammissa. Indeksikuvan symbolit samat kuin kuvassa 
8. 
Fig. 9. Compositions of the Laanila diabase on the K20-Ti02-P205 discri- 
mination diagram (Chandrasekharam & Parthasarathyn 1978). For the sym- 
bols of the index figure, see Fig. 8. 



teja käyttäen diagrammeja K20/K20 + Na20 versus Ti0,/P205 ja K,O-Ti0,-P20s (kuvat 8 
ja 9). Edellisessä diagrammissa Laanilan diabaasi on "rift" -kentässä, jälkimmäisessä osa 
pisteistä sijoittuu laakiobasalttien puoleIle. 

Alustava petrokemiallinen selvitys osoittaa Laanilan diabaasin edustavan mantereista, 
laattojen sisäistä tholeiittista basalttia, jolla on "rift" -vulkanismin piirteitä. 

Laanilan juonesta on Sm-Nd-menetelmällä saatu ikä 998 L 80 milj. vuotta (Pesonen et 
al. 1986). Diabaasijuoniparvet ovat merkkejä mannerlaattojen laajenemisesta ja sen seu- 
rauksena tapahtuneista repeämistä ja murtumista. Laanilan - Ristijärven yli 100 km pitkä 
diabaasijuoniparvi edustaa merkittävää maankuoren repeämaa, jonka tektonisen ja mag- 
maattisen paleoympäristön selvittäminen vaatii lisätutkimuksia. 
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ENONTEKION RIDNITSOHKKAN EMAKSINEN JUONIPARVI 

Jyrki J. Lehtovaara 

Lehtovaara, Jyrki J., 1987. Basic dyke swarm at Ridnitsohkka fell in northwestern- 
most Enontekio. Geologian tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland, Tutki- 
musraportti - Report of Investigation 76, 199-203. One figure. 

The dyke swarm was found in 1983 in Finland as a southern continuation of the 
known Norwegian dykes. The swarm is situated at the bottom of the Halti complex, 
which consists of only slightly altered ultramafic-mafic plutonics. The strike of the 
dykes is about N-S and the dip some 30"-50" W. The thickness averages 1-10 m 
and the length reaches several kilometres. The mineral composition of the dykes is 
that of a biotite gabbro. The rock is rather fine-grained but not ophitic in texture. 
The dykes are interpreted either to have acted as lubrication during the emplacement 
of the Vaddas Nappe in the construction of the Caledonian thrust sheets or possibly 
to form a part of an ophiolite body. Alternatively, the intrusion of the dykes may 
most probably be connected with the somewhat earlier opening of the preAtlantic 
Iapetus Ocean and so to correlate with dykes of the large Sarv Nappe in Sweden. 
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Johdanto 

Turun yliopiston yhteistyönä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa suorittamassa kallio- 
peräkartoituksessa lehden 1842 (Halti) alueella todettiin kesalla 1983 Enontekiön luoteisim- 
massa osassa kaledonisella liuskealueella laaja diabaasijuoniparvi, jonka yleistutkimusta 
on jatkettu vielä kesällä 1984. 

Juoniparvi on jo aiemmin havaittu Norjan puolelta Haltin syväkivikompleksin itäkon- 
taktista (B0e 1976). Sen sijaan Hausen, joka on tutkinut Halti- (Halditsohkka-) massiivin 
Suomen puoleista osaa 1930-luvulla, ei mainitse tätä Halditsohkkan itäpuolelle jatkuvaa ja 
Ridnitsohkkalle (kuva 1) keskittyvää juoniparvea. Hänen mukaansa tässä on Haltikomp- 
leksin alle kaatuvia liuskeita. Ensimmäinen maininta kuvattavasta parvesta Suomen puolel- 
ta on Lehtovaaran (1984) Kaledonidien rakennetta käsittelevässä artikkelissa. 

Juoniparven asema 

Juoniparven esiintymisalue Suomen puolella on merkitty kuvaan 1 yhtenä kokonaisuute- 
na. Kartan mittakaavassa ei yksittäisiä juonia voida erikseen merkitä, koska niitä on erittäin 
runsaasti. Alueen laajuus on n. 5 km2 ja Norjan puolella ilmeisesti hieman isompi. 

Parvi koostuu paralleeleista, pohjois-eteläsuuntaisista "diabaasijuonista", jotka sijaitse- 
vat huomattavan lähellä toisiaan. 

Parven yksittäistenkin juonten kulku on lähes pohjois-eteläsuuntainen. Juonten kaateet 
ovat keskimäärin 30'-50" W. Parven itäosassa kaateet ovat loivempia. Yksittäishavaintoja 
juonten asennoista nähdään kuvassa 1 ja Geologi-lehden valokuvassa (Lehtovaara 1984, 
kuva 4), joka on otettu kohti eteläkaakkoa. 

Kuva 1. Ridnitsohkkan diabaasijuoniparven sijainti Suomen Kaledonidi-alueella. Liuskeisuushavainnot vastaavat juonten 
suuntausta. 
Fig. 1. Location of the Ridnitsohkka diabase dyke swarm in the Finnish Caledonide area. Orientation of the dykes is parallel 
to the schistosity observations. 



Juoniparvi sijaitsee hyvin korkealla ollakseen Suomessa. Sen alakontakti on keskimäärin 
1100-1200 m:n korkeudella merenpinnan tasosta. Haltin - Ridnitsohkkan intrusiivikivet 
ovat suhteellisestikin lähiympäristöään korkeammassa asemassa. Tästä johtuu, että juoni- 
parvi loppuu ikään kuin "ilmaan" sekä etelässä että myös idässä, mistä varhaisempaa laa- 
juutta tai kontaktisuhteita ei saada enää selville. Länsipuolella juoniparvi nayttaa painuvan 
konkordantisti Halditsohkkan emäksisen syväkivikompleksin alle. Kuitenkin juuri täällä 
Ridnitsohkkan juoniparvi ulottuu aivan Halditsohkkan kompleksiin asti. Vaikuttaisi eri- 
koiselta, jos Ridnitsohkkan juoniparvella ei olisi lainkaan geneettista yhteyttä Haltin komp- 
leksiin, joka tosin on kivilajeiltaan voimakkaasti differentioitunut troktoliittien ja muiden 
oliviinirikkaitten ultraemäksisten tai emäksisten kivien luonnehtima kompleksinen massiivi 
(Hausen 1942, B0e 1976). Nykykäsityksen mukaan Haltin kompleksi saattaisi olla jopa 
ofioliitti (Lehtovaara 1984). 

Ridnitsohkkan juoniparvi on tunkeutunut alueella laajalti esiintyvään harmaaraitaiseen 
monotoniseen granaattikiillegneissiin. Kenttähavaintojeni ja Baen (1976) kartoituksen mu- 
kaan juonikivet vaikuttavat nyt sivukivensä kanssa konkordanteilta, vaikka jäähtymiskon- 
taktejakin nayttaa juonissa paikoin vähäisesti esiintyvän. Intrudoituvalla magmalla on kui- 
tenkin ollut ilmeinen kontaktivaikutus sivukiveensä aina graniittisen sulan syntymiseen 
saakka. Juoni-intruusiot ovat siis tuoneet huomattavasti lämpöä ympäristöönsä, mikä viit- 
taa juonten muodostumiseen melko syvällä. 

Halditsohkkan kompleksi on paikoin jonkin verran amfiboliittiutunut. B0e (1976) nimit- 
tää näin syntynyttä kivea kyaniittiamfiboliitiksi. Hausen ei ole tätä kivilajia havainnut tai 
mahdollisesti on kuitannut sen maininnalla uraliittidiabaasi. Kompleksi nayttaa olevan alu- 
eellisen liuskeisuuden suuntainen ja sijaitsevan loivemmassa asennossa kuin Ridnitsohkkan 
juoniparvi, joten juoniparven konkordanttius saattaakin johtua termisen kontaktivaiku- 
tuksen aiheuttamasta liuskeisuuden uudelleensuuntautumisesta. 

Juonikivien koostumus 

Yksittäisten juonten paksuus on useimmiten 1-3 m, mutta 10 m:n levyisiäkin juonia ta- 
vataan, varsinkin parven länsipuolella. Juonten väliin jäävän sivukiven määrä on länsiosas- 
sa vähäisempi kuin itäosassa. Paikoin vihertäväksi muuttunut "sivukivi" osoittautuu juoni- 
materiaaliksi. Tämä on voinut erehdyttää Hausenia (1942), sillä usein vasta mikroskooppi- 
tutkimus auttaa lopullisesti tunnistamaan kivilajin. 

Juonten kivilaji, jota kentällä Bneä (1976) mukaillen on kutsuttu diabaasiksi, ei ole pal- 
jain silmin katsottuna ofiittista eika erityisen ofiittista mikroskooppisestikaan. Kivi on kyl- 
lä melko hienorakeista. Siinä on runsaahkosti biotiittia. Nämä seikat tekevät siitä läheltä 
tarkasteltuna liuskeisen näköisen. Lisäksi kivi on, Ridnitsohkkan pitkään kestävän talven 
ansiosta, pinnaltaan uuttunutta, huomattavan vaaleaa, lähinnä vaaleanruskeaa, eika muis- 
tuta paikallista diabaasia, joka on tyypillisesti tumman vihertävää. 

Mikroskooppisesti tarkasteltuna kivi on syväkivimäisen hypidiomorfista. Raekoko on 
yleensä alle 1 mm. Tyyppinäytteenottokohdaksi on valittu paljastuma, jonka koordinaatit 
ovat: x = 7691,4, y = 512,4. Sieltä peräisin olevan näytteen modaalinen mineraalikoostu- 
mus on: plagioklaasi 65 % (An,,), augiitti 25 '3'0, biotiitti 10 %; aksessorisesti oliviinia, 
apatiittia ja magnetiittia. Klinopyrokseeni on uraliittiutunut reaktiosaumanomaisesti. Mi- 
neralogiansa perusteella kivea voidaan kutsua hienorakeiseksi biotiittipitoiseksi gabroksi. 



B0e (1976) esittää Norjan puolelta kaksi analyysia siella doleriitiksi kutsumistaan juonis- 
ta: 

1 II 
Si02 50,72 50,14 
TiO, 1,29 1,60 
A1203 19,98 18,71 
Fe203 0,69 0,33 
FeO 5,68 7,28 
MnO 0,12 0,15 
MgO 5,97 7,97 
CaO 10,33 9,38 
Na20 3,90 3,58 
K2O 0,93 0,28 
H20- 0,12 0,09 
H 2 0  + 0,37 0,33 
CO2 0,07 0,18 
'2'5 0,06 0,07 
Yhteensä 100,23 100,09 

Analyysien vertailu tukee osaltaan sita, että kentällä juonikivet vaikuttavat sangen homo- 
geenisilta. P. Sipilä Turun yliopistosta tutkii Haltin kompleksia, joten mainitusta biotiittipi- 
toisesta gabrostakin on kohta tulossa lisätietoa. 

Juoniparven löydyttyä kartoituksessa se voidaan tunnistaa myös normaaleista ilmavalo- 
kuvista, mutta kiven maastossa näkyvä liuskemainen asu ja etäinen sijainti selittanevät sen, 
ettei juoniparvea ole aikaisemmin havaittu. 

Juoniparven synty 

Juonten syntyä pohdittaessa lienee syytä korostaa sita, että juoniparven esiintyminen ai- 
van Halditsohkkan troktoliittikompleksin kontaktissa ja sen alle tektonisesti jatkuvana ei 
voine olla pelkkä sattuma. Tosin niiden intrusiiviset asennot ovat erilaiset ja intruusio on 
amfiboliittiutunut vain Halditsohkkalla, kun taas Ridnitsohkkan juonissa ei näy raekoon 
pienenemista kohti kontakteja kuin muutamissa paikoissa. 

Kun tutkitaan juoniparven sijoittumista koko Kaledonidiemme ylityöntölaattarakentee- 
seen (vrt. Lehtovaara 1984), havaitaan, että parvi esiintyy vain laattakompleksin tietyssä 
laatassa kahden laatan kontaktin vaiheilla. Näistä laatoista alempaa kutsutaan Norjan puo- 
lella Nabar -nappeksi ja paällimmaista Vaddas -nappeksi (Zwaan ja Roberts 1978). Juoni- 
parven esiintymistä voitaisiin käyttää hyväksi tunnistettaessa laattoja kompleksisessa ym- 
päristöstään. 

Vertailu voidaan pyrkiä ulottamaan vielä etäämmälle, Keski-Ruotsin kaledonideille saak- 
ka, jossa ylityöntölaattojen tektonis-stratigrafinen seuranto on vähemmän kiistanalainen 
kuin Norjassa. Siellä ns. Sarv -nappe (esim. Gee ja Zachrisson 1979) on tunnistettavissa sen 
perusteella, että vain tästä ylityöntölaatasta tavataan runsaasti ns. Ottfjället -diabaaseja, 
jotka ovat siella pystyasentoisia ja sivukiveä leikkaavia. Nämä diabaasijuonet selitetään 
synnyltään Proto-Atlantin eli Iapetus -valtameren avautumisvaihetta todistaviksi kaledoni- 
sen initiaalimagmatismin tuotteiksi. Niille on radiometrisesti, tosin kiistanalaisesti, saatu 
ikäryhmäksi 600-700 Ma. Jos Ridnitsohkkan diabaasijuoniparvi voitaisiin meillä osoittaa 
tähän sarjaan kuuluvaksi, olisi parvi maamme kallioperassa harvinainen suurlaattatektoni- 
nen rakenne-elementti. 

Jos Halditsohkkan troktoliittikompleksi yhdessä Ridnitsohkkan juoniparven kanssa 
muodostaisi laajemman nykyisessä sijaintipaikassaan geneettisesti samanikäisen komplek- 
sin, sillä todella näyttäisi olevan ofioliittiluonne. Norjan puolella, kompleksista vain n. 10 
km luoteeseen (Padget 1955), on löydetty tyynylaavaa, joka myös kuuluu ofioliittiseen kivi- 
lajiassosiaatioon, mutta lienee joka tapauksessa jonkin verran nuorempaa. 
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SUOMEN MAFISTEN JUONIEN PALEOMAGNETISMISTA 

Lauri J. Pesonen 

Pesonen, Lauri J., 1987. On the paleomagnetism of mafic dykes in Finland. Geologi- 
an tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland, Thtkimusraportti - Report of 
Investigation 76, 205-220. 5 figures, 2 tables. 

The paleomagnetic data on mafic dyke swarms have been of major importance 
in constructing the apparent polar wander paths (APWP) for the continents. In Fen- 
noscandia, the paleomagnetic poles derived from mafic dyke rocks constitute more 
than 40 % of the whole paleomagnetic data base. Eighteen of these poles come from 
dyke swarms of Precambrian age located in Finland. The paleomagnetism of these 
dykes is reviewed. It is shown that the dykes (in most cases) record faithfully the di- 
rection of the Earth's magnetic field at the time of intrusion and that the paleopoles 
of the dykes form the backbone of the Fennoscandian APWP. A comparison of coe- 
val Finnish and Swedish dyke data representing the ages 1270-1200 Ma (post- 
Jotnian dykes) and 1650-1500 Ma (sub-Jotnian dykes) reveal virtually coincident 
paleopole positions, suggesting that no large-scale block movements between Fin- 
land and Sweden took place 1650-1200 Ma ago. However, in a few instances (e.g., 
the Nilsia and Hame dyke swarms), the pole derived from the dykes deviates substan- 
tially from the APWP. These deviations can be attributed to (i) secondary magnetiza- 
t ion~,  (ii) discrepancies between radiometric and paleomagnetic ages, (iii) tectonic 
movements and (iv) non-dipole geomagnetic field perturbations. The paleomagnetic 
pole of the Laanila dyke of ~ o r t h    inland suggests a Sveconorwegian age for this 
dyke consistent with the recent Sm-Nd age of 998 Ma. Together, the paleomagnetic 
poles of the Sveconorwegian dykes support the view that Fennoscandia has rotated 
90 clockwise relative to Laurentia during ca. 1200 Ma and 900 Ma. On the basis of 
the paleomagnetic data on dykes, the possibility that the Sveconorwegian province 
moved as a "microcontinent" before welding into the Fennoscandian shield cannot 
be ruled out. 

Key words: paleomagnetism, dike swarms, diabase, pole positions, polar wandering, 
Proterozoic, Finland 
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Johdanto 

Mafisista juonista saaduilla paleomagneettisilla tuloksilla on merkittävä osuus konstru- 
oitaessa kilpialueiden (esim. Fennoskandian ja Kanadan kilvet) paleomagneettisia napa- 
vaelluskäyriä. Fennoskandian kilven diabaasijuonista saadut napamääritykset muodosta- 
vat noin 40 % koko Fennoskandian paleonaparekisteristä (Bylund & Pesonen, painossa, 
Lahde & Pesonen 1985). Paleomagneettisilla tuloksilla on useita sovellutuksia geologiassa 
ja geofysiikassa. Tärkein sovellutus koskee laattatektoniikkaa: paleomagneettisten tulosten 
avulla on voitu laskea mannerlaattojen liikkeitä arkeeiselta ajalta lähtien nykyaikaan saak- 
ka (esim. Nevanlinna & Pesonen 1982, Pesonen & Neuvonen 1981, Patchett et al. 1978). 

Juonikivet soveltuvat useista syistä erittäin hyvin paleomagneettisiin tutkimuksiin. 
Emäksiset juonet on helppo tunnistaa maastossa tumman värin ja selännemäisen topogra- 
fian perusteella. Koska juonet ovat suhteellisen hyvin paljastuneina, niistä on mahdollista 
ottaa näytteitä riittävän tiheästi paleomagneettisiin tutkimuksiin. Mafinen juoni on lisaksi 
helppo paikallistaa geofysikaalisten karttojen avulla, koska siihen liittyy lähes aina lineaari- 
nen magneettinen anomalia, jota voidaan seurata satoja, joskus jopa tuhansia kilometrejä 
(Halls et al. 1985, Pesonen et al. 1986). Juonet voidaan ajoittaa joko lävistyssuhteiden pe- 
rusteella tai myös radiometrisin menetelmin (Halls 1982). Juonien luonnollinen remanentti 
magnetoituminen (NRM) on yleensä voimakasta ja suunnaltaan stabiilia. Tämä takaa sen, 
että niistä on verraten helppo tehdä laboratoriomittaus, päinvastoin kuin esimerkiksi sedi- 
menteistä. NRM:n primaarisuus voidaan vuorostaan todeta kontaktitestin avulla (esim. Pe- 
sonen 1979b). 

Juonet sisältävät monipuolista paleomagneettista informaatiota. Pesonen & Halls (1983) 
ja Nevanlinna & Pesonen (1983) ovat osoittaneet, että juonien NRM:n avulla voidaan selvit- 
tää Maan magneettikentän sekulaarivaihtelua ja analysoida kentän dipolaarisen ja ei- 
dipolaaristen komponenttien keskinäisiä suhteita. Ernst & Halls (1983) ovat esittaneet, että 
juonien NRM:n inklinaation vaihtelu juoniparven poikki viittaa lohkon tektoniseen kallis- 
tumiseen. Morris & Tanczyk (1978) ovat esittaneet, että tiettyinä geologisina aikoina (esi- 
merkiksi ennen 1300:aa milj. v.) juonet ovat intrudoituneet meridionaalisessa (pohjois- 
etelä-) suunnassa. Jos tämä pitää paikkansa, on juonien NRM:n deklinaation avulla mah- 
dollista määrittää juonien paleosuunnat, jotka vuorostaan kertovat vallinneista paleojänni- 
tyssuunnista. Schwarz (1977) on kehittänyt menetelmän, jossa ns. hybridinäytteen (juonesta 
vähän matkan päässä oleva ja sen lämpövaikutuksesta vain osittain kuumentunut sivukivi- 
näyte) NRM:n lukkiutumislämpötilan avulla voidaan laskea nykyisen eroosiotason muinai- 
nen syvyys. Kun lisäksi tunnetaan juonien radiometriset iät, saadaan arvio eroosion mää- 
rästä eri geologisina aikoina (Palmu 1982). Halvorsen (1974) on mitannut magmavirtauksen 
suunnan juonissa suskeptibiliteetin anisotropian avulla. 

Tässä artikkelissa esitetään yhteenveto Suomen mafisten juonien paleomagneettisista 
tutkimuksista (Neuvonen 1965, 1966, 1967, 1975, 1978, Neuvonen & Grundström 1969, 
Johnson 1979, Pesonen et al. 1985a, Pesonen, painossa). Taulukossa 1 on yhteenveto Suo- 
men mafisista juonista saaduista paleomagneettisista tuloksista (ks. Lahde & Pesonen 
1985). Kuvassa 1 on esitetty juoniparvien sijainnit Suomessa ja kuvassa 2 juonien paleo- 
magneettiset navat Fennoskandian kilven napavaelluskäyrällä. Napojen ja juonien nume- 
roinnissa seurataan Fennoskandian paleonaparekisteriä (Lahde & Pesonen 1985, Bylund & 
Pesonen, painossa). 



Kuva 1. Fennoskandian (Baltian) kilven tektoniset yksiköt (lohkot) yksinkertaistettuina. Eri-ikäiset mafiset juonet, joita on 
tutkittu paleomagneettisin menetelmin, on varustettu numeroilla ja symboleilla kuten artikkeleissa Bylund & Pesonen (pai- 
nossa) ja Lahde & Pesonen (1985). S (= Satakunta), U (= Ulvö), J (= Järntland) ja D (= Dala) viittaavat neljään Keski- 
Skandinavian postjotuniseen diabaasiprovinssiin. 
Fig. 1. Tectonic units (blocks) of the Fennoscandian (Baltic) Shield (simplified). Mafic dyke swarms, which have been studied 
paleomagnetically, are indicated by numbers and symbols after Bylund & Pesonen (in print) and Lahde & Pesonen (1985). 
S (= Satakunta), LI (= Ulvö), J (= Jämtland) and D (= Dala) refer to the four Central Scandinavian post-Jotnian diabase 
provinces. 



Taulukko 1. Suomen dibaasijuonien paleomagneettiset ominaisuudet. 

lohkos 
N:o juoniparvi ikä B/N D,I Pol Lat,Lon dp,dm t I Viite 

arkeeinen pohja (sisaltaii jatulimuodostumat~ 
8 Iisalmen juonet 
10 Kuusamon juonet 
14 Nilsian tonaliittijuonet 
15a Nilsian juoniparvi 1 
15b Nilsian juoniparvi II 

granuliittikompleksi 
17 Laanilan diabaasit 

svekokarjalainen lohko 
19a Rantasalmen diabaasijuoni 
19b Kiuruveden diabaasijuonet 
45 Haukiveden lamprofyyrit 
34 Keuruun juonet N 
33 Keuruun juonet R 

subjotuniset juonet 
85 Kuisaari doleriitti 
80 Kumlinge-Brändö juonet 
93 Föglö-Sottunga juonet 
81 Kumlinge juonet 
91 Föglö juonet 

postjotuniset juonet 
134 Satakunnan doleriittijuonet 
129 Satakunnan doleriittisillit 
151 Marketin doleriitit 
132 Vaasan doleriitit 

juoniparven numero (myös kuvissa 1-4). Ks. Lahde & Pesonen (1985) sekä Bylund & Pesonen (1987) 
miljoonina vuosina, ks. Lahde & Pesonen (1985); Bylund & Pesonen (1987) ja alkuperäinen lähde 
paljastumien/näytteiden määrä 
luonnollisen remanentin magnetoitumisen deklinaatio, inklinaatio asteissa 
remanenssin polariteetti: R =  käänteinen, N =  normaali (ks. Pesonen & Neuvonen, 1981) 
paleomagneettinen napa (" N, "E) 
navan 95 %:n virherajat (virhe-ellipsoidin puoliakselien pituudet asteissa) 
ilmoittaa onko kontaktitesti suoritettu, + = testi positiivinen 
paleolatitudi asteissa 
huom. lohkolla tarkoitetaan tässä yleisesti geologista ikäprovinssia. Lohkon sisällä olevat juoniparvet voivat olla 
provinssin ikäisiä tai nuorempia. 

Viitteet: 
(1) = Neuvonen et al., 1981; (2) Neuvonen, 1975; (4) Pesonen & Neuvonen, 1981; (5) Vihavainen, 1981; (7) Lahde & Peso- 
nen, 1985; (9) Neuvonen, 1978; (10) Neuvonen & Grundström, 1969; (16) Neuvonen, 1965; (21) Neuvonen, 1966 

Juonista saadut paleomagneettiset tulokset 

Arkeeiset ja jatuliset tulokset 

Vanhimmat juonet, joita Suomessa on paleomagneettisin menetelmin tutkittu, ovat ial- 
taan jatulisia eli n. 2150 miljoonaa vuotta vanhoja (Sakko 1971, Neuvonen 1975). Tosin var- 
haisproterotsooisiin kerrosintruusioihin (n. 2440 milj. v.) liittyy diabaasijuonia, joiden pa- 
leomagnetismia parhaillaan tutkitaan Euroopan Geotraverssi -projektin puitteissa (Lammi 
1986). Jatulijuonet (esimerkiksi Iisalmen ja Kuusamon mafiset juonet) sijaitsevat Ita- 
Suomessa (kohteet 8 ja 10, kuva 1). Iisalmen juonista ei ole toistaiseksi tehty radiometrista 
ikaysta, mutta ne lienevät jatulisia, koska ne eivät lavista alueen svekokarjalaisiksi luonneh- 
dittuja dioriitteja (Neuvonen et al. 1981). Tätä tulkintaa tukee se, että juonien paleomag- 
neettinen napa (n:o. 8) sijaitsee napavaelluskäyran jatulisegmentilla (kuva 2). 

Neuvonen et al. (1981) ovat tutkineet arkeeisen Nilsian lohkon mafisten juonien paleo- 
magnetismia. Nilsian juonet voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ryhmän II paleomagneetti- 
nen napa (15b) sijaitsee napavaelluskayran svekokarjalaisen silmukan vanhemmalla seg- 



Table 1. Paleomagnetic directions of the dyke swarms in Finland 

Provincen 
No dyke swarm age B/N D,I 

Archean basement (including Jatulian formations) 
8 Iisalmi dykes ? 4/12 339, 55 
10 Kuusamo dykes 2160 4/47 342, 43 
14 Nilsiä tonalite dykes 1845 5/59 351, 39 
15a Nilsiä dyke swarm 1 2160 11/40 15, 38 
15b Nilsiä dyke swarm II - 2/2 344, 36 

Granulite complex 
17 Laanila diabase dyke 

Svecokarelian block 
19a Rantasalmi diabase dyke - 1/10 349, 49 
19b Kiuruvesi diabase dykes - 3/34 338, 39 
45 Haukivesi lamprophyres 1837 12/25 348, 38 
34 Keuruu dykes N 1880 11/34 350, 33 
33 Keuruu dykes R 1880 3/12 134, - 16 

Sub-Jotnian dykes 
85 Kuisaari dolerite 1670-1630 8/74 195, 10 
80 Kumlinge-Brändö dykes 1600-1550 7/25 199, 30 
93 Föglö-Sottunga dykes 1553-1523 6/25 11, 3 
81 Kumlinge dykes 1600-1565 3/15 192, 29 
91 Föglö dykes 1553-1523 8/56 12, 4 

Post-Jotnian dykes 
134 Satakunta dolerite dykes 1330- 970 18/18 46, - 34 
129 Satakunta dolerite sills 1330- 970 2/9 36, - 34 
15 1 Market dolerites 1270 8/58 60, - 40 
132 Vaasa dolerites 1270-1225 15/108 38, -29 

Pol Lat,Lon 

N 59, 241 
N 47, 233 
N 48, 229 
N 47, 188 
N 45, 229 

N - 4, 218 

N 57, 226 
N 46, 237 
N 48, 225 
N 45, 218 
R 26, 258 

R 22, 190 
R 12,182 
N 28, 188 
R 13, 189 
N 31, 187 

N 2, 158 
N 2, 158 
N - 6, 146 
N 7, 164 

dp,dm t A Ref. 

No 
age 
B/N 
D.1 
pol. 
Lat,Lon 
dp,dm 
t 
A 
a 

number of dyke swarm (also in Figs. 1-4); see Lahde & Pesonen (1985) and Bylund & Pesonen (1987) 
in Millions of years, see Lahde & Pesonen (1985); Bylund & Pesonen (1987) and original reference 
number of sites/samples 
declination, inclination of the Natural Remanent Magnetization (in degrees) 
polarity of NRM: R = reversed, N = Normal (see definition in Pesonen & Neuvonen, 1981) 
CO-ordinates of the paleomagnetic pole (ON, "E) 
the 95 % confidence oval for the pole (in degrees) 
indicates whether baked contact test has been conducted and + denotes test is positive 
paleolatitude (in degrees) 
block indicates here a geological (structural) age province. The dyke swarms within these provinces can be either 
of same age as the province or younger. 

References 
1) = Neuvonen etal., 1981; (2) Neuvonen, 1975; (4) Pesonen & Neuvonen, 1981; (5) Vihavainen, 1981; (7) LähdekPesonen, 
1985; (9) Neuvonen, 1978; (10) Neuvonen & Grundström, 1969; (16) Neuvonen, 1965; (21) Neuvonen, 1966 

mentillä (kuva 2). Koska kontaktitesti puuttuu ei voida sanoa, onko tämän juoniparven 
NRM syntynyt svekokarjalaisen orogenian aikana noin 1880-1820 milj. vuotta sitten, vai 
heijastaako tulos juonien primaarista intrudoitumista kyseisenä aikana. Ryhmän 1 paleo- 
magneettinen napa (15a) sijaitsee svekokarjalaisen napavaellussilmukan nuoremmalla seg- 
mentillä. Tämän juoniparven NRM on kontaktitestin perusteella primaarinen (Neuvonen 
et al. 1981). Tuloksille voidaan esittää kaksi tulkintaa. Ensimmäinen on se, että juonet 1 ovat 
nuorempia (noin 1800 milj. v.) kuin juonet II (noin 1860 milj. v.), ja napojen keskinäinen 
asema svekokarjalaisella napavaellussegrnentil1ä on oikea ja sopusoinnussa edellämainittu- 
jen ikätulkintojen kanssa (ks. navat 15a, 15b kuvassa 2). Juonista on tekeillä radiometriset 
ikäykset (H. Huhma, pers. comm.). Ne antanevat lisävalaistusta asiaan. Geologien mukaan 
(Paavola, pers. comm.) juoniparven 1 diabaasit ovat hyvin säilyneitä sisältäen mm. pyrok- 
seeneja (augiittia) kun taas juoniparven II diabaasit ovat muuttuneet ja deformoituneet to- 
dennäköisesti svekokarjalaisen orogenian yhteydessä tapahtuneiden liikuntojen aikana. Mi- 
käli juoniparvi 1 todella osoittautuu iältään jatuliseksi on sen navan (15a) anomaaliseen si- 
jaintiin löydettävä joko paleornagneettinen tai tektoninen selitys. Paleomagneettinen selitys 
voisi olla se, että kuvan 2 jatulinen napavaellussilmukka ulottuu napaan 15a saakka, mistä 
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Kuva 2. Suomen juonista saadut paleomagneettiset navat (ks. taulukko 1) on kuvattu suurilla symboleilla ja piirretty Fenno- 
skandian kilven napavaelluskayralle ajanjaksolla 2700-800 milj. vuotta sitten. Muista kuin emaksisista juonista saadut navat 
on esitetty risteilla. Kaikki tulokset ovat Fennoskandian kilven naparekisteristä (Lahde & Pesonen, 1985, Bylund & Pesonen, 
painossa). Avoin symboli merkitsee kaanteista ja suljettu normaalia polariteettia. 800:aa miljoonaa vuotta nuoremmista juo- 
nista saatuja tuloksia ks. Bylund & Pesonen (painossa). 
Fig. 2. Thepaleomagneticpoles derived from dyke swarms in Fennoscandia areplotted as large symbols on the apparent polar 
wander path o f  the Fennoscandian Shield for the interval2700-800 Ma. Poles derived from non-dyke rocks are indicated 
by crosses. All the data are listed in thepole catalogue of the Fennoscandian Shield (Lahde & Pesonen, 1985, Bylund & Peso- 
nen, in print). Open symbol denotes reversed and a closed one normal polarity. For data younger than 800 Ma, see Bylund 
& Pesonen (in print). 

se palaa takaisin svekokarjalaisen napavaellussilmukan alkuun (n. 1900 milj. v.). Tektoni- 
nen selitys vuorostaan voisi olla se, että Nilsian arkeeisen lohkon läntinen osa olisi pyörahta- 
nyt n. 30' myötäpäivään itäiseen lohkoon nähden juoniparven 1 (esimerkiksi n. 2150 milj. 
v.) ja juoniparven II (n. 1860 milj. v.) synnyn välisenä aikana. Neuvosen et al. (1981) mukaan 
Nilsiän - Varpaisjarven aluetta leikkaa N-S -suuntainen murrosvyöhyke. Kuljettaessa ta- 
man vyöhykkeen poikki havaitaan juonien kulkusuunnissa noin 30°:n äkillinen muutos. 
Havainnolla saattaa olla yhteyttä edellä mainittuun anomaliaan. 

Nilsiän arkeeisen lohkon alueella esiintyy myös tonaliittisia juonia, joiden paleomag- 
neettinen napa (14) on sopusoinnussa juonista saadun svekokarjalaisen ianmäärityksen, 
1845 milj. v., kanssa (Neuvonen et al. 1981). 



Granuliittikompleksin juonet 

Pohjois-Suomen granuliittikompleksissa on verraten niukasti mafisia juonia. Pesonen & 
Neuvonen esittivät vuonna 1981, että granuliittikompleksia koillis-lounaissuunnassa lavis- 
tavat Laanilan diabaasijuonet (n:o 17, kuva 1) voisivat paleornagneettisten tutkimusten (Vi- 
havainen 1981, Pesonen & Neuvonen 1981) valossa olla joko noin 1700 milj. vuotta vanhoja 
(svekokarjalaisia) tai noin 1000 milj. vuotta vanhoja (svekonorjalaisia). Kontaktitestien ja 
kivimagneettisten tutkimusten (Pesonen et al. 1986) perusteella näyttää siltä, että juonet 
ovat saaneet pysyvän magnetoitumisensa intruusion aikana eivätkä alueellisessa rnetarnor- 
foosissa ja ovat iältään svekonorjalaisia. Juonista Sm-Nd-menetelmällä tehty ianmaaritys 
998 -t 80 milj. vuotta, tukee tätä käsitysta (Pesonen et al. 1986). 

Laanilan juonien napa on ensimmäinen, joka sijaitsee Baltian kilven napavaelluskayran 
svekonorjalaisella segmentilla, mutta on saatu svekonorjalaisen lohkon ulkopuolella sijait- 
sevista kivista (ks. kuvat 1 ja 2). Laanilan juonista ja muista samanikaisista svekonorjalai- 
sista juonista (esim. Bo ja Nilstorp -juonet Etela-Ruotsissa, Bylund & Pesonen, painossa) 
saatujen napojen ero on vain 1O0-15" (NRM:ien deklinaatiot eroavat n. 10" ja inklinaatiot 
n. 1O0-15"). Mikäli ero osoittautuu todelliseksi (toistaiseksi on tuloksia vain 3:sta Laanilan 
juonesta), on tulos tulkittavissa tektonisesti siten, että svekonorjalainen lohko ei Laanilan 
juonen intrudoitumisen jälkeen ole liikkunut enempää kuin ehkä kuusisataa kilometriä 
Fennoskandiaan nahden. Tätä mahdollista rnikrokontinentaalista liikettä on hahmoteltu 
kuvassa 3b. Kuvasta 3a ilmenee, että Baltian kilpi on pyörähtänyt noin 90" myötäpäivään 
Kanadan kilpeen nahden. Tämä on tapahtunut ajankohtana 1250-900 milj. vuotta sitten 
(ks. esim. Poorter 1981). Todennäköisesti svekonorjalaisen lohkon saurnautuminen Baltian 
kilpeen (kuva 3b) liittyy juuri tähän pyörahdykseen. Euroopan Geotraverssi -ohjelmassa py- 
ritään tutkimaan Laanilan parven pohjoisosan (Pihlaja 1987) paleomagnetismia siten, että 
edellä kuvattu tektoninen malli tulee testatuksi. Laanilan juonen kanssa samanikäisiä ja sa- 
mansuuntaisia juonia on myös Kuolan niemimaalla, Finnrnarkenissa seka Etela-Norjassa 
(Gorbatschev et al., painossa, 0. Olesen, pers. comm.), mutta niistä ei toistaiseksi ole paleo- 
magneettisia tuloksia. 

Svekokarjalaiset juonet 

Svekokarjalaisessa lohkossa (kuva 1) on neUa mafista juoniparvea, joista on paleomag- 
neettisia tuloksia (Neuvonen et al. 1981, Pesonen & Neuvonen 1981, Pesonen, painossa). 
Raahe - Laatokka -vyöhykkeestä (kuva 1) on paleornagneettisia tuloksia saatu mm. Ranta- 
salmen diabaasijuonesta (19a), Kiuruveden juoniparvesta (19b) seka Haukiveden lampro- 
fyyreista (45). Kaikki edella mainitut navat sijaitsevat napavaelluskayran svekokarjalaisella 
segmentilla ja ovat polariteetiltaan normaaleja. Tulokset viittaavat siihen, että tämän vyö- 
hykkeen juoniparvet ovat magnetoituneet n. 1880-1780 milj. vuotta sitten hitaan jaahtymi- 
sen aikana, joka liittyy svekokarjalaisen orogenian jälkeiseen kohoamiseen. Tämän vaittä- 
män todistamiseksi pitäisi näille juonille suorittaa kontaktitestit. 

Raahe - Laatokka -vyöhykkeen lounaispuolella sijaitsevasta Keuruun diabaasijuoni- 
parvesta on löydetty seka normaalin (N) että kaanteisen (R) polariteetin juonia (Pesonen, 
painossa). Niille tehdyt kontaktitestit ovat positiivisia, mikä merkitsee, että NRM on synty- 
nyt intruusioiden alkuperäisen jaahtyrnisen aikana noin 1880 milj. vuotta sitten (Palmu 
1982, Pesonen, painossa). 

Subjotuniset juonet 

Subjotunikaudella (n. 1670-1400 milj. v. sitten) purkautui Fennoskandiassa runsaasti 
mafisia juonia (esim. Gorbatschev et al., painossa, Pesonen et al. 1985b, Bylund 1981). Suo- 
men subjotunisista juonista on paleomagneettisin menetelmin tutkittu mm. Ahvenanmaan 



diabaaseja (Neuvonen & Grundström 1969, Pesonen et al. 1985b, Johnson 1979), Kuisaaren 
doleriittia (Neuvonen 1978), Hämeen diabaasijuonia (Neuvonen 1967, Palmu 1982) seka 
Suomen kaakkoisrannikon kvartsiporfyyrijuonia (Neuvonen 1986). 

Kuisaaren doleriitti on uudelleen magnetoitunut sita nuoremman Ahveniston rapakivi- 
massiivin lämpövaikutuksesta n. 1650 miljoonaa vuotta sitten (napa 85, kuva 2). Navan po- 
lariteetti on kuitenkin kaänteinen eikä normaali kuten Ahvenanmaan rapakiven navan ta- 
pauksessa (Johnson 1979, Pesonen & Neuvonen 1981). Rapakivinapojen avulla voidaan 
määritellä Fennoskandian kilven napavaelluskayrassa esiintyvän ns. subjotunisen napavael- 
lussilmukan alkuosa (kuva 2) (Pesonen 1979a, Neuvonen 1986). 

Ahvenanmaan subjotunisten diabaasijuonien tutkimuksesta on saatu lisätukea edellä 
kuvatulle napavaellussilmukan määrittelemiselle. Föglön - Sottungan ja Kumlingen - 
Brändön alueiden koillissuuntaisten diabaasijuonien paleomagneettiset navat (n:ot 93, 80 
ja 91, 81) viittaavat juonien olevan rapakiven ikäisiä (n. 1600 milj. v.) tai hieman nuorempia 
(Pesonen et al. 1985b, Bergman 1986). Radiometriset ikätulokset (1600-1523 milj. v., Peso- 
nen et al. 1985b) ja havainto, että ainakin yksi juoni lävistää rapakiveä (Bergman 1976) tuke- 
vat tätä kasitysta. Tosin päinvastaisiakin havaintoja on kuvattu (ks. Ehlers & Bergman 
1984). Geokemiallisten ja petrologisten tulosten sekä NRM:n polariteettien perusteella Ah- 
venanmaan diabaasijuonia on kahta tyyppiä, N ja R. Lävistyssuhteiden perusteella N -juo- 
net ovat hieman nuorempia kuin R -juonet. Tästäkin säännöstä on kuitenkin poikkeuksia 
(Pesonen et al. 1985b). 

Tässä yhteydessä todettakoon, että Ahvenanmaan diabaasien suunta (NNE-NE) eroaa 
Keski-Ruotsin samanikäisen ja paleomagneettisesti samanlaisen Breven Hällefors -juonen 
itä-länsisuunnasta (Bylund 1985). Toisaalta Etelä-Ruotsin itärannikolla on Ahvenanmaan 
juoniparven kanssa samansuuntainen ja mahdollisesti sen jatkee.la oleva juoniparvi, josta 
on parhaillaan tekeillä paleomagneettinen tutkimus (Bylund, per: comm.). 

Hämeessä on mittava kaakko-luodesuuntainen oliviinidiabaasij~miparvi, joka on iäl- 
taan subjotuninen (ikä n. 1640 milj. v., Laitakari 1969). Tämä juoniparvi liittyy todennäköi- 
sesti Viipurin rapakiveen, jota juonet eivat kuitenkaan lävista (Gorbatschev et al., painos- 
sa). Neuvonen (1967) ja Palmu (1982) ovat tutkineet Hameen juonien paleomagnetismia ja 
osoittaneet, että niista saatu paleomagneettinen napa on anomaalinen. Navan anomaali- 
seen sijaintiin voidaan antaa useita selityksiä: mm. lohkon tektoninen kallistuminen tai 
Maan magneettikentan poikkeava käyttäytyminen juoniparven purkautumisen aikana. To- 
dennäköisin selitys on kuitenkin se, että naiden diabaasijuonien NRM heijastaa taman pai- 
vän magneettikentan kontaminaatiota. Tätä kasitysta tukee ensinnäkin se, että NRM:n 
suunta (D = 48", 1 = 78") on lähellä Maan magneettikentan nykyistä suuntaa Suomessa 
ja toiseksi se, että NRM on luonteeltaan pehmeätä ja näin ollen altis taman päivän magneet- 
tikentän kontaminoitumiselle. 

Postjotunijuonet 

Suomessa ja Ruotsissa on runsaasti pysty- ja vaaka-asentoisia n.s. postjotunisia diabaasi- 
juonia. Ruotsissa niista on käytetty myös nimitystä Keski-Skandinavian doleriittiryhma 
(Gorbatschev et al., painossa). Ne ovat purkautuneet postjotunikaudella noin 1270-1220 
miljoonaa vuotta sitten ja liittyvät koko Pohjois-Atlanttia käsittaväan magmaattiseen rift 
-kauteen, joka Grönlannissa näkyy Gardar -provinssin juonina ja Pohjois-Amerikassa 
Mackenzie - Sudbury -juonina. Suomessa ovat Neuvonen (1965, 1966) ja Neuvonen & 
Grundström (1969) tutkineet naiden doleriittien paleomagnetismia. Saadut napamaärityk- 
set (navat 134,129,132 ja 151) muodostavat yhden Fennoskandian kilven napavaelluskayrän 
tärkeimmistä kiintopisteistä (kuva 2). 

Taulukossa 2 on vertailtu Ruotsin ja Suomen postjotunijuonista (Vaasa, Satakunta, U1- 
vö, Jämtland ja Dala, ks. kuva 1) saatujen napojen keskiarvoja. Nämä arvot eivat eroa mer- 
kittävästi (95 %:n luotettavuustaso) toisistaan. Tektonisesti tulos merkitsee sita, etteivät 
Keski-Ruotsin postjotunialueet ole lateraalisesti liikkuneet Suomen vastaaviin alueisiin 
nähden viimeisen 1250 miljoonan vuoden aikana. Sama vertailu suoritettiin myös Suomen 
ja Ruotsin subjotunisten napojen välillä. Tulos (Lähde & Pesonen 1985, Neuvonen 1986) 
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Taulukko 2. Suomen ja Ruotsin myöhäisjotunisten diabaasijuonien paleomagneettisten tulosten vertailu. 

Maa juoniparvien määrä Lat, Lon A95 X Viitteet 

4 2.1, 159.0 13.1 -14.7 Lähde & Pesonen (1985) 

16 -2.1, 155.1 3.7 -17.3 Lahde & Pesonen (1985) 

Lat, Lon paleomagneettisen navan koordinaatit asteissa (ON, "E) 
A95 navan keskiarvoon liittyvät virheympyrän suuruus asteissa (95 % luotettavuustaso) 
X paleolatitudi asteissa 
a juoniparvet Vaasan, Satakunnan ja Ahvenanmaan provinsseista (ks. Bylund & Pesonen, 1987) 
b juoniparvet Dalan, Ulvön ja Jamtlannin provinsseista (ks. Bylund & Pesonen, 1987) 

Table 2. Comparison of the paleomagnetic poles of post-Jotnian diabase dykes from Finland and Sweden 

Country number of dyke swarms Paleomagnetic 
pole A95 X Reference 

Lat, Lon 

Finlanda 4 2.1, 159.0 13.1 -14.7 Lähde & Pesonen (1985) 

Swedenb 16 -2.1, 155.1 3.7 -17.3 Lähde & Pesonen (1985) 

Lat, Lon co-ordinates of the paleomagnetic pole in degrees (ON, "E) 
A95 circle of confidence of the pole at 95 % confidence level (in degrees) 
X paleolatitude (in degrees) 
a dyke swarms from the Vasa, Satakunta and h a n d  provinces (see Bylund & Pesonen, 1987) 
b dyke swarms from the Dala, Ulvö and Jämtland provinces (see Bylund & Pesonen, 1987) 

osoittaa, etteivät myöskään Suomen ja Ruotsin subjotunialueet (mm. Dala, Ahvenanmaa, 
Viipurin rapakivialue) ole merkittävästi liikkuneet toisiinsa nähden viimeisen 1650 miljoo- 
nan vuoden aikana. 

Svekonorjalaiset mafiset juonet 

Laanilan diabaasijuonista saatu paleonapa (ks. sivu 208) on ainoa todettu svekonorja- 
lainen napa Suomessa. Iältään Sallan diabaasijuonet (ikä 1150 milj. vuotta, ks. Lauerma 
1987) ja Pohjois-Ruotsin Kalixin ultramafiset juonet (ikä n. 1145 milj. v., Kresten et al. 
1981) ovat Laanilan juonen (998 milj. v.) ja postjotunisten (n. 1270-1200 milj. v.) juo- 
nien välissä. Tämän vuoksi ne ovat avainasemassa konstruoitaessa Fennoskandian kilven 
napavaelluskäyrää ja vertailtaessa Kanadan ja Fennoskandian kilpien napavaelluskäyriä 
tänä aikana (Halls & Pesonen 1982). Sallan juonesta ei toistaiseksi ole saatu luotettavaa 
paleomagneettista napamääritystä (Neuvonen, pers. comm., Pesonen, julkaisematon aineis- 
to). Myös Kalixin juoniparven paleomagneettinen navanmääritys on epäluotettava (Peso- 
nen, julkaisematon aineisto). 

Patchett et al. (1978) ja Poorter (1981) ovat osoittaneet paleomagneettisten tulosten pe- 
rusteella, että Fennoskandia on pyörähtänyt noin 90' myötäpäivään Kanadan kilpeen näh- 
den. Tämä on heidän mukaansa tapahtunut ajanjaksojen 1260-1190 miljoonaa vuotta (= 
postjotuni - Mackenzie -jakso) ja 1190-850 miljoonaa vuotta (= svekonorjalainen - 
Grenville -jakso) välillä (kuva 3a). Laanilan diabaasijuonista saatu svekonorjalainen napa 
on sopusoinnussa tämän tulkinnan kanssa, ja aikaisemmin (s. 21 1) kuvattu svekonorjalai- 
sen lohkon mikrokontinentaalinen saumautuminen Fennoskandiaan (kuva 3b) liittynee sa- 
maan rotaatiotapahtumaan. Toistaiseksi ei Fennoskandian ja Kanadan kilpien juoniparvien 
kulkusuuntia ole verrattu keskenään näiden tektonisten rekonstruktioiden valossa. 
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Kuva 3. (a) Juonista saatujen paleomagneettisten tulosten valossa on ilmeistä, että Fennoskandian kilpi on pyörähtänyt n. 
90" myötapaivaan Kanadan kilpeen nähden n. 1250-900 miljoonaa vuotta sitten (ks. Poorter, 1981). 
(b) Laanilan diabaasijuonista saadut tulokset viittaavat alustavasti siihen, että tämän pyörahdyksen yhteydessä svekonorjalai- 
nen lohko olisi mikrokontinentin tavoin saumautunut Fennoskandiaan n. 1000-900 milj. vuotta sitten. Svekonorjalaisen loh- 
kon lateraalinen liike ei liene kuitenkaan enempää kuin kuusisataa kilometriä. 
Fig. 3. (a) On the basis o f  the paleomagnetic data for dykes, it appears that the Fennoscandian Shield rotated 90" clockwise 
relative to the Canadian Shield during the interval of ca. 1250-900 Ma (see Poorter, 1981). 
(b) Thepaleomagnetic data for the Laanila diabase dykes (age 998 Ma) tentatively suggest that this rotation is associated with 
a microcontinental welding of the Sveconorwegian Province onto the rest of the Fennoscandian shield during abouf 1000-900 
Ma. The lateral rnovernent of the Sveconorwegian block during this process may not exceed more than 600 kilometers. 

Paleotsooiset ja nuoremmat juonet 

Paleotsooisia juonia esiintyy Lapissa käsivarren alueella (Lehtovaara 1987). Koska nämä 
juonet liittyvät Iapetus -valtameren ("Proto-Atlantti") avautumiseen, olisi niiden paleo- 
magneettisilla tutkimuksilla tärkeä merkitys selvitettäessä Atlanttia reunustavien laattojen 
liikkeitä myöhäisprekambrisella ajalla. 

Juonista saatujen napamaaritysten luotettavuus 

Kuvan 2 perusteella voidaan todeta, että mafisista juonista saadut navat muodostavat ko- 
ko napavaelluskäyrän rungon. Jotta tätä käyrää voitaisiin käyttää hyväksi kilven sisäisten 
tai kilpien välisten tektonisten liikuntojen määrittämisessä, on osoitettava että juonien anta- 
mat napamääritykset ovat luotettavia. Toisin sanoen on todistettava ensinnäkin, että juo- 
nien NRM on Maan magneettikentän suuntaista ja toiseksi, että se on syntynyt juonien int- 
ruusiovaihetta seuranneen jäähtymisen aikana eikä sen jälkeen. Todistus voidaan tehdä kol- 
mella tavalla: (1) Verrataan juonien paleomagneettista suuntausta samanikäisten, mutta 
muodoltaan, syntytavaltaan tai petrologialtaan muodostumien (kuten gabrot, graniitit, se- 
dimentit tai laavat) antamiin paleomagneettisiin suuntauksiin. (2) Tehdään kontaktitestit 
juonien NRM:n primaarisuuden toteamiseksi. (3) Tutkitaan ovatko juonien antamat pa- 
leomagneettiset tulokset sopusoinnussa radiometristen ikien ja Iävistyssuhteiden kanssa. 



Juonitulosten tarkastelu 

Bylund & Pesonen (painossa) ovat verranneet mafisista juonista saatuja paleomagneetti- 
sia tuloksia muista kivilajeista saatuihin kolmen eri aikakauden tuloksiin (svekokarjalaisen, 
subjotunisen ja svekonorjalaisen kauden tulokset). Vertailu osoittaa, että lähes aina juonis- 
ta saatu paleomagneettinen napa on sopusoinnussa muista kivilajeista saadun napamaari- 
tyksen kanssa. Esimerkiksi svekokarjalaiset navat Rantasalmen juonesta (19a), Haukiveden 
lamprofyyreista (45) ja Keuruun juonista (34) eivat eroa merkittavasti synorogeenisista 
gabro-dioriiteista saaduista navoista (27, 31,36, 39,40 ja 47, kuva 2). Vastaavasti subjotuni- 
sista juonista saadut navat (80,81,91,93), eivat eroa merkittavasti samanikaisista rapakivis- 
ta (85), sedimenteista (89) tai laavoista (97) saaduista navoista. Tärkeä havainto on myös se, 
että vertikaaliasentoisista juonista saatu napa (134) ei eroa merkittavasti horisontaalisten 
kerrosjuonien navasta (129). Koska juonien magnetoituminen on verraten voimakasta (n. 
1...10 mA/m) merkitsee tulos, sita ettei kappaleen muotoanisotropialla ole merkittävää vai- 
kutusta juonien paleomagneettiseen suuntaukseen (Evans 1968, Morris & Tanczyk 1978). 
Yhteenvetona naista vertailuista voidaan todeta, että useimmissa tapauksissa juonet antavat 
luotettavaa tietoa Maan magneettikentän suunnasta ja että juonien paleonavat ovat käyttö- 
kelpoisia rakennettaessa Fennoskandian kilven näennäistä napavaelluskayraa. Poikkeuksia 
kuitenkin on, mm. edellä kuvatut Hameen ja Nilsian juoniparvet. 

Kontaktitestit 

Kontaktitesti (Pesonen 1979b) on käyttökelpoinen kun tutkitaan onko juonen NRM syn- 
tynyt alkuperäistä intruusiovaihetta seuranneen jaahtymisen aikana (primaarinen suun- 
taus) vai myöhemmin alueellisen metamorfoosin yhteydessä (sekundaarinen suuntaus). 
Molemmilla tavoilla syntynyt remanentti magnetoituminen on avuksi napavaelluskayran 
konstruoinnissa, mutta napojen ajoitus voi muodostua ongelmaksi mikäli primaarisuutta 
ei voida todistaa. 

Hyvä esimerkki positiivisesta kontaktitestista on Nilsian juoniparvi 1 (Neuvonen et al. 
1981). Nämä juonet lävistävät arkeeista kvartsidioriittia (ikä n. 2670 milj. v.) ja ovat intruu- 
sion aiheuttaman lämpövaikutuksen vuoksi uudelleenmagnetoineet kvartsidioriitin noin 
metrin etäisyydelle juonesta. Kauempana olevista sivukivinäytteistä voidaan eristää alkupe- 
räinen arkeeinen remanenssikomponentti. 

Taulukossa 1 on yhteenveto Suomen juonista saaduista kontaktitestituloksista. Tode- 
taan, että kaikissa seitsemässä tapauksessa tulos on positiivinen. Tama merkitsee sita, että 
ainakin naiden juonien NRM on primaarista. Ahvenanmaan ja Keuruun juonien tapauk- 
sessa todetaan vielä, että kontaktitestit ovat positiivisia sekä N että R -juonissa. Kontaktites- 
tin antaman tuloksen perusteella on ilmeista, että Keuruun juonet ovat tunkeutuneet grano- 
dioriittiseen sivukiveen, jonka lämpötilan on täytynyt olla alle 570" C (keskimääräinen luk- 
kiutumislämpötila sivukivessa) juonien tunkeutumishetkella noin 1880 miljoonaa vuotta . 
sitten. Tuloksella on käyttöä rajattaessa svekokarjalaisen orogenian tapahtuma-aikaa Keu- 
ruun lohkossa. 

Lavistyssuhteet 

Kuvassa 4 on esitetty mafisten juonien lavistyssuhteet paleomagneettisella napavaellus- 
kayralla. Kuvassa esiintyvät nuolet yhdistävät kussakin tapauksessa katkoviivalla vanhem- 
man navan (saatu sivukivesta, joka ei ole lämmennyt juonen vaikutuksesta) ja nuoremman 
navan (saatu juonesta ja kokonaan lammenneesta sivukivesta). Mikäli napavaelluskayran 
yleinen trendi on oikea, pitäisi naiden nuolten suuntien yhtyä tähän trendiin. Kuvan 4 perus- 
teella asianlaita todella on näin. Esimerkkinä mainittakoon Nilsian - Varpaisjarven kvart- 
sidioriitti (napa 1) ja sita lavistava Nilsian juoniparvi 1 (napa 15a). 



Kuva 4. Emäksisten juonien Iavistyssuhteista saatava paleornagneettinen informaatio on sijoitettu kuvan 2 napavaelluskayral- 
le. Nuolilla varustetut katkoviivat yhdistävät kussakin tapauksessa vanhemman navan (saatu sivukivesta, jota juoni lävistää) 
nuorempaan napaan (saatu juonesta). Nurneroinnit kuten kuvissa 1-2. 
Fig. 4. The sense o f  the APW can often be defined by crosscutting relationships without any knowledge o f  the radiornetric 
ages. Thepaleornagnetic information deduced from the cross-cutting relationships has been plotted with arrows onto thepolar 
wander path o f  Fig. 2. The broken lines with arrows join in each case the older pole (frorn the unbaked country rocks cut 
by dyke) to the younger pole (o f  dyke). The numbers as in Figs. 1-2. 

Napaisuuskaannökset 

Kuvassa 5 on esitetty kaikkien sellaisten juoniparvien navat, joista on saatu tulokseksi 
seka normaalisti (N) että kaanteisesti (R) magnetoituneita juonia. Kussakin tapauksessa na- 
vat on piirretty napavaelluskayraan siten, että käänteiset navat on ensin polarisoitu vastak- 
kaiselle pallonpuoliskolle ja napaparit (N ja R) on sitten yhdistetty katkoviivalla. Suomessa 
tällaisia juoniparvia ovat mm. Ahvenanmaan subjotuniset juonet (navat 80,93) ja Keuruun 
svekokarjalaiset juonet (navat 33, 34). Kuvasta voidaan todeta, että Suomen juonissa esiin- 
tyy selvää epäsymmetriaa polariteetin käännöksessä (N ja R -navat eroavat toisistaan). 11- 
miö on yleisesti tunnettu (esim. Pesonen 1979a) ja sen syy saattaa löytyä Maan magneetti- 



Kuva 5. Emäksisissä juonissa havaittavat napaisuuskaännökset eivät aina ole täsmälleen 180°, vaan R -napa (avoin symboli) 
eroaa usein merkittävästi N -navasta (suljettu symboli). Kuvassa on yhdistetty katkoviivalla sellaisten juoniparvien (keski- 
arvo-) navat. joissa esiintyy seka R että N -juonia. Suomessa tällaisia tapauksia ovat mm.  Keuruun (33-34) ja Ahvenanmaan . - 
diabaasijuonet (80-93) (ks. taulukko 1 ja teksti). 
Fig. 5. The polarity changes (reversals) in mafic dykes do not always involve a perfect 180" directional change but often the 
R pole (open symbol) substantially deviates from the Npole  (closed symbol). The strippled lines connect the N and R poles 
o f  the dyke swarms where paleomagnetic data are available for both polarites. The small arrows in the middle o f  each pair 
ofpoles indicates the positiono o f  thepole which would be obtained i f  the data were combined. The Finnish pairs are the Keu- 
ruu dykes (33-34) and the Aland dykes (80-93) (see Table 1 and text). 

kentän anomaalisista komponenteista. Nevanlinna & Pesonen (1983) ovat osoittaneet, että 
tällaiset epasymmetriset kaantymiset heijastavat poikkeavuutta keskeisdipolaarisesta mag- 
neettikentasta. Tosin muitakin selityksiä on olemassa, esimerkiksi sekundaariset magnetoi- 
tumiskomponentit tai pienet ikaerot N ja R -juonien välillä (Pesonen 1979b, Nevanlinna & 
Pesonen 1983, Halls & Pesonen 1982). Pesonen (1980) on ehdottanut, että havaittuja epa- 
symmetrioita voidaan hyödyntää globaalisessa magnetostratigrafisessa korreloinnissa. 



Juonien NRM ja eroosion maara 

Schwarzin (1977) menetelmää soveltamalla yritti Palmu (1982) laskea neljän Suomessa 
esiintyvän juoniparven nykyisen eroosiotason juonten intruusion aikaisen syvyyden. Juoni- 
parvet olivat Hämeen diabaasit (ikä n. 1640 milj.vuotta, ks. Laitakari 1969), Kirjalan dia- 
baasi (ikä n. 1600 milj. v.), Keuruun diabaasit (ikä n. 1880 milj. v.) ja Norra Betesönin juoni 
Ahvenanmaalla (ikä n. 1550 milj. v.). Ainoastaan viimeksi mainitussa kohteessa Palmu on- 
nistui löytämään menetelmän edellyttämän hybridinäytteen (= vain osittain lämmennyt si- 
vukivi), jonka avulla eroosion maara voidaan laskea. Eroosion määräksi Palmu sai Norra 
Betesönin juoniprofiilin kohdalla noin 9-13 km. Palmun mukaan tulos on kuitenkin epä- 
luotettava (liian suuri), sillä laboratoriokokeet osoittavat, ettei hybridinäytteen NRM ole 
puhdasta termoremanenssia (TRM), jota naytteiltä menetelmassa edellytetään. 

Yhteenveto 

Suomen ja Fennoskandian mafisten juonien paleomagneettisista tutkimuksista voidaan 
tehdä seuraavia johtopäätöksiä: (1) Mafisista juonista saadut napamääritykset muodosta- 
vat koko Fennoskandian napavaelluskäyrän rungon jatulikaudesta alkaen. Kontaktitestien 
ja muista kuin juonikivista saatujen tulosten perusteella on todettu, että mafiset juonet 
useimmiten rekisteröivät Maan magneettikentan suunnan juonien intrudoitumisen ja sita 
seuranneen jäähtymisen aikana. (2) Muutamassa tapauksessa (esim. Hämeen ja Nilsiän 
juonet) on juonien antama paleonapa ristiriidassa napavaelluskäyran tai iänmäärityksen 
kanssa. Syy ristiriitaan on epäselvä: se voi johtua virheellisestä napamäärityksestä, poista- 
mattomista sekundaarisista remanenssikomponenteista, radiometrisen iän väärästä tulkin- 
nasta, tektonisista liikunnoista tai Maan dipolaariseen magneettikenttään liittyvistä ano- 
maalisista komponenteista. (3) Niissä juoniparvissa, joissa tavataan sekä N että R -juonia, 
esiintyy polariteetin epäsymmetriaa. Kontaktitesteistä saadut positiiviset tulokset viittaavat 
siihen, että kysymyksessä on lähinnä Maan magneettikentan ominaisuus eikä esimerkiksi 
sekundaarisen magnetoitumiskomponentin aiheuttama häiriö. (4) Suomen diabaaseista 
saadut paleomagneettiset tulokset tukevat sita käsitystä, että Fennoskandian kilpi olisi pyö- 
rähtänyt noin 90" Kanadan kilpeen nahden jotunisen ja svekonorjalaisen kauden välisenä 
aikana. Laanilan diabaasijuonesta saatu svekonorjalainen paleonapa viittaa siihen, että 
svekonorjalainen provinssi on saattanut tämän pyörähdyksen yhteydessä liikkua mikrokon- 
tinentin tavoin noin kuusisataa kilometriä Fennoskandiaan nahden. 

Tulevaisuuden näkymiä 

Mafiset juonet ovat kautta aikojen olleet hyödyllisiä paleomagneettisille tutkimuksille. 
Suomessa on vielä lukuisia juoniparvia, joiden paleomagnetismia ei ole tutkittu. Mafisten 
juonien tutkimusohjelma kuuluu kansainvälisen litosfaäriprojektin (ILP) piiriin yhtenä sen 
alaohjelmista. Sen ja Euroopan Geotraverssi -ohjelman puitteissa jatketaan Suomen mafis- 
ten juonien paleomagneettisia tutkimuksia. Erityisesti pyritään saamaan tuloksia Pohjois- 
ja Itg-Suomen arkeeisista ja jatulisista juonista sekä myös Etelä-Suomen subjotunisista 
diabaasi- ja kvartsiporfyyrijuonista. Laanilan juoniparven jatkeesta (Ristijärven diabaasis- 
ta) ja samanikäisistä juonista Kuolan niemimaalla pyritään saamaan paleomagneettista 
vahvistusta näiden juonien svekonorjalaisen iän määrittelemiselle. Tutkimusten tavoitteena 
on selvittää edellä kuvattuja tektonisia käsityksiä Baltian kilven evoluutiosta sekä testata 
niitä uusia laattatektonisia malleja, joita Suomen prekambrisen kallioperän tutkimuksessa 
on viime aikoina ehdotettu (esim. Berthelsen & Marker 1986). 
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SUOMEN JUONIKIVIEN PETROFYSIKAALISISTA OMINAISUUKSISTA JA 
JUONIEN AIHEUTTAMISTA AEROMAGNEETTISISTA ANOMALIOISTA 

Juha Korhonen 

Korhonen, Juha, 1987. On the petrophysical properties of the mafic dyke rocks and 
corresponding aeromagnetic anomalies in Finland. Geologian tutkimuskeskus - 
Geological Survey of Finland, Tut~imusraportti - Report of Investigation 76, 
221-254, 12 figures, 7 tables. 

Mafic dyke swarms can internally be divided into paramagnetic and fer- 
romagnetic populations. If the percentage of the ferromagnetic population (fep) is 
100 % the origin of the magma can be interpreted to be anorogenic in nature, if the 
fep equals to 0 % it is orogenic. For dykes injected in rift and postorogenic stages 
the fep rangesbetwee-n 95-45% and for dykes associated with sea stages between 
45-10 %. The opening and closing stages of crust are separated by the mean fer- 
romagnetic susceptibility which is greater than 43000 10-6 S1 for opening and less 
than 38 000 10-6 S1 for closing. For anorogenic processes it ranges between 38 000- 
43 000 10-6 SI. The dyke rocks of the Svecokarelian orogenic cycle exhibit a 
petrophysical signature of their own which dominates the dyke record in Finland. 
However in eastern and northern Finland there are swarms that do not fit to this 
signature and therefore are interpreted as being originated during certain Pre- 
Svecokarelian collisional events. The formation of the dykes in time follows spatially 
an almost continuous path starting from eastern Finland and going up to Lapland 
(2640-2445 Ma), returning along the edge of the Pre-Svecokarelian craton (-1980 
Ma), turning perpendicular to it in the direction of the Svecokarelian main orogeny 
(1910-1850 Ma) and continuing to NW in the direction of the Jotnian troughs 
(-1265 Ma). The youngest dykes (1170-1000 Ma) form a separate path in Lapland. 
Most of the swarms can be interpreted as results of common events between the 
Fennoscandian and Canadian shields. The most important exception of this is the 
olivine diabase swarm of Hame (1645 Ma). 

Key words: petrophysics, dike swarms, diabase, magnetic susceptibility, density, 
Proterozoic, Finland. 
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Johdanto 

Mafisten juonikivien ominaisuuksiin katsotaan perinteisesti kuuluvan lineaarinen muo- 
to, leikkaava asema ympäröiviin kiviin nähden ja suhteellisen voimakas ferromagneettinen 
magnetoituminen. Magneettinen menetelmä tuo nämä piirteet hyvin esille, mista johtuen 
aeromagneettisista kartoista on tullut keskeinen apuväline juoniparvia tutkittaessa. Kartat 
ovat edelleen vaikuttaneet käsityksiin juoniparvien luonteesta ja jakautumisesta. Toisaalta 
tiedetään, etteivät kaikki juonet aiheuta anomalioita, etenkään mantereellisessa kuoressa. 
Tähän on esitetty syyksi mm. juonten pientä kokoa, remanenssia, metamorfoosia, differen- 
tiaatiota ja puutteita anomalioiden havainnoinnissa ja esittämisessä kartalla. Aeromagneet- 
tisia korkealentokarttoja (a=150 m) on ollut saatavissa Suomen alueelta vuodesta 1952. 
Näillä kartoilla on epätavallisen vahan juonista aiheutuvia aeromagneettisia anomalioita 
verrattuna tunnettujen juonien määrään ja Kanadan sekä eräiden Afrikan alueiden mag- 
neettisiin karttoihin. Kun suskeptibiliteettimittaukset otettiin käyttöön alueellisissa tutki- 
muksissa 1960-luvulla (esim. Puranen et al. 1968), selvisi, että vain osa mafisista kivistä, 
myös juonikivistä on ferromagneettisia. Tosiasiallisesti pääosa Suomen juonista ei voi ai- 
heuttaa yli 25 nTn anomaliaa edes aivan läheltä mitattaessa, koska ne ovat paramagneetti- 
sia. Geologian tutkimuskeskuksen digitaalisesti prosessoidut matalalentokartat (a=40 m, 
Korhonen 1984) ovat vuodesta 1974 alkaen osoittaneet, että huomattava osa Suomessa geo- 
logisille kartoille merkityistä juonista ei aiheuta havaittavia magneettisia anomalioita aikai- 
sempaa selvasti yksityiskohtaisemmissakaan mittauksissa. Juonien magneettinen dualismi 
on siten tosiasia ja sen syiden ymmärtäminen tarpeellista, jotta aerornagneettisia karttoja 
voitaisiin käyttää oikein kallioperää tutkittaessa. 

Mafisten juonikivien petrofysikaalisten ominaisuuksien jakautumat 

Geologian tutkimuskeskus ylläpitää petrofysiikan tiedostoa, johon kerätään Suomessa 
kallioperäkartoitusta ja alueellista tulkintaa varten määritettyjä petrofysiikan ominaisvaki- 
oita. Tiedosto on julkisesti käytettävissä ja sita käsitellään erityisellä ohjelmapakkauksella 
(Hongisto 1986). Seuraavat yhteenvedot on tehty pääosin tämän tiedoston sisältämistä ma- 
fisia juonikiviä koskevista tiheys-, suskeptibiliteetti- ja remanenssimäärityksistä. 

Mafiset juonikivet ovat tiheärnpiä kuin kallioperä yleensa tai mafiset syväkivet keski- 
määrin (kuva 1, taulukko 1). Juonen injektoituessa kivisula jää sita syvemmälle kallioperäs- 
sä mitä tiheämpää se on ja nousee sita ylemmäs mitä suurempi dynaaminen tai muu paine 
sita ajaa. Juonen tiheydellä on siten merkitystä sen tunkeuturnisolosuhteita tutkittaessa. 
Juonikivistä diabaasit ja rnetadiabaasit ovat tiheysjakautumiltaan keskenään samankaltai- 
sia, rnetadiabaasit kuitenkin hieman tiheämpiä. Albiittidiabaasien ja gabrojen jakautumat 
ovat keskenään varsin samanlaiset, ja huiput ovat selvasti alempana asteikolla kuin diabaa- 
seilla. Albiittidiabaasit ja gabrot jakautuvat laajemmalle tiheysvalille kuin diabaasit ja me- 
tadiabaasit, mikä kuvastaa niiden differentioitumista. Diabaasien ja metadiabaasien suu- 
rempi tiheys antaa aiheen otaksua, että ne ovat peräisin syvemmältä litosfääristä kuin 
gabrot ja albiittidiabaasit. Albiittidiabaasit ovat voimakkaasti ferromagneettisia ja niissä 
on suhteellisen vahan pararnagneettisia osia, mista ne populaationa erottaa gabroista. Me- 
tadiabaasin rernanenssin jakautuma on juonikivista lähinnä samanlainen kuin kallioperallä 
yleensa. Diabaasin ja gabron suskeptibiliteetin ja remanenssin jakautumat muistuttavat toi- 
siaan, mutta albiittidiabaasin remanenssi poikkeaa selvasti kaikista muista. Syitä tähän re- 
manenssin jakautumiseen ei tunneta, mutta mahdollista on, että magnetoitumisolojen tai 
remanenssin kantajien samankaltaisuus on vaikuttanut asiaan. 
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Kuva 1. Mafisten juonikivien, gabrojen ja kaikkien kivilajien tiheyden, suskeptibiliteetin ja remanenssin intensiteetin frekvenssija- 
kautumat seka näytteiden jakautuminen Suomessa. 
Fig. 1. The frequency funcfions o f  the densitv, susceptibility and intensity o f  remanence as well as the distribution o f  the samples 
in Finland for mafic dyke rocks, gabbroes and all rock types. 



Taulukko 1. Mafisten juonikivien, gabrojen ja kaikkien kivilajien tiheyden, suskeptibiliteetin ja remanenssin para- ja ferro- 
magneettisten populaatioiden keskiarvot ja näytteiden lukumäärät. Ferromagneettisen osapopulaation prosenttiosuus koko 
populaatiosta on fep. Ferromagneettisen ja paramageneettisen osapopulaation tiheyksiä merkitään df ja dp. 
Table 1. The averages of densitv, susceptibility and intensity of rernanence for the pararnagnetic and ferrornagnetic populati- 
ons of rnafic dyke rocks, gabbroes and all rock types in Finland. The fep is the percentage of the ferrornagnetic subpopulation 
of the rnajor population. The df and dp are the densities of the ferrornagnetic and pararnagnetic populations. 

Kivilaji 
rock type 

Kaikki kivilajit 
all rock types 
diabaasi 
diabase 
metadiabaasi 
rnetadiabase 
albiittidiabaasi 
albite diabase 
gabro 
gabbro 

popul. 
popul. 

ferro 
para 
ferro 
para 
ferro 
para 
ferro 
para 
ferro 
para 

tiheys 
density 
kg/m3 

2786 
2748 
2965 
2965 
2936 
2989 
2897 
2918 
2959 
2921 

suskept. 
suscept. 
10-6 S1 

40211 
520 

53780 
954 

56350 
981 

102612 
875 

40687 
865 

reman. 
rernan. 

10-3 A/M 

7820 
134 

2408 
147 

12690 
152 

2933 
84 

1980 
115 

df-dp fep 

Suskeptibiliteetin tulkinnassa on keskeistä, että suure on jakautunut kaksihuippuisesti. 
Alempi, terävä huippu on paramagneettisessa ja korkeampia arvoja vastaava, leveä huippu 
ferromagneettisessa alueessa. Mafisilla juonikivilla jakautumien välinen minimi sattuu 
kohtaan n. 3000 10-6 SI, mikä merkitsee sitä, että paramagneettisessa populaatiossa tosia- 
siallisesti on myös ferromagneettisia näytteitä. Kaksihuippuisuuden voidaan käsittää johtu- 
van siitä, että kiviaines on peräisin kahdesta erilaisesta prosessista. 

Mantereelliset magmakivet jakautuvat opaakkiensa perustella kahteen ryhmään, joista 
toisessa kiteytyy pääasiassa ferrornagneettisia, toisessa paramagneettisia spinellejä (Ishiha- 
ra 1977). Grant (1985) pitää ferromagneettisen suskeptibiliteetin kehittymisen tärkeimpinä 
syinä aktiivisesta kuori-manttelivuorovaikutuksesta johtuvaa suurta raudan kokonaismää- 
rää, oksidoitumisastetta ja alkuperäisiä kiteytymisoloja, sekä ehdottaa kehitettäväksi mag- 
makivien luokitusta niiden sisältämien opaakkien perusteella aeromagneettisten karttojen 
tulkintaa varten. Korhonen (1983) ehdottaa magnetoitumisen ja sen alueellisen jakautumi- 
sen ottamista kallioperän muodostumien stratigrafiseksi perusviitteeksi. Kumpaakin tehtä- 
vää voidaan lähestyä juonikivien avulla, koska ne ovat usein täsmällisesti ajoitettuja ja niis- 
tä saa hyvän läpileikkauksen magrnaattisen toiminnan ominaisuuksista ajan ja paikan suh- 
teen. 

Suskeptibiliteetin ja tiheyden alueellinen vaihtelu 

Alueellisten erojen kuvaus perustuu 50 diabaasi-, rnetadiabaasi- ja albiittidiabaasipopu- 
laatioon, joihin kuuluu vähintään kymmenen tiheys-suskeptibiliteettimääritystä 1 : 
100 000-karttalehteä kohden. Petrofysiikan tiedoston aineistoa on täydennetty mittauksin 
lehdeltä 2142, K. Aron ja 1. Laitakarin näytteistä ja eri alueilta A. Hämäläisen, 1. Laitakarin 
ja P. Pihlajan oliviinidiabaasinäytteistä sekä geokronologian laboratorion tyyppinäytteistä. 

Paramagneettisten populaatioiden keskiarvot muodostavat suhteellisen yhtenäisen ryh- 
män nousevan lineaarisen trendin ympärille. Trendi johtuu suskeptibiliteetin, silikaattisen 
raudan määrän ja tiheyden välisestä korrelaatiosta (vrt. esim. Nagata 1953). Ferromagneet- 
tisten populaatioiden keskiarvot hajoavat laajalle alueelle, ja muodostavat pikemminkin ta- 
saisesti kuin normaalisti jakautuneen kentän (kuva 2a). 

Ferromagneettisen osapopulaation prosenttiosuus koko populaatiosta (ferroprosentti, 
fep) on populaatioita karakterisoiva suure, jonka mukaan ne voidaan ryhmittää alueellisesti 
ja ajallisesti (kuva 2b, taulukko 2). Svekokarjalaisten juonikivien suurimmat ferroprosentit 
ovat postorogeenisilla Hämeen oliviinidiabaaseilla (PIA, 1645 Ma) sekä Peräpohjan liuske- 
alueen ja Oulun - Pudasjärven pohjagneissikompleksin kontaktin albiittidiabaaseilla 



Kuva 2a. Paramagneettisten ja ferromagneettis- 
ten populaatiokeskiarvojen jakautumat tiheys- 
suskeptibiliteettitasossa 1 : 100 000 -karttaleh- 
dittain diabaaseille (l), albiittidiabaaseille (2) ja 
metadiabaaseille (3). 
Fig. 2a. The distribution of the averages of  the 
ferromagnetic and paramagnetic populations of 
1 : 100 000 map sheets on the density- 
susceptibility plane for diabases (l), albite dia- 
bases (Z), and metadiabases (3). 

Taulukko 2. Suomen mafisten juonikivien luokittelu populaatioiden ferroprosentin perusteella. 
Table 2. The classification of the mafic dyke rocks of Finland in terms of the fep-values of the populations. 

fep-ryhmä ID fep-väli N juonityyppi 
fep-group ID fep-interv. N dyke type 
vn % 

alue 
region 

100 POA 
99 - 80 PIA 

P1C 
79 - 45 P2A 

P2B 
P2C 

44 : 25 P3A 
P3B 
P3C 

24 - 10 P4A 
P4B 

9 - 0 P5A 
P5B 

oliviinidiabaasi 
oliviinidiabaasi 
albiittidiabaasi 
diabaasi 
metadiabaasi 
albiittidiabaasi 
diabaasi 
metadiabaasi 
albiittidiabaasi 
diabaasi 
metadiabaasi 
diabaasi 
metadiabaasi 

Satakunta, Lappi 
Hame 
Peräpohja 
Pohjois-Savo ja Lappi 
Keski-Lappi 
Lappi 
Kainuu, Lappi 
Ahvenanmaa 
Väli-Suomi 
Väli-Suomi, Perapohja 
Kainuu 
Itä-Suomi, Häme 
Pohjois-Karjala 

(ryhmä PIC, 2200 Ma). Peräpohjasta ferroprosentti laskee pohjoiseen ja kaakkoon. Alim- 
mat fep-arvot ovat kolmiossa Suomussalmi - Tohmajarvi - Tampere, jossa esiintyy lähes 
paramagneettisia parvia. Ferroprosentin pieneneminen noudattaa kuvan 2b mukaan selvää 
alueellista kehityslinjaa, joka on ensin kratonin reunan suunnassa, ja lopulta sitä vastaan 
kohtisuorassa. Juonien muodostuminen postorogeenisena aikana on jatkunut sieltä, mihin 
se kehitystrendin mukaan loppui orogenian aikana. 

Täsmällisen ikakorrelaation osoittaminen edellyttää, että ikamaaritysaineksen kokoki- 
ven petrofysikaalinen populaatio tunnetaan riittävän monen maarityksen perusteella. Sopi- 
va lukumäärä riippuu kiven petrofysikaalisesta homogeenisuudesta. Juonen otaksutun 
emaparven populaatio tulee tuntea samalla tavalla ja ikamaarityspopulaation tulee sisältyä 
emapopulaatioon. Ikamaaritysainesta ei ole Suomessa mitattu petrofysikaalisesti, mutta 
käytettävissä olevat tyyppinaytteet analysoitiin jälkikateen. Tuloksista saa käsityksen nayte- 



KUYP 2b. Juonikivien ferroprosenttiryhmien alueellinen jakautuma. 1) dia- 
baasi, 2) metadiabaasi, 3) albiittidiabaasi, 4) arkeeiset muodostumat Simo- 
sen (1980) mukaan. 
Fig. 2b. The areal distribution of the dykes included in groups of different 
fermmagnetic percentages. 1) diabase. 2) metadiabase, 3) albite diabase, 4) 
the area of the Archean formations after Simonen (1980). 

populaation tiheyden ja suskeptibiliteetin suuruusluokasta (taulukko 3). Kaikkiaan 24 ika- 
maarityksesta 10 voitiin sitoa tunnettuun petrofysikaaliseen populaatioon samalla alueelia 
ja kolmeen tunnettuun populaatioon liitettiin nk. geologinen ikä (taulukko 4). Orogenian 
huippukohdaksi mäaritettiin kronogramrnilta (Kouvo 1985) 1885 Ma ja orogeenisen toi- 
minnan alkuhetkeksi 2200 Ma. 

Orogenian alkuun liittyvat albiittidiabaasit ovat voimakkaasti ferromagneettisia ja nii- 
den ferroprosentti on yli 80 9%. Vastaavanlainen korkea fep-arvo on postorogeenisilla olivii- 
nidiabaaseilla, mutta niiden suskeptibiliteetti on kertalukua pienempi. Orogenian paavai- 
heeseen liittyva populaatio on taysin pararnagneettinen. Ferroprosenttiryhmiin liittyvat yk- 
sitttlisten naytteiden maksimi- ja minimi-iat pienenevät ferroprosentin mukana (taulukko 
5). Tassa aineistossa pararnagneettisuus on tyypillinen orogeeninen ominaisuus ja ferro- 
magneettisuus anorogeeninen. Kasitys vahvistuu havainnosta, etta anorogeeniset juonet 
ovat yksinomaan ferromagneettisesti suskeptiivisia suhteellisen suppeassa alueessa, joka si- 



Taulukko 3. Mafisista juonikivista Geologian tutkimuskeskuksessa tehtyjä radiometrisia ikamaarityksia seka niiden petro- 
grafisten tyyppinaytteiden tiheys, suskeptibiliteetti ja remanenssin intensiteetti. *) ikavali. 
ADB albiittidiabaasi, DB diabaasi, ODB oliviinidiabaasi, MDB metadiabaasi, SDB ossipiittinen diabaasi, MBS metabasaltti, 
MD mafinen juoni. 
Table 3. The densitv, susceptibility and intensity of remanence of the petrographical type specimens of some radiometric age 
determinations from mafic dyke rocks carried out by Geological Survey of Finland. *) Age interval. 
ADB albite diabase, DB diabase, ODB olivine diabase, MDB metadiabase, SDB ossipitic diabase, MBS metabasalt, MD mafic 
dyke. 

näyte ikä kivi kartta tih. susk. rem. viite ikään 
sample age rock maP dens. susc. rem. reference to age 

Ma kg/m3 1 0-6SI 1 0-~A/M 

ODB 
DB 
DB 
DB 
DB 

ODB 
SDB 

ODB 
ODB 
ODB 
MDB 

DB 
ADB 
ADB 
ADB 
MBS 
ADB 
ADB 
ADB 
ADB 
ADB 
ADB 
MDB 

MD 

Pesonen et al., 1986 
Lauerma, 1987 *) 
Lauerma, 1987 *) 
Lauerma, 1987 *) 
Lauerma, 1987 *) 
Suominen, 1987 
Suominen, 1987 
Siivola, 1977 
Laitakari, 1969 
Vaasjoki, 1977 
Simonen, 1982 
Kouvo, pers. comm. 
Paavola, 1984 
Hiltunen, 1982 
Vaasjoki, pers. comm. 
Huhma, 1986 
Sakko, pers. comm. 
Tyrväinen, 1983 
Sakko, pers. comm. 
Sakko, pers. comm. 
Sakko, pers. comm. 
Sakko, pers. comm. 
Kallio, 1980 
Luukkonen, tekeillä 

Taulukko 4. Radiometrisia ikamaarityksia vastaavien juoniparvien paramagneettisen (p) ja ferromagneettisen (f) populaation 
keskimääräinen suskeptibiliteetti (s) ja tiheys (d) seka populaatiotiheyksien ero ja ferroprosentti 1 : 100 000 -1ehdittäin. Viit- 
taukset ikamaarityksiin ovat taulukossa 3. 
Table 4. The average density (d) and susceptibility (s) as well as the difference of thepopulation densities and the ferropercen- 
tage of theparamagnetic (p) and ferromagnetic (flpopulations for radiometrically dated mafic dyke swarms within 1 : 100 000 
map sheets. References to age determinations are in table 3. 

näyte ikä kivi kartta dp SP d f sf df-dp fep alue 
sample age rock maP dp SP df sf df-dp fep region 

Ma kg/m3 10-6SI kg/m3 10-6SI kg/m3 % 

1534 OSD 
1576 DB 
1643 ODB 
1645 ODB 
1967 ADB 
2100 MBS 
2110 ADB 
2200 ADB 
2200 ADB 
2790 MD 

geologiset iät / geological ages 

1 - 100DB 
1265 ODB 1141 

1850 - 1890 MD 2142 

Ahvenanmaa 
Ahvenanmaa 
Lovasjarvi 
Häme 
Varpaisjarvi 
Tohmajarvi 
Hyypia 
Perapohja 
Perapohja 
Moisiovaara 

Esja, Islanti 
Satakunta 
Orivesi 



Tauiekko 5. Ferroprosnittiryhmiin liittyvtlt mafisten juonikivien svekokarjalaiset maksimi- ja minimi-iat. Itit jotka kuuluvat 
tiettyyn fempopulaatioon on liitetty vain siihen, muiden osalta on käytetty kuvan 2b alueellista jakautuma. 
Table 5. Tbe Svewkarclian maximm and minimm ages of the dyke m k s  in the atuas of different fermpercentage groups. 
The ages which haw been connected to a definite population have been attached to it only, others are iacluded on ?he basis 
of their aRal Iocatim in the ftp-distribution map (fiB 2b). 

fep alue 
fep-range 

070 

- -- 

maks. ikä 
max. age 

Ma 

min. ika 
min. age 

Ma 

pituus 
length 
km 

joittuu pre- ja postorogeenisten kenttien väliin (kuva 2c ja 3a). Ltinsi-Islannin Esjan alueen 
oliviinidiabaaseista tehdyt maaritykset (M-L. Airo, pers. comm.) sijoittuvat tahan samaan 
kenttään. Fep-arvoa voi siten pitaä eraanlaisena orogeenisuusasteen mittana ja suskeptibili- 
teettiä indikaattorina siitä kummalla puolen orogenian huippua ollaan. nilos on saman 
suuntainen kuin minka Ishihara (1977) ja Chappel & White (1974) ovat saaneet happamille 
syvilkidle: suskeptibiliteettia voidaan kaytta8 indikoimaan kiven alkupefi. 

Ferro- ja paramagneettisten populaatioiden tiheydet ovat orogenian päavaiheessa suu- 
rempia kuin sen alussa ja lopussa, paramagneettinen populaatio on tiheämpi ennen huip 
pua ja ferromagneettinen sen jalkeen. Keskimiiäriiistä suuremmat tiheydet orogenian pm- 
vaiheen juonissa saattavat johtua siita, etta juonet ovat injektoituneet paksuuntuneen siali- 
sen kuoren syvempiin osiin tai etta suurempi dynaaminen paine on ajanut painavaa ainesta 
kuoren yläosiin. 

Kom 2e. Post- ja anorogeenisten juonien tiheys- ja suskeptibiliteetti- 
maMtysten jakautuminen. 1) h j a r v i ,  2) Satakunta, 3) Salla, 4) 
Laaniia. 5) Esja, Islanti. Bustalia kaikkien mafisten juoden jakau- 
tuma (punainen). 
Ng. 2r, The dendy-susceptibuity diagram for the samples fmm 
post- and anomgmk dykes. 1) Lowjmi, 2) Satakunta, 3) Salla, 4) 
Leanila, 5) Esja, Zsland. On the background the distribution of af1 
maflc dyke rocks (red). 



Taulukon 2 ferroprosenttiin perustuvat populaatioryhmät on esitetty tiheys-suskeptibili- 
teettitasossa kuvissa 3a-h. Albiittidiabaasit P1C-P2C (Lappi) ja P3C (Väli-Suomi) ovat ke- 
veitä ja voimakkaasti suskeptiivisia, niiden paramagneettisten osapopulaatioiden tiheys 
vaihtelee (kuva 3b). Metadiabaasi P4B (Kainuu) on ferromagneettisesti albiittidiabaasien 
kaltainen, paramagneettisesti suhteellisen yhtenäinen ja kevyempi kuin albiittidiabaasien 
pääosa (kuva 3c). Diabaasit POA ovat suhteellisen tasaisesti magnetoituneita tason 
k=40500 10'6 SI kahden puolen. Paramagneettisia näytteitä ei määrittelystä johtuen ole 
(kuva 3a). Diabaasit PIA (Häme) ovat heikommin ferromagneettisia kuin POA, paramag- 
neettinen populaatio on kevyt (kuva 3h). Diabaasit P4A ja P5A (kratonin reuna ja sveko- 
fennidit) muodostavat siirtymäketjun albiittidiabaasikentästa P2C diabaasikenttään PIA ti- 
heiden ja suhteellisen heikosti ferromagneettisten populaatioiden kautta (kuvat 3f-g). Me- 
tadiabaasit P5B (Pohjois-Karjala) sopivat kuvioon parhaiten diabaasien P4A ja P5A koh- 
dalle, mutta sekä ferromagneettinen, että paramagneettinen populaatio ovat näitä tiheäm- 
piä (kuva 3d). Diabaasit P3A (Kainuu ja Lappi) sopivat huonosti muuhun joukkoon, ja 
niissä on diabaasien POA piirteitä vaikka ferroprosentti on alhaisempi (kuva 3e). 

Anorogeenisten ja postorogeenisten juonien ominaisuudet ja anomaliat Kanadan kilpeä 
vertailukohtana käyttäen 

Suomen alueelta on tavattu vain harvoja perinteisen käsityksen mukaisia pitkiä, leikkaa- 
via ja ferromagneettisia juonia tai juoniparvia, jotka erottuvat pienimittakaavaisiltakin ae- 
romagneettisilta kartoilta (kuva 4). Kanadan kilvellä tällaisia parvia on runsaasti, ja alueen 
diabaasijuonien yleiskartta onkin laadittu nimenomaan aeromagneettisten tutkimusten pe- 
rusteella (Fahrig & West 1986). Ero Fennoskandian ja Kanadan kilpien välillä saattaa johtua 
siitä, ettei pieneen alueeseen ole sattumalta osunut isoja parvia, mutta myös siitä, että isom- 
paan mannerlohkoon helposti kohdistuu suurempia jännityksiä kuin pieneen, ja että sellai- 
nen myös murtuu helpommin. Fennoskandian ja Kanadan kilpien nykyään paljastuneiden 
osien pinta-alasuhde on n. 1 : 33.  Toisaalta Kanadan kilpi on ollut selvästi liikkuvampi kuin 
Fennoskandian kilpi (Pesonen & Neuvonen 1981), joten se on voinut todennäköisemmin 
törmätä muihin kilpialueisiin. 

Eräillä isoilla Kanadan juoniparvilla on vastineensa Suomessa. Vertailu voidaan tehdä 
edellä mainitun diabaasijuoniparvien yleiskartan avulla. Vertailuparametreinä käytetään 
parven kokoa ja ikää sekä isäntämuodostuman orogeniaa. Kanadan juoniparville määritel- 
lyt iät eivät sellaisenaan vastaa Suomesta julkaistuja U-Pb-ikiä vaan näyttävät olevan keski- 
määrin 35 Ma (20-50 Ma) nuorempia. Noin puolet erosta voisi johtua vanhojen hajoamis- 
vakioiden käytöstä (0. Kouvo, pers. comm., Stieff et al. 1959, Stacey et al. 1973). Vastinpar- 
via haettaessa on oletettu tällaisen eron olemassaolo, mutta annettu julkaistut iät sellaise- 
naan (taulukko 6). 

Kartalla on esitetty kaikkiaan 43 parvea aikaväliltä 2600-575 Ma. 29 parvea (67 %) on 
pituudeltaan alle 300 km, eikä niiden ikäisiä juonia tunneta Suomesta muutamaa poikkeus- 
ta lukuunottamatta. Parvet liittyvät ajanjaksoihin 2550-2170, 1790-1220 ja 1100-750 
Maja ovat siten pääosin anorogeenisia platformivaiheen juonia. Joukkoon kuuluu joitakin 
pitempien juoniparvien lyhyitä sivuparvia, jollaisia ovat myös Suomen näihin tapahtumiin 
liittyvät juonet. 

Pituusvälillä 300-600 km on seitsemän parvea, jotka kaikki liittyvat svekokarjalaisiin 
ikiin. Kuusi parvea on ajalta 2175-2000 Ma vastaten jatulia. Yksi on ajalta 1790 Ma (posto- 
rogeeniset graniitit). Tämän ikäistä juoniparvea ei ole tavattu Suomesta. Suomen jatulinai- 
kaisten parvien koko on tätä samaa suuruusluokkaa (Aro 1986), ferroprosentin avulla mää- 
riteltyjen ryhmien koko hieman pienempi (kuva 2b). Svekokarjalaisen orogenian päävaihet- 
ta vastaavia tämän suuruusluokan ferromagneettisia juoniparvia ei ole kuvattu kummalta- 
kaan kilveltä. Ryhmään alle 300 km kuuluu kuitenkin Wabigoon parvi (1900 Ma, 235 x 120 
km). Esitetyn 20-30 Ma aikaeron huomioon ottaen Kanadan kilven jatuli-iät vastaavat hy- 
vin Suomen ikiä. Orogenian meri- ja päävaiheissa vastaavuus huononee (2150-1850 Ma). 
Näyttää mahdolliselta, että kilvet ovat olleet yhteydessä toisiinsa jatulin alussa, mutta eron- 
neet sen jälkeen. 



a. Diabaasit - diabases POA, fep = 100 % 

'\ 

c Metadiabaasit - metadiabases P4B, fep = 
24-10 % 

b. Albiittidiabaasit - albit? diabasps PIC, P2C, 
P3C, fep = 95-27 % 

d. Metadiabaasit - metadiabases P5B, fep = 
10-2 % 

Kuva 3a-b. Ferroprosentin kivilajien perusteella maarattyjen juonien populaatioryhmien ominaisuudet tiheys-suskeptibiliteettitasossa. 
Fig. 3a-h. The chameristics of the dyke population groups of dlffeerent ferropetrentages on the density-susceptibility plane. 





Taulukko 6. Kanadan ja Suomen juonien vertailu iän ja koon perusteella. Kanadan aineisto: Fahrig & West (1966), suomalaiset 
iät taulukko 3, pituudet taulukko 5 ja Aro (1986). Kanadan provinssit: BE Bear, CH Churchill, GR Grenville, SL Slave, SO 
Southern Superior, SU Superior. Suomen superryhmat: KA karelia, LA lapponi, PS presvekokarjala, SF svekofennia 
Table 6. A comparison of reported Canadian and Finnish dyke swarms in terrns of age and length. The Canadian data: Fahrig 
& West 1986, che Finnish ages table 3, lengths table 5 and AIO (1986). The Canadian provinces: BE Bear, C H  Churchill, GR 
Grenville, SL Slave SO Southern Superior SU Superior. The Finnish supergroups: KA Karelia, LA Lapponia, PS Pre- 
Svecokarelia, SF Svekofennia. 

Kanada/ Canada 
swarrn age prov. length parvi 

Ma km 

Grenville 
Franklin 
Borden 
Kingston 
Baranga 
Abitibi 
Mackenzie 
Sudbury 
Lac de Gras 
Wabigoon 
Beechley 
McKinley Point 
Molsoh 

l 

Mistassini 
Preissac 
Marathon 
Fort Frances 
Payne River 
MacKay 
Tulemalu 
Matachewan 

Laanila 

Salla 
Salla 

Oliv. doler. 

Saarenpudas 

Susivaara 
Hyypia 
Pittiövaara 
Perapohja 

Perapohja 

Kerrosintr. 

Suomi/ Finland 
ikä yks. pit. näyte 
Ma km 

Yli 700 km pitkät parvet (7 kpl) edustavat ikia 2600, 2140, 1220, 1140, 900, 750 ja 575 
Ma. Suomesta on kuvattu ikiin 2140, 1220 ja 1140 kuuluvia paikallisia juonia. 

Parvien vertailu on tehty taulukossa 6, johon on otettu yli 300 km pitkät parvet seka ly- 
hyemmista ne, joista Suomesta tunnetaan samanikäinen juoni, nimittäin Sallan juonen 
nuorempi ikä 1130 Ma ja kerrosintruusiot 2445 Ma, sekä svekokarjalaiseen ikään liittyvä 
parvi. 

Ikäryhmä 2445 Ma on kooltaan alle 300 km seka Kanadan että Fennoskandian kilvilla. 
Itä-Afrikan Great Dyke (2460 Ma) on pituudeltaan yli 500 km (Wilson et al. 1985), joten 
on mahdollista, että tapahtuma on alkanut Zimbabwen kilvelta. 

Suomesta ei ole tavattu pisimpiin ryhmiin liittyviä ikia 2600, 750 ja 575 Ma. Arkeeinen 
Matachewan -parvi (2600 Ma) on Superior -provinssissa, joka vastaa Itä-Suomen arkeeista 
pohjagneissikompleksia. Myöhaisproterotsooinen Franklin -parvi (750 Ma) esiintyy Sveko- 
fennidien ikaisessa Churchill -provinssissa ja Grenville -parvi Grenville -0rogenian kivissa 
(1000-880 Ma). Matachewan ja Franklin -parven ympäristöt esiintyvät Suomessa ja jos 
niiden aikaisia juonia löytyy täältä, se on todiste siitä, että kilvet ovat tuolloin olleet koske- 
tuksessa toisiinsa. 

Suomen parville 1645 Ma (Hameen oliviinidiabaasit) ja 1576 Ma (Ahvenanmaan diabaa- 
sit) ei ole vastineita Kanadasta, joten parvet ovat joko paikallisia tai korreloivat jonkin 
muun kilven kanssa. 



KOM 4. Suomen aeromagneettinen kartta, paikallinen anomalia, vedos alustavasta'lxl km:n matriisista 1 : 5 000 000. 
Numeroidut punaiset niudut viittaavat täm8n artikkelin kuviin ja kuvaryhmiin. Siivyasteikko: tumma +200 fl, vaalea 
-200 nT. 
Fig. 4. An aemmagnetic map of Finland, local anomaly based on a preliminary 1 x 1 km matrix, scale 1 : 5 000 000. 
The numbered red mtangles refer to the figures and figure groups of this article. Grey rones: dark +200 nT, light -2a) 
nT 



Kuva 5. Aeromagneettinen kartta, paikallinen anomalia, suurennos kuvasta 4, osalta lehteä 38, mittakaava 1 : 400 000. Nuolen- 
päät: A) Laanilan juoneen liittyvä anomalia, B) tuntemattoman juonimaisen lahteen aiheuttama anomalia. 
Fig. 5. An aeromagnetic map, local anomaly, an enlargement of Fjg. 4, a part o f  the map sheet 38, scale 1 : 400 000. Arrow- 
heads: A )  the anomaiy associated with the Laanila dyke, B) an anomaly caused by an unknown dyke like source. 



Laanilan juoni 

Juoni leikkaa varhaisproterotsooista granuliittia (lapponi) ja rnyöhaisarkeeista pohja- 
gneissikompleksia (presvekokarjala) (Geological Map, Northern Fennoscandia 1987). Juo- 
nen ikä on 1000 Ma ja pituus 100 km (Pesonen et al. 1986) Juonen kaanteinen remanenssi 
aiheuttaa negatiivisen anomalian aerornagneettisella kartalla (kuva 5). Juonella on rnahdol- 
kesti paralleeli 7 km luoteeseen, missä sijaitsee vastaavanlainen magneettinen anomalia. 
Kahdesta palanaytteestä tehdyt petrofysikaaliset rnääritykset ovat anorogeenisessa ja posto- 
rogeenisessa kentässä. Tiheys indikoi suhteellista puristusta, koska kilven ylapinnan kuluma 
tuskin on useita kilometrejä viimeisen tuhannen miljoonan vuoden aikana (kuva 2c). 

Juoni vastaa dimensioiltaan 900 Ma ikäistä Grenville -provinssin Kingston -parvea (40 
x 12 km), mutta on epävarmaa, voidaanko ikärnaaritykset rinnastaa. Ajankohdan paaparvi 
on Borden (720 x 50 km) Churchill - provinssissa. Juonen suunta on isoympyralla lähes koh- 
tisuoraan kumpaakin Kanadan parvea vastaan. Jos Laanilan juoni on esirn. Borden -parven 
jatke, on Fennoskandian kilven täytynyt myöhemmin kääntyä 90 astetta rnyötapaivaän Ka- 
nadan kilpeen nähden. 

Sallan juoni 

Juoni leikkaa varhaisproterotsooista Keski-Lapin liuskejaksoa ja sitä nuorempaa myö- 
häisorogeenista graniittia. Se on pituudeltaan 100 km Suomen alueella (Geological Map, 
Northern Fennoscandia 1987). Juoni on differentioitunut ja iältään 1170-1140 Ma (Lauer- 

Kuva 6. Aeromagneettinen kartta, DGRP65 anomalia, pienennys osittaisesta yhdistelmasta karttalehdilta 3642 (Pelkosenniemi) ja 3644 
(Vuotostunturi) (Korhonen & Airo 1986b, c), mittakaava 1 : 200 000. Nuolenkarjet osoittavat Sallan juonen aiheuttaman anomalian. 
Fig. 6. An aeromagnetic map, DGRF65 anomaly. A reduction of a partial combination o f  the map sheets 3642 (Pelkosenniemi) and 3644 
(Vuotostunturi) (Korhonen & Airo 1986 b-c), scale 1 : 200 000. The arrowheads show the anomaly caused by the Salla dyke. 



ma 1987). Se aiheuttaa terävän, suoran ja positiivisen aeromagneettisen anomalian (kuva 
6), joka erottuu lähinnä muotonsa vuoksi, koska taustan intensiteettivaihtelut ovat samaa 
luokkaa kuin juonen aiheuttamat. Juoni ei näy 1 x 1 km:n aeromagneettisella verkolla ka- 
peutensa ja kontrastin puutteen vuoksi. 

Neljän ikamäaritysnaytteen tiheyden ja suskeptibiliteetin keskiarvo sijoittuu anorogeeni- 
seen kenttään (kuva 3a). Yksi näytteistä on albiittidiabaasikentassa ja kuvastaa siten riftia. 
Naytteisiin liittyy tiheyden ja suskeptibiliteetin positiivinen korrelaatio (kuva 2c), mikä voi- 
daan ymmärtää äkillisestä törmayksesta ja sen jälkeisestä puristuksen vähenemisestä johtu- 
vaksi. Kanadan Superior -provinssin Abitibi -parvi (1140 Ma, 1000 x 540 km), jossa on kah- 
deksan rinnakkaista pitkää juonta, vastaa ajallisesti Sallan juonen vanhempaa osaa. Nuo- 
rempaa vastaa esim. Abitibi -parven jatkeella oleva Baranga (200 x 200 km) (Fahrig & West 
1986). Abitibi -parvi on intrudoitunut kahdessa vaiheessa, joiden ikäero on alle 500 a. Parvi 
liittyy mahdollisesti Keewenawan riftiin ja vinosti tapahtuneeseen Grenville - Superior - 
törmaykseen @rnst et al. 1985). Baranga käsittää kentällä ainakin 159 erillistä juonta ja sen 
aineksen kemialliset koostumuserot ovat todennäköisesti peräisin manttelilahteen eroista, 
ei niinkään differentaatiosta riftin magmasailiöissa (Green et al. 1985). 

Sallan juonen petrofysikaaliset ominaisuudet ovat tulkittavissa tapahtumilla, jotka voi- 
daan liittää Abitibi -parveen ja sen mahdollisiin nuorempiin sivuparviin. Jos Sallan ja Laa- 
nilan juonet ovat alkujaan olleet Pohjois-Amerikan parvien jatkeilla, Fennoskandian kilpi 
on ollut suunnilleen samassa asemassa ja asennossa kummassakin tapauksessa. 

Satakunnan oliviinidiabaasit 

Kerrosjuoni-juonisysteemi leikkaa jotunista Satakunnan hiekkakiveä ja postsvekokarja- 
laista Laitilan rapakivea (Hämäläinen 1985). Juonet kuuluvat Skandinavian doleriittiryh- 
maan, josta on ikamaaritys Ahvenanmaalta 1265 Ma (Suominen 1987). Juoni on remanen- 
tisti magnetoitunut, keskimääräinen NRM:n suunta on 1 = -14 astetta, D = N42"W (Neuvo- 
nen 1965). Loivakulmaisesta remanenssista johtuen anomaliat ovat epasymmetrisia ja loi- 
vasta pintaleikkauskulmasta johtuen mutkittelevia (kuva 7). Juoniparvi tulee erikoisen hy- 
vin esille aeromagneettisella matalalentokartalla (Korhonen & Airo 1987a, b), koska taustan 
anomaliat ovat seka heikkoja että tasaisia ja juoniparvi itse suhteellisen homogeenisesti fer- 
romagneettisesti magnetoitunut. 

Petrofysikaalisesti parvi on suhteellisen yhtenäinen käytettävissä olleen viiden näytteen 
perusteella (kuvat 2c ja 3a). Tiheys viittaa puristukseen intruusion syynä ja suskeptibiliteetti 
on anorogeenisella tasolla. Juoni ei selvästikään ole differentioitunut, vaan edustaa kratoni- 
vaiheen deformaatiota. 

Kanadan kilvellä vastaavan ikäiset parvet ovat Mackenzie ja Sudbury (1220 Ma). Parvien 
kemismit ovat erilaiset joten niillä tuskin on yhteistä magmalahdetta. Juonien sisäisen kemi- 
allisen vaihtelun katsotaan johtuvan todennäköisemmin magmalahteeseen kuuluvista erois- 
ta, kuin differentaatiosta itse juonessa (Gibson et al. 1985). Mackenzie -parvi on Kanadan 
kilven suurin (2350 x 1550 km). Siitä on merkitty yleiskartalle (Fahrig & West 1986) n. 150 
sateittaistä juonta, jotka avautuvat 110 asteen sektoriin Victorian saarelta pisteestä 
lat =70°N, lon= llSOW. Parvi muistuttaa sarkymiskuviota reunaltaan lujasti kolhaistussa 
lasilevyssä. Juonet ovat tiheimmillaan Slave -provinssissa, joka on ottanut pääosan kuor- 
masta vastaan, mutta jatkuvat Churchill-provinssin kautta Superior -provinssiin, jonka 
kaakkoisreunalla tihentyvat Sudbury -parveksi. Parvi on täällä leveämpi kuin on pitkä (250 
x 390 km) ja suhteellisen homogeeninen. Luonnollinen selitys parvelle on manner-manner 
kaksoistörmays, jossa Kanadan kilpi on ollut keskimmäisenä osapuolena. Fennoskandian 
ja Kanadan kilven paleolatitudit sopivat yhteen tuona ajankohtana (Pesonen & Neuvonen 
1981). Fennoskandian kilven doleriittiryhmä on saman ikäinen ja suunnilleen saman kokoi- 
nen kuin Sudbury -parvi, joten ne mahdollisesti ovat saman törmäyksen vastinparvia. Ka- 
nadan kilven iso massa ja Slave -provinssin deformaatio ovat vaimentaneet törmäysta niin, 
että sarkyminen on jäänyt suhteellisen pieneksi Sudbury -parven ja Skandinavian doleriitti- 
ryhmän alueella. Viimeksimainitun deformaatio on epahomogeenisempaa kuin ensin mai- 



nitun, mihin on saattanut vaikuttaa se, että sisäisesti yhtenäiset Fennoskandian rapakivi- 
intruusiot jakavat kuormituksen epätasaisesti. 

Satakunnan doleriitit, Sallan juoni ja Laanilan juoni muodostavat 260 Ma kestäneen ku- 
vion, johon liittyy kolme törmäystä ja kiven petrofysikaalisten ominaisuuksien kehittymi- 
nen anorogeenisesta kentästä riftiin ja edelleen postorogeeniseen kenttään. Vastaavanlaiset 
tapahtumat tunnetaan Kanadasta, joten kilvet lienevät olleet vuorovaikutuksessa keske- 
nään. 

Lovasjarven ja Lautaniemen juonet 

Hämeen oliviinidiabaasiparveen luettavat Lovasjärven ja Lautaniemen juonet leikkaavat 
svekofennidejä lähellä Viipurin rapakivialueen pohjoiskontaktia. Lovasjärven juonen ikä 
on 1645 Ma (Siivola 1977). Juonissa on aiabaaseiksi paljon ferromagneettista massaa pie- 
nellä alalla, joten ne aiheuttavat selvät aeromagneettiset anomaliat. Toisaalta intruusiot 
ovat lyhyitä (7 ja 10 km), eikä niitä sen vuoksi ole helppo tunnistaa juoniksi aeromagneetti- 
selta kartalta (kuva 8). Kuvan sirppimäinen magneettinen anomalia johtuu Ahveniston 
massiivin mafisesta reunamuunnoksesta, jonka ikä on 1654 Ma (Vaasjoki 1977). 

Lovasjarven juonen ferromagneettisen populaation tiheyden keskiarvo on samaa luok- 
kaa kuin Laanilan juonella ja hieman pienempi kuin Satakunnassa, mutta korkeampi kuin 
diabaaseilla yleensä, joten juoniaines on intrudoitunut suhteellisessa puristuksessa. Ferro- 
prosentti on 90 %, mika osoittaa, että paramagneettista mafista kivisulaa on ollut olemassa 
240 Ma orogenian päävaiheen jälkeen. Anorogeenista tasoa alhaisempi ferromagneettinen 
suskeptibiliteetti viittaa postorogeeniseen magmaan. 

Kanadan kilveltä ei ole tavattu tämän ikäistä parvea, joten syytä on haettava muualta. 
Juonien sijainti rapakiven kontaktin läheisyydessä on viite siitä, että rapakivimassa on osal- 
listunut juonien syntyprosessiin. Ferromagneettisen populaation tiheys on suurempi kuin 
paramagneettisen, mika viittaa ulkoiseen kuormitukseen. Kuormituspistettä haettaessa 
viuhka voidaan muodostaa Hämeen oliviinidiabaasiparven ja Keski-Ruotsin samanikäisten 
E-W -suuntaisten juonten avulla. Parvien suunnat leikkaavat toisensa pisteessä lat = 57.5 " 
N, lon-33.5" E, missä Makarova & Smijarovan (1975) mukaan N-S -suuntainen voimak- 
kaasti magneettisten anomalioiden muodostama vyöhyke kiertää laajahkoa (300 x 350 km) 
magneettisesti neutraalia lohkoa. Lohko ympäröivine nauhamaisine anomalioineen on ana- 
loginen Suomen aeromagneettiselta kartalta (Korhonen 1980) havaittavan Oulun-Pudas- 
järven arkeeisen peruskalliolohkon kanssa. Juonien synty on mahdollista selittää siten, että 
em. Novgorodin lohkoa on kuormitettu idän ja etelän välisestä sektorista. Lohko on siirtä- 
nyt kuorman suhteellisen yhtenäiseen Viipurin rapakivimassaan ja tämä edelleen liikkues- 
saan deformoinut kontaktinsa ympäristöä. Em. magneettiset anomaliat edustavat mahdol- 
lisesti Fennoskandian kilven rajaa tuohon aikaan. Ukrainan kilpi saattaisi olla törmäyksen 
toinen osapuoli edellyttäen, että se on ollut irrallaan Fennoskandian kilvestä. 

Esimerkit orogeenisten ja postorogeenisten juonien tulkinnasta matalalentoaineiston ja 
petrofysikaalisten ominaisuuksien avulla 

Esimerkeiksi valittiin postsvekokarjalainen (lehti 2143), varhaissvekokarjalainen (lehti 
2542), anorogeeninen presvekokarjalainen (lehti 4423) ja postorogeeninen presvekokarja- 
lainen (lehti 4241) parvi. Jokaisesta esitetaan yksinkertaistettu geologinen kartta ja juoniha- 
vainnot aeromagneettisen totaali-intensiteettikartan muodostamalla pohjalla. Yksinker- 
taistetut geologiset kartat perustuvat alueiden kallioperäkarttoihin, jotka on lehdillä 2542 
ja 4241 laadittu korkealento- ja lehdella 4423 matalalentoaineistoa apuna käyttäen. Petrofy- 
sikaalisten havaintojen paikat esitetaan vertikaaligradienttikartalla ja petrofysikaaliset ha- 
vainnot tiheys-suskeptibiliteettitasossa. Puhtaasti paramagneettinen svekokarjalainen oro- 
geeninen parvi on esim. Varkauden (3234) lehdella, mutta vastaavia aeromagneettisia kart- 
toja ei otettu esimerkeiksi, koska niillä ei ole lainkaan juoniin liittyviä anomalioita. Presve- 



Kova 7. Aeromagneettinen kartta, paikallinen anomalia. osasuurennus kuvasta 4, mittakaava 1 : 400 000. Punainen pisterasteri osoittaa 
Satakunnan diviinidiabaasin pintaleikkauksen lehdella 11 HiimMisen (1985) mukaan. 
Fig. 7. An aeromagnetic map, local anomaly, a partiai enlargement of Fig. 4, scale 1 : 4400 000. The red pouit raster delineates the distnbu- 
tion o f  the Satakunta olivine dolerite on map sheet 11 after Hamaldinen (1985). 



Kuva 8. Aeromagneettinen kartta, DGRF-65 anomalia, vedos 1 x 1 km:n verkosta osalta lehteä 31, mittakaava 1 : 400 000. Nuolenkärjet 
osoittavat anomalioita, joiden lähteet ovat A) Lovasjarven diabaasi, B) Lautaniemen diabaasi, C) Ahveniston rapakivimassiivin mafinen 
reunamuunnos. 
Fig. 8. An aeromagnetic map, DGRF-65 anomalv, a draft based on the preliminary 1 x 1 km network (a part of the map sheet 31), scale 
1 : 400 000. The arrowheads point to the anomalies caused by A) the diabase of Lovasjarvi, B) the diabase of  Lautaniemi and C) the 
rnafic edge variant of the rapakivi massif of Ahvenisto. 



Taulukko 7. Lehden 4423 (Ala-Vuokki) diabaasien tiheys- ja suskeptibiliteettikeskia~ot seka fep-arvot suunnan funktiona. 
Paramagneettiset populaatiot ovat A j a  B, ferromagneettiset C ja D. 
Table 7. The mean densities, susceptibjljties and fep-values for certain directional groups o f  the diabase on the rnap sheet 4423 
(Ala-Vuokki). The paramagnetic populations are A and B, the ferromagnetic ones C and D. 

suunnat N d p  S P  d f s f df-dp f e ~  
directions 

N...W kg/m3 10-SS1 kg/m3 10-6SI kg/m3 "70 

45 ... 52 9 2973B 1697 2923 5939D -50 44 
53 ... 70 18 2991B 1418 3057 47164C 66 22 
80 ... 90 7 3134A 1775 3071 48059C -63 71 

kokarjalaiseen orogeniaan liittyväksi tulkitut parvet on esitetty liitekartalla (Aro 1986) ryh- 
mässä yli 1900 Ma. 

Esimerkki 1. Postsvekofenniset Hameen oliviinidiabaasit (2143) 

Alueen kivet ovat svekofennisia liuskeita ja niitä leikkaavia granodioriitteja. Oliviinidia- 
baasit leikkaavat kumpaakin edellä mainittua ryhmää kahdessa suunnassa, joista N 75" W 
on leikkaushavaintojen ja aeromagneettisen matalalentokartan perusteella vanhempi (Lai- 
takari 1987) (kuva 9a). Parven nuorempaan suuntaan N 55" W liittyy U-Pb- ianmaaritys 
1645 Ma (Laitakari 1969). 

Tiheys-suskeptibiliteettitasossa juonet eroavat selvästi alueen muusta petrofysikaalisesta 
populaatiosta ja muodostavat yhtenäisen, postorogeeniseen kenttään sijoittuvan ferromag- 
neettisen ryhmän (kuva 9c). Suskeptibiliteettiin liittyy tiheyden suhteen nouseva ja ajan suh- 
teen laskeva trendi, jonka tulkitaan merkitsevän törmaysta. Ferromagneettiset liuskeet eivät 
ole edustettuina, koska ne ovat huonosti paljastuneita ja kallioperakartoituksen nayteai- 
neisto on kerätty ennen alueen aeromagneettisen kartan valmistumista. 

Nuoremmat juonet ovat oikeakatisissa siirroksissa (1 km), joita on kaksi kuvassa 9b. Siir- 
tymän suuruus on maaritetty vanhemman juonen ja liuskeissa esiintyvien aeromagneettis- 
ten anomalioiden siirtymien perusteella. Törmays lienee sama kuin Lovasjarven juonen ai- 
heuttanut, ja se on puristanut rapakiven länsipuolista svekofennidien osaa kokoon ainakin 
kaksi kilometriä suhteessa sen pohjoispuoliseen osaan. Koska juonia ei tavata Viipurin ra- 
pakivimassiivissa, se on osallistunut puristukseen kokonaisena. Rakojen ja siirtymän seka 
Uudenmaan diabaasien rakojen syyksi riittää suora työntö aikaisemmin mainitun Novgoro- 
din lohkon suunnasta (liitekartta, Aro 1986). 

Esimerkki 2. Subvulkaaniset juonet ja vulkaniitit jatulissa (2542 01-09) 

Alueen kivilajit ovat jatulin kvartsiitteja, vulkaniitteja ja dolomiitteja, kalevan fylliitteja 
ja Haaparanta-sarjan syväkiviä (1880 Ma). Alueen keskellä oleva Nosan granodioriitti lue- 
taan Haaparanta-sarjaan, mutta alkuperältään se lienee arkeeinen. (Perttunen 1983, Geolo- 
gical Map, Northern Fennoscandia 1987) (kuva 10a). Peräpohjan alueen vulkaniitit jakau- 
tuvat kolmeen vaiheeseen, joista alin edustaa mantereellista rift -vulkanismia ja kaksi ylem- 
pää merellistä vulkanismia mantereen läheisyydessä (Perttunen 1986). Molemmat ylemmät 
sarjat tavataan esimerkkialueella, jonka vihreäkivet ja albiittidiabaasit kuuluvat keskim- 
mäkeen ja tuffiitit ylimpään ryhmään. 

Tiheys-suskeptibiliteettitasossa vihreakivet ja albiittidiabaasit ryhmittyvät yhteen, sa- 
moin tuffiitit ja mantelikivet seka kolmantena parina vihreäliuskeet ja fylliitit (kuva 10 c). 
Fylliittia lukuun ottamatta fep- arvot ovat alueessa 65-88 %. Em. kuusi kivilajia muodos- 
tavat alueen ferromagneettisen populaation, ja niita on vaikea erottaa toisistaan aeromag- 
neettisen karttakuvan perusteella. Tiheys-suskeptibiliteettitasossa populaatiot peittävät toi- 
siaan. Alueellisesti ne esiintyvät omissa vyöhykkeissaan (kuva 10b). Albiittidiabaasi on epa- 



tavallisen tiheä ja vastaa diabaasikenttaa P3A. Vihreäkivet ovat ominaisuuksiItaan keski- 
määrin merellisen vaiheen avautumisryhmassa (diabaasi P4A), mantelikivet ja tuffiitit ana- 
logisia rift -vaiheen kivien kanssa (albiittidiabaasi P2C) ja vihreäliuskeet ja fylliitit rift - 
vaiheen aarimuunnoksen kanssa (albiittidiabaasi P2C, lehti 2732). Pääosaltaan Kalevaan 
kuuluvan fylliitin alaosan petrofysikaalinen luonne on epätavallinen paitsi fylliitiksi myös 
vulkaniitiksi. Se vastaa hyvin Kittilän (2732) albiittidiabaasia, ja saattaa sopia johtohori- 
sontiksi. 

Esimerkki 3. Presvekokarjalaiset juonet pohjagneissikompleksin alueella (4423 01-09) 

Alue on myöhaisarkeeista pohjaa, johon kuuluu kerroksellisia tonaliitteja ja trondhje- 
miittisia gneisseja seka kerroksellista tholeiittista amfiboliittia. Lännessä on heikosti meta- 
morfoitunut Kuhmon vihreäkivikompleksi, johon kuuluu mm. ultramafis-mafinen kerros- 
juonikompleksi (Moisiovaaran juoni 2790 Ma), pyrokseniittista basalttista komatiittia, 
happamia vulkaniitteja ja sedimenttikivia. Pohjaa leikkaavat 2435 Ma ikäiset graniitit seka 
E-W - suuntaiset sariolan ikaisiksi tulkitut ja NW-SE ja NE-SW - suuntaiset jatulin ikaisiksi 
tulkitut metadiabaasit, joiden katsotaan tunkeutuneen aikaisemmin olemassa olleisiin heik- 
kousvyöhykkeisiin (Luukkonen, tekeilla) (kuva lla). 

Ferromagneettinen populaatio koostuu diabaaseista ja gabroista, joita on vaikea erottaa 
toisistaan tiheys-suskeptibiliteettitasossa tai magneettisella kartalla (kuva llb). Voimak- 
kaimmin ferromagneettisia ovat serpentiniitit, jotka liittyvät E-W -suuntaisiin vanhoihin ra- 
koihin ja eroavat juonista alhaisen tiheytensa vuoksi. N-S -suuntaiset magneettiset anomali- 
at johtuvat happamista kivista, samoinkuin taustan magneettinen vaihtelukin (E. Luukko- 
nen, pers. comm.). Pohjan ja vihreäkivivyöhykkeen vulkaaniset kivet ovat paramagneetti- 
sia, mutta eroavat juonien paramagneettisesta populaatiosta alhaisemman suskeptibiliteet- 
tinsa ansiosta (kuva llc). Moisiovaaran juonen paramagneettinen suskeptibiliteetti on suh- 
teellisen korkea, petrofysikaalisilta ominaisuuksiltaan se on paramagneettisen diabaasipo- 
pulaation ja mafisten vulkaniittien rajalla, joten se saattaa edustaa jompaa kumpaa tai sit- 
ten olla välivaiheena toisesta toiseen. 

Tiheyden ja suskeptibiliteetin paramagneettisten jakautumien avulla maariteltyina juo- 
net ovat metadiabaaseja ja rinnastettavissa Pohjois-Karjalan alueen juonikiviin. Remanens- 
siltaan ja ferroprosentiltaan ne ovat tyypillisiä albiittidiabaaseja. Ferromagneettinen sus- 
keptibiliteetti on tyypillinen anorogeenisille diabaaseille, mutta populaation tiheys on poik- 
keuksellisen suuri. Karakteristiikka ei sovi svekokarjalaiseen orogeniaan. 

Kun juonet jaetaan kolmeen suuntaryhmään (taulukko 7) ja lasketaan vastaavat keskiar- 
vot, havaitaan, että parvi muodostuu aineeltaan kahdesta ferromagneettisesta ja kahdesta 
paramagneettisesta populaatiosta. Tihein populaatio on paramagneettinen, minkä perus- 
teella on otaksuttavissa, että tapahtuma on alkanut pian orogenian päättymisen jälkeen. 
Magmatismiin tulee mukaan anorogeenista ferromagneettista ainesta, jonka suskeptibili- 
teetti alenee tiheyden laskiessa (kuva llc). Petrofysikaaliset ominaisuudet eivät kuvasta ja- 
tulin albiittidiabaaseja, joten kysymyksessä lienee presvekokarjalaisen ja svekokarjalaisen 
orogenian välillä sattunut erillinen tapahtuma. 

Tapahtuman aikana juonien suunta kiertyy 45 astetta myötapaivaan, mikä voidaan tulki- 
ta kilven kiertymiseksi vastapaivaan. Juonien muoto alueella ja pohjoisempana Juntusran- 
nassa antaa syyn olettaa, että törmays on tullut idästä. Juonien ja taustan anomaliakuva 
on varsin samanlainen kuin Hemlon alueella Kanadan Superior -provinssissa. Fennoskan- 
dian ja Kanadan kilpien paleolatitudikayrat leikkaavat toisensa n. 2450 Ma sitten siten, että 
Kanadan kilven paleolatitudi kasvaa (Pesonen & Neuvonen 1981). Fennoskandian kilpi kier- 
tyy samoihin aikoihin n. 30 astetta vastapäivään (Pesonen et al., tekeillä). Kilpien osittainen 
törmays voisi olla syynä tämän kaltaiseen tapahtumaan, mutta Fennoskandian kilven tulisi 
olla ollut Kanadan kilven länsipuolella. Kanadan Matachewan -parven (2600 Ma) kiertyma 
on n. 45 astetta yleiskartalla (Fahrig & West 1986) ja siten samaa luokkaa kuin tässä esimer- 
kissä. Ilmeisesti kilvet ovat törmänneet toisiinsa arkeeisen ja proterotsooisen ajan vaihtees- 
sa. Tapahtuma saattaisi liittyä Lapponiin ja Kenoran orogeniaan Kanadassa. 



Kuva 9a. Ykistetty geologinen kartta Laitakarin (1971) mukaan, 1 : 200 000, osa lehdesa 2143 (Padasjoki). Pbhjana on aeromagneettinen 
DaRF-65 anomaliakartta (Korhonen & Aira 1986a). Oliviinidiabaasihavainnot on merkitty punaisin suonfka'tein. Kivihjien merkkien 
selitys kuviiie 9a, lQa, lla ja 12a: k) arkeeinen, P) proterotsooinen. 1) mafinen syvakivi, 2) interrnediaandea syv&Ucivi, 3) hapan syväkivi. 
4) vuikaniitti, psaioimiitti, 5) karbonaattikivi, peiiii. 
Fig. Ba A simpiifïed geologid map, scale 1 : 200 000, a part o f  the sheet 2143 (Padasjoki) after Lsu'tahri (1971). As the base iies an 
aemmagnetic DGRF-#S anoiomaly map (Korhonen & Airo 1986a). The obsemitions o f  the eyposrrd ohine diabases are marked with red 
rectangles. The legend for fïgures 9a, 1&, lla and 12a: A) Arcáean, P) Protemoic. 1) maT7 i&eous rock, 2) intemediate igneous rock, 
3) acid igueous rock, 4) mlcanite, psammite, 5) carbonate, peiite. 



wi 9b. Aeroinagneettinen vertikaaligradienttikam, 1 : 
kh00 kuvan 9a alueelta ja samasta magneettisesta aineis- 
tosta laskettuna. Harmaastivyt: tumma 1 Wm. vaaka -1 
nT/m. Juonien niiytteenottopaikat (kallioper&kartoitus) on 
merkitty punaisin ympyröin. 
Fig. 9h An aeromagnetic vertical gradient map covering 
the area of Fig. 9a and calculated from the same magnetic 
data, scale 1 : 200 000. Grey tonesi dark 1 nwm, ljght -1 
nT/m. The sdmpiing sites of dykes (bedrock mapping) are 
marked with red dots. 

Kuva 9c. Juoninaytteiden petrotysikaaiiset ominaisuudet 
tiheys-suskeptibiliteettitasossa (punainen). Taustana ovat 
alueen kaikkien petrofysikaalisten ngytteiden ominaisuu- 
det (musta). 
Fig. 9c. The petrophysicai pper t i es  of the dyke samples 
on the density-susceptibuity plane (4). The distribution 
of all petrophysical samples (black) is shown on the back- 
ground. 



Kuva 1011. Yleistetty geologinen kartta 1 : 200 000 Perttusen (1972) mukaan, osa lehdestil2542 (Karunki). Pohjana on aeromagneettinen 
DGRF-65 anomaliakartta (Korhonen & Airo 1983). Albiittidiabaasi- ja vihreiikivipaljastumat on merkitty punaisin suorakaitein. 
Fig. 10a. A simplified geologicai map, scale 1 : 2(WI 000, a part o f  the map sheet 2542 (Karunki) after Perttunen (1972). As the base lies 
an aeromagnetk DGRF-65 anomaly map (Korhonen t Airo 1983). The observatiom o f  tbe exposed albite diabases andgreenstones are 
marked witb red reci%&es. 



Kaw 10b. Aeromagneettinen vertikaaligradienttikartta, 1 : 
200 000, kuvan 10a alueelta ja samasta magneettisesta ai- 
neistosta laskettuna. Harmaasfivyt: tumma lnT/m, vaalea 
-1dVm. Naytteenottopaikat on merkitty symbolein seuraa- 
vasti: 1) albiittidiabaasi, 2) vihreakivi, 3) mantelikivi ja tuf- 
fiitti (ferromagneettinen), 4) vihreakivi ja fylliitti ( f m -  
magneettinen), 5) kvartsiitti ja dolorniitti (ferromagneetti- 
nen). 
Fig. 10b. An aeromagnetic vemmcal gradient man scale 1 : 
2(KI 000, covering tbe aiwi of Fig. 10a and compiled from 
the same magnetic &ta. Grey tones: dark 1 nT/m, light 
-lfl/m. The sampling sites are marked with symbols as fol- 
lows: 1) albite diabase, 2) greenstone, 3) amygdaioidai rock 
aud tuffite (ferromagnetic), 4) greenschist and phylue 
(ferromagnetic), 5) quartzite aud dolomite (ferromagnetic). 

K m  10c Emiiksisten juonikivien ja vulkaniittien petrofy- 
sikaaiiiet ominaisuudet tiheys-suskeptib'iliteettit8sossa. 
Isot symbolit ovat samoja kuin kuvassa 10b, pienet: 5) do- 
lomiitti, 6) kvartsiitti. 
Fig. 1k The petrophysical pmperties of mafic dyke and 
volcanic rocks on the density-susceptibiiity plane. The big- 
ger symbols are as in Fig. 10b. The smail symbols mark do- 
lomite (5) and quartzite (6). 
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Kuva l lb.  Aeromagneettinen vertikaaligradienttikartta, 1 : 200 000, kuvan lla alueelta ja laskettuna samasta magneettisesta 
aineistosta. Harmaastivyt: tumma 1 rll/m, vaalea -1 m m .  Ntiytteenottopaikat (kallioper&kartoitus) on merkitty symbolein 
seuqavasti: 1) diabaasi, 2) gabro, 3) serpentiniitti, 4) emtiksinen vulkaniitti, 5) hapan tai intermediaarinen magmakivi (ferro- 
magneettinen). Avoimet symbolit merkitseet paramagneettisia ja aydet ferromagneettisia Mytteitti. 
Fig. l lb.  An aeromagnetic verticalgradient map, scale J : 200 000. covering the area of  Fig. Jla and calculated from the same 
aeromagnetic data. Grey tones: dark J nT/m, light -1 nT/m. The sampling sites (bedrock mapping) are marked with symbols 
as follows: J) diabase, 2) gabbro, 3) serpentinite, 4) mafic volcanite, 5) acid or intermediate igneous rock (ferromagnetic). The 
Open symbols mark paramagnetic and the fiJled ones ferromagnetic samples. 



Kova 12a. neistetty geologinen kartta 1 : 200 000 Nyktben (1971a) mukaan, osa lehdestä 4241 (Kiihtelysvaara). Metadiabaasihavainnot 
on merkitty pyaisin suorakaitein. Pohjana on aeromagneettinen DGRF-65 anomatiakartta (Korhonen & Airo 1984). 
Fig. 1- A simpiifed geologiaf man scaie 1 : 200 000, a part of  the sheet 4241 (Kiihteiysvaara) after Nykåfnen (1971). The observations 
of  the earposed metadiabases are marked wifh red rectangies. As the baselies an aeromagnetic DGRF65 anomaly map (Korhonen & Airo 
1984). 



Kun 12b. Aeromagneettinen vertikaaiigradienttikartta 1 : 200 000 kuvan 12a alueelta ja laskettuna samasta aeromagneettisesta aineistos- 
ta. Hmaas&yt: tumma 1 rlT/m, vaalea -lnT/m. Naytteenotto on tehty kallioperilkartoituksen jalkeen, ja sen paikat on merkitty symbo- 
lein seuraavasti: 1) metadiabaasi, 2) gabro, 3) ark inen  emäksinen vulkaniitti, 4) ferromagneettinen jatuii-vulkaniitti. 5) ferromagneetti- 
nen arkeeisen pohjan hapan tai intermediaarinen syuakivi. fuoniparvet: A) N 30-55' W, B) N 65-95" W. 
Fig. 12b. An aeromagnetic verticalgradient mah scale 1 : UIO 000, covering thearea of Fig. 12a and calculated fmm the same aeromagne- 
tic data. Grey tones: dark 1 nT/m, light -1 nT/m. The sampling has been carried out after the bedrock mapping. The locations of the 
sarnpfes are shown with symbois as fdows: 1) metadiaba~r: 2) gabbm, 3) Archean mafic volcanittr; 4) fermmagnetic Jatuiian voicanite, 
5) femmagnetic Archean acid or uitemediate igneous rock. The dyke swarms: A) N 30-55O U! B) N 65-No W. 



Esimerkki 4. Pohjois-Karjalan metadiabaasit ja albiittidiabaasit (4241 04-12) 

Alueen vanhimmat kivet ovat vulkaanisia metabasaltteja, näitä leikkaavia ultramafiittej a 
ja vulkaniiteille kerrostuneita leptiittejä. Syväkivistä gneissigraniitti on iältään 2670-2640 
Ma ja kaligraniitti nuorempaa kuin 2630 Ma. Metadiabaasit leikkaavat kaikkia em. muo- 
dostumia, ja ne ovat kratonin sisäosissa rautarikkaita tholeiitteja, harvemmin spiliittiskera- 
tofyyrisiä kiviä, joiden sisäosissa on joskus albiittidiabaasia. Jatulikvartsiitteja leikkaavat 
vulkaniitit ovat mantelikiviä ja kerrosjuonina esiintyviä metabasaltteja ja aiheuttavat selviä 
magneettisia anomalioita (kuva 12a) (Nykanen 1971a, b). 

Arkeeisen pohjan liuskejakso aiheuttaa helposti erottuvan magneettisen anomalian (ku- 
va 12b), joka johtuu paramagneettisia vulkaniitteja leikkaavista ultraemäksisistä kivistä ja 
niitä nuoremmista rautamuodostumista. Pohjagneissit ovat paramagneettisia, mutta Loiti- 
mon graniitti sisältää ferromagneettisen populaation (fep=21 070) (kuva 12c). Metadiabaa- 
seissa esiintyy kaksi magneettista populaatiota. Suunnassa N 30-55" W (fep = 5 %) oleva 
parvi (A) leikkaa pohjan liuskeita ja granodioriitteja, mutta ei Loitimon graniittia. Suun- 
nassa N 65-90" W (fep = 10 %) juonet (B) leikkaavat myös graniittia ja päätyvät jatulimuo- 
dostumiin. 

Jatulin vulkaniitit ovat ferromagneettisia (fep = 53 %); suskeptibiliteetti ja tiheys vastaa- 
vat lehden 2732 albiittidiabaasia ja lehden 2542 ferromagneettista fylliittiä. Vulkaniittien 
ikä on 2110 Ma määrättynä Hyypiän albiittidiabaasista (A465), joka on vulkanismin syöttö- 
kanava (Nykanen 1971b) ja kuuluu parveen B. Ferroprosenttien ero vulkaniittien ja juonien 
välillä voi johtua siitä, että paramagneettisia juonia on syntynyt joko ennen tai jälkeen jatu- 
livulkanismin. Karelidien alueella lehdellä 4232 sijaitseva Oravaaran metabasaltti on iältään 
2100 Ma (A398), paramagneettinen (fep = 3 %), ja sen suskeptibilitetti- tiheysjakauma vas- 
taa pohjan metadiabaaseja. Sen paramagneettinen suskeptibiliteetti on keskimäärin alhai- 
sempi kuin metadiabaaseilla, mutta ei voida varmuudella sanoa, ovatko kivet samaa vai eri 
populaatiota, ja siten jää epävarmaksi onko arkeeisen pohjakompleksin alueella Pohjois- 
Karjalassa paitsi varhaisproterotsoosia myös arkeeisia paramagneettisia metadiabaasijuo- 
nia. 

Verrattaessa koko Pohjois-Karjalan alueen diabaaseja ja metadiabaaseja keskenään (ku- 
vat 12d ja 12e) havaitaan, että metadiabaaseilla (fep =4 070) on samankaltainen ferromag- 
neettinen trendi kuin Vuokkijärvelläkin, ja että populaation ylempi osa sattuu anorogeeni- 
selle alueelle. Diabaaseilla (fep=14 '70) trendi on tyypillinen svekokarjalainen laskeva, ja 
päättyy paramagneettiseen kenttään tiheimmässä päässään. 

Juonien petrofysikaalisena tulkintana esitetään, että alueella tavatuista kahdesta ferro- 
magneettisesta parvesta nuorempi (B) on ominaisuuksiltaan ja alueelliselta sijainniltaan ja- 
tulidiabaasi, joita alueen juonista on kaikkiaan 14 % petrofysikaalisten näytteiden perus- 
teella. Petrofysikaalisista ominaisuuksista näkyy kehittyminen riftistä merivaiheeseen. 
Hyypian juonen ikä 2110 Ma kuuluu tämän parven paramagneettiseen populaatioon. 

Vanhempi parvi (A) ajoittuu leikkaussuhteittensa perusteella välille 2630-2640 Ma. Sen 
petrofysikaalinen käyttäytyminen kuvaa pian edellisen orogenian jalkeen alkanutta tör- 
mäystä, jossa tiheyden laskiessa paramagneettinen ja ferromagneettinen trendi yhtyvät. Osa 
parven paramagneettisesta populaatiosta on todennäköisesti jatulin ikäistä ja rinnastetta- 
vissa Oravaaran metabasaltteihin (2100 Ma). Ajallisesti parvi vastaa hyvin Kanadan kilven 
Superior -provinssin Matachewan -parvea (2600 Ma). 



Kuva 12c. Ntiytteiden petrofysikaaliset ominaisuudet ti- 
heys-suskeptibiliteettitasossa. Kivilajit ovat seuraavat: 1) 
metadiabaasi, 2) gabro, 3) arkeeinen vulkaniitti, 4) protero- 1000 

tsooinen vulkaniitti, 5) arkeeinen hapan syvtikivi, 6) arkeei- 
nen intermediaarinen syvtikivi, 7) proterotsooinen metase- 
dimentti. 
Fig. 1Ze. The petrophysical propedes of the rock samples 100 
on the density susceptibiiity plane The rock types are as 
foilows: 1) metadiabase, 2) gabbro, 3) Archean w k a ~ t e ,  4) 
Proterozoic volcanite, 5) Archean acid igneous rock, 6) 
Archean intermediate igneous rock, 7) Proterozoic metase- 10 

Kuva 12d. Pohjois-Karjalan metadiabaasien tiheys ja suskeptibili- 
teetti (x = 6850-7000, y = 4490-4580). 
Fig. 12d. The density and susceptibility of the North Karelian meta- 

10 2800 2800 3000 3200 3400 diabases (x = 6850-7000, y = 44904580). 

Kuva 12e. Pohjois-Karjalan diabaasien (albiittidiabaasien) tiheys ja d (kglm3) 
suskeptibiiiteetti. 
Fig. 12e. The density and susceptibility of the North Karelian diaba- 10 
ses (albite diabases). 2400 2800 2800 3000 3200 3400 



Yhteenveto juoniparvien evoluutiosta Suomessa petrofysikaalisten ominaisuuksien ja aero- 
magneettisten karttojen tulkinnan pohjalta 

Vanhimpia juonia ovat presvekokarjalaiseen orogeniaan liittyvat paramagneettiset mafi- 
set parvet Vuokkijarvelta ja mahdollisesti Pohjois-Karjalasta. Näitä seuraa myöhais- ja 
postorogeeniseen törmayksiin liittyvien parvien ryhmä, joka ulottuu Pohjois-Karjalasta 
Lappiin ja liittyy Lapponi-superryhmän muodostumiseen. Törmäyksen yhteydessä kilpi on 
ilmeisesti kiertynyt. 

Jatulivulkanismi alkoi riftina Peräpohjan liuskealueelta (2200 Ma) edeten aluksi pohjoi- 
seen, myöhemmin kaakkoon ja ulottui Pohjois-Karjalaan 2110 Ma sitten. Riftia seurasivat 
meren avautuminen ja sulkeutuminen, johon liittyviä juonia tavataan kratonin reunassa 
painopisteen siirtyessä Peräpohjasta kaakon suuntaan. Juonien ferromagneettinen popu- 
laatio pieneni ja orogenian paavaiheen lopussa svekofenniselle alueelle syntyi täysin para- 
magneettisia parvia. Juonien muodostuminen jatkui edelleen lounaaseen (Hameen oliviini- 
diabaasit 1645 Ma, Ahvenanmaan diabaasit 1567 Ma ja jotunidiabaasit 1265 Ma). Myö- 
haisproterotsooiset ferromagneettiset juonet esiintyvät Lapissa, mistä ajankohtaan mah- 
dollisesti liittyvat uudet parvet ovat 1öydettavissa. 

i Yleisiä tuntomerkkejä juonien luokittelemiseksi aeromagneettisten karttojen perusteella 

- Juoni aiheuttaa 1 : 1 000 000 -mittakaavaisella kartalla suoran, leikkaavan anomalian: 
anorogeeninen juoni, todennaköisesti jokin isoista törmayksista. 
- Juoni aiheuttaa 1 : 100 000 -mittakaavaisella kartalla suoran, leikkaavan anomalian: 
postorogeeninen juoni, todennaköisesti pieni törmäys. 
- Juoni ei aiheuta magneettista leikkaavaa anomaliaa tai anomalioita on selvasti vähemmän 
kuin juonia: orogenian päävaiheessa tai sen läheisenä aikana syntynyt juoni. 
- Juoni aiheuttaa suhteellisen voimakkaan magneettisen anomalian samaa intensiteettiä 
olevassa ympäristössä. Juoni mutkittelee, eikä aina selvasti leikkaa ympäristöään: jatulin 
albiittidiabaasi. 

Parven koko ja juonityyppi Kanadan kilven olosuhteissa 

- Yli 700 km. Iso manner-manner törmays. 
- 600 - 300 km. Jatuli tai svekofenninen tapahtuma. 
- Alle 300 km. Paikallinen parvi tai ison parven jatke. Pienen kilven törmays. 

Juonien luokitus petrofysikaalisten ominaisuuksien perusteella 

Juonet jaetaan ferromagneettiseen ja paramagneettiseen populaatioon. Jos ferromag- 
neettisen populaation prosenttiosuus on fep = 100 %, on juonen aineksen alkupera anoro- 
geeninen, jos fep=O %, alkupera on orogenian päävaiheeseen liittyvä. Rift -vaiheessa 
fep=95-45 %, merivaiheessa 45-10 %. Kuoren avautumisvaiheessa ferromagneettinen 
suskeptibiliteetti on keskimäärin yli 40500 10-6 SI, sen sulkeutumisvaiheessa alle tämän ra- 
jan. Jos ferromagneettisen populaation tiheys-suskeptibiliteettitrendi on laskeva, on kysy- 
myksessa orogenia, jos nouseva niin törmays. 

Tiheyden, suskeptibiliteetin ja aeromagneettisten karttojen avulla on laadittavissa juoni- 
kivien luokitus, joka sitoo ne kuoren fysikaaliseen kehityshistoriaan. Vastaavanlaiset sovel- 
lutukset lienevät mahdollisia myös muille kiville, ja sellaisina ne muodostavat pohjan ylei- 
sen fysikaalisen kuorimallin laatimiselle. 
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