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The Nattanen-type granite complexes (ca. 1.8 Ga) form a group of 
post-tectonic, discordant, shallow-level and multiple intrusions in the early 
Proterozoic Granulite Belt and the Archaean granitic gneiss surroundings in 
northern Finland. The intrusions are composed of leucocratic monzogranite 
phases exhibiting zonal arrangement. Their mode of occurrence, combined with 
the presence of rhyolite and quartz-porphyry dykes, miarolitic cavities and 
country-rock screens, is typical of postorogenic or anorogenic granites. 

The oldest phases are coarse-porphyritic or coarse-grained granites and are 
followed by porphyritic and/or medium-grained granite phases. The youngest 
phases are abundant quartz-porphyry and aplite dykes. Numerous texturally 
variable spherulitic and flow-banded rhyolite dykes occur in the immediate 
vicinity of the Nattanen stock. 

The granites are two-feldspar granites with biotite (<5%) as the principal 
dark mineral. Alkali feldspar is microcline perthite and plagioclase is zoned 
oligoclase. Plagioclase-mantled angular alkali feldspar phenocrysts are common, 
and some perthite-mantled plagioclase grains have also been recognized. Typical 
minor minerals are magnetite and titanite. Accessory minerals include zircon, 
apatite, ilmenite, allanite, monazite and fluorite. The mineralogical character- 
istics are those of 1-type and magnetite-series granites. 

The Nattanen-type granites have high SiO, (>70 wt.%), total alkalies and 
FeO*/MgO, and a small but regular variation in major oxides. The granites show 
alkaline affinities and are slightly peraluminous, with the majority of A/CNK 
values between 1.0 and 1.1. Trace elements show large variation and illustrate the 
evolution of the complexes better than the major oxides. The bulk geochemistry 
indicates that the Nattanen-type granites are largely of the 1-type, but there is 
usually a scatter of A-type and S-type granites. The available isotope data 
indicate a significant Archaean component in the source of the Nattanen-type 
granite complexes. 

The youngest phase of the Tepasto stock is Mo-bearing aplite granite showing 
recrystallization and deformation textures. Alteration is encountered in varying 
degrees of intensity and extent. Local quartz-muscovite greisens and fissures 
filled with quartz and/or mica are enveloped in weak sericitization. Greisen 
bodies occur as irregular ( 0  - 10-30 cm) zoned spheres or pipes with quartz- 
rich margins and muscovite-rich centres. The aplite granite contains molybdenite 
with minor chalcopyrite and pyrite as the main sulphide minerals. The bulk of 
the molybdenite occurs as dispersed rosettes ( 0  -0.5-2 cm). Sphalerite, 
hematite, covellite and bornite occur incidentally. Other Mo showings in 
late-stage phases of the Nattanen-type complexes with molybdenite rosettes 
similar to the Tepasto occurrence contain less molybdenite, with no or only weak 
greisenization, and less voluminous host aplite granites. Being richer in Li, Cu, 
Cs, Ta and U, and poorer in F, Co, Zr, Ba, La and Th, the Tepasto aplite 
granites differ from the other Nattanen-type late-stage phases in evolution of 
trace elements. The greisen bodies have anomalously high Rb, Li, Nb, Ga, Sn, 
Th and F. 

Despite local specialization and greisenization, the Nattanen-type granite 
complexes are not tin granites. The mineralization is also different from the 
Svecokarelian porphyry-type occurrences in Southern Finland. Many features 
suggest that the mineralization in the Tepasto aplite granite is a local concentra- 
tion of coarse-grained molybdenite rosettes at the top of a shallow-level, barren 
granite stock. 
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JOHDANTO 

Keski-Lapin kallioperassä voidaan erottaa ns. Nattas-tyypin graniittikompleksit 
(Nattanen, Riestovaara, Pomovaara ja Tepasto) omaksi kivilajiryhmäkseen. Ne poik- 
keavat mm. esiintymistavaltaan ja petrografialtaan muista alueen graniittisista kivilajeis- 
ta. Nattas-tyypin graniiteille on ominaista diskordantti esiintyminen pyöreahköina 
rengasrakenteisina intruusioina, jotka koostuvat yleensä suuntautumattomista, mutta 
tekstuuriltaan erilaisista graniittityypeista. 

Helsingin yliopiston geologian laitokseen perustettiin vuonna 1983 professori Ilmari 
Haapalan johtama projekti tutkimaan Nattas-tyypin graniitteja ja niihin mahdollisesti 
geneettisesti liittyviä porfyyrijuonia. Tutkimuksen käynnistymiseen vaikuttivat yhtäältä 
näiden graniittien vähäinen tuntemus ja toisaalta viitteet niiden malmipotentiaalista. 
Mikkola (1941) kuvasi Juvoaivin graniitista kvartsi-muskoviittigreiseneita, ja myöhem- 
min neuvostoliittolaiset tutkijat ovat löytäneet niihin liittyviä Mo-mineralisaatioita 
(Dubrovskii 1965, 1969). Kuolan niemimaalla on Mo-mineralisaatioita tavattu myös 
Nattas-tyypin graniitteihin rinnastettavista Litsajoen - Aravuonon granitoideista, joista 
on arvioitu lisäksi löytyvän tinaa ja volframia (Vetrin et al. 1975). Viitteitä molybdeenis- 
ta on saatu Pomovaaran alueen maaperästä ja orgaanisista purosedimenteista (Nurmi 
1979, Rossi 1980). Voimakkain sysäys projektin kaynnistamiselle oli kuitenkin Tepaston 
Mo-esiintymän löytyminen Outokumpu Oy:n malminetsinnän tutkimuksissa vuonna 
1978 (Eeronheimo 1980, 198 1). 

Tutkimusprojektin tavoitteiksi asetettiin Nattas-tyypin graniittikompleksien geolo- 
ginen kartoittaminen seka niiden systemaattinen petrologinen ja geokemiallinen tutkimi- 
nen. Tarkoituksena oli kompleksien synnyn, evoluution ja erikoispiirteiden selvittämisen 
lisäksi tutkia myös mineralisaatioiden asemaa kompleksien evoluutiossa ja luoda näin 
lisää edellytyksiä uusien esiintymien löytamiselle. 

Projektin rahoitti kauppa- ja teollisuusministeriö. Projekti toteutettiin kiinteässä 
yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen eri osastojen ja Lapin Malmin kanssa. 
Yhteistyökumppaneilta saatiin aiempien tutkimusten aikana kerättyä aineistoa seka 
käytännön apua. Näytteiden kemiallinen analysointi teetettiin Geologian tutkimus- 
keskuksen geokemian osastossa, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen reaktorilaborato- 
riossa, Rautaruukki Oy:n tutkimuslaboratoriossa seka Helsingin yliopiston geologian 
laitoksessa. 

Vakinaiseen henkilökuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt, joiden kesken tutkimus 
jaettiin vastuualueisiin: 

johtava tutkija, fil. lis. Kai Front 1.6.1983-31.12.1986, granitoidien geokemia 
tutkija, fil. kand. Eeva Rantala 15.10.1983-2.12.1986, mineraalitutkimukset 
tutkija, fil. kand. Markus Vaarma 1.6.1983-3 1.12.1986, rakennegeologia 
tutkija, luonnont. kand. Kalevi Rasilainen 1.6.1983-1 5.10.1983 
seka kesaapulaiset: 
Ari Luukkonen 4.6.-3.9.1984, 1.5.-31.8.1985 ja 1.6.-31.8.1986 
Pasi Nissinen 1.6.-2.9.1983, 1.6.-3 1.8.1985 ja 28.7.-23.8.1986 
Lassi Pakkanen 1.6.-2.9.1983, 4.6.-3.9.1984, 15.6.-15.9. 1985 ja 1.6.-31.8.1986 
Kenttakartoituksista vastasivat Nattasten ja Riestovaaran osalta fil. kand. Eeva 

Rantala, yo. Ari Luukkonen ja luonnont. kand. Kalevi Rasilainen seka Pomovaaran ja 
Tepaston osalta fil. kand. Markus Vaarma. 



TUTKIMUSMENETELMAT 

Tutkimuskohteet ja kartoitus 

Projektin tutkimuskohteina olivat Erkki Mikkolan (1928, 1941) Keski-Lapista 
nimeämät nattasengraniitti-intruusiot: Nattanen (Nattastunturit), Riestovaara, Pomo- 
vaara ja Tepasto (kuva 1). Naista graniiteista käytetään tässä työssä yhteistä nimeä 
Nattas-tyypin graniitit. Mikkolan alkuperäiseen nattasengraniittien ryhmään kuului 
lisäksi Juvoaivin graniittikompleksi, joka sijaitsee nykyisen Neuvostoliiton alueella 
Kuolassa. 

Kenttätöiden suunnittelussa kaytettiin Lapin Malmin ja Geologian tutkimuskeskuk- 
sen aikaisempien tutkimusten aineistoa, jota oli saatavilla paljastumista, lohkareikoista, 
rnineralisaatioista, syvakairauksista, maaperätutkimuksista seka geofysiikan mittauksis- 
ta. Apuna kaytettiin lisaksi satelliitti- ja ilrnakuvia seka aeromagneettisia harmaasävy- 
karttoja. 

Kartoituksessa pyrittiin löytämään kaikki mahdolliset paljastumat, koska graniitti- 
intruusiot ovat heikosti ja useimmiten epätasaisesti paljastuneita lukuun ottamatta 
Nattastunturien aluetta. Varsinkin graniittien ja sivukivien kontaktit ovat usein peittei- 
sia. Paljastumista ja paikallisiksi tulkituista lohkareikoista havainnoitiin graniittityypit, 
niiden leikkaussuhteet, rakenne ja tekstuuri seka mahdolliset muuttumisilmiöt. 

Erityisesti kiinnitettiin huomiota apliittigraniitteihin ja porfyyrijuoniin, joista tutkit- 
tiin yksityiskohtaisesti Tepaston apliittigraniitti ja siihen liittyvä Mo-mineralisaatio. 
Kaivinkonetta kaytettiin apuna Nattasen stokin eteläkontaktin alueella, missä selvitettiin 
sivukivissa lohkareikkoina tavattujen puolipinnallisten ryoliittijuonien seka kiisuuntunei- 
den kvartsijuonien levinneisyyttä ja esiintymistapaa. 

Näytteenotto ja jatkotutkimukset 

Kartoituksen yhteydessä kerattiin naytteita petrografisia, geokemiallisia, petrofysi- 
kaalisia ja mineralogisia jatkotutkimuksia varten. Yhteensä naytteita kertyi lähes 1500 
kappaletta. 

Näytteitä otettiin jokaisesta paljastumasta ja paikallisesta lohkareikosta periaatteella 
1 nayte/kivilaji ja mineralisoituneista apliittigraniiteista vähintään 100 m:n pistevälein. 
Laaja-alaisista homogeenisista graniittityypeista kerattiin 1 nayte/km2 paljastuneisuuden 
asettamissa rajoissa. 

Näytteistä pyrittiin saamaan mahdollisimman edustavat ja homogeeniset. Näytteet 
olivat 1-3 kg:n painoisia, mutta karkearakeisista graniittityypeista kerattiin edellisia 
huomattavasti kookkaampia naytteita näytteenottovirheen minimoimiseksi. Näytteeno- 
tossa kaytettiin yleensä vasaraa, jolla otettiin palanäytteet. Tarvittaessa kaytettiin 
geologikairaa, jolla otettiin n. 20 cm:n pituisia sydännäytteitä. 

Geokemiallisia tutkimuksia varten analysoitiin useimmista näytteistä 39 alkuaineen 
pitoisuudet (kuva 2). Lisäksi osasta naytteita teetettiin lantanoidianalyysejä Valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) reaktorilaboratoriossa ja fluorimaarityksia Helsin- 
gin yliopiston geologian laitoksessa. Suuren näytemäärän vuoksi pääalkuaineet, titaani 
ja mangaani analysoitiin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) geokemian osastossa 
atomiabsorptiospektrofotometrilla (AAS). Vertailun vuoksi analysoitiin 21 naytetta 
röntgenfluoresenssispektrometrilla Rautaruukki Oy:n laboratoriossa Raahessa; neljä 
näytteistä oli GTK:n sisäisiä standardeja. Toistettavuutta arvioitiin analysoimalla 
AAS:lla uudelleen 19 naytetta, joista yksi oli GTK:n standardi. 

Petrografisia tutkimuksia ja kivilajimaarityksia varten teetettiin naytteista ohuthiei- 
ta. Ohuthietutkimuksissa kiinnitettiin erityistä huomiota maasalpiin ja niiden välisiin 
reaktioihin, aksessorisiin mineraaleihin seka muuttumisilmiöihin. Kivilajimaaritykset 
tehtiin laskemalla modaalikoostumukset ohuthieista pistelaskurilla. Jokaisesta ohut- 
hieesta laskettiin 1000 pistettä 1/3 mm:n pistevälillä ja 1 mm:n rivivälillä. Mineralisoitu- 
neista naytteista teetettiin kiillotettuja ohuthieita, joista määritettiin malmimineraalit 
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Kuva 1. Pohjois-Suomen litologinen kartta (yksinkertaistettu Simosen, 1980, kartasta). Nattas- 
tyypin graniittikompleksien (1 - 5), Litsajoki - Aravuonon granitoidikompleksien (6) ja Vai- 
nospaan graniitin (7) sijainti. 1 = Tepasto, Kittila; 2 = Pomovaara, Sodankyla; 3 = Riestovaa- 
ra, Sodankyla; 4 = Nattanen, Sodankyla; 5 = Juvoaivi, SNTL. 
Fig. 1. Lithologic map of northern Finland (simplified from Simonen, 1980) showing the locations 
of the Nattanen-type granite complexes (1-5), Litsajoki-Aravuono granitoid complexes of the Kola 
Peninsula (6) and Vainiospaa granite (7). 1 = Tepasto stock, 2 = Pomovaara stocks, 3 = Ries- 
tovaara batholith, 4 = Nattanen stock, and 5 = Juvoaivi stock (U.S.S.R.). 
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Kuva 2. Analysoidut alkuaineet ja analysointimenetelmat: AAS = atomiabsorptiospektrometria, 
INAA = neutroniaktivointianalyysi, EDX = energiadispersiivinen röntgenfluoresenssispektrometria, 
OES = optinen emissiospektrometria. 
Fig. 2. Anaiysed elements and anabtical methods: AAS  = atomic absorption spectrometry, 
INAA = instrumental neutron activation analysis, EDX = energy dispersive X-ray fluorescence spec- 
trometry, OES = optical emission spectrometry. 

sekä tutkittiin niiden väliset rakenteet ja muuttumisilmiöt. Mineraaliseparoinneissa 
talteen otetuista magneettisista fraktioista tehtiin rikastepintahieitä opaakkien identifioi- 
miseksi. 

Kivinäytteiden petrofysikaaliset mittaukset tehtiin Geologian tutkimuskeskuksen 
geofysiikan osastossa. Näytteistä määritettiin tiheys, magneettinen suskeptibiliteetti ja 
remanentti magnetoituminen. 

Dokumentointi 

Projektin aineistoa, näytteitä, analyysijauheita, hieita, hiekortteja, kartoituslomak- 
keita ja karttoja säilytetään Helsingin yliopiston geologian laitoksessa. Näytteiden 
kenttätiedot, kemialliset ja petrofysikaaliset analyysitulokset sekä petrografiset tiedot on 
tallennettu mikrotietokonelevykkeille Helsingin yliopiston geologian laitoksessa ja osit- 
tain magneettinauhoille Geologian tutkimuskeskuksessa. 

Tämän loppuraportin lisäksi on projektin aineistoa käsitelty alustavasti esitelmissä 
(Front ja Vaarma 1986, Rantala ja Luukkonen 1986) sekä julkaisussa (Haapala et al. 
1987). Useita opinnäytetöitä on tekeillä tutkimuskohteiden petrologiasta, geokemiasta, 
mineralogiasta ja raskasmineraaleista. 

YLEISKATSAUS POHJOIS-SUOMEN GEOLOGIAAN 

Pohjois-Suomen geologinen tutkimus on tuonut viime vuosina runsaasti uutta tietoa 
ja käsityksiä alueen kallioperän synnystä, kehityksestä, ikäsuhteista ja rakenteesta (esim. 
Meriläinen 1976, Gaál et al. 1978, Hörmann et al. 1980, Silvennoinen et al. 1980, 
Simonen 1980, Lauerma 1982, Lehtonen et al. 1985, Papunen ja Vorma 1985, Gaal 
1986, Huhma 1986, Gaal ja Gorbatschev 1987, Saverikko 1987). Erityisesti mielenkiin- 
non kohteena ovat olleet Keski-Lapin suprakrustiset kivet, arkeeisten ja proterotsooisten 
liuskeiden levinneisyys sekä granuliittikaaren ikä ja kehitys. Yleistetysti voidaan sanoa, 
että Pohjois-Suomen kallioperä (kuva 1) koostuu pääasiassa myöhäisarkeeisesta presve- 
kokarjalaisesta pohjakompleksista (graniittisia gneissejä ja vihreäkivivyöhykkeita) seka 



varhaisproterotsooisista svekokarjalaisista metasedimenteistä, metavulkaniiteista ja sy- 
väkivistä. 

Granuliittikompleksia ympäröivät arkeeiset pohjagneissit antavat zirkoni-ikiä, jotka 
ovat välillä 2.5 Ga ja 3.1 Ga (Meriläinen 1976, Kröner et al. 1981). Mahdollisesti 
arkeeisen kuoren kehitys on alkanut jo 3.6 - 3.5 Ga sitten (Jahn et al. 1984). 
Presvekokarjalaiset mafiset kerrosintruusiot (-2.44 Ga) esiintyvät joko arkeeisessa 
pohjakompleksissa tai pohjakompleksin ja proterotsooisen peitteen rajalla (Simonen 
1980). 

Granuliittikompleksi 

Meriläinen (1976) ja Hörmann et al. (1980) esittavat, että granuliittikompleksin ja 
Länsi-Inarin liuskevyöhykkeen kivet metamorfoituivat amfiboliittifasieksen olosuhteissa 
noin 2.5 Ga (kokokivi, Pb-Pb) sitten ja kokivat korkean asteen metamorfoosin 
aikavälillä 2.15 - 1.9 Ga (zirkoni ja monatsiitti, U-Pb). Noin 2.15 Ga:n ikäinen 
korkean asteen metamorfoosi syntyi granuliittikompleksin ylityönnössä lounaaseen, ja 
se on säilynyt kompleksin lounaisosassa (Hörmann et al. 1980). Hörmann et al. (1980) 
esittavat magmasyntyisten kivien geokemian perusteella, että Länsi-Inarin liuskevyöhyke 
ja granuliittikompleksi edustavat prekarjalaista saarikaarisysteemiä, jossa Lansi-Inarin 
liuskevyöhyke muodostaa tholeiittisen ulkokaaren ja granuliittikompleksi kalkkialkali- 
sen sisäkaaren. 

Bernard-Griffiths et al. (1984) tutkivat mafisia granuliitteja useilla eri isotooppimene- 
telmillä (U-Pb, Rb-Sr, Pb-Pb ja Sm-Nd) ja esittavat, että granuliittifasieksen metamor- 
foosi ja syväkivien intrudoituminen tapahtuivat lähes samanaikaisesti 2.0 - 1.9 Ga 
sitten. Heidän mukaansa mafiset granuliitit ovat peräisin manttelin yläosasta tai 
lyhytikäisestä kuoren mafisesta aineksesta eikä niissä voida havaita 2.0 Ga:ta varhaisem- 
pia kuorellisia tapahtumia. Kuitenkin granuliittikaaren metasedimenttien korkeiden 
87~r/86~r-initiaalisuhteiden perusteella on mahdollista, että mafisia granuliitteja huomat- 
tavasti vanhempi mantereinen kuori on ollut olemassa (Bernard-Griffiths et al. 1984). 

Barbey et al. (1984, 1986) tulkitsevat granuliitit ja granuliitteja lounaassa ja etelässä 
reunustavan liuskevyöhykkeen (Tana belt) varhaisproterotsooiseksi geosynkliiniksi, jon- 
ka kehitys alkoi -2.4 Ga sitten arkeeisen mantereen repeytymisellä ja merellisen kuoren 
muodostumisella. Varsinainen geosynkliinivaihe ( - 2.1-2.0 Ga) alkoi voimakkaalla 
tholeiittisella ja kalkkialkalisella vulkanismilla (Tana belt) sekä kulminoitui geosynkliini- 
altaan täyttyessä mantereisilla sedimenteillä. Merellisen kuoren subduktoituminen ai- 
heutti ensimmäisen vaiheen deformaation ja kasvavan metamorfoosin sekä kalkkialkali- 
sen magmatismin Inarin - Kuolan kratonissa (-2.0 Ga). Arkeeisten mantereiden 
yhteentörmäyksessä (- 1.9 Ga) kehittyivät toisen vaiheen deformaatio, korkean asteen 
metamorfoosi ja syngranuliittinen plutonismi (charnockiitit ja anortosiitit). 

Nattasen, Riestovaaran ja Pomovaaran intruusiot sijoittuvat geologisesti granuliitti- 
kompleksin, Länsi-Inarin liuskevyöhykkeen ja arkeeisen pohjan reunavyöhykkeeseen 
(kuva 1). Niiden posttektoninen esiintymistapa ja radiometriset iät - 1.77 Ga (taulukko 
1) antavat alaikärajan svekokarjalaiselle aluemetamorfoosille ja läpikotaisliikunnoille. 

Keski-Lapin vulkaniittialue 

Tepaston stokki sijaitsee nk. hetangraniitissa, joka leikkaa lapponisia metavulkaniit- 
teja ja -sedimenttejä (kuva 3). Käsitykset lapponisten kivien iästä vaihtelevat myöhäisar- 
keeisesta varhaisproterotsooiseen (Gaal et al. 1978, Rastas 1980, Silvennoinen et al. 
1980, Simonen 1980, Lehtonen et al. 1985, Papunen ja Vorma 1985, Gaal 1986, Gaal ja 
Gorbatschev 1987). Leikkaavat gabrot ja albiittidiabaasit (2.2 Ga) ja Koitelaisen 
kerrosintruusio Sodankylässä (2.435 Ga) antavat lapponisille liuskeille minimi-iät (Ras- 
tas 1980, Lehtonen et al. 1985). Tepaston graniitin lounaispuolella olevat Nalsuvuoman 
ja Kulkujoen gabrot Lehtonen et al. (1985) rinnastavat Särkijärven gabroon ja pitävät 
niitä ikäryhmään 2.2 Ga kuuluvina. 
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Kuva 3. Tepaston tutkimusalueen yksinkertaistettu geologinen kartta (pääosin Lehtosen et al., 
1985, mukaan). Rajattu alue on esitetty kuvassa 13. 
Fig. 3. Simplified geological rnap of the Tepasto study area (mainly after Lehtonen et al., 1985). 
More detailed map of inset is shown in Fig. 13. 

Lapponisten liuskeiden päällä ovat diskordantisti karjalaiset metasedimentit, joissa 
Värttiövaaran - Kaarestunturin kvartsiittivyöhykkeessa esiintyvän albiittidiabaasin ikä 
on 2.2 Ga (Lehtonen et al. 1985). Albiittidiabaasin kontaktit kvartsiittiin ovat kuitenkin 
epäselvät (ks. Manninen et al. 1987, s. 33). Svekofennisiä happamia metavulkaniitteja 
(1.885 Ga) esiintyy vähäisessä määrin lapponisten emäksisten metavulkaniittien yhtey- 
dessä (Lehtonen et al. 1985). 

Hetangraniittialueet ovat Lehtosen et al. (1985) mukaan koostumukseltaan granodio- 
riittisia ja tonaliittisia syväkivimäisiä gneissejä, joissa esiintyy suprakrustisten kivien 
jäänteitä. Lehtonen et al. (1985) tulkitsevat hetangraniitin syntyneen svekokarjalaisen 
orogenian varhaisorogeenisessa vaiheessa arkeeisen pohjagneissin uudelleenaktivoitumi- 
sen tuloksena. Monivaiheiseen kehitykseen viittaavat hetangraniittien zirkoni-iät, jotka 
osoittavat sekä svekokarjalaista että sitä vanhempaa kehitystä (Lehtonen 1984, Lehto- 
nen et al. 1985, Huhma 1986). Poikkeuksellisen alhainen ikä (1.81 Ga) hetangraniitista 
on saatu Enontekiön Peltovuomasta homogeenisesta tyypistä, josta ei ole tavattu 
zirkonin sekapopulaatioita (Huhma 1986). 



Tepaston stokin ymparistössa hetangraniitit ovat yleissävyltään harmaita, raekool- 
taan vaihtelevia, heterogeenisia ja suuntautuneita. Usein niissä on syväkiville tyypillisiä 
piirteitä, mutta myös jäänteitä suprakrustisista piirteistä esiintyy. Hetangraniitit vaihtele- 
vat biotiittirikkaasta kiillegneissimäisestä tyypistä karkeaan maasälpärikkaaseen ja 
syväkivimäiseen sarvivalkekvartsidioriittiseen tyyppiin. Paikoin hetangraniitti on intru- 
siivinen, ja tällöin se leikkaa ja breksioi amfiboliitteja. 

Muut alueen syväkivet (kuva 3) Lehtonen et al. (1985) jakavat svekokarjalaisen 
synorogeenisen vaiheen aikana kiteytyneisiin Haaparanta-sarjan kiviin (- 1.89 Ga) sekä 
myöhais- ja postorogeenisiin graniitteihin (1.8 - 1.76 Ga). Haaparanta-sarjan syväki- 
vien koostumus vaihtelee huomattavasti, mutta yleisimmin ne ovat kvartsimonzoniitteja, 
kvartsimonzodioriitteja ja kvartsidioriitteja. Myöhäis- ja postorogeenisia graniitteja 
alueella ovat Tepaston lisäksi Tiurajärvi ja Kittilän keskusgraniitti, jotka ovat Lehtosen 
et al. (1985) mukaan pääpiirteissään nattasgraniittien tyyppisiä. Tepaston stokin 
ymparistössa esiintyvät pienet, lähes suuntautumattomat punertavat graniitit (Kulkujo- 
ki, Puksunvaarat ja Moskuvaara) on esitetty kartassa (kuva 3) samalla merkinnällä kuin 
Tiurajärven ja Kittilän graniitit. Mikkola (1941) totesi näiden graniittien poikkeukselli- 
sen massamaisen luonteen, mutta ei kuitenkaan erottanut niita hetangraniiteista eikä 
toisaalta rinnastanut niita Tepaston graniittiin. Projektin aineisto ei anna mahdollisuutta 
alueen graniittien yksityiskohtaiseen luokitteluun, korrelointiin tai erotteluun. 

NATTAS-TYYPIN GRANIITTIEN AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Erkki Mikkola (1928, 1941) erotti viisi erillistä nattasengraniittialuetta Keski-Lapissa: 
Nattastunturit (Nattanen), Riestovaara ja Pomovaarat Sodankylässä, Tepasto Kittilässä 
ja Juvoaivi Petsamossa (kuva 1). Hänen mukaansa näille graniiteille on luonteenomaista 
vallitsevan tyypin keski-karkearakeinen järjestymätön tekstuuri, punavalkokirjava väri, 
diskordantti esiintyminen sivukiviin nähden sekä säännöllinen suorakulmainen ja hori- 
sontaalinen rakoilu. Lisäksi Mikkola (1941) kiinnitti huomiota aksessoristen mineraalien 
(ortiitti, zirkoni, apatiitti) huomattavaan määrään ja kuvasi Juvoaivin graniittiin 
liittyvän kvartsi-muskoviittigreisenin. 

Lapin Malmi ja Geologian tutkimuskeskus ovat 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun 
alussa suorittaneet malminetsintatutkimuksia Tepaston ja Pomovaaran graniittialueilla. 
Tepastossa on tutkittu graniittikompleksin nuorimman, apliittisen faasin yhteydessä 
tavattuja Mo-malmiaiheita (Eeronheimo 1980, 1981, Aarnisalo et al. 1982, Haapala 
1983) ja Pomovaaran alueella maaperän Mo-viitteitä (Nurmi 1979, Rossi 1980). 
Nattas-projektin tutkimusten pohjalta on julkaistu alustava geologinen kuvaus tutkimus- 
kohteista, niiden kivilajeista ja geokemiasta (Haapala et al. 1987). 

Nattas-tyypin graniiteista on tehty isotooppigeokemiallisia tutkimuksia ja radiometri- 
siä ikämäärityksiä samoin kuin muista analogisina pidetyistä intruusioista Pohjois-Suo- 
messa (Vainospää), Kuolan niemimaalla ja Etelä-Suomessa (taulukko 1). Nämä graniitit 
muodostavat hyvin koherentin ikäryhmän. Litsajoen - Aravuonon graniittien korkeampi 
ikä selittyy ainakin osaksi sillä, että se on laskettu vanhoilla hajoamisvakioilla. Ikänsä 
puolesta Vainospään graniitti sopii Nattas-tyypin graniittien ryhmään, mutta Vainos- 
pään graniitti on voimakkaasti deformoitunut. Eri isotooppien initiaalisuhteet viittaavat 
siihen, että Nattas-tyypin graniittien ja Vainospaän graniitin lähtömateriaalissa on ollut 
huomattavan paljon arkeeista ainesta (Patchett et al. 1981, Kouvo et al. 1983). 
Etelä-Suomen ja Kuolan postorogeenisten granitoidikompleksien isotooppien initiaali- 
suhteet ovat enemmän manttelin kaltaisia. Tosin Kuolasta on kirjoittajien tiedossa vain 
yksi 87~r/86~r-initiaalisuhde, jonka alhaisuus (0,7038) voi johtua myös arkeeisen lähtö- 
materiaalin Rb-köyhyydestä. 

Litsajoen - Aravuonon postorogeeniset granitoidikompleksit (kuva 1) on rinnastettu 
esiintymistavaltaan Juvoaivin ja Nattasen stokkeihin sekä Etelä-Suomen postorogeeni- 
siin stokkeihin (Velikoslavinskii 1973, Levkovskii 1976). Neuvostoliittolaiset tutkijat 
ovat painottaneet Kuolan kompleksien esiintymistä lounais-kaakkoisessa proterotsooi- 
sessa syvämurrosvyöhykkeessä (Vetrin et al. 1975, Levkovskii 1976). Nattas-tyypin 
graniittikompleksit osuvat tämän vyöhykkeen lounaiselle jatkeelle. 



Taulukko 1. Radiometrisia ikamaarityksia ja isotooppien initiaalisuhteita Nattas-tyypin ja Vainospaan 
graniiteista seka Kuolan niemimaalta Litsajoki-Aravuonon granitoideista ja Etelä-Suomen postorogeenisis- 
ta granitoidistokeista. 
Table 1. Radiometric ages and isotopic characteristics of Nattanen-type and Vainospää granites, Litsajoki- 
Aravuono granitoids (Kola Peninsula, U.S.S.R.) and postorogenic granitoid stocks of southern Finland. 

U-Pb Rb-Sr " ~ r / ' ~ ~ r   EN^ E H ~  Viite 
Reference 

Pohjois-Suomi 
Northern Finland 

Nattanen 1772 Ma 
Pomovaara 1772 Ma 
Tepasto 1798 Ma 
Vainospaa 1790 Ma 

Kuolan niemimaa 
Kola Peninsula 

Litsajoki-Aravuono 1840 Ma 1755 Ma 0,7038 

Etelä-Suomi 
Southern Finland 

Åva 1797 Ma +0,2 +3,9 1,6 
Lemland 1770 Ma 7 
Mosshaga 1788 Ma 1742 Ma 0,7031 8 
Parkkila 1794 Ma +0,3 + 1,2 1,6 
Luonteri 1802 Ma 9 

Viite - Reference: 1) Patchett et al. (1981), 2) Kouvo et al. (1983), 3) Huhma (1986), 4) Lehtonen et al. 
(1985), 5) Pushkarev et al. (1975), 6) Patchett and Kouvo (1986), 7) Suominen (1987), 8) Welin et al. (1983), 
and 9) Korsman et al. (1984). 

NATTASEN GRANIITTISTOKKI 

Nattasen graniittistokki sijaitsee Sodankylän kunnassa Vuotson kylästä koilliseen 
karttalehtien 3742 04, 05, 07 ja 08 alueella. Suurin osa stokista sijoittuu Sompion 
luonnonpuistoon. Graniittistokin ympäristössä esiintyvien ryoliittijuonien levinneisyyden 
selvittämiseksi kartoitus ulotettiin myös karttalehtien 3742 01, 02, 06 ja 09 alueille, missä 
tehtiin detaljikartoitus Paulaselassa ja Palo-Kiimaselässä. 

Nattasen stokki on kooltaan noin 70 km2. Se erottuu ympäristön topografiasta 
tunturialueena ja on tästä syystä hyvin paljastunut. 

Geologinen ympäristö 

Nattasen stokki intrudoi granuliitteja seka aivan lounaisosassaan granuliittikaarta 
reunustavia granaatti-sarvivalkegneisseja (kuva 4). Stokki katkaisee jyrkästi sivukivien 
yleisen liuskeisuussuunnan. Stokin koilliset ja lounaiset kontaktit ovat todennäköisesti 
yhdensuuntaisia sivukivien liuskeisuuden kulun kanssa. 

Granuliittikompleksi sisältää sillimaniitti-granaatti- ja biotiitti-kvartsi-maasälpagneis- 
seja seka hypersteeni-plagioklaasigneisseja. Granuliittikompleksin paakivilajin Hörmann 
et al. (1980) nimesivat sillimaniitti-granaattigneissiksi. Meriläinen (1976) kutsui sitä 
granaatti-kvartsi-maasalpagneissiksi, jossa esiintyy muutamasta desimetrista useisiin 
metreihin paksuja valikerroksia granaatti-biotiittigneissia ja granaatti-biotiitti-plagiok- 
laasigneissia. 

Granaatti-sarvivalkegneisseissa on paikoin hyvin säilyneitä osia ja vulkaanisia piirtei- 
tä; mm. lapillituffiitteja on tavattu. Nämä primaaripiirteet katoavat ja granaattikiteiden 
määrä granaatti-sarvivalkegneisseissa lisääntyy, kun lähestytään sillimaniitti-granaatti- 
gneisseja. Granaatti-sarvivalkegneissien ja sillimaniitti-granaattigneissien välinen vaihet- 
tuminen tapahtuu viimeksi mainittujen kivilajien vahittaisena yleistymisena vuoroker- 



Kuva 4. Nattasen graniittistokki. Tekstissä mainitut paikannimet: 1 = Varpupaa, 2 = Paulaselkä, 
3 = Palo-Kiimaselka, 4 = Isosaari ja 5 = Kiimaselkä. Rajattu alue on esitetty kuvassa 6. 
Fig. 4. Nattanen granite stock. Numbers refer to localities mentioned in the text. More detailed map 
of inset is shown in Fig. 6. 

roksittain granaatti-sarvivalkegneisseissa. Granaatti-sarvivalkegneissia on myös valiker- 
roksina sillimaniitti-granaattigneissivyöhykkeen sisällä. Kartoitusalueella on lisäksi ero- 
tettu valikerroksina esiintyvät biotiitti-kvartsi-maasalpagneissit ja hypersteeni-plagio- 
klaasigneissit (kuva 4). 

Sillimaniitti-granaattigneissivyöhykkeessa on graniittipegmatiitteja, jotka esiintyvät 
piippuina tai linsseina. Suurimmat pegmatiitit ovat läpimitaltaan noin 10 m. Pegmatiitit 
ovat erittäin karkearakeisia; raekoko voi olla jopa 30 cm. Ne sisältävät melko suuria 
muskoviitti- jakai biotiittipinkkoja. Muskoviittipegmatiitteja on erityisesti stokin koillis- 
puolella. Osa pegmatiiteista on turmaliinipitoisia. Varpupaalta (kuva 4) analysoidussa 
pegmatiitissa ja sen greiseniutuneessa kontaktissa on anomaalinen tinapitoisuus (-200 
P P ~ ) .  

Graniitin kontaktit sillimaniitti-granaattigneisseihin ja granaatti-sarvivalkegneisseihin 
eivät ole paljastuneet. Graniitin ja sillimaniitti-granaattigneissien välinen kontakti näkyy 
parhaiten lohkareikossa stokin lounaisosassa. 

Nattasen stokin etelapuolella on yksi pienialainen peridotiittipaljastuma, jota ei ole 
merkitty karttaan. Peridotiitin paamineraaleina ovat enstatiitti, oliviini ja tremoliitti. 
Peridotiitti on vain heikosti serpentiiniytynyt. 



Graniittityypit 

Nattasen graniittistokki koostuu pääosin punertavasta karkea- tai keskirakeisesta, 
suuntautumattomasta ja lahes tasarakeisesta graniitista, joka on hyvin homogeenista. 
Nattasen karkearakeinen graniitti muodostaa tuntureiden lakialueille tooreja (engl. tor). 
Graniitti muuttuu hieman karkearakeisemmaksi stokin lounais- ja kaakkoisosassa. 

Stokin eteläreunassa on puolesta kilometrista kilometriin leveä vyöhyke keskirakeista 
graniittia, joka on pienirakeisempaa ja sisältää vähemmän biotiittia kuin edellä kuvattu 
nattasengraniitti. Tähän graniittityyppiin on luettu kaksi muunnosta, joista toisen on 
tulkittu edustavan karkearakeisen nattasengraniitin keskirakeista muunnosta ja toisen 
liittyvän Paulaselan keskirakeiseen mikrografiseen graniittiin. Paulaselassa (noin 1 km2) 
graniittityyppien ulkonäkö vaihtelee enemmän kuin muualla koko stokin alueella. 

Stokin sisäisiä juonia on hyvin vähän. Kapeita apliittigraniittijuonia on tavattu 
muutamasta paikasta. Pieniä kvartsijuonia esiintyy lähinnä hiertovyöhykkeiden yhtey- 
dessä. Kvartsijuonet sisältävät paikoin onteloita, joihin on kiteytynyt omamuotoista 
kvartsia. Hiertovyöhykkeissa esiintyy myös epidoottia ja vaaleaa kiillettä seka syvansi- 
nista fluoriittia kookkaina raekasaumina. 

Karkearakeinen graniitti 

Karkearakeisen graniitin päämineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi ja kalimaasalpa 
(taulukko 2). Graniitti koostuu lahes kokonaan naista mineraaleista. Biotiittia on 
yleensa alle 3 %. Streckeisenin (1974) QAP-kolmiodiagrammissa sen modaalikoostu- 
mukset osuvat monzograniittikenttään (kuva 5). Karkearakeinen graniitti on lahes 
tasarakeista. 

Kalimaasalpa esiintyy siellä täällä omamuotoisina (0 = 0,5-1 cm) hajarakeina. Se 
on ristikaksostunutta, pertiittista mikrokliinia. Satunnaisesti kulmikkaiden kalimaasal- 
pahajarakeiden ympärillä on plagioklaasikeha (An,.,,), jolla on sama optinen suuntaus 
kuin kalimaasalvan albiittisuotaumilla. Albiitin määrä pertiittisissa kalimaasalparakeissa 
on yleensa 10-30 %. Tekstuuri on rapakivimainen termin laajassa merkityksessä (ks. 

Taulukko 2. Nattasen stokin graniittien mineraalikoostumuksia. 
Table 2. Mineral compositions of the main granite phases of the Nattanen stock. 

Karkearakeinen graniitti Keskirakeinen graniitti 
Coarse-grained granite Medium-grained granite 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Kvartsi - Quartz 
Kalimaasalpa - K-feldspar 
Plagioklaasi - Plagioclase 
Biotiitti - Biotite 
Opaakit - Opaques 
Titaniitti - Titanite 
Apatiitti - Apatite 
Zirkoni - Zircon 
Allaniitti - Allanite 
Kloriitti - Chlorite 
Epidootti - Epidote 
Muskoviitti - Muscovite 
Fluoriitti - Fluorite 

Näyte Kartta Koordinaatit Näyte Kartta Koordinaatit 
Sample Map Coordinates Sample Map Coordinates 

1. 4042 3742 08 x = 7560,58 y = 521,93 6. 4003-1A 3742 04 x = 7556,94 y = 515,20 
2. 4053 3742 04 x = 7558,24 y = 518,OO 7. 4005-1 3742 04 x = 7556,56 y = 515,42 
3. 4065 3742 05 x = 7560,32 y = 517,38 8. 4041-1 3742 04 x = 7558,66 y = 519,54 
4. 4074-2 3742 04 x = 7558,26 y = 515,95 9. 4090-1 3742 04 x = 7558,83 y = 511,52 
5. 4082 3742 04 x = 7559,32 y = 512,88 



Vorma 1976, s. 5). Myrmekiittia esiintyy harvoin. Plagioklaasi ( 0  - 1-4 mm) on 
osittain omamuotoista, vyöhykkeista ja paikoin antipertiittista oligoklaasia (Anll-,,). 
Kvartsi ( 0  -0,5-5 mm) on vierasmuotoista ja esiintyy valitiloissa tai raekasaumina. 

Aksessorisina mineraaleina ovat magnetiitti, allaniitti, apatiitti, titaniitti, zirkoni, 
monatsiitti ja fluoriitti. Aksessoriset mineraalit ovat fluoriittia lukuun ottamatta 
huomattavan omamuotoisia. Magnetiitti, allaniitti, apatiitti ja zirkoni esiintyvat usein 
vierasmuotoisen biotiitin kanssa raekasaumina. Muskoviitti/serisiitti ( 0  < 0,2 mm) 
esiintyy maasalpien muuttumistuloksena ja joskus biotiitin yhteydessä. Kloriittia esiintyy 
biotiitin ja epidoottia plagioklaasin muuttumistuloksina. Joskus epidootti esiintyy 
omamuotoisina, mahdollisesti primaarimagmaattisina rakeina. 

Keskirakeinen graniitti 

Stokin etelareunan keskirakeinen graniitti eroaa karkearakeisesta graniitista paitsi 
raekokonsa puolesta myös siten, että siinä on miaroliittisia onteloita ( 0  = 1-2 mm). 
Keskirakeisessa graniitissa on hieman vähemmän plagioklaasia kuin karkearakeisessa 
graniitissa (kuva 5). Kalimaasalpa on pertiittista ja ristikaksostunutta seka useimmiten 
vierasmuotoista ( 0  = 0,5-2 mm). Plagioklaasi on omamuotoista ( 0  = 0,5-3 mm) ja 
heikosti vyöhykkeista. Kvartsi esiintyy valitiloissa tai kookkaina vierasmuotoisina 
rakeina ( 0  = 0,5-5 mm) tai raerypaina, jotka syrjayttavat maasalpia. Biotiitti on 
vierasmuotoista ja usein pahoin kloriittiutunutta. Aksessorisina mineraaleina esiintyvat 
magnetiitti, zirkoni, apatiitti seka satunnaisesti allaniitti. Sekundaarisia mineraaleja ovat 
epidootti ja muskoviitti, joka esiintyy karkeampana ( 0  = 0,3-1 mm) kuin karkearakei- 
sessa graniitissa. 

Kuva 5. Nattasen graniittistokin paafaasien rnineraali- 
koostumuksia QAP(M)-diagrammissa (laajennettu 
Streckeisenin, 1974, pohjalta). Graniittifaasit: 1 = kar- 
kearakeinen graniitti, 2 = keskirakeinen graniitti. 
Fig. 5. Mineral cotnpositions of the main granitephases 
of the Nattanen stock presented on QAP(M) diagram 
(modified from Streckeisen, 1974). Granite phases: 
1 = coarse-grained granite, 2 = medium-grained 
granite. 



Paulaselan graniitit 

Paulaselan detaljikartoituksessa erotettiin graniitteja kolme paatyyppia: karkeapor- 
fyyrinen, karkearakeinen ja keskirakeinen mikrografinen graniitti (kuva 6). Tyypeistä 
homogeenisin on karkearakeinen graniitti, joka edustaa alueella stokin paatyyppia. 

Karkeaporfyjrrisen graniitin kontaktia stokin karkearakeiseen paatyyppiin ei ole 
löydetty. Karkeaporfyyrinen graniitti onkin luultavasti kiteytynyt päätyypin magman 
fluidirikkaammasta osasta. Karkeaporfyyrisen graniitin pohjoisosassa biotiitti on vieras- 
muotoisempaa kuin eteläosassa. Myös sivukivimurskaleiden ympärillä graniitin biotiitti 
on vierasmuotoisempaa kuin ympäröivässä graniitissa. Vierasmuotoinen biotiitti ja 
miaroliittiset ontelot osoittavat veden erottumista sulasta sivukivikontaktin ja katon 
välittömässä läheisyydessä. Karkeaporfyyrisen graniitin läpi kulkee heikko hiertovyöhy- 
ke, joka yhtyy stokin pituusakselin suuntaan. Hiertosuunta näkyy kvartsikiteiden 
yhdensuuntaisena kasvuna, kvartsijuonina seka raontaytteina, joissa on epidoottia, 
kvartsia, vaaleaa kiillettä seka fluoriittia. Paulaselan karkeaporfyyrista graniittia vastaa- 
via linssejä esiintyy karkearakeisessa päätyypissa myös lähellä stokin eteläreunan 
keskirakeista graniittia. 

Mikrografinen graniitti eroaa selvimmin Nattasen paafaasista, vaikkei näiden kahden 
välillä ole havaittu kontaktia. Siinä esiintyy paikoitellen runsaasti miaroliittisia onteloi- 
ta, jotka ovat osoitus fluidifaasin erottumisesta. Miaroliittisten onteloiden ymparilla on 
havaittavissa karkeita osueita, jotka koostuvat kvartsista ja kalimaasalvasta. Graniitin 
raekoossa ja tekstuurissa on vaihtelua, ja graniitissa voidaan erottaa porfyyrisia, 
keskirakeisia ja karkearakeisia osia. Biotiitin jakautuminen on tasaisempaa kuin 
kvartsin ja maasalpien, vaikka alueellisesti sen määrässä, raekoossa ja omamuotoisuu- 
dessa on selviä eroja. Mikrografisessa graniitissa esiintyy runsaasti karkearakeista 
päätyypin graniittia sulkeumina, jotka ovat vaihettuvia. Mikrografisen graniitin eutekti- 
nen kiteytyminen on edellyttänyt litostaattisen paineen alenemista; paine aleni paatyypin 
kiteytymisvaiheen lopussa tai sen jälkeen. 

Mikrografisessa graniitissa on paikoin runsaasti miaroliittisia onteloita, joiden 
läpimitta on jopa 4-5 mm. Plagioklaasi on osittain omamuotoista (0 = 0,5-2 mm) ja 

RHYOLITE DYKES 
COARSE-GRAINED GRANITE SPHERULITIC QUARTZ PORPHYRY 

COARSE-PORPHYRITIC GRANITE SPHERULITIC RHYOLITE 

MICROGRAPHIC GRANITE QUARTZ-FELDSPAR PORPHYRY 

COUNTRY- ROCK XENOLITH 0 FINE-GRAINED RHYOLITE 

SHEAR JOINT 

HEMATITE-QUARTZ DYKE 

Kuva 6. Paulaselan-Palo-Kiimaselän detaljikartoitusalue. 
Fig. 6 .  Detailed map of Paulaselkä-Palo-Kiimaselkä area. 



joskus vyöhykkeista. Kvartsi ja pertiittinen kalimaasalpa muodostavat lahes aina 
2-3 mm:n läpimittaisia mikrografisesti yhteenkasvettuneita rakeita, jotka syrjayttavat 
plagioklaasia. Biotiittia esiintyy vähän, ja se on vierasmuotoista ja voimakkaasti 
kloriittiutunutta. Aksessorisia mineraaleja ovat magnetiitti ja zirkoni seka sekundaarisia 
serisiitti ja kloriitti. 

Ryoliittijuonet 

Nattasen stokin länsi- ja lounaispuolella granaatti-sarvivalkegneississa esiintyy ry- 
oliittijuonia (kuva 4). Poikkeuksellisen runsaasti niitä tavataan Palo-Kiimaselässä ja 
Isosaaressa. Juonet esiintyvat luode-kaakkosuuntaisissa vyöhykkeissä. Suurin osa juo- 
nista on vyöhykkeen suuntaisia ja noudattaa granaatti-sarvivalkegneissien liuskeisuutta, 
mutta leikkaaviakin juonia esiintyy. Muualla stokin ympärillä olevat yksittäiset ryoliitti- 
juonet ovat leikkaavia. Yhteistä kaikille ryoliittijuonille on se, että ne ovat deformoitu- 
mattomia. Muutamissa juonissa on havaittu virtauksen aiheuttamaa raitaisuutta kontak- 
tien lähellä. 

Ryoliittijuonet esiintyvät lahes aina lohkareikkoina. Kesällä 1986 tehtiin traktorikai- 
vurilla tutkimusojia juonien ulottuvuuksien selvittämiseksi. Juonet ovat korkeintaan 
muutamia metrejä leveitä. Palo-Kiimaselän lukuisat lohkareikot johtuvat tiheasta 
juoniverkostosta (kuva 6). 

Ryoliittijuonet on luokiteltu viiteen paatyyppiin, joiden ikäjärjestys vanhimmasta 
nuorimpaan on: 1) sferuliittiset kvartsiporfyyrit, 2) sferuliittiryoliitit, 3) kvartsi-maasal- 
paporfyyrit, 4) hienorakeiset ryoliitit ja 5) afaniittiset raitaiset ryoliitit. Jos juonissa on 
selkeitä kvartsi- ja maasalpahajarakeita, niin ne on nimetty porfyyreiksi. Muutoin ne on 
nimetty ryoliiteiksi. 

Ryoliittityypeista tavataan eniten kvartsi-maasalpaporfyyreja; seuraavaksi yleisimpiä 
ovat sferuliittiset kvartsiporfyyrit ja sferuliittiryoliitit. Harvinaisimpia ovat afaniittiset 
raitaiset ryoliitit. Ne yleistyvät noin 5 km:n etäisyydellä stokin lounaisreunasta länteen. 
Afaniittiset raitaiset ryoliitit leikkaavat ltvartsi-maasalpaporfyyreja ja hienorakeiset 
ryoliitit sferuliittisia kvartsiporfyyreja. Eri juonityyppien välillä esiintyy välimuotoja, 
kuten esimerkiksi afaniittisia sferuliittiryoliitteja ja sferuliittisia kvartsiporfyyrejä. Nat- 
tasen stokin pohjois- ja itäpuolen ryoliittijuonityypeista ei ole tavattu hienorakeisia eikä 
afaniittisia raitaisia ryoliitteja. 

Jäänteitä lasista ei ryoliittijuonissa ole havaittu. Jos lasia on ollut, se on devitrifioitu- 
nut. Ryoliittijuonet edustavat todennäköisesti lahes pinnallisia leikkauksia vulkaanisista 
purkauskanavista. Ryoliiteissa ja niihin liittyvissä kvartsijuonissa on tavattu paikoin 
vähäisiä määriä rautakiisuja. 

Sferuliittiset juonet 

Ryoliittityypeistä yleisin on sferuliittinen kvartsiporfyyri. Tässä tyypissa sferuliittien 
koko on noin 1 mm, tai sferuliitit ovat mikrokiteisia. Harvakseltaan esiintyvät kvartsi- 
hajarakeet ovat kirkkaita, ja niiden läpimitta on noin 1 mm. Varsinaiset sferuliittiryolii- 
tit eroavat tästä tyypistä suuremman sferuliittikoon perusteella. 

sferuliittiryoliitit muodostuvat lahes yksinomaan eri kokoisista ja eri näköisistä 
sferuliittisista osista. Paikoin sferuliittien välitiloissa on hienorakeista perusmassaa, joka 
koostuu kvartsista, kalimaasalvasta ja plagioklaasista. Paikoin välitiloissa on pelkästään 
kvartsia, joka esiintyy myös raerypaina onteloissa. Sferuliittien koko vaihtelee erittäin 
karkearakeisesta (0 -2 cm) tuskin silmin havaittavaan. Läpimitta on tyypillisesti 3-4 
mm. Juonet voivat sisältää myös taipuilleita ja toisiinsa saannöttömasti liittyneita 
sferuliittisia levyjä; tällaisissa tapauksissa kiven rakenne on kaoottinen. Lähellä sivukivi- 
kontakteja sferuliittiryoliitit muuttuvat sferuliittisiksi kvartsiporfyyreiksi. Sferuliittiset 
kvartsiporfyyrit ja sferuliittiryoliitit ovat mahdollisesti syntyneet samanaikaisesti Paula- 
selän mikrografisen graniitin kanssa. 



Kvartsi-maasalpaporfyyrijuonet ovat usein monivaiheisia, ja juonissa voidaan erot- 
taa perusmassaltaan afaniittinen reunaosa ja hienorakeinen keskiosa. Usein reuna- ja 
keskiosan valilla on terävä kontakti. Afaniittista tyyppiä esiintyy selvästi vähemmän 
kuin hienorakeista ja vain hienorakeisen läsnä ollessa. Juonet leikkaavat Paulaselan 
mikrografista graniittia. 

Kvartsi-maasalpaporfyyrit ovat tiilenpunaisia. Kaikkein pienirakeisimmissa punerta- 
vissa porfyyreissa näkyy heikkoa raitaisuutta, joka johtuu ensisijaisesti raekoon vaihte- 
lusta. Porfyyrien perusmassa on mikrokiteista, paikoin hienorakeista. Kun perusmassa 
on hienorakeista, siinä voi havaita kvartsin ja kalimaasalvan yhteenkasvettumisrakentei- 
ta samoin kuin pieniä sferuliitteja. Hajarakeiden osuus on 2-15 %. Kvartsihajarakeita 
on eniten, ja ne ovat syöpyneita. Kalimaasalpa- ja plagioklaasihajarakeita esiintyy 
keskenään lahes yhta paljon. Kalimaasalpahajarakeet ovat ristikaksostuneita ja pertiitti- 
sia. Myös perusmassa koostuu kvartsista, kalimaasalvasta ja plagioklaasista. Vaaleaa 
kiilletta esiintyy vahan. 

Hienorakeiset ryoliitit muistuttavat ulkoasultaan ja petrografisesti hienorakeisia 
kvartsi-maasalpaporfyyreja. Niissä ei kuitenkaan ole yleensä hajarakeita eika monivai- 
heisuutta. 

Afaniittiset raitaiset juonet 

Afaniittisten raitaisten juonien murrospinta on lahes lasimainen ja tumman harmaa. 
Osa juonista sisältää kvartsi- ja maasalpahajarakeita. Afaniittisissa raitaisissa kivissa 
erilaiset virtaus- ja romahdusrakenteet ovat yleisiä. Ne antavat vaikutelman tuffista tai 
laavasta, vaikka kivi on subvulkaaninen. 

Afaniittisten ryoliittien perusmassa on mikro-kryptokiteinen. Raekoko vaihtelee 
kerroksittain. Mikrokiteisissa osissa on kvartsin, kalimaasalvan ja plagioklaasin lisäksi 
runsaasti sekundaarista väritöntä kiilletta. Hajarakeita on hyvin vahan, keskimäarin 
vain 1,5-6 070 kokonaistilavuudesta ja useimmiten alle 3 %. Hajarakeina on kvartsia, 
kalimaasalpaa ja plagioklaasia lahes yhta suuret määrät. Hajarakeet ovat läpimitaltaan 
useimmiten alle 2 mm. Kvartsihajarakeiden reunat ovat syöpyneita. Kalimaasalparakeet 
ovat vain heikosti pertiittisia. 

Afaniittisissa raitaisissa juonissa on paikoin sferuliitteja, jopa sferuliittisia kerroksia. 
Sferuliitit ovat heikosti kehittyneitä ja voimakkaasti muuttuneita. 

Muut juonet 

Stokin sisäisiä juonia on vahan. Kapeat apliittigraniittijuonet ovat hieno- ja 
tasarakeisia. Pieniä onteloisia kvartsijuonia esiintyy hiertovyöhykkeissa, joissa on myös 
epidoottia, vaaleaa kiilletta ja kookkaita fluoriittikasaumia. 

Stokin ulkopuolella Palo-Kiimaselässä esiintyy muutamia hematiitti-kvartsijuonia 
(kuva 6). Pseudomorfista magnetiittia sisältävät hematiitti-kvartsijuonet ovat pohjois- 
eteläsuuntaisia (Ollila 1976). Kinnusen (1980) mukaan fluidisulkeumien koostumus 
viittaa juonien korkeaan syntypaineeseen (>2  kbar). Hematiitti-kvartsijuonisto on ilmei- 
sesti syntynyt aluemetamorfoosin aikaisissa dehydraatioreaktioissa vapautuneiden help- 
poliukoisten ainesten saostumina eika Nattasen stokin kontaktivaikutuksesta (Kinnunen 
1980). PaIo-Kiimaselän hematiitti-kvartsijuonista on analysoitu kultaa jopa 10,8 ppm 
(Geologisen tutkimuslaitoksen vuosiraportti 1953). 

Petrofysiikka 

Nattasen graniiteista ovat karkearakeisen tyypin magneettiset suskeptibiliteetit suu- 
rempia kuin keskirakeisen graniitin ja ryoliittien (taulukko 3). Karkearakeisen graniitin 
suskeptibiliteettiarvoissa on alueellinen jakauma, jossa suskeptibiliteetit valilla 9 300- 



14 250 10.~ SI esiintyvät pääasiassa stokin länsi- ja eteläosissa sekä arvot välillä 
14 860-24 470 10-6 SI muualla stokissa (kuva 7). Tämä noudattelee raudan jakaumaa 
stokissa (kuva 23). Keskirakeinen graniitti jakautuu suskeptibiliteettiarvoiltaan kahteen 
ryhmään, joista toinen lähenee karkearakeisia graniitteja ja toinen ryoliitteja. Sama 
ilmiö on havaittavissa myös geokemiassa. Ryoliittijuonien suskeptibiliteettiarvot ovat 
pienempiä kuin graniittien. 

Nattasen graniittityyppien suskeptibiliteettiarvot ovat suuria ja vastaavat Ishiharan 
(1977) magnetiittisarjaa. Suuret arvot ovat lähes yksinomaan magnetiitin aiheuttamia, 
koska sitä on ylivoimaisesti runsaimmin ferrimagneettisista mineraaleista, joiden suskep- 
tibiliteettiarvot ovat useita dekadeja suurempia kuin muiden mineraalien vastaavat arvot 
(Parasnis 1979, Sharma 1986). Graniittityyppien sisäinen suskeptibiliteettiarvojen vaihte- 

Taulukko 3. Nattasen stokin sekä ympäristön kivilajien tiheys- (D) ja suskeptibiliteettiarvojen (K) mediaanit 
ja vaihteluvälit. N = naytteiden lukumäärä. 
Table 3. Medians and ranges of density (D) and susceptibility (K) of the Nattanen stock and adjacent 
country rocks. N = number of samples. 

D (kg/m3) K (10-~ SI) 
N Mediaani Vaihteluvali Mediaani Vaihteluvali 
N Median Range Median Range 

NATTASEN STOKKI: 
NA TTANEN STOCK: 
Karkearakeinen graniitti 
Coarse-grained granite 
Keskirakeinen graniitti 
Medium-grained granite 
Ryoliittijuonet 
Rhyolite dykes 

SIVUKIVET: 
COUNTRY ROCKS: 
Granaatti-sarvivälkegneissi 15 2810 2656-303 1 
Garnet-hornblende gneiss 
Sillimaniitti-granaattigneissi 30 2717 2560-3048 
Sillimanite-garnet gneiss 
Biotiitti-kvartsi-maasäl~ägneissi 5 2621 2579-2929 

Kuva 7. Suskeptibiliteettiarvojen vaihtelu Nattasen graniittistokissa. N = naytteiden lukumäärä. 
Fig. 7. Distribution of susceptibility in the Nattanen granite stock. N = number of samples. 



lu ja keskinäiset erot kuvaavat siten magnetiitin määrän vaihtelua. Yleispätevää yhteyttä 
kiven magnetiittimaarän ja suskeptibiliteetin välillä ei voida kuitenkaan esittää, koska 
suskeptibiliteetti riippuu myös magnetiitin kiteytymishistoriasta, raekoosta ja -muodosta 
(Sharma 1986). 

Graniittityyppien ja ryoliittijuonien mediaanitiheydet ovat lähellä toisiaan ja pienevat 
ikäjärjestyksessä: karkearakeinen graniitti, keskirakeinen graniitti ja ryoliittijuonet. 
Karkearakeisen graniitin tiheys kasvaa hieman lansi- ja eteläosista (mediaani 2 576 
kg/m3) sisäänpäin (mediaani 2 59 1 kg/m3). 

Sivukivien petrofysikaaliset ominaisuudet poikkeavat Nattasen graniittien ja ryoliit- 
tien vastaavista ominaisuuksista. Sivukivien tiheyksissa ja suskeptibiliteettiarvoissa on 
suuri hajonta, mikä osoittaa niiden heterogeenisyytta. Granaatti-sarvivalkegneissien ja 
sillimaniitti-granaattigneissien keskimääräiset tiheydet ovat suuremmat kuin graniittien 
ja ryoliittien tiheydet, kun taas biotiitti-kvartsi-maasalpagneissien tiheydet ovat lähinnä 
graniittien ja ryoliittien tiheyksia. Sillimaniitti-granaattigneissien suskeptibiliteettiarvot 
ovat pienempiä kuin graniittien ja samaa suuruusluokkaa kuin ryoliittijuonien suskepti- 
biliteettiarvot. Granaatti-sarvivalkegneissien suskeptibiliteettiarvot vaihtelevat kaikkein 
eniten. Biotiitti-kvartsi-maasalpagneisseilla on granaatti-sarvivalkegneissien tavoin suu- 
resta hajonnasta huolimatta keskimäärin korkeat suskeptibiliteettiarvot. 

RIESTOVAARAN GRANIITTIBATOLIITTI 

Riestovaaran batoliitti sijaitsee Sodankylän kunnassa, Vuotson kylän etelapuolella. 
Se sijoittuu karttalehtien 3723 12, 3741 02, 03 ja 06 seka 3742 01 ja 04 alueelle. 

Batoliitin pinta-ala on noin 140 km2. Suurin osa siita on kohtalaisen hyvin 
paljastunut. Batoliitin länsi- ja keskiosa on alavaa ja soista aluetta, jossa paljastumia on 
vähän. 

Geologinen ympäristö 

Riestovaaran graniittibatoliitti on pyöreahkö (kuva 8). Batoliitti intrudoi pohjois- ja 
itäpuolella pohjakompleksin graniittigneissejä ja lansi- ja etelapuolella lapponisia 
kvartsiitteja, kiilleliuskeita ja -gneisseja seka intermediaarisia ja emaksisia metavulka- 
niitteja. Lahella eteläkontaktia on karsiamfiboliitteja. Batoliitin etelapuolella on muuta- 
mia pitkulaisia (< 500 m pitkiä) metaperidotiittipahkuja, jotka ovat paikoin voimakkaas- 
ti serpentiiniytyneita. Ne ovat rapautumispinnaltaan ruskehtavia ja niissä näkyy saannöl- 
linen rakoilu. Papusen et al. (1977) mukaan ultramafiitit esiintyvät Riestovaarasta 
etelään Koitelaisen suunnalla pitkanomaisina linssijonoina emaksisissa vihreakivissa. 
Luonteenomainen piirre näille ultramafiiteille on kivien primaarirakenteiden säilyneisyys 
seka suhteellisen alhainen metamorfoosiaste (Papunen et al. 1977). 

Batoliitin kontaktit sivukiviin ovat harvoin paljastuneet. Batoliitin länsipuolella 
Lohipalossa karkeaporfyyrinen graniitti ja kvartsiitti ovat kontaktissa (Mikkola 1941). 
Graniitti makaa kvartsiitin päällä, ja siitä lähtee kapeita apofyyseja kvartsiittiin. 
Batoliitin eteläreunassa graniitti breksioi kvartsiitteja. Kontaktivyöhykkeessa esiintyy 
myös hematiittibreksiaa. Kvartsiittia on batoliitin eteläosassa myös laaja-alaisina murto- 
kappaleina, jotka ovat suurimmillaan jopa 1 km2:n kokoisia (kuva 8). Geologian 
tutkimuskeskuksen geofysiikan osasto on tehnyt gravimetrisia mittauksia linjalla, joka 
menee Riestovaaran batoliitin länsikontaktin yli. Näiden mittaustulosten tulkinnan 
mukaan kontakti sivukiviin on pysty (Seppo Elo, henkilökohtainen tiedonanto 1986). 

Kvartsiittimurtokappaleiden lisäksi on eri puolilla batoliittia myös muita pieniä 
sivukivisulkeumia. Lahella batoliitin lounaiskontaktia on kvartsi-maasalpagneissilohka- 
reikkoja. Haltiopalonlaella on noin 20 m leveä ja 100 m pitkä kvartsi-maasalpagneissi- 
sulkeuma. Myös lounais-koillissuuntaiseen, aeromagneettisella harmaasävykartalla na- 
kyvaan ruhjeeseen liittyvä positiivinen anomalia on tulkittu sivukivisulkeumaksi, koska 
alueelta on löydetty runsaasti magnetiittipirotetta sisältäviä kvartsi-maasalpagneissiloh- 
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Kuva 8. Riestovaaran graniittibatoliitti. 
Fig. 8. Riestovaara granite batholith. 

kareita. Batoliitin eteläosan graniittiporfyyrin pohjoispuolelle jaa noin 2,5 km pitkä 
osue metahornblendiittia, joka lounaispäässään on metagabroa. 

Sivukivissa on batoliitin länsi- ja lounaispuolella kontakteja myötäilevä liuskeisuus. 
Itäpuolella liuskeisuus on lähes kohtisuoraan kontaktia vastaan. 

Batoliitin kivilajit 

Riestovaaran batoliitti koostuu kolmesta eri graniittityypista, jotka on eroteltu 
tekstuurin ja mineraalikoostumuksen perusteella. Graniittityypit ovat vanhimmasta 
nuorimpaan karkeaporfyyrinen graniitti, porfyyrinen graniitti ja keskirakeinen graniitti, 
jotka ovat jakautuneet siten, että ne antavat batoliitille vyöhykkeisen rakenteen (kuva 
8). Ne ovat suuntautumattomia, joskin magmaattisen virtauksen aiheuttamaa hajarakei- 
den yhdensuuntaisuutta voi joskus havaita. Tyyppien välillä on terävät kontaktit, joiden 
perusteella niille on saatu keskinäinen ikäjärjestys. 

Vanhin faasi eli karkeaporfyyrinen graniitti esiintyy pääasiassa batoliitin reunaosissa. 
Batoliitin eteläosassa se esiintyy noin 1,5 km leveana vyöhykkeena. Suurimman osan 
batoliitista muodostaa porfyyrinen, karkea-keskirakeinen graniitti, joka esiintyy tyypilli- 
sesti laattapinoina eli tooreina vaarojen lakialueilla. Graniittilaatoissa näkyy saannölli- 
nen pystyrakoilu. Porfyyrinen graniitti leikkaa karkeaporfyyrista graniittia. Keskirakeis- 
ta graniittia esiintyy eniten batoliitin keskiosissa seka pieninä osueina ja juonina eri 



puolilla batoliittia. Batoliitin reunaosissa se leikkaa karkeaporfyyrista graniittia ja 
porfyyrista graniittia. Batoliitin keskiosasta keskirakeisen graniitin kontaktia muihin 
tyyppeihin ei ole löydetty. Todennäköisesti porfyyrinen graniitti vaihettuu taalla 
vähitellen keskirakeiseksi graniitiksi. Karkeaporfyyrisessa graniitissa ja porfyyrisessa 
graniitissa on paikoitellen hienorakeisia porfyyrisia kivilajikappaleita, jotka ovat auto- 
liitteja tai syntektonisia juonia. 

Batoliitin etelareunassa on graniittiporfyyrijuonia, jotka esiintyvät osittain sivukivien 
puolella ja kiertävät batoliitin etelä- ja itareunaa rengasjuonen tavoin. Graniittiporfyyrit 
ovat nuorempia kuin graniitit. Lisäksi batoliitissa on runsaasti erilaisia apliitti- ja 
kvartsi-maasalpaporfyyrijuonia seka muutamia pegmatiittijuonia. Kvartsi-maasalpapor- 
fyyri- ja apliittijuonien keskinäistä kontaktia ei ole löydetty; ei myöskään niiden 
kontaktia graniittiporfyyrin kanssa. Batoliitin koiliisosassa, Ilveskurussa ja Linjavaaras- 
sa, on muutama porfyyrista graniittia leikkaava intermediaarinen kvartsidioriitti- ja 
granodioriittijuoni. 

Karkeaporfyyrinen graniitti 

Karkeaporfyyrinen graniitti on väriltään punaharmaavalkokirjavaa. Se on voimak- 
kaasti moroutuvaa, joten rapautumattomia paljastumia on vähän. Paamineraaleja ovat 
kvartsi, plagioklaasi, kalimaasalpa ja biotiitti (taulukko 4). Kiven modaalikoostumukset 
vaihtelevat monzograniitista granodioriittiin (kuva 9). Vaihtelu on suurimmaksi osaksi 
näennäistä, kiven maasälpien karkearakeisuudesta johtuvaa. Kalimaasalpa ja paikoin 
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Kuva 9. Riestovaaran graniittibatoliitin paafaasien mi- 
neraalikoostumuksia QAP(M)-diagrammissa (laajen- 
nettu Streckeisenin, 1974, pohjalta). Graniittifaasit: 
1 = karkeaporfyyrinen graniitti, 2 = porfyyrinen gra- 
niitti, 3 = keskirakeinen graniitti. 
Fig. 9. MineraI compositions of the main phases of the 
Riestovaara granite batholith presented on QAP(M) 
diagram (modified from Streckeisen, 1974). Granite 
phases: 1 = coarse-porphyritic granite, 2 = porp- 
hyritic granite, 3 = medium-grained granite. 



myös plagioklaasi esiintyvat selvasti muita mineraaleja suurempina rakeina. Biotiittia on 
useimmiten alle 5 %. Sarvivalketta esiintyy satunnaisesti. Aksessorisia mineraaleja ovat 
magnetiitti, titaniitti, allaniitti, apatiitti, zirkoni ja monatsiitti. Fluoriittia on satunnai- 
sesti. Sekundaarisina mineraaleina esiintyy kloriittia ja serisiittia. 

Karkeaporfyyrinen graniitti koostuu paikoin lahes kokonaan suurista omamuotoisis- 
ta kalimaasalpa- ( 0  - 10-30 mm) ja plagioklaasihajarakeista ( 0  - 5-20 mm), joiden 
valitiloissa on vierasmuotoista kvartsia. Kalimaasalpa on ristikaksostunutta ja pertiittis- 
ta seka poikiliittista. Joskus pertiitti on verkkomaista, mutta useimmiten se on 
juonipertiittia. Satunnaisesti hieissa näkyy rapakivimainen rakenne: kulmikkaiden kali- 
maasalparakeiden ympärillä on oligoklaasikeha. Plagioklaasihajarakeet ovat heikosti 
vyöhykkeisia ja joskus voimakkaasti keskiosastaan serisiittiytyneita. Pienillä plagioklaa- 
sisulkeumilla on usein kirkas albiittireunus kalimaasalpaa vasten. Intergranulaarista 
albiittia esiintyy usein kahden kalimaasalparakeen välissä. Kalimaasalpa syrjäyttää 
paikoin plagioklaasia. Myrmekiitti on yleistä. Kvartsi ( 0  - 2-5 mm) esiintyy valitiloissa 
tai suurina raekasaumina ( 0  - 5-20 mm). Tummat mineraalit esiintyvat siten, että 
samassa kasaumassa on usein biotiittia, magnetiittia, titaniittia, allaniittia ja apatiittia. 
Aksessoriset mineraalit voivat olla läpimitaltaan jopa 2-4 mm ja ne ovat usein 
fluoriittia lukuun ottamatta silmiinpistävän omamuotoisia. 

Porfyyrinen graniitti 

Porfyyrinen graniitti on keski- tai karkearakeista, ja sen tekstuuri vaihtelee. Paikoin 
se on lahes yhtä karkearakeista kuin karkeaporfyyrinen graniitti, paikoin se taas 
muuttuu lahes tasarakeiseksi, keskirakeiseksi graniitiksi. Hajarakeiden maara vaihtelee; 
yleensä se on noin 5-20 %. Karkeimmat tyypit esiintyvat batoliitin pohjoisosassa, kun 
taas keskirakeisia, lahes tasarakeisia muunnoksia on batoliitin keski- ja lounaisosassa. 

Porfyyrinen graniitti on vaiiltaan punavalkokirjavaa ja siinä erottuvat selvasti suuret 
kalimaasalparakeet. Porfyyrisen graniitin paamineraalit ovat kalimaasalpa, kvartsi ja 
plagioklaasi (taulukko 4). Biotiittia on keskimäärin alle 2 %. Porfyyrisen graniitin 
modaalikoostumukset sisältävät paatyypeista kaikkein vähiten plagioklaasia ja osuvat 

Taulukko 4. Riestovaaran graniittibatoliitin paafaasien mineraalikoostumuksia. 
Table 4. Mineral compositions of the main phases of the Riestovaara granite batholith. 

Karkeaporfyyrinen graniitti Porfyyrinen graniitti 
Coarse-porphyritic granite Porphyritic granite 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kvartsi - Quartz 35,8 35,3 36,5 33,l 32,O 30,6 31,2 32,8 
Kalimaasalpa - K-feldspar 21,8 17,8 17,4 19,l 31,l 33,O 31,8 37,4 
Plagioklaasi - Plagioclase 31,9 41,O 39,9 41,6 29,2 31,O 34,l 26,7 
Biotiitti - Biotite 5,l 2,9 3,3 4,6 5,5 4,6 1,8 0,8 
Sarvivalke - Hornblende 1,l 0,7 
Opaakit - Opaques 1,8 0,4 1,4 + 1,l 0,4 0,7 0.8 
Titaniitti - Titanite 1,9 1,l 0,7 1,l 0,6 0,2 0.3 03 
Apatiitti - Apatite 0,l 0,l 0,l 0,2 0,3 0,l 0,l 0,5 
Zirkoni - Zircon 0,1 + 0,l + + + + 
Allaniitti - Allanite + + + + + + + 
Kloriitti - Chlorite 0,1 + + + 0,l 0,l 0,1 
Epidootti - Epidote 0,3 0,2 0,l + 
Muskoviitti - Muscovite + 0,5 0,3 0,3 0,l 
Fluoriitti - Fluorite 

Näyte Kartta Koordinaatit Näyte Kartta Koordinaatit 
Sample Map Coordinates Sample Map Coordinates 

1. 2001 3742 01 x = 7551,53 y = 505,51 5. 2247 3741 06 x = 7546,85 y = 511,40 
2. 2211 3741 03 x = 7543,ll y = 501,14 6. 2282 3741 03 x = 7542,80 y = 501,30 
3. 2348 3741 06 x = 7546,09 y = 510,49 7. 2382 3741 03 x = 7542,lO y = 504,92 
4. 2468 3741 03 x = 7549,78 y = 501,56 8. 2402 3741 03 x = 7549,44 y = 501,75 



Taulukko 4. Jatkuu. 
Table 4. Continued. 

Keskirakeinen graniitti Graniittiporfyyri 
Medium-grained granite Granite porphyry 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Kvartsi - Quartz 32,O 33,O 27,6 37,2 26,4 29,6 37,5 
Kalirnaasalpa - K-feldspar 27,8 28,O 35,2 25,8 3 5 3  35,8 28,l 
Plagioklaasi - Plagioclase 38,8 32,9 34,7 35,4 34,9 30,2 32,l 
Biotiitti - Biotite 0,3 2,6 0,3 1, l  1,9 3,8 1,2 
Sarvivalke - Hornblende 
Opaakit - Opaques 0,3 2,3 0,9 0, l  0,8 0,7 
Titaniitti - Titanite + 0,2 + 
Apatiitti - Apatite + 0,4 + + + + 
Zirkoni - Zircon + + + 0, l  + + + 
Allaniitti - Allanite + 
Kloriitti - Chlorite 0, l  0 , l  0,2 0,3 0,2 0,l + 
Epidootti - Epidote 
Muskoviitti - Muscovite 0,7 0,5 1, l  0,3 0,5 0,4 
Fluoriitti - Fluorite + + 

Näyte Kartta Koordinaatit Näyte Kartta Koordinaatit 
Sample Map Coordinates Sample Map Coordinates 

9. 2331 3742 01 x = 7550,78 y = 506,26 13. 2504-1A 3741 03 x = 7540,62 y = 507,38 
10. 2345 3741 03 x = 7544,33 y = 508,94 14. 2504-1B 3741 03 x = 7540,48 y = 507,20 
11. 2394 3741 03 x = 7549,36 y = 507,72 15. 2502-1 3741 03 x = 7540,94 y = 507,78 
12. 2517 3741 03 x = 7543,58 y = 502:92 

monzograniittikenttaan (kuva 9). Aksessorisia mineraaleja ovat magnetiitti, titaniitti, 
allaniitti, apatiitti, zirkoni ja monatsiitti. Fluoriittia esiintyy paikoin. Sekundaarisia 
mineraaleja ovat kloriitti, serisiitti ja epidootti. 

Kalimaasalpahajarakeet ( 0  - 5-20 mm) ovat ristikaksostuneita ja pertiittisia. 
Juonipertiitti on yleisin pertiittityypeista. Myös filmipertiittia ja laikkupertiittia tava- 
taan. Kalimaasälpahajarakeissa on runsaasti sulkeumia. Plagioklaasirakeet (0 - 0,5- 
1,5 cm, An,,,, ovat vyöhykkeisia ja joskus antipertiittisia. Plagioklaasilla on usein 
kirkas albiittireunus kalimaasalpaa vasten. Intergranulaarisia eri tavoin orientoituneita 
pieniä myrmekiittisia albiittiraiceita esiintyy kalimaasalparakeiden välissä. Kvartsi esiin- 
tyy vierasmuotoisena valitiloissa tai suurina raekasaumina ( 0  - 5-20 mm). Tummat 
mineraalit biotiitti ( 0  <4 mm), magnetiitti ( 0  < 1,5 mm), titaniitti ( 0  - 0,l-1 mm), 
allaniitti ( 0  < 1 mm), apatiitti ( 0  -0,05-0,3 mm) ja zirkoni ( 0  <0,1 mm) esiintyvät 
kasaumina. Suuret zirkonirakeet ( 0  - 1 mm) ovat kauniisti vyöhykkeisia. 

Keskirakeinen graniitti 

Keskirakeiselle graniitille tyypillinen piirre on lilan savyinen väri. Batoliitin reuna- 
osien juonina esiintyvä keskirakeinen graniitti on selvemmin porfyyrista kuin batoliitin 
keskiosien keskirakeinen graniitti. Riskaskaman alueella keskirakeinen graniitti esiintyy 
myös juonina. Urakkaselan alueella keskirakeinen graniitti on tasarakeista. Kontaktien 
läheisyydessä keskirakeinen graniitti muuttuu hienorakeiseksi ja porfyyriseksi; tällöin se 
muistuttaa porfyyrista apliittia. Hajarakeita keskirakeisessa graniitissa on yleensä 
0-10 % ja hajarakeet ovat seka kalimaasalpaa että plagioklaasia. Varsinkin batoliitin 
keskiosissa keskirakeisessa graniitissa on miaroliittisia onteloita. 

Paämineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi ja kalimaasalpa. Keskirakeiset graniitit ovat 
monzograniitteja. Streckeisenin (1974) kolmiossa ne osuvat porfyyristen ja karkeapor- 
fyyristen graniittien valimaastoon, mutta erottuvat niistä kuitenkin tummien mineraalien 
vähäisen maaran vuoksi (kuva 9). Biotiittia onkin keskimäärin alle 1 %. Myös 
muskoviittia esiintyy vähäisiä määriä, ja osa siitä on primaarisen näköistä. Aksessorisia 
mineraaleja ovat magnetiitti, titaniitti, apatiitti, allaniitti, zirkoni ja fluoriitti. Sekundaa- 
risia mineraaleja ovat kloriitti ja serisiitti. 



Plagioklaasi ( 0  -4-10 mm, max. 20 mm) on omamuotoista ja saannöllisesti 
vyöhykkeista. Kalimaasalpa ( 0  = 4-14 mm, max. 25 mm) on ristikaksostunutta ja 
pertiittista. Pertiitti on yleisimmin juonipertiittia. Batoliitin keskiosan keskirakeisessa 
graniitissa pertiitti ei ole niin yleistä, ja useimmiten se on filmipertiittia. Kalimaasalvassa 
on runsaasti plagioklaasisulkeumia. Kalimaasalvan ja kvartsin kesken esiintyy usein 
graafista rakennetta. Kvartsi on vierasmuotoista ja esiintyy enimmakseen valitilamine- 
raalina tai raekasaumina. Biotiittia ( 0  < 3 mm) on melko vähän, keskimäärin alle 1 Vo, 
ja se on muuttunut usein kloriitiksi. Aksessoristen mineraalien osuus on pienempi kuin 
muissa graniittityypeissa. Fluoriittia tavataan tässä tyypissa enemmän kuin karkeapor- 
fyyrisessa ja porfyyrisessa graniitissa. 

Graniittiporfyyri 

Graniittiporfyyria on batoliitin eteläosassa leveimmillaan noin 250 m leveana 
vyöhykkeena. Se leikkaa karkeaporfyyrista graniittia ja porfyyrista graniittia. Graniitti- 
porfyyrijuonet leikkaavat myös sivukivia. Ne kiertävät batoliittia juoniparvena rengas- 
juonen tavoin. Graniittiporfyyri on väriltään vaaleanpunertavaa. Siinä on hajarakeina 
kalimaasalpaa, kvartsia, plagioklaasia ja biotiittia. Perusmassa koostuu kvartsista, 
kalimaasalvasta ja plagioklaasista. Perusmassa on hienorakeista, ja sen maara vaihtelee. 
Paikoitellen graniittiporfyyrijuonet muuttuvat hienorakeisiksi ja hajarakeet vähenevät 
juonen kontaktia kohti mentäessä. Juonella voi olla myös hienorakeinen reunaosa, jolla 
on terävä kontakti varsinaiseen juoneen. 

Paamineraalit ovat kalimaasalpa, plagioklaasi ja kvartsi. Biotiittia on alle 5 %. 
Muskoviittia esiintyy paikoin. Aksessorisia mineraaleja ovat magnetiitti, titaniitti, 
zirkoni ja apatiitti. Kalimaasalpahajarakeet ( 0  < 2 cm) ovat ristikaksostuneita, poikiliit- 
tisia ja pertiittisia. Pertiitti on enimmakseen juonipertiittia. Plagioklaasihajarakeet 
( 0  < 2  cm) ovat vyöhykkeisia. Kvartsihajarakeet ( 0  <0,7 cm) ovat syöpyneitä. 
Kalimaasalpa ja kvartsi ovat usein graafisesti yhteenkasvettuneita. Joskus suurissa 
kalimaasalpahajarakeissa on sulkeumina pyöreahköja kvartsirakeita, jotka ovat asettu- 
neet konsentrisesti hajarakeen reunoille. Biotiittihajarakeet ( 0  < 0,7 cm) ovat osittain 
omamuotoisia. 

Graniitteja leikkaavia kvartsi-maasalpaporfyyrijuonia on eri puolilla batoliittia. 
Juonten leveys vaihtelee 20 senttimetrista muutamaan metriin. Juonten suunta on 
pystytty määrittämään vain muutamissa tapauksissa. Useimmiten juonet ovat näkyvissä 
lohkareikkona. Näiden muutamien havaintojen perusteella juonilla ei näytä olevan 
mitään vallitsevaa suuntaa. 

Kvartsi-maasalpaporfyyrijuonten paamineraalit ovat kalimaasalpa, kvartsi ja plagi- 
oklaasi. Biotiittia on alle 5 %. Aksessorisia mineraaleja ovat magnetiitti, titaniitti, 
apatiitti ja zirkoni. Sekundaarisina mineraaleina ovat serisiitti ja kloriitti. Kalimaasal- 
van, kvartsin ja plagioklaasin maarat ovat lähes yhtä suuret. Kvartsi-, kalimaasalpa-, 
plagioklaasi- ja biotiittihajarakeet ovat kooltaan noin 2-8 mm. Hajarakeiden maara 
vaihtelee, mutta yleisimmin se on 10-30 %. Hajarakeina esiintyvä kalimaasalpa on 
ristikaksostunutta, poikiliittista ja pertiittista. Pertiitti on juonipertiittia. Plagioklaasiha- 
jarakeet ovat vyöhykkeisia. Kvartsirakeet ovat syöpyneet reunoiltaan. Kulmikkaiden 
kalimaasalpahajarakeiden ympärillä on oligoklaasikeha. Myös antirapakivirakenteita on 
havaittu. Kalimaasalvan ja kvartsin kesken esiintyy graafista rakennetta. Perusmassa 
koostuu mikrokliinista, kvartsista ja plagioklaasista. Perusmassan raekoko on yleensä 
alle 0,5 mm. 

Apliittijuonet 

Apliittijuonia on runsaasti eri puolilla batoliittia. Ne ovat korkeintaan muutaman 



metrin levyisiä. Suurin osa apliittijuonista on porfyyrisia; tasarakeisia apliitteja on 
havaittu vain muutamia. Porfyyriset apliitit ovat väriltään liloja ja muistuttavat 
keskirakeisen graniitin reunamuunnoksia. 

Porfyyrisen apliitin paamineraalit ovat kalimaasalpa, kvartsi ja plagioklaasi. Biotiit- 
tia ja muskoviittia esiintyy vahan. Aksessorisina mineraaleina on magnetiittia ja 
zirkonia. Fluoriittia esiintyy paikoin tummien mineraalien kanssa kasaumissa. Sekun- 
daarisina mineraaleina on serisiittia ja kloriittia. 

Porfyyrisessa apliitissa on vahan hajarakeita, keskimaarin < 2  %. Hajarakeet ovat 
kalimaasalpaa, plagioklaasia ja kvartsia, ja niiden koko on keskimaarin 1-7 mm. 
Kalimaasalpahajarakeet ovat ristikaksostunutta mikrokliinia, joka on poikiliittista ja 
heikosti pertiittista. Plagioklaasihajarakeita on vahemman ja ne ovat vyöhykkeisia. 
Kvartsihajarakeet ovat reunoiltaan syöpyneitä. Porfyyrisen apliitin perusmassa ( 0  < 1 
mm) koostuu kvartsista, kalimaasalvasta ja mikrokliinista, jotka ovat vierasmuotoisia. 
Graafinen rakenne mikrokliinin ja kvartsin kesken on yleinen. Biotiittia on vahan ja se 
on useimmiten muuttunut kloriitiksi. 

Tasarakeiset apliitit ovat hienorakeisia ja joskus niissä on heikkoa juovaisuutta. 
Väriltään ne ovat vaalean ruskehtavia ja niiden pinta on polygonaalisesti rakoillutta. 
Tasarakeista apliittia tavataan mm. porfyyrisen graniitin ja keskirakeisen graniitin 
kontaktissa. Paamineraalit ovat kvartsi, mikrokliini ja plagioklaasi. Biotiittia on vahan 
ja se on osittain kloriittiutunut. Aksessorisia mineraaleja ovat magnetiitti, zirkoni ja 
titaniitti. 

Intermediaariset juonet 

Ilveskurussa batoliitin koillisosassa on muutamia granodioriitti- ja kvartsidioriittijuo- 
nia, jotka leikkaavat porfyyrista graniittia. Ilveskurun luoteispaassa on kaksivaiheinen, 
noin 1,5 m leveä granodioriittinen juoni, joka koostuu vaaleasta, porfyyrisesta osasta 
seka tummasta, heikosti porfyyrisesta, hyvin hienorakeisesta ja biotiittirikkaasta osasta. 
Vaalea juoniaines breksioi tummempaa ja tunkeutuu pieninä kielekkeina graniittiin. 

Kaksivaiheisen juonen vanhempi tumma osa on hyvin hienorakeista, ja koostuu 
pääasiassa plagioklaasista ja biotiitista. Siinä on tasainen runsas magnetiittipirote. 
Kvartsia esiintyy vain vahan. Aksessorisina mineraaleina on titaniittia, epidoottia, 
apatiittia ja zirkonia, joita esiintyy suhteellisen runsaasti. 

Porfyyrisen vaalean juoniosueen paamineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi ja biotiitti 
(taulukko 5, näyte 2103). Kalimaasälpaa esiintyy pieniä maaria perusmassassa seka 
satunnaisesti kulmikkaina hajarakeina, joissa on plagioklaasikeha. Aksessorisia mine- 
raaleja ovat magnetiitti, titaniitti, apatiitti, epidootti ja zirkoni. Sekundaarisina mineraa- 
leina on kloriittia ja serisiittia. Hajarakeina esiintyy plagioklaasia ( 0  < 3  mm) ja 
kvartsia ( 0  < 2  mm). Plagioklaasihajarakeet ovat vyöhykkeisia. Kvartsihajarakeet ovat 
pyöristyneita ja niiden ympärillä on hyvin hienorakeisesta kvartsista ja kalimaasalvasta 
koostuva kehä. Perusmassa ( 0  - 0,l - 0,2 mm) koostuu vierasmuotoisesta kvartsista, 
plagioklaasista, biotiitista ja kalimaasalvasta. 

Ilveskurussa on myös koostumukseltaan kvartsidioriittisia juonia, jotka poikkeavat 
kaksivaiheisesta juonesta siinä, että ne sisältävät enemmän tummia mineraaleja ja 
vahemman kvartsia ja hajarakeita (taulukko 5). Paamineraalit ovat plagioklaasi, 
sarvivalke ja biotiitti. Kvartsia esiintyy vahan valitiloissa ja siellä taalla pyöreahköina 
hajarakeina, joita pienet sarvivalkerakeet reunustavat. Myös plagioklaasia on satunnai- 
sesti hajarakeina, mutta yleensä se esiintyy pitkinä liistakkeina, joiden valitiloihin on 
kiteytynyt sarvivalketta. Kalimaasalpaa esiintyy vahan valitilamineraalina. Aksessorisina 
mineraaleina on magnetiittia, titaniittia, epidoottia, apatiittia ja zirkonia. 

Linjavaarassa on Ilveskurun kvartsidioriittijuonia muistuttava juoneksi tulkittu kivi, 
jonka leikkaussuhdetta graniittiin ei kuitenkaan varmuudella tunneta. Kivi on hieno- tai 
keskirakeista ja tekstuuriltaan Ilveskurun juonien tapaan diabaasimainen. Paamineraa- 
leina ovat plagioklaasi, sarvivalke, kvartsi, biotiitti ja kalimaasalpa. Aksessorisina 
mineraaleina ovat magnetiitti, titaniitti, epidootti ja apatiitti. 



Autoliitit 

Riestovaaran batoliitin alueella esiintyy muutamissa paikoissa hienorakeisia kvartsi- 
maasalpaporfyyrisulkeumia, jotka on tulkittu autoliiteiksi. Osa niistä esiintyy lohkareik- 
koina, jolloin leikkaussuhdetta graniittiin ei pysty havainnoimaan. Osa autoliiteista 
saattaa olla syntektonisten juonien kappaleita. Autoliitteja on havaittu kaikissa graniitti- 
tyypeissa. Niiden hienorakeisuus saattaa olla seurausta nopeasta jaahtymisesta batoliitin 
katto- tai reunaosissa. Sulkeumat ovat paikoin suuntautuneita, varsinkin reunaosistaan, 
mikä johtunee batoliitin kontaktissa tapahtuneesta puristuksesta. 

Autoliittien paamineraalit ovat kvartsi, kalimaasalpa, plagioklaasi ja biotiitti (tauluk- 
ko 5). Aksessorisina mineraaleina ovat titaniitti, magnetiitti, allaniitti, apatiitti ja 
zirkoni. Hajarakeita on yleensä vähän ja ne ovat kvartsia, kalimaasalpaa ja plagioklaa- 
sia. Tyypillinen piirre autoliiteille on suhteellisen runsas titaniitin esiintyminen. Titaniit- 
tirakeita esiintyy tasaisesti, ja ne ovat usein omamuotoisia seka poikiliittisia. 

Taulukko 5. Ilveskurun intermediaaristen juonikivien seka autoliittien modaalikoostumuksia. 
Table 5. Mineral compositions of intermediate dykes and autholiths. 

Intermediaariset juonet Autoliitit 
Intermediate dykes Autholiths 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kvartsi - Quartz 22,l 8,4 5,8 32,7 22,3 40,5 32,7 22,4 
Kalimaasalpa - K-feldspar 10,3 63 38,2 33,l 494 26,9 33,3 
Plagioklaasi - Plagioclase 55,O 51,3 55,7 24,9 35,3 6,4 33,2 27,8 
Biotiitti - Biotite 10,l 9,O 8,4 3,3 6,3 2,9 4,7 6,l 
Sarvivalke - Hornblende 19,9 25,9 0,7 5,3 
Opaakit - Opaques 1,7 2,l 2,3 0,7 1,2 0,8 1,6 2,l 
Titaniitti - Titanite 0,8 2,5 0,4 0,2 1,8 0,2 3,O 
Apatiitti - Apatite + + + 
Allaniitti - Allanite + + 
Epidootti - Epidote + + 1,5 

Näyte Kartta Koordinaatit Näyte Kartta Koordinaatit 
Sample Map Coordinates Sample Map Coordinates 

1. 2103 3741 06 x = 7549,58 y = 510,OO 5. 2166 3741 03 x = 7548,91 y = 509,44 
2. 2409 3741 03 x = 7548,78 y = 509,65 6. 2233 3741 06 x = 7548,06 y = 511,80 
3. 2411 3741 06 x = 7549,43 y = 510,12 7. 2470 3723 12 x = 7548,06 y = 499,44 
4. 2152 3741 06 x = 7549,98 y = 510,85 8. 2704 3741 03 x = 7549,95 y = 508,66 

Lohipalossa, batoliitin länsiosassa, on vihertavaa kvartsimaasalpaporfyyria, jossa on 
poikkeuksellisen runsaasti (- 50 %) hajarakeita. Hajarakeet ovat läpimitaltaan 0,5 - 2 
cm. Autoliitin koostumus on granodioriittinen. Aksessorisia mineraaleja ovat sarvival- 
ke, magnetiitti, titaniitti, apatiitti, zirkoni ja sekundaarinen epidootti. Kalimaasalpaha- 
jarakeet ovat mikrokliinia, joka on poikiliittista ja heikosti pertiittista. Rapakivimainen 
rakenne, jossa kulmikkaiden kalimaasalparakeiden ympärillä on oligoklaasikeha, on 
yleinen. Kvartsihajarakeet ovat pyöreahköja ja ruskeita. Perusmassa koostuu kvartsista, 
kalimaasälvasta, plagioklaasista, biotiitista ja sarvivalkkeesta. Graafinen rakenne kali- 
maasalvan ja kvartsin kesken on tyypillistä. Lohipalon kaltaista kiveä on myös 
Riskaskaman itapaassa, jossa se sisältää vielä itsessään hienorakeisia, sarvivalkerikkaita 
mafisia sulkeumia. 

Petrofysiikka 

Riestovaaran batoliitin graniittityypit poikkeavat toisistaan petrofysikaalisten omi- 
naisuuksiensa perusteella. Tyyppien sisäinen vaihtelu on huomattavaa. Eri graniittityyp- 
pien keskimääräiset suskeptibiliteetit ja tiheydet pienenevät vanhimmasta graniittityypis- 



ta nuorimpaan (taulukko 6). Pieneneminen heijastaa luonnollisesti mafisten mineraalien, 
pääasiassa magnetiitin, määrän vähenemistä. 

Aeromagneettisella harmaasävykartalla batoliitin reunaosa erottuu voimakkaimmin 
magnetoituneena. Reunoilla esiintyvät sekä karkeaporfyyriset graniitit että magnetiittipi- 
toisimmat porfyyriset graniitit. 

Taulukko 6. Riestovaaran batoliitin ja sivukivisulkeumien tiheys- (D) ja suskeptibiliteettiarvojen (K) 
mediaanit ja vaihteluvälit. N = näytteiden lukumäärä. 
Table 6. Medians and ranges of density (D) and susceptibility (K) of the Riestovaara batholith and its 
country rock screens. N = number of samples. 

RIESTOVAARAN BATOLIITTI: 
RIESTO VAARA BA THOLITH: 
Karkeaporfyyrinen graniitti 
Coarse-porphyritic granite 
Porfyyrinen graniitti 
Porphyritic granite 
Keskirakeinen graniitti 
Medium-grained granite 
Graniittiporfyyri 
Granite porphyry 
Kvartsi-maasalpäporfyyri 
Quartz-feldspar porphyry 
Apliittijuonet 
Aplite dykes 
Intermediaariset juonet 
Intermediate dykes 

SIVUKIVISULKEUMAT: 
COUNTR Y-ROCK XENOLITHS: 
Metahornblendiitti 
Metahornblendite 
Kvartsiitti 

D (kg/m3) K (10.~ SI) 
N Mediaani Vaihteluväli Mediaani Vaihteluväli 
N Median Range Median Range 

Quartzite 
Kvartsi-maasalpägneissi 
Quartz-feldspar gneiss 

POMOVAARAN GRANIITTIKOMPLEKSI 

Pomovaaran graniittikompleksi sijaitsee Sodankylän pohjoisosassa Porttipahdan 
tekoaltaan eteläpuolisella Pomokairan erämaa-alueella. Tutkimusalue sijoittuu perus- 
kartan karttalehdille 3723 04, 05, 06, 08, 09 ja 3723 07. Kartoitettu alue on noin 25 x 10 
km2. Graniittikompleksin pinta-ala on noin 130 km2. Vaarojen lakialueita hallitsevat 
tooriset kalliopaljastumat, kun taas rinteet ovat laajojen rakkakenttien kattamia. Näin 
on erityisesti graniittikompleksin eteläosissa Tenniövaaran, Tunturipäiden ja Pahtavaa- 
ran alueilla sekä keskiosissa Napavaaran, varsinaisen Pomovaaran, Sisävaaran ja 
Korpiselän alueilla. Sen sijaan graniittikompleksin pohjoisosat ovat heikosti paljastu- 
neet. Paljastuneina ovat vain vaarojen lakialueet. Paljastuneisuus on siten graniitti- 
kompleksin etelä- ja keskiosissa kohtalaisen hyvä, mutta pohjoisosassa heikko. 

Geologinen ymparistö 

Pomovaaran graniittikompleksin ymparistö koostuu eri ikäisistä kivistä, joista 
vallitsevina ovat pohjagneissit (kuva 10). Ympäristön kivet ovat vanhimmasta nuorim- 



paan: 1) pohjagneissit, 2) amfiboliitit, metadiabaasit ja metagabrot, 3) kvartsiitit seka 4) 
metaperidotiitti. 

Lapin vulkaniittiprojektin tutkimusten mukaan amfiboliitit, metadiabaasit ja meta- 
gabrot edustavat Tuntsan superryhmaan kuuluvia vulkaniitteja ja niiden purkauskana- 
via (T. Manninen, henkilökohtainen tiedonanto, 1987). Kvartsiitit ovat alalapponisia, 
kun taas metaperidotiitti liittyy komatiittisiin muodostumiin ja on ylalapponinen. 

Pohjagneissit 

Pomovaaran graniittikompleksin ympäristössä valtakivilaji on pohjagneissi, jota on 
paaasiassa kahta toisistaan poikkeavaa tyyppiä. Yleisimmin esiintyvä tyyppi on punerta- 
vaa tai paikoin harmahtavaa, hienorakeista ja yleensa homogeenista, voimakkaasti 
suuntautunutta ja liuskeista graniittigneissia. Paikoin siinä on arkosiittisia piirteitä, 
etenkin kompleksin länsipuolella Neiti-Karjalassa seka kompleksin itäpuolella Nutukka- 
selän alueella. Paikoin pohjagneissi on syvakivimaista, keski-hienorakeista ja punerta- 
vaa seka suuntautunutta gneissigraniittia. 

Toinen yleinen pohjagneissityyppi esiintyy paaasiassa alueen lounais- ja länsiosissa 
Palo-Nutsortosen alueella ja Tunturipaista länteen. Tämä pohjagneissityyppi on hetero- 
geenista ja voimakkaasti migmatiittista. Gneissin tummanharmaata, kiillevaltaista paleo- 
somiainesta migmatisoi vaalea, punertava maasalpavaltainen, usein pegmatiittimaisen 
karkea neosomi. 

Kolmantena gneissityyppina esiintyy syväkivimaista, vaalean harmahtavaa, perus- 
massaltaan hieno-keskirakeista kiveä, jossa on harvakseltaan kookkaita maasalpahajara- 
keita (0 = 0,5-1 cm). Suurimmat hajarakeet ovat juovapertiittista mikrokliinia, 
mutta omamuotoista plagioklaasia ja pyöreahköja kvartsirakeita on myös hajarakeina. 
Kivi on yleensa selvästi suuntautunutta. Lisäksi kataklastiset piirteet ovat tekstuurille 
tyypillisiä. Biotiitin määrä on vähäinen. Biotiitti esiintyy pieninä repaleisina suuntautu- 
neina suomuina. Aksessorisina mineraaleina on opaakkia, titaniittia, epidoottia, allaniit- 
tia, apatiittia ja zirkonia. Muuttumistuloksina on kloriittia ja serisiittia. 

Maasalpahajarakeista gneissityyppia esiintyy graniittikompleksin eteläisen osan ym- 
päristössä Tenniövaaran itärinteellä ja eteläosissa seka Tunturipäiden alueella, jossa se 
sijoittuu Pomovaaran graniitin kontaktin tuntumaan. Muualla sitä on tavattu sulkeumi- 
na Pomovaaran graniitin sisällä. 

Amfiboliitit, metadiabaasit ja metagabrot 

Gneissien yhteydessa on paikoin amfiboliittia joko aivan kapeina osueina tai 
laajahkoina pitkinä jaksoina. Pienten amfiboliittiosueiden läheisyydessä myös gneissit 
ovat paikoin sarvivalkepitoisia. Amfiboliitissa on satunnaisesti skapoliittia ja granaattia. 
Laajat amfiboliittijaksot koostuvat Pomovaaran graniittikompleksin itapuolisilla alueil- 
la yleensa vulkaanisista aineksista: agglomeraateista, tuffeista ja tuffiiteista ja paikoin 
laavoista. Lansipuolisilla alueilla vallitsevina ovat sen sijaan metadiabaasit ja metagab- 
rot, jotka esiintyvät pohjagneissia leikkaavina juonina tai pieninä intruusioina. 

Kvartsiitit 

Tunturipäiden alueella (kuva 10) on voimakkaasti suuntautuneita vaaleita kvartsiitte- 
ja ja arkoosikvartsiitteja. Ne ovat hienorakeisia blastoklastisia kiviä, joissa ristikerrok- 
sellisuus on yleisin sedimenttirakenne. Kerroksellisuus on yleensa hyvin loiva-asentoista, 
paikoin lähes vaakasuoraa. Kvartsiiteissa on yleisesti tummanvihreitä sateittaisesti 
kiteytyneita amfibolikarsitaplia. Paikoin karsiainesta on runsaammin, ja se muodostaa 
epämääräisesti jatkuvia joskus parinkin metrin paksuisia valikerroksi'a kvartsiittiin. 
Kvartsiiteissa on myös kapeita kvartsisuonia. Paikoin niiden yhteydessa esiintyy hema- 
tiittia ohuina raitoina ja pirotteena. 



Kuva 10. Pomovaaran graniittikompleksin geologinen kartta. 
Fig. 10. Geological map of Pomovaara granite complex with locality inset. 

Metaperidotiitti 

Tutkimusalueen kaakkoisosassa, Tenniövaaran itäpuolella (kuva 10), on paljastuma- 
ton voimakkaan magneettisen anomalian aiheuttava muodostuma. Rautaruukki Oy:n 
kairausten perusteella (T. Manninen, suullinen tiedonanto, 1987) se koostuu pääosin 
ultramafisesta biotiitti-amfibolikivestä ja amfiboli-kloriitti-karbonaattikivestä. Arnfiboli 
on tremoliitti-aktinoliittia. Kiville on tyypillistä suurehko magnetiittipitoisuus. Kiilleval- 
taisessa tyypissä biotiitin määrä on jopa 50-80 prosenttia. Aksessorisina mineraaleina 
on apatiittia ja zirkonia. 

Graniittikompleksin rakenne 

~omovaaran graniittikompleksi koostuu kolmesta stokista, jotka ovat pohjoinen 
Lehtovaaran, keskinen Pomovaaran ja etelainen Tenniövaaran stokki (kuva 10). Näistä 
keskinen ja etelainen stokki ovat kosketuksissa toisiinsa. 



Pohjoinen stokki 

Lehtovaaran stokki koostuu lähes yksinomaan karkearakeisesta porfyyrisestä granii- 
tista ja graniittiporfyyrimaisesta tyypistä, jota esiintyy stokin länsikontaktin tuntumassa 
ja pohjoisosissa Salmurinvaaran alueella. Näiden kahden tyypin välillä ei ole havaittu 
kontaktia, joten se voi olla vaihettuva. 

Varsinaisen Lehtovaaran stokin itäpuolella esiintyy pienella alueella sarvivälkegrano- 
dioriittia. Sitä on tavattu vain Kunnasenvaarasta Rantalaen ja Aihkilaen välisestä 
ruhjelaaksosta. Sen kontaktit ymparistön gneissiin ja amfiboliitteihin ovat terävät ja 
leikkaavat. Paikoin se sisaltaa pieniä kulmikkaita gneissisulkeumia. 

Pohjoisen stokin kontakti sivukiviin on heikosti paljastunut. Kontaktista on havain- 
toja itäosasta Kunnasenvaarasta, kaakkoisosasta ja länsiosasta. Näissä paikoissa kon- 
takti on terava ja selvasti sivukiven suuntausta leikkaava. Pohjoinen stokki on lukuisten 
luode-kaakkosuuntaisten ruhjeiden lävistämä. Ruhjeet tulevat selvasti esiin laaksoina 
topografisella kartalla ja negatiivisina anomalialineamentteina aeromagneettisella kartal- 
la. Paikoin ruhjeisiin liittyy siirrostumista; mm. stokin pohjoisosassa, Salmurinvaaran 
eteläpuoliseen ruhjeeseen liittyy vasenkätinen siirros. 

Keskinen stokki 

Lähes pyöreä keskinen stokki koostuu vyöhykkeisesti pääasiassa kolmesta kivilajista. 
Pomovaaran monihuippuinen kaarimainen lakijono yhdessä Korpiselän lukuisten lakien 
ja Napavaaran kanssa muodostaa porfyyrisestä graniitista koostuvan renkaan Sisävaa- 
ran alueen biotiittigraniitin ja kaksikiillegraniitin ympärille (kuva 10). Sisävaaran 
alueella eri tyyppien esiintymisellä nayttaa olevan topografinen kontrolli. Biotiittigraniit- 
ti esiintyy systemaattisesti vaarojen alarinteillä ja vaarojen välisissä laaksoissa, kun taas 
kaksikiillegraniitti esiintyy vaarojen yläosissa. 

Keskisen stokin kontakti sivukiviin on suurimmalta osalta peitteinen. Pomovaaran 
länsiosassa kontakti on paljastuneena vain yhdellä pienella paljastumalla, mutta stokin 
pohjoisosissa kontaktia voidaan kuitenkin seurata rakassa ja kiintokalliossa noin 
kolmen kilometrin matkalla.Näillä paikoilla kontakti sivukiviin on terava ja leikkaava. 
Porfyyrisen graniitin raekoko pienenee karkearakeisesta keskirakeiseen lyhyellä matkalla 
kontaktia kohden ja porfyyriset piirteet heikkenevät. Kontaktin tuntumassa porfyyrinen 
graniitti sisaltaa satunnaisesti gneissiä kulmikkaina breksiakappaleina. Paikoin porfyyri- 
nen graniitti on hiertynyttä ja ruhjeista kapeassa vyöhykkeessä kontaktia vasten, jolloin 
se sisaltaa epidoottia ja kvartsia ruhjerakojen täytteenä. Kontaktin asennosta on vaikea 
saada luotettavia havaintoja, mutta se nayttaa pohjoisosassa kaatuvan noin 40-60" 
stokin keskustaan pain. 

Porfyyrisen graniitin ja biotiittigraniitin valinen kontakti on heikosti paljastunut eikä 
sen asennosta saada luotettavia mittauksia. Kontakti on kuitenkin terava ja vaikuttaa 
melko loiva-asentoiselta kaatuen stokin keskustasta ulos pain porfyyrisen graniitin alle. 
Varpupäan etelärinteellä kaksikiillegraniitti on kontaktissa porfyyrisen graniitin kanssa. 
Myös tämä kontakti on terava, asennoltaan melko loiva ja kaatuu pohjoiseen stokin 
keskustasta ulos pain. 

Etelainen stokki 

Keskisen ja eteläisen stokin erottaa toisistaan Napavaaran ja Pahtavaaran valinen 
ruhjelaakso, josta graniittikompleksin läpi virtaava Ylä-Postojoki on löytänyt uomansa. 
Etelainen stokki sijoittuu Tenniövaaran, Pahtavaaran ja Tunturipäiden alueelle. Se on 
muodoltaan varsin epäsäännöllinen ja sen alueella alavilla paikoilla, erityisesti Pahtavaa- 
ran eteläpuolisessa ruhjelaaksossa, ymparistön gneissit tulevat paikoin laaja-alaisesti 
esiin (kuva 10). Eteläisen stokin valtakivilajina on porfyyrinen graniitti, joka tällä 
alueella on tyypillisesti hiukan suuntautunutta ja väriltään yleensä harmahtavaa. Kiven 
raekoko pienenee jonkin verran kontaktia kohti etelään ja lounaaseen. Yleisen tyypin 



muunnoksena esiintyy paikoin kauttaaltaan punertavaa graniittimuunnosta. Sen esiinty- 
minen on pienialaista ja keskittyy ruhjeiden välittömään läheisyyteen. 

Eteläisen stokin kontakti on suurimmaksi osaksi peitteinen. Paikoin sita kuitenkin 
voidaan seurata rakassa. Tenniövaaran itarinteella ja Tunturipaiden etelaosassa kontak- 
tille on tyypillistä voimakas ruhjeisuus ja suuntautuneisuus, jonka kulku vaikuttaa 
kontaktin suuntaiselta. Porfyyrinen graniitti on tällöin usein lahes silmagneissimaista. 
Vaikka kivi nayttaa voimakkaan kataklastiselta, sille on tyypillistä suurten ehjien 
omamuotoisten kalimaasalparakeiden esiintyminen. Vaakarakoilu on hyvin kehittynyt. 
Kontaktin kaade nayttaa loiva-asentoiselta ja on noin 20-40" stokin keskustaan pain. 

Tunturipaiden lounaisrinteella, missä porfyyrinen graniitti intrudoi kvartsiitteja, 
esiintyy yleiskulultaan kontaktin suuntaisia juonia, joiden paksuus vaihtelee noin 20 
cm:sta useaan metriin. Juonia on pääasiassa kahta tyyppia: porfyyrista graniittia ja 
porfyyrista apliittia. Juonissa porfyyrinen graniitti on aina hiukan punertavaa ja usein 
voimakkaasti suuntautunutta juonen kulun mukaisesti. Juonien kaade vaihtelee lahes 
vaakasuorasta noin 50 asteeseen ja on aina intruusioon pain. Porfyyristen graniittijuon- 
ten esiintyminen vähenee kauempana intruusiosta, kun taas porfyyristen apliittien maara 
lisaantyy, ja stokin etelareunaa kiertää epayhtenainen porfyyriapliittikaari. 

Graniittikompleksin kivilajit 

Pomovaaran graniittikompleksin kivilajit ovat vanhimmasta nuorimpaan: sarvival- 
kegranodioriitti, porfyyrinen graniitti, biotiittigraniitti ja kaksikiillegraniitti seka lukuisa 
joukko erilaisia juonikivia. 

Sarvivalkegranodioriitti 

Sarvivalkegranodioriitti on vaalean punertavan ja mustan kirjavaa, keskirakeista ja 
hyvin heikosti suuntautunutta. Sarvivalke on omamuotoisina rakeina, jotka suurimmil- 
laan ovat noin 5 mm:n mittaisia. Muut paamineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi ja 
kalimaasalpa (kuva 11, taulukko 7). Aksessorisina mineraaleina ovat biotiitti, titaniitti, 
opaakki (pääosin magnetiitin ja hematiitin sekarakeita seka vähän kuparikiisua), 
epidootti ja apatiitti. Muuttumistuloksina on kloriittia ja serisiittia. Tummien mineraa- 
lien yhteismäärä on alle 12 %. 

Porfyyrinen graniitti 

Porfyyrinen graniitti on Pomovaaran graniittikompleksin valtakivilaji. Se on yleensä 
homogeenista ja suuntautumatonta. Kivi on tyypillisesti punertavaa, punavalkoisen 
kirjavaa, melko massamaista ja karkearakeista. Alueen etelaosassa Tenniövaarassa ja 
Tunturipaiden alueella porfyyrinen graniitti on yleissavyltaan harmahtavaa ja jonkin 
verran suuntautunutta seka paikoin yleistä tyyppia pienirakeisempaa. Pohjoisen stokin 
alueella porfyyrinen graniitti sita vastoin on hieman yleistä tyyppia karkeampaa, ja siinä 
esiintyy runsaammin suuria kalimaasalpahajarakeita kuin muilla alueilla. Paikoin 
ruhjevyöhykkeiden valittömassa läheisyydessä esiintyy kauttaaltaan punertavaa graniitti- 
muunnosta, jota tavataan Pahtavaaran alueella, Tenniövaaran lounaispuolella ja Tuntu- 
ripaiden etelapuolisella alueella. Ruhjevyöhykkeiden kohdilla suuntautuneisuus lisääntyy 
ja kivi on kataklastista seka paikoin voimakkaasti myloniittiutunutta ja epidoottiutunut- 
ta. 

Porfyyrinen graniitti on koostumukseltaan monzograniittista (kuva 11, taulukko 7). 
Paamineraalien, kalimaasalvan, plagioklaasin (oligoklaasin) ja kvartsin koko ja oma- 
muotoisuus vaihtelevat. Maasalvat esiintyvät enimmäkseen karkearakeisina (0,5-1,5 
cm), omamuotoisina rakeina, ja kulmikkaiden kalimaasalparakeiden ymparilla on 
toisinaan plagioklaasikeha. Harvakseltaan esiintyy myös suuria (3-5 cm) kalimaasälpa- 
hajarakeita. Kvartsi on pyöreahköina granulaarisina rakeina (0 <0,5 cm). Samat 



Kuva 11. Pomovaaran graniittikompleksin paafaasien 
mineraalikoostumuksia QAP(M)-diagrammissa (laajen- 
nettu Streckeisenin, 1974, pohjalta). Graniittifaasit: 
1 = sarvivalkegranodioriitti, 2 = porfyyrinen graniitti, 
3 = biotiittigraniitti, 4 = kaksikiillegraniitti. 
Fig. 11. Mineral compositions of the main phases of the 
Pomovaara granite complex presented on QAP(M) 
diagram (modified from Streckeisen, 1974). Granite 
phases: 1 = hornblende granodiorite, 2 = porphyritic 
granite, 3 = biotite granite, 4 = two-mica granite. 

mineraalit esiintyvät vierasmuotoisina keskirakeisen välimassan tapaan yhdessä biotiitin 
kanssa. Aksessorisina mineraaleina ovat opaakki, titaniitti, epidootti, allaniitti, apatiitti 
ja zirkoni. Muuttumistuloksina on yleisesti kloriittia biotiitin yhteydessa ja serisiittia tai 
paikoin hieman karkeampaa muskoviittia plagioklaasin yhteydessa. Tummien mineraa- 
lien yhteismaara vaihtelee välillä 2-10 % ja on yleensä 4-6 %. 

Pohjoisen stokin länsikontaktin tuntumassa ja Salmurinvaarassa kivilaji on paatyyp- 
pia hienorakeisempaa ja biotiittiköyhempaa ja asultaan graniittiporfyyrimaista. Kiven 
tummien mineraalien yhteismaara on harvoin yli kaksi prosenttia (näyte 8, taulukko 7 ) .  
Kivi on usein selvästi porfyyrista kvartsin ja maasalpien esiintyessä hajarakeina lähes 
hienorakeisessa perusmassassa, joka koostuu samoista mineraaleista. 

Kunnasenvaaran itärinteellä porfyyrisen graniitin ja pohjagneissin kontaktissa on 
kapealla alueella kvartsi-maasälpaporfyyriä, jonka kvartsi on sinertavaa ja joka sisältää 
myös sarvivalketta paikoin jopa suurina omamuotoisina hajarakeina. Kiveä esiintyy 
lisäksi gneissia leikkaavina juonina. 

Biotiittigraniitti 

Sisävaaran ympäristössä esiintyvä biotiittigraniitti on koostumukseltaan monzogra- 
niittinen (kuva 11). Sen päämineraalit ovat kalimaasalpa, kvartsi, plagioklaasi ja 
biotiitti. Aksessorisina mineraaleina ovat muskoviitti, opaakki, titaniitti, epidootti, 
allaniitti, apatiitti ja zirkoni (taulukko 7 ) .  Biotiitin kloriittiutuminen ja plagioklaasin 



Taulukko 7. Pomovaaran graniittikompleksin kivilajien mineraalikoostumuksia. 
Table 7. Mineral compositions of the main phases of the Pomovaara granite cornplex. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 .  

Kvartsi-Quartz 22,O 25,l 25,6 36,l 23,l 14,7 23,6 28,O 27,4 33,s 35,l 38,4 
Kalimaasalpa - 
K- feldspar 16,5 31,8 34,l 20,9 39,9 47,4 30,8 32.4 26,8 28,l 34,4 21,9 
Plagioklaasi - 
Plagioclase 50,l 36,4 36,2 39,7 33,7 28,2 44,2 35,O 38,7 34,4 29,9 37,4 
Biotiitti - Biotite 0,8 4,5 2,3 2,8 2,8 8,2 0,l 3,4 4,3 0,2 0,l  
Sarvivalke - 
Hornblende 8,7 
Opaakit-Opaques 0,4 0,6 0,9 0,2 + 0,5 0,l 0,7 1,l 0,4 0,1 0,6 
Titaniitti - Titanite 1,2 0,4 + 0,l 0,l 0,3 + 0,l + 
Apatiitti - Apatite + 0,l + + + 0,l  + 
Zirkoni - Zircon + + + + + + 
Allaniitti - Allanite + 0,l + + + 
Kloriitti - Chlorite + 0,6 0,6 0,l 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 1,4 0,l 0,7 
Epidootti - Epidote 0,3 0,3 0,2 + 0,3 0,5 0,l 0,3 + 0,l  
Muskoviitti - 
Muscovite 0,2 0,l  + 0,s 0,l 1,5 1,6 0,3 0,9 

1 .  Sarvivalkegranodioriitti - Hornblende gra- 
nodiorite 

2. Porfyyrinen graniitti - Porphyritic granite 
3. Porfyyrinen graniitti - Porphyritic granite 
4. Porfyyrinen graniitti - Porphyritic granite 
5. Porfyyrinen graniitti - Porphyritic granite 
6. Porfyyrinen graniitti - Porphyritic granite 
7. Porfyyrinen graniitti - Porphyritic granite 
8. Biotiittigraniitti - Biotite granite 
9. Biotiittigraniitti - Biotite granite 

10. Kaksikiillegraniitti - Two-mica granite 
11. Kaksikiillegraniitti - Two-mica granite 
12. Apliitti - Aplite 
13. Porfyyrinen apliitti - Porphyritic aplite 

Nayte Kartta Koordinaatit 
Sample Map Coordinates 

serisiittiytyminen ovat yleisesti esiintyvät muuttumisilmiöt. Tummien mineraalien yhteis- 
määrä vaihtelee välillä 3-6 %. Kivi on vaaleaa, suuntautumatonta, keskirakeista ja 
heikosti porfyyristä siten, että kalimaasälpä esiintyy usein omamuotoisina hajarakeina 
(1-1,5 cm). 

Kaksikiillegraniitti 

Sisävaaran ja Korpiselän alueitten vallitseva kivilaji on ns. kaksikiillegraniitti. Myös 
se on koostumukseltaan monzograniittista ja sillä on samanlainen mineraalikoostumus 
kuin biotiittigraniitilla, mutta mineraalien määräsuhteissa on selvä ero. Kaksikiillegranii- 
tissa on systemaattisesti enemmän kvartsia, ja tummien mineraalien maara on pienempi 
kuin biotiittigraniitissa (kuva 11, taulukko 7). Kaksikiillegraniitissa tummien mineraalien 
yhteismäärä on alle 2 %, kun sq biotiittigraniitissa on yleensä yli 3 3  %. Muskoviittia 
esiintyy säännöllisesti, joskin sen maara harvoin ylittää yhtä prosenttia. 

Kivi on punertavaa, hiukan violetin sävyistä, suuntautumatonta ja keskirakeista. 
Kalimaasälpä ja paikoin plagioklaasi esiintyvät suurehkoina hajarakeina (0,,, < 1 3  x 1 
cm ja 0,,,< 1 x 0,5 cm). Vaaran lounaiskolkassa kivi sisältää pieniä, epämääräisen 
muotoisia, kellanruskehtavia osueita, jotka muistuttavat maasälpähajarakeista gneissiä. 
Varpupään etelärinteellä kaksikiillegraniitin porfyyristä muunnosta esiintyy porfyyristä 
graniittia leikkaavina kapeina juonina. 



Juonikivet 

Alueen juonikivet ovat kvartsi-maasalpäporfyyrejä, porfyyriapliitteja, apliitteja ja 
pegmatiitteja. Lisaksi esiintyy vaihtelevan kokoisia kvartsijuonia. 

Pohjoisen stokin ulkopuolella, lounaisen kontaktin tuntumassa (kuva 10), on 
rakkakenttä, joka koostuu lahes kokonaan punertavasta kvartsi-maasalpaporfyyrista. 
Kiven päämineraalit ovat pertiittinen mikrokliini, kvartsi ja plagioklaasi (oligoklaasi). 
Aksessorisina mineraaleina ovat biotiitti, opaakki, titaniitti ja epidootti. Muuttumistu- 
loksina on kloriittia biotiitin ja serisiittia plagioklaasin yhteydessa, erityisesti kookkaim- 
pien rakeiden sisaosissa. Perusmassa on hienorakeista ja sen määrä on noin 60 Vo kiven 
tilavuudesta. Kalimaasalpa esiintyy suurina punertavina haj arakeina ( 0  < 1-3 cm), 
joissa on konsentrisia kvartsisulkeumavyöhykkeita ja satunnaisesti plagioklaasimantteli. 
Kvartsihajarakeet ovat harmaita tai kirkkaita ja pisaramaisia (0 <0,5 cm). Plagioklaasi- 
hajarakeet ovat pölkkymaisia ( 0  < 1 cm). Biotiitti esiintyy ohuina (< 1 mm), usein 
omamuotoisina suomupinkkoina ( 0  < 5 mm). 

Tunturipäistä länteen ja Tenniövaarasta lounaaseen oleva epayhtenainen kaarimai- 
nen muodostuma koostuu vaaleasta tai punertavasta porfyyriapliitista. Se on hienorakei- 
nen kivi, jossa on runsaasti omamuotoisia kvartsi- ja maasalpahajarakeita. Kivi on 
voimakkaasti suuntautunutta, ja sille on tyypillistä runsas rakoilu, jolloin raontaytteenä 
on usein kvartsia ja muskoviittia. Raontäyte on onteloista, ja kvartsi esiintyy siinä 
pieninä omamuotoisina kiteina ja kiderypainä. 

Porfyyriapliittien päamineraaleina ovat maasälvat ja kvartsi (taulukko 7). Aksessori- 
sina mineraaleina on yleensa muskoviittia, biotiittia, opaakkia, titaniittia, melko yleisesti 
epidoottia, satunnaisesti apatiittia, allaniittia ja zirkonia seka harvoin fluoriittia. 

Apliittijuonia tavataan eri puolilla aluetta satunnaisesti. Ne ovat yleensa kapeita 
(10-150 cm), eivätkä tunnu suosivan mitään erityistä suuntaa. Kaateet voivat olla lahes 
pystyja tai aivan loivia. Paikoin apliittia esiintyy lisäksi noin parinkymmenen metrin 
levyisinä rakkakenttina, etenkin eteläisen stokin yhteydessa. 

Suuria kvartsijuonia on ruhjevyöhykkeiden tuntumassa. Juonet ovat useiden met- 
rien, jopa kymmenien metrien levyisiä. Ne koostuvat lahes yksinomaan melko puhtaasta 
valkeasta kvartsista. Usein ne sisältävät tummanvihreita, sateittäisesti kiteytyneita 
amfibolikarsitaplia, jotka ovat samanlaisia kuin kvartsiiteissa. Juonissa on satunnaisesti 
omamuotoisia kvartsikiteita sisältäviä onteloita. Kvartsijuonten ikäsuhteet Pomovaaran 
graniittiin eivat aina ole täysin selvät, sillä ne esiintyvät usein gneisseissa intruusion 
kontaktin tuntumassa. 

Petrofysiikka 

Pomovaaran graniittikompleksin eri kivilajien välillä ei ole oleellista tiheyseroa. 
Sivukivien tiheydet kompleksin eteläosan ympäristössä ovat suunnilleen samat kuin 
kompleksin kivissa, ja pohjoisempana ne ovat vähän suuremmat (taulukko 8). Geolo- 
gian tutkimuskeskuksen gravimetrisella Bouguer-anomaliakartalla ja Bouguer-anoma- 
lian 2. vertikaaliderivaattakartalla graniittikompleksi tulee kuitenkin esiin ympäristöään 
kevyempäna. Kompleksin Bouguer-anomalian voimakkuus viittaa vähintään muutaman 
kilometrin syvyysulottuvuuteen. Lisaksi Bouguer-anomalian ja sen 2. vertikaaliderivaa- 
tan anomalia-alueet ovat kompleksin kohdalla lahes yhtenevat, ja painovoimagradientti 
on jyrkkä kompleksin kontaktien kohdalla alueen länsi-, pohjois- ja itäosissa. Tämä 
viittaa siihen, että kompleksin kontaktit sivukiviin ovat jyrkkaasentoiset näillä alueilla. 
Kompleksin kaksiosaisuus tulee myös selvasti esiin. Kompleksin eteläosassa kohti 
lounasta painovoimagradientti on erittäin loiva. Lisaksi seka alueellinen että paikallinen 
painovoima-anomalia ovat tällä alueella heikommat kuin muualla kompleksin alueella. 
Nämä seikat viittaavat siihen, että kompleksi ohenee kohti lounasta ja että sen kontakti 
on pääpiirteissään loiva-asentoinen ja kaatuu kohti koillista. 

Kompleksin kivilajien suskeptibiliteettiarvoissa on huomattavia eroja, ja eri kivilajit 
erottuvat toisistaan suhteellisen selvasti. Apliittien suskeptibiliteetti on alhainen. Apliitit 
ovat pienialaista, joten ne eivat tule esiin aeromagneettisella kartalla. Graniittikompleksin 



Taulukko 8. Pomovaaran graniittikompleksin ja sivukivien tiheys- (D) ja suskeptibiliteettiarvojen (K) 
mediaanit ja vaihteluvälit. N = näytteiden lukumäärä. 
Table 8. Medians and ranges of density (D) and susceptibility (K) of the Pomovaara area. 
N = number of samples. 

D (kg/m3) K (10F6 SI) 
N Mediaani Vaihteluvali Mediaani Vaihteluvali 
N Median Range Median Range 

POMOVAARAN GRANIITTIKOMPLEKSI 
POMOVAARA GRANITE COMPLEX 

Eteläinen stokki: 
Southern stock: 

Porfyyrinen graniitti 52 
Porphyritic granite 
Apliitti 22 
Aplite 

Keskinen stokki: 
Middle stock: 

Porfyyrinen graniitti 36 
Porphyritic granite 
Biotiittigraniitti 16 
Biotite granite 
Kaksikiillegraniitti 15 
Two-mica granite 
Apliitti 5 
Aplite 

Pohjoinen stokki: 
Northern stock: 

Sarvivälkegranodioriitti 
Hornblende granodiorite 
Porfyyrinen graniitti 
Porphyritic granite 
Graniittiporfyyri 
Granite porphyry 
Apliitti 
Aplite 
SIWKIVET 
COUNTR Y ROCKS 

Eteläisen stokin ymparistö: 
Adjacent to southern stock: 

Kvartsiitti 8 
Quartzite 
Maasälpähajarakeinen gneissi 18 
Feldspar megacrystic gneiss 
Migmatiittinen graniittigneissi 7 
Migmatitic granite gneiss 

Keskisen stokin ymparistö: 
Adjacent to middle stock: 

Graniittigneissi 9 
Granite gneiss 

Pohjoisen stokin ymparistö: 
Adjacent to Northern stock: 

Graniittigneissi 9 
Granite gneiss 
Raitainen graniittigneissi 9 
Banded granite gneiss 
Amfiboliitti 12 
Amphibolite 



yleisimmän kivilajin, porfyyrisen graniitin, suskeptibiliteetti on yleensa noin 15 500 10.~ 
SI ja kompleksin pohjoisosan alueella hieman korkeampi, noin 18 500 10-~ SI. 
Kompleksin pohjoisen stokin länsiosassa ja Salmurinvaaran alueella esiintyva graniitti- 
porfyyrinen muunnos on magnetoitunut selvasti heikommin. Sen suskeptibiliteetin arvot 
ovat lahes aina alle 10 000 10-~  SI mediaaniarvon ollessa 5 680 10-~ SI. Myloniittisten ja 
voimakkaasti ruhjeisten kivien suskeptibiliteetti on yleensa alhainen, lahes aina alle 100 
10-~  SI. Nämä ominaisuudet korreloivat hyvin aeromagneettisen kartan kanssa. Graniit- 
tikompleksin kontaktit ja jakautuneisuus eri osiin, pohjoisen stokin voimakkaampi 
magnetoituminen ja toisaalta sen länsilaidalla olevan heikommin magnetoituneen 
graniittiporfyyrisen muunnoksen esiintymisalue tulevat selvasti esiin aeromagneettisella 
kartalla. Myös graniittikompleksia leikkaavat ruhjeet tulevat erittäin selvasti näkyviin 
vaaleina, negatiivista anomaliaa osoittavina lineamentteina aeromagneettisella kartalla. 

Graniittikompleksin keskisessa stokissa, Sisävaaran alueella esiintyvät vaalea biotiit- 
tigraniitti ja punertava kaksikiillegraniitti erottuvat myös toisistaan ja porfyyrisesta 
graniitista melko selvasti. Kaksikiillegraniitin suskeptibiliteetti on lahes aina alle 10 000 
10-~ SI, kun taas biotiittigraniitilla jo sen mediaaniarvokin on lahes 14 500 10'~ SI, joka 
puolestaan jää alle porfyyrisen graniitin arvon (taulukko 8). Aeromagneettisella harmaa- 
sävykartalla Sisävaaran alue erottuukin selkeänä, joskin vaihettuvarajaisena vaaleana 
alueena. Tämän alueen raja ei yhdy kallioperahavaintoihin perustuvaan kivilajirajaan. 
Lisaksi on huomattava, että biotiittigraniitti ja kaksikiillegraniitti eivät erotu toisistaan 
aeromagneettisella kartalla. 

Graniittikompleksin pohjoisen stokin itäpuolella esiintyva sarvivälkegranodioriitti on 
kompleksin kivilajeista tiheydeltään suurin, mutta sen suskeptibiliteetti on alhainen 
(taulukko 8). Pienialaisuutensa takia se ei tule esiin gravimetrisilla ja aeromagneettisilla 
kartoilla. 

Malmiutumisen merkit 

Pomovaaran graniittikompleksin alueelta on löytynyt pieniä maaria molybdeenihoh- 
detta, kuparikiisua, arseenikiisua, rikkikiisua ja hematiittia. Lisaksi on havaintoja 
fluoriitin esiintymisestä ja epidoottiutumisesta. 

Molybdeenihohdetta on tavattu kalliosta tai paikallisesta rakasta seitsemässä paikas- 
sa (kuva 12). Pohjoisen stokin alueella molybdeenihohdetta on kahdessa paikassa. 
Kunnasenvaarassa sita on porfyyristä graniittia leikkaavassa pegmatiittisia osueita 
sisaltävassä apliittijuonessa harvakseltaan alle 0,5 cm:n kokoisina tahtimaisinä suomu- 
kasaumina. Aivan stokin kaakkoiskolkassa kontaktin välittömässä läheisyydessä sita on 
tavattu ohuena rakosilauksena porfyyrisessa graniitissa. 

Keskisen stokin alueella molybdeenihohdetta on löydetty neljästä paikasta. Sisävaa- 
ran itärinteellä sita on kaksikiillegraniitin ja leikkaavien apliittijuonten yhteydessa 
heikkona suomupirotteena ja säteittaisina suomukasaumina, joiden koko suurimmillaan 
on noin 1 cm. Mineralisoituneissa kohdissa graniitin raekoko on yleistä tyyppiä 
hienorakeisempaa, ja kivi sisältää lisäksi omamuotoista rikkikiisua rakopinnoille kiteyty- 
neena. Myös fluoriittia esiintyy jonkin verran rakojen yhteydessa. Lisaksi vähäisiä 
maaria molybdeenihohdetta on Korpiselän etelärinteellä kaksikiillegraniittia leikkaavas- 
sa apliittijuonessa lähellä kaksikiillegraniitin ja biotiittigraniitin kontaktia. Samoin sita 
esiintyy Napavaaran eteläpuolella porfyyristä graniittia leikkaavassa apliittijuonessa 
sekä myloniittiutuneen porfyyrisen graniitin yhteydessa olevassa apliitissa. Molybdeeni- 
hohde on näissä kohteissa yleensa hyvin pieninä tähtimäisinä suomukasaumina tai 
heikkona pienisuomuisena pirotteena. 

Eteläisen stokin alueella molybdeenihohdetta on tavattu vain yhdessa paikassa. 
Tenniövaaran lounaispuolella sita on heikkona pirotteena vaaleassa hienorakeisessa 
apliitissa, joka leikkaa kalimaasalpähajarakeista gneissiä suuntautuneen porfyyriapliitin 
kontaktin tuntumassa. 

Kuparikiisua on tavattu yhdessa rikkikiisun kanssa keskisen stokin itäpuolella 
gneissia leikkaavasta apliittipegmatiittijuonesta. Juonen paksuus on noin 50 cm. Se on 
vyöhykkeellinen siten, että hienorakeiset apliittiset reunaosat vaihettuvat keskelle päin 
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Kuva 12. Molybdeenihohteen esiintyminen Pomovaa- 
ran alueella. 
Fig. 12. Location of molybdenite showings in the 
Pomovaara granite complex. 

karkeaksi pegmatiitiksi, ja aivan keskiosa koostuu karkearakeisesta kvartsista. Kiisut 
esiintyvät karkearakeisessa osassa. Kivi on ruhjeista, ja se sisältää epidoottia raontayt- 
teenä. 

Arseenikiisua on tavattu rakosilauksena voimakkaasti myloniittiutuneesta porfyyri- 
sesta graniitista keskisen stokin pohjoisosasta kontaktin tuntumasta. 

Rikkikiisua ja erityisesti sen limoniittisia pseudomorfeja tavataan satunnaisesti eri 
puolilla aluetta lähes kaikkien graniittien yhteydessa. Rikkikiisu esiintyy omamuotoisina 
kiteina isantakivensa rakopinnoilla. 

Hematiittia esiintyy breksiamaisesti raontaytteena kvartsiittien, kvartsijuonten ja 
pegmatiittien yhteydessa. 

Fluoriittia esiintyy omamuotoisina rakeina ja raontaytteena apliitti- ja pegmatiitti- 
juonten yhteydessa satunnaisesti graniittikompleksin alueella. 

Epidoottiutuminen on keskittynyt kataklastisuutta osoittaviin kiviin. Se on runsainta 
voimakkaasti myloniittiutuneiden kivien yhteydessa. Epidootti esiintyy breksiamaisesti 
ruhjerakojen taytteena. 

TEPASTON GRANIITTIKOMPLEKSI 

Tepaston graniittikompleksi (kuvat 3 ja 13) sijaitsee Kittilässä Tepaston kylän 
länsipuolella. Tutkimusalue sijoittuu peruskartan karttalehdille 2741 05, 06, 08, 09, 11 ja 
12 seka 2742 04 ja 07. Kartoitettu alue on noin 23 x 17 km2. Kokonpesävaaran ja 
Kuivavaaran alueilla suoritettiin detaljikartoituksia noin 70 hehtaaria mittakaavassa 
1 : 2000. 

Tutkimusalueen heikon paljastuneisuuden takia kivilajirajat perustuvat monessa 
kohdin geofysikaalisten karttojen tulkintaan. Harmaasävykarttaa on käytetty apuna 
myös Tepaston graniittikompleksin eri graniittityyppien samoin kuin ympäristössä 
esiintyvien graniittien laajuuden ja yhteyden arvioimisessa. 



Geologinen ympäristö 

Alueen vanhimpia kiviä ovat lapponiset suprakrustiset liuskeet sekä niiden yhteydes- 
sä esiintyvät metagabrot ja -diabaasit (Lehtonen et al. 1985). Seuraavaksi vanhimpia 
ovat svekokarjalaisen orogenian varhais- ja syntektonisessa vaiheessa uudelleen aktivoi- 
tunut arkeeinen gneissipohja, ns. hetangraniitti, seka synkinemaattista vaihetta edusta- 
vat pienet kvartsidioriittipahkut, jotka on korreloitu ns. Haaparanta-sarjan kanssa 
(Lehtonen et al. 1985). 

Alueen nuorimmat granitoidit jakaantuvat kahteen ryhmaan. Vanhempaan ryhmaan 
on luettu pienet graniitti-intruusiot Tepaston graniittikompleksin ympäristössä paaasias- 
sa Moskuvaaran, Puksuvaarojen ja Kulkujoen alueilla. Tähän ryhmaan on luettu lisaksi 
Tepaston alueella Kokonpesävaarassa tavattu pienialainen ns. morograniitti ja paaasias- 
sa Kuivavaarassa esiintyvä tasarakeinen graniitti. Granitoidiryhma on korreloitu Kittilän 
keskusgraniittiin ja Tiurajarven graniittiin, jotka edustanevat svekokarjalaisen oroge- 
nian myöhäistektonista vaihetta. Nuoremman ryhmän muodostavat posttektoniset 
Tepaston Nattas-tyypin graniittikompleksin kivet. 

Amfiboliitit ja metagabrot 

Arnfiboliitit ovat yleensa tummia, paikoin hieman vihertäviä, hienorakeisia ja 
suuntautuneita liuskeita. Usein ne ovat raitaisia metatuffeja ja -tuffiitteja. Raitojen 
leveys vaihtelee millimetristä muutamaan senttimetriin ja väri mineraalikoostumuksen 
mukaan tummasta (sarvivalkevaltaiset) vihreään (diopsidi-/epidoottivaltaiset) ja vaalean 
harmaaseen (plagioklaasivaltaiset). Raitaisuuden pienpoimutus on yleistä. Metalaavat 
ovat yleensa suuntautuneita ja hieman karkearakeisempia kuin amfiboliitit. 

Amfiboliiteissa on satunnaisesti skapoliittiutumista ja karsiutumista, joihin liittyy 
vähän rikkikiisua ja magneettikiisua amfiboliitin kontaktin tuntumassa. Karsivaliosueet 
ovat yleensa boudinoituneet. Amfiboliittien yhteydessä esiintyy paikoin mustaliuskeita, 
jotka ovat rapautumispinnaltaan yleensa voimakkaasti ruosteisia. 

Amfiboliittien päämineraalit ovat tumman vihreä sarvivalke, yleensa saussuriittiutu- 
nut plagioklaasi (An-40 '3'0) ja kvartsi, jota on noin 6 '3'0. Aksessorisina mineraaleina 
esiintyy titaniittia, opaakkia, epidoottia ja apatiittia (taulukko 9). Karsiosueissa on 
edellisten lisaksi runsaasti diopsidia, zoisiittia, klinozoisiittia ja jonkin verran tremoliit- 
tia seka biotiittia. 

Metagabroa esiintyy amfiboliiteissa Kulkujoen alueella. Se on keski-karkearakeista, 
lähes massamaista tai vain heikosti suuntautunutta. Päämineraaleina ovat sarvivalke, 
klinopyrokseeni, plagioklaasi ja kvartsi. Paikoin biotiitin ja magnetiitin määrä yltää 
päamineraaliksi asti. Aksessorisina mineraaleina ovat titaniitti ja apatiitti. Sekundaarisi- 
na mineraaleina tavataan epidoottia, karbonaattia ja serisiittia (taulukko 9). Pyrokseeni- 
rakeet ovat voimakkaasti uraliittiutuneita, mutta muut muuttumisilmiöt ovat vähäisiä. 
Tummien mineraalien osuus on 50-75 '3'0. 

Hetangraniitti 

Hetangraniitti on harmaata, raekooltaan vaihtelevaa, heterogeenista ja suuntautu- 
nutta graniittigneissia. Usein siinä on syväkiville tyypillisiä piirteitä, mutta jäänteitä 
myös suprakrustisista piirteistä esiintyy. Koostumukseltaan hetangraniitti vaihtelee 
biotiittirikkaasta kiillegneissista karkeaan, maasalparikkaaseen ja sarvivalkepitoiseen 
tonaliittiin ja kvartsidioriittiin. Paikoin esiintyy intrusiivibreksiaa, jossa hetangraniitti 
leikkaa amfiboliitteja. 

Hetangraniitin paämineraaleina ovat kvartsi, plagioklaasi (albiitti-oligoklaasi), kali- 
maasalpa (mikrokliini), ja biotiitti (taulukko 10). Sarvivalkettä esiintyy yleisesti tonaliit- 
tis-kvartsidioriittisessa tyypissa. Aksessorisina mineraaleina ovat opaakki, titaniitti, 
apatiitti, zirkoni ja allaniitti. Sekundaarisina mineraaleina ovat muskoviitti-serisiitti, 
kloriitti ja epidootti. Tekstuurille leimaa antavat suuntautuneisuus ja muurilaastiraken- 



Taulukko 9. Arnfiboliitin, metagabron ja kvartsidioriitin mineraalikoostumuksia Tepaston ympäristössä. 
Table 9. Mineral compositions of amphibolite, metagabbro and quartz diorite in the Tepasto area. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Kvartsi - Quartz 5,8 2,l 1,8 3,9 5,9 6,9 5,3 5,l 8,2 
Kalimaasalpa - K-feldspar 4,4 0,4 4,7 6,4 
Plagioklaasi-Plagioclase 18,4 35,2 45,4 46,4 53,9 28,8 43,7 23,4 66,4 60,5 
Biotiitti - Biotite 2,6 6,2 19,O 18,l + 0,4 0,2 1,8 1,3 
Sarvivalke-Hornblende 70,6 57,4 46,7 18,8 17,5 53,l 11,7 59,2 3,O 7,l 
Klinopyrokseeni - 
Clinopyroxene 7,9 20,6 6,4 12,8 9,6 
Opaakit - Opaques 2,O 1,l 1,3 4,7 2,9 3,6 14,6 5,2 5,5 6,2 
Titaniitti - Titanite 3,O 1,2 + 4,O 2,O + 0,l 
Apatiitti - Apatite + 0,4 0,l 0,6 0,l 0,7 2,l 0,2 0,5 0,6 
Zirkoni - Zircon + 
Epidootti - Epidote 0,2 + 0,3 0,3 1,2 + + + 0,l 
Muskoviitti - Muscovite + + + + + + + + + 
Karbonaatti - Carbonate + + 

Amfiboliitti - Amphibolite 
Metagabro - Metagabbro 
Metagabro - Metagabbro 
Metagabro - Metagabbro 
Metagabro - Metagabbro 
Metagabro - Metagabbro 
Metagabro - Metagabbro 
Metagabro - Metagabbro 
Kvartsidioriitti - Quartz diorite 
Kvartsidioriitti - Quartz diorite 

Nayte 
Sample 
1049 
1330 

1334-A 
R6/19,60 
R6/123,65 

1277 
1277-A 
1277-B 
1331 
1332 

Kartta 
M ~ P  
2741 05 
2741 08 
2741 06 
2741 06 
2741 06 
2741 02 
2741 02 
2741 02 
2741 08 
2741 08 

Koordinaatit 
Coordinates 
x = 7536,37 
x = 7536,90 
x = 7544,30 
x = 7543,24 
x = 7543,24 
x = 7535,09 
x = 7535,09 
x = 7535,09 
x = 7535,58 
x = 7535,64 

Taulukko 10. Graniittigneissin (hetangraniitin) ja sitä leikkaavien apliittijuonien mineraalikoostumuksia. 
Hetangraniittinaytteet 8 ja 9 ovat Mikkolan (1941, s .  86) tyyppipaljastumilta. 
Table 10. Mineral compositions of granite gneiss (Hetta granite) and cross-cutting aplite dykes. Samples 8 
and 9 are from typical outcrops of the Hetta granite as defined by Mikkola (1941). 

Graniittigneissi (hetangraniitti) 
Granite gneiss (Hetta granite) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 .  

Kvartsi - Quartz 22,8 31,2 28,9 17,4 25,9 28,3 27,8 30,O 28,O 31,9 7,9 22,7 
Kalimaasalpa-K-feldspar 0,5 4,O 5,2 0,l 9,8 8,5 12,5 29,O 18,7 5,4 0,6 4,5 
Plagioklaasi - Plagioclase 55,9 58,9 57,4 74,O 61,5 59,9 49,5 35,3 45,5 50,l 57,5 49,4 
Biotiitti - Biotite 8,7 3,8 2,l 7,7 0,5 1,l 6,l 5,2 5,3 7,9 5,4 10,2 
Sarvivalke - Hornblende 10,l 3,l 28,3 11,5 
Opaakit - Opaques 0,l 0,6 0,5 0,l 0,5 + 0,2 0,l 0,4 0,3 + + 
Titaniitti - Titanite 0,3 0,3 + + + 0,4 0,2 0,3 0,4 
Apatiitti - Apatite + + + + + 0 , 2 +  + 0 , 1  + + 
Zirkoni - Zircon + 0,l + + + + + + +  
Turmaliini - Tourmaline 
Granaatti - Garnet 
Kloriitti - Chlorite 0,l 0,5 0,2 1,4 0,7 + 0,l 0,1 
Epidootti - Epidote 1,2 0,6 0,3 0,5 0,2 0,6 1,9 + 0,3 0,9 + 1,2 
Muskoviitti - Muscovite 0,3 5,6 + 0,2 0,9 1,4 0,4 1,6 + + 
Karbonaatti - Carbonate 02 

Nayte 
Sample 

1. 1050A 
2. 1138 
3. 1164 
4. 1252 
5. 1230 
6. 1296 

Kartta Koordinaatit 
Map Coordinates 
2741 12 x = 7541,66 
2741 09 x = 7544,07 
2741 09 x = 7544,15 
2741 06 x = 7546,20 
2741 06 x = 7543,82 
2741 06 x = 7543,40 

Nayte 
Sample 

y = 531,54 7. 1276 
y = 524,39 8. 1311 
y = 524,65 9. 1312 
y = 518,89 10. 1067 
y = 516,85 11. 1304 
y = 514,09 12. 1309 

Kartta Koordinaatit 
Map Coordinates 
2741 06 x = 7546,56 y = 511,47 
2831 02 x = 7591,40 y = 505,25 
2831 02 x = 7592,60 y = 503,70 
2741 12 x = 7542,37 y = 532,16 
2741 06 x = 7543,77 y = 514,23 
2741 12 x = 7548,40 y = 533,28 



Taulukko 10. Jatkuu 
Table 10. Continued 

Apliittijuonet 
Aplite dykes 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

Kvartsi - Quartz 24,9 29,O 36,3 37,6 17,8 40,8 31,3 27,5 31,6 27,9 33,6 
Kalimaasalpa - K-feldspar 3,8 17,2 11,l 9,4 2,2 1,O 22,8 30,O 11,3 20,2 5,6 
Plagioklaasi - Plagioclase 63,5 49,7 51,3 51,l 78,3 52,8 79,2 44,8 4 0 3  56,2 49,6 59,3 
Biotiitti - Biotite 0,9 1,7 0, l  0,8 0,9 + 0,3 0, l  0 , l  1,l + 
Sarvivälke - Hornblende 0,3 13,7 
Opaakit - Opaques + + 0,3 3, l  + 0,3 0,l + 0,l  + 
Titaniitti - Titanite 0,7 + 
Apatiitti - Apatite 0,1 + 
Zirkoni - Zircon 
Turmaliini - Tourrnaline 0,1 
Granaatti - Garnet 0,1 0,1 0 2  
Kloriitti - Chlorite 4,9 0,3 1,0 0,3 0 , l  0,5 0,1 + 0,3 0,3 
Epidootti - Epidote 1,9 0,5 0,3 0,2 0,8 0, l  0, l  0,6 + 0,4 0,5 
Muskoviitti - Muscovite 1,6 0 , l  0,5 0 , l  0,7 0,5 0,2 0,7 0,s 0,4 0,7 
Karbonaatti - Carbonate 5 3  

Näyte Kartta Koordinaatit 
Sarnple Map Coordinates 

13. 1037 2741 12 x = 7540,32 y = 530,51 
14. R4/25,5O 2741 06 x = 7543,83 = y 518,70 
15. 1293 2741 06 x = 7543,lO y = 514,29 
16. 1301 2741 06 x = 7543,76 y = 514,20 
17. 1302 2741 06 x = 7543,72 y = 514,15 
18. 1021 2741 05 x = 7536,60 y = 516,26 

Nayte 
Sarnple 

19. 1023 
20. 1260 
21. 1261 
22. 1266 
23. 1270 
24. 1272 

Kartta Koordinaatit 
Map Coordinates 
2741 05 x = 7536,45 y = 516,58 
2741 06 x = 7546,75 y = 511,04 
2741 06 x = 7546,36 y = 511,60 
2741 06 x = 7547,40 y = 512,56 
2741 06 x = 7545,21 y = 511,52 
2741 06 x = 7544,89 y = 512,13 

ne. Tummien mineraalien osuus tyypillisessä hetangraniitissa on 2,5-10 % ja tonaliittis- 
kvartsidioriittisissa tyypeissä 12-35 % . 

Amfiboliiteissa ja hetangraniitissa esiintyy leikkaavina juonina tai laajempina osuei- 
na nuorempaa suuntautunutta apliittimaista kiveä ja pegmatiittia. Apliittimainen kivi 
sisaltaa usein osueina karkeaa pegmatiittista ainesta, mutta sita tavataan myös pegma- 
tiittia leikkaavina juonina. Pegmatiitti on kataklastista, jonkin verran ruhjoutuneen 
näköistä ja yleensa erittäin karkearakeista. Suurin osa pegmatiiteista kuuluu hetangra- 
niittiin ja esiintyy siina konformeina osueina migmatiittisesti. 

Apliittimainen kivi on vaaleaa, usein punertavaa, hienorakeista ja suuntautunutta. 
Se sisaltaa yleensa jonkin verran biotiittia tai sen muuttumistulosta kloriittia. Paikoin 
kivi on lievästi ruhjeista, jolloin siinä on ohuita vihertäviä epidoottitäytteisiä rakoja. 
Paikoin kivi sisaltaa rikkikiisua ja magneettikiisua pieninä raerypäinä ja heikkona 
pirotteena. 

Tutkimusalueen lounaisosassa, Kulkujoen alueella, karsiosueita leikkaavat apliitti- 
juonet ovat assimiloineet sivukiveä ja sisältävät vihreitä amfibolisälöjä kontaktin 
välittömässä läheisyydessä (nayte 1023, taulukko 10). Eräästä mustaliusketta leikkaavas- 
ta juonesta on tavattu pari pientä (0 = 0,5 mm) täplää molybdeenihohdetta (nayte 1021, 
taulukko 10). 

Apliittimaisen kiven päämineraaleina ovat kvartsi, plagioklaasi (albiitti-oligoklaasi) 
ja kalimaasalpä (mikrokliini). Lisäksi esiintyy vähän muskoviittia ja biotiittia. Niiden 
määrä jää usein alle yhden prosentin. Kalimaasälvän määrässä on suurta vaihtelua siten, 
että kiven koostumus vaihtelee monzograniittisesta granodioriittiseen, jopa trondhjemiit- 
tiseen ja vastaa hetangraniitin koostumusjakaumaa, mutta on kuitenkin selvästi sita 
leukokraattisempaa (vrt. taulukko 10). Kalimaasälpäköyhä tyyppi on vallitseva. Tum- 
mien mineraalien osuus on yleensa alle 2,5 %. Aksessorisina mineraaleina on yleisesti 
opaakkia ja paikoin lisäksi titaniittia ja apatiittia sekä satunnaisesti granaattia, turmalii- 
nia ja rutiilia. Sekundaarisina mineraaleina on kloriittia, epidoottia ja serisiittiä. 
Tekstuuriltaan kivi on hypidiomorfis-granulaarinen ja yleensa lähes tasarakeinen. 



Vallitsevana piirteenä on kataklastisuus, jota ilmentävät muurilaastirakenne, suuntautu- 
neisuus ja kvartsin voimakas aaltosammuminen. 

Kvartsidioriitti 

Tutkimusalueen eteläosassa, Korkea-Kehtosvaarassa, on paljastuneena amfiboliitteja 
ja hetangraniittia todennäköisesti nuorempi kvartsidioriitti. Se on tummaa, punertavan 
ruskeaa, keskirakeista ja massamaista. Punertavalla rapautumispinnalla erottuvat selvas- 
ti vaaleat plagioklaasiliistakkeet ja tummat omamuotoiset pyrokseenikiteet. 

Kiven paamineraaleina ovat voimakkaasti vyöhykkeinen omamuotoinen plagioklaasi 
(An - 30 %), klinopyrokseeni, kvartsi ja opaakki. Aksessorisina mineraaleina on kali- 
maasalpaa, apatiittia ja epidoottia (taulukko 9, näytteet 1331 ja 1332). Pyrokseeni on 
osittain uraliittiutunut ja muuttunut biotiitiksi seka plagioklaasi serisiittiytynyt. Tekstuu- 
riltaan kivi on diabaasimaista. Tummien mineraalien kokonaismäärä on noin 25 %. 

Graniitit 

Puksuvaarojen ja Moskuvaaran graniitit 

Tepaston graniittikompleksin pohjoispuolella, Puksuvaarojen alueella (kuva 13), 
esiintyvä graniitti on vaalean punertavaa, heikosti suuntautunutta, biotiittipitoista ja 
keskirakeista. Graniitin kontakti sivukiviin on migmatiittinen. 

Graniittia leikkaavat heterogeeniset pegmatiitit koostuvat kahdesta komponentista. 
Toinen komponentti on hienorakeista, vaaleaa, massamaista ja apliittimaista kivea 
(taulukko 11, näyte 1203), joka sisältää muskoviittia ja biotiittia sekä usein omamuotoi- 
sia punaruskeita fluoriittikiteita ( 0  = 0,5-5 mm). Toinen osa on erittäin karkearakeis- 
ta ( 0  ,,, < 10 cm) pegmatiittista ainesta. Pegmatiittinen aines esiintyy apliittisessa 
kivessä juonimaisesti tai raekooltaan apliitiksi vaihettuvina osueina. Karkean pegmatiit- 
tisessa aineksessa on satunnaisesti tavattu kirjomaasalparakennetta. 

Graniitin paamineraalit ovat kvartsi, kalimaasalpa, plagioklaasi ja biotiitti. Aksesso- 
risina mineraaleina on muskoviittia, opaakkia, zirkonia ja paikoin apatiittia. Sekundaa- 
risina mineraaleina on kloriittia ja epidoottia. Tummien mineraalien maara on 3- 
4,5 % (taulukko 11). Tekstuuri on hypidiomorfinen, granulaarinen ja massamainen. 
Kaakkoiskontaktin läheisyydessä kvartsi on voimakkaasti aaltosammuvaa, ja kivi on 
selvästi suuntautunut ja muurilaastirakenteinen. 

Tutkimusalueen koillisosassa, Moskuvaaran alueella (kuva 13), on paljastuneena 
punaista, keskirakeista ja lähes tasarakeista graniittia. Se on heikosti suuntautunutta ja 
biotiittiköyhaa kivea. Alueen koillispuolella sitä esiintyy lisäksi parina kapeana amfibo- 
liittia ja hetangraniittia leikkaavana juonena. Kiven päämineraalit ovat kvartsi, kalimaa- 
salpa ja plagioklaasi (oligoklaasi). Aksessorisina mineraaleina ovat biotiitti, opaakki, 
titaniitti ja apatiitti. Sekundaarisina mineraaleina ovat kloriitti, epidootti ja serisiitti 
(taulukko 11). Kivella on monzograniitin koostumus. Tummien mineraalien maara on 
alle kaksi prosenttia. Kivellä on syvakiven hypidiomorfis-granulaarinen tekstuuri, jossa 
kataklastisia piirteitä edustavat muurilaastirakenne ja kvartsin voimakas aaltosammumi- 
nen. 

Nalsuvuoman rengasrakenteen graniitit 

Tutkimusalueen lounaisosassa, Nalsuvuoman ja Kulkujoen alueella (kuva 13), 
esiintyva graniitti on vaalean punertavaa, keskikarkearakeista, ja se sisältää paikoin 
kalimaasalpahajarakeita. Graniitti esiintyy pitkinä kapeahkoina epämääräisen muotoisi- 
na subkonformeina osueina amfiboliiteissa, ja muodostaa epayhtenaisen rengassystee- 
min Nalsuvuoman gabron ympärille. Graniitti on voimakkaasti suuntautunutta ja 
paikoin jopa liuskeista. Esiintyessään leveahköinä juonina amfiboliiteissa kivi on 
suuntautuneen apliittigraniitin kaltaista. 





Taulukko 11. Tepaston graniittikompleksin ympäristössä esiintyvien graniittien mineraalikoostumuksia. 
Table 11. Mineral conzpositions o f  granites in the  environment o f  the Tepasto granite complex. 

Sijainti1 - ~ocality'  Kuivavaara Kokonpesävaara Kulkujoki 

Tasarakeinen graniitti Morograniitti Graniitti 
Even-grained granite Crumbly granite Granite 

1 . 2 .  3. 4. 5. 6. 7. 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 .  

Kvartsi - Quartz 
Kalimaasalpa - K-feldspar 
Plagioklaasi - Plagioclase 
Biotiitti - Biotite 
Opaakit - Opaques 
Titaniitti - Titanite 
Apatiitti - Apatite 
Zirkoni - Zircon 
Kloriitti - Chlorite 
Epidootti - Epidote 
Muskoviitti - Muscovite 
Karbonaatti - Carbonate 
Fluoriitti - Fluorite 
- - - 

" ks. kuva 13 - 

Nayte 
Sample 

1. 1177 

For localities see Fig. 13. 

Kartta 
M ~ P  
2741 09 
2741 09 
2741 09 
2741 09 
2741 09 
2741 09 
2741 09 
2741 09 

Koordinaatit 
Coordinates 
x = 7546,67 
x = 7546,83 
x = 7546,23 
x = 7546,35 
x = 7546,48 
x = 7544,03 
x = 7544,47 
x = 7544,28 

Nayte 
Sample 

9. 1323 
10. T6/15,15 
11. 1001 
12. 1003 
13. 1005 
14. 1013 
15. 1017 

Kartta 
M ~ P  
2741 09 
2741 09 
2741 05 
2741 05 
2741 05 
2741 05 
2741 05 

Koordinaatit 
Coordinates 

Sijainti1 - ~ocality'  Nalsuvuoma Moskuvaara Puksuvaarat 

Graniitti Graniitti Graniitti 
Granite Granite Granite 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Kvartsi - Ouartz 
~ a l i m a a s ä l ~ ~  - K-felcispar 
Plagioklaasi - Plagioclase 
~io'tiitti - Biotite - 
Opaakit - Opaques 
Titaniitti - Titanite 
Apatiitti - Apatite 
Zirkoni - Zirkon 
Kloriitti - Chlorite 
Epidootti - Muscovite 
Muskoviitti - Muscovite 

Nayte 
Sample 

1041 
1042 
1044 
1329 
1232 
1235 

R6/94.40 
1031 

Kartta 
M ~ P  
2741 05 
2741 05 
2741 05 
2741 05 
2741 06 
2741 06 
2741 06 
2741 12 

Koordinaatit 
Coordinates 
x = 7537,37 
x = 7537,37 
x = 7537,74 
x = 7537,22 
x = 7543,84 
x = 7543,46 
x = 7543,24 
x = 7549,34 

Nayte 
Sample 

24. 1073 
25. 1200 
26. 1205 
27. 1206 
28. 1208 
29. 1217 
30. 1203 

Kartta 
M ~ P  
2741 09 
2742 07 
2741 09 
2741 09 
2741 09 
2741 09 
2742 07 

Koordinaatit 
Coordinates 
X = 7547,45 y = 529,92 
X = 7550.28 y = 523,14 
x = 7549,50 y = 523,05 
x = 7549,74 y = 521,74 
x = 7549,98 y = 521,29 
X = 7550,32 y = 523,22 
X = 7550,32 y = 523,22 



Kuivavaaran tasarakeinen graniitti 

Tasarakeista graniittia esiintyy Kuivavaaran etelä- ja kaakkoisosassa yhtenäisenä 
alueena Tepaston graniittikompleksin länsipuolella (kuva 13). Siinä esiintyy myloniitti- 
vyöhykkeitä. Tasarakeinen graniitti on punaista, keskirakeista ja hiukan suuntautunut- 
ta. Kiven suuntautuneisuus nakyy parhaiten pitkänomaisten kvartsirakeiden yhdensuun- 
taisuutena. Plagioklaasirakeet ovat lievästi taipuneita. 

Tasarakeinen graniitti poikkeaa Kokonpesavaaran apliittigraniitista suuntautuneisuu- 
tensa ja fluoriittipitoisuutensa puolesta. Fluoriittia esiintyy paikoin omamuotoisina, 
violetin värisinä kookkaina ( 0  = 1 cm) rakeina. 

Tasarakeisen graniitin paamineraaleina ovat kvartsi, plagioklaasi, kalimaasälpa ja 
biotiitti. Aksessorisina mineraaleina ovat opaakki, titaniitti ja zirkoni. Sekundaarisina 
mineraaleina ovat kloriitti, muskoviitti/serisiitti, epidootti, fluoriitti, karbonaatti ja 
hematiitti (taulukko 11). Magnetiittia, rikkikiisua ja molybdeenihohdetta esiintyy 
satunnaisesti. Molybdeenihohde esiintyy tahtimaisina (0 = 5 mm) suomukasaumina 
terveessa kivessä. Greiseniutumista ja kiilleonteloita ei ole tavattu. 

Kvartsi (0 = 0,5-5 mm) on vierasmuotoista, pitkänomaista ja uudelleen kiteytynyt- 
ta. Kalimaasalpa ( 0  = 0,5-6 mm) esiintyy vierasmuotoisina rakeina, jotka ovat 
ristikaksostunutta mikrokliinia. Plagioklaasi ( 0  = 0,5-4 mm, An,,) on joskus lähes 
omamuotoista. Myrmekiittia esiintyy satunnaisesti. Mikrokliini syrjäyttää paikoin plagi- 
oklaasia. Plagioklaasin muuttumistuloksina ovat muskoviitti/serisiitti ja epidootti. 
Biotiitti ( 0  = 0,2-0,7 mm) on useimmiten täysin kloriittiutunutta. Kloriitin yhteydessä 
on runsaasti opaakkia ja epidoottia. Fluoriitti (0 = 0,l-1 mm) on kiteytynyt muiden 
mineraalien raerajoille ja halkeamiin. 

Kokonpesavaaran morograniitti 

Morograniitiksi on kutsuttu kellertavan punaista, voimakkaasti suuntautunutta, 
karkearakeista ja usein helposti moroutuvaa biotiittirikasta graniittia. Sitä esiintyy 
Kokonpesavaaran breksiavyöhykkeella (kuva 15) murskaleina ja hetangraniitissa juoni- 
na, joiden paksuus on 0,l-2 m, seka Kulkujoen alueella. Kiven suuntaus nakyy 
biotiittisuomujen yhdensuuntaisuutena. 

Morograniitin tekstuurille tyypillisiä piirteitä ovat plagioklaasin taipuneisuus, myr- 
mekiittirakenteet, kookkaiden mikrokliinirakeiden poikiliittisuus seka biotiitin ja opaa- 
kin runsaus. Tummien mineraalien määrä vaihtelee huomattavasti (3,5-22 %). Modaa- 
likoostumuksissa on myös vaihtelua monzograniitista granodioriittiin (taulukko 11). 
Morograniitin paamineraaleina ovat kvartsi, plagioklaasi, kalimaasalpa ja biotiitti. 
Aksessorisina mineraaleina ovat opaakki, titaniitti, apatiitti, zirkoni, rutiili ja allaniitti. 
Sekundaarisina mineraaleina ovat kloriitti, epidootti, serisiitti ja hematiitti. 

Graniittikompleksin kivilajit 

Apliittimyloniitit ja myloniitit 

Apliittimyloniitteja esiintyy Kokonpesavaaran itäosassa ja lansiosan breksiavyöhyk- 
keella (kuva 13, taulukko 12). Itäosissa ne ovat juonimaisia esiintymiä, jotka ovat 
liuskettuneet pituussuuntansa mukaisesti. Niiden leveys on 5-20 cm. Paikoin ne 
esiintyvät vaalean, keskirakeisen graniittigneissin ja harmaan, hienorakeisen, metagrau- 
vakkamaisen kiven kontaktissa. Apliittimyloniitteja leikkaavat risteilevat, vyöhykkeiset 
ja 3-20 cm:n levyiset pegmatiittijuonet. 

Kokonpesavaaran lansiosan breksiavyöhykkeellä apliittimyloniitit ovat hienorakeisia, 
vaalean punaisia, voimakkaasti suuntautuneita ja raitaisia. Raitaisuus on paikoin 
poimuttunutta. Apliittimyloniittien leveys on alle 1,2 m. Apliittimyloniitit leikkaavat 
graniittigneissia, mutta Tepaston apliittigraniitti leikkaa ja breksioi niitä. 



Apliittimyloniitit ovat yleensa erittäin hienorakeisia, mutta myös hieno-keskirakeisia 
tyyppejä esiintyy. Mikrokliinirakeet ( 0  = 0,5-1 mm) muodostavat raitoja, joiden 
leveys on 1-5 mm. Kvartsi ja plagioklaasi muodostavat yhdessä omat vyöhykkeensa. 
Ohuthieissa on havaittu raitaisuutta leikkaavia hiertosaumoja. Apliittimyloniittien raitai- 
suussuunnassa on ohuita (0,5-1 mm) kvartsisuonia, joissa kvartsi esiintyy pitkanomai- 
sina rakeina ( 0  = 1-5 mm). Erittäin hienorakeisissa ( 0  = 0,l-0,2 mm) apliittimylo- 
niiteissa esiintyy harvakseltaan plagioklaasi- ja mikrokliinirakeita ( 0  = 1-1,25 mm). 

Kokonpesävaaran laella on graniittigneississa kapea (< 2 m) ja noin 20 m pitkä alue, 
joka muistuttaa apliittimyloniitteja, mutta näyttää syntyneen suoraan graniittigneissista 
myloniittiutumalla. Myloniittiutunut vyöhyke sisältää runsaasti pitkia, kapeita ja sukku- 
lamaisia kvartsisuonia, jotka useimmiten ovat yhdensuuntaisia myloniittivyöhykkeen 
kulun kanssa. Kvartsisuonten paksuus on 1-5 cm, ja pituus vaihtelee desimetrista 
useaan metriin. Myloniitin kulkusuunnassa hieman pohjoisempana on apliittigraniittia, 
jossa ei ole mitään merkkejä myloniittiutumisesta. Lisäksi myloniittia leikkaa kapea 
apliittigraniittijuoni. 

Kuivavaarassa on tasarakeista graniittia leikkaavia kapeita (< 1,5 m) myloniittivyö- 
hykkeita, joista yhtä voidaan seurata yli sadan metrin matkalla. Niissäkin esiintyy 
runsaasti pitkiä, kapeita ja sukkulamaisia kvartsisuonia. Myloniitti on hienorakeista, 
vaalean punaista ja liuskeista. Se on ilmeisesti syntynyt suoraan Kuivavaaran tasarakei- 
sesta graniitista myloniittiutumalla. Karkeaporfyyrisesta graniitista ei myloniitteja ole 
tavattu. Kuivavaarassa myloniittivyöhyketta leikkaa kapea (10 cm) kvartsi-maasalpapor- 
fyyrijuoni. Tämän perusteella Tepaston graniittikompleksin intrudoituminen on päätelty 
myloniittiutumista nuoremmaksi tapahtumaksi. Apliittimyloniitit ja myloniittiutuminen 
saattavat liittyä Tepaston graniittikompleksin kehityksen alkuvaiheeseen. 

Karkeaporfyyrinen graniitti 

Karkeaporfyyrinen graniitti esiintyy kompleksin itä- ja pohjoisosissa ja on paljastu- 
neena Lohivaarassa, Kotivaarassa ja Tuomivaarassa. Kivi on keski-karkearakeista, 
hieman suuntautunutta ja karkeaporfyyrista. Hajarakeina ovat kalimaasalpa ( 0  = 10- 
30 mm), plagioklaasi ( 0  = 10-20 mm) ja tumma kvartsi ( 0  = 4-6 mm). Kulmikkaita 
kalimaasalpahajarakeita ympäröi toisinaan plagioklaasikeha. Valimassa kivessä on 
keskirakeista. 

Karkeaporfyyrisessa graniitissa on tavattu graniittigneissia suurina ja kulmikkaina 
fragmentteina. Tuomivaaran rinteillä karkeaporfyyrinen graniitti esiintyy graniittigneis- 
sia leikkaavina juonina ja saa ylempänä topografiassa lisää laajuutta. 

Karkeaporfyyrinen graniitti on itaosistaan melko ohut ja laattamainen esiintyma, joka 
kaatuu loivasti länteen. Sen jalkapuolella tavataan biotiittigraniittia Lohivaaran alarin- 
teessa ja graniittigneissia muualla. 

Kiven paamineraalit ovat kalimaasalpa (mikrokliini), plagioklaasi (oligoklaasi), kvart- 
si ja biotiitti seka satunnaisesti sarvivalke. Aksessorisina mineraaleina esiintyvät opaak- 
ki, titaniitti, apatiitti, zirkoni, fluoriitti ja allaniitti. Sekundaarisina mineraaleina on 
kloriittia, epidoottia ja muskoviittia/serisiittia (taulukko 12). Kiven koostumus vaihtelee 
granodioriitista monzograniittiin (kuva 14). Tummien mineraalien maara vaihtelee 
välillä 1-12 % ja on yleensa 3-5 %. 

Kvartsi ( 0  = 0,l-7 mm) esiintyy pieninä pyöreahköina omamuotoisina rakeina tai 
pitkanomaisina vierasmuotoisina aaltosammuvina poikiliittisina rakeina. Sulkeumina on 
mikrokliinia, plagioklaasia, biotiittia ja opaakkia. 

Kalimaasalpa ( 0  = 0,2-13 mm) on ristikaksostunutta pertiittista mikrokliinia. 
Poikiliittiset hajarakeet ovat lähes omamuotoisia. Sulkeumina tavataan plagioklaasia, 
joskus kvartsia, titaniittia ja biotiittia. Plagioklaasisulkeumat ovat usein myrmekiittisia. 

Plagioklaasi ( 0  = 0,5-7 mm, An23-24) esiintyy omamuotoisina rakeina, joissa on 
konsentrista vyöhykkeisyytta. Tyypillisiä piirteitä ovat voimakas serisiittiytyminen, 
myrmekiittirakenteet, antipertiitti ja rakeiden reunaosista alkava mikrokliinilla syrjayty- 
minen. Sulkeumina on tavattu biotiittia ja opaakkia. 



Kuva 14. Tepaston graniittikompleksin paafaasien mi- 
neraalikoostumuksia QAP(M)-diagrammissa (laajen- 
nettu Streckeisenin, 1974, pohjalta). Graniittifaasit: 
1 = karkeaporfyyrinen graniitti, 2 = biotiittigraniitit, 
3 = apliittigraniitti. 
Fig. 14. Mineral compositions of the main phases of the 
Tepasto granite complex presented on QAP(M) diag- 
ram (modified frotn Streckeisen, 1974). Granite phases: 
1 = coarse-porphyritic granite, 2 = biotite granites, 
3 = aplite granite. 

Biotiitti ( 0  = 0,5-2,5 mm) esiintyy repaleisina suomuina, jotka ovat paikoin 
taipuneita ja kloriittiutuneita. Sulkeumina esiintyy apatiittia ( 0  = 0,2-1 mm) ja 
pienirakeista väritöntä zirkonia. 

Opaakki ( 0  = 0,2-1 mm) esiintyy vierasmuotoisina tai kuutiollisina rakeina. Sitä 
on sulkeumina kloriittiutuneessa biotiitissa. Titaniitti ( 0  = 0,5-2,5 mm) esiintyy usein 
omamuotoisina kiilamaisina rakeina kloriittiutuneen biotiitin yhteydessä. Fluoriittia on 
tavattu vain Lohivaaran pohjoislaen biotiittirikkaasta tyypistä. Allaniitista on muutamia 
yksittäisiä hiehavaintoja. 

Tyypillisestä karkeaporfyyrisestä biotiittirikkaasta graniitista poikkeavia tyyppejä on 
tavattu Kuivavaarassa, Siekuvaarassa ja vähäisenä osueena Kokonpesävaarassa. Kuiva- 
vaaran eteläosassa karkeaporfyyrinen graniitti esiintyy kontaktissa tasarakeisen graniitin 
kanssa. Kontakti on terävä ja kompleksinen, mutta karkeaporfyyrinen graniitti on 
tulkittu nuoremmaksi. 

Kuivavaaran karkeaporfyyrinen graniitti on punertavaa ja heikosti suuntautunutta. 
Kalimaasälpä esiintyy suurina ja vaihtelevan kokoisina hajarakeina ( 0  < 3 cm). Kvartsi 
esiintyy pyöreähköinä ja melko kirkkaina hajarakeina ( 0  < 8 mm). Perusmassa on 
punertavaa, biotiittipitoista ja keskirakeista (raekoko < 3 mm), mutta selvästi biotiitti- 
köyhempää kuin Kotivaaran ja Lohivaaran yleinen tyyppi. Tummien mineraalien osuus 
on 2-4 % (taulukko 12). Modaalikoostumus vaihtelee monzograniitista granodioriittiin 
(kuva 14). 

Kuivavaaran itärinteen yläosan laajalla paljastumalla on karkeaporfyyrisen graniitin 
kanssa kontaktissa kvartsi-maasälpäporfyyriä (taulukko 12, näyte 1299). Se on muuten 
samanlaista kuin karkeaporfyyrinen graniitti, mutta perusmassa on pienirakeisempaa 



Taulukko 12. Tepaston graniittikompleksin apliittimyloniittien, karkeaporfyyristen graniittien ja biotiittigra- 
niittien mineraalikoostumuksia. 
Table 12. Mineral compositions of aplite mylonites, coarse-porphyritic granites and biotite granites of the 
Tepasto granite complex. 

- - - - 

1. 2. 3 . 4 .  5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14. 

Kvartsi - Quartz 32,2 28,4 29,3 10,7 16,8 33,l 11,3 30,7 26,9 31,O 35,l 28,2 13,2 33,8 
Kalimaasalpa - K-feldspar 37,2 37,3 31,2 20,O 38,8 24,8 30,2 21,O 37,6 30,9 33,7 233 31,8 23,7 
Plagioklaasi - Plagioclase 29,2 32,8 38,2 57,5 37,3 38,l 52,4 42,l 30,3 35,4 28,4 44,8 35,7 39,2 
Biotiitti - Biotite 0,3 + + 5,4 4,7 1,5 1,4 1,l 1,6 1,7 2,4 0,9 23 
Sarvivalke - Hornblende 0,9 
Opaakit - Opaques 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 0,3 0,2 0,6 
Titaniitti - Titanite + 1,7 0,8 + 0,2 0,5 0,1 
Apatiitti - Apatite + 0,5 0,2 +0,1 + + + 
Zirkoni - Zircon + + + +  + + + 
Allaniitti - Allanite + 
Kloriitti - Chlorite + 0,3 0,3 0,7 0,4 0,6 0,s 1,7 0,5 0,2 0,3 1,8 0,l 
Epidootti - Epidote 0,4 0,9 0,5 1,8 + 0,9 1,5 0,7 1,4 + + 1,l 9,7 0,l 
Muskoviitti - Muscovite 0,3 + 0,l 0,l 0,7 2,l 1,7 1,3 0,l 0,l 0,7 7,2 0,2 

Apliittimyloniitti - Aplite mylonite 
Apliittimyloniitti - Aplite mylonite 
Apliittimyloniitti - Aplite mylonite 
Karkeaporfyyrinen graniitti - Coarse-porphyritic 
granite 
Karkeaporfyyrinen graniitti - Coarse-porphyritic 
granite 
Karkeaporfyyrinen graniitti - Coarse-porphyritic 
granite 
Karkeaporfyyrinen graniitti - Coarse-porphyritic 
granite 
Karkeaporfyyrinen graniitti - Coarse-porphyritic 
granite 
Vaalea biotiittigraniitti - White biotite granite 
Vaalea biotiittigraniitti - White biotite granite 
Vaalea biotiittigraniitti - White biotite granite 
Punertava biotiittigraniitti - Red biotite granite 
Punertava biotiittigraniitti - Red biotite granite 
Punertava biotiittigraniitti - Red biotite granite 

Näyte 
Sample 

1100 
1104 
1139 

1052 

1326 

1299 

1324 

1038 
1064 
1327 

T26/23,30 
1240 
1336 

T26/102,90 

Kartta 
M ~ P  
2741 09 
2741 09 
2741 09 

2741 09 

2741 09 

2741 09 

2741 09 

2741 12 
2741 09 
2741 09 
2741 09 
2741 09 
2741 09 
2741 09 

Koordinaatit 
Coordinates 
x = 7544,44 
x = 7544,15 
x = 7544,07 

x = 7546,35 

x = 7546,14 

x = 7546,27 

x = 7546,22 

x = 7540,31 
x = 7544,34 
x = 7544,25 
x = 7544,13 
x = 7543,73 
x = 7543,35 
x = 7544,13 

< 1 mm) ja sitä on huomattavasti enemmän. Sen hajarakeet ovat myös pienempiä ja 
kvartsi on tummempaa. Kvartsi-maasälpäporfyyrijuoni leikkaa tasarakeista graniittia ja 
siinä esiintyvää myloniittia, mutta ei karkeaporfyyristä graniittia. Tämän vuoksi 
kvartsi-maasälpäporfyyriä on pidetty karkeaporfyyrisen graniitin reunamuunnoksena. 

Biotiittigraniitit 

Biotiittigraniittia on vaaleaa ja punertavaa tyyppiä (kuva 13). Vaaleaa biotiittigraniit- 
tia esiintyy tutkimusalueen itäosissa, Hanhivaarassa ja Lohivaaran alueella. Yleisimmin 
se on lahes valkoista, keski-karkearakeista, heikosti suuntautunutta ja melko tasarakeis- 
ta biotiittipitoista graniittia. Lohivaaran alueella biotiitin määrä on pienempi kuin 
Hanhivaarassa, ja graniitissa esiintyy selvästi pienirakeisempia, kapeita ja lahes vaaka- 
asentoisia horisontteja, joissa kivi on selvästi suuntautunutta ja gneissiytynyttä. 

Vaalea biotiittigraniitti sisältää usein magnetiittia pienirakeisena harvana pirotteena. 
Lisäksi on satunnaisesti tavattu magneettikiisua, rikkikiisua ja kuparikiisua. Muuttumis- 
tuloksena on Hanhivaarassa tavattu voimakasta epidoottiutumista ruhjemaisesti rakoil- 
leessa biotiittigraniitissa. 

Hanhivaaran itäosassa leikkaa vaaleaa biotiittigraniittia erittäin karkearakeinen 
heterogeeninen pegmatiittijuoni, jonka leveys on noin 1 m ja kulku 025". Juoni sisaltaa 



satunnaisesti molybdeenihohdetta, magnetiittia, hematiittia, magneettikiisua ja rikkikii- 
sua (taulukko 14). Molybdeenihohde on siinä pieninä tähtimaisina suomukasaumina. 
Magnetiitti ja hematiitti ovat harvana pirotteena. Magneettikiisua, rikkikiisua ja 
hematiittia esiintyy rakosilauksissa. 

Punertavaa biotiittigraniittia on paljastuneena Perhejärven itäpuolella. Kivi poikkeaa 
vaaleasta tyypistä paitsi väriltään myös hieman pienemmän raekokonsa puolesta. 
Paikoin on merkkejä myös muuttumisesta, jolloin kivi on vaalean punaruskean kirjavaa 
ja violetin savyista. Kiven mineraalikoostumus ja tekstuuri ovat muuten samanlaiset 
kuin vaalealla tyypillä, mutta lisaksi esiintyy melko voimakasta muskoviittiutumista ja 
epidoottiutumista seka jonkin verran kloriittiutumista. Epidootti esiintyy epämääräisinä 
raerypaina vierasmuotoisen opaakin kanssa. Epidootin kokonaismäärä on lahes 10 %. 

Lohivaaran länsirinteellä ja Kokonpesävaarassa esiintyy molempia tyyppejä. Siellä 
ne ovat yleensä tervettä kiveä ja keskenään hyvin samanlaisia selvaa värieroa lukuun 
ottamatta. Myös Hanhivaarassa on punertavaa tyyppiä vaalean tyypin seassa noin 2 m:n 
paksuisena loiva-asentoisena horisonttina. 

Biotiittigraniitit ovat keskirakeisia ja jokseenkin tasarakeisia. Niillä on monzograniit- 
tinen koostumus (kuva 14), mutta vaalea tyyppi on hieman kalimaasälpapitoisempaa 
kuin punertava tyyppi. Biotiittigraniittien paamineraaleina ovat kvartsi, kalimaasalpa, 
plagioklaasi ja biotiitti. Aksessorisina mineraaleina ovat opaakki, titaniitti, apatiitti, 
zirkoni ja fluoriitti. Sekundaarisina mineraaleina on kloriittia, muskoviittia/serisiittia ja 
epidoottia. Tummien mineraalien yhteismäärä on välillä 1-4,5 % (taulukko 12). 

Biotiittisuomut osoittavat lievää suuntautuneisuutta. Plagioklaasissa ja biotiittisuo- 
muissa on paikoin vähäistä taipuneisuutta. Myrmekiittiset rakenteet ovat tyypillisiä. 

Kvartsi ( 0  = 0,5-10 mm) esiintyy vierasmuotoisina aaltosammuvina rakeina. 
Poikiliittisissa kvartsirakeissa on kalimaasalpa- ja plagioklaasisulkeumia. Kalimaasalpa 
(0 = 0,5-6 mm) on ristikaksostunutta mikrokliinia. Mikrografista tekstuuria esiintyy 
satunnaisesti. Kookkaiden kalimaasalparakeiden sisältämät plagioklaasisulkeumat ovat 
paikoin myrmekiittisia. Plagioklaasi ( 0  = 0,5-7 mm, An,_,,) on paikoin konsentrises- 
ti vyöhykkeista. Plagioklaasin muuttumistuloksina ovat serisiitti ja epidootti. Mikroklii- 
ni on paikoin syrjäyttänyt plagioklaasia. Biotiitti ( 0  = 0,5-2 mm) esiintyy repaleisina 
ja osittain kloriittiutuneina suomuina, joissa on runsaasti apatiittisulkeumia (0 = 0,l- 
0,5 mm). Titaniittia, zirkonia ja fluoriittia on satunnaisesti. 

Apliittigraniitti 

Apliittigraniitti kuuluu graniittikompleksin viimeiseen intruusiovaiheeseen. Se leikkaa 
ja breksioi kaikkia muita paakivilajeja. Apliittigraniittia esiintyy laaja-alaisena ja hyvin 
palj astuneena Kokonpesävaarassa (kuvat 13, 15 ja 17). Muualla, paaasiassa Kokonpesa- 
vaaran itapuolisilla alueilla ja Kiekerövaarassa, vastaavaa graniittityyppiä on tavattu 
muita graniitteja leikkaavina juonina seka syvakairauksissa Kokonpesävaaran lounais- 
puolella (kuvat 15 ja 16). Kokonpesävaarassa apliittigraniitilla saattaa olla jatkuvuutta 
etelaan, lounaaseen ja mahdollisesti luoteeseen laajojen soiden peittamille alueille. 

Apliittigraniitissa on kolme selvaa rakoilun pääsuuntaa (paälustat). Niistä kaksi on 
lahes pystyja, toisiaan vastaan kohtisuorassa, ja kolmas on lahes vaaka-asentoinen. 
Kivellä on taipumus lohkoutua lahes suorakulmaisiksi rombisiksi kappaleiksi. Paärako- 
jen lisaksi esiintyy usein sekundaarisia pystyjä rakoja, jotka ovat noin 30 asteen 
kulmassa toiseen pystyrakoiluun nähden (ns. Y-rakoilu). Vaakarakoilun kaateen suunta 
vaihtelee melkoisesti ja on paikoin etelaan, paikoin pohjoiseen ja yleisimmin itaan. 
Mikäli vaakarakoilu myötäilee apliittigraniitin kattokontaktin suuntausta, on apliittigra- 
niitin kontaktin kaade myös loivasti itaan. Outokumpu Oy:n Malminetsinnän suoritta- 
mien kairausten perusteella apliittigraniitti sijoittuu biotiittigraniitin katto-osiin ja 
saavuttaa melko suuren paksuuden (kuva 16). 

Kokonpesävaaran lansirinteella apliittigraniitin sivukivikontaktissa on breksiavyöhy- 
ke, jonka leveys suurimmillaan on noin parikymmentä metriä. Breksiavyöhykkeen 
kulkusuunta on pääasiallisesti sama kuin alueella esiintyvien apliittimyloniittien ja 
myloniittien kulkusuunta (30"). Breksiakappaleet koostuvat paaasiassa kompleksin 
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Kuva 15. Tepaston kompleksin apliittigraniitin esiintyminen Kokonpesä: 
vaaran alueella. Linjat A, B ja C osoittavat kuvassa 16 esitettyjen 
pystyleikkausten sijainnin. Kairaustiedot perustuvat Outokumpu Oy:n 
tutkimuksiin (Eeronheimo 1980, 1981). 
Fig. 15. Width of Tepasto aplite granite in Kokonpesävaara area. Lines 
A, B and C show locations of drill-hole profiles presented in Fig. 16. 

sivukivistä, ja ovat enimmäkseen raitaista amfiboliittia ja hetangraniittia. Näiden lisaksi 
breksiakappaleina esiintyy plagioklaasiporfyriittiä, morograniittia ja apliittimyloniittia. 
Tyypillinen piirre breksialle on suuri tiukkuus: apliittigraniittista välimassaa on vähän ja 
breksiakappaleet ovat yleensä kontaktissa keskenään. Kairausten perusteella breksiavyö- 
hykkeen kaade on noin 45-60" itään apliittigraniitin alle. 

Apliittigraniitti on vaalean punertavaa, keskirakeista, tasarakeista, homogeenista, 
massamaista ja kiilleköyhää kiveä. Se on koko esiintymisalueellaan hyvin samanlaista 
lukuun ottamatta pientä värisävyn vaihtelua. Paikoin apliittigraniitissa esiintyy pegma- 
tiittisia osueita, jotka nayttavat keskittyvän kontaktien tuntumaan. Kokonpesävaaran 
alueella esiintyy lisaksi kalimaasälpahajarakeista karkeaa tyyppiä osueena kahdessa 
paikassa. Esiintymistavaltaan ne nayttavat olevan konformeja vaakalustan kanssa, 
vaikkakaan kontaktit eivät ole teräviä. Myös erittäin karkearakeisia ja rakenteeltaan 



OOQaO INTRUSIVE BRECCIA AMPHIBOLITE 

r Molybdenlle &I:-F:-IJ BIOTITE GRANITE 

3 Chalcopyrite 

COARSE-PORPHYRITIC 
'--.'., GRANITE 60 rn 

C-t-C3 . - + * +  - - , - Y  

250m mpy 

C 
/ ORILL HOLE 

r n P ~  = abow sea I e w  

Kuva 16. Tepaston apliittigraniitin yksinkertaistetut pystyleikkaukset Kokonpesävaaran alueella. 
Fig. 16. Simplified profiles of the Tepasto aplite granite at Kokonpesävaara. 

heterogeenisia pegmatiittijuonia esiintyy, joskin ne ovat harvinaisia. Eräästä pegmatiitti- 
juonesta on tavattu molybdeenihohdetta. 

Koostumukseltaan apliittigraniitti on kiilleköyhaa monzograniittista kiveä, jossa 
tummien mineraalien yhteenlaskettu osuus on usein alle yhden prosentin (kuva 14). 
Kiven paamineraaleina ovat kvartsi, plagioklaasi (An,,,,) ja kalimaasalpa (mikrokliini). 
Aksessorisina mineraaleina ovat biotiitti, muskoviitti, opaakki, hematiittipigmentti, 
titaniitti, apatiitti, zirkoni ja allaniitti. Sekundaarisina mineraaleina ovat kloriitti, 
muskoviitti, epidootti ja karbonaatti (taulukko 13). 

Kvartsi ( 0  = 0,5-5 mm) on vierasmuotoista, aaltosammuvaa ja usein hammaslai- 
taista. Kookkaimmat kvartsirakeet ovat poikiliittisia ja sisältävät sulkeumina voimak- 
kaasti serisiittiytyneita plagioklaasirakeita, terveitä mikrokliinirakeita ja joskus biotiittia 
ja muskoviittia. 

Plagioklaasi ( 0  = 0,5-2 mm) on useimmiten taipunutta. Sen tyypillisiä piirteitä 
ovat voimakas muuttuminen, mikrokliinisuotaumat, mikrokliinilla korvautuminen ja 
myrmekiittiset rakenteet. Mikrokliinilla korvautuminen aiheuttaa plagioklaasiin lahdek- 
keisia muotoja. Taipuneet kiteet ovat aaltosammuvia. 

Kalimaasalpa ( 0  = 0,5-3 mm) on vierasmuotoista mikrokliinia. Liekkipertiittia on 
tavattu useista naytteista. Mikrokliinirakeissa on havaittu satunnaisesti lievää taipunei- 
suutta. Kookkaat mikrokliinirakeet ovat usein poikiliittisia. Sulkeumina ovat tällöin 
plagioklaasi, kvartsi ja joskus mikrokliini. Sulkeumina olevat plagioklaasirakeet ovat 
paikoin myrmekiittisia. 

Biotiitti ( 0  = 0,5-1,5 mm) esiintyy repaleisina ja usein vahvasti kloriittiutuneina 
suomuina. Kloriittitumiseen liittyy erittäin hienorakeisen opaakin muodostumista. Sul- 
keumina on zirkonia ja opaakkia. Kloriitti esiintyy tavallisesti biotiitin muuttumistulok- 
sena, mutta sitä on tavattu myös muskoviitin yhteydessä. Eräässä yksittaistapauksessa 
on kloriittiutuneen biotiitin ja hienosuomuisen muskoviitin havaittu muodostavan pieniä 
( 0  = 2 mm) suomukasaumia. Muskoviitti ( 0  = 0,5-2 mm) esiintyy yleensä muiden 



Taulukko 13. Tepaston kompleksin apliittigraniittien ja greisenien mineraalikoostumuksia. 
Table 13. Mineral compositions of the aplite granites and greisens of tlze Tepasto complex. 

Kvartsi - Quartz 
Kalimaasalpa - K-feldspar 
Plagioklaasi - Plagioclase 
Biotiitti - Biotite 
Opaakit - Opaques 
Titaniitti - Titanite 
Apatiitti - Apatite 
Zirkoni - Zircon 
Allaniitti - Allanite 
Kloriitti - Chlorite 
Epidootti - Epidote 
Muskoviitti - Muscovite 
Karbonaatti - Carbonate 

Apliittijuoni - Aplite dyke 
Apliittijuoni - Aplite dyke 
Apliittijuoni - Aplite dyke 
Apliittigraniitti - Aplite granite 
Apliittigraniitti - Aplite granite 
Apliittigraniitti - Aplite granite 
Apliittigraniitti - Aplite granite 
Apliittigraniitti - Aplite granite 
Apliittigraniitti - Aplite granite 
Apliittigraniitti - Aplite granite 
Apliittigraniitti - Aplite granite 
Greisen - Greisen 
Greisen - Greisen 
Greisen - Greisen 

Näyte 
Sample 

1054 
1081 
1316 
1105 
1112 
1126 
1129 
1150 
1322-B 
1108 
1242 
1245 
1321-A 
1321-B 

Kartta Koordinaatit 
Map Coordinates 
2741 09 x = 7545,90 
2741 09 x = 7544,Ol 
2741 12 x = 7542,33 
2741 09 x = 7544,58 
2741 09 x = 7544,51 
2741 09 x = 7544,03 
2741 09 x = 7544,Ol 
2741 09 x = 7544,21 
2741 09 x = 7544,19 
2741 09 x = 7546,57 
2741 09 x = 7541,07 
2741 09 x = 7541,15 
2741 09 x = 7544,12 
2741 09 x = 7544,12 

mineraalien raerajoilla, mutta myös plagioklaasin muuttumistuloksena. Muskoviitin 
lohkoraoissa on joskus epidoottia ja opaakkia. 

Opaakki ( 0  = 0,l-1 mm) esiintyy paamineraalien raerajoilla ja epidootin yhteydes- 
sä. Joskus opaakki muodostaa hienosuomuisen muskoviitin ja hienorakeisen epidootin 
kanssa pieniä ( 0  = 1 mm) kasaumia. Titaniitti ( 0  = 0,l-0,5 mm) on vierasmuotoista 
ja sitä on tavattu sulkeumina mm. mikrokliinissa. Apatiitti ( 0  = 0,l mm) esiintyy 
pyöreahköina sulkeumina kloriittiutuneessa biotiitissa. Hematiittipigmenttia esiintyy 
paamineraalien raerajoilla ja halkeamissa. Pigmentin väri on voimakkaan punaista. 
Zirkonia ( 0  = 0,l mm) on tavattu vain harvoin, ja tällöin se esiintyy sulkeumina 
biotiitissa. 

Vaaleanharmaalla massamaisella kvartsi-maasalpaporfyyrilla on erittain hienorakei- 
nen perusmassa. Porfyyria esiintyy vain yhdellä paljastumalla Kokonpesävaaran breksi- 
avyöhykkeessa. Siinä se esiintyy breksiakappaleiden valitiloissa. Breksiakappaleina ovat 
amfiboliitti, graniittigneissi, morograniitti ja apliittigraniitti. 

Kiven paamineraaleina ovat kvartsi, plagioklaasi ja mikrokliini. Aksessorisina 
mineraaleina ovat biotiitti ja opaakkipigmentti. Sekundaarisina mineraaleina ovat 
epidootti ja kloriitti. 

Kiven perusmassa on erittäin hienorakeinen ( 0  = 0,l-0,3 mm). Hajarakeina 
esiintyvät plagioklaasi ( 0  = 0,5-1 ,5 mm), mikrokliini ( 0  = 0,5-1 mm) ja satunnai- 
sesti pyöreahköt kvartsirakeet ( 0  = 1 mm). 

Plagioklaasin ja biotiitin muuttumisilmiöt ovat vähäisiä. Plagioklaasi on saussuriit- 
tiutunut ja biotiitti ( 0  = 0,l-1 mm) kloriittiutunut. 



Mo-mineralisaatio ja muuttumisilmiöt 

Apliittigraniittiin liittyvä Mo-mineralisaatio on laajimmillaan Kokonpesavaaran ete- 
läosassa, tutkimusojien luona ja niiden lähiympäristössä (kuva 17). Sieltä mineralisaatio 
jatkuu suunnassa 015" välillä heikentyen ja kaventuen lähes olemattomiin ja voimistuen 
Kokonpesavaaran itärinteellä pienellä alueella melko rikkaaksi. Kokonpesavaaran laen 
tuntumassa olevalla laajalla paljastumalla apliittigraniitti on mineralisoitumaton. Vain 
muutamia kiilletäytteisiä täpliä tavataan alueen itäosissa merkkinä muuttumisesta. 

Kuva 17. Mineralisoituminen ja muuttumisilmiöt Tepaston apliittigraniitissa. 
Fig. 17. Mineralization and alteration in the aplite granite of Tepasto. 



Paljastumahavaintojen ja ohuthietutkimusten pohjalta mineralisoituminen ja muut- 
tumisilmiöt osoittavat heikkoa vyöhykkeellisyytta (kuva 17). Aluksi terveeseen apliittigra- 
niittiin ilmestyy pienia kiilletaytteisia onteloita ja kiven muskoviitti/serisiittipitoisuus 
nousee hiukan. Seuraavaksi ilmestyvät molybdeenihohdepitoiset kiilleontelot ja satun- 
nainen pirote. Parhaiten mineralisoituneilla alueilla kiilletaytteisten onteloiden esiintymi- 
nen on runsasta, ja ontelot sisaltavat molybdeenihohteen lisaksi myös kuparikiisua. 

Greiseniutuminen 

Kokonpesävaaran tutkimusojien lähiympäristössä, erityisesti sen pohjoisosan valittö- 
massa laheisyydessa, esiintyy vähän greiseniutumista (kuva 17). Muuttuneet alueet ovat 
pieniä, parin neliömetrin laajuisia, epämääräisen muotoisia greisenosueita, tai pienia, 
pyöreitä ( 0  = 10-30 cm) greisenpalloja tai -piippuja. Suurimmat greisenosueet ovat 
selvästi vyöhykkeisiä siten, että ulkokehalla graniitti on vaalentunut ja kvartsiutunut 
voimakkaasti, ja sisäänpäin alkaa voimakas kiilteytyminen kapean (<20 cm) vaihettu- 
misvyöhykkeen välityksellä. 

Mineralisoituneilla alueilla greiseniutuminen näkyy apliittigraniitin muskoviittiutumi- 
sena ja pieninä kiilletaytteisina onteloina seka myös ohuina (2-10 mm), usein 
tasomaisina, kvartsi- ja kiilletaytteisina rakojuonina, joissa on joskus molybdeenihoh- 
detta ja kuparikiisua. Paikoin mineralisoituneita onteloita esiintyy ympäristöaan run- 
saammin tällaisten juonten välittömässä laheisyydessa. 

Greisenin päamineraaleina ovat kvartsi, albiitti ja muskoviitti. Kalimaasalpaa ei 
esiinny. Aksessorisina mineraaleina ovat opaakki ja zirkoni. Sekundaarisina mineraalei- 
na esiintyvät epidootti, kloriitti ja serisiitti (taulukko 13). 

Kvartsi ( 0  = 0,2-6 mm) on vierasmuotoista ja aaltosammuvaa. Kookkaimmat 
kvartsirakeet ovat poikiliittisia, jolloin sulkeumina on plagioklaasia ja muskoviittia. 
Albiittirakeet ( 0  = 0,3-2 mm) ovat usein kaksostumattomia ja paikoin taipuneita. 
Muuttumistuloksina on vähäisessä määrin serisiittia ja epidoottia. Muskoviitti 
( 0  = 0,5-3 mm) esiintyy värittöminä tai hieman ruskehtavina suomuina, joista osa on 
voimakkaasti taipuneita. Kookkaissa suomuissa on plagioklaasirakeita sulkeumina. 
Kloriitti ( 0  = 0,2-1 mm) esiintyy yksittaisinä suomuina epidootin ja opaakin yhteydes- 
sä. Opaakki on hienorakeisen hematiitin muodostamaa pigmenttiä. Lisaksi greisenissa 
esiintyy erittäin pienia pyöreahköja zirkonirakeita. 

Malmimineraalit 

Apliittigraniitin pääasialliset malmimineraalit ovat molybdeenihohde, kuparikiisu ja 
rikkikiisu. Niiden lisaksi esiintyy sinkkivalketta, hematiittia, kovelliinia ja borniittia. 
Malmimineraalit ovat keskittyneet pieniin kiillepitoisiin onteloihin, mutta molybdeeni- 
hohdetta esiintyy myös terveessa kivessä tahtimaisina tai sateittaisina suomukasaumina. 
Onteloiden koko on 1-4 cm, ja niiden määrä vaihtelee huomattavasti pientenkin 
alueiden puitteissa. Onteloita on pääasiassa kolmea eri tyyppiä: 

a) Kiilletaytteiset ontelot. Taytteena esiintyy hienosuomuista, kirkasta ja heikosti 
pleokroista muskoviittia. Lisaksi esiintyy vähäisiä määriä voimakkaasti pleokroista 
kloriittia ja vierasmuotoista epidoottia. Malmimineraalit puuttuvat. 

b) Kiilletta sisaltavat ontelot. Ne ovat muuten samanlaisia kuin a-kohdassa, mutta 
niissä on suomuista molybdeenihohdetta sateittaisina kasaumina. 

c) Kiillettä, molybdeenihohdetta ja kuparikiisua sisaltavat ontelot. Ontelot ovat 
täyttyneet malmimineraalien suhteen useimmiten epasymmetrisesti siten, että pitkano- 
maisissa onteloissa molybdeenihohde ja kuparikiisu ovat keskittyneet ontelon eri 
puolille. 

Yhteistä kaikille onteloille on, että niiden ympärillä on kapea (1 cm), vaalean ruskea 
ruostekeha. Se muodostuu kellertavasta pigmentista, jota esiintyy erityisesti plagioklaa- 
sin raerajoilla seka muskoviitti- ja kloriittisuomujen lohkoraoissa. Plagioklaasi on 
yleensä voimakkaasti serisiittiytynyt . 



Molybdeenihohde esiintyy tähtimäisinä suomukasaumina. Yksittäiset suomut 
(0 = 1-4 mm) ovat taipuneita ja repaleisia. Usein niiden lohkoraoissa on kuparikiisua 
tai vaaleaa kiillettä. 

Kuparikiisu ( 0  = 0,l-4 mm) on vierasmuotoista ja täyttää yleensä silikaattimine- 
raalien välejä ja lohkorakoja sekä breksioi rikkikiisua. Kuparikiisu on usein rakeiden 
reunaosista ja rakopinnoilta korvautunut kovelliinilla. 

Rikkikiisua esiintyy kaikissa mineralisoituneissa kiilleonteloissa, tosin huomattavasti 
vähemmän kuin molybdeenihohdetta ja kuparikiisua. Se on omamuotoista ( 0  = 0,l- 
1,5 mm) ja sisältää sinkkivälkettä ja kovelliinirihmastoa rakopinnoillaan. 

Borniittia on muutamina yksittäisinä rakeina näytteissä, joissa on runsaasti kupari- 
kiisua. Borniittirakeet ovat reunoilta korvautuneet kovelliinilla. 

Taulukko 14. Malmiutumisen merkit ja muuttumisilmiöt Tepaston alueella. 
Table 14. Mineralization and alteration phenomena in the Tepasto area. 

Sijainti' ~almimineraalit' Muuttuminen Isantakivi 
~ o c a l i t ~ '  Ore mineral? Alteration Host rock 

1. Kokonpesavaara 

2. Kuivavaara 

3. Anttiraukanmaa 

4. Kiekerövaara 

5. Siekuvaara 

6 .  Lohivaara 

7. Perhejärvi 

8a. Hanhivaara 

8b. Hanhivaara 

9a. Kulkujoki 

9b. Kulkujoki 

10. Soramontun 
lohkareita 
Boulders in 
gravel pit 

1 1. Puksuvaarat 

moh, cuk, pyr, zns, 
feh, cov, bor 

moh, PYr 

moh, cuk 

moh, fek, pyr, fem, 
feh 

moh 

moh, cuk 

greiseniutuminen, kiille- 
ontelot 
greisenization, white 
mica in cavities 
fluoriitti 
fluorite 
kiilleontelot 
white mica in cavities 
greiseniutuminen 
greisenization 
epidoottiutuminen 
epidotization 

fluoriitti, epidoottiutumi- 
nen 
fluorite, epidotization 
epidoottiutuminen 
epidotization 

epidoottiutuminen 
epidotization 

fluoriitti 
. fluorite 

apliittigraniitti 

aplite granite 

tasarakeinen graniitti 
even-grained granite 
apliittigraniitti 
aplite granite 
apliittigraniitti 
aplite granite 
trondhjemiitti ja kvartsi- 
breksia 
trondhjetnite with quartz 
breccia 
biotiittigraniitti 
biotite granite 
biotiittigraniitti 
biotite granite 
pegmatiittijuoni 

pegmatite dyke 
biotiittigraniitti 
biotite granite 
apliittijuoni 
aplite dyke 
graniitti 
granite 
biotiittigraniitti ja 
trondhjemiitti 
biotite granite and 
trondhjemite 
pegmatiittijuoni 
penmatite dyke 

') Numerot viittaavat sijaintiin kuvassa 18 - Numbers 1 to I I  refer to localities shown in Fig. 18. " Käytetyt lyhenteet - Abbreviations used: 
bor = borniitti - bornite fem = magnetiitti - tnagnetite 
cov = kovelliini - covellite moh = molybdeenihohde - tnolybdenite 
cuk = kuparikiisu - chalcopyrite pyr = rikkikiisu - pyrite 
feh = hematiitti - hematite zns = sinkkivalke - sphalerite 
fek = magneettikiisu - pyrrhotite 



Anttiraukanmaan itäpuolisella suoalueella on pieni apliittigraniittiesiintymä, joka 
sisältää molybdeenihohdetta, kuparikiisua ja rikkikiisua samaan tapaan kuin Kokonpe- 
sävaaran mineralisaation c-tyyppi. Koska esiintymä on paksun turvekerroksen peittämä, 
ei ole saatu varmuutta siitä, onko kyseessä paikallinen kallionokka vai syvälle hautautu- 
nut siirtolohkare. 

Kuivavaaran itäpuolella olevasta soramontusta on Outokumpu Oy:n suorittamien 
malminetsintätöiden yhteydessa löytynyt muutamia mineralisoituneita pyöristyneitä 
lohkareita, jotka sisältävät molybdeenihohdetta ja kuparikiisua samaan tapaan kuin 
Kokonpesävaaran mineralisaation c-tyyppi. Isantäkivi on kuitenkin koostumukseltaan 
trondhjemiitti ja poikkeaa siten Tepaston kompleksin kivilajeista. 

Muualla tavatut merkit malmiutumisesta ja muuttumisilmiöistä ovat vähäisiä (kuva 
18). Ne on mainittu yleensa jo kivilajikuvausten yhteydessa, ja ne on koottu yhteenve- 
doksi taulukkoon 14. 

Kuva 18. Mineralisoitumisen merkit ja muuttumisilmiöt 
Tepaston tutkimusalueella (ks. taulukko 14). 
Fig. 18. Traces of mineralization and alteration in the 
study area of Tepasto (see Table 14). 

Petrofysiikka 

Alueen lapponisten suprakrustisten kivien tiheys ja suskeptibiliteetti vaihtelevat 
melko laajoissa rajoissa (taulukko 15). Alhaisimmat arvot esiintyvat raitaisilla, yleensa 
hienorakeisilla metatulfeilla ja -tuffiiteilla. Niiden suskeptibiliteetti on yleensa alle 
1000 10-~  SI. Massiivisten, laavamaisten tyyppien suskeptibiliteetti on yleensa huomatta- 
vasti korkeampi, ja on lähes poikkeuksetta noin 10 000 10.~ SI tai enemmän. Nämä 
tyypit tuottavat aeromagneettisella kartalla esiin tulevat amfiboliiteista johtuvat positii- 
viset anomaliat . 

Arnfiboliittien yhteydessa esiintyvat metagabrot ja -diabaasit ovat tiheydeltään 
amfiboliittien luokkaa, mutta niiden suskeptibiliteettiarvot ovat yleensa selvästi korke- 
ammat (taulukko 15). Aeromagneettisen kartan voimakkaat positiiviset anomaliat 
Nalsuvuoman ja Kulkujoen alueilla onkin tulkittu tällaisten gabrojen aiheuttamiksi. 

Amfiboliitit ja metagabrot ovat ympäristönsä kivilajeihin verrattuna tiheämpiä. 
Bouguer-anomaliakartalla ne eivat kuitenkaan muodosta mitään selvää anomaliaa, vaan 
ne aiheuttavat ainoastaan hieman jyrkemmän gradientin siirryttäessä niiden alueelta 
ympäristön kivilajien alueelle. Bouguer-anomalian 2. vertikaaliderivaattakartalla ne 
tulevat kuitenkin esiin paikallisina positiivisina anomalioina. 

Hetangraniittia edustavat graniittigneissit ja metadioriitti. Niidenkin tiheys ja suskep- 
tibiliteetti vaihtelevat laajoissa rajoissa (taulukko 15). Suskeptibiliteetti on kuitenkin 
enimmäkseen alle 10 000 10-~ SI, joten ne eivat aiheuta sanottavaa anomaliaa aeromag- 
neettisella kartalla. 



Taulukko 15. Tepaston alueen kivilajien tiheys- (D) ja suskeptibiliteettiarvojen (K) rnediaanit ja vaihteluvä- 
lit. N = näytteiden lukumäärä. 
Table 15. Medians and ranges of the density (D) and susceptibility (K) of the rocks in tke Tepasto area. N = 
number of samples. 

D (kg/m3) 
N Mediaani Vaihteluväli 
N Median Range 

TEPASTON GRANIITTIKOMPLEKSI 
TEPASTO GRANITE COMPLEX 
Apliittimyloniitti 6 2591 2537-2598 
Aplite mylonite 
Karkeaporfyyrinen graniitti (tyypillinen) 12 2620 2509-2691 
Coarse-porphyritic granite (common type) 
Karkeaporfyyrinen graniitti (Kuivavaara) 6 2613 2554-2622 
Coarse-porphyritic granite (at Kuivavaara) 
Vaalea biotiittigraniitti 14 2602 2568-263 1 
White biotite granite 
Punertava biotiittigraniitti 11 2603 2563-2627 
Red biotite granite 
Apliittigraniitti 53 2588 2487-2641 
Aplite granite 
TEPASTON GRANIITTIKOMPLEKSIN YMPARISTO 
SURROUNDINGS OF THE TEPASTO GRANITE COMPLEX 

K (10.~ SI) 
Mediaani Vaihteluväli 
Median Range 

Morograniitti, Kokonpesävaara 10 
Crumbly granite, Kokonpesavaara 
Tasarakeinen graniitti, Kuivavaara 17 
Even-grained granite, Kuivavaara 
Graniitti, Kulkujoki 17 
Granite, Kulkujoki 
Graniitti, Moskuvaara 3 
Granite, Moskuvaara 
Graniitti, Puksuvaarat 7 
Granite, Puksuvaarat 
Kvartsidioriitti, Korkea-Kehtosvaara 2 
Quartz diorite, Korkea-Kehtosvaara 
GRANIITTIGNEISSI (HETANGRANIITTI): 
GRANITE GNEISS (HETTA GRANITE): 
Graniittigneissi 

(Tepaston kompleksin läheisyydessä) 11 
Granite gneiss 

(close to the Tepasto cornplex) 
Graniittigneissi 28 
Granite gneiss 
Dioriittigneissi 5 
Diorite gneiss 
Apliittijuonet (useim. trondhjemiittisia) 19 
Aplitic veins (rnostly trondhjemitic) 
LAPPONISET KIVET: 
LAPPONIAN R OCKS: 
Metagabro 13 
Metagabbro 
Arnfiboliitti 14 
Am~hibolite 

Kvartsidioriitin mittaukset ovat Korkea-Kehtosvaarasta tutkimusalueen eteläosasta 
(kuva 13). Kiven suskeptibiliteettiarvo on korkea (taulukko 15), joten on ilmeistä, että 
tämä kivilaji aiheuttaa voimakkaan positiivisen anomalian aeromagneettisella kartalla. 
Anomalia on varsin pienialainen ja selvärajainen ja kuvastanee siten kivilajin esiintymis- 
laajuutta varsin tarkasti. Rovavuomassa, tutkimusalueen pohjoisosassa, on vastaavan- 
lainen pienialainen ja terävarajainen aeromagneettinen anomalia tulkittu saman kivilajin 
aiheuttamaksi. 



Tutkimusalueella esiintyvien Tepaston graniittikompleksiin kuulumattomien graniit- 
tien (kuva 13) keskitiheydet ovat lähellä 2 600 kg/m3, ja vaihtelu on melko vähäistä. Sen 
sijaan suskeptibiliteetin vaihtelussa on eroja (taulukko 15). Kokonpesävaarassa esiinty- 
valla morograniitilla on korkein suskeptibiliteettiarvo, mutta sen esiintymislaajuus on 
niin pieni, etteivät sen aiheuttamat anomaliat tule esiin aeromagneettisella kartalla. 
Kulkujoen ja Moskuvaaran graniittien suskeptibiliteettiarvot ovat melko korkeita, 
paikoin jopa huomattavan korkeita. Sivukivien suskeptibiliteettiarvot ovat kuitenkin 
samaa tasoa, joten graniitit eivät tule ainakaan koko laajuudessaan esiin aeromagneetti- 
sella kartalla. Niiden tiheyserot sivukiviin nähden ovat selvät, ja ne tulevatkin esiin 
negatiivisina anomalioina Bouguer-anomalian 2. vertikaalidervaattakartalla. Puksuvaa- 
rojen graniitin suskeptibiliteetti on alhainen, ja maksimiarvokin on vain 5 470 10-b SI. 
Graniitin eteläkontakti tulee esiin aeromagneettisella kartalla. 

Kuivavaarassa esiintyvän tasarakeisen graniitin suskeptibiliteetissa on vaihtelua, 
mutta se on keskimäarin saman suuruinen kuin ympäristön graniittigneisseissakin 
(hetangraniitissa). Siten tämän graniittityypin levinneisyyttä on vaikea arvioida aeromag- 
neettisen kartan avulla. 

Tepaston graniittikompleksin kivilajien tiheys ja suskeptibiliteetti laskevat systemaat- 
tisesti järjestyksessä karkeaporfyyrinen graniitti, vaalea biotiittigraniitti, punertava 
biotiittigraniitti ja apliittigraniitti (taulukko 15). Karkeaporfyyristen graniittityyppien 
suskeptibiliteettiarvot ovat yleensa yli 10 000 10.~ SI. Ne ovat siten magnetoituneet 
riittävän voimakkaasti ja tulevat esiin positiivisina anomalioina aeromagneettisella 
kartalla. Biotiittigraniittien ja apliittigraniitin suskeptibiliteettiarvot vaihtelevat melko 
paljon. Vaaleassa biotiittigraniitissa korkeat arvot ovat kuitenkin yleisempiä kuin 
punertavassa tyypissa, ja sen mediaaniarvokin on selvasti punertavan tyypin mediaaniar- 
voa suurempi, kun vertailuaineistosta on jätetty voimakkaasti muuttuneet näytteet pois. 
Apliittigraniitin arvoista suurin osa on alle 3 000 1 0 - ~  SI, ja korkeat arvot ovat 
harvinaisia. 

Kaikille kivilajeille yleinen piirre on, että selvasti muuttuneissa, yleensa epidoottiutu- 
neissa kivissa suskeptibiliteetti on alhaisempi kuin vastaavissa terveissa kivissa. 

NATTAS-TYYPIN GRANIITTIEN GEOKEMIASTA 

Nattas-tyypin graniiteille on ominaista korkea Si0,-pitoisuus, alkalioksidien summa ja 
FeO*/MgO samoin kuin pääalkuaineiden vähäinen, joskin systemaattinen vaihtelu 
(taulukko 16). Graniittisten syväkivien karakterisoinnin ja luokittelun perustana käyte- 
taan yleisesti pääalkuaineita ja niiden suhteita muiden kriteereiden lisäksi (Chappell ja 
White 1974, De la Roche et al. 1980, Collins et af. 1982, Debon ja Le Fort 1983, White 
ja Chappell 1983, Batchelor ja Bowden 1985). 

AFM-diagrammissa (kuva 19) Nattas-tyypin graniitit osuvat alkalikulmaan, ja 
vanhimmat karkearakeiset faasit erottuvat suhteellisesti hieman alkaliköyhempina ja 
rautarikkaampina kuin nuorimmat faasit. Pomovaaran sarvivalkegranodioriitti seka 
erityisesti Riestovaaran nuoret intermediaariset juonet ovat kaikkein alkaliköyhimpia. 
AFM-diagrammissa näkyy tutkittujen graniittien korkea FeO*/MgO-suhde, jota pide- 
tään yleisesti seka proterotsooisten että fanerotsooisten posttektonisten ja anorogeenis- 
ten alkaligraniittien tyypillisenä piirteenä (Martin ja Piwinskii 1972, Anderson ja Cullers 
1978, Anderson 1983). Petro et af. (1979) esittävät, että alkali- ja rautarikkaat 
graniittiset kivet syntyvät geologisissa ympäristöissä, joissa tapahtuu kuoren laajenemis- 
ta. 

Kalkkialkalisuhde-Si0,-diagrammeissa (kuva 20a) on esitetty kompleksien paakivila- 
jit. Graniittikomplekseille ei ole maaritetty Peacockin (1931) kalkkialkalisuhdeindeksin 
Si0,-arvoa, koska graniittien Si0,-pitoisuus vaihtelee hyvin vähän, ja mafisempia 
kogeneettisia kiviakin (kvartsi- ja granodioriitteja) on tavattu vain Riestovaarassa 
leikkaavina juonina. Komplekseissa saattaa lisaksi esiintyä useita kogeneettisia graniitti- 
seurueita, jotka ovat toisistaan jonkin verran poikkeavia. Tämä selittäisi ainakin osittain 
diagrammissa näkyvän kalkkialkalisuhdearvojen voimakkaan vertikaalivaihtelun. 



Taulukko 16. Nattas-tyypin kompleksien graniittityyppien pää- ja hivenalkuaineiden mediaanipitoisuuksia 
ja -suhteita. N = näytteiden lukumäärä. 
Table 16. Median contents and ratios of rnajor elements and selected trace eletnents of main phases of the 
Nattanen-type granite complexes. N = nutnber samples. 

Nattasen graniittistokki 
Nattanen granite stock 

Karkea- Keski- Ryoliitti- 
rakeinen rakeinen juonet 
graniitti graniitti 
Coarse- Medium- Rhyolite 
grained grained dykes 
granite granite 

N 

Si02 (%) 
Ti02 
A1203 
FeO* 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 

Ba O ? P ~ )  
Sr 
Rb 
Li 
Nb 
Zr 
Ga 
Sn 
La 
Y 
Th 
U 

F~o*/ 
MgO 
K20/ 
Na20 
K/Rb 
Th/U 

Riestovaaran graniittibatoliitti 
Riestovaara granite batholith 

Karkea- Porfyy- Keskira- Graniitti- Kvartsi- Apliitti- Interme- 
rakeinen rinen keinen porfyyri maasalpa- graniitti diaariset 
graniitti graniitti graniitti porfyyri juonet 
Coarse- Porphy- Medi~in- Granite Quartz- Aplite Inter- 

porphyritic ritic grained porphyry feldspar granite mediate 
granite granite granite P O ~ P ~ Y ~ Y  dykes 

Ba/Rb 6 2  2,7 0,3 8,3 5,0 3,7 1,1 1 2  0,5 13,3 

* Totaalirauta Fe0:na - Total iron as FeO. 
< alle määritysrajan - below detection limit. 



Taulukko 16. Jatkuu. 
Table 16. Continued. 

Pomovaaran graniittikompleksi 
Pomovaara granite complex 

Sarvivälke- Porfyyrinen graniitti Biotiit- Kaksi- Apliitti- 
grano- eteläinen keskinen pohjoinen stigra- kiille- graniitti 

dioriitti stokki stokki stokki niitti graniitti 
Hornblende Porphyritic ~ranite Biotite Two-mica Aplite 

grano- southern middle nothern granite granite granite 
diorite stock stock stock 

N 

SiOz (%) 
Ti02 
-41203 
F ~ O *  
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 

Ba ( P P ~ )  
Sr 
Rb 
Li 
Nb 
Zr 
Ga 
Sn 
La 
Y 
Th 
U 

F ~ O * / M ~ O  
K20/Na20 
K/Rb 
Th/U 
Ba/Rb 14;l 4; 3 2;2 5;2 4;8 1 ;4 0;6 

* Totaalirauta Fe0:na - Total iron as FeO. 
< alle maaritysrajan - below detection limit. 



Taulukko 16. Jatkuu. 
Table 16. Continued. 

Tepaston graniittikompleksi 
Tepasto granite complex 

Karkeapor- Biotiit- Apliit- Kvartsi- Muskoviitti- Karkeaporfyy- \ 
fyyrinen tigra- tigra- rikas rikas rinen graniitti 
graniitti niittit niitti greisen greisen Kuiva-vaarassa 
Coarse- Quartz- Muscovile- Coarse-porphy- 

porphyritic Biotite Aplite rich rich ritic granite 
granile granites granite greisen greiseti at Kuivavaara 

N 

Si02 (%) 
Ti02 
Al,?, 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 
K2O 

Ba bpm) 
Sr 
Rb 
Li 
Nb 
Zr 
Ga 
Sn 
La 
Y 
Th 
u 
F ~ O * / M ~ O  
K20/Na20 
K/Rb 
Th/U 
Ba/Rb 4,l 2,7 012 0,1 0,l 3 2  

* Totaalirauta Fe0:na - Total iron as FeO. 
< alle maaritysrajan - below detection limit. 

Intermediate dykes 

Porphyritic gr 
Coarse-grained gr 

Medium-grained gr 

Kuva 19. Nattas-tyypin graniittikompleksien AFM-diagrammi. 
Fig. 19. AFM diagram of the Nattanen-type granite complexes. 
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Kuva 20. a) Nattas-tyypin graniittikompleksien kalkkialkalisuhde-Si0,-diagrammi, johon on lisätty 
fanerotsooisten kalkkialkalisten andesiittien kenttä (Brown 1982). b) Nattas-tyypin graniittikompleksien 
a1ka1isumma-Si0,-diagrammi, joka on jaettu alkalisten ja subalkalisten vulkaniittien kenttiin katkoviivalla 
Irvinen ja Baragarin (1971) mukaan seka yhtenaisella viivalla Miyashiron (1978) mukaan. 
Fig. 20. a) Calc-alkali ratio versus s i k a  diagratn of the Nattanen-type granite cotnplexes. Outlined area is 
the field of modern calc-alkaline andesites (Brown, 1982). b) Alkalies versus silica diagram of the 
Nattanen-type granite complexes. The two alkalic/subalkalic boundaries are from Irvine and Baragar 
(1971) (dashed line) and Miyashiro (1978) (solid h e ) .  



Diagrammeihin on lisätty vertailun vuoksi fanerotsooisten kalkkialkalisten andesiit- 
tien kenttä Brownin (1982) mukaan. Nattastyypin graniitit osuvat paaosin kalkkialkalis- 
ten kivien kentän ulkopuolelle ja osoittavat niitä alkalisempaa luonnetta. Ne muistutta- 
vat tältä ominaisuudeltaan huomattavasti Etelä-Suomen sekä myöhäisorogeenisia mik- 
rokliinigraniitteja että rapakivigraniitteja (Haapala et al. 1987). 

Alkalisumma-Si02-diagrammia käytetään luokiteltaessa magmaattisia kivilajisarjoja 
alkalisiin ja subalkalisiin (kalkkialkaliset ja tholeiittiset) sarjoihin. Diagrammiin on 
merkitty alkali- ja subalkalikenttien rajat Irvinen ja Baragarin (1971) sekä Miyashiron 
(1978) vulkaanisten kivien luokittelun mukaisesti (kuva 20b). Nattas-tyypin graniittien 
analyysipisteet osuvat paaosin Miyashiron (1978) luokittelun alkalikenttaän sekä Irvinen 
ja Baragarin (1971) subalkalikenttäan. Alkalioksidien summapitoisuus ei näytä muuttu- 
van Si02:n kasvaessa, vaan vaihtelu on riippumaton Si02:n määrästä. 

Rb-Ba-Sr-kolmiodiagrammissa Nattas-tyypin graniitit osuvat lähelle Ba-Rb-sivua 
(kuva 21), koska niissä on suhteellisen vähän strontiumia. Kolmiodiagrammi on jaettu 
El Bouseilyn ja El Sokkaryn (1975) mukaan kenttiin. Graniittikompleksien vanhimmat 
faasit ovat Ba-rikkaimpia ja sijoittuvat paaosin normaaligraniittien kenttaan, joskin 
sirontaa esiintyy anomaalisten graniittien kenttaan. Nuorimmat, varsinkin juonimaiset, 
graniittifaasit osoittavat voimakasta erilaistumista kohti Rb-kulmaa. Tepaston Mo-pitoi- 
nen apliittigraniitti ja siinä esiintyvät kvartsi-muskoviittigreisenit ovat vahvasti spesiali- 
soituneita, ja rubidiumin lisäksi greiseneissa ovat voimakkaasti kohonneet Li, Nb, Ga, 
Sn, La, Y, Th ja F. Nattas-tyypin graniittien kaltainen suuri barium- ja rubidiumpitoi- 
suus suhteessa strontiumiin on Suomen graniittiryhmistä havaittavissa vain Etelä-Suo- 
men myöhäisorogeenisissa mikrokliinigraniiteissa ja rapakivigraniiteissa (Nurmi et al. 
1984, Nurmi ja Haapala 1986). Vastaavaa rubidiumin rikastumista on ainoastaan 
rapakivigraniiteissa (Nurmi ja Haapala 1986). 

Kuva 21. Nattas-tyypin graniittikompleksien Rb-Ba-Sr-diagrammi. Kentät El Bouseilyn ja El Sokkaryn 
(1975) mukaan: A = granodioriitit, B = anomaaliset graniitit, C = normaaligraniitit ja D = voimakkaasti 
erilaistuneet graniitit. a) Nattanen: 1 = karkearakeinen graniitti, 2 = keskirakeinen graniitti, 3 = ryoliitti- 
juonet. b) Riestovaara: 1 = intermediaariset juonet, 2 = karkeaporfyyrinen graniitti, 3 = porfyyrinen 
graniitti, 4 = keskirakeinen graniitti, 5 = felsiset juonet. c) Pomovaara: 1 = sarvivälkegranodioriitti, 
2 = porfyyrinen graniitti, 3 = biotiittigraniitti, 4 = kaksikiillegraniitti. d) Tepasto: 1 = karkeaporfyyrinen 
graniitti, 2 = biotiittigraniitit, 3 = apliittigraniitti, 4 = greisen. 
Fig. 21. Rb-Ba-Sr diagram of the Nattanen-type granite complexes. Fields are after El Bouseily and El 
Sokkary (1975): A = granodiorites, B = anomalous granites, C = normal granites and D = strongly 
differentiated granites. a) Nattanen stock: 1 = coarse-grained granite, 2 = medium-grained granite, 
3 = rhyolite dykes. b) Riestovaara batholith: 1 = intertnediate dykes, 2 = coarse-porphyritic granite, 
3 = porphyritic granite, 4 = medium-grained granite, 5 = felsic dykes. c) Potnovaara stocks: 1 = horn- 
blende granodiorite, 2 = porphyritic granite, 3 = biotite granite, 4 = two-tnica granite. d) Tepasto stock: 
1 = coarse-porphyritic granite, 2 = biotite granites, 3 = aplite granite, 4 = greisen. 



Graniittien yleinen tyypitys 

Chappell ja White (1974) luokittelevat Kaakkois-Australian fanerotsooiset granitoidit 
geokemiallisten ja geologisten ominaisuuksien perusteella 1- ja S-tyyppeihin, jotka ovat 
aktiivisten mannerreunusten graniitteja. Tyyppien väliset erot heijastavat niiden erilaista 
lähtömateriaalia, joka on joko magmaattinen (1-tyyppi) tai sedimenttinen (S-tyyppi). 
Luokittelua on myöhemmin taydennetty M- ja A-tyypeilla (White 1979, Wones 1979, 
Collins et al. 1982, White ja Chappell 1983). M-tyyppi edustaa harvinaisia mesotsooisten 
valtamerten saarikaarien plagiograniitteja. A-tyypin granitoidit ovat post- tai anorogee- 
nisia, ja niiden geokemialliset piirteet selitetään lahtömateriaalilla, jonka uskotaan 
olevan edeltaneissa orogeenisissa vaiheissa syntyneiden granitoidien restiittia (Collins et 
al. 1982, Pitcher 1983). A-tyypin granitoidien synty liitetään joko manttelimagmojen 
diapiiriseen kohoamiseen stabiloituneiden mantereiden alla tai niiden tunkeutumiseen 
kratonien rift-vyöhykkeisiin, jolloin manttelimagmat aiheuttavat kuoren osittaisen 
sulamisen. 

Alumiinikylläisyys-Si0,-diagrammissa (kuva 22a) Nattas-tyypin graniitit ovat heikos- 
ti peralumiinisia ja osuvat pääosin S-tyypin kenttään. On kuitenkin huomattava, että 
1-tyypin voimakkaasti fraktioituneet tai minimisulasta syntyneet graniitit ovat myös 
usein peralumiinisia. Whiten ja Chappellin (1983) mukaan S-tyypin graniittisarjoissa 
alumiinin ylikyllaisyys vähenee differentiaation edistyessä. Päinvastoin kuin S-tyypin 
graniittisarjoissa Nattas-tyypin graniittien alumiinikyllaisyys on joko varsin vakio 
(Riestovaara ja Tepasto), tai se kasvaa Si0,-pitoisuuden mukana (Pomovaara ja 
Nattanen). Viimeksi mainittu on tyypillinen piirre seka 1-tyypin granitoideille (White ja 
Chappell 1983) että A-tyypin proterotsooisille granitoidisarjoille (Anderson 1983). 
Nattasen stokin ulkopuoliset ryoliittijuonet osoittavat voimakkaampaa kehitystä peralu- 
miinisiksi kuin itse Nattasen graniitti. 
Nattas-tyypin graniittien alkalinen luonne käy ilmi Na,O-K,O-diagrammista (kuva 

22b). Kaliumpitoisuudet ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta säännöllisesti 
hieman suurempia kuin natriumpitoisuudet. Yleispiirteenä voidaan sanoa, että toisen 
alkalin vahetessa toinen lisääntyy, joten alkalisumma pysyy varsin vakiona (kuva 20b). 
Tepaston graniittikompleksi on tutkimuskohteista Na,O-rikkain ja Riestovaara K,O-rik- 
kain. Whiten ja Chappellin (1983) luokittelussa Nattas-tyypin graniitit osuvat kauniisti I- 
ja A-tyypin kenttien leikkaukseen. Ne eroavat natriumrikkaampina Etelä-Suomen 
myöhaisorogeenisista mikrokliinigraniiteista ja rapakivigraniiteista, joiden K,O-pitoisuu- 
det vaihtelevat enemmän ja ovat usein suurempia kuin Nattas-tyypin graniiteissa 
(Haapala et al. 1987). 

Graniittikompleksien sisäinen kehitys 

Nattas-tyypin graniittikompleksien mediaanikoostumukset osoittavat geokemiallista 
kehitystä vanhoista karkearakeisista faaseista nuoriin keskirakeisiin graniitteihin ja 
juonimaisiin faaseihin (taulukko 16). Esimerkiksi Si0,-pitoisuudet kasvavat seka Ti0,-, 
FeO*-, MgO- ja CaO-pitoisuudet vahenevat. Graniittifaasien erot eivät ole suuria, mutta 
ne ovat kuitenkin systemaattisia. Usein hivenalkuaineet kuvaavat geokemiallista kehitys- 
tä paremmin kuin pääalkuaineet, koska niillä on voimakas pitoisuusvaihtelu ja usein 
hyvä korrelaatio seka pää- että hivenalkuaineisiin. Yleensä Ba-, Sr-, Zr- ja La-pitoisuu- 
det vahenevat ja Rb-pitoisuus kasvaa kompleksien evoluutiossa. Nattas-tyypin graniitti- 
kompleksien sisäistä geokemiallista kehitystä tarkastellaan esimerkkien valossa seka 
alkuaineiden alueellisena jakaumana että intrusiivifaasien keskinaisena kehityksenä. 
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Kuva 22. a) Nattas-tyypin graniittikompleksien alumiinikyllaisyys-Si0,-diag- 
rammi, jossa 1- ja S-tyypin graniittien raja on piirretty Whiten ja Chappellin 
(1983) mukaan. Symbolit kuten kuvassa 20. b) Nattas-tyypin graniittikomplek- 
sien Na,O-K,O-diagrammi, jossa 1-, S- ja A-tyypin graniittien rajaviivat on 
piirretty Whiten ja Chappellin (1983) pohjalta. Symbolit kuten kuvassa 20. 
Fig. 22. a) Alumina saturation-sika diagram of the Nattanen-type granite 
complexes. 1-S line is after White and Chappell(1983). Symbols as in Fig. 20. b) 
Na,O-K,O diagram of the Nattanen-type granite complexes. 1-S line and A 
curve based on White and Chappell (1983). Symbols as in Fig. 20. 



Esimerkki 1. Nattasen graniittistokki 

Nattasen stokin alueelta on melko tasainen ja kattava näytepisteverkko (38 näytettä) 
geokemiallisiin tutkimuksiin (kuva 23). Kahden eri päägraniittityypin, karkearakeisen ja 
keskirakeisen graniitin, välillä ei ole selvää geokemiallista rajaa. Sen sijaan karkearakei- 
sen graniitin sisäinen koostumus muuttuu hyppäyksellisesti etelä- ja länsiosissa sekä 
pienellä alueella stokin keskellä. Muualla karkearakeisen graniitin koostumus vaihtelee 
varsin vähän. Äkillinen geokemiallinen muutos näkyy useissa frekvenssihistogrammeissa 
koostumusaukkona (kuva 23). Stokin reunaosissa FeO*-, MgO- ja Ti0,-pitoisuudet 
pienenevät selvästi, sekä Ba- ja Sr-pitoisuudet putoavat keskimäärin puoleen tai jopa 
alle määritysrajan. Koostumuksen muutokset eivät heijastu karkearakeisen graniitin 
muissa ominaisuuksissa kuten tekstuurissa tai päämineraalikoostumuksessa. 

SAMPLE LOCATIONS 

Kuva 23. Eräiden alkuaineiden pitoisuuden vaihtelu Nattasen graniittisto- 
kissa. N = näytteiden lukumäärä. 
Fig. 23. Distribution of selected elements in the Nattanen granite stock. 
N = number of samples. 



Esimerkki 2. Riestovaaran graniittibatoliitti 

Riestovaaran graniittibatoliitin paatyypit (karkeaporfyyrinen, porfyyrinen ja keskira- 
keinen graniitti) osoittavat ikajarjestyksensa mukaista geokemiallista kehitystä tarkastel- 
taessa mediaanikoostumuksia (taulukko 16). Juonimaisesti esiintyvien graniittityyppien, 
kuten graniittiporfyyrin, kvartsi-maasalpaporfyyrin ja apliittigraniitin mediaanikoostu- 
muksiin vaikuttaa se, että niiden jokaisen jäseniä liittyy todennaköisesti geneettisesti 
useaan eri paatyypin graniittiin. Niiden mediaanikoostumuksista ei siten voi yksiselittei- 
sesti päätellä isäntagraniittia. 

Barium kuvaa yleensä Nattas-tyypin graniittikompleksien evoluutiota hyvin. Barium 
seuraa todennaköisesti kalimaasalpaa siten, että varhaisen vaiheen kalimaasälpa sisältää 
eniten bariumia. Kuvassa 24 on esitetty muutamien alkuaineiden vaihtelua bariumin 
suhteen Riestovaaran graniittibatoliitin paatyypeissa. Graniittityypit näyttävät jakautu- 
van kahteen eri seurueeseen. Karkeaporfyyrinen graniitti muodostaa oman itsenäisesti 
differentioituneen seurueen, joka poikkeaa erityisesti korkeampien MgO-, CaO- ja 
Sr-pitoisuuksien seka alhaisempien K,O- ja Rb-pitoisuuksien perusteella muista granii- 
teista. Porfyyrinen ja keskirakeinen graniitti muodostavat toisen seurueen, jossa 
keskirakeinen graniitti on kehittyneempi paajasen. 

TiO, 
O',[ 

l 

Kuva 24. Paagraniittifaasien alkuainepitoisuuksien vaihtelu bariumin suhteen Riestovaaran 
batoliitissa (oksidit prosentteina, muut miljoonasosina). Mustat neliöt vastaavat karkeaporfyy- 
rista graniittia, avoimet neliöt porfyyrista graniittia ja ympyrät keskirakeista graniittia. 
Fig. 24. Variation in selected elements against Ba in the main granitephases of the Riestovaara 
batholith (oxides in per cent, others in ppm). Black squares refer to coarse-porphyritic granite, 
Open squares to porphyritic granite and circles to medium-grained granite. 



NATTAS-TYYPIN GRANIITTIEN MINERALISAATIOISTA 

Granitoidien luokittelu geologisin ja geokemiallisin perustein 1-, S-, M- ja A-tyyppei- 
hin seka toisaalta opaakkimineraalien perusteella magnetiitti- ja ilmeniittisarjoihin on 
tuonut uusia näkökohtia myös niiden malmipotentiaalin arviointiin. Kuhunkin granitoi- 
dityyppiin liittyy erilaisen genesiksen kautta muista poikkeava geokemiallinen evoluutio, 
metallisisältö ja mineralisaatiotyyppi (esim. Chappell ja White 1974, Ishihara 1977, 
Beckinsale 1979). Etelä-Suomen proterotsooisista granitoideista on tulkittu 1-tyypiksi 
synorogeenisen ikaryhman kivet, S-tyypiksi myöhaisorogeeniset mikrokliinigraniitit ja 
A-tyypiksi rapakivigraniitit. 1-tyyppiin liittyy porfyyrityyppisia Cu-Mo-esiintymiä, S- 
tyyppiin kompleksipegmatiitteja ja A-tyyppiin greisen- ja kvartsijuonissa esiintyviä 
Sn-W-Be-Zn-Pb-mineralisaatioita (Haapala 1977, Nurmi et al. 1984). 

Juvoaivin stokin Mo-esiintymat (Dubrovskii 1965, 1969) liittyvät nuoriin, apliittigra- 
niittisiin faaseihin, jotka ovat tunkeutuneet subvulkaanisen kompleksin kattoon. Isanta- 
kiviin liittyy voimakas kvartsiutuminen ja muskoviittiutuminen, ts. greiseniutuminen. 
Verrattaessa Tepastoa Dubrovskiin (1965, 1969) kuvauksiin Juvoaivilta on sitä pidettävä 
Juvoaivin analogiana, joskin greiseniutuminen on voimakkaampaa ja varsinkin kvartsi- 
juoniverkosto on kehittyneempi Juvoaivilla kuin Tepastossa. 

Kartoituksissa tavattiin muutamia uusia molybdeenihohdemineralisoitumia Tepastos- 
sa ja Pomovaarassa. Niidenkin isäntakivet ovat apliittigraniitteja, jotka ovat kuitenkin 
volyymiltaan vähäisiä verrattuna Tepaston apliittigraniittiin. Yhteinen piirre on molyb- 
deenihohteen esiintyminen karkeasuomuisina, tahtimäisinä kasaumina. Mineralisaatioi- 
hin ei liity greiseniutumista. 

Tepaston apliittigraniitin greiseniutumisen ja molybdeenihohteen tayttamien onteloi- 
den voidaan tulkita syntyneen siten, että fluidifaasi erottui sulasta (sulan kiehuminen), 
ja molybdeenipitoiset jaannösliuokset kiteytyivat tyhjentyneisiin rakkuloihin. Minerali- 
soitumisen ja muuttumisilmiöiden katsotaan olevan sidoksissa fluidifaasin erottumiseen 
kaikissa porfyyriesiintymissa seka useissa greisenesiintymissa (Burt 1981, Mutschler et 
al. 1981). Burtin (1981) mukaan greiseneiden korkea fluoripitoisuus on niiden ainoa ero 
porfyyriesiintymien serisiittiseen tai argilliittiseen muuttumiseen. Greiseneiden tyypilli- 
seen mineraaliseurueeseen kuuluvatkin kvartsin ja vaalean kiilteen lisaksi topaasi, 
turmaliini, fluoriitti seka muut fluori- ja booririkkaat mineraalit. Tepaston greisenit 
ovat yksinkertaisia, joskin varsin fluoririkkaita kvartsi-muskoviittigreiseneita. 

Tischendorf (1977) jakaa greisentyyppisia mineralisaatioita sisältävät graniitit nor- 
maaleihin ja spesialisoituneisiin graniitteihin. Yleensä greisentyyppiset esiintymat sisälta- 
vat tinaa, litiumia, rubidiumia, volframia, molybdeenia, berylliumia ja fluoria (Shcher- 
ba 1970, Tischendorf 1977, Stemprok et al. 1978). Spesialisoituneissa graniiteissa nämä 
alkuaineet esiintyvät aina anomaalisen korkeina pitoisuuksina, kun taas normaaleissa 
graniiteissa korkeat pitoisuudet ovat satunnaisia. 

Tepaston apliittigraniitissa esiintyy mielenkiintoisia maaria vain molybdeenia. Tosin 
greiseneissa kohoavat anomaalisiksi lisaksi Rb, Li, Nb, Ga, Sn, Th seka F, mutta ne 
rikastuvat myös normaaligraniittien katto-osiin yhdessä molybdeenin kanssa (Mutschler 
et al. 1981, Westra ja Keith 1981). Itse apliittigraniitissa nämä alkuaineet eivät esiinny 
anomaalisen korkeina pitoisuuksina, mikä viittaa siihen, etteivät Nattas-tyypin graniitti- 
kompleksit ole spesialisoituneita graniitteja eli ns. tinagraniitteja. Tämä on sopusoinnus- 
sa sen kanssa, että Nattas-tyypin graniitit vastaavat Ishiharan (1977) magnetiittisarjan 
graniitteja, kun taas spesialisoituneet tinagraniitit ovat ilmeniittisarjan graniitteja. 

Tepaston apliittigraniittien Mo-esiintyma ja greisenit edustanevat siten intruusion 
katto-osiin nousseita normaalin graniittisarjan jaannösliuoksia ja niiden aiheuttamaa 
hydrotermista muuttumista. Jaannösliuosten luontevina isantakivina ja kulkuvaylina 
ovat toimineet myöhaisen vaiheen juonimaiset apliittigraniitit. 

Etelä-Suomen synorogeenisen ikaryhman svekokarjalaisiin granitoideihin liittyvistä 
porfyyriesiintymista (Nurmi et al. 1984) Tepasto poikkeaa selkeästi. Tepastossa molyb- 
deenihohde esiintyy karkeasuomuisina aggregaatteina, jotka ovat levinneet laajemmalle 
kuin kuparikiisu ja muut sulfidimineraalit. Rikkikiisua esiintyy satunnaisesti. Minerali- 
saatiolla ei ole kontrolloivia rakenteita kuten rakoja, breksioita, siirroksia tai hiertovyö- 
hykkeita. Apliittigraniitti itsessään muodostaa sivukivien kanssa breksioita, joissa se 



täyttää kookkaiden murskaleiden välitiloja paikoin vain muutaman senttimetrin levyisi- 
nä juonina. Malmimetallien tai mineralisaatiota indikoivien alkuaineiden muodostamat 
geokemialliset aureolit puuttuvat. 

Mineralisoitumiseen liittyvää hydrotermistä muuttumista ja merkkejä fluidifaasin 
erottumisesta on havaittavissa kaikissa kohteissa jossain määrin. Heikkoa greiseniutu- 
mista esiintyy mm. Nattasilla ja Riestovaarassa kapeina kvartsi-muskoviittijuonina, 
joihin liittyy paikoin fluoriittia. Joskus myöhäisen vaiheen graniittijuonissa esiintyy 
syrjäyttävää fluoriittia. Graniittikompleksien nuorissa faaseissa on lähes poikkeuksetta 
miaroliittisia onteloita. 

Greiseneita ja Mo-mineralisaatioita on mahdollisesti esiintynyt intruusioiden katto- 
osissa, nykyisen eroosiotason yläpuolella muissakin Nattas-tyypin komplekseissa kuin 
Tepastossa ja Juvoaivilla. Potentiaalisina kohteina on tämän hypoteesin perusteella 
pidettävä nykyisen eroosiotason alapuolella mahdollisesti esiintyviä Nattas-tyypin gra- 
niitteja. Tällaisia paljastumattomia stokkeja voisi paikantaa etsimällä niistä lähteviä 
juoniparvia tai stokkien magnetiittipitoisuutensa vuoksi aiheuttamia voimakkaita aero- 
magneettisia anomalioita. 

Nattas-tyypin graniittikompleksien geokemiallista evoluutiota voidaan tarkastella 
vertaamalla niiden nuoria, juonimaisia graniittifaaseja Riestovaaran karkeaporfyyriseen 
graniittiin, joka on primitiivisin tutkituista graniittifaaseista. Normalisoimalla apliitti- 
graniitit tällä karkeaporfyyrisellä graniitilla saadaan havainnollistetuksi alkuaineiden 
suhteellinen rikastuminen tai köyhtyminen kehittyneisiin faaseihin (kuva 25). Yleisesti 
ottaen apliittifaasit ovat kehittyneet keskenään samankaltaisesti. Tepaston apliittigraniit- 
ti poikkeaa kuitenkin muista apliiteista kohonneiden litium- ja kuparipitoisuuksien sekä 
laskeneen toriumpitoisuuden perusteella verrattaessa juonifaaseja Riestovaaran karkea- 
porfyyriseen graniittiin. 

Pomovaara Riestovaara Nattanen Tepasto 
aplites aplites rhyolites aplites 

Kuva 25. Nattas-tyypin graniittikompleksien myöhaisen vaiheen faaseille laskettuja alkuaineiden 
rikastumiskertoimia. Kertoimet on saatu jakamalla myöhaisen vaiheen mediaanikonsentraatiot 
Riestovaaran karkeaporfyyrisen graniitin mediaanikonsentraatioilla. 
Fig. 25. Enrichment factors of selected elements in the late-stage phases of the Nattanen-type 
granite cornplexes. Factors are median concentrations in late-stage phases divided by median 
concentrations in early stage coarse-porphyritic granite of the Riestovaara batholith. 



Monen hivenalkuaineen suhteen Tepaston greisenit ovat voimakkaasti erilaistuneet 
apliittigraniittiin nahden (kuva 26). Greisenit osoittavat usein voimakkaasti päinvastaista 
kehitystä kuin isäntäkivensä. Muiden tutkimuskohteiden apliittigraniitit ja ryoliitit 
poikkeavat geokemiallisesti varsin systemaattisesti (alhainen Li, Cu, Cs, Ta ja U sekä 
korkea F, Co, Zr, Ba, La ja Th) Tepaston apliittigraniitista (kuva 26). Erot heijastane- 
vat mineralisaation ja sen läheisyyteen liittyvää muuttumista enemmän kuin Tepaston 
apliittigraniitin primaarisia piirteitä, joten niitä ei voi käyttää mineralisoituneiden 
faasien tunnistamiseen. Tepaston ja Pomovaaran alueelta löydettyjen satunnaisesti 
molybdeenihohdetta sisältävien apliittien geokemia muistuttaa osittain steriilejä apliitte- 
ja ja osittain Tepaston apliittigraniittia. Niiden samankaltaisuudet ja erilaisuudet 
Tepaston apliittigraniittiin verrattuna ovat säännöttömiä. 

Pornovaara Riestovaara Nattanen Tepasto 
apiites aplites rhyolites quartz-greisen & 

rnuscovite-greisen 

Kuva 26. Nattasen, Riestovaaran ja Pomovaaran myöhaisen vaiheen faasien ja Tepaston 
greiseneiden erilaistuminen Tepaston apliittigraniittiin nahden. Alkuaineiden erilaisturniskertoi- 
met on saatu jakamalla myöhäisen vaiheen faasien rnediaanikonsentraatiot Tepaston apliitti- 
graniitin mediaanikonsentraatioilla. 
Fig. 26. Specialization factors of elements in the late-stage phases of the Nattanen-type granite 
complexes and greisens of the Tepasto complex. Factors are median concentrations in phases 
divided by median concentrations in aplite granite of the Tepasto complex. 
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Summary: 

EARLY PROTEROZOIC NATTANEN-TYPE GRANITE COMPLEXES IN 
CENTRAL FINNISH LAPLAND: ROCK TYPES, GEOCHEMISTRY AND 

MINERALIZATION 

Introduction 

Mikkola (1928, 1941) distinguished Nattanen-type granite intrusions (Fig. 1) from 
other granites in central Finnish Lapland on the basis of their mode of occurrence and 
petrographic features. More recent studies deal with the isotope geochemistry of the 
Nattanen-type granites (Table 1). In 1978, Outokumpu Oy Exploration discovered a 
molybdenum mineralization associated with the late aplite phase of the Tepasto stock 
(Aarnisalo et al., 1982). Molybdenite in aplite granites and quartz-muscovite greisens is 
known to occur in the Juvoaivi stock in the Kola region, U.S.S.R. (Dubrovskii, 1965, 
1969). 
In 1983, a project was launched by Professor Ilmari Haapala of the Department of 

Geology, University of Helsinki, to study the petrology, geochemistry and mineraliza- 
tion of the Nattanen-type granite complexes (Haapala et al., 1987). Cooperating in the 
project were the Geological Survey of Finland, Outokumpu Oy Exploration, Rautaruuk- 
ki Oy and the Technical Research Centre of Finland. The work was financed by the 
Finnish Ministry of Trade and Industry. 

Regional geology 

The bedrock of northern Finland is composed of late Archaean granitic gneisses with 
minor greenstone belts, and of early Proterozoic metasedimentary, metavolcanic and 
plutonic rocks (Fig. 1). Many papers have recently been published on the age and 
evolution of schist belts and greenstones (e.g., Lauerma, 1982; Lehtonen et al., 1985; 
Papunen and Vorma, 1985; Huhma, 1986; Gaal and Gorbatschev, 1987; Saverikko, 
1987) and on the Granulite Belt (e.g., Merilainen, 1976; Hormann et al., 1980; 
Bernard-Griffiths et al., 1984; Barbey et al., 1986). 

The Litsajoki-Aravuono granitoid complexes in the Kola Peninsula (Fig. l) have been 
compared with the Juvoaivi and Nattanen granite stocks (Levkovskii, 1976). According 
to the Soviet authors, the location of the Litsajoki-Aravuono and Juvoaivi complexes is 
controlled by a SW-NE trending Proterozoic deep fracture zone (Vetrin et al., 1975; 
Levkovskii, 1976). The Nattanen-type complexes are situated in the southwestern 
extension of this zone. 

Previous works 

Mikkola (1928, 1941) described the massive structure and hypidiomorphic texture of 
the Nattanen-type granites. According to him, these granite stocks are characterized by 
discordant contacts with the country rocks and exceedingly regular, perpendicular 
j ointing . 

The Nattanen-type granites have very similar U-Pb zircon ages, ranging from 1.79 to 
1.77 Ga (Table 1). In northernmost Finland, the extensive Vainospaa granite has the 
same age but is markedly deformed. The initial isotopic ratios of Sr (whole rock), Nd 
(whole rock) and Hf (zircon) indicate a significant Archaean component in the source of 
these granites (Patchett et al., 1981; Kouvo et al., 1983; Huhma, 1986). 

Field relations and petrography 

The Nattanen-type granite complexes form a group of posttectonic, shallow-level, 
multiple intrusions in the early Proterozoic Granulite Belt and the Archaean granitic 



gneiss surroundings (Fig.1). They are discordant, rounded intrusions composed of 
various leucocratic granite phases (Figs. 4, 8, 10 and 13) often exhibiting a zonal 
arrangement. Erosion has exposed much of the upper parts of the intrusions, as is 
indicated by the presence of rhyolite and quartz- porphyry dykes, miarolitic cavities, 
country-rock screens and local greisening with MO mineralization. The mode of 
occurrence of the Nattanen-type intrusions is characteristic of A-type, or anorogenic, 
granites. 

The oldest phases are coarse-porphyritic or coarse-grained granites and are followed 
by porphyritic and/or medium-grained granite phases. These main types are monzo- 
granites, which differ from each other in texture and geochemistry rather than in main 
mineral composition. The youngest phases in the Nattanen-type complexes are abundant 
cross-cutting quartz-porphyry and aplite dykes. Numerous texturally variable spherulitic 
and flow-banded rhyolite dykes are found in the high-grade gneisses in the immediate 
vicinity of the Nattanen stock (Fig. 6). 

The granites are two-feldspar granites with biotite as the principal dark mineral 
(Tables 2, 4, 7, 12 and 13). Hornblende is present only in coarse-porphyritic phases and 
in certain fine-grained autoliths. Typical minor minerals are magnetite and sphene. 
Accessory minerals include zircon, apatite, ilmenite, allanite, monazite and fluorite. 
Common secondary minerals are muscovite, chlorite and epidote. 

Alkali feldspar is cross-hatched microcline perthite and plagioclase is zoned oligoclase. 
Plagioclase-mantled angular alkali feldspar grains are common, and phenocrysts or 
perthite-mantled plagioclase grains have been recognized occasionally. The abundance 
of biotite is usually less than 5%. The magnetite contents are generally high, decreasing 
from the oldest granite phases to the youngest and allowing a first-order subdivision of 
granite types on the basis of susceptibilities (Tables 3, 6, 8 and 15). The mineralogical 
characteristics are those of I-type, or magnetite-series, granites. 

Geochemistry 

The Nattanen-type granites have high SiO, (> 70 wt.%), total alkalies and FeO*/ 
MgO, and a small but regular variation in major oxides (Table 16, Fig. 24). The silica 
content increases, but that of TiO,, FeO*, MgO and CaO decreases towards the evolved 
phases. The granites show alkaline affinities (Figs. 19 and 20) and are slightly 
peraluminous, with the majority of A/CNK values being between 1.0 and 1.1 (Fig. 22). 

Trace elements show a large variation and illustrate the evolution of the complexes in 
greater detail than do the major oxides (Table 16). The content of Ba, Sr, Zr and La 
decreases while that of Rb increases from the oldest granite phases to the youngest. In 
terms of Rb, Ba and Sr, the oldest granites are a normal granite type. In terms of Rb 
enrichment and Ba depletion, however, the youngest and most evolved phases are 
specialized or strongly differentiated granites (Fig. 21). 

Bulk geochemistry indicates that the Nattanen-type granites are largely of the I-type, 
but toward the most evolved phases there is usually a scatter of the A-type and the 
S-type (Fig. 22). 

Alteration and MO mineralization 

The cross-cutting and brecciating MO-bearing aplite granite is the youngest phase of 
the Tepasto stock. In contrast to the other Nattanen-type complexes, the aplite granite 
shows recrystallization and deformation textures. Alteration is encountered in varying 
degrees of intensity and extent. Local quartz-muscovite greisens, small fissures and 
patches filled with quartz and/or mica are enveloped in more wide-spread weak 
sericitization (Fig. 17). Greisen bodies occur as small (0 - 10-30 cm) irregular zonal 
spheres or pipes with quartz-rich margins transitionally changing to muscovite-rich 
centres. The greisen bodies grade into relatively unaltered aplite granite within very short 
distances. 



The aplite granite contains molybdenite with minor chalcopyrite and pyrite as the 
main sulphide minerals. Sphalerite, hematite, covellite and bornite occur incidentally. 
The bulk of the molybdenite occurs as dispersed rosettes (0 - 0.5-2 cm) surrounded by 
a yellow alteration rim. The sites of the rosettes are interpreted as "bubbles" that 
formed during secondary boiling of the shallow-level late-stage granite, and were later 
invaded by mineralizing MO-bearing restite liquid. 

Other MO mineralizations (Figs. 12 and 18) with molybdenite rosettes similar to the 
Tepasto occurrence contain less molybdenite, with no or only weak greisenization, and 
less voluminous host aplite granites. The aplite granites of the Tepasto complex also 
differ in trace element contents from other Nattanen-type late-stage phases, for example, 
being richer in Li, Cu, CS, Ta and U, and poorer in F, CO, Zr, Ba, La and Th (Figs. 25 
and 26, Table 16). 

The Tepasto aplite granite and the other granite types are not so anomalous or 
specialized in trace elements as the greisens, which are very rich in Rb, Li, Nb, Ga, Sn, 
Th and F. The Nattanen-type granite complexes cannot therefore be regarded as tin 
granites, which is, of course, consistent with the magnetite-series nature of the Nattanen- 
type granites. However, the lack of tectonic control and geochemical halos in the 
mineralization, and the distribution of ore minerals and disseminated coarse-grained 
molybdenite rosettes indicate that the MO mineralization of Tepasto is different from 
porphyry-type mineralizations, too. Many features suggest that the Tepasto MO 
occurrence and greisenization are local phenomena associated with the voluminous, 
flat-lying, dyke-like aplite granite at the top of the shallow-level, barren granite stock. 
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