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The volcanic rocks of the Kolari area belong to the Middle Lapland 
Schist Belt and are divided into the Kolari and Teuravuoma Formations. 
The Teuravuoma Formation is composed of metalavas. The association of 
the pyroclastic metavolcanics, epiclastic, and chemical metasediments 
with diabases is characteristic of the Kolari Formation. The Teura- 
vuoma Formation is placed stratigraphically in the Lower Lapponi Group 
and the Kolari Formation in the Upper Lapponi Group. The diabases 
(approx. 2.0 Ga) give the minimum age for the pyroclastic rocks of 
the Kolari Formation. 

The geochemical character of the metalavas in the Teuravuoma Formation 
is mainly komatiitic. Fe- and Ti-rich tholeiitic metalavas occur only 
occasionally. The komatiitic rocks form a continous suite having a 
MgO content range from 23 X to 5%. The Ti02 content varies between 
0.4-0.8 % and the A1203/Ti02 ratio is chondritic (approx. 20). The 
MgO content of the extruded melt probably did not exceed 15 1. More 
MgO-rich rocks have been enriched by olivine phenocrysts. The LREE- 
enriched REE-patterns (LaN/Yb = 2.5-4.6) and the low Ti/Zr (approx. 
55), Ta/La, Ta/Th and P/Zr ratios of the komatiitic rocks suggest 
contamination in the upper crust. The reduction of the MgO content to 
5 X was due to crystal fractionation after contamination. 

The pyroclastic schists of the Kolari Formation are mainly tholeiitic. 
Some of their immobile trace element and lanthanoid patterns resemble 
those of the recent ocean floor tholeiites (MORB) while others resem- 
ble those of the island arc tholeiites (IAT). The mobile elements (K, 
Rb, Ba) are enriched. The differentiated diabases associated in the 
Kolari Formation geochemically resemble pyroclastic schists. There are 
hints of calc-alkalic extrusions in places in the Kolari Formation. 

The komatiitic lavas of the Teuravuoma Formation extruded in an ex- 
tensional stage in a rift of the Archean gneiss craton. The Kolari 
Formation was deposited after the extension in calm, shallow marine 
conditions. The next stage was a peneplane one. The fluvial metasedi- 
ments deposited after this stage indicate possible vertical movements 
and weathering related to the beginning of Svecofennian orogeny. This 
orogeny caused a polyphase deformation and a low-high grade metamor- 
phism. A synorogenic (approx. 1.9 Ga) and late orogenic (approx. 1.8 
Ga) magmatism is related to the orogeny. 
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1 JOHDANTO 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) perusti tammikuussa 1984 Lapin vulka- 
niittiprojektin (LVP) toteuttamaan viisivuotista tutkimusohjelmaa. 
Projekti tutkii vulkaanisten muodostumien ominaisuuksia niiden synty- 
olojen selvittamiseksi ja luokitteluperustan luomiseksi malmi- ja mi- 
neraalivarojen etsintaa varten. 

LVP:n organisaation runkona on Pohjois-Suomen aluetoimiston kalliope- 
ratutkimusryhma. LVP:n Kolarin alueen (kuva 1) tutkimuksista vastasi 
kirjoittaja. Kolarin alueella tarkoitetaan tassa yhteydessa Kolarin 
(2713) 1:100000 karttalehden aluetta seka osia Kurtakon (2731) ja Kih- 
langin (2714) karttalehtien alueista. Maastotutkimukset suoritettiin 
pUiosin kesan 1985 aikana. 



2.1 Kallioperakartoitus 

Jaaravinsaa lukuun ottamatta Kolarin alueen LVP:n kaikissa kohteissa 
(kuva 1) suoritettiin kallioper~kartoitus (ks. LVP:n vuosikertomus 
1985). Kallioperakartoitus oli kkiytannössa tutkimusojien 
(060-084-LVP-85), pintaprofiilien (701-,707-709-LVP-85) seka hajapal- 
jastumien (407-412-LVP-85) detaljikartoitusta. Detaljikartat piirret- 
tiin yleensa mittakaavaan 1:200. Paaosin työn suorittivat luonnont. 
kand. J. Rantataro ja yliopp. J. Rissanen. 

2.2 Geofysikaaliset tutkimukset 

Kaakkoiskulmausta lukuun ottamatta Kolarin alueelta oli olemassa Rau- 
taruukki Oy:n (RR Oy) aerogeofysikaalinen matalalentokartasto. Tasol- 
taan vaihtelevan kartta-aineiston vuoksi maanpintalinjamittauksia teh- 
tiin kuitenkin runsaasti. Tutkimusten aikana ilmestynyttl GTK:n Kur- 
takon karttalehden (2731) matalalentokartastoa ja bouguer-anomalia- 
karttaa kiiytettiin hyvaksi. 

Talvella 1985 suoritettiin magneettisia ja VLF-R-mittauksia (ks. Lan- 
ne 1986). Mittauksilla tasmennettiin geofysikaalisia tietoja kaivua, 
kairausta seka geologisia tutkimuksia varten. Kesalla 1985 luodattiin 
vasaraseismisesti irtomaiden paksuuksia kaivukohteissa. AMT-mittauk- 
sia tehtiin 35 pisteessa, joista paaosa keskittyi Aarean-Luntanginkan- 
kaan alueen stratigrafian selvittelyyn. Lisaksi Siukovaaran kohteessa 
tehtiin n. 4.5 km:n painovoimamittauslinja. Mittauksista vastasi geo- 
fyysikko E. Lanne. Kertyneesta niiyteaineistosta on vuoden 1986 aika- 
na tehty petrofysikaaliset mittaukset. Kvalitatiivisten tulkintojen 
ohella geofysikaalisesta aineistosta on tehty kvantitatiivisia malli- 
tulkintoja. Tulkinnat teki geofyysikko E. Lanne. 

LVP:n Kolarin alueen tutkimusojien kaivu keskitettiin Siukovaaran koh- 
teeseen (LVP:n vuosikertomus 1985). Ojia kaivettiin myös Pissilehdos- 
sa. Urakoitsija P. Heikkilii kaivoi ja puhdisti tutkimusojat (062-064-, 
066-084-LVP-85), joita kertyi yhteensa 850 m. Toimintaa valvoi työn- 
johtaja J. Kariniemi sijaisenaan R.Lampela. LVP:n tutkimuksissa kay- 
tettiin hyvaksi myös GTK:n aikaisemmin kaivattamia tutkimusojia 
(060-061, 065-LVP-85). 

2.4 Syvakairaus 

LVP:n Kolarin alueen syvtikairaus keskitettiin Siukovaaran (Rl, R2) ja 
Pohjasenvaaran (R3, R4, R5) kohteisiin (Vaananen 1986). 



Syvakairauksen, yhteispituudeltaan 1428 m, urakoi Suomen Malmi Oy. 
GTK:n taholta kairausta valvoi tutkimusassistentti S. Aaltonen. Kaira- 
sydamien raportoinnin suoritti kirjoittaja. 

LVP:n kairasydamien lisaksi tutkittiin Rautaruukki Oy:n Jaaravinsan 
kairasydamet (Rl/RR ja R2/RR) ja niista otettiin myös naytteita. 

2.5 Petrografiset tutkimukset 

Naytteista tehtiin n. 550 kpl ohuthietta GTK:n Rovaniemen aluetoimis- 
tossa. Ohuthieden mikroskopoinnin suorittivat fil. kand V. Kortelai- 
nen, luonnont. kand J. Rantataro ja ylioppilas A. Vitikka. 

2.6 Geokemialliset tutkimukset 

Yhteensa 539 naytteesta analysoitiin XRF-menetelmalla paaalkuaineet 
Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, ja P, seka hivenalkuaineet S, V, 
Cr, Cu, Ni, Zn, Zr, Ba, ja Sr (A5-paketti) RR Oy:n Raahen labora- 
toriossa. Hivenalkuaineet Sc, Cr, Ni, Zn, As, Rb, Mo, Ag, Sn, Sb, 
Cs, Ba, La, Sm, Lu, Ta, W, Au, Th ja U (E-paketti) analysoitiin Val- 
tion teknillisessa tutkimuskeskuksessa (VTT) neutroniaktivointimene- 
telmalla (INAA). 47 naytteesta analysoitiin INAA-menetelmalla VTT:ssa 
lantanidit (REE) La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb ja Lu. Analyysit tallen- 
nettiin tietokoneelle ja kitsiteltiin ja tulostettiin HST-ohjelmistolla 
(Kaivosoja b Koivumaa 1984). 

3 GEOLOGISET YLEISPIIRTEET KOLARIN ALUEELLA 

Kolarin alue kuuluu osana Keski-Lapin liuskevyöhykkeeseen. Vyöhyk- 
keella on jatkeet Pohjois-Ruotsiin ja Kiirunan alueen kautta edelleen 
Pohjois-Norj aan (ks . Pohjoiskalottiproj ekti 1987) . 
Kolarin alueen (kuva 1) pohjoisosa on suhteellisen hyvin paljastunut 
ja malmiensa vuoksi hyvin tutkittu (vrt. esim. Hiltunen 1982). Poh- 
joisosan kalliopera sisaltaa myös rakennepiirteista informaatiota an- 
tavia johtavia ja magneettisia kerroksia, joiden seuranta on peitteis- 
ta huolimatta suhteellisen helppoa. Sensijaan alueen etelaosa on 
erittain heikosti paljastunutta ja selkeat johtavat tai magneettiset 
kerrokset puuttuvat. Teuravuoman, SW-NE-suuntaisen, 10 km levean ja 30 
km pitkan suoalueen (kuva 1) oletettiinkin aikaisemmin koostuvan eri- 
laisista gneisseista, jotka ovat vallitsevia Kolarin alueen kaakkois- 
kulmassa. Gneissialue oletettiin todellista laajemmaksi (vrt. E. Mik- 
kola 1936, Silvennoinen ym. 1979, Simonen 1980 ) .  GTK:n kalliopera- 
osaston v. 1983 suorittama iskuporaus jarealla kalustolla poikki Teu- 
ravuoman, kaivinkoneella suoritettu montutus v. 1984 seka v. 1985 
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LVP:n tekemat kolme syvakairausreikaa (R3, R4, R5) Pohjasenvaarassa 
osoittivat, etta Teuravuoman alueen tyypillinen kivilaji on mafinen 
mantelikivi. Kaakkoiskulman gneissien ja vulkaniittien kontakti oli 
tallöin saatu oikeaan paikkaan, n. 6 - 10 km etelammaksi. 

Kaakkoiskulman gneissit ovat migmatiittisia ja niista puuttuvat pri- 
maaripiirteet. Migmatiittisten gneissien paalle sijoittuvassa arkoosi- 
gneissipatjassa tavataan sedimenttipiirteita. 

Kolarin alueen pohjoisosassa on laajoja metasedimenttikivialueita. 
Pohjoisosan metasedimentit ovat vaihtelevasti metamorfoituneita kvart- 
siitteja, arkoosigneisseja ja kiillegneisseja. Primaarirakenteita ta- 
vataan runsaasti etenkin jatulisiksi arvioiduissa metasedimenteissa 
(ks. kuva 2). Suprakrustisiin muodostumiin on tunkeutunut myös huo- 
mattavia gabro- ja granitoidi-intruusioita. 

Merkittavimmat intrusiivikivet ovat ns. Haaparanta-sarjan (Ödman ym. 
1949, A. Mikkola 1949) montsoniitit ja gabrot seka Kihlangin gra- 
niitti. E. Mikkola (1941) nimitti intrusiivikivet vastaavasti Sye- 
niitti-sarjaksi ja Lina-graniitiksi. Haaparanta-sarja on ialtaan n. 
1850 - 1885 ja Kihlangin graniitti n. 1805 Ma (Geologinen tutkimuslai- 
tos 1978, 1984; Rastas 1980, Hiltunen 1982). Mainittakoon myös ika- 
ryhmaa n. 2000 Ma (Hiltunen 1982) edustavat diabaasit, joita tavataan 
vulkaniiteissa. 

4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET KOLARIN ALUEELLA 

Kolarin alueen geologian paapiirteet esitti ensimrntiisena E. Mikkola 
(1936) laatimassaan Muonion 1:400000 kivilajikartassa ja kivilajikart- 
tojen selityksessa lehdille Muonio, Sodankyla ja Tuntsajoki (Mikkola 
1941). Kolarin aluetta sivuavia tutkimustuloksia oli julkaistu aikai- 
semminkin (Hackman 1927). 

Geologian tutkimuskeskus jatkoi Kolarin alueen kartoitusta 
1970-luvulla. Aluetta koskevat lahinnä 1:100000-mittakaavaiset kal- 
lioperakartat 2713 Kolari (Vaananen 1984), 2714 Kihlanki (Lehtonen 
1981) ja tekeilla oleva 2731 Kurtakko (Va€inanen). Kartoitustyön poh- 
jalta Vaananen (1982) on kasitellyt Kolarin alueen metamorfoosia. 
Aluetta sivuaa myös Rastaan (1984) laatima Kittilan 2732 kalliopera- 
kartta ja Kittilan alueen stratigrafiatulkinta (Rastas 1980), Lehto- 
sen (1988) Lansi-Lapin granitoideja ja Rantataron (1988) Kallon grani- 
toidimassiivia kasittelevat opinnaytteet. Kolarin alue sisaltyy Poh- 
jois-Suomen stratigrafiaa kasittelevaan yhteenvetoon ja karttaan 
(Silvennoinen ym. 1980), seka Pohjoiskalottiprojektin karttaan 
(Pohjoiskalottiprojekti 1987) . 



LVP:n työn pohjaksi laadittiin Keski-Lapin stratigrafis-litologinen 
kartta (Lehtonen ym. 1984) ja sen selitys (Lehtonen ym. 1985a) seka 
Lansi-Lapin geologinen kartta (Lehtonen ym. 1985b). LVP:n Kolarin 
alueen alustavissa tutkimustuloksissa on kasitelty vulkaniittien geo- 
kemiaa ja geologista kehitysta (Vaananen 1986, 1987a, 1987b). 

Kolarin alue on ollut tunnettu rautamalmeistaan ja kalkkikivistaan jo 
vuosisatoja. MalminetsintU ja siihen liittyvaa geologista tutkimusta 
on suoritettu jo 1900-luvun alkupuolelta (ks. Borgström 1928). Inten- 
siivisinta ja laajamittaisinta malminetsinta oli 1960-luvulla Otanmaki 
Oy:n ja 1970-luvulla Rautaruukki Oy:n toimesta. RR Oy:n työ tuotti 
Kolarin alueen pohjoisosan merkittavat geologiset selvitykset 
(Hiltunen ja Tontti 1976, Hiltunen 1982). Mainittakoon, etta rauta- 
malmit sisaltavat paikoin kuparia ja kultaa (Hiltunen 1982). 

Shaikh (1964), Lindberg (1976), Kuivasaari (1980) ja Hiltunen (1982) 
ovat kasitelleet opinnaytteissaan Kolarin alueen rautamalmeja. Kolarin 
rautamalmeja ovat kirjoituksissaan kasitelleet myös T. Mikkola (1960), 
Schmidt (1960), Stigzelius ja Ervamaa (1962) ja mm. Makela ja Tammen- 
maa (1978). Äkasjoensuun kalkkikiviesiintymaa on kasitellyt opinnayt- 
teessaan Lackschewitz (1958). 

Ruotsin puolella suoritetut lukuisat tutkimukset sivuavat my6s Kolarin 
aluetta (vrt. Geijer 1931, Ödman 1939, Erikson 1954, Lindroos 1974, 
Padget 1970 ja 1977, Lindroos & Henkel 1981). 

Kolarin aluetta koskevia stratigrafiatulkintoja ovat viime aikoina 
tehneet useat tutkijat ( Hiltunen ja Tontti 1976, Rastas 1980, Sil- 
vennoinen ym. 1980, Hiltunen 1982, Lehtonen ym. 1985). Huukin 
(Lindroos 1974, Lindroos ja Henkel 1981) ja Pajalan (Padget 1977) 
karttalehtialueiden kivilajikuvausten ja stratigrafisten tulkintojen 
perusteella voidaan Kolarin alueen suprakrustisia yksiköitii konnektoi- 
da myös Ruotsin puolelle. 

Kolarin alueen suprakrustiset kivet jaettiin (Lehtonen ym. 1985) en- 
nen LVP:n tutkimuksia kolmeen stratigrafiseen paayksikköön, joista 
kaksi alinta luettiin Lapponi-superryhmaan ja ylin Karelia-superryh- 
maan. Stratigrafisesti alimpaan yksikköön sijoitettiin ns. Lapponin 
kvartsiitit, eli Kolarin alueen koilliskulman metasedimentit ja nii- 
hin tallöin rinnastetut Venejarven migmatiittiset gneissit (ks. kuvat 
1 ja 2). Yksikkö vastasi Hiltusen (1982) Niesakero-Kuertunturin kvart- 
siittikompleksia. Kompleksi koostuu paaosin metasedimenteista, joi- 
hin liittyy myös vulkaanista alkuperaa olevia amfiboliitteja (vrt. 
Hiltunen 1982, s. 21). Metasedimentit puhdistuvat ylöspain jopa or- 
tokvartsiiteiksi. Seuraavan yksikön muodostivat Rautuvaara-assosiaatio 
eli Rautuvaara-muodostuma ja Kolarin vihreakivimuodostuma (Hiltunen 
1982). Ohut (50- 150 m) Rautuvaara-muodostuma koostuu ilmeisesti pyro- 
klastista alkuperaa olevista amfiboliiteista, karbonaattikivista, gra- 
fiittipitoisista kvartsimaas~lp~liuskeista, karsirautamalmeista (Cu, 
Au) ja mm. rautamuodostumista. Kolarin vihre~kivimuodostumassa val- 
litsevat pyroklastiset vulkaniitit. Teuravuoman laavakivet (ks. s. 



13). joiden geokemiallista luonnetta ei viela tunnettu, rinnastettiin 
stratigrafisesti pyroklastisiin vulkaniitteihin (Lehtonen ym. 1985). 
Toisaalta Pohjasenvaaran arkoosigneisseja Teuravuoman laavakivien ja 
em. migmatiittisten gneissien valissa ei viela tunnettu. Ylimman sup- 
rakrustisen yksikön muodostivat Jatuliryhman hiekkaiset ja peliittiset 
metasedimentit, joita edustaa mm. Tapojarven kvartsiittimuodostuma 
(Hiltunen 1982). 

Pyroklastiset vulkaniitit ovat konnektoitavissa Huukin alueen ns. Kau- 
nisvaaran jakson (Vihreakivimuodostuma) ja edelleen Pajalan 
(Kaymajarviryhma, Suorsan vihreSkiviryhma) ja Tarennön (Veikkavaaran 
vihreakiviryhma) alueiden vihreakiviin ja niihin liittyviin liuskei- 
siin. Karelia-superryhman metasedimentit ovat vastaavasti konnektoita- 
vissa Huukin (Liuskemuodostuma), Pajalan (Pahakurkkioryhma) ja TBren- 
nan (Pahakurkkioryhma) metasedimentteihin (vrt. Padget 1970, 1977; 
Lindroos 1974, Lindroos & Henkel 1981). 

5 EITOSTRATIGBBFISET YKSIKÖT 

Kolarin alueen stratigrafiatulkinnassa (kuva 2) alin yksikkö on Vene- 
jarvikompleksi. Se on sijoitettu Tuntsa-superryhmaan (vrt. Silvennoi- 
nen 1985). Niesakero-Kuertunturin kvartsiittikompleksi (Hiltunen 
1982) on sijoitettu Alalapponi-ryhmaan. Kompleksin nimi on tassa ra- 
portissa lyhennetty Niesakero-Kuertunturi-kompleksiksi. Kompleksi on 
Kolarin alueen pohjoisosan alin tunnettu yksikkö arkeisen pohjan paal- 
11. 

Pohjasenvaaran tutkimuskohteen ja Teuravuoman mukaan nimetyt muodostu- 
mat, Pohjasenvaara-muodostuma ja Teuravuoma-muodostumat kuuluvat Nie- 
sakero-Kuertunturi-kompleksiin (ks. kuva 2). Kompleksin paalle si- 
joittuu ylalapponinen Kolari-muodostwna, joka vanhastaan tunnetaan 
Kolarin vihreakivimuodostumana (ks. esim. Lindroos 1975, Hiltunen 
1982). Rautuvaara-muodostuma on liitetty Kolari-muodostumaan. Iso 
Pirttivaara- ja Juurakkojarvi-muodostumat kuuluvat puolestaan mahdol- 
lisesti Jatuliryhmaan. Svekofennia-superryhmaa, johon Kolarin alueella 
kuuluvat Haaparanta-sarjan synorogeniset granitoidit ja myöh!4isoroge- 
niset Kihlangin graniitit, ei ole kkisitelty tassa yhteydessa. 

5.2 Vene j arvi-kompleksi 

Kolarin alueen kaakkoiskulman migmatiittiset gneissit on luettu Vene- 
jarvi-kompleksiin. Kompleksi edustaa arkeeista pohjaa ja koostuu palo- 
sin orto- ja paragneisseista seka amfiboliiteista. Kompleksi ei kuu- 
lunut LVP:n tutkimusten piiriin. Kompleksin laajuutta ei tunneta. 
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Fig. 2. Lithostratigraphy of the Kolari area. 
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Pohjasenvaarasta koilliseen suuntautuva Pohjasenvaara-muodostuma ei 
ole paljastunut, mutta se tunnetaan LVP:n Pohjasenvaaran kairausten 
(R5) ja aikaisempien kaivausten perusteella. Pohjasenvaaramuodostuma 
koostuu paaosin arkoosisista gneisseista (kuva 3). Loivasti NW-suun- 
taan kaatuvan muodostuman ylakontakti Teuravuoma-muodostumaan on var- 
sin terava Alakontaktia VenejEirvi-kompleksiin ei tunneta. Paksuudeksi 
on arvioitu muutamia satoja metreja. 

Teuravuoma-muodostuma on rajattu yhtenaisen negatiivisen magneettisen 
anomalia-alueen (vrt. Kolari-muodostuma) ja positiivisen painovoima- 
nomalian perusteella. Muodostuma kasittaa k2yttinnöllisesti katsoen 
Teuravuoman suoalueen (kuva 1). Muodostuman kontaktin luonnetta Kola- 
ri-muodostumaan ei varmuudella tunneta. Teuravuoma-muodostuman pak- 
suus on arviolta 1 - 1.5 km. 

Muodostuman geologinen kuva perustuu paaosin Pohjasenvaaran kolmeen 
syvakairausreikaan R3, R4 ja R5. Lisaksi tutkimussaineistoa saatiin 
Pissilehdon kohteesta. Muodostuma koostuu paaosin massamaisista ja 
mantelipitoisista metalaavoista (kuva 3). 

Kolari-muodostumaan sisaltyvat Kolarin kirkonkylasta koilliseen ja 
toisaalta Aareasta pohjoiseen suuntautuvat pyroklastiset vulkaniittia- 
lueet, jotka on rajattu voimakkaiden positiivisten magneetisten anoma- 
lioiden perusteella. Vulkaniittialueiden jatkeet kaytannöllisesti 
katsoen yhtyvat Ruotsin puolella (vrt. Padget 1977, Lindroos 1974, 
Lindroos ja Henkel 1981). Hiltunen (1982) jakoi Kolarin pyroklastiset 
vulkaniitit Siekkijoen ja Kolarin vihreakivimuodostumiin. 

Kolari-muodostuma koostuu paaosin mafisista pyroklastisista vulkanii- 
teista. Siihen liittyy myös peliittisia liuskeita, silttikivia, kar- 
bonaattikivia, mustaliuskeita, kvartsiraitaisia Fe-muodostumia, Fe- 
malmeja (Rautuvaara-assosiaatio) ja mm. diabaaseja (n. 2000 Ma). Ko- 
lari-muodostuma on n. 1 km paksu (ks. Hiltunen 1982, s. 13). 

Siukovaaran kohde ymparistöineen on ollut paljastuneisuutensa ja si- 
saltamiensa malmiviitteiden vuoksi (vrt. E. Mikkola 1941, s. 95 - 96) 
varsin hyvin tunnettu osa Kolari-muodostumasta (ks. Hiltunen 1982, 
s. 29-35). Luntanginkankaan ja Jaaravinsan kohteet ovat Kaunisvaa- 
ran jakson Suomen-puoleisella jatkeella (Lindroos 1974, Lindroos & 
Henkel 1981). Toisaalta kohteet edustavat Siekkijoen vulkaniittimuo- 
dostumaa, joka koostuu paaosin intermediäarisista ja emaksisista tuf- 
fiittisista amfiboliiteista, seka grafiittiliuskeista ja karbonaatti- 



kivista (Hiltunen 1982). Kaunisvaaran jaksossa ja Pajalan alueella on 
osa amfiboliiteista tulkittu myös laavasyntyisiksi (Lindroos 1974, 
Lindroos & Henkel 1981, Padget 1977). Luntanginkankaan kohteessa 
ovat Luntanginkankaan-Jaaravinsan alueen merkittavimmat paljastumat. 
Kohteen vanhastaan tunnettu kivilajiseurue on sarvivalkelyhdeliuske- 
kvartsiitti-karbonaattikivi (Mikkola 1941, s . 95). Palj astumien va- 
hyyden vuoksi RR Oy:n Jaaravinsan (ks. Hiltunen 1982, kuva 18) kaira- 
sydamista R1 ja R2 valittiin naytteita. R1 ja R2 lävistiiv2t muodostu- 
man tyypillisen amfiboliitti-grafiittiliuske-karbonaattikivi-assosi- 
aation. 

5 .6  Iso Pirttivaara- ja Juurakkojiirvi -muodostumat 

Heikosti paljastunut Iso Pirttivaara- muodostuma Kolarin alueen lou- 
naisosassa (kuva 2) on rajattu lahinna geofysiikan perusteella. Ison 
Pirttivaaran paljastumien perusteella muodostuma koostuu metagrau- 
vakka-, konglomeraatti- ja kvartsiittikerroksista (kuva 4). Muodos- 
tuman paksuutta ei tunneta. 

Juurakkovaaran eteläpuolitse, Juurakkojarven kautta koilliseen swun- 
tautuva Juurakkojarvi-muodostuma on lounaispaastaan suhteellisen hyvin 
paljastunut. Juurakkojarvi-muodostuma on rinnastettu stratigrafisesti 
Iso Pirttivaara -muodostumaan ja se koostuu kvartsiiteista ja arkoosi- 
ja kiillegneisseista. Juurakkojärvi- ja Iso Pirttivaara -muodostumien 
on tulkittu sijoittuvan stratigrafisesti Kolari-muodosturnan päalle. 
Toisaalta ne on rinnastettu stratigrafisesti Hiltusen (1982) Tapojar- 
ven kvartsiittimuodostumaan Kolarin alueen luoteisosassa. 

6 TUTKIWSKOHTEIDEN GEOLOGIA 

Kolarin alueen tutkimuskohteet valittiin v. 1985 kaytettavissa olleen 
geologisen taustamateriaalin ja geofysikaalisten mittausten pohjalta 
(ks. Väänänen 1986). Paljastumaolosuhteet vaikuttivat huomattavasti 
kohteiden valintaan. Kohteet valittiin kattamaan Kolarin alueen vul- 
kaaniset muodostumat (kuva 2) seka mahdollisuuksien mukaan vulkaanis- 
ten muodostumien alle ja paalle sijoittuvat metasedimenttimuodostumat. 

Pohjasenvaaran kohde sijoittuu Teuravuoma-muodostuman ja Pohjasenvaa- 
ra-muodostuman kontaktiin. Pissilehdon kohde on puolestaan Teuravuo- 
ma-muodostuman yläosassa. Siukovaaran kohde sijoittuu Kolari-muodos- 
tuman ja Juurakkojarvi-muodostuman kontaktivyöhykkeeseen. Aarean-Lun- 
tanginkankaan ja Jaaravinsan kohteet jaavat kokonaan Kolari-muodostu- 
man piiriin. Ison Pirttivaaran kohde edustaa leikkausta Iso Pirtti- 
vaara -muodostumasta. 
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6.2 Pohj aseavaara 

Pohjasenvaaran kohteessa (kuva 3) tutkittiin Teuravuoma-muodostuman 
alaosaa.kairaamalla (R3, R4, R5) . Teuravuoma-muodostuman ja alle j 88- 

v3n Pohjasenvaara-muodostuman kontakti lavistettiin reitissa R5. Kon- 
taktiin on tunkeutunut n. 0.5 m paksu kvartsijuoni. 

Teuravuoma-muodostuma on Pohjasenvaara-muodostuman kontaktissa varsin 
loiva-asentoinen ja deformoitunut. Kauempana kontaktista, kairansydil- 
missa R3 ja R4 Teuravuoma-muodostuman liuskeisuus- ja kerroskaateet 

ovat jyrkkia. Muodostuman paksuus on arviolta n. 2 kilometri&. 
Laavat koostuvat amfiboliittisista, vuorottelevista mantelirakentei- 
sista ja massamaisista kerroksista. Ylinna Pohjasenvaara-muodostumassa 
on ohut (n. 1 m) kerrostuma, jossa vuorottelevat 1 - 20 cm paksut 



amfiboliitti-, arkoosi- ja kvartsiittikerrokset. Kerrostumasta alas- 
pain (n. 18 m) muodostuma on biotiittiraitaista puhdistuen edelleen 
koostumukseltaan arkoosiseksi. Liuskeisuus ja raitaisuushavaintojen 
perusteella muodostuman kaade on hyvin loiva, n. 10 astetta. 

Laavakive t 

Laavakivet koostuvat paaosin vuorottelevista, manteleita sisaltavista 
ja massamaisista amfiboliittikerroksista. Amfiboliitit ovat yleensa 
keskirakeisia (n. 0.02 - 2.0 mm). Mantelirakenteita lukuun ottamatta 
primaarirakenteet tai -mineraalit eivat ole deformaation ja metamor- 
foosin vuoksi sailyneet. R4:sta tehtyjen havaintojen perusteella laa- 
vojen paksuus nayttaa vaihtelevan n. 1.5:sta 6 metriin. Mafisimmat 
massamaiset osat laavan ala- ja keskiosissa ovat todennaköisesti haja- 
rakeista rikastuneita. Kauttaaltaan massamaisia laavojakin nayttaa 
esiintyvan. 

Manteleita sisaltavien kerrosten paarnineraalit ovat vaaleahko sarvi- 
valke, plagioklaasi (An n. 25- 40 ) ,  biotiitti ja kvartsi, joka ma- 
fisissa tyypeissa esiintyy vain aksessorisena. Mantelit (n. 0.3 - 40 
mm) ovat selvasti tunnistettavina vaaleina lisseina tai ohuina voimak- 
kaasti venyneina viiruina. Tyypilliset aksessoriset mineraalit ovat 
titaniitti, zirkoni, kalimaasalpa, apatiitti, kuparikiisu, rikkikii- 
su ja magneettikiisu. Mantelit ovat paaosin kvartsin ja plagioklaasin 
tayttamia. Joskus manteleissa tavataan kuparikiisua. Tyypillisia 
muuttumistuloksia ovat plagioklaasissa serisiitti, epidootti ja karbo- 
naatti. 

Massamaiset felsisemmat kerrokset koostuvat paaosin vaihtelevasta maa- 
rasta plagioklaasia, sarvivalketta, biotiittia ja kvartsia. Mafi- 
sista tyypeista kvartsi puuttuu ja plagioklaasin maara on vahainen. 
Tummimmat kerrokset koostuvat paaosin tremoliitti-aktinoliitista ja 
biotiitista tai yksinomaan amfibolista, toisin sanoen ne ovat ultrama- 
fisia. Tyypillisia aksessoreja ovat magneetti- ja kuparikiisu, apa- 
tiitti, titaniitti ja zirkoni. Satunnaisesti tavataan lisaksi varsin 
karkeita, poikkeuksellisen runsaasti kiisupirotetta (magneetti-, 
kupari-, rikkikiisu) sisaltavia Fe-rikkaita (ks. s. 45) massamaisia 
laavakivia. 

Laavakivet ovat makroskooppisesti vahvasti suuntautuneita. Manteliki- 
vien suuntaus ilmenee selvasti myös mikrorakenteessa tummien mineraa- 
lien ja linssimaisten manteleiden asettumisena liuskeisuuden mukaan. 
Vaaleat mineraalit ovat uudelleenkiteytyneet granoblastiseksi massak- 
si. Massamaisten kerrosten mikrorakenteessa suuntaus ei ilmene niin 
selvasti kuin mantelikivissa. 



Metasedimentit 

Pohjasenvaara-muodostuman ylin osa on n. 1 m paksu kerrostuma, jossa 
vuorottelevat 1-20 cm paksut amfiboliitti- ja kvartsiittikerrokset. 
Amfiboliittivalikerrokset voivat olla osaksi tuffiittisia ja sisaltaa 
klastistakin ainesta. Kerrostuma nayttaa liittyvan samaan sedimentaa- 
tiosarjaan alla olevien gneissien kanssa. 

Amfiboliitti-kvartsiittikerrostumasta alaspain gneissi jatkuu pyöreah- 
köja kvartsi- ja kalimaas~lp~pallosia (2 - 20 mm) sisaltavana 
biotiitti- ja osaksi myös sarvivalkeraitaisena meta-arkoosina. 
Kvartsi- ja kalimaas8lp~palloset ovat selvasti pyöristyneita ja siten 
sedimenttiperaisia. Gneissi on keskirakeista (0,l - 2 mm) ja koostuu 
paaosin kvartsista, plagioklaasista (An n. 25), kalimaasalvLista ja 
biotiitista. Tyypillisia aksessorisia mineraaleja ovat sarvivalke, 
titaniitti, apatiitti, opakki ja zirkoni. Alaspain gneissi puhdis- 
tuu punertavaksi meta-arkoosiksi, joka koostuu paaosin maasalvista ja 
kvartsista. 

6.3 P i s  silehto 

Pissilehdon kohteessa (kuva 3) tutkittiin Teuravuoma-muodostuan ylti- 
osaa kaivamalla kolme tutkimusojaa (079-081-LVP-85) ja detaljikartoit- 
tamalla yksi paljastua-alue (412-LVP-85). 

Tutkimusojat ja paljastumat kattavat 200 - 300 m pitkiin epayhtenaisen 
NW-SE-suuntaisen leikkauksen laavapatjojen poikki. Leikkaus koostuu 
mantelikivista ja massamaisista amfiboliiteista. 

Laavakive t 

Pissilehdon vuorottelevat mantelipitoiset ja massamaiset amfiboliitti- 
kerrokset muistuttavat Pohjasenvaaran laavakivia. Arviot laavojen 
paksuuksista vaihtelevat 2 m:n ja 10 m:n valilla. Geofysikaalisin 
keinoin eroteltujen laavakerrostumien paksuudet ovat 100 - 500 m (kuva 
3). Tutkimusalueeseen liittyy kloriittipitoisia ja osaksi voimakkaas- 
ti liuskeisia osia. 

Tutkimusojan 081-LVP-85 S-osa (n. 50 m), tutkimusoja 080-LVP-85 ja 
paljastuma-alue 412-LVP-85 edustavat tutkimusalueen suhteellisen de- 
formoitumattomia osia, joissa ei tavata kloriittia. Tutkimusojan 
081-LVP-85 S-osan amfiboliitit ovat massamaisia sarvivalkeamfiboliit- 
teja. Samankaltaista massamaista sarviv8lkeamfiboliittia tavataan 
myös tutkimusojassa 080-LVP-85. Paljastua-alueen (412-LVP-85) amfi- 
boliitit ovat yksinomaan tremoliitti- tai sarviv3lkevaltaista manteli- 
kivea. Kloriittiutunutta vyöhyketta edustavat tutkimusojan 081-LVP-85 
N-osan mantelikivet ja tutkimusojan 079-LVP-85 massamaiset tyypit. 



Paljastua-alueen (412-LVP-85) mantelikivet koostuvat paaosin amfibo- 
lista, plagioklaasista (An n. 30) ja satunnaisesti biotiitista. Ta- 
vallisimmat aksessoriset mineraalit ovat magneettikiisu, kuparikiisu, 
epidootti ja apatiitti. Mantelien taytteena on kvartsia, plagioklaa- 
sia ja kiisuj a. Palj astma-alueen mantelikivissa on j alj ella satun- 
naisesti subofiittisia rakennepiirteita, jotka kuitenkin yleensa 
peittyvat amfiboliverkoston alle. Kloriittipitoiset (81-LVP-85) man- 
telikivet koostuvat paaosin vaihtelevista maarista plagioklaasia (n. 
An 25), tremoliitti-aktinoliittia, kloriittia, kvartsia ja biotiit- 
tia. Kvartsipitoisuus on paikoin silmiinpistavan suuri. Tyypillisia 
aksessorisia mineraaleja ovat rutiili, magneettikiisu ja kuparikiisu. 
Mantelien taytteena on lahes yksinomaan kvartsi. Kloriittipitoisten 
amfiboliittien mantelit (n. 0.5 - 25 mm) ovat pyöreahköja ja venynei- 
ta. Paljastuma-alueen manteleissa tavataan epamaaraisia, primaareja 
rakkulamuoto j a. 

Massamaisen sarvivalkeamfiboliitin (080-,081-LVP-85) subofiittiset ja 
glomeroporfyyriset primaaripiirteet lahes peittyvat biotiittisulkeumia 
sisaltavan amfiboliverkoston alle. Plagioklaasiliistakkeet (An n. 25) 
ovat yleisesti uudelleenkiteytyneet hienorakeiseksi granoblastiseksi 
massaksi. Amfiboli on sinivihreaa sarvivalketta ja antofylliittia. 
Kloriittipitoisille massamaisille tyypeille (079-LVP-85) on ominaista 
kloriittimatriksi, jossa esiintyy suuntautumattomia tremoliitti-akti- 
noliittisalöja ja kaksostumattomia plagioklaasiliistakkeita (An n. 
40). Tyypillisia aksessorisia mineraaleja ovat rikkikiisu, kupari- 
kiisu ja ilmeniitti. Kloriittipitoisiin tyyppeihin liittyy myös gra- 
noblastisia kvartsijuonia tai mahdollisesti kvartsirikkaita kerroksia. 

6 . 4  Siukovaara 

Kohteesta saatiin pintaprofiilien ja kairausten avulla n. 1,5 km pit- 
kg, N-S-suuntainen suhteellisen yhtenainen leikkaus (kuva 4: A-B), jo- 
ka alkaa Juurakkojarvi-muodostumasta ja jatkuu Kolari-muodostumassa. 

Leikkaus alkaa Juurakkojarvi-muodostuman kvarsiiteilla ja kiillegneis- 
seilla (061-EVP-85) ja jatkuu etelaan Kolari-muodostuman kerrallisilla 
kiisupitoisilla silttikivilla (060-LVP-85). Silttikivet vaihettuvat 
skapoliitti-, diopsidi- ja karbonaattipitoisiksi liuskeiksi ja edel- 
leen karbonaattikiveksi. Profiili jatkuu (R2) kerrallisten kiille- ja 
amfiboligneissien (metasedimentteja) ja amfiboliittien (tuffiitteja) 
vuorottelevilla kerroksilla. MyBs ohuita silttikivi-, arkoosigneissi- 
ja karbonaattikivivalikerroksia esiintyy. Metasedimenttien ja tuf- 
fiittien koostumusvaihtelu on aukoton, mika johtuu vulkaanisten ja 
epiklastisten rapautumisaineksien sekoittumisesta. Profiilin S-osassa 
on runsaasti tuffeiksi tulkittuja amfiboliitteja. 

Leikkauksen massamaiset amfiboliittivalikerrokset ovat diabaaseja. 
Huomattavimmat diabaasit ovat differentioituneet kerrosjuoniksi. 
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Ne ovat useita kilometreja pitkia ja muutamia satoja metreja paksuja. 
Diabaasien ika on n. 2000 Ma (Hiltunen 1982). 

Siukovaaran kohteen profiili edustaa yhtenaista mafisten vulkaniittien 
ja metasedimenttien kerrossarjaa muuntuen vulkaniittivaltaisesta sedi- 
menttivaltaiseksi N-suuntaan, joka varsin luontevasti sopisi ttiytty- 
van altaan kerrostumien nuorentumisen suunnaksi. 

Pyroklastiset liuskeet 

Tuffiitit ilmaantuvat metasedimenttikerrostumiin Siukovaaran kohteen 
profiilin N-osassa liittyen valikerroksina lahinna kiilleliuskeisiin 
(060-LVP-85). Tuffiittien maara lisaantyy profiilissa epa- 
s~~nn6llisesti S-suuntaan. Yleensa tuffiitit sisalttivat siina maarin 
amfibolia, ettti voidaan puhua amfiboliitista. Kuten aikaisemmin on 
todettu, tuffiittien ja metasedimenttien valilla on aukoton koostu- 
musvaihtelu, joka on aiheuttanut luokitteluongelmia (vrt. Schmid 
1981). Ongelmia on tuottanut myös tuffiittien ja tuffien erottaminen. 
Tuffiitteja nimittain esiintyy valikerrospatjoina profiilin S-osan 
tuffeissa. 

Tuffiiteissa on tavattu samankaltaisia primaarirakenteita kuin kiille- 
liuskeissa ja -gneisseissa. Niissa nakyy erittain hyvin lajittuminen 
sarvivalketta runsaasti sisaltaviin mafisiin ja vaaleita mineraaleja 
runsaasti sisaltaviin lahes felsisiin kerroksiin. Tuffiittien tyypil- 
liset paamineraalit ovat sarvivalke, plagioklaasi (An 20-40), kvart- 
si, biotiitti, magnetiitti ja paikoin skapoliitti. Tyypilliset akses- 
soriset mineraalit ovat apatiitti, zirkoni, turmaliini seka rikkija 
kuparikiisu. Sarvivalkkeen sijasta tai sen ohella tavataan koostumuk- 
sesta riippuen tremoliitti-aktinoliittia ja toisaalta kummingtoniit- 
ti-gruneriittia tai antofylliitti-gedriittia. Kummingtoniitti esiin- 
tyy usein sarvivalkkeen kanssa homoaksiaalisesti. Mafisimmat kerrok- 
set ovat sarviviilke- ja diopsidirikkaita. Paikoin tavataan epidootti-, 
karbonaatti-, granaatti- ja diopsidirikkaita valikerroksia. Tuffiit- 
tien raekoko on 0,2 - 1 mm:n luokkaa. 

Tuffeiksi tulkitut amfiboliitit (vrt. Schmid 1981) ovat tyypillisia 
profiilin S-osassa (077, 078, R1, 065, 072, 073, 075). Tuffit 
ovat yleensa mafisia, mutta lahes felsisiakin kerroksia tavataan. 
Tuffien kerroksellisuus on kehittynyt selvasti heikommin kuin tuffiit- 
tien. Tosin tuffeissa on tavattu selkeatakin kerroksellisuutta ja jopa 
kerrallisuutta, jolloin tuhkapulssien kontaktit ovat myös teravat. 
Kerrosten sisainen rakenne on massamainen. Tuffit koostuvat paaosin 
sarvivalkkeestti, plagioklaasista (An 20-45) ja kummingtoniitista. 
MySs kvartsi ja opaakki ovat mahdollisia paamineraaleja. Raekoko tuf- 
feissa vaihtelee yleensa n. O.l:sta 1.0 mm:iin, mutta neulamaiset am- 
fiboliprismat voivat olla useita sentteja pitkia. 



Kvartsiitit 

Juurakkojarvi-muodostuman kvartsiitit ovat blastoklastisia arkoosiare- 
niitteja. Kerroksellisuuteen viittaavaa raitaisuutta lukuun ottamatta 
ei selvia sedimenttirakenteita ole makroskooppisesti havaittavissa. 
Tuffiiteissa ja kiilleliuskeissa tavatut (R2) kvartsiittivalikerrokset 
ovat kvartsiareniitteja, arkosiitteja ja arkoosiareniitteja. Raekoko 
on 0.2 - 0,3 mm:n luokkaa. 

Juurakkojarvi-muodostuman kvartsiitit koostuvat paaosin kvartsista, 
kalimaasalvasta, plagioklaasista (oligoklaasi) ja biotiitista. Tuf- 
fiittien (R2) kvartsiittiviilikerroksille on ominaista runsas amfiboli- 
ja opaakkimaara ja toisaalta hyvin vahainen kalimaasllpamaara. Akses- 
sorisina mineraaleina kvartsiiteissa tavataan yleensa opakkia, karbo- 
naattia, titaniittia, apatiittia, turmaliinia ja zirkonia. 

Silttikivet 

Profiilin huomattavin silttikivipatja on n. 50 m paksu. Patjan ja Juu- 
rakkojarvi-muodostuman valissa on ruhje. Toisaalta silttikivet vaihet- 
tuvat S-suuntaan karbonaattipitoisiksi liuskeiksi. Silttikivia esiin- 
tyy myös valikerroksina tuffiiteissa lahinna R2:n alkupaassa. 

Blastoklastisten silttikivien raekoko on 0.05 mm:n luokkaa. Niissa on 
hyvin kehittynyt pienipiirteinen (1 - 10 mm) laminaarinen kerrokselli- 
suus. Kerrallisuus on havaittavissa vaaleiden ja tummien laminoiden 
vaihteluna yleensa opaakin rnaaran mukaan. Sedimenttirakenteista teh- 
dyt top-maaritykset vaihtelivat poimutuksen mukaan. Rapautumispinnal- 
taan silttikivet ovat harmaita tai kiisuista johtuen ruosteen ruskei- 
ta. Silttikivet koostuvat vaihtelivista mUrista kvartsia, plagiok- 
laasia (oligoklaasia-andesiinia), vaaleaa kiilletta, skapoliittia ja 
opaakkia (rikkikiisu, magneettikiisu, kuparikiisu). Kiisut esiinty- 
vat kivessa pölymaisena pirotteena. 

Karbonaattikivet ja karbonaattipitoiset liuskeet 

Profiilin huomattavin karbonaattikivikerros (060-LVP-85) on n. 15 m 
paksu. Muut ovat n. 1 - 2 m:n luokkaa. Karbonaatteja sisaltavat lius- 
keet liittyvat karbonaattikivikerroksiin ja ovat korkeintaan muutamia 
kyrnrneniii metreja paksuja. 

Karbonaattikivet ovat epiipuhtaita. Ne sisaltav~t vaihtelevasti sili- 
kaatteja seka karbonaattipitoisia liuskev~likerroksia ja -sulkeumia. 
Paksuimmasta karbonaattikerroksesta tehty röntgenmaaritys antoi tulok- 
seksi dolomiittia. Silikaatit ovat diopsidia, amfibolia ja mm. bio- 
tiitti-flogopiittia. 



Karbonaattikivikerrokset rajoittuvat teravin kontaktein karbonaattipi- 
toisiin liuskeisiin, jotka edustavat vaihettumistyyppeja ymparistön 
liusketyyppeihin. Karbonaattipitoiset liuskeet koostuvat paaosin 
vaihtelevista maarista plagioklaasia (oligoklaasi), kvartsia, diop- 
sidia, amfibolia, biotiitti-flogopiittia ja skapoliittia. Tyypilliset 
aksessoriset mineraalit ovat karbonaatti, opaakki (magneettikiisu, 
rikkikiisu, kuparikiisu), turmaliini ja apatiitti. Karbonaatin ja 
opaakin mlara yltaa usein pgamineraalien tasolle. 

Kiilleliuskeet ja -gneissit 

Kiilleliuskeita esiintyy etenkin Siukovaaran kohteen profiilin 
N-osassa seka Juurakkojarvi-muodostumassa etta Kolari-muodostumassa. 
Kiilleliuskeet ovat yleisia valikerroksina arkoosigneisseiss~ ja silt- 
tikivissa (060-LVP-85) ja vuorokerroksina tuffiittien kanssa (R2). 
Eriasteiset muunnokset kiilleliuskeista arkoosigneisseiksi ja siltti- 
kiviksi ja toisaalta kiilleliuskeista ja -gneisseista tuffiiteiksi 
ovat tyypillisia. 

Kiilleliuskeissa on tavattu yleisesti veteen kerrostumiseen viittaavia 
rakennepiirteita. Etenkin kerrallisuus on tyypillista. Joitakin ha- 
vaintoja on tehty myös ristikerros- ja kuormituspainerakenteista. 

Kiilleliuskeet koostuvat paaasiallisesti vaihtelevista maarista pla- 
gioklaasia (An 20 - 40), biotiittia, kalimaasEilpZi8, kvartsia, sarvi- 
valkettl, aktinoliitti-tremoliittia ja kiisuja. Aksessorisina mine- 
raaleina tavataan yleensa turmaliinia, zirkonia, apatiittia, tita- 
niittia ja karbonaattia. Kiilleliuskeiden raekoko on 0,2 - 0,5 mm:n 
luokkaa. Kiillegneissit ovat hieman karkearakeisempia ja ne sisalta- 
v8t edella mainittujen lisaksi granaattia ja kummingtoniittia. 

Diabaasit 

Siukovaaran tutkimusprofiilin massamaiset amfiboliitit on tulkittu 
diabaaseiksi. Diabaasit ilmaantuvat profiilin N-osassa (R2-LVP-85) n. 
2 - 7 m paksuina konformeina juonina metasedimentti- ja tuffiittipat- 
joihin. S-suuntaan eli R2:ssa alaspain diabaasit voivat olla jo yli 
30 rn paksuj a. Huomattavimmat diabaasit ovat kerros juonia, j oista 
pohjoisempi (701-LVP-85) on n. 200 m ja etelaisempi (064-071, 
074-075, 702-706) paikoin jopa yli 500 m paksu. Pohjoisemman juonen 
rakenteet ovat varsin yksityiskohtaisesti nahtavissa valtatie 21:n 
kallioleikkauksessa (701-LVP-85). Geofysikaalisten karttojen ja mit- 
tausten perusteella kerrosjuonilla on pituutta useita kilometreja ja 
ne on tulkittu linssimaisiksi. Kerrosjuoniin liittyy leikkaavia n. 
0.5 - 10 m paksuja juonia, joiden koostumus ei poikkea kerrosjuonista. 

Molempien kerrosjuonien havaittiin differentioituneen paapiirteissaan 
siten, etta niiden N-reunat ovat suhteellisen karkearakeiset (3 - 5 
mm) ja koostuvat paaosin sarvivalkkeesta, plagioklaasista (An 20-25). 



diopsidista, kvartsista ja magnetiitista. Titaniitti ja apatiitti 
ovat tyypillisimmat aksessoriset mineraalit. N-reunat on tulkittu 
kerrosjuonen ylaosiksi. S-reunaa kohti eli alaspain juonessa diopsidi 
vahitellen katoaa, sarvivalkkeen mtiarti ja plagioklaasin An-pitoisuus 
kasvavat (n. An 40) seka samalla kvartsin ja magnetiitin osuus vahenee 
aksessoriseksi. Naiden paapiirteiden ohella kerrosjuonessa on nahta- 
vissa suhteellisen pienipiirteista kerroksellisuutta, joka ilmenee 
ohuiden sarvivalke- ja toisaalta plagioklaasirikkaiden raitojen 
(2 - 10 cm) vaihtelua. Kerrosjuonia leikkaavissa juonissa on kapeat 
jtiahtymissaumat (n. 10 cm) sivukivea vasten (701-LVP-85). 

6 . 5  Jaaravinsa 

Jaaravinsan kohteen geologinen kuva perustuu kahteen syvakairausrei- 
kaan Rl/RR ja R2/RR (kuva 4). Niiden perusteella on kysymys yhtenai- 
sestti kerrossarjasta, joka koostuu hienorakeisista tuffiiteista, 
osaksi felsisista silttikivista, seka mustaliuskeista ja karbonaatti- 
kivista. Sarjaan on intrudoitunut intermediaarisia juonikiviii, jotka 
ovat mineraalikoostumuksensa perusteella keratofyyrisia (Hiltunen 
1982). Sarja on lievasti ylikaantynyt ja kaatuu itaan (Hiltunen 1982). 
Ylinna jatulisia liuskeita vasten on karbonaattikivia. Assosiaatio on 
rinnastettu Siukovaaran kohteen kerrossarjaan silttikivi-karbonaatti- 
kivi-tuffiitti (060-, 061-LVP-85, R2- LVP-85). 

Intermediaaristen juonikivien zirkonista tehty ikamaaritys antoi hyvin 
tulkinnanvaraisen ian, n. 2700 Ma (Hiltunen 1982), jota on pidettava 
liian korkeana (vrt. esim. Skiöld 1986). Mahdollisesti juonikivet 
liittyvat geneettisesti Haaparanta-sarjaan (M. Lehtonen 1987, suull. 
tiedonanto) . 

Tuf f iitit 

Tuffiitteihin on luettu mafisia ja felsisempia amfiboliitteja, jotka 
ovat raekooltaan lahes silttiluokkaa (n. 0,l - 0,2 mm). Tuffiittien 
kerroksellisuus on laminaarista. Toisaalta havaitaan kerrallisuutta. 
Muutamasta metrista kymmeniin metreihin paksut tuffiittipatjat vuorot- 
televat silttikivien, mustaliuskeiden ja karbonaattikivien kanssa. 
Kontaktit mainittuihin kivilajeihin ovat vahittaiset ja erilaisia vai- 
hetturnistyyppeja tavataan (s. 24). Tuffiittien raekoko, rakenteet 
ja erilaiset vaihettumistyypit osoittavat pyroklastisen aineksen la- 
jittuneen hyvin rauhallisissa oloissa. Luokittelu tuffiitteihin ja 
vaihettumistyyppeihin on kaytannössa varsin tulkinnanvaraista. 

Tuffiitit koostuvat paaosin vaihtelevista maarista sarvivalketta, 
biotiittia, plagioklaasia (oligoklaasi) ja kvartsia. Sarvivalkkeen 
sijasta tavataan usein aktinoliitti-tremoliittia. Aksessorisina mine- 
raaleina esiintyy yleensa kiisuja, magnetiittia, karbonaattia, apa- 



tiittia, zirkonia ja titaniittia. Jos karbonaatin, kiisun ja magne- 
tiitin maara kohoaa huomattavaksi, liuske on luokiteltu yleensa sedi- 
menttikiveksi. Sarviv2ilkevaltaiset tyypit ovat makroskooppisesti tum- 
mia ja vihertgvia. Ne vaihettuvat vaaleammiksi plagioklaasi-biotiit- 
ti-tremoliitti-valtaisiksi tyypeiksi ja edelleen paaosin plagioklaa- 
sista (albiittia) koostuviksi vaalean harmaiksi silttikiviksi. Brek- 
sioivat karbonaattijuonekkeet ovat tavallisia niin tuffiiteissa kuin 
muissakin Jaaravinsan suprakrustisissa kivilajeissa. 

Felsiset silttikivet 

Felsiset silttikivet (raekoko 0,05 mm:n luokkaa) ovat.plagioklaasiva1- 
taisia, kerrallisia, yleensa hyvin ohutlaminaisia (0.5 - 10 mm:n 
luokkaa) liuskeita. Kerrallisuus ilmenee vaaleampien ja tummempien 
laminoiden vuorotteluna. Silttikivikerrokset ovat yleensa paksuudel- 
taan vain muutamia metreja. 

Felsiset silttikivet koostuvat vaihtelevista maarista plagioklaasia 
(albiitti-oligoklaasi), biotiittia, kvartsia ja tremoliitti-aktino- 
liittia. Tyypilliset aksessoriset mineraalit'ovat opaakki, karbo- 
naatti, titaniitti, apatiitti ja zirkoni. Tyypillinen opaakki on 
pölymaisena pirotteena esiintyva grafiitti. Opaakin maaran kasvaessa 
silttikivet muuntuvat mustaliuskeiksi. Myös kiisuja on yleisesti. 
Puhtaimmat silttikivityypit ovat makroskooppisesti hyvin vaaleita ja 
koostuvat paaosin albiitista ja kvartsista. 

Felsisten silttikivien koostumus johtunee hyvin pitkalle edenneesta 
lajittumisesta. Koostumus poikkeaa niin paljon ymparistön tuffiiteis- 
ta, etta felsiset silttikivet on luettu sedimenttikiviin. Tosin osa 
materiaalista saattaa olla vulkaanista. Mahdollisesti silttikivet 
edustavat kuitenkin primaaristikin felsisia tuhkapulsseja. 

Muut sedimenttikivet 

Mustaliuskeet ja karbonaattikivet muodostavat Jaaravinsan kerrossar- 
jassa huomattavia valikerroksia, jotka voivat olla paksuudeltaan jopa 
n. 50 m. Karbonaattikivien maara lisaantyy ja mustaliuskeiden maara 
vahenee kohteen stratigrafiassa ylöspiiin, eli idasta liinteen pain 
(ks. Hiltunen 1982, s. 36-39). 

Mustaliuskeet vaihettuvat tuffiiteiksi ja toisaalta silttikiviksi. 
Karbonaattikivista tavataan eriasteisia vaihettumistyyppeja tuffiit- 
teihin. Vaihettumistyypit on myös luettu sedimenttikiviin erotukseksi 
edella kuvatuista tuffiiteista. R2:ssa liittyy mafiseen tuffiittipat- 
jaan heikko magnetiittimalmikerros (Hiltunen 1982). 



Intermediiiariset juonikivet 

Intermeditlariset juonikivet ovat useita metreja paksuja. Yli kymmenen- 
kin metria paksuja tavataan. Ne esiintyvat piikipiirteissllan konformis- 
ti em. kivilajeissa usein teravin kontaktein. Paikoin esiintyy kon- 
taktibreksiaa. Makroskooppisesti juonikivet ovat vaaleita, silla ne 
koostuvat paaosin plagioklaasista. Tekstuuriltaan juonikivet ovat 
porfyyrisia ja suuntautumattomia. Plagioklaasihajarakeet (n. 0,2 - 0,3 
mm) ovat oligoklaasia. Ne ovat omamuotoisia, mutta niihin liittyy 
runsaasti karbonaattia, sulkeumina ja etenkin ymparöivinii rakeina. 
Karbonaatin esiintyminen viittaa sekundaarisiin muutoksiin kivessa. 
Perusmassan plagioklaasi (0,l mm:n luokkaa) ei sanottavammin eroa An- 
pitoisuudeltaan hajarakeista. Juonikivet sisaltavat myös vaihtelevia 
maariCL biotiittia, karbonaattia, kvartsia ja joskus sinivihrellta am- 
fibolia. Tyypillisia aksessorisia mineraaleja ovat kiisut, titaniit- 
ti, apatiitti ja zirkoni. Juonikivet ovat mineraalikoostumuksensa 
puolesta keratofyyreja (Hiltunen 1982). 

Luntanginkankaan geologinen kuva (kuva 3) perustuu vahiin ja varsin 
pienella alueella sijaitseviin paljastumiin (407-411-LVP-85). Kohteen 
kivilajiseurue on idasta lanteen: mafinen tuffiitti, karbonaattikivi 
ja ortokvartsiitti. Kerrosjarjestys on tulkittu alimmasta ylimpaan: 
tuffiitti, karbonaattikivi ja ortokvartsiitti. 

Tuf f iitit 

Tuffiitteja tavataan Luntanginkankaan kohteessa seka erillisina pal- 
jastumina etta pitkassa Muonionjoen rantapaljastumassa. Tuffiitit 
ovat tyypillisesti kerrallisia. Kerrallisuus on yleisesti laminaaris- 
ta. Paikoin on nahtavissa flaser-rakenteita muistuttavia piirteita. 
Tuffiittipatjan paksuus lienee satoja metreja. 

Raekokonsa (0.05 - 0.3 mm) puoleste tuffiitit ovat usein luokitelta- 
vissa silttikiviksi. Tuffiitit koostuvat vaihtelevasta maarasta amfi- 
bolia, biotiittia, plagioklaasia (oligoklaasi), kvartsia ja karbo- 
naattia, joka ilmenee ruskeana rapautumispintana. Vahaisten paljastu- 
mien antama puutteellinenkin kuva viittaa samankaltaisiin tyyppeihin 
kuin Jaaravinsassa; tuffiiteista on vaihettumistyyppeja mm. karbo- 
naattikiviin (407-410-LVP-85) ja ilmeisesti mustaliuskeisiin 
(411-LVP-85) samaan tapaan kuin Jaaravinsassa. Tassa tutkimuksessa 
Luntanginkankaan liuskeet on tulkittu pelkastaan tuffiiteiksi. Tuf- 
fiitit koostuvat vaihtelevista maarista amfibolia, biotiittia, pla- 
gioklaasia (oligoklaasi), kvartsia ja karbonaattia. Tyypilliset ak- 
sessoriset mineraalit ovat kloriitti, apatiitti ja zirkoni. 



Karbonaattikivi ja kvartsiitti 

Karbonaattikiveii tavataan kvartsiitin ja edellii mainitun tuffiitin vii- 
lissa. Kontaktit ovat paljastumalla tektoniset (kuva 3). Karbonaatti- 
kivikerroksen paksuus lienee muutamia kymmenia metreja. Kvartsiitti- 
patjan paksuutta ei tunneta. Rantapaljastumalla sita on nahtiivissa 
joitakin kymmenia metreja. 

Rapautumispinnaltaan ruskehtavassa karbonaattikivessl on heikosti ke- 
hittynyt kerroksellisuus. Röntgenmaaritysten perusteella karbonaatti- 
kivi koostuu paaosin dolomiitista. Kvartsiittipatja on rakoiluverkos- 
ton pirstoma. Blastoklastinen tekstuuri ja ristikerroksisuus on kui- 
tenkin paikoin havaittavissa. Hyvin pyöristyneet kvartsijyvaset ovat 
tyypillisia. Kvartsiitti on varsin puhdasta ortokvartsiittia. Mainit- 
takoon myös paikoin tavattavat violetin savyiset valikerrokset. 

6.7 Iso Pirttivaara 

Isossa Pirttivaarassa detaljikartoitettiin E-W-suuntainen n. 100 m 
pitka pintaprofiili (707-709 -LVP-85; n. 100 m) metagrauvakka-, 
konglomeraatti- ja kvartsiittikerrosten poikki (kuva 3: A-B). 

Metagrauvakka luettiin aikaisemmin Lapponiin ja konglomeraatti ja 
kvartsiitti Jatuliin (Lehtonen ym. 1985). Amfiboliittipalloja sisal- 
tavan8 konglomeraatti rinnastettiin Jatulin pohjakonglomeraatiksi tul- 
kittuun Luosujoen konglomeraattiin (Rastas 1980, Hiltunen 1982). 
LVP:n tutkimuksissa metasedimenttien todettiin kuitenkin muodostavan 
jatkuvan sedimentaatiosarjan, jonka aloittaa metagrauvakka ja ylinna 
on kvartsiitti. Sarja on sijoitettu Jatuliin (kuva 2). 

Ristikerroksisuus on sarjan tyypillinen rakennepiirre. Sarja kaatuu 
jyrkasti Unteen, jonne pain se myös nuorenee. 

Metagrauvakka 

Metagrauvakka on megaskooppisesti vihertavanharmaata ja pienirakeista, 
paaosin mafista liusketta, jossa on havaittavissa varsin pienimitta- 
kaavaista kaksi- tai monensuuntaista ristikerroksisuutta ja kvartsi- 
klasteja (0.2 - 5 mm). Ristikerroksisuus on planaaria tai siina on 
erotettavissa kaukalomaisia piirteitii. Mikali ristikerroksisuus ei 
erotu, kivi vaikuttaa massamaiselta amfiboliitilta. Metagrauvakan 
paksuutta ei tunneta. Metagrauvakan aineksessa lienee runsaasti vul- 
kaanista materiaalia. 

Mikroskooppisesti metagrauvakalle on ominaista suuri raekoon vaihtelu 
(n. 0.01 - 5mm). Tekstuuri on blastoklastinen. Kookkaampia, jossain 



maarin pyöristyneita kvartsiklasteja esiintyy kvartsin, sarvivalk- 
keen, vyöhykkeellisen plagioklaasin (An n. 20), magnetiitin, seka 
kalimaasalvan ja biotiitin muodostamassa matriksissa. Paikoin tava- 
taan ilmeisesti vulkaanista alkuperaa olevia kookkaita plagioklaasira- 
keita. Tyypilliset aksessorit ovat titaniitti, epidootti, zirkoni ja 
apatiitti. 

Konglomeraatti ja kvartsiitti 

Konglomeraatin paksuus on n. 10 m. Ison Pirttivaaran kohteessa sita 
voidaan seurata paljasturnien ja lohkareiden perusteella n. 100 m. 
Konglomeraatti tavataan paljastuneena myös n. 5 km pohjoisempana, 
Lompolovaarassa. 

Konglomeraattikerroksen ja alla olevan metagrauvakkapatjan valilla ei 
ole havaittavaa erosionaalista kulmadiskordanssia. Metagrauvakka vai- 
hettuu n. 1 m:n matkalla konglomeraatiksi joidenkin pallojen ja kook- 
kaampien jyvasten ilmaantuessa matriksiin. Matriksi on selvasti puh- 
distunut amfibolista metagrauvakkaan nahden. Pallot ovat pyöristynei- 
ta ja kooltaan 0.5 - 10 cm luokkaa. Ne ovat deformoituneet lahes pys- 
tyn lineaation mukaisesti. Konglomeraatissa on myös pallottomia me- 
tagrauvakkavalikerroksia. Konglomeraatissa on vyörymiseen viittaavia 
piirteita. 

Konglomeraatti on polymiktinen, osaksi klasti-, osaksi matriksikan- 
natteinen. Paaosin pallot ovat kvartsivaltaisia, juonikvartsilta 
nayttavia. Joukossa on runsaasti myös silttikivimaisia palloja seka 
kvartsiitti- , kiilleliuske- ja amfiboliittipalloja. Rapautuneet am- 
fiboliittipallot lienevat paaosin massamaista emaksista vulkaniittia. 
Eraissa kvartsiittipalloissa on selva raupautumiskeha. 

Konglomeraatin ja kvartsiitin valinen kontakti on teravii. Kyseessa on 
sedimentaation aikainen eroosiopinta. Kvartsiitille on ominaista var- 
sin suurimittakaavainen tasoristikerroksisuus. Paaosa profiilin 
kvartsiitista on itse asiassa hieman klasteja ja pallosia sisaltavaa 
kvartsivakkaa. Siihen sisaltyy myBs n. 1 m paksu epidoottipitoinen 
kerros. Kvartsiitti koostuu paaosin kvartsista ja biotiitista sisal- 
taen myös maasalpia, magnetiittia, muskoviittia, titaniittia ja 
turmaliinia. Kvartsiittipatjan paksuutta ei tunneta. 



Taulukko 1. Kolari-muodostuman (1-22). Iso P i r t t i vaara  -muodostuman (23-28), Teuravuoma-muodostuman (29-38) ja Pohjasenvaara- 

muodostuman (39-43) kivien pää- ja hivenalkuainepitoisuuksia. 

TabLe 1. Major and trece eLement cornpositions i n  the rocks of the Kolari (1-22), Iso Pir t t tvaara (23-28), Teuravuoma (29-38). 

and Pohjasenvaara Formations (39-43). 

SiO2 w t . %  48.85 50.25 51.02 51.42 53.05 56.96 48.76 49.40 50.61 49.26 

TiO2 " 1.05 1.12 0.97 1.44 9.04 1.19 0.77 0.72 1.01 1.24 

AL203 " 14.85 14.24 15.72 13.35 14.69 15.38 15.26 15.03 43.48 13.78 

FeOtotm 15.86 12.76 12.82 14.67 14.94 8.59 13.70 12.70 15.23 16.91 

MnO " 0.26 0.19 0.23 0.30 0.25 0.13 0.22 0.21 0.21 0.25 

MgO " 8.02 11.47 8.91 9.45 6.66 6.25 6.81 7.44 6.19 5.26 

CaO 6.93 6.76 6.00 5.47 6.74 4.27 10.47 11.64 10.15 9.46 

Na20 " 3.95 2.98 3.96 3.65 5.42 5.96 3.15 2.40 2.67 3.24 

K20 " 0.12 0.20 0.24 0.06 0.12 1.14 0.78 0.37 0.36 0.41 

P205 " 0.07 0.06 0.06 0.14 0.05 0.qO 0.06 0.05 0.08 0.16 

Cr203 ' 0.04 0.03 0.05 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 

NiO " 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 

C r  ppm 272 229 348 137 234 179 119 231.3 115 89.7 

Ni 69 98.2 102 68.8 149 26.4 49.2 80.4 33.6 51 

Co " 51.4 45.5 44.9 39.0 79.6 31.2 49.4 49.6 49.6 53.0 

Sc " 48.8 44.5 41.6 47.3 48.1 43 62.5 59.3 57.1 58 

V " 280 350 290 360 280 230 300 284 340 313 

2 r " 60 70 60 110 70 160 50 50 60 73 

S r  " 40 50 90 30 140 60 W 71 60 71 

Ba 32 44.4 53.2 46 32.6 141 38.4 52 51 46 

Rb " 5.4 6.0 7.0 6.2 5.7 28.5 28.5 9.9 7.3 10.3 

La " 3.56 2.58 1.75 3.98 2.95 12.00 1.80 2.60 2.26 3.44 

Sm " 2.57 2.36 1.61 2.80 2.04 4.39 1.59 1.55 2 2.87 

Th " 0.16 0.21 0.44 0.31 0.22 3.26 0.17 0.21 0.23 0.24 

U " 0.14 0.32 0.28 0.31 0.42 1.96 0.14 0.20 0.36 0.37 

Ta " 0.24 0.26 0.24 0.38 0.24 0.71 0.10 0 . 3  0.17 0.18 

1 = T u f f i i t t i -  Tuf f i te (65-1-LVP-85); 2 = Tuf f i -  Tuff (RI-LVP-85, 186.10 m); 3 = T u f f i i t t i -  Tu f f i te  (RI-LVP-85, 323.55 m); 4 = 
Tuf f i -  Tuff (RI-LVP-85, 11.80 m); 5 = T u f f i i t t i -  Tu f f i t e  (65-7-LVP-85); 6 = T u f f i i t t i -  Tu f f i t e  (R2-LVP-85, 96.40); 7 = Diabaasi- 

Diabase (65-22-LVP-85); 8 = Diabaasi- Diabase (keskiarvo 123 näytteestä- average o f  123 sampLes F e O t 0 t 4 ~ ) ;  9 = Diabaasi- Dia- 

base(painotettu keskiarvo 13 näytteestä, p r o f i i l i  701-LVP-85, 52.0-87.0 m- weighed mean of 13 samples, p ro f i l e  701-LVP-85, 52.0- 

87.0 m; 13.70<FeOtot<17.65 %); 10 = Diabaasi- Diabase (painotettu keskiarvo 16 naytteesta, p r o f i i l i  65-LVP-85, 36.7-163.0 m- 

weighed mean o f  16 samples, p r o f i l e  65-LVP-85, 36.7-163.0 m; 12.9<FeOtot<26.57%); 11 = Diabaasi- Diabase (keskiarvo 22 Fe-diffe- 

rent iaat is ta-  average of 22 Fe-dif ferentiates; 12 = K i i  Lleliuske- Micaschist (060-6-LVP-85) ; 13 = Granaattikii l legneissi- Garnet 

micagneiss(R2-LVP-85, 149.2 m) ; 14 = Si L t t i  k i v i -  Si Ltstone(060-31-LVP-85) ; 15 = Amf ibol igneissi- Amphibolegneiss(701-35-LVP-85). 



Taulukko 1. (jatkoa) 

Table 1. (continued) 

Si02 w t . %  81.81 

Ti02 " 0.41 

A1203 " 8.34 

FeOtot " 2.10 

MnO " 0.04 

MgO " 1.60 

CaO " 1.18 

Na20 " 2.93 

K20 " 1.42 

P205 " 0.18 

Cr203 " 0.00 

NiO " 0.00 

CO2 " n.d 
*p1 " - 

C r  ppm 24.5 

Ni " 20.6 

Co " 1 8  

sc " 9.1 

V " 40 

Z r  " 350 

S r  " 10 

Ba " 396 

Rb " 2 9 . 4  
La " 23.9 

Sm " 9.43 

Th " 9.80 

U " 3.49 

Ta " "170 

*PI (peralkalisuus9ndeksi- peralkaline index) = (#a20 9 K20)/AL203 molekyyliosuussuhde- molecular r a t i o  

16 = Arkoosigneissi-Arkose gneiss (R2-LVP-85, 16.25 m); 17 = Karbonaattipitoinen Liuske- Carbonate bearing schist 

(WI/'RR, 213.50,); 18 = T u f f i i t t i -  Tu f f i t e  (RI/RR, 17.40 m); 19 = T u f f i i t t i -  Tu f f i te  R1/RR, 227.10 m); 20 = T u f f i i t t i -  

Tu f f i t e  (407-1-LVP-85); 21 = S i l t t i k i v i -  Si l tstone (RZ/RR, 78.80 m); 22 = Keratofyyrinen juonik iv i -  Keratophyric dike 

RZ/RR, 91.10 m); 23 = Metagrauvakka- Metagraywacke (709-4-LVP-85); 24 = Metagrauvakka- Metagraywacke (708-6-LVP-85); 

25 = Konglomeraatin rapautunut vu lkan i i t t ipa l lo -  A weathered volcanic pebbLe i n  the conglomerate (709-11-LVP-85); 

26 = Makagrauvakka- Metagraywacke (708-1-LVP-85); 27 = Konglomeraatin arkoosinen viil ikerros- An arkosic interlayer i n  

the konglomerate- (709-5-LVP-85); 28 = Kva r t s i i t t i -  Quartzite (709-14-LVP-85). 



Taulukko 1. (jatkoa) 

Table 1. (continued) 

Si02 wt.%48.31 50.06 52.69 54.55 52.19 53.62 53.21 54.26 57.22 50.99 

Ti02 " 0.43 0.55 0.60 0.69 1.95 1.45 0.61 0.71 0.84 1.58 

AL203 " 8.89 11.24 12.92 14.37 14.05 13.94 12.38 13.44 14.38 14.17 

FeOtot " 11.84 11.85 11.15 10.51 14.59 11.93 10.68 10.69 10.50 13.94 

MnO 

MgO 
CaO 

NaZO 

K20 

P205 

Cr203 

N i O  

C r  

N i 

Co 

sc 

v 
Z r 

S r  

Ba 

Rb 

La 

Sm 

Th 

U 

Ta 

" 0.18 0.20 0.19 0.19 

" 20.73 14.24 9.74 6.69 

" 7.67 8.83 9.28 9.45 

" 0.26 1.44 2.33 2.70 

" 1.15 1.22 0.74 0.65 

" 0.04 0.06 0.07 0.08 

" 0.37 0.26 0.19 0.05 

" 0.10 0.05 0.02 0.01 

ppm 2398 1690 1247 312 

" 717.8 352.1 158.8 64.1 

" 83.1 69.1 53.5 44.5 

" 32.9 41.8 47.6 47.1 

" 150 194 208 214 

" 46 59 71 85 

" 10 65 104 134 

" 149.3 270 219.3 219.2 

" 58 66.9 30.8 22.2 

" 3.4 7.2 9.7 10.7 

" 1.17 1.77 2.16 2.46 

" 1.93 2.75 3.64 4.40 

" 0.68 0.63 1.01 1.29 

" 0.16 0.19 0.24 0.30 

29 = Komati i t t .  Laavakivi- Komatiitic metalava (keskiarvo 5 massamaisesta tyypistä- average of 5 massive types; 18<Mg0<24%); 30 = 
Komatiittinen laavakivi- Komatiitic metalava (keskiarvo 15 massamaisesta tyypistä- average of 15 massive types; 12<Mg0<18%); 31 = 
Komatiittinen laavakivi- Komatiitic metalava (keskiarvo 20 naytteesta, joukossa massamaisia ja mantelirakenteisia- average o f  20 

samples, massive and amygdaloid among them; 8<Mg0<12%); 32 = Komatiittinen Laavakivi- Komatiitic metalava (keskiarvo 25 manteli- 

rakenteisesta naytteesta- average o f  30 amygdaloid types; Mg0<8%); 33 = Tholei i t t inen Laavakivi- Tho le i i t i c  metalava (keskiarvo 6 

naytteesta- average of 6 samples); 34 = Hybridinen Laavakivi- Hybridic metalava (keskiarvo 3 naytteesta- average of 3 samples); 

35 ~Komat i i t t inen mantelilcivi- Komati i t ic amygdaloid (412-3-LVP-85); 36 = Komatiittinen massamainen Laavakivi- Komatiitic massive 

metalava (081-38-LVP-85); 37 = K lor i  i t t i u tunu t  komati i tt inen manteli k i v i -  Chlorit ized komatii t i c  amygdaloid (081-7-LVP-85) ; 38 = 
Tholei i t t inen massamainen Laavakivi- Tho le i i t i c  massive metalava (081-45-LVP-85); 39-41 Biot i i t t igneisseja-  B io t i t e  gneisses (R5- 

LVP-85); 42-43 = Arkoosigneisseja- Arkosic gneisses (R5-LVP-85). 



7 GEOKEMIA 

Vulkaniittien ja diabaasien lisaksi analyyseja tehtiin etenkin vulka- 
niitteihin liittyvista metasedimenteista. Suurin osa analysoiduista 
metasedimenteista liittyy Kolari-muodostumaan. Oheisiin taulukoihin 
(1-3) ja liitteeseen (1) on valittu yksittaisia ja keskiarvoina esi- 
tettyja paa- ja hivenalkuaineanalyyseja. Analyysit on laskettu vola- 
tiilittomiksi. Eraiden karbonaattipitoisten kivien Coe- pitoisuus on 
esitetty taulukossa 1. 

7.1 Vuikaniittien ja diabaasien geokemiallisesta luonteesta 

Vulkaniittien patialkuainepitoisuudet viittavat lahinna subalkaliseen 
paaluokkaan (Irvine ja Baragar 1971). Vulkaniittien jakaantuminen sub- 
alkalisiin alaluokkiin, tholeiittisiin ja kalkkialkalisiin, ilmenee 
AFM-diagrammeista (kuva 5). Paaosa vulkaniiteista painottuu tholeiit- 
tiseen kenttaan. Kalkkialkalisia koostumuksia tavataan lahinna Kola- 
ri-muodostuman pyroklastisissa liuskeissa. Osa pyroklastisista koos- 
tumuksista on varsin alkalisia (kuvat 5 ja 7). Diabaasit aiheuttavat 
selvan keskittyman AFM-diagrammilla painottuen tholeiittiseeil kenttaan 
ja TAS-diagrammilla (Le Bas ym. 1986) subalkaliseen kenttaan pyro- 
klastisten vulkaniittien tavoin (vrt. kuvat 12, 13). 

Kolari-muodostuman pyroklastisten vulkaniittien analyysien hajonta ku- 
vassa 5 johtuu paaosin vulkaniittiaineksen lajittumisesta ja sediment- 
tiaineksen sekoittumisesta vulkaaniseen ainekseen (vrt. kuvat 5 A ja 
6; 14 A, B ja C). Metasomaattiset ilmiöt (s. 37-38) ovat myös muokan- 
neet paikoin merkittavassa maarin koostumuksia. Kolari-muodostuman 
vulkaniiteissa ei ole havaittavissa magmaattista differentiaatiota. 
Sen sijaan diabaaseissa hajonnan (kuva 5 B) aiheuttaa nimenomaan dif- 
ferentiaatio (ks. s. 49 ) .  Teuravuoma-muodostumassa differentiaatio 
ilmenee puolestaan komatiittisen sarjan trendina AFM-diagrammilla koh- 
ti M-karkea (kuva 5 C) ja poikkeaa siten Kolari-muodostuman kentastl. 

Jensenin diagrammilla (kuva 7: A, B, C) Kolari-muodostuman pyroklas- 
tisten liuskeiden analyysipisteet jakaantuvat paaosin Fe- ja Mg-rik- 
kaiden tholeiittien kenttiin painottuen Fe-rikkaiden puolelle. Dia- 
baasien analyysipisteiden pagosa jakaantuu Fe- ja Mg-rikkaiden tho- 
leiittien kenttiin painottuen lahes pyroklastisten liuskeiden tavoin. 
Fe-Ti-differentiaatit muodostavat differentiaatiosta johtuvan trendin 
kohti FeO + Fe203+Ti02-karkea. Teuravuoma-muodosturnan analyysien paa- 
osa sijoittuu jatkuvana trendina basalttisten komatiittien ja Mg-rik- 
kaiden tholeiittien kenttiin, mika johtuu laavojen differentiaatiosta 
(vrt. AFM-diagrammi). Ne poikkeavat myös talla diagrammilla Kolari- 
muodostuman kentasta. Osa Teuravuoma-muodosturnan analyysipisteista 
sijoittuu Fe-rikkaiden tholeiittien kenttaan selvasti erilleen tren- 
dista. 



0 = Siukovaara 
J = Jaaravinsa 

A L = Luntanginkangas 
R = Pajala, Huuki 

+ = Pohjasenvaara (komatiittinen- komatiitic) 

T = Pohjasenvaara (tholeiittinen- tholeiitic 
1 = Pissilehto (komatiittinen- komatiitic) 
o = Pissilehto (tholeiittinen- tholeiitic) 

Kuva 5. Kolari-muodostuman pyroklastisten kivien (A) ja diabaasien (B), seka Teuravuoma-muodostuman Laa- 

vakivien (C) koostumuksia AFM- ja TAS-diagrammilla. TAS-diagrammin jaottelu Le Bas ym. (1986) mukaan, al- 

kaLinen/subalkalinen- ja tholeiittinen/kalkki-alkalinen-kentät Irvine & Baragarin (1971) mukaan. 

Fig. 5. AFM- and TAS plots for pyroclastic rocks (A) and diabases (B) of the Kolari Formation and meta- 

Lavas (C) of the Teuravuoma Formation. The classification of the TAS-diagram is after Le Bas et al. (1986), 
while the alkaline/subalkaline and tholeiitic/calc-alkaline fields are after Irvine & Baragar (1971). 



0 = Siukovaara 
P = Iso  P i r t t i v a a r a  

J = Jaaravinsa 

+ = Pohjasenvaara A 

Kuva 6. Kolar i -  (0, j), Iso  P i r t t i v a a r a -  (p) ja  Pohjasenvaara-muodostuman (+) metasedimenttien koostu- 

muksia AFM- j a  TAS-diagrammilla. L u o k i t t e l u  ja  kentat kuten kuvassa 5. 

Fig. 6. AFM- and TAS p l o t s  f o r  metasediments o f  the Ko la r i  (0, j), I s o  P i r t t i v a a r a  (p), and Pohjasenvaara 

Formations (+). C lass i f i ca t ion  and f i e l d s  as i n  Fig. 5. 

Kuva 7. Kolari-muodostuman py rok las t i s ten  k i v i e n  (A) ja  diabaasien (B), seka Teuravuoma-muodostuman Laava- 

k i v i e n  (C) koostumuksia Jensenin (1976) diagrammilla. Symbolit kuten kuvassa 5. 

Fig. 7. Jensen (1976) cat ion p l o t  f o r  pyroc last ic  rocks (A) and diabases (B) o f  the Kolar i  Formation and 

f o r  metalavas (C) o f  the Teuravuoma Formation. Symbols as i n  Figure 5. 



Teuravuoma-muodostuman komatiittisen sarjan (Pohjasenvaara) ja Kolari- 
muodostuman tuffien (Siukovaara) geokemiallisen luonteen ero tulee hy- 
vin esiin Mg-luku vs. A1203- (vrt. Naldrett & Goodwin 1977). 
Ca0-Mg0-A1203-, ja etenkin A1203 vs. Ti02- ja Si02 vs. TiO2-diagram- 
meilla (kuva 8). 
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& Viljoen, 1969) 
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Kuva 8. Kolari-muodostuman (Siukovaara) t u f f i e n  (0) ja Teuravuoma-muodostuman (Pohjasenvaara) komati i t t isten 

Laavakivien (+) AL203 vs. TiO2- (A), FeOtot/(FeOtot + MgO) vs. AL203- (B) (Naidrett and Goodwin 19771, SiO2 

vs. Ti02 (C) ja Ca0-Mg0-A1203-diagrammi (D). 

Fig. 8. AL203 vs. Ti02- (A), Feotot/(FeOtot + MgO) vs. AL203- (B) (Naldrett and Goodwin 1977), Si02 vs. Ti02 

(C) and Ca0-Mg0-AL203 diagram (D) for t u f f s  ( 0 )  of  the Kolari Formation and komat i i t ic  metaLavas (+) of the 

Teuravuoma Formation. 



7.2 Vuikaniittien sekundaarisista muutoksista 

Teuravuoma-muodosturnan Pohjasenvaaran komatiittisissa vulkaniiteissa 
esiintyvat sekundaariset muutokset eivat ole kovin merkittavia mole- 
kyyliosuussuhdediagrammien (Beswick 1982) trendien perusteella (kuva 9 
A, B, C). Mm. CaO/Ti02- suhde pysyy lahes muuttumattomana Mg-rikkaam- 
missa kivissa, silla trendi on niiden osalta vertikaali ja kuvastaa 
oliviinin fraktioivaa kiteytymista (kuva 10 A). 
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Kuva 9. Teuravuoma-muodostuman k o m a t i i t t i s t e n  Laavakivien molekyyliosuussuhdediagrammeja (Beswick 1982) 

(A, B, C) ja  MgO vs. (K20 + Na20)/AL203-diagrammi (D). Vertai lusuoran kulmakerroin kuvassa 9 A on 1. 

Fig. 9. Oxide molecular propor t ion r a t i o  p l o t s  (Beswick 1982) (A, B, C) and MgO vs. (K20 + Na2O)/A1203 

pLot (D) f o r  komat i i t i c  metalavas o f  the Teuravuoma Formation. The reference Line i n  Fig. 9 A has a slope 

o f  1 : l .  
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Kuva 10. Kolari-muodostuman tuffien Logaritmisia molekyyliosuussuhdediagrammeja (Beswick & Soucie 1978). 

Fig 10. Logarithmic oxide molecular proportion ratio plots (Beswick & Soucie 1978) for tuffs of the Kolari 
Formation. 



Mg-köyhemmissa komatiittisissa kivissa (FeOtot + MgO)/Ti02 < 40) 
CaO/Ti02- suhteessa on nahtavissa muutos. Trendi loivenee, mika ku- 
vastaa klinopyrokseenin fraktioivaa kiteytyrnista. Kalsiumin sekundaa- 
rista liikehtimista ei nayta tapahtuneen. Sen sijaan Pissilehdon koma- 
tiittisissa kivissa on tapahtunut sekunda&risi& muutoksia etenkin FeO- 
tot + Mg0:n ja Ca0:n osalta (ks. kuva 9 A, B) johtuen kivien kloriit- 
tiutumisesta. Kloriittiutuminen ilmenee myas Pissilehdon tholeiitti- 
sissa kivissa niiden epatavallisena Mg-rikkautena (ks. kuva 7 D). 

Alkalimetasomaattisia ilmiaita on nahtavissa molemmilla alueilla MgO 
vs. alkali/A1203 -diagrammissa. Alkali/A1203 -suhteen ei tulisi muut- 
tua Mg0:n vahetessa fraktioivan kiteytymisen aikana, mutta MgO vs. 
K20+Na20/A1203 -diagrammi osoittaa analyysipisteiden hajontaa myös 
Pohj asenvaaran laavakivis SS. 

Tarkasteltaessa Kolari-muodostuman tuffeiksi tulkittujen liuskeiden 
analyyseja, joihin sedimenttiaineksen ja lajittumisen vaikutus on va- 
haisin, havaitaan hajontaa ja samalla sekundaarisia muutoksia Hughesin 
(1973) K20/( Na2OtK20) vs. Na~OtK20- diagrammilla ja Davisin ym. 
Mg0/10-CaO/A1203-Si02/100-kolmiodiagrammilla (ks. Schweitzer & Kröner 
1985). Diagrmien (kuva 11) perusteella tuffit ovat saaneet NG- ja 
Mg-lisan tai menettaneet Ca:a olettaen Si:n ja Al:n maarien sailyneen 
muuttumattomina. Myös logaritmisten molekyyliosuussuhdediagrammien 
(Beswick & Soucie 1978) perusteella tuffeissa on selvia sekundaarisia 
muutoksia (ks. kuva 10, A-F). 

Kuva 11. Kolari-muodostuman t u f f i e n  (K20/(K20 + Na20) x 1M) vs. K20+NaZO- (Hughes 1973) ja 

MgO/l0-CaO/AL203-Si02/1OO-diagrammi (Davis ym. 1978). 

F ig.  11. (K20/K20+Na20) x 100 vs. (K20+Na20) (Hughes 1973) and Mg0/10-CaO/AL203-Si02/100 diagram 

(Davis e t  a l .  1978) for  tu f fs  of  the Kolari Formation. 



Alkalien metasomatoosi ilmenee analyysipisteiden muodostaman trendin 
pituuden vaihteluna muuttumattomiksi oletettujen vulkaniittien vyöhyk- 
keissa ja muiden alkuaineiden metasomatoosi poikkeamina em. vytlhyk- 
keista. Kuvan 10 E trendin perusteella vain pii ja alumiini ovat sai- 
lyneet jokseenkin muuttumattomina. Kalsium on selvasti köyhtynyt ja 
sen kustannuksella tuffit ovat rikastuneet ilmeisesti magnesiumista ja 
mahdollisesti raudasta ja mangaanista. Mikali tuffien kalin pitoi- 
suuksien vaihtelu johtuisi magmaattisesta differentioitumisesta, tuli- 
si kalilla ja mm. piilla olla selva korrelaatio siten, etta lahim- 
maksi origoa sijoittuvat analyysit edustaisivat happamimpia ja kauim- 
maksi sijoittuvat em2ksisimpia differentiaatteja. Alkalimetasomatoosin 
takia korrelaatio Si02:n suhteen kuitenkin puuttuu. 

1 = 48.0-50.0 w t  X Si02 Kuva 12. Kolari-muodostuman 
2 = 50.1-52.0 c thoLeiites t u f f i e n  (A) ja  diabaasien (B) 

3 = 52.1-54.0 K20-Ti02-P205-diagrammi (Pearce 

4 = 54.1-57.0 ym. 1975). 

Fig. 12. K20-Ti02-P205-diagram 
(Pearce e t  a l .  1975) f o r  t u f f s  

( A )  and diabases (B) o f  the Ko- 

l a r i  Formation. 
cont inenta l  t h o l e i i t e s  

p2°5 

MnO x 10 P2O5 x 10 

Kuva 13. Kolari-muodostuman t u f f i e n  (A) j a  diabaasien (B) MnO-TiO2-P205-diagrammi (Mullen 1983). 

CAB = ka lkk ia lka l .  saar ikaar ibasal t te ja ,  IAT = saar i kaar i tho le i i t te ja ,  MORB = valtameren keskiselan- 
teen j a  reunameren basal t te ja ,  OIT = valtameren s a a r i t h o l e i i t t e j a ,  OIA = a l k a l i s i a  valtameren saari-  

basa l t te ja .  

F ig .  13. MnO-TiO2-P205-diagram (Mullen 1983) o f  t u f f s  (A )  and diabases (B) o f  the Ko la r i  Formation. 

CAB = ca lc-a lka l ine i s land  arc basalts,  IAT = is land arc t h o l e i i t e s ,  MORB = mid ocean r idge  and 

marginal basin basalts,  OIT = ocean i s land  tho le i i tes ,  OIA = ocean i s land  a l k a l i c  basalts.  
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Kuva 14. Kolari-muodostuman t u f f i e n  (A), t u f f i i t t i e n  (B),  seka Kolari-muodostuman (0, j ) ,  I so  P i r t t i -  

vaara -muodostuman (p) ja  Pohjasenvaara-muodostuman (+) metasedimenttien (C) Th-La-Sc-diagrammi. pA = 
hienorakeisten post-arkeisten sedimentt ik ivien j a  sedimenttien koostumuskentta, OC = merel l isen kuoren 

keskim. koostumus (Taylor & McLennan 1985). 

Fig. 14. Th-La-Sc-diagram o f  t u f f s  (A) and t u f f i t e s  (B) o f  the K o l a r i  Formation and metasediments (C) 

o f  the  Ko la r i  (0, j), Iso P i r t t i v a a r a  (p) and Pohjasenvaara Formations (+). pA = f i e l d  o f  fine-grained 

sedimentary rocks and sediments o f  post Archean age, OC = average oceanic crust  (Taylor & McLennan 1985). 

7.3 Komatiittiset kivet 

Pohj asenvaara 

Pohjasenvaaran komatiittisten kivien kemialliselle koostumukselle on 
ominaista huomattava MgO- (5.5 - 22.4 1), Cr- (128 - 8830 ppm) ja Ni- 
pitoisuuden vaihtelu (27 - 832 ppm). Ti02- (0.4 - 0.8 W )  ja 
P205-pitoisuudet (0.01 - 0.10 8 )  ovat varsin alhaiset poiketen sel- 
keasti tholeiittisista kivista. Si02-pitoisuuden (45.5 - 56.0 X) mu- 
kaan komatiittiset kivet ovat emaksisia ja intermediaarisia (ks. tau- 
lukko 1, n:o 29-32; liite 1). 

Pohjasenvaaran komatiittisten laavakivien paaalkuaineet ja eraat hi- 
venaineet korreloivat varsin saannönmukaisesti: MgO-pitoisuuden vahe- 
tessa Cr- ja Ni-pitoisuudet vahenevet ja Si02-, TiO2-, A1203-, CaO-, 
Na20- ja P205-pitoisuudet kasvavat. Vertikaalileikkauksissa alkuaine- 
pitoisuuksien vaihtelu on rytmillista, mika johtuu mantelipitoisten ja 
massamaisten kerrosten vuorottelusta. 
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Kuva 1 5 .  Teuravuoma-muodostuman komat i i t t i s ten  Laavakivien MgO vs. Cr- ja  MgO vs. Ni -diagrammi (A). 

Laavakivikerrosten mantelirakenteisuuden (0) j a  massamaisen rakenteen (m) mukainen MgO-, Cr-, ja  

Ni-pitoisuuden va ih te lu  (B). 

M = massamainen- massive 

Fig. 1 5 .  MgO vs. Cr and MgO vs. Ni diagram (A) f o r  komat i i t i c  metalavas o f  the Teuravuoma Formation. 

StructuraL (o = amygdaloid, m = massive) v a r i a t i o n  o f  MgO-, Cr- and Ni-content i n  metalava beds (6). 
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Kuva 16. A1203 vs. (Gd/Yb)N -diagrammi. Teuravuoma-muodostuman (Pohjasenvaara) komat i i t t i s ten  

k i v i e n  (1, 2, 3, 4) koostumuspisteet on maar i te t t y  taulukosta 2 ja  Möykkelmln komat i i t t i s ten  

Laavakivien koostumuspisteet Rasanen, Hanski & Lehtonen (va lm is te i l l a )  perusteel la. Varhais- 

j a  myöhaisarkeisten k o m a t i i t t i e n  k e n t l t  Arndt in  (1986) mukaan. 

Fig. 16. AL203 vs. (Gd/Yb)N diagram. The pLot f o r  k o m a t i i t i c  rocks (1, 2, 3, 4) o f  the Teu- 

ravuoma Formation (Pohjasenvaara) i s  based on values from Table 2. The p l o t  f o r  komat i i t i c  

metalavas o f  Möykkelma i s  based on Rasanen, Hanski & Lehtonen ( i n  prep.). The f i e l d s  o f  Ear ly  

and Late Archean komati i tes as def ined by Arndt (1986). 



Massamaiset kerrokset aiheuttavat kairansydamissa paikalliset MgO:n, 
Cr:n ja Ni:n maksimit (kuva 15). Toisaalta seka mantelipitoisten etta 
massamaisten laavojen keskimUir8inen MgO-pitoisuus nousee syvyyden mu- 
kaan R5:ssa, R3:ssa ja R4:ssa. R4:ssa. joka edustaa kohteen stratigra- 
fisesti ylinta leikkausta, havaittiin korkeimmat arvot. Nayttaa sil- 
ta, etta keskimäarainen MgO-maara on vaihdellut purkausprosessin aika- 
na. Eraat voimakkaasti deformoituneet komatiittisiin kiviin liittyvat 
amfiboli- ja amfibolibiotiittiliuskeet (s. 16) ovat Pissilehdon klo- 
riittiutuneiden laavatyyppien tapaan varsin MgO-rikkaita ja CaO-köyhia 
mika johtuu ilmeisesti sekundaarisista muutoksista (ks. s. 44 - 45) 
kyseisissa komatiittisissa kivissa. Amfiboliliuske aiheuttaa paikal- 
lisen MgO-maksimin mm. R4:ssa syvyydella 30 m. Selkeat Cr- ja Ni-mak- 
simit kuitenkin puuttuvat (kuva 15). 

Pohjasenvaaran komatiittiset laavakivet o,vat jaettavissa MgO-pitoisuu- 
den perusteella neljaan ryhmaan (taulukko 1, 29-32). Yleisimpien ko- 
matiittisten kivien ryhmaan (MgO < 8 % )  kuuluu seka mantelikivia etta 
massamaisia metalaavoja. Seuraavaan ryhmaan (8 < MgO < 12 %) kuuluu 
my6s mantelikivia ja massamaisia laavakivia. Seuraavat ryhmgt 
(12 < MgO < 18 %, 18 < MgO < 24%) ovat mafisia tai ultramafisia massa- 
maisia laavakivia. Niille on ominaista komatiiteille tyypilliset var- 
sin korkeat Cr-, Ni- ja Co-pitoisuudet ja mm. suhteellisen korkea 
CaO/A1203-suhde (n. 0.7 - 1.1). K20-pitoisuus on poikkeuksellisen 
korkea johtuen prima2irikoostumuksen muutoksista metamorfisissa proses- 
seissa. Pohjasenvaaran komatiittisten laavakivien A1203/Ti02-suhde 
(n. 20) on kondriittinen. Kondriittisen A1203/Ti02-suhteen omaavat 
laavakivet ovat ns. Al-undepleted-tyyppi2 ja verrattavissa sikali 
esim. Munro Townshipin komatiitteihin (vrt. Nesbitt ym. 1979). Sen 
sijaan Gd/Yb-suhde poikkeaa selvasti kondriittisesta ilmeisesti kuoren 
kontaminaation vuoksi. Kuvan 16 diagrammissa Teuravuoma-muodostuman 
komatiittiset kivet poikkeavat selvasti yleisesta komatiittien koostu- 
muskentasta. 

Kuvassa 17 on esitetty Ni-pitoisuuden vaihtelu Mg0:n funktiona Pohja- 
senvaaran komatiittisille kiville. Lisaksi kuvaan on laskettu olivii- 
nin fraktioivan kiteytymisen vaikutus sulan MgO- ja Ni-pitoisuuksiin. 
Oliviinin fraktioitumiskayra laskettiin 2 %:n askelin kayttaen 
Kd-arvoa 0.33 ja vaihdellen Ni:n jakautumiskertoimia Mg0:n funktiona 
(Elthon 1987). Pyroliitin sulamiskiiyrii kuvassa 17 perustuu lisaksi 
Jaquesin ja Greenin (1980) kokeellisiin tutkimuksiin 15 kb:ssa ja liih- 
tömateriaalin Ni-pitoisuuteen 2000 ppm. Mg-rikkaat kivet (MgO > 15%), 
jotka poikkeavat oliviinin fraktioitumiskayralta ovat todennak6isesti 
rikastuneet oliviinihajarakeista. Purkautuneiden laavojen kantamagman 
MgO-pitoisuus on ollut siten korkeintaan 15 Z. Pyroliitin sulamiskay- 
ran perusteella tama magma ei ollut primaarisulaa, vaan se kehittyi 
oliviinin fraktioitumisen kautta magmasta, jonka MgO-pitoisuus on ol- 
lut n. 20 %. 



Em. litologiset ja geokemialliset seikat huomioiden on komatiittisten 
laavojen kerroksellisuus tulkittavissa alhaisen paineen fraktioivan 
kiteytymisen seuraukseksi. Osa komatiittisista kivista nayttaa olevan 
yksittaisten laavavirtojen kumulaatteja. Oliviinin fraktioituminen on 
paaosin kontrolloinut kiteytymista laavoissa. Ca/Al- ja Ca/Ti-suhteen 
pieneneminen laavoissa kiteytymisen loppuvaiheessa viittaa myös klino- 
pyrokseenin fraktioitumiseen (ks. kuva 8 D, 9 A). 

Pohjasenvaaran komatiittisten laavakivien MORB-normalisoidut alkuaine- 
jakaumat muistuttavat liihinna resenttien mantereisten tholeiittien ja- 
kaumia (ks. kuva 19 F). Korkeat La/Ta-, Th/Ta-, Zr/P- ja Zr/Ti-suh- 
teet, jotka ilmenevat korostetusti manttelinormalisoitujen alkuainei- 
den diagrammista (kuva 20 F), viittaavat voimakkaaseen kuoren ylemmis- 
sa osissa tapahtuneeseen kontaminaatioon (vrt. esim. Barley 1986, 
Arndt ja Jenner 1986). Suhteet eiviit vaihtele Mg0:n funktiona, joten 
kontaminaatio on tapahtunut ennen kuin sulan fraktioiva kiteytyminen 
on johtanut Mg0:n pitoisuuden laskuun 15 %:iin asti. Sialisen kuoren 
kontaminaatio on aiheuttanut myös keveiden lantanidien rikastumisen 
(taulukko 2; kuva 21 F). 

Kuva 17. Teuravuoma-muodostuman (Pohjasenvaara) komat i i t t is ten k iv ien  (0) MgO vs. Ni -diagrammi. 

O l i v i i n i n  f rakt io ivan kiteytymisen käyrii (x) Laskettu askelmaisen 2 %:n kiteytymisasteen mukaan 

(KD = 0.33). P y r o l i i t i n  sulamiskiiyrä 15 kb:ssa (Jaques & Green 1980). Ni:n jakautumiskertoimet 

Mg0:n funktiona, DNi = 122.16/MgO-2.27 (ELthon 1987). 

Fig. 17. MgO vs. Ni-diagram fo r  komat i i t ic  rocks (0) o f  the Teuravuoma Formation (Pohjasenvaa- 

ra) .  Fractional c rys ta l l i za t ion  curve (x) o f  oLivine i s  derived from 2% crystal l izat ion a t  each 

step (KD = 0.33). Melting curve o f  py ro l i t e  a t  15 kb (Jaques & Green l98O), DNi values are given 

as the function o f  MgO, DNi = 122.16/MgO-2.27 (ELthon 1987). 



Osassa mafisimmista (MgO > 15%) massamaisista laavakivista K ja Rb 
ovat merkittavasti rikastuneet ja toisalta Sr köyhtynyt mantelikiviin 
nahden johtuen ilmeisesti metasomaattisista ilmioista (vrt. s. 37). 

Teuravuoma-muodostuman (Pohjasenvaara) komatiittisten laavakivien syn- 
tya Pohjasenvaara-muodostman gneissien tai arkeeisen pohjan 
(Möykkelma) kaltaisen aineksen assimiloitumisella magmaan PM on tes- 
tattu kuvassa 18. PM vastaa magmaa, josta laavojen kantamagman on ar- 
vioitu fraktioituneen (s. 41). Osa lasketuista seoksista (n. 5 - 20 Z 
gneissia) gneissityypista riippuen (2, 3, 5) vastaa Teuravuoma-muodos- 
tuman komatiittisia kivia (+). Ilmeisesti kontaminaatio on kuitenkin 
alkanut jo arkeeisen pohjan tasolla, jota edustavat mm. Möykkelman 
gneissit 2, 3, 6 (kuva 18). 

1-5 = Pohjasenvaaran gneisseja ( tau lu-  Th/P205 1-7 = Mäykkelman gneisseja (LVP:n j u l -  
kon 1. anal. 39-43)- gneisses o f  Poh- 

jasenvaara (anal. 39-43 o f  TabLe 1) MöykkeLma (unpubl. anal. o f  LVP). 

La/Ta Ti/Zr 

Kuva 18. La/Ta-Th/P-Ti/Zr-diagrammi. Diagrammiin on Laskettu Pohjasenvaara-muo- 

dostuman ja  Höykkelmän gneissien (Rasanen ym. v a l m i s t e i l l a )  seokset magman PM 

kanssa. Teuravuoma-muodostuman k o m a t i i t t i s t e n  k i v i e n  (+) kantamagman oletetaan 

f rakt io i tuneen magmasta PM (MgO = 20 X)  ja  assimiloineen siaLisen kuoren a i -  

neksia. PM on o l e t e t t u  t yyp iL l i seks i  AL-undepleted-tyypin LREE:sta köyhtyneeksi 

komat i i t t i seks i  magmaksi ( v r t .  Nesbi t t  ym. 1979, Sun 1984). 

Fig. 18. La/Ta-Thp-Ti/Zr-diagram. The calcu lated mixtures have resuLted by the 

contamination o f  the magma PM by gneisses o f  the Pohjasenvaara Formation and thc  

Möykkelma area (Rasanen e t  aL. i n  prep.). The parent magma f o r  the komat i i t i c  

metalavas of the  Teuravwma Formation has been supposed t o  der ive from the magma 

PM (MgO = 20%) and then t o  ass imi la te mater ia l  from the s iaL ic  crust.  PM i s  

supposed t o  be a t y p i c a l  AL-undepleted komat i i t i c  magma w i th  a LREE-depleted 
REE-pattern ( c f .  Nesbi t t  e t  aL. 1979, Sun 1984). 



TAULUKKO 2. Teuravuoma-muodostuman (Pohjasenvaara) komat i i t t i s ten  Laavakivien 

eräiden pääalkuaineiden ja  Lantanidien pitoisuuksia. 

TABLE 2. Some major and ra re  earth eLement compositions i n  komat i i t i c  meta- 

Lavas o f  the Teuravuoma Formation (Pohjasenvaara). 

La P P ~  

Ce 

Nd 

Cm 

Eu 

*Gd 

Tb 
Yb 

Lu 

Gd/Yb (N) 

* interpoLoimaLLa Sm:sta j a  Tb:sta- in terpolated from Sm and Tb. 

1 = Komati i t t inen Laavakivi-Komatiit ic metalava (R 3, 130.30 m); 2 = Komat i i t t i -  

nen Laavakivi- Komat i i t ic  metalava (keskiarvo 5 näytteestä- average o f  5 samples 

12.23<Mg0<14.92); 3 = Komati i t t inen Laavakivi- Komat i i t ic  metalava (keskiarvo 3 

näytteestä- average o f  3 samples; 9.55<Mg0<11.15); 4 = Komati i t t inen Laavakivi- 

Komat i i t ic  metalava (keskiarvo 7 näytteestä-average o f  7 samples; 5.52<Mg0<7.21). 

Pis silehto 

Pissilehdon komatiittisissa kivissa on seka poikkeavia etta saman- 
kaltaisia geokemiallisia ominaisuuksia Pohjasenvaaran komatiittisiin 
kiviin verrattuna (ks. taulukko 1, 35 - 37; liite 1). 

Pissilehdon amfibolivaltaisten, kloriittiutumattomien komatiittisten 
laavakivien Si02- (53.2 - 59.1 % ) ,  MgO- (5.6 - 11.3 %),  Cr- (152 - 
2640 ppm) ja Ni-pitoisuus (44.9 - 176 ppm) vaihtelevat selvasti vahem- 
man kuin Pohjasenvaaran komatiittisissa kivissa. Muiden paaalkuainei- 
den vaihtelu on hieman vahaisempaa. FeOtot-pitoisuus vaihtelee valil- 
13 8.2 - 11.2 %, Ti02-pitoisuus valilla 0.5 - 0.8 % ja P205-pitoisuus 
valilla 0.05 - 0.1 %. PBaalkuaineiden korrelaatio ei ole niin selkeEi 
kuin Pohjasenvaarassa. 

Kloriittiutuneiden vyöhykkeiden komatiittiset kivet poikkeavat merkit- 
t3vasti etenkin Mg0:n ja Ca0:n osalta ymparistön kloriittiutumattomis- 
ta komatiittisista kivista. Kloriittipitoisissa on korkeahko MgO-pi- 
toisuus (n. 11.2-17.4 %)  ja niiden CaO-pitoisuus on poikkeuksellisen 



alhainen (n. 1.0- 3.3 2 ) .  Huomattavista MgO-pitoisuuksista huolimat- 
ta Cr(< 500 ppm) ja Ni-pitoisuudet (< 100 ppm) ovat varsin alhaiset. 
Korkea MgO- ja poikkeuksellisen alhainen CaO-pitoisuus saattaa viitata 
metasomaattisiin muutoksiin, joissa MgO on rikastunut Ca0:n kustannuk- 
sella. Kloriitti on korvannut metasomatoosissa mafisia mineraaleja. 
Kloriittipitoiset laavakivet edustavat siten sekundakirisesti muuttu- 
neita amfibolivaltaisia laavakivia. 

Pissilehdon komatiittisten kivien kemialliset analyysit eivat viittaa 
oliviinin fraktioivan kiteytymisen kontrolloimaan kehitykseen (vrt. 
SS. 41-42). Toisaalta myöskin selkea klinopyrokseenin fraktioivaan 
kiteytymiseen viittaava trendi puuttuu (vrt. kuva 9 A). 

Pissilehdon komatiittisten kivien MORB- ja manttelinormalisoidut maa- 
rasuhteet (kuva 19 G, 20 G) ovat pysyvampien alkuaineiden (La/Ta, 
Zr/P, Zr/Ti) osalta paaosin Pohjasenvaaran vastaavien suhteiden kal- 
taisia ja viittaavat kuoren kontaminaatioon. Paaosalla Pissilehdon 
komatiittisista kivista on samankaltainen A1203/Ti02-suhde kuin Pohja- 
senvaaran vulkaniiteilla (kondriittinen). Tama viittaa mahdollisesti 
samanlaiseen kantamagmaan. 

7.4 Tholeiittiset kivet 

Pohj asenvaara 

Pohjasenvaaran laavakivista kiisupirotteiset tyypit ovat tholeiittisia 
(kuva 5 C). Varsin Fe-rikkaina ne ovat luokiteltavissa Fe-tholeii- 
teiksi ( ks. kuva 7 C, taulukko 1, n:o. 33, liite 1). 

Tholeiittiset laavakivet sisaltavat runsaasti Ti02:ta (n. 0.9 - 3.0 % )  

ja P205:ta (0.2 - 0.4 Z). MgO-pitoisuus (1.3 - 6.8 Z) on puolestaan 
varsin vahainen. Tholeiittiset laavakivet poikkeavat komatiittisten 
kivien trendistll (vrt. esim. kuva 5 C, 7 C) ja ovat peraisin ilmei- 
sesti eri lahteesta. (vrt . esim. Mesbitt ym. 1979). 
A1203/Ti02-suhde (n. 7) eroaa myös kondriittisesta selkeasti. 

Pohjasenvaaran tholeiittisten kivien MORB- ja manttelinormatiiviset 
jakaumat poikkeavat pysyvampien alkuaineiden osalta komatiittisten ki- 
vien vastaavista jakamista Cr:a lukuunottamatta korkeamman pitoisuus- 
tason ja pienemman La/Ta- ja Zr/P-suhteen johdosta (kuvat 19 F, 20 
F). Sialisen komponentin vaikutus ei ilmene niin vahvasti kuin koma- 
tiittissa kivissa. 
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Kuva 19. Kolari-muodostuman pyrok last is ten k i v i e n  (A, D) diabaasien (B), metasedirnenttien (C, D) ja  kerato- 

f yy r i sen  juonen (0). I so  P i r t t i v a a r a  -muodostuman metasedimenttien (E) seka Teuravuoma-muodostuman Laavakivien 

(F, G )  MORB-normalisoituja alkuainejakaumia. Jakaumat perustuvat samoihin analyyseihin ku in kuvassa 20. Nor- 

ma l i so in t ia rvo t  Pearcen (1982) mukaan. 

Fig. 19. MORB-normalised pa t te rns  o f  py roc las t i c  volcanic rocks (A, D), diabases (B), metasediments (C, D), 

and a keratophyric d ike (D) o f  the  Ko la r i  Formation; metasediments (E) o f  the I s o  P i r t t i v a a r a  Formation; and 

metalavas (F, G) o f  the Teuravuoma Formation. The patterns are based on the analyses given i n  Fig. 20. NormaL- 

i z i n g  values a f t e r  Pearce (1982). 
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Kuva 20. Kolari-muodostuman pyrok last is ten k i v i e n  (A, D), diabaasien (B), metasedimenttien (C, D) ja  kera- 

to fyyr isen juonen (0). I so  P i r t t i v a a r a  -muodostuman metasedimenttien (E) seka Teuravuoma-muodostuman Laava- 

k i v ien  (F, G) mant te l i i n  normal iso i tu ja  alkuainejakaumia. Normalisoint iarvot Woodin (1979) mukaan. 

Fig. 20. Primordial-mantle normalised patterns o f  py roc las t i c  rocks (A, D), diabases (B), metasediments 

(C, D), and a keratophyric d i k e  (D) o f  the Kolar i  Formation; metasediments (E) o f  the I s o  P i r t t i v a a r a  

Formation; and metalavas (F, G) o f  the Teuravuoma Formation. NormaLizing values a f te r  Wood (1979). 



Pissilehto 

Pissilehdon tholeiittisiksi tulkittujen kiisupitoisten laavakivien 
FeOtot- (10.9 - 13.9 I), TiOg- (1.2 - 1.8 Z) ja P205-pitoisuudet (0.1- 
0.2 2) ovat suuremmmat kuin komatiittisissa laavakivissii (ks. taulukko 
1, no. 35 - 38; liite 1). Toisaalta kloriittiutuneiden kiisupitoisten 
laavakivien MgO-pitoisuus voi olla varsin suuri (5.6 - 18.2 I). 

Kloriittipitoisten laavakivien MgO-rikkaus aiheuttaa niiden sijoittu- 
misen AFM-diagrammilla komatiittisten kivien tavoin FM-kyljen tuntu- 
maan (kuva 5 C) ja toisaalta Jensenin diagrammilla komatiittien ja 
tholeiittien kentan rajalle (kuva 7 C). 

Pissilehdon tholeiittisten tyyppien A1203/Ti02-suhde (n. 9) poikkeaa 
selviisti kondriittisesta ja viittaa siten eri alkuperaan komatiitti- 
siin kiviin nahden. Pissilehdon tholeiittisten tyyppien alkuainesuh- 
teet ja pitoisuustaso (kuva 19 G, no. 4; 20 G: no. 4) poikkeavat ko- 
matiittisten kivien vastaavista ominaisuuksista ja muistuttavat Pohja- 
senvaaran tholeiittisia kivia. 

Siukovaara 

Pyroklastiset liuskeet 

Tuffien kemiallinen koostumus vaihtelee emaksisesta intermediaariseen 
(liite 1). Niiden FeOtot-pitoisuus (10 - 17.6 1) ja Ti02-pitoisuus 
(0.6 - 2.4 1) on varsin korkea. MgO-pitoisuuden (4.3 - 12.8 Z), CaO- 
pitoisuuden (3.3 - 11.5), Na20-pitoisuuden (2.2 - 6 Z) ja 
K20-pitoisuuden (0.05 - 1.3 Z) vaihtelu on huomattava. Tuffiiteissa 
vaihtelu on vie18 suurempi (ks. taulukko 1, 1 - 6; liite 1). 

Pyroklastiset liuskeet vastaavat koostumukseltaan lahinna basalttisia 
Fe-tholeiitteja ja Mg-tholeiitteja (ks. kuva 7 A). Joukossa on var- 
sin Mg-rikkaitakin tyyppeja (MgO > 12%). Tuffiiteissa tavataan kalk- 
kialkalisia koostumuksia, mutta paaosin nekin ovat keskittyneet tho- 
leiittisen kentan tuntumaan (vrt. kuva 5 A). Kalkkialkaliset koostu- 
mukset johtuvat todennaköisesti sedimentaatioprosesseista. Sedimen- 
taatioprosessien vaikutus vulkaanisen materiaalin lajittumiseen ja se- 
koittumiseen epiklastiseen ainekseen ilmenee mm. siten, etta tuf- 
feista tuffiitteihin ja edelleen vulkaniiteista metasedimentteihin on 
kaytannöllisesti katsoen aukoton paaalkuaineiden koostumusvaihtelu 
(vrt. esim. kuva 5 A ja kuva 6). Sedimentaatioprosessien vaikutus il- 
menee myös hivenalkuaineiden fraktioitumisena (vrt. Taylor & McLennan 
1985), kuten nahdaan tuffien, tuffiittien ja metasedimenttien (0) ana- 
lyysien trendeista Th-La-Sc-diagrammeilla (ks. kuvat 14 A, B, C). 

Tuffien koostumuspisteet sijoittuvat K20-Ti02-P205-diagrammilla (kuva 
12 A) valtameren pohjan tholeiittien kenttaan. Th-La-Sc-diagrammilla 



tuffien koostumuspisteet sijoittuvat varsin lahelle merellisen kuoren 
keskikoostumusta (kuva 14 A). Tuffiittien koostumuspisteet hajaantu- 
vat puolestaan kohti sedimenttikivien ja sedimenttien koostumuskenttaa 
(kuva 14 B). Mn0x10-Ti02-P205x10-kolmiodiagrammilla tuffit sijoittu- 
vat lahinna saarikaaritholeiittien kenttaan. 

Tuffien ja tuffiittien MORB- ja manttelinormatiivisten alkuainejakau- 
mien (kuvat 19 A, 20 A) osaksi selvien, osaksi vahaisten, erojen on 
tulkittu ilmentavan em. sedimentaatioprosessien aiheuttamaa fraktioi- 
tumista ja epiklastisen sedimenttiaineksen sekoittumista vulkaaniseen 
materiaaliin. Vaihtelevissa maarin vaikuttaneet sedimentaatioprosessit 
ovat johtaneet mm. korkeampaan Th/U-, La/Ta-, Zr/Ti- ja Zr/P-suh- 
teeseen tuffiiteissa kuin tuffeissa ja toisaalta alhaisempiin vastaa- 
viin suhteisiin tuffiiteissa kuin metasedimenteissa (vrt. kuvat 19 A 
ja 19 C, seka 20 A ja 20 C). Osassa tuffiitteja havaitaan myös 
LIL-elementtien rikastumista lahes metasedimenttien tavoin. Eraiden 
mafisten tuffien ja tuffiittien REE-jakaumat (taulukko 3; kuva 21 A) 
ovat varsin tasaiset (n. 10 x kondriittiset). 

Verrattessa tuffeja diabaaseihin havaitaan paaalkuaineiden suhteissa 
yhtalaisyyksia Fe-differentiaatteja lukuun ottamatta (kuvat 5, 7, 13). 
Eraiden M0RB:iin ja mantteliin normalisoitujen alkuaineidenkin jakau- 
missa (kuvat 19 A ja 19 B, seka 20 A ja 20 B) samoin kuin REE-jakau- 
missa (kuva 21 A ja B) on yhtalaisyyksia. Seka tuffeissa etta diabaa- 
seissa Ta, La, P, Zr, Sm, Ti, Sc ja Cr ovat lahella M0RB:n arvoja. 

Verrattaessa Siukovaaran kohteen tholeiittisten ja Pohjasenvaaran ko- 
matiittisten vulkaniittien kemiallisia koostumuksia AFM-diagrammilla 
(kuva 5) havaitaan koostumuskenttien painottuvan selkeasti erilleen 
johtuen etenkin Mg0:n suhteesta muihin paaalkuaineisiin. Mantteli- ja 
MORB-normalisoidut alkuainesuhteet (kuva 19, 20) Siukovaaran tuffeis- 
sa ja Pohjasenvaaran komatiittisissa laavakivissa poikkeavat etenkin 
Th:n, Ta:n, La, ja Cr:n osalta. REE-jakaumat poikkeavat keveiden 
lantanidien (LREE) osalta merkittavasti (kuva 21). 

Diabaas it 

Diabaasien paaalkuainemaarissa on huomattavaa vaihtelua (liite 1; tau- 
lukko 1, n:o 7 - 11). Si02-pitoisuus vaihtelee valilla 42.2 - 56.9 X, 
MgO valilla 0.2 - 12.3 X ja FeOtot valilla 7.8 - 27.5 X. Huomattava 
vaihtelu johtuu lahinna Fe-differentiaateista. Fe:n ohella Fe-diffe- 
rentiaatit (FeOtot = n. 17 - 27.5 X )  ovat rikastuneet Ti02:sta, 
Na20:sta ja PgO5:sta (taulukko 1, no. 10, 11). Toisaalta ne ovat 
merkittavasti köyhtyneet MgO:sta, Ca0:sta ja A1203:sta. Diabaasit 
ovat kemiallisesti tholeiittisia kivia (ks. kuvat 5 B, 7 B). 

Differentiaatio on aiheuttanut huomattavaa vaihtelua myös hivenalkuai- 
nemaarissa. Fe-differentiaattien Cr- ja Ni-arvot (taulukko 1, n:o 10, 
11) ovat alhaiset verrattuna yleisempiin tyyppeihin (taulukko 1, n:o 
7-9). Myös muiden hivenalkuaineiden (Zr, La, Sm, Th, U ja Ta) vaih- 



telu on huomattavaa ilmeten mm. titaniitin, zirkonin ja apatiitin 
runsautena Fe-differentiaateissa. 

Siukovaaran kohteen diabaasien ja tuffien eraiden alkuaineiden 
mantteteli- ja MORB-normalisoidut suhteet ovat lukuunottamatta Ta/Th- 
ja Ta/La-suhteiden pieniki eroja varsin samankaltaiset (kuvat 19 A, B 
ja 20 A, B). Toisaalta diabaasien ja Pohjasenvaaran komatiittisten ki- 
vien vastaavissa suhteissa erot ovat selvat (ks. kuvat 19 A, 19 F ja 
20 A, 20 F). Seka diabaasien etta tuffien koostumus on mobiileja al- 
kuaineita lukuun ottamatta lähella M0RB:n koostumusta. Myös 
K20-Ti02-P205-diagrammilla diabaasit sijoittuvat paaosin valtameren 
tholeiittien kenttäan. LIL-elementtit (K, Rb, U) ovat rikastuneet 
diabaaseissa lahes tuffien tavoin. REE-jakaumissa on havaittavissa 
lieva LREE-aineiden köyhtyminen, mutta paapiirteissaan jakaumat muis- 
tuttavat tuffien vastaavia jakaumia (ks. kuva 21 A, B; taulukko 3). 

Jaaravinsa 

Tuff iitit 

Jaaravinsan tuffiittien kemiallinen koostumus vaihtelee emaksisesta 
intermediaariseen (vrt. kuva 5 A). PUalkuaineista Si02- (44.4 - 
58.8 X), FeOtot- (4.3 - 21.2 X) ja Ti02-pitoisuuden (0.4 - 2.0 X) 
ohella etenkin MgO- (6.3 - 20.0 X) ja CaO-pitoisuus (5.1 - 15.4 X) 
vaihtelevat huomattavasti (liite 1). Mg0:n ja Ca0:n runsaus eraisstl 
naytteissa johtuu karbonaateista. Kiisuista johtuva S-pitoisuus voi 
olla jopa muutamia prosentteja. 

Jaaravinsan tuffiittien ja sedimenttikivien koostumusvaihtelu on kay- 
tannöllisesti katsoen aukoton (vrt. kuva 5 A ja 6 ; kuva 14 B ja C). 
AFM-diagrammilla tuffiitit sijoittuvat tholeiittien ja kalkkialkalis- 
ten kivien kenttiin (kuva 5 A). Jensenin diagrammilla komatiittien 
kenttaan sijoittuvat tuffiitit ovat dolomiittipitoisia (kuva 7 A). Ne 
erottuvat myös AFM-diagrammilla muista Kolarin vulkaniittimuodostuman 
pyroklastisista vulkaniiteista sijoittuen lahimmaksi M-kulmaa. 

Jaaravinsan tuffiittien vaihteleva koostumus (vrt. taulukko 1, n:o 
18 ja 19) ilmenee myös MORB- ja manttelinormatiivisten alkuainejakau- 
mien (kuvat 19 E, 20 E) huomattavina eroina. Jakaumissa on saman- 
kaltaisia piirteita kuin Siukovaaran tuffiittien ja metasedimenttien 
vastaavissa jakaumissa. Tama viittaa pyroklastisen ja epiklastisen ai- 
neksen sekoittumiseen. Jaaravinsan tuffiittien jakauma Th-La-Sc-dia- 
grammilla viittaa myös em. sekoittumiseen (vrt. kuvat 14 A, B, C). 
Eraiden tuffiittien kevyet lantanidit ovat merkittavasti rikastuneet 
ja niissa on Eu:n negatiivinen anomalia viitaten myös pitkalle eden- 
neeseen vulkaanisen materiaalin lajittuniseen ja samalla kemialliseen 
fraktioitumiseen (Taylor & McLennan 1985, s. 26). Osasta tuffiitteja 
selkea keveiden lantanidien rikastuminen ja negatiivinen Eu-anomalia 
sen sijaan puuttuu (taulukko 3, n:o 10). 



Taulukko 3. Kolari-muodostuman pyroklastisten kivien (1-5, 10-12). diabaasien (6). metasedimenttien (7-8, 13) ja keratofyyrisen 

juonen (14), seka Iso P i r t t i vaara  -muodostuman metasedimenttien (15-16) lantanidipitoisuuksia. 

TabLe 3. Rare earth element compositions i n  pyroclastic rocks (1-5, 10-12), diabases (6). metasediments (7-9, 13) and a kerato- 

phyric dike o f  the Kolari Formation and i n  metasediments (15, 16) o f  the Iso Pir t t ivaara Formation. 
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1 = T u f f i i t t i -  Tuff i te (65-1-LVP-85); 2 = Tuf f i -  Tuff (RI-LVP-85, 186.10 m); 3 = T u f f i i t t i -  Tu f f i t e  (RI-LVP-85, 323.55 m); 4 = 
Tuf f i -  Tuff (RI-LVP-85, 11.80 m); 5 = T u f f i i t t i -  Tu f f i te  (65-7-LVP-85); 6 = Diabaasi- Diabase (65-22-LVP-85); 7 = Ki i l legneissi  

- Micaschist (060-6-LVP-85); 8 = S i l t t i k i v i -  Si l tstone (060-31-LVP-85); 9 = Karbonaattipitoinen Liuske- Carbonate bearing schist 
(RI/RR, 213.50); 10 = T u f f i i t t i -  Tuff i te (RI/RR, 17.40); 11 = T u f f i i t t i -  Tu f f i te  (Rl/RR, 227.10 m); 12 = T u f f i i t t i -  Tu f f i t e  

(407-1-LVP-85); 13 = S i l t t i k i v i -  Si l tstone (R2/RR, 78.80 m); 14 = Kerotofyyrinen juoni- Keratophyric dike (RZ/RR, 91.10 m); 15 = 
Metagrauvakka- Metagraywacke (708-6-LVP); 16 = Metagrauvakka- Metagraywacke (708-1-LVP-85). 
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Kuva 21. Kolari-muodostuman py rok las t i s ten  k iv ien  (A, D), diabaasin (6) ja metasedimenttien 

(C, D), I so  P i r t t i v a a r a  -muodostuman metasedimenttien (E) j a  Teuravuoma-muodostuman k o m a t i i t t i s -  

ten laavakiv ien (F) kondriitt inormalisoituja REE-jakaumia. Normalisoint iarvot Hickey & Freyn 

(1982) mukaan. 

Fig. 21. Chondrite-normalised REE pat terns f o r  py roc las t i c  rocks (A, D), a diabase (B), and met- 

asediments (C, D) o f  the K o l a r i  Formation; metasediments (C) o f  the I s o  P i r t t i v a a r a  Formation; 

and k o m a t i i t i c  metalavas (F) o f  the Teuravuoma Formation. Normalizing values a f t e r  Hickey & Frey 

(1982). 



Eraiden tuffiittien korkea P205-maar2 (ks. taulukko 1, n:o 19) poik- 
keaa Siukovaaran tuffiittien ja metasedimenttien Pg05-maarasta. P205:n 
suhteellinen runsaus on tyypillista myös Jaaravinsan karbonaattirik- 
kaissa vaihettumistyypeissa (taulukko 1, n:o 17). Tama johtuu ehka 
sedimentaatioprosesseihin liittyvasta metasomatoosista (vrt. Petti- 
john 1975) . 
Todennaköisesti Jaaravinsan tuffiittien geokemiallisen luonteen vaih- 
telu johtuu sedimentaatioprosesseista; tholeiittisiin purkaustuottei- 
siin on sekoittunut vaihtelevia maaria sedimenttimateriaalia. Lisaksi 
metasomaattiset ilmiöt ovat muokanneet koostumuksia. Mahdollisesti 
tuffiittien osaksi kalkkialkalinen luonne on seurausta tholeiittiseen 
vulkanismiin liittyvista kalkkialkalisista purkauksista. 

Luntanginkangas 

Tuf f iitit 

Luntanginkankaan tuffiittien p~aalkuainekoostumus vaihtelee melkoises- 
ti (kuvat 5 A, 7A). Siinii suhteessa ne muistuttuvat Siukovaaran koh- 
teen ja Jaaravinsan tuf f iittej a. 

Luntanginkankaan tuffiittien hivenainepitoisuuksissa ja -suhteissa ei 
todettu merkittavia eroja huomattavasta paaalkuaineiden maarien vaih- 
telusta huolimatta. Verrattaessa Luntanginkankaan tuffiitteja Jaara- 
vinsan tuffiitteihin (ks. taulukko 1, n:o 18 - 20) havaitaan MORBja 
manttelinormatiivisissa alkuainejakaumissa yhteisia piirteita (vrt. 
kuva 19 E, n:o 2, 3 ja 4; kuva 20, n:o 2, 3 ja 4). Selkeata yhta- 
laisyytta Jaaravinsan tuffiiteihin ei kuitenkaan voida havaita. Toi- 
saalta jakaumat muistuttavat mm. Ta/La-, Zr/Ti- ja Zr/P-suhteen 
osalta Jaaravinsan felsisten silttikivien jakaumia. Th- ja U- ja 
K20-pitoisuudet poikkeavat kuitenkin merkittavasti. Th-La-Sc-diagram- 
milla Luntanginkankaan tuffiitit (kuva 14 B) sijoittuvat Kolari-muo- 
dostuman pyroklastisten kivien ja metasedimenttien muodostamalle tren- 
dille. Luntanginkankaan tuffiittien LREE:t ovat selvästi rikastuneet 
(kuva 21 B, n:o 4 ) .  

Luntanginkankaan tuffiittien on tulkittu koostuvan samankaltaisesta, 
koostumukseltaan vaihtelevasta materiaalista kuin Jaaravinsan tuffii- 
titkin. Lajittuminen ja epiklastisen aineksien sekoittuminen on eden- 
nyt kuitenkin pidemmalle kuin Jaaravinsassa. 



7.5 Kaikkiaikaliset kivet 

Siukovaara, Jaaravinsa ja Luntanginkangas 

Pyroklastiset kivet 

Kolari-muodostuman kohteiden pyroklastisissa liuskeissa tavataan kalk- 
kialkalisia koostumuksia (ks. kuvat 5 A, 7 A). Tuffeista (Siukovaara) 
lahinna vain alkalimetasomaattiset tyypit sijoittuvat kalkkialkalisen 
kentan puolelle, hyvin lahelle tholeiittista kenttaa. Tuffiiteista- 
kin paaosa sijoittuu kalkkialkalisessa kentassa tholeiittisen kentan 
tuntumaan, osa hajaantuu kuitenkin selkeasti kalkkialkalisen kentan 
puolelle. Kalkkialkaliseen kenttaan sijoittuvien tuffiittien koostu- 
muksessa nakyy kuitenkin lahinna sedimentaatioprosessien vaikutus 
(vrt. kuvat 5 A ja 6 ;  ks. s. 48 - 49). 

Jaaravinsan silttikivet on tassa tutkimuksessa tulkittu sedimenttiki- 
viksi. Mikali silttikivet olisivat syntyneet paaosin lajittumattomasta 
pyroklastisesta materiaalista, ne edustaisivat poikkeavaa vulkaniit- 
tiryhmaa Kolari-muodostumassa. Jaaravinsan silttikivet sijoittuvat 
AFM-diagrammilla (j) varsin lahelle A-kulmaa ja TAS-diagrammilla (j) 
subalkalisen ja alkalisen kentan rajamaille (ks. kuva 6  ) .  Myös 
Miyashiron (1974) FeOtot/MgO vs. Si02- ja FeOtot/MgO vs. FeO- dia- 
grammilla silttikivet todettiin kalkkialkalisiksi. Silttikivien alka- 
lirikkaus johtuu kuitenkin lahinna Na2O:n runsaudesta, joka viittaa 
mieluummin Na-metasomattiseen kuin primaariin vulkaaniseen koostumuk- 
seen. 

Juonikivet 

Jaaravinsan juonikivet ovat kemialliselta koostumukseltaan inteme- 
diaarisia. Koostumuksen vaihtelu on suhteellisen vahaista. Paaal- 
kuaineiden pitoisuuksien osalta juonikivet muistuttavat Jaaravinsan 
silttikivia (vrt. taulukko 1, n:o 21 ja 22). Seka AFM- ja TAS- 
diagrammeilla etta Miyashiron (1974) diagrammeilla juonikivet todet- 
tiin kalkkialkalisiksi. Juonikivet ovat silttikivien tapaan alkalirik- 
kaita. Niiden P.1.-luku (peralkalisuusindeksi: (Na20 + K20)/A1203, 
molekyyliosuussuhteina) on kuitenkin < 1 korkeiden A1203-matkien 
vuoksi . 
Jaaravinsan juonikivien ja silttikivien hivenalkuaineiden jakaumissa 
on yhteisia piirteita, mutta myös eroja. Etenkin La/Ta-suhteet poik- 
keavat (vrt. kuva 19 E, n:o 5 ja 6 ;  kuva 20 E, n:o 5 ja 6 ;  tau- 
lukko 3, n:o 13, 14). Negatiivisen Eu-anomalian osalta juonikivien 
REE-jakauma muistuttaa silttikivien jakamaa. Alkuainekoostumuksel- 
taan juonikivet muistuttavat merkittavasti Hannukaisen-Kangosjärven 
alueen montsoniitteihin liittyvia Kiuaskeron Na-rikkaita muunnoksia 
(Lehtonen 1987, suullinen tiedonanto). 



7 . 6  Hybridiset laavakivet 

Pohj asenvaara 

Pohjasenvaaran kiisupirotteisiin laavakiviin kuuluu tyyppeja joille on 
ominaista suhteellisen korkea Ti02- (keskim. 1.45 2 )  ja 
P205-pitoisuus (keskim. 0.20 % )  tholeiittisten tyyppien tavoin. Toi- 
saalta Cr- (447 ppm) ja Ni-pitoisuus (100.9 ppm) on varsin korkea ko- 
matiittisten kivien tavoin. Kyseisten laavakivien on oletettu synty- 
neen komatiittisten ja tholeiittisten laavojen sekoittuessa (ks. tau- 
lukko 1, n:o 34). 

Hybridisten laavakivien MORB- ja manttelinormatiiviset alkuainejakau- 
mat muistuttavat Cr:a lukuun ottamatta lahinna tholeiittisia jakaumia 
(ks. kuva 19 F, 20 F). Cr:n pitoisuustaso ja sen suhde muihin alkuai- 
neisiin vastaa lahinna komatiittisia koostumuksia. 

7.7 Sedimenttikivet 

Pohj asenvaara 

Pohjasenvaara-muodostuman viisi gneissianalyysia (taulukko 1, 39-43) 
kattavat suurinpiirtein R5:n edustaman gneissileikkauksen biotiitti- 
raitaisista, pallosia sisaltavista tyypeista, puhtaampiin punerta- 
viin kvartsi- ja maasalparikkaisiin tyyppeihin asti. Sedimentaatiopro- 
sesseissa tapahtunut fraktioituminen havaitaan hieman epasaannlillisena 
alkalien (5.18 - 8.46 I )  ja SiOZ:n (67.76 - 76.71 %)  osuuden kasvuna 
ja toisaalta Fe0tot:n (4.26 - 0.80 % ) ,  Mg0:n (4.85 - 0.10 %),  Ca0:n 
(2.56 - 0.55 2 )  ja mm. P205:n (0.09 - 0.01 %)  osuuden pienenemisena 
(ks. taulukko l., n:o 39 - 43). Toisaalta Pohjasenvaara-muodostumas- 
sa sedimentaatioprosessien aiheuttama fraktioituminen on edennyt pi- 
demmalle kuin nuorempien muodostumien vulkaanista ainesta sisaltaviss~ 
metasedimenteissa yleensa (ks. kuva 6, 14 C). 

Pohjasenvaara-muodostuman gneisseille on ominaista voimakas mobiilien 
alkuaineiden rikastuminen, ja mm. suuri Zr/Ti-suhde ja puhtaampiin 
tyyppeihin pain kasvava La/Ta-suhde ( 1 .  Teuravuoma-muodostuman 
(Pohjasenvaara) komatiittisten laavakivien vastaavien varsin korkeiden 
suhteiden synty8 on testattu kuvassa 18 gneissien edustaman aineksen 
mahdollisella assimiloitumisella magmaan PM, josta laavojen kantamag- 
man on arvioitu fraktioituneen (ks. s. 42 - 43). Seka Pohjasenvaara- 
muodostuman etta arkeeista pohjaa edustavien Möykkelman gneissien mah- 
dollisessa assimilaatiossa nayttaa syntyneen Teuravuoma-muodostuman 
komatiittisia kivi3 vastaavia seoksia. 



Siukovaara 

Klastisten metasedimenttien koostumus vaihtelee huomattavasti mafisen 
vulkaanisen aineksen maaran ja lajittumisen mukaan. Paaalkuaineista 
Si02:n (50.34 - 81.81 % ) ,  A1203:n (2.10 - 18.22 Z), Fe0tot:n (1.69 - 
15.53 %),  Mg0:n (0.66 - 12.57 % )  ja mm. Ca0:n (1.00 - 15.64 %) vaih- 
telu on selvasti merkittavampäa kuin pyroklastiiteissa (vrt. liite 1). 

Siukovaaran metasedimentit sijoittuvat em. koostumusvaihten vuoksi 
osaksi varsin selvasti pyroklastiittien kenttiin seka AFM- etta TAS- 
diagrammeilla (vrt. kuva 5 A ja 6 ) .  Klastisten metasedimenttien si- 
saltama vulkaaninen aines ilmenee AFM-diagrammilla epam&araisena tren- 
dina ja TAS-diagrammilla epamaaraisena viuhkana vulkaniittien kentasta 
puhtaampiin epiklastisiin tyyppeihin pain (vrt. kuvat 6 A ja 5 A; 
taulukko l., n:o 1 - 6 ja 12 - 16). Vahaisesta nkiytemaarastki johtuen 
karbonaattikivet ja karbonaattia sisaltavat metasedimentit erottuvat 
seka pyroklastiiteista etta klastisista metasedimenteista omaksi ryh- 
makseen ja sijoittuvat AFM-diagrammilla FM-kyljen tuntumaan. Si02- ja 
alkaliköyhina ne eivat kaikki sijoitu kuvan 6 TAS-diagrammille. 

Verrattaessa Siukovaaran vulkaanista ainesta sisaltkivien klastisten 
metasedimenttien (taulukko 1, n:o 12 - 16) ja tuffien ja toisaalta 
tuffiittien MORB- ja manttelinormatiivisia alkuainejakaumia (kuvat 19 
C, 19 A ja 20 C, 20 A) havaitaan metasedimenttien alkuainesuhteissa 
(Th/U, Zr/P, Zr/Ti, La/Ta) lajittumisen ja epiklastisen sediment- 
tiaineksen aiheuttamaa kasvua. Suhteiden muutos on suurimmillaan 
silttikivissa ja kiillegneisseissa (vrt. taulukko 1, n:o 12). Sedi- 
mentaatioprosessien vaikutus ilmenee myös lantanidien suhteissa. Kiil- 
lerikkaiden metasedirnenttien keveat lantanidit ovat selvasti rikastu- 
neet pyroklastisiin vulkaniitteihin nahden ja toisaalta raskaiden lan- 
tanidien pitoisuustaso on skiilynyt verrattuna pyroklastisiin vulka- 
niitteihin (vrt. taulukko 3, n:o 1 - 5 ja 7, 8; kuva 21 A ja C). Ar- 
koosigneissi (taulukko 1, n:o 16) edustaa epiklastista sedimenttiai- 
nesta ja poikkeaa selvasti muista metasedimenteista. 

Jaaravinsa 

Jaaravinsan metasedimenttien kemiallinen koostumus vaihtelee papiir- 
teissaan samaan tapaan kuin Siukovaara kohteessa. Vulkaanisen ainek- 
sen maara ja laj ittuminen ovat taallakin merkittavia tekij öitti (ks . 
kuva 6 ) .  Karbonaatin yleisyys metasedimenteissa ja toisaalta felsis- 
ten silttikivien esiintyminen antavat kuitenkin erityispiirteensa Jaa- 
ravinsan metasedimenttien geokemiaan. 



Jaaravinsan felsisille silttikiville on ominaista korkea alkalipitoi- 
suus (vrt. taulukko 1, n:o 21). Seka alkali- (Na20 1.0 - 9.4 %, K20 
0.2 - 6.2 % )  etta Si02- (52.5 - 68.3 % ) ,  TiO2- (0.64 - 3.0 Z), 
FeOtot(l.5 - 14.1 % ) ,  Mg0-(0.9 - 9.9 % ) ,  ja mm. CaO-pitoisuuksissa 
(0.8 - 10.8) on huomattavaa vaihtelua (ks. liite 1). 

TAS-diagrmilla felsiset silttikivet erottuvat muista sedimenttiki- 
vista ja tuffiiteista sijoittuen alkalisten vulkaniittien kenttiin. 
Silttikivien paaasiallinen alkali on Na. Korkea Na/K-suhde ja mm. 
yleensa varsin alhainen Ti02-pitoisuus (ks. taulukko 1, no. 21; 
liite 1) eivat kuitenkaan ole tyypillisia esim. primaareille trakyan- 
desiiteille tai trakydasiiteille (vrt. esim. Le Maitre 1976). Suh- 
teellisen korkeasta alkalipitoisuudesta huolimatta silttikivien PI-lu- 
ku on c 1, silla A1203-pitoisuus on aina varsin korkea. AFM-diagram- 
milla (kuva 6) silttikivet erottuvat Jaaravinsan muista metasedimen- 
teista A-kulman tuntumaan. Mainittakoon, etta silttikivien S-pitoi- 
suus voi olla kiisujen vuoksi jopa muutamia prosentteja. 

Felsisille sikttikiville on ominaista suhteellisen korkea U- ja Th-pi- 
toisuus (ks. kuvat 19 D, 20 D). Th/U-suhde vaihtelee samaan tapaan 
kuin Jaaravinsan tuffiitteissa. Th-La-Sc-diagrammilla (kuva 14 C) 
silttikivet sijoittuvat post-arkeeisten metasedimettien kenttaan. Fel- 
sisten silttikivien kevyet lantanidit ovat voimakkaasti rikastuneet ja 
toisaalta niiden Eu on selvasti köyhtynyt (taulukko 3, n:o 8, kuva 21 
D), mika viittaa silttikivien sisaltaman pyroklastisen aineksen pit- 
kalle edenneeseen lajittumiseen ja mahdollisesti epiklastisen aineksen 
runsauteen (vrt. Taylor ja McLennan 1985 ) .  Pelkastaan epiklastista 
ainesta sisaltaviksi metasedimenteiksi Jaaravinsan silttikivet ovat 
kuitenkin hyvin K-köyhia. Spilitisaation vaikutus on tosin otettava 
huomioon. Na:n tai muiden paakomponenttien kanssa Eu:lla ei todettu 
korrelaatiota. Mahdollisesti silttikivet edustavat felsisia kalkkial- 
kalisia-alkalisia purkauksia (vrt. s. 54). 

Jaaravinsan metasedimenteista ns. vaihettumistyypit (ks. taulukko 
1.. n:o 17), mustaliuskeet ja karbonaattikivet sijoittuvat AFM- ja 
TAS-diagrammeilla vaihtelevasti sen mukaan, miten ne sisaltavat vul- 
kaanista ainesta ja karbonaattia. Vaihettumistyypit ja mustaliuskeet 
hajaantuvat AFM-diagrammilla lahes pyroklastiittien tavoin, silla 
vulkaaninen komponentti on niissa merkittgva (ks. kuva 6 ) .  Karbo- 
naattikivet erottuvat muista sedimenttikivista omaksi ryhmakseen 
FM-kyljen tuntumaan. TAS-diagrammilla vaihettumistyypit sijoittuvat 
Si02-köyhina omaksi ryhmakseen basaniittien kenttaan, kun taas karbo- 
naattikivet jaavat diagrammin ulkopuolelle (Si02 < 40 4). 

Vaihettumistyyppien MORB- ja manttelinormatiiviset alkuaineinenjakau- 
mat (ks. kuva 19 D, n:o 1; 20 D, n:o 1) poikkeavat osaksi selvasti 
Jaaravinsan tuffiittien jakamista (vrt. kuva 19 D), mutta myös saman- 
kaltaisia jakaumia esiintyy. P205:n suhteellisen suuri osuus, kuten 
eraissa tuffiiteissa, on tyypillista, ja se johtuu ehka sedimentaation 



aikaisista metasomaattisista muutoksista (vrt. Pettijohn 1975, s. 
427). Th-La-Sc-diagrammilla (kuva 14 C) vaihettumistyypit sijoittuvat 
eri tuffiittityyppien kanssa samalle trendille ilmeisesti vulkaanisen 
lahtömateriaalin vuoksi. Toisaalta kevyet lantanidit (ks. taulukko 2, 
n:o 9) ovat rikastuneet, kuten osassa tuffiitteja (ks. kuva 21 D). 

'Iso Pirttivaara 

Ison Pirttivaaran mafista ainesta sisaltavien metagrauvakoiden Si02- 
(56.3 - 65.9 X), A1203- (11.8 - 13.4 % ) ,  MgO- (3.4 - 6.5 X), 
FeOtot(7.2 - 11.8 Z), CaO- (2.3 - 9.2 2 )  ja alkalipitoisuuden (1.4 - 
2.7 % )  vaihtelu (liite 1) ei ole samaa luokkaa kuin esim. Siukovaaran 
tuffiiteissa. Huonon lajittumisen takia kemiallinen fraktioituminen- 
kin on ollut suhteellisen heikkoa. 

Metagrauvakoiden sisaltama vulkaniittiaines ilmenee AFM- ja TAS-diag- 
rammeilla koostumuspisteiden ( p )  sijoittumisena lahinna Kolari-muodos- 
tuman tuffiittien ja osaksi metasedimenttien tavoin (kuva 6 ) .  

Metagrauvakoiden koostumuksissa (taulukko 1, n:o 23, 24, 26) ja 
mantteli- ja MORB-normatiivisissa alkuainejakaumissa on seka Teuravuo- 
ma-muodostuman komatiittisten kivien etta Kolari-muodostuman pyroklas- 
tiittien jakamien kaltaisia piirteita (vrt. kuvat 19 A, E, F ja 20 
A, E, F). Mm. metagrauvakoiden korkeahko Cr/Sc-suhde viittaa koma- 
tiittisiin kiviin. Tosin Cr-pitoisuus on jonkin verran alhaisempi 
kuin komatiittisissa kivissa. Korkeista Ti02-pitoisuuksista paatellen 
metagrauvakoissa on myös tholeiittista ainesta. 

Keveiden lantanidien rikastuminen ilmentaa sedimentaatioprosessien 
vaikutusta metagrauvakoiden REE-jakaumissa (vrt. taulukko 3, n:o 
15, 16; kuva 21 E). Sedimentaatioprosessit kuvastuvat myös Th-La-Sc- 
diagrammilla (kuva 13 C) metagrauvakoiden trendin& Sc-kulmasta kohti 
post-arkeeisten metasedimenttien kenttaa. 

Konglomeraatin rapautuneen mafisen vulkaniittipallon (taulukko 1, n:o 
25) koostumus ei olennaisesti poikkea grauvakoiden koostumuksesta. Se 
edustaa ilmeisesti vulkaanista materiaalia, josta ainakin osa meta- 
rauvakoiden aineksista on peraisin. Konglomeraatin felsinen valiker- 
ros (taulukko 1, n:o 27) heijastaa metasedimenttisarjan lahtöainekses- 
sa varsin nopeasti tapahtunutta muutosta vulkaanista ainesta sisalta- 
vasta, pelkastaan epiklastista sisaltavaksi. Puhtaimmillaan metasedi- 
mentit ovat kvartsiitteja (taulukko 1, no 28), joiden Si02-pitoisuus 
on yli 80 X .  



8 Metamorfoosi ja tektoniikka 

Kolarin alueen suprakrustinen kalliopera voidaan metamorfoosiasteen 
perusteella jakaa karkeasti kahteen lohkoon, joita erottaa Äkasjoen- 
suun kautta kulkeva NE-SW-suuntainen siirrosvyöhyke. Luoteinen lohko 
on kokenut osaksi alhaisen, osaksi keskiasteen metamorfoosin. Kaak- 
koinen lohko on kokenut puolestaan keskiasteen ja korkean asteen meta- 
morfoosin. Kaakkoinen lohko on kohonnut luoteiseen nahden. Se edustaa 
paaosin syvempáa leikkausta luoteiseen nahden. Lohkot koostuvat lu- 
kuisista pienernmista lohkoista, jotka ovat liikkuneet toistensa suh- 
teen. 

Kaakkoisen lohkon Teuravuoma- ja Kolari-muodostuman vulkaniitit ovat 
voimakkaasti uudelleenkiteytyneita keskiasteen oligoklaasi- ja ande- 
siiniamfiboliitteja, joiden tyypillinen parageneesi on plagioklaasi- 
sarvivalke-kvartsi. Sarvivalkkeen sijasta esiintyy kummingtoniittia 
ja antofylliittia. Granaatti-kummingtoniittiamfiboliitit ovat tyypil- 
lisia Kolari-muodostuman pyroklastisissa liuskeissa. Venejarvi-komp- 
leksin migmatisaatio viittaa korkean asteen metamorfoosiin. 

Luoteisen lohkon Kolari-muodostuman vulkaniitit ovat sen sijaan varsin 
hyvin sailyneitá, hienorakeisia, alhaisen asteen oligoklaasi- tai al- 
biittiamfiboliitteja. Tyypillinen parageneesi on plagioklaasi-sarvi- 
valke-biotiitti-kvartsi. Parageneesiin kuuluu paikoin myös kloriitti 
(Vaananen 1982). 

Teuravuoma-muodosturnan N-reunassa, kuten esim. Pissilehdossa, esiin- 
tyy vulkaniiteissa voimakkaasti liuskeisia kloriittipitoisia siirrok- 
siin liittyvia vyöhykkeita. Vyöhykkeet ovat osoitus retrogressiivises- 
ta metamorfoosista ja siihen liittyvasta hydrautumisesta ja Mg/Ca-me- 
tasomatoosista (s. 37). Saannöllinen ja lapikotainen alkalimetasoma- 
toosi seka Kolari- etta Teuravuoma-muodostumassa viittaa sen sijaan 
premetamorfisiin, ehka jo purkausajankohtaan liittyviin ilmiöihin 
(vrt. Lehtonen & Rastas 1988). 

Kolarin alueella vallitsevat Hiltusen ja Tontin (1976) mukaan paade- 
formaatiovaiheen NW-SE-suuntaisen puristuksen aiheuttamat rakenteet: 
NE-SW-suuntaiset poimut (Fl, F2) ja niihin liittyva jyrkka akselitaso- 
liuskeisuus. Piiadeformaatiovaihe vastannee Gaalin ym. (1978) DL-faa- 
sia ja Koistisen (1985) Dlc-D2-faasia, johon liittyy porfyroblastien 
mineraalinkasvu. Paiideformaatiofaasin aiheuttamat rakenteet vallitse- 
vat myös diabaaseissa (n. 2000 Ma) ja granitoideissa (n. 1860 Ma), 
mutta eivtit enaa graniiteissa (n. 1800 Ma), joten kysymys on mahdol- 
lisesti cvekofennisesta deformaatiosta (vrt. Gaal & Gorbatschev 
1987). Venejarvi-kompleksissa esiintyy alustavien tutkimusten perus- 
teella merkkeja arkeeisesta deformaatiofaasista (Virransalo 1987). 
Paadeformaatiovaihetta seurasi jaykkia lohkoliikuntoja aiheuttaen 
NE-SW- ja NW-SE -suuntaisia siirroksia. 



Kolari-muodostumassa vallitsevat em. paadeformaatiofaasin aiheuttamat 
rakenteet. Siukovaaran kohteessa ovat loivat lanteen ja lounaaseen 
kaatuvat lineaatiot, jyrkat akselitasoliuskeisuus- ja kerroskaateet 
seka NE-SW- ja NW-SE-suuntaiset siirrokset tyypillisia piirteita. 
Luntanginkankaan kohteessa on nahtavissa siirroksista johtuvat ruhjei- 
set kivilajikontaktit, joita myöten liikunnat ovat toistuneet ehka 
useaan otteeseen. Jaaravinsan osalta mainittakoon, etta kerrokset 
ovat ylikgantyneet lanteen (Hiltunen 1982). 

Iso Pirttivaara -muodostuman tyypillinen tektoninen piirre, voimakas 
jyrkka lineaatio, joka ilmenee venyneina konglomeraattipalloina, 
poikkeaa Kolarin alueen paaosin loivasta lineaatiosta. Ilmiön selit- 
tavat lohkoliikunnat, jotka ovat kahtaneet metasedimentit jyrkkaan 
asentoon. 

Teuravuoma-muodostuma on deformoitunut myös vahvasti paadeformaatio- 
vaiheen aikana. Pissilehdon kohteessa vallitsevat jyrkat liuskeisuus- 
kaateet ja ilmeisen jyrkat laavapatjojen kaateet. Osa kohteen lius- 
keisuudesta on leikkaavaa ruhjeliuskeisuutta, joka lienee yleinen 
Teuravuoma-muodostuman ylaosassa. Muodostuman ylakontakti on toiminut 
heikkousvyöhykkeena vulkaniittimuodostumien valissa tektonisten voi- 
mien vaikuttaessa. Myös Teuravuoma-muodostuman alakontaktissa tavat- 
tava paksu kvartsijuoni ilmentaa jonkinasteista heikkousvyöhyketta, 
joka on avautunut liikunnoissa. Pohjasenvaaran kohteessa Teuravuoma- 
muodostuman alaosassa ja Pohjasenvaara-muodostumassa esiintyvgt loivat 
kerros- ja liuskeisuuskaateet. Teuravuoma-muodostuman kaateet ovat 
jyrkat kauempana alakontaktista. Pohjasenvaara-muodostuma puolestaan 
mukailee loivarakenteista Venejarvi-kompleksia (vrt. Vaananen 1984). 

9 DISKUSSIO 

9 . 1  Kolarin alueen geologisia ongelmia 

Tutkimuskohteiden valinta perustui ajankohdan mukaisiin nakemyksiin 
Kolarin alueen geologisesta kehityksesta ja stratigrafiasta. Tutki- 
musten aikana on nakemyksissa tapahtunut muutoksia. Etenkin Teuravuo- 
man peitteiseen alueeseen liittyvat tutkimukset Pissilehdossa ja sen 
ymparistössa seka Isossa Pirttivaarassa herattivat runsaasti uusia ky- 
symyksia, joiden selvittely jaa tulevaisuuteen. 

Kolarin alueen pyroklastiset liuskeet ja metalaavat rajautuvat (ks. s. 
13) geofysiikan perusteella selkeasti erillisiksi muodostumiksi. Vul- 
kaniittimuodostumien peitteiseen kontaktivyöhykkeeseen sattuva, ympa- 
ristöa kevyempi, painovoima-anomalia (GTK:n bouguer-anomalia kartta, 
lehti 2731) oletettiin mahdolliseksi metasedimenttipatjaksi muodostu- 
mien valissa. Loppuvuodesta 1987 Pissilehdon ymparistössa suoritetun 
kairauksen perusteella havaittiin anomalian johtuvan lahinnl felsisis- 



ta ja intermediaarisista liuskeista, jotka on alustavasti tulkittu 
pyroklastisiksi vulkaniiteiksi ja liitetty Kolari-muodostumaan. Anoma- 
liaan liittyy myös huomattavia ruhjeita. Kolari-muodostuma nayttaa 
siten paikoin liittyvan valittömasti tai ruhjeen valityksella Teura- 
vuoma-muodostumaan. Kontaktin luonne jaa kuitenkin epaselvaksi, silla 
anomaliaan liittyvat vulkaniitit ovat tulkittavissa erilliseksikin 
vulkaaniseksi muodostumaksi. 

Iso Pirttivaara -muodostuman aikaisemmin Kolari-muodostuman lapponi- 
siin vulkaniitteihin luettu (Lehtonen ym. 1985 b) metagrauvakka ja 
sen paalle kerrostunut Jatulin pohjamuodostumana pidetty konglomeraat- 
ti ja kvartsiitti muodostavat sedimentaatiosarjan; kerrostunut aines 
vain vaihtuu varsin nopeasti vulkanoklastisesta epiklastiseksi. Tassa 
tutkimuksessa (kuva 2) jatuliseksi tulkitun sarjan alakontaktia ja sa- 
malla kerrostumisalustaa ei kuitenkaan tunneta. Alakontakti voi liit- 
tya Teuravuoma-muodostumaan. Oletus tuo sarjan stratigrafisen aseman 
uuteen valoon; kysymys onkin mahdollisesti lapponisesta sarjasta 7 
Toisaalta metagrauvakan vulkaaninen aines antaa mahdollisuuden tulkita 
kivi alkuperaltaan esimerkiksi intermediaariseksi kidetuffiksi ja sa- 
malla itsenaiseksi vulkaaniseksi kerrostumaksi. Kerrostuman ja Teura- 
vuoman painovoima-anomaliaan liittyvien liuskeiden selvittely ja mah- 
dollinen rinnastaminen on eras tulevaisuuden haasteista Kolarin 
alueella. 

Juurakkojarvi-muodostuma sijoittuu vulkaanis-epiklastisen kerrostumis- 
sarjan paalle - tama on todettu mm. geofysikaalisissa mallitulkinnois- 
sa. Kontakti alapuolen Kolari-muodostuman silttikiviin on peitteinen 
ja luonteeltaan lisaksi tektoninen. Nykyisen kasityksen mukaan kvart- 
siitti esiintyy synkliinissa ja se luetaan Jatuliin. Mahdollisesti 
kyseessa on kuitenkin Lapponin tektoninen ylityöntökiila (vrt. Lehto- 
nen ym. 1985 b). 

9.2 Kolarin alueen ja l&ialueiden vulkaniittien vertailu 

Vulkaniittien levinneisyys Keski-Lapista Kolarin kautta lanteen viit- 
taa siihen, etta kyseessa on samaan aktiiviseen vyöhykkeeseen liitty- 
vien vulkanismien tuotteita, joilla on mahdollisesti yhteisia litolo- 
gisia ja geokemiallisia piirteita. Kolarin alueen ja Keski-Lapin vul- 
kaniittien vertailun tekee mielenkiintoiseksi se, etta Keski-Lapissa 
tholeiittisia ja komatiittisia vulkaniitteja tavataan useassa strati- 
grafisessa asemassa (Lehtonen & Rastas 1987). Vertailu lanteen Pajalan 
ja Kaunisvaaran alueille on yksinkertaista, silla naiden alueiden 
paaasialliset vulkaniitit ovat korreloitavissa (ks. s. 13) Kolari- 
muodostumaan ja toisaalta komatiittisia vulkaniitteja ei alueilta tun- 
neta. 

Teuravuoma-muodostuman komatiittisilla vulkaniiteilla on eraita yhtei- 
sia geokemiallisia piirteita lahinna Keski-Lapin alimman komatiittiyk- 
sikön eli Möykkelman doomin komatiittien kanssa (Rasanen ym. in 



prep.). Molemmilla alueilla komatiittiset kivet ovat Al-undepleted- 
tyyppia ja toisaalta kantamagma on kontaminoitunut sialisesta kuores- 
ta. Molemmilla alueilla on myös kysymys arkeisen gneissikompleksin 
paalle purkautuneen vulkanismin ensimmaisestl vaiheesta. 

Kolari-muodostuman tholeiittisilla pyroklastisilla vulkaniiteilla on 
yhteisia litologisia ja geokemiallisia piirteita Keski-Lapin tholeiit- 
tisten vulkaniittien kanssa (Lehtonen & Rastas 1987). Molemmilla 
alueilla koostumukset muistuttavat myös resentin valtameren kuoren 
koostumusta ja viittaavat merelliseen geotektoniseen ymparistöön. Toi- 
saalta merkittaviina yhteisen& litologisena piirteena mainittakoon Ko- 
larin ja Keski-Lapin alueella samankaltaisiin matalan meren rauhalli- 
siin kerrostumisoloihin viittaava pyroklastis-epiklastinen assosiaa- 
tio. Samankaltainen assosiaatio on vallalla myös Ruotsin puolella, 
Pajalan ja Kaunisvaaran alueilla. Ruotsin puolen suppea analyysiai- 
neisto (ks. Lindroos ja Henkel 1981, taulukko 2 ) viittaa saman- 
kaltaiseen koostumusvaihteluun kuin Kolarin pyroklastisissa vulkanii- 
teissakin (kuva 5 A). 

9.3 Kolarin alueen vulkaniittien ika ja stratigrafinen asema 

Teuravuoma-muodostumaan liittyvista kivista ei ole toistaiseksi ika- 
maarityksia. Teuravuoma-muodostuman komatiittiset kivet ovat monien 
geokemiallisten seikkojen perusteella rinnastettavissa arkeeisiin ko- 
matiitteihin (vrt. Beswick 1982). Varhaisproterotsooisiakin koma- 
tiittisia basaltteja tunnetaan mm. Kuolan niemimaan Imandra-Varzugan 
vyöhykkeen Sumin, Sariolan ja Jatulin sarjoissa (Predovskii et al. 
1987). Toistaiseksi Teuravuoma-muodostuma on arvioitu varhaisprote- 
rotsooiseksi. 

Kolari-muodostuman mafiset pyroklastiitit ja niissa tavattavat diabaa- 
sit edustavat ilmeisesti hyvin laheisesti toisiinsa liittyvia magmaat- 
tisia pulsseja. Pyroklastiset vulkaniitit ovat vanhempia kuin niihin 
liittyvat diabaasit (n. 2000 Ma), mutta ikaeron ei tarvitse olla ko- 
vin suuri (vrt. Skiöld ja Cliff 1984, SkiBld 1986, Skiöld 1987). 
2000 Ma on joka tapauksessa pyroklastisten vulkaniittien minimi-ik8. 

Teuravuoma-muodostuma on sijoitettu Kolarin alueen stratigrafisessa 
kaaviossa (kuva 2) Alalapponiin, jonka aikastratigrafisten rajojen 
maarittelyyn ei Kolarin alueella ole toistaiseksi edellytyksia (vrt. 
Silvennoinen 1985). Teuravuoma-muodostuman paalle sijoittuva Kolari- 
muodostuma edustaa Ylalapponia. Kolari-muodostuman diabaasien antaman 
minimi-ian (2000 Ma) perusteella Ylalapponi on laajentunut aika- 
stratigrafisesti asemaan, joka oli aikaisemman tulkinnan mukaan Jatu- 
lilla (Silvennoinen ym. 1980). Kolarin alueen Jatuli-ryhma ja Karelis- 
superryhma eivat enaa ole tyypillisissa aikastratigrafisissa asemis- 
saan (vrt. Silvennoinen 1985, Sokolov & Heiskanen 1985, Luukkonen & 

Lukkarinen 1986). Selvyyden vuoksi nimikkeet on kuitenkin sailytetty, 



silla fluviaalisten muodostumien stratigrafinen asema ei ole muuttu- 
nut. 

9.4 Kolarin alueen muodostumien kerrostumisolot 

Pohjasenvaara- ja Teuravuoma-muodostuman oletetaan kerrostuneen ar- 
keeisen orogenian lapikayneelle arkeeiselle pohjakompleksille 
(VenejBrvikompleksi). Pohjakompleksin ja muodostumien valiin on ole- 
tettu epajatkuvuuspinta (kuva 2). 

Niesakero-Kuertunturi-kompleksi, johon Pohjasenvaara- ja Teuravuoma- 
muodostumat liittyvat, kuuluu sisaisen stratigrafisen rakenteensa (ks. 
Hiltunen 1982, s. 14 - 23) perusteella kratonisiin kerrostumiin 
(Pettijohn 1975). Ilmeisesti paaosin arkeeisen pohjan rapautumistuot- 
teista koostuva kompleksi muuntuu ylöspain puhtaammaksi, jopa orto- 
kvartsiitiksi. Karbonaattikivet puuttuvat, mutta epidoottipitoisuus 
on tyypillista kompleksin ylaosassa. 

Pohjasenvaara-muodostuman yliiosan amfiboliittikerrokset on tulkittu 
viitteeksi sedimentaation ja vulkanismin samanaikaisuudesta Alalappo- 
nissa. ~ahdollisesti amfiboiiittikerrokset ovat vahaisia tuhkapulsse- 
ja. Pohjasenvaara-muodostuman ylaosan hyvin kehittynyt kerroksellisuus 
viittaa kerrostumiseen vedessa. Myös muualla Lansi-Lapin stratigrafi- 
sesti vastaavissa epiklastisissa, epapuhtaissa metasedimenteissii on 
tavattu paikoin primaarirakenteita, jotka johtuvat veteen kerrostumi- 
sesta (vrt. Rastas 1980). Mainittakoon lisaksi Keski-Lapin lapponi- 
sissa metasedimentteissa tavatut mm. turbidiittisyntyiset ja tidaali- 
set rakenteet (Nikula 1985, Rasanen 1986). 

Teuravuoma-muodostuman manteleiden runsaus viittaa purkausaltaan va- 
haiseen syvyyteen tai jopa ilmanalaisiin purkauksiin (vrt. Jones 
1969, Moore 1970). Tyynylaavarakenteista ei ole tavattu merkkeja. 

Kolari-muodostuman pyroklastis-epiklastisessa kivilajiseurueessa sai- 
lyneet lukuisat primaarirakenteet osoittavat kerrostumisen tapahtuneen 
ainakin paaosin veteen. Eraiden tuffikerrosten massamainen sisainen 
rakenne voi viitata ilmanalaiseen kerrostumisymparistaön. Muodostu- 
massa tavattava karbonaattikivi-silttikivi-mustaliuskeseurue seka esi- 
merkiksi karbonaattikivi-ortokvartsiittiseurue ovat osoitus matalan 
meren rauhallisista kerrostumisoloista (ks. Pettijohn 1975, Sellwood 
1986, Jenkyns 1986). Mustaliuskeet viittaavat lisaksi osaksi suljet- 
tujen altaiden pelkistavaan ymparistöön (ks. esim. Pettijohn 1975, 
Jenkyns 1986). Kolari-muodostumaan liittyy myös rautamuodostumien 
kerrostuminen. Rautamuodostumat ovat paikoin metamorfoituneet Fe-(Cu- 
-Au)-malmeiksi (vrt. Hiltunen 1982). 

Kolarin alueen vulkaanisten muodostumien paalle kerrostuneita, osaksi 
karkeaklastisia metasedimentteja edustaa mm. Iso Pirttivaara -muodos- 
tuma, jonka metagrauvakkakerroksessa on vulkaniittien rapautumistuot- 
teita. Ristikerroksinen metagrauvakka koostuu nopeasti veteen kerros- 



tuneesta materiaalista. Konglomeraatin huono lajittuneisuus ja mm. 
metagrauvakkav8likerrokset viittaavat myös nopeaan kerrostumiseen ve- 
dessa. Toisaalta konglomeraatin rapautuneet vulkaniittipallot ja 
kvartsiittipallojen rapautumiskeha johtunevat pitkaaikaisesta in situ 
-rapautumisesta, joka on viite epajatkuvuuspinnasta Lapponin ja Jatu- 
lin valissa (kuva 2). Iso Pirttivaara -muodostuma ja siihen stratigra- 
fisesti rinnastetut Juurakkojarvi- ja Tapojarvi-muodostumat, on tul- 
kittu fluviaalisiksi (vrt. Collinson 1986). 

Pohjasenvaara- ja Teuravuoma-muodostuma kerrostuivat epiistabiiliin pa- 
leoaltaaseen varsin nopeasti. Kolari-muodostuman kerrostuessa allas 
oli varsin stabiili ja matala. Seuranneen peneplaanivaiheen jal.keen 
kerrostuneet fluviaaliset muodostumat viittaavat alkavan transgressii- 
visen vaiheen paleoaltaaseen epastabiilissa ymparistössa. 

9.5 Kolarin alueen vulkaniittien geotektoninen asema 

Pohjasenvaara- ja Teuravuoma-muodostuman kerrostuminen tapahtui ilmei- 
sesti mantereisessa ymparistössa; tahan viittaavat mm. muodostumien 
asema gneissikratonin (Venejarvi-kompleksi) paalla ja komatiittisten 
laavakivien geokemia. 

Mallilaskuihin perustuen komatiittisten laavojen sialisista aineksista 
kontaminoitunut kantamagma (MgO < 15%) ei ollut fraktioitumaton primi- 
tiivisula (kuva 17). Kontaminaatio tapahtui ennen sulan purkautumista 
maan pinnalle. Komatiittinen magma tunkeutui todennaktiisesti suhteel- 
lisen paksun sialisen kuoren lapi mantteliin ulottuvia siirroksia myö- 
ten (vrt. esim. Selley 1976, s. 322-352, Condie 1982, s. 216 - 249). 

Laattatektonista mallia soveltaen Teuravuoma-muodostuma purkautui 
gneissikratonin (Venejarvi-kompleksi) edustamalle mantereelle tai man- 
nerreunalle kehittyneeseen repeämtilaaksoon (vrt. Silvennoinen 1983, 
Silvennoinen 1985, s. 114, Gaal & Gorbatschev 1987, s. 25). Myöhem- 
min kerrostuneen Kolari-muodostuman pyroklastisten vulkaniittien ke- 
miallinen koostumus viittaa laajemeen kerrostumisaltaan merelliseen 
vaiheeseen. Kolari-muodostuman kivilajiseurue kratonisine metasedi- 
mentteineen viittaa matalan meren rauhallisiin oloihin ja enteilee 
mahdollisesti ekstensiovaiheen paattymista ja kompressiovaiheen alkua. 
Ekstensiovaiheeseessa lapponiset muodostumat eivat kokeneet orogeenis- 
ta poimutusta (vrt. Silvennoinen 1985). Vaihetta seurasi merkittava 
kulutuksen kausi, josta ovat viitteen& mm. fluviaalisten muodostumien 
rapautuneet kvartsiittipallot. 

Kolari-muodostuman paalle kerrostuneet fluviaaliset metasedimenttimuo- 
dostumat ilmentavat huomattavia topografiaeroja gneissikratonilla, mi- 
kg johtuu ehka alkavaan svekofenniseen orogeniaan liittyvasta subduk- 
tiosta (vrt. Gaal & Gorbatschev 1987). Orogenian edetessa Kolarin 
alueen muodostumat kokivat orogenian voimakkaan polyfaasideformaation 
ja -metamorfoosin. Orogeniaan liittyi myös intermediaarinen kalkki- 



alkalinen, synkinemaattinen (n. 1.9 Ga) ja graniittinen, myöhaiskine- 
maattinen (n. 1.8 Ga) magmatismi. Kolarin alueen Fe(Cu-Au)-malmien 
muodostuminen liittyi synkinemaattiseen magmatismiin (Hiltunen 1982). 

Kolarin alueen vulkaniittimuodostumat sijoittuvat stratigrafisesti 
Lapponia-superryhma2in. Vulkaniittimuodostumat ovat yhdessa paksuudel- 
taan muutamien kilometrien luokkaa ja jaettavissa kahteen purkaustyy- 
liltaan erilaiseen yksikköön. Alempi yksikkö, alalapponinen Teura- 
vuoma-muodostuma, koostuu vuorottelevista massamaisista ja mantelipi- 
toisista metalaavakerroksista. Ylempi yksikkö, ylalapponinen Kolari- 
muodostuma koostuu pyroklastisista liuskeista, niihin liittyvista ma- 
talanmeren klastisista ja kemiallisista metasedimenteista seka diabaa- 
seista. 

Teuravuoma-muodostuman vulkaniitit ovat kemialliselta luonteeltaan 
paaosin komatiittisia. Fe- ja Ti-rikkaita tholeiittisia metalaavoja 
tosin tavataan satunnaisesti. Komatiittiset kivet muodostavat jatku- 
van sarjan, jonka MgO-pitoisuus vaihtelee valilla n. 23 - 5.5. Laavo- 
jen kantamagma (MgO < 15%) ei edustanut fraktioitumatonta primitiivi- 
sulaa. Komatiittisten kivien rikastuminen keveista lantanideista 
(kondriitti-normalisoitu La/Yb=2.5-4.6) ja niiden alhaiset Ta/La-, 
Ta/Th-, P/Zr- ja Ti/Zr-suhteet viittaavat kontaminaatioon sialisessa 
kuoressa. Sarjan kehittyminen korkean MgO-pitoisuuden jasenista al- 
haisen MgO-pitoisuuden jäseniin johtui alhaisen paineen fraktioivasta 
kiteytymisest3. 

Kolari-muodostuman pyroklastiset liuskeet ovat paaosin tholeiittisia. 
Niiden pysyvampien hivenaineiden ja lantanidien jakaumat muistutta- 
vat resentteja valtamerenpohjan tholeiittien (MORB) ja mobiilien al- 
kuaineiden (K, Rb, Ba) osalta myös saarikaarivulkaniittien (IAT) vas- 
taavia jakaumia. Muodostumassa on paikoin felsisia liuskeita johtuen 
ehka kalkkialkaalisista purkauksista. 

Teuravuoma-muodostuma purkautui gneissikratonin edustamalle mantereel- 
le tai mannerreunalle syntyneeseen repeamalaaksoon. Samanaikaisesti 
kerrostui kratonin tuottamaa hiekkaista ja peliittista epiklastista 
ainesta laajenevaan altaaseen. Myöhemmin kerrostuneen Kolari-muodostu- 
man kivilajiseurue kemiallisine metasedimentteineen viittaa matalan 
meren rauhallisiin oloihin ja enteilee mahdollisesti ekstensiovaiheen 
paattymista. Kolari-muodostuman paalle kerrostuneet fluviaaliset meta- 
sedimenttimuodostumat ilmentavat huomattavia topografiaeroja ja ra- 
pautumista gneissikratonilla. Topografiaerot johtuivat alkavaan sve- 
kofenniseen orogeniaan liittyvista vertikaaliliikunnoista. Orogenian 
edetessa gneissikompleksi ja muodostumat kavivat U p i  orogeniaan 
liittyvan polyfaasideformaation ja metamorfoosin. Orogeniaan liittyi 



my8s synkinemaattinen (n. 1.9 Ma) ja myöhaiskinemaattinen (n. 1.8 Ma) 
magmatismi. 

Kolari-muodostumaan liittyvat varhaisproterotsoiset diabaasit (n. 2.0 
Ma) antavat pyroklastisten vulkaniittien ja samalla Kolarin alueen 
vulkanismin minimi-ian. Teuravuoma-muodostuman laavakivien ja Kolarin 
alueen vulkanismin maksimi-ika jaa toistaiseksi avoimeksi. 
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12 SUHMBBY: Volcanic rocks of the Kolari area, western Finnish Lapland. 
Report of the Lapland Volcanite Project. 

12.1 Introduction 

The Lapland Volcanite Project (LVP) was established in 1984 by the 
Geological Survey of Finland to carry out a 5 year research program. 
The purpose of this program was to ascertain the generating circum- 
stances of volcanic formations and to create a classification for 
prospecting the ore and mineral resources. 

The basic administrative unit for the LVP was the Bedrock Mapping 
Group of the Geological Survey's Regional Office for Northern Finland., 
This writer was responsible for research of the Kolari area (Fig. 1). 
The planning of this research was naturally based on earlier investi- 
gations in the Kolari area. The field work was mainly done in the 
summer of 1985. 

12.2 Methods 

The researched areas (Fig. 1) were limited by geophysical methods. 
Magnetic and VLF-R-measurements were used to supplement low altitude 
airborne maps in order to more accurately locate those places suit- 
able for digging, drilling, and geological surface profile research. 

Hammer seismic soundings, AMT, and gravity measurements were also 
used. The geological picture of the researched areas (Figs. 3 and 4) 
is based on the mapping of the profiles and diamond drilling. 

Major and some trace elements were analysed by the XRF-method 
(A-package) from more than 500 samples. This analysis was performed by 
the laboratory of Rautaruukki Co. in Raahe, Finland. In addition, 
by using neutron activation (INAA), the Technical Research Center of 
Finland analysed 20 trace elements (E-package) from all samples and 8 
lanthanoids from 47 samples. All these analyses were processed and 
outputted by the HST-system (Kaivosoja & Koivumaa 1984). For the dia- 
grams (Figs. 5 - 21) and tables (Table l -3, Appendix l), the analyses 
were calculated on a dry basis, except for some carbonate bearing 
rocks. 

12.3 Litostratigraphical Units 

The stratigraphical view of the Kolari area developed during the re- 
search of the LVP (Fig. 2) is also based on earlier investigations 
carried out in the western and middle Lapland (Hackman 1927, Mikkola 
1941, Hiltunen & Tontti 1976, Rastas 1980, Silvennoinen et al. 1980, 
Lehtonen 1981, Hiltunen 1982, VBBnBnen 1984, Rastas 1984, Lehtonen et 
al. 1985, Silvennoinen 1985). The formations and complexes defined 



during the investigation of LVP are named after the place-names where 
they are found (See Figs. 1 and 2.). 

The Venejarvi Complex in the southeast corner of the Kolari area is 
placed in the Tuntsa Supergroup (Silvennoinen 1985). In other words, 
the complex is representative of the Archean Basement. The Pohjasen- 
vaara and Teuravuoma Formations are included the Niesakero-Kuertunturi 
Complex (Hiltunen 1982) which belongs to the Lower Lapponi Supergroup 
(Silvennoinen et al. 1980). The Kolari Formation is included in the 
Upper Lapponi Supergroup (Silvennoinen et al. 1980). The uppermost 
supracrustal litostratigraphic unit consits of the Iso Pirttivaara and 
Juurakkojarvi Formations of the Karelia Supergroup (Silvennoinen et 
al. 1980). 

The Vene j Srvi Complex 

The migmatiitic gneisses of the southeast corner of the Kolari area 
are included in the Venejiirvi Complex. This complex consists mainly of 
orthogneisses, paragneisses and amphibolites. The complex was not in- 
vestigated during the research of the LVP. The dimensions of the 
complex are not yet known. 

The Pohjasenvaara Formation 

The Pohjasenvaara Formation, to the northeast of Pohjasenvaara, is not 
exposed and is first known on the basis of the diamond drilling (R5) 

in Pohjasenvaara (Fig. 3). The Pohjasenvaara Formation consists mainly 
of arkosic gneisses. The one meter thick uppermost part of the Pohja- 
senvaara Formation, which gently slopes toward the northwest, con- 
sists of alternating quartzite and amphibolite layers. This indicates 
that the sedimentation represented by the Pohjasenvaara Formation and 
the volcanism represented by the Teuravuoma Formation were contempora- 
neous. Unconformity is supposed between these formations and the Vene- 
jarvi Complex. The Pohjasenvaara Formation is estimated to be some 
hundreds of meters thick. 

The Teuravuoma Formation 

The Teuravuoma Formation is limited by the coherent negative magnetic 
anomaly area (cf. the Kolari Formation) and the positive gravity anom- 
aly combination. The Teuravuoma Formation consists mainly of massive 
and amygdaloidal shallow marine or possibly subaerial metalavas. The 
area of the Teuravuoma Formation covers almost all of the Teuravuoma 
bog (Fig. 1). The character of the contact between the Teuravuoma and 
Kolari Formations is not yet known. The thickness of the Teuravuoma 
Formation is estimated to be between 1 - 1.5 km. 



The Kolari Formation 

The Kolari Formation consists of the pyroclastic volcanic rock areas 
going away from the village of Kolari towards the northeast and coming 
from Luntanginkangas towards the north. The volcanic rock areas are 
defined on the basis of strong positive anomalies. The lengthening 
pieces of the volcanic rock areas practically join each other on the 
Swedish side of the border (cf. Padget 1977, Lindroos 1974, Lindroos & 

Henkel 1981). Hiltunen (1982) divided the pyroclastic volcanic rocks 
of the Kolari area into the Siekkijoki and Kolari Greenstone Forma- 
tions. 

The Kolari Formation consists mainly mafic of pyroclastic volcanic 
rocks, pelitic schists as well as siltstones, carbonate rocks, black 
schists, iron formations (BIF) and Fe(-Cu-Au)-ores (Rautuvaara asso- 
ciation). Diabases (approx. 2.0 Ga) are also associated with the Kola- 
ri Formation. The thickness of the Formation is about 800 meters. The 
contacts between the Kolari and fluvial formations (See the following 
two paragraphs.) are covered on the top. 

The iso Pirttivaara and JuuraickojBrvi Formation 

Iso Pirttivaara Formation in the southwest part of the Kolari area 
(Figs. 1 and 2) consists of a metasediment suite. The lowermost unit 
of the suite consists of metagraywacke which includes volcanic mate- 
rial. On the top of the metagraywacke is a conglomerate and quartzite 
layer (Fig. 4). Strong weathered metavolcanite and quartzite pebbles 
together with metagraywacke interlayers are typical of the conglomer- 
ate. The quartzite pebbles have a well-developed weathered rind. The 
thickness of the Iso Pirttivaara Formation is not known. The Forma- 
tion is interpreted as fluvial. 

The Juurakkojiirvi Formation, in the middle of the Kolari area, can 
be compared stratigraphically with Iso Pirttivaara Formation. The 
JuurakkojBrvi Formation consists of quartzites and arkosic and mica 
gneisses. The Juurakkojilrvi and Iso Pirttivaara Formations are inter- 
preted to be placed stratigraphically on top of the Kolari Formation. 
On the other hand, they are compared stratigraphically with the Tapo- 
jHrvi Quartzite Formation in the southwest part of the Kolari area 
(Hiltunen 1982). 

12.4 Geochemistry of the volcanic rocks 

The geochemical character of the metalavas of the Teuravuoma Formation 
is mainly komatiitic (See Figs. 7 C, 8, 9, and 15.). Fe- and Ti-rich 
tholeiitic metalavas occur occasionally. The komatiitic rocks form a 
continous suite having a MgO content range from 23 I to 5 %. Rocks, 
which contain more than 15 I MgO, have originally contained a great 



deal of olivine phenocrysts (cf. Fig. 17). The Ti02 content of the 
komatiitic rocks varies between 0.4 - 0.8 I while the A1203/Ti02 ratio 
is chondritic (approx. 20). The LREE-element enrichment of the koma- 
tiitic rocks ((La/Yb)N = 2.5 - 4.6) and their low Ti/Zr, Ta/Th, and 
P/Zr ratios suggests sialic contamination in the upper part of the 
crust (See Figs. 16, 18, 19 F, 19 G, 20 F, 20 G, and 21 F.). The evo- 
lution of the suite was mainly due to the crystal fractionation of the 
low pressure olivine and pyroxene. 

The pyroclastic schists of the Kolari Formation are mainly tholeiitic 
(See Figs. 5 A and 7 A.). The patterns of some immobile elements (See 
Figs. 12 A, 14 A, 19 A, and 20 A.) and lanthanoids (Fig. 21 A) re- 
semble recent ocean floor tholeiites (MORB). The mobile elements are 
enriched compared with MORB which resembles analogous patterns of the 
island arc tholeiites (IAT). On the other hand, patterns of some im- 
mobile elements (Fig. 13 A) suggest island arc tholeiites as well. The 
diabases associated with the Kolari Formation geochemically closely 
resemble pyroclastic volcanic rocks. The felsic siltstones which oc- 
cur in places in the Formation and which were interpreted as metasedi- 
ments, possibly represent calc-alkalic eruptions. 

12.5 Metamorphism and tectonics 

The structures which resulted from the NW-SE-directed stress of the 
main deformation stage dominate in the Kolari area: NE-SW-directed 
folds (Fl, F2) and steep axial schistosity with gently sloping linea- 
tions toward the west and southwest (cf. Hiltunen and Tontti 1976). 
The main deformation stage is analogous with the D2-phase of Gaal et 
al. (1978) and the Dlc-D2-phase of Koistinen (1985) combined with the 
growing of porphyroblasts. The main deformation stage was followed by 
block movements causing fault zones in NE-SW and NW-SE directions. The 
structures caused by the main deformation also dominate in the diaba- 
ses (2.0 Ga) and in the granidoits (1.9 Ga), but not in the granites 
(1.8 Ga). The deformation stages are connected with Svecofennian orog- 
eny (cf. Gaal & Gorbatschev 1987). After preliminary investigation, 
there occur features of an Archean deformation stage in the migmatites 
associated with the Venejarvi complex (Virransalo 1987). 

On the basis of the metamorphic grade, the supracrustal bedrock which 
has been splintered by faults can be divided roughly into two blocks. 
The NE-SW fault which goes through the village of likiisjoensuu sepa- 
rates the blocks from each other. Low and medium grade parageneses 
dominate in the northwestern block. Medium and, in places, even high 
grade parageneses occur in the southeastern block (cf. Winkler 1979, 
pp. 168 - 172). The southeastern block has risen compared with the 
northwestern one after the culmination of the metamorphic grade. The 
blocks consists of numerous smaller blocks which have moved in re- 
lationship to each other. 



The volcanic rocks of the Teuravuoma (Pohjasenvaara, Pissilehto) and 
Kolari Formations (Siukovaara) in the southeastern block are intense 
recrystallized medium grade oligoclase and andesine amphibolites. Gar- 
net amphibolites are typical of the Kolari Formation. The migmatiza- 
tion of the Venejtirvi complex suggests high grade metamorphism. The 
oldest migmatisation may be Archean. 

The volcanic rocks in the northwestern block of the Kolari Formation 
(Luntanginkangas, Jaaravinsa) are fine grained low and medium grade 
albite or oligoclase amphibolites. 

Chlorite bearing fracture schistosity zones have developed in the up- 
per part of the Teuravuoma Formation (Pissilehto) close to where it 
makes contact with the Kolari Formation. These zones represent a ret- 
rograde metamorphism combined with hydration and Ca/Mg-metasomatism. 

12.6 Discussion 

The relationship of the Teuravuoma and Kolari Formation is problem- 
atic, because to date there has been no concrete discovery of where 
they contact. However based on geophysical research, they are clearly 
separate formations. 

In general, komatiitic rocks comparable with the metalavas of the Teu- 
ravuoma Formation are Archean ones. However, early proterozoic koma- 
tiitic basalts are known including in the Sumi, Sariola, and Jatuli 
suites of the Imandra-Varzuga zone in the Kola peninsula (Predovskii 
et al. 1987). It is worth mentioning that the komatiitic rocks of the 
Teuravuoma Formation and the Msykkelmti dome have common geochemical 
features and, in both areas, the matter under consideration is the 
first stage of a vulcanism which extruded through the Archean Basement 
(Rgsanen et al. in prep). 

The minimum age for the pyroclastic rocks of the Kolari Formation is 
given by the diabases (2.0 Ga) associated with the Kolari Formation. 
The age difference between pyroclastic rocks and diabases may be rela- 
tively small (cf. Skisld 1986, 1987; Ski6ld b Cliff 1984). The dia- 
bases and pyroclastic rocks possibly represent magma pulses intimately 
associated with each other. 

The stratigraphical position of the Pohjasenvaara and Teuravuoma For- 
mation on the top of the Archean gneiss complex (Venejgrvi Complex) 
and the composition of the komatiitic metalavas of the Teuravuoma 
Formation, among others, indicate continental deposit circumstances. 

The parent magma (MgO < 15 X )  of the komatiitic metalavas contaminated 
by sialic material was not an unfractionated primitive melt. The melt 
was contaminated in the crust before extrusion (Fig. 18). The komatii- 



tic magma intruded along faults reaching down to the mantle probably 
through a relatively thick crust (cf. Selley 1976, pp. 322 - 352; Con- 
die 1982, pp. 216 - 249). 

In accordance with the plate tectonic model, the Pohjasenvaara and 
Teuravuoma Formation was deposited on the continent or in a rift de- 
veloped on the continent margin (cf. Silvennoinen 1983; Silvennoinen 
1985, p. 114; Gaal & Gorbatschev 1987, p. 25). The continent is 
represented by gneiss craton (Venejxrvi complex). 

During the advancing extension, the basin became deeper and the Lower 
Lapponian metasediments accumalated quickly in a marine environment. 
The volcanic rocks of the Kolari Formation have geochemical features 
indicating marine geotectonic circumstances. The rock association of 
the Formation indicates, however, that in this stage, the basin was 
shallow and relatively stable indicating the termination of the exten- 
sion (cf. Silvennoinen 1985, p. 114). The Kolari Formation has been 
most likely followed by a remarkable weathering period as indicated by 
weathered quartzite and volcanite rock pebbles of the fluvial forma- 
tions. The accumulation of the fluvial formations indicate remarkable 
topographic differences on the craton. These differences were possibly 
caused by vertical movements connected with the beginning Svekofennian 
orogeny (cf. Gaal & Gorbatschev 1987, p. 27). The intense polyphase 
deformation and metamorphism of the formations in the Kolari area are 
an indication of the advancing orogeny. The synkinematic and late ki- 
nematic magmatism combined with the orogeny as well. 

Teuravuoma Formation is located stratigraphically in the Lower Lapponi 
Group (Fig. 2). The Kolari Formation located on the top of the Teu- 
ravuoma Formation has been placed in the Upper Lapponi Group. On the 
basis of the minimum age (2.0 Ga) as indicated by the diabases, the 
Upper Lapponi expanded chronostratigraphically to the position of the 
Jatuli Group (cf. Silvennoinen et al. 1980). The Jatuli Group and 
the Karelia Supergroup (Fig. 2) are not located any more in their typ- 
ical chronostratigraphic positions (cf. Silvennoinen 1985, Sokolov & 

Heiskanen 1985, Luukkonen & Lukkarinen 1985). For the sake of clear- 
ness, the names of these groups have been retained because the litost- 
ratigraphic position of the fluvial formations has not changed. 

12.7 Conclusions 

The komatiitic metalavas of the Teuravuoma Formation of the Lower 
Lapponi Group extruded in the extensional stage in shallow water or 
even on the dry land of a rift. This rift developed on the craton rep- 
resented by the Venejgrvi Complex of the Tuntsa Supergroup. The parent 
magma (MgO < 15 I) does not represent an unfractionated primitive 
melt. The LREE-enriched REE-patterns and low Ta/La, Ta/Th, P/Zr, and 
Ti/Zr ratios of the komatiitic rocks suggest contamination in the 



sialic crust. Low pressure crystal fractionation occured in the ex- 
t uding magma. Due to differentiation, the MgO content of the metala- 
vas varies between 23 Z and 5 X .  The occasional Fe- and Ti-rich meta- 
lavas indicate contemporanous tholeiitic volcanism. Epiclastic mate- 
rial coming from the craton accumulated during the extrusions. The 
Pohjasenvaara Formation represents cratonic material. 

The association of the tholeiitic pyroclastic volcanic rocks with 
epiclastic and chemical metasediments of the Kolari Formation which 
were deposited later in calm, shallow marine conditions indicate the 
termination of the extension. However, there are hints of the calc- 
alkalic volcanism in the Kolari Formation. The concordant diabases 
associating with the Formation and the pyroclastic rocks have the same 
kind of geochemical features. 

The komatiitic metalavas are possibly Early Proterozoic and older than 
the tholeiitic pyroclastic volcanic rocks. The diabases associated 
with the Kolari Formation indicate the minimum age of the pyroclastic 
rocks (2.0 Ga). 

The erosional fluvial metasediments of the Iso Pirttivaara and Juurak- 
kojgrvi Formation form the topmost supracrustal unit. This suggests 
remarkable topographical differences and the erosion which followed. 
The topographic differences and erosion were possibly caused by Sveco- 
fennian orogeny. This orogeny included polyphase low-high grade meta- 
morphism, synorogenic magmatism (1.9 Ga), and late orogenic magmatism 
(1.8 Ga). 
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LIITE 1.- APPENDIX 1 

Teuravuoma-muodostuman (Pohjasenvaara) komat i i t t is ten 

laavakivien (65 kp l )  pää- ja hivenalkuainepitoisuuk- 

sien keskiarvot. minimi- ja maksimiarvot . 
Average. minimum. and maximum values of major and 

trace element compositions i n  komati i t ic metalavas 

(65 samples) the Teuravuoma Formation (Pohjasenvaara) . 

Si02 ... w t . %  . .  
Ti02 ........ 
AL203 ........ 
FeOtot ....... 
MnO .......... 
MgO .......... 
CaO .......... 
Na2O ......... 
K20 .......... 
P205 ......... 
Cr203 ........ 
N i O  .......... 

*Mgl .......... 
C r  ..... pp m ... 
N i  ........... 
CO ........... 
sc ........... 
v ............ 
Z r  ........... 
S r  ........... 
Ba ........... 
Rb ........... 
La ........... 
Cm ........... 
Th ........... 
U ............ 
Ta ........... 

average 

52.46 

0.61 

12.78 

11.12 

0.19 

10.45 

9.12 

2.11 

0.85 

0.07 

0.16 

0.03 

0.63 

1078 

210 

55.9 

44.9 

202.8 

71.8 

99.4 

225.6 

37.9 

9.0 

2.11 

3.59 

1 

0.24 

minimum 

45.96 

0.37 

8.12 

9.06 

0.12 

5.53 

5.94 

0.10 

0.01 

0.01 

0.02 

0.00 

0.50 

128 

27.1 

38 

29 

140 

40 

10 

28.7 

4.8 

0.6 

0.97 

0.93 

0.25 

0.13 

maxi mum 

56.04 

0.80 

15.24 

14.41 

0.26 

22.45 

10.56 

3.87 

3.00 

0.11 

1.33 

0.11 

0.79 

8830 

832 

92.5 

66.4 

250 

100 

220 

574 

21 3 

17.0 

2.53 

7.28 

2.08 

0.50 

Teuravuoma-muodostuman (Pissilehto) komat i i t t is ten Teuravuoma-muodostuman (Pissilehto) k lor i i t t iu tuneiden 

Laavakivien (15 kpl)  pZ4- ja hivenalkuainepitoisuuk- komat i i t t is ten Laavakivien (16 kpl) p%- j a  hivenalku- 

sien keskiarvot. minimi- ja maksimiarvot . ainepitoisuuksien keskiarvot. minimi- ja maksimiarvot . 
Average. minimum. and maximum values o f  major and Average. minimum. and maximum values of major and trace 

trace element compositions i n  komati i t ic metalavas element compositions i n  chlor i t ized komati i t ic metalavas 

(15 sampl.) of the Teuravuoma Formation (Pissilehto) . (16 samples) o f  the Teuravuoma Formation (Pissilehto) . 

SiO2 ... w t . %  .. 
Ti02 ......... 
AL203 ........ 

....... FeOToT 

MnO .......... 
MgO .......... 
CaO .......... 
Na2O ......... 
K20 .......... 
P205 ......... 
Cr203 ........ 
NiO .......... 
Mg' .......... 
C r  ..... pp m ... 
Ni ........... 
CO ........... 
Sc ........... 
v ............ 
Z r  . .......... 
S r  ........... 
Ba ........... 
Rb ........... 
La ........... 
Sm ........... 
Th ........... 
U ............ 
Ta ........... 

average 

54.94 

0.64 

12.99 

10.17 

0.15 

9.00 

7.56 

3.75 

0.58 

0.07 

0.12 

0.01 

0.63 

835 

109.4 

45.8 

46 

217.3 

73.3 

88 

125.7 

18.9 

7.5 

2.08 

3.93 

0.72 

0.26 

minimum 

53.21 

0.55 

11.59 

8.26 

0.10 

5.61 

4.94 

2.63 

0.05 

0.05 

0.02 

0.00 

0.51 

152 

44.9 

30.2 

41.5 

190 

60 

50 

23.5 

5.0 

0.8 

1 . 56 

2.76 

0.52 

0.12 

maxi mum 

59.15 

0.84 

14.26 

11 . 16 

0.20 

11.32 

10.03 

4.65 

1.39 

0.10 

0.40 

0.02 

0.70 

2640 

176 

58.8 

51.3 

230 

100 

160 

275 

46.3 

16.7 

3.14 

6.64 

1.24 

0.34 

SiO2 ... w t . %  . .  
Ti02 ......... 
AL203 ........ 
FeOtot ....... 

.......... MnO 

.......... MgO 

.......... CaO 

Na20 ......... 
.......... K20 

P205 ......... 
Cr203 ........ 
N i O  .......... 
Mg' .......... 

..... ... C r  pp rn 

N i  ........... 
Co ........... 
sc ........... 
v ............ 
Z r  ........... 
S r  ........... 
Ba ........... 
Rb ........... 
La ........... 
sm ........... 
Th ........... 
U ............ 
Ta ........... 

average 

55.55 

0.76 

14.58 

10.03 

0.08 

13.52 

2.08 

2.68 

0.57 

0.09 

0.05 

0.01 

0.73 

309.4 

51.9 

35.8 

45.9 

220 

89.4 

26.2 

102.8 

18.6 

12.9 

2.74 

4.46 

0.91 

0.33 

minimum 

52.72 

0.62 

13.18 

8.33 

0.05 

11.21 

0.99 

1.26 

0.04 

0.07 

0.02 

0.00 

0.69 

135 

39 

4.3 

39.9 

190 

70 

20 

40.6 

8.6 

5.1 

1.33 

3.30 

0.57 

0.25 

maxi mum 

61.84 

0.96 

16.28 

11.73 

0.13 

17.45 

3.33 

3.80 

1.46 

0.12 

0.07 

0.01 

0.77 

492 

74 

46.7 

55.6 

270 

120 

30 

212 

40.6 

35.6 

6.23 

7.28 

1.40 

0.40 

*Mgl= molaarinen Mg/(Mg + Fe).suhde. jossa Fe = 0.9 x FeOtot- molar Mg/(Mg + Fe) af ter  adjusting Fe so that ~e++/ to ta l  Fe as FeOtot = 0.9 



L I ITE  1 . (jatkoa)- APPENDIX 1 . (continued) 

Teuravuoma-muodostuman (Pohjasenvaara) t ho le i i t t i s t en  

Laavakivien (5 kpl)  pää- ja  hivenalkuainepitoisuuksien 

keskiarvot . minimi- ja maksimiarvot . 
Average. minimum. and maximum values o f  major and 

trace element compositions i n  t h o l e i i t i c  metalavas 

(5 samples) o f  the Teuravuoma Formation (Pohjasenvaara) . 

SiO2 ... w t . %  .. 
Ti02 ........ 
ALZ03 ........ 
FeOtot ....... 
MnO .......... 
MgO .......... 
CaO .......... 
Na2O ......... 
K20 .......... 
P205 ......... 
CrZO3 ........ 
NiO .......... 

*Mgl .......... 
C r  ..... pp m ... 
Ni ........... 
Co ........... 
sc ........... 
v ............ 
Z r  ........... 
S r  . . . . . . . . . . .  
Ba ........... 
Rb ........... 
La ........... 
Cm ........... 
Th ........... 
U ............ 
Ta ........... 

average 

52.93 

2.02 

14.41 

13.83 

0.20 

4.36 

8.25 

3.00 

0.66 

0.31 

0.01 

0.01 

0.37 

84 

57.1 

50.1 

42 

300 

240 

184 

274.4 

35.1 

25.5 

6.44 

4.50 

1 . 09 

0.82 

minimum 

49.45 

0.88 

12.46 

6.80 

0.08 

1.35 

5.77 

2.06 

0.42 

0.17 

0.00 

0.00 

0.28 

32.5 

34.9 

18.2 

19.4 

50 

140 

80 

102 

9.5 

5.7 

1.44 

1 . 71 

0.31 

0.16 

maximum 

62.20 

2.99 

17.18 

17.23 

0.25 

6.79 

9.08 

5.00 

1 . 04 

0.43 

0.02 

0.01 

0.51 

11 1 

120 

79.9 

62.8 

380 

320 

320 

432 

89.3 

38.7 

9.23 

6.96 

1.58 

1.47 

Teuravuoma-muodostuman (Pissilehto) k lor i i t t iu tuneiden 

tho le i i t t i s t en  Laavakivien (9 kpl)  pää- ja hivenalkuaine- 

pitoisuuksien keskiarvot. minimi- ja maksimiarvot . 
Average. minimum. and maximum values o f  major and trace 

element compositions i n  chlor i t ized t h o l e i i t i c  metalavas 

(9 samples) of the Teuravuoma Formation (Pissilehto) . 

SiO2 ... w t . X  .. 
Ti 02 ......... 
A1203 ........ 
FeOtot ....... 
MnO .......... 
MgO .......... 
CaO .......... 
Na2 0 ......... 
KZO .......... 
P205 ......... 

........ CrZO3 

NiO .......... 
Mg l.......... 

C r  ..... pp m ... 
Ni ........... 
Co ........... 
sc ........... 
v ............ 
Z r  ........... 
S r  ........... 
Ba ........... 
Rb ........... 
La ........... 
Cm ........... 
Th ........... 
U ............ 
Ta ........... 

average 

51.62 

1.56 

14.64 

12.80 

0.14 

12.51 

4.05 

2.04 

0.42 

0.18 

0.03 

0.01 

0.63 

183 

48.6 

38.2 

51.2 . 

315.5 

141 

63.3 

100.2 

20.2 

12.7 

3.69 

3.40 

0.75 

0.70 

minimum 

48.21 

1 . 24 

12.23 

10.95 

0.09 

5.63 

1 . 24 

0.26 

0.02 

0.15 

0.02 

0.00 

0.44 

126 

37.8 

23.2 

45.1 

250 

110 

10 

46.4 

7.8 

5.1 

2.58 

1.95 

0.53 

0.40 

maxi mum 

Kolari-muodostuman (Siukovaara) diabaasien (145 kpl) 

pää- ja hivenalkuainepitoisuuksien keskiarvot. mini- 

m i -  ja maksimiarvot . 
Average. minimum. and maximum values of major and 

trace element compositions i n  diabases (145 samples) 

of the Kolar i  Formation (Siukovaara) . 

Si02 . . . w t . % . .  

Ti02 ......... 
AL203 ........ 
FeOtot ....... 
MnO .......... 
Mg0 .......... 
CaO .......... 
Na20 ......... 
KZO .......... 
P205 ......... 
Cr203 ........ 
NiO .......... 

*Mgl .......... 
C r  ..... ppm ... 
Ni ........... 
Co ........... 
sc ........... 
v ............ 
Z r  ........... 
S r  ........... 
Ba ........... 
Rb ........... 
La ........... 
Cm ........... 
Th ........... 
U ............ 
Ta ........... 

average 

49.44 

0.87 

14.48 

14.06 

0.22 

6.81 

11 . 03 

2.60 

0.38 

0.07 

0.03 

0.01 

0.50 

206.0 

72.8 

49.8 

59.1 

290.6 

59.6 

69.0 

53.7 

9.6 

3.0 

2.00 

0.23 

0.26 

0.16 

minimum 

42.22 

0.45 

8.74 

7.83 

0.09 

0.24 

4.92 

1.19 

0.10 

0.02 

0.00 

0.00 

0.02 

25.2 

17.3 

5.1 

1.8 

30.0 

20.0 

20.0 

26.3 

3.6 

0.2 

0.40 

0.10 

0.07 

0.06 

maximum 

56.99 

3.34 

23.50 

27.51 

0.42 

12.27 

16.26 

5.36 

1.61 

0.95 

0.17 

0.02 

0.62 

1160.0 

166.0 

75.8 

93.1 

940.0 

340.0 

140.0 

193.0 

49.7 

102.0 

21.90 

1.39 

4.71 

0.97 

* Mgl= molaarinen Mg/(Mg + Fe).suhde. jossa Fe = 0.9 x FeOtot- Molar Mg/(Mg + Fe) af ter  adjusting Fe so that ~e++/ to ta l  Fe as FeOtot = 0.9. 



LIITE 1 . (jatkoa)- APPENDIX 1 . (continued) 

Kolari-muodostuman (Siukovaara) t u f f i en  (64 kpl) 

pää ja hivenalkuainepitoisuuksien keskiarvot. 

minimi- ja maksimiarvot . 
Average. minimum. and maximum values o f  major and 

trace element compositions i n  t u f f s  (64 samples) 

o f  the Kolar i  Formation (Siukovaara) . 

.. ... Si02 w t . %  

TiOZ ......... 
ALZ03 ........ 

....... FeOtot 

MnO .......... 
MgO .......... 
CaO .......... 
NaZO ......... 
K20 .......... 
P205 ......... 
Cr203 ........ 
N i O  .......... 

*Mgl.......... 

... ..... C r  ppm 

N i  ........... 
Co ........... 
Sc ........... 
v ............ 
Z r  ........... 
S r  ........... 
Ba ........... 
Rb ........... 
La ........... 
Cm ........... 
Th ........... 
LI ............ 
Ta ........... 

average 

51.39 

1 . 29 

14.08 

13.88 

0.25 

7.56 

7.26 

3.76 

0.36 

0.10 

0.03 

0.01 

0.51 

217.9 

81.51 

47 

54.7 

366.6 

86.4 

66.8 

54.6 

11.8 

3.9 

2.53 

0.34 

0.28 

0.34 

minimum 

46.24 

0.64 

12.49 

9.97 

0.09 

4.34 

3.38 

2.26 

0.05 

0.02 

0.01 

0.00 

0.37 

44.7 

140 

27.6 

32.9 

190 

40 

20 

29.7 

3.9 

0.2 

1 . 14 

0.14 

0.09 

0.08 

maxi mum 

58.65 

2.40 

17.04 

17.61 

0.38 

12.86 

11.55 

6.08 

1 . 27 

0.25 

0.07 

0.20 

0.67 

495 

111.4 

88.8 

84.2 

1130 

250 

140 

122 

48.7 

40.0 

9.67 

3.67 

1.23 

1.96 

Kolari-muodostuman (Siukovaara) t u f f i i t t i e n  

(64 kpl)  paä- ja hivenalkuainepitoisuuksien 

keskiarvot. minimi- ja maksimiarvot . 
Average. minimum. and maximum values o f  major 

and trace element compositions i n  t u f f i t e s  

(64 samples) o f  Kolari Formation (Siukovaara) 

Si02 ... w t . %  .. 
Ti02 ......... 
A1203 ........ 
FeOtot ....... 
MnO .......... 
Mg0 .......... 
CaO .......... 

......... Na20 

K20 .......... 
P205 ......... 
Cr203 ........ 
NiO .......... 

*Mgl.......... 

C r  ..... pp m ... 
Ni .......... 
Co ........... 
sc ........... 
v ............ 
Z r  ........... 
S r  ........... 
Ba ........... 
Rb ........... 
La ........... 
Cm ........... 
Th ........... 
LI ............ 
Ta ........... 

average 

52.40 

1 . 04 

14.44 

13.12 

0.21 

7.56 

6.31 

4.18 

0.61 

0.09 

0.03 

0.01 

0.52 

216.1 

79.6 

5 1 

49.7 

286.7 

85 

57 

65 

21.5 

7.3 

2.76 

0.95 

0.55 

0.31 

minimum 

46.23 

0.53 

7.58 

5.72 

0.08 

2.37 

2.07 

0.36 

0.04 

0.03 

0.00 

0.00 

0.24 

32 

20.6 

4.5 

25.3 

110 

40 

20 

26.8 

3.5 

0.2 

1.12 

0.13 

0.10 

0.08 

maxi mum 

64.67 

1.75 

16.86 

21 . 11 

0.56 

15.09 

17.33 

8: 50 

3.07 

0.15 

0.16 

0.05 

0.71 

1060 

427 

230 

70.7 

1020 

320 

200 

220 

120 

52.5 

8.38 

16.00 

3.32 

1.83 

Kolari-muodostuman (Jaaravinsa) t u f f i i t t i e n  (17 kpl) 

pää- ja hivenalkuainepitoisuuksien keskiarvot. mini- 

m i -  ja maksimiarvot . 
Average. minimum. and maximum values of major and 

trace element compositions i n  t u f f i t es  (17 samples) 

of the Kolari Formation (Jaaravinsa) . 

Si02 ... w t . %  .. 
Ti02 ......... 
ALZ03 ........ 
FeOtot ....... 
MnO .......... 

.......... MgO 

CaO .......... 
Na20 ......... 
K20 .......... 
P205 ......... 
Cr203 ........ 
NiO .......... 

*Mgl.......... 

..... ... C r  pp m 

N i  ........... 
Co ........... 
sc ........... 
v ............ 
Z r  ........... 
S r  ........... 
Ba ........... 
Rb ........... 
La ........... 
Sm ........... 
Th ........... 
LI ............ 
Ta ........... 

average 

53.30 

0.85 

10.99 

10.48 

0.17 

9.52 

9.62 

3.45 

1 . 25 

0.34 

0.02 

0.01 

0.64 

160.3 

47.7 

33.5 

39.1 

178.2 

102.9 

70 

215 

38 

22.0 

4.48 

5.20 

2.81 

0.63 

minimum 

44.43 

0.36 

5.92 

4.26 

0.05 

6.34 

5.12 

0.19 

0.07 

0.09 

0.01 

0.00 

0.45 

88 

24.2 

5 

14.9 

90 

60 

20 

41.9 

9.8 

6.0 

2.66 

0.38 

0.21 

0.29 

maxi mum 

* Mg*= molaarinen Mg/(Mg + Fe).suhde. jossa Fe = 0.9 x FeOtot- molar Mg/(Mg + Fe) af ter  adjusting Fe so that ~e++/ to ta l  Fe as FeOtot = 0.9. 



LIITE 1 . (jatkoa)- APPENDIX 1 . (continued) 

Kolari-muodostuman (Siukovaara) klastisten metasedi- 

sedimenttien (34 kpl)  pää- ja  hivenalkuainepitoi- 

suuksien keskiarvot. minimi- ja maksimiarvot . 
Average. minimum. and maximum values of major and 

trace element compositions i n  c l as t i c  metasediments 

(34 samples) o f  the Kolari Formation (Siukovaara) . 

SI02 ..(wt.% ) .  

T102 ........ 
AL203 ....... 
FEOTOT ...... 
MNO ......... 
MGO ......... 
CAO ......... 
NA20 ........ 
K20 ......... 
P205 ........ 
CR203 ....... 
N I O  ......... 

*Mgl......... 

. .... CR (ppm) 

N I  .......... 
CO .......... 
SC .......... 
v ........... 
ZR .......... 
SR .......... 
BA .......... 

.......... RB 

LA .......... 
SM .......... 
TH .......... 
U ........... 
TA .......... 

average 

61.33 

0.95 

13.61 

9.56 

0.16 

5.51 

3.53 

2.99 

2.27 

0.12 

0.03' 

0.01 

0.54 

185.3 

64.4 

2.2 

41.9 

251.5 

143.2 

36.5 

397.4 

60.1 

15.39 

4.86 

3.26 

2.46 

0.61 

minimum 

50.35 

0.24 

2.10 

1.69 

0.01 

0.44 

1.01 

0.52 

0.24 

0.02 

0.00 

0.00 

0.28 

24.5 

20 

2.9 

9 

40 

30 

10 

35.2 

5.7 

1.65 

0.49 

0.14 

0.09 

0.11 

maxi mum 

81.81 

1.57 

18.22 

15.53 

0.46 

12.57 

15.64 

7.99 

5.95 

0.26 

0.10 

0.06 

0.82 

668 

442 

273 

81.7 

610 

540 

70 

1590 

1 69 

42.50 

13 

18.60 

10.70 

3.04 

Kolari-muodostuman (Jaaravinsa) fe ls isten s i l t t i -  

k iv ien (9 kpl)  pää- ja hivenalkuainepitoisuuksien 

keskiarvot. minimi- ja maksimiarvot . 
Average. minimum and maximum vaLues o f  major and 

trace element compositions i n  f e l s i c  si l tstones 

(9 sampl.) o f  the Kolari Formation 

Si02 . .(wt.% ). 

......... Ti02 

........ Al2O3 

FeOtot ....... 
.......... MnO 

MgO .......... 
CaO .......... 
Na20 ......... 
K20 .......... 
P205 ......... 

........ CrZO3 

N i O  .......... 
*Mgl.......... 

C r  .... (pp m) . . 
N i  ........... 
CO ........... 
Sc ........... 
v ............ 
Z r  ........... 
S r  ........... 
Ba ........... 
Rh ........... 
La ........... 
Sm ........... 
Th ........... 
U ............ 
Ta ........... 

average 

60.67 

1 . 27 

14.64 

5.92 

0.07 

4.75 

4.29 

6.54 

1.45 

0.19 

0.03 

0.01 

0.59 

170.4 

65.3 

33.8 

34.2 

300 

162.2 

52.2 

156.6 

44.1 

31.84 

4.76 

8.60 

5 . 04 

1.02 

minimum 

52.49 

0.64 

10.29 

1.51 

0.01 

0.89 

0.78 

1 . 04 

0.19 

0.13 

0.01 

0.00 

0.40 

80 

38.8 

18 

17 

120 

100 

30 

56.4 

13.3 

5.92 

2.34 

1.63 

2.92 

0.52 

(Jaaravinsa) . 

maximum 

68.26 

3.02 

17.76 

14.12 

0.19 

9.92 

10.83 

9.45 

6.20 

0.28 

0.05 

0.01 

0.76 

329 

117 

63.8 

67.8 

700 

210 

70 

589 

177 

53.40 

6.95 

16.90 

8.07 

1.54 

Iso Pirttivaara-muodostuman metagrauvakoiden 

(15 kpl) pää- ja hivenalkuainepitoisuuksien 

keskiarvot. minimit ja maksimit . 
Average. minimum. and maximum values o f  major 

and trace element compositions i n  metagraywackes 

(15 samples) of the Iso Pir t t ivaara Formation . 

Si02 ... w t . %  . .  
Ti02 ......... 
AL203 ........ 
FeOtot ....... 
MnO .......... 
Mg0 .......... 
CaO .......... 
Na20 ......... 
K20 .......... 
P205 ......... 
Cr203 ........ 
NiO .......... 

"Plg'.......... 

C r  ..... pp m ... 
N i  ........... 
Co ........... 
sc ........... 
v ............ 
Z r  ........... 
S r  ........... 
Ba ........... 
Rb ........... 
La ........... 
Sm ........... 
Th .......... 
u ........... 
Ta ........... 

average 

60.60 

1.31 

12.83 

10.15 

0.16 

5.23 

4.80 

3.37 

1.38 

0.08 

0.07 

0.02 

0.50 

453.6 

137.7 

34.9 

32.5 

246.7 

96.7 

106 

487.8 

34.9 

11.6 

2.88 

3.11 

0.94 

0.65 

minimum 

56.35 

0.90 

1.79 

7.23 

0.07 

2.98 

2.05 

1.25 

1 . 16 

0.07 

0.03 

0.01 

0.31 

234 

76.3 

24 

24.4 

170 

90 

40 

73.8 

5.7 

0.5 

2.52 

0.92 

3.01 

0.37 

maximum 

65.97 

2.04 

13.38 

13.18 

0.23 

6.51 

7.98 

4.34 

2.60 

0.10 

0.10 

0.02 

0.55 

495 

195 

44 

42.5 

330 

120 

160 

1180 
98.6 

20 

3.32 

5.05 

2.52 

2.78 

* Mgs= molaarinen Mg/(Mg + Fe).suhde. jossa Fe = 0.9 x FeOtot- molar Mg/(Mg + Fe) af ter  adjusting Fe so that ~e++/totaL Fe as FeOtot = 0.9. 
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