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The lithology, lithostratigraphy and geochemistry of the volcanic rocks of the Salla area 
were studied by the Lapland Volcanite Project in 1987-89. The results of this investigation are 
presented and some lithostratigraphical comparisons are made. 

The M - S S E  trendiig Salla schist belt, about 100 km long and 40 km wide, forms the 
southeastern part of the early Proterozoic Central Lapland Greenstone Belt. The schist belt is 
composed of four volcanic formations: the Salla Formation and the Miintyvaara Formation of 
the Lower Lapponi Group, the Middle Lapponian Tahkoselkl Formation, and the Tuohivaara 
Formation of the Upper Lapponi Group, all separated by sedimentary rock units of variable 
thickness. The openly folded volcanic-sedimentary sequence lies unconformably on the 
Archaean gneiss basement and was metamorphosed under low to medium-grade conditions. 

The lowest volcanic unit of the area, the Salla Formation, is composed of a unimodal 
volcanic series from calc-alkaline basaltic andesites and andesites to tholeiitic dacites and 
rhyolites. Dominated by intermediate lava flows, the subaerial volcanic sequence also includes 
felsic lavas, tuffs and ignimbrites. The overlying Mcintyvaara Formation is separated from the 
rhyolitic tuffs of the Salla Formation by a weathering crust and a thin layer of metasediments. 
The subaqueous volcanite succession is composed mainly of variolitic high-Mg basalts, 
komatiitic basalts and pyroclastic komatiites with thin dolomitic interlayers. The lavas and 
pyroclastics of the Salla and Mantyvaara Formations are strongly enriched in LREE aad other 
incompatible elements, probably due to C N S ~ ~  contamination. 

The tholeiitic basalts of the Tahkoselkci Formation lie between the clastic metasediments 
of the Kelloselkci Formation and the Matwaara Formation, separated from the underlying 
formations by a fault zone. The REE and trace-element distributions of the massive or 
porphyritic lavas of the Tahkoselki Formation have MORB-like characteristics, indicating only 
minor interaction with the sialic crust. 

The ultramafic and mafic pyroclastics of the Tuohivaara Formation probably represent the 
highest unit in the lithostratigraphical column of the Salla schist area. The contacts of the unit, 
as well as of the dolomites, jaspilites and black schists of the Aatsinginhauta Formation below, 
are tectonic, leaving room for stratigraphic interpretation of these formations. The subaqueously 
erupted komatiitic lapilli tuffs of the Tuohivaara Formation resemble structurally and 
geochemically the LREEdepleted komatiites of Central Lapland. 

The lowermost volcanic units of the study area, the Salla Formation and the Mantyvaara 
Formation, are correlated to the volcanic rocks of the Sumian and Sariolan stages, respectively. 
The basalts of the Tahkoselkl Formation correspond to Greenstone Formation III of the Jatuli 
sequence in the Kuusamo schist belt. The ultramafic rocks of the Tuohivaara Formation conform 
to the pyroclastic komatiites of the Upper Lapponi Group of Central Lapland. 

The general geologic setting, well-preserved volcanic structures, and chemical composition 
of the volcanites support the concept of an intracratonic, rift-related origin for the supracrustal 
rocks of the Salla schist belt. 

Key words: metavolcanic rocks, pyroclastics, ignimbrite, komatiite, geochemistry, contamination, 
Proterozoic, Salla, Finland. 

Tuomo Manninen 
Geological Survey of Finland 
P.O. Box 77 
SF-96101 Rovaniemi 
Finland 

ISBN 951-690-435-1 
ISSN 0781-4240 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johdanto 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aikaisemmat tutkimukset 5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tutkimusmenetelrnat 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geologiset yleispiirteet 8 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tektoninen rakenne ja stratigrafia 8 . 

TuSUmusalueet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
Muotkasellca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
M'htyvaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Koutoiva 23 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kulvaklcovaara 30 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haltiavaara 34 
Kalliovaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
Pahtoaapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
Esikkovaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 
Nilivaaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
Tahkoselkä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 
Tenniöjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 

Peuografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sallan liuskealueen muodostumat 62 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sallan muodostuma 62 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mäntyvaaran muodosturna 65 

Kelloselän muodostuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tahkoselän muodostuma 68 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Matovaaran muodostuma 68 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aatsinginhaudan muodostuma 69 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tuohivaaran muodostuma 69 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Puolipinnalliset kivet 70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ultramafiset sillit ja juonet 70 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Albiittidiabaasit 70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sallan diabaasijuoniparvi 70 

Syväkivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gabro-peridotiitit 71 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Graniitit 71 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geokemia 72 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meistä 72 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vulkaaniset muodostumat 72 
Sailan muodostuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mäntyvaaran muodostuma 75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tahlroselän muodostuma 77 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tuohivaaran muodosturna 79 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Puolipinnalliset kivet 80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yhteenveto an&yj&doksista 02 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vulkaanisten muodostumien korrelointi 84 
Pohdiskelua ja paatelmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geotektoninen malli 88 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Summ ary 90 





JOHDANTO 

Aikaisemmat tutkimukset 

Sallan alueen vulkaniittitutkimukset liittyvät 
vuosina 1984-1989 toimineen Lapin vulkaniit- 
tiprojektin (LVP; ks. Lehtonen 1989) tutkimus- 
ohjelmaan. Projektin tavoitteena oli tehokkaan 
näytteenoton ja kemiallisten analyysien avulla 
luoda edellytykset Pohjois-Suomen vulkaniit- 
tien luokitteluun, purkausolosuhteiden selvitta- 
miseen seka erillisten vulkaniittialueiden kes- 
kinäiseen vertailuun. 

Vulkaniittitutkimukset kaynnistyivat Sallassa 
keväällä 1987, ja varsinaiset maastotyöt suori- 
tettiin kesinä 1987-88. Kartoitustyössä kaytet- 
tiin hyväksi seka Geologian tutkimuskeskuksen 
aikaisempia kartoituksia että Lapin Malmilta 
saatuja kallioperähavaintoja ja geofysikaalisia 
mittaustuloksia. Tutkimusalueella suoritettiin 
myös geofysikaalisia maastornittauksia, kaivet- 
tiin tutkimusojia seka kairattiin neljä syva- 
kairanreikää (R7-1 O/LVP/8 8). 

Sallan liuskealuetta on tutkittu aikaisemmin 
melko vähän, ja Hackmanin ja Willunanin laa- 
tima, 1 : 400 000 -rnittakaavainen Kuolajärven 
vuorilajikartta (Lehti D 6) vuodelta 1925 onkin 
toistaiseksi ainoa koko vulkaniittialueen kattava 
geologinen kartta. Suomen puoleisen alueen 
keskiosasta on ilmestynyt 1 : 100 000 -mitta- 
kaavainen SaJlan (4621 + 4623) kallioperä- 

kartta (Lauenna 1967), ja vulkaniittijakson 
eteläosa ulottuu Silvennoisen (1982) laatirnalle 
Rukatunturin (46 13) kallioperäkartalle. 

Kivilajikartan selityksessa Hackman ja 
Wilkman (1929) kuvaavat lyhyesti Kuolajärven 
alueen "kalevaisia metabasiitteja" , ja Väyrynen 
(1954) käsittelee Suomen kalliopera -kirjassa 
lähinnä Sallan vihreäkivialueen tektonista 
rakennetta. Hackman (1914), Vaänänen (1965) 
ja Lauenna (1987) ovat kuvanneet vulkaniitti- 
jaksoa leikkaavaa, keskiproterotsooista, mafista 
juoniparvea, ja Lauerma (1982) on käsitellyt 
Sallan alueen kivilajien ikäsuhteita. Lehto 
(1975) on tutkinut Tuohivaaran rautamuodostu- 
maa Saijan (4622) karttalehdellä. Malrninetsin- 
taorganisaatiot ovat suorittaneet 1970-luvulta 
lähtien malrnigeologisia tutkimuksia myös kart- 
talehdillä 46 12,46 14 ja 462 1. Sallan vulkaniit- 
tialueen litologiaa, stratigrafiaa seka geokemiaa 
on kuvattu lyhyesti LVP:n vuosikertomuksissa 
1987-88 seka ekskursio-oppaassa (Manninen 
198 9). Vulkaniittialueen Neuvostoliiton puolei- 
sia muodostumia ovat kuvanneet mm. Korosov 
(1979), Lavrov (1979), Kulikov et al. (1980), 
Zhuravlev et al. (1 98O), Polehovskij (1985), 
Voinov ja Polehoskij (1985), Kulikov (1988) ja 
Korosov (1989). 

Tutkimusmenetelmät 

Sallan vulkaniittialueen kartoitus tapahtui 
pääasiassa aikaisempien kartoitusten, topo- 
grafikarttojen ja geofysikaalisten karttojen 
perusteella valituilla kohdealueilla (ks. kappale 
Tutkimusalueet, s. 1 1). Tutkimukset kohdistui- 
vat lähes yksinomaan varsinaiseen vulkaniitti- 
alueeseen, joten raportissa esitetty karttakuva 
vulkaniittijakson länsipuolisesta, metasedirnent- 
tivaltaisesta liuskealueesta perustuu suurelta 
osin geofysikaalisten karttojen ja Lapin Mal- 
milta saatujen kenttähavaintojen tulkintaan. 

Kartoituksessa kaytettiin hyväksi koko tutki- 
musalueelta olevia, aerogeofysikaalisia matala- 
lentokarttoja. Magneettisilla maanpintamit- 
tauksilla tarkennettiin kivilajikontakteja tutki- 
musojien kaivua ja syväkairausta varten, ja 
M-mittausprofiililla tutkittiin vukaniittialu- 
een rakennetta Aatsinginhaudan alueella. Geo- 
fysikaalisten maanpintamittausten suunnitte- 

lusta, toteutuksesta ja tulkinnasta vastasi geo- 
STysikko E. Lanne. 

Maastotöitten yhteydessä keratysta naytema- 
teriaalista tehtiin petrografisia tutkimuksia 
varten noin 550 ohuthietta, ja vulkaniittien 
kemiallisen koosturnuksen maai:ittihiseksi 
analysoitiin Rautaruukki Oy:n Raahen laborato- 
riossa seka V'IT:n Reaktiolaboratoriossa paa- 
ja hivenalkualkuaineet 704 näytteestä seka 
REE-alkuaineet 149 naytteesta. Käytetyt ana- 
lyysimenetelmät on selostettu julkaisussa "The 
Lapland Volcanite Project" (Lehtonen 1989) ja 
LVP:n aikaisemmissa tutkimusraporteissa (J. 
Vaänänen 1989, Räsänen et al. 1989, Perttunen 
1989). Vullcaniittien geokemialliseen luokitte- 
luun kaytetyt diagrammit, luokkarajat ja las- 
kentakaavat on esitetty Pohjois-Pohjanmaan 
vulkaniittitutkimusten raportissa (Honkamo 
1989). Kivilajien petrografisessa kuvauksessa 



käytetyt kivilajinimet perustuvat paaasiassa Johannsenin (1931) julkaisusta, ja pyroklastis- 
vulkaniittien geokemialliseen luokitteluun (ks. ten kivien jaottelu perustuu julkaisuun "Pyro- 
kappale Geokemia, s. 72). Vulkaniittien rnikro- clastic Rocks" (Fisher and Schmincke 1984). 
rakenteista käytetty terminologia on paaasiassa 

Kaledonidit 
Kaledonides 

VARHAISPROTEROTSOOISET 
EARLY PROTEROZOIC 

Sedimentt ikivet 0 Sedirnenlary rocks  

Gabrot 
Gabbros 

Granitoidit 22.  I::::I Gran i lo ids  +67" 

ARKEEISET 
ARCHEAN 

Grani i t t igneissit  
I I - ,  Grani te  gne iss  

Yl i työnto 
/ Overthrus l  

Liuskealue 
Sch is l  b e l l  

Kuva 1. Fennoskandian kilven pohjoisosan vihreäkivivyöhykkeet. (1) Salla, (2) Kuusamo, (3) Peräpohja, (4) Kolari, (5) Keski-Lappi, (6) 
Savukoski, (7) Kautokeino, (8) Karasjoki, (9) Taka-Lappi. Tutkimusalue on rajattu katkoviivalla. Yksinkertaistettu Pohjoiskalotti-projektin (1987) 
kartasta. Neuvostoliiton puoleinen Kuolajärven - Paanajäwen alue on esitetty Kulikov et al. (1980) mukaan. 
Fig. 1. Generalized geological map of the northern Fennoscandian shield, showing tlie distribtttion of volcanic rocks and location of the shtdy 
area (oittliaed). Sclrist belts: (1)  Salla, (2) Krtrtsamo. (3) Peräpohja, (4) Kolari, (5) Keski-Lappi, (6) Savukoski, (7) Karttokeino, (8)  Karasjok, (9) 
Taka-Lappi. Simplified after maps of Kitlikov et al. (1980) and Nordkalott Project (1987). 
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Tuohivaaran muodostuma - Juohlvaara Formatlon 

Tuffiittia - Juffite 
Ultraernäksistä vulkaniittia - Ultrarnafic volcanite 

KESKILAPPONI-RYHMÄ - MIDDLE LAPPONI GROUP 

S N T L -  U S S R  Aatsinglnhaudan muodostuma - Aatslnglnhauta Formatlon 

Grafiiiiiliusketta - Graphite schist 
Jaspiliittia - Jaspilite 
Kiilieliusketta - Mica schist 

Karbonaaiiipitoisia liuskeita - Carbonate-bearing schisls 
Dolorniiitia - Dolornite 

Matovaaran muodostuma - Matovaara Formatlon 

Ortokvarisiittia - Orthoquarizite I.'.il Serisiittikvartsiiiiia - Sericite quartlite 
Silttikiviä - Siltstone 

Tahkoselan muodostuma - TahkoselkB Forrnatlon 

Ernäi<sistä vulkaniittia - Mafic volcanite 

Kelloselan muodostuma - KelloselkB Forrnation 

Silttikiviä - Siltstone 
Dolomijttia - Do!ornite 
Arkoosikvarisiittia - Arkose guartzite 

ALALAPPONI-RYHMÄ - LOWER LAPPONI GROUP 

Mantyvaaran muodostuma - MBntyvaara Formatlon 

Ultraernäksistä vulkaniittia - Ultrarnafic volcanite 

Ernäksistä vulkaniittia - Mafic volcanite 
Serisiittiliusketta - Sericite schist 

Sallan muodostuma - Salla Formation 

0 Hapanta vulkaniitia - Felsic volcanite 

0 Interrnedlaäristä vulkanliiiia - Interrnsdiats volcanite 

ARKEEINEN GNEISSIKOMPLEKSI - ARCHEAN GNEISS COMPLEX 

I=] Graniittigneissiä - Granite gneiss 

INTRUS~IVIKIVIA - INJRUSIVE ROCKS 

Mafisia juonikiviä - Mafic dykes 

Ultrarnafisia juonikiviä - Ultrarnafic dykes and sills 

Gabroja - Gabbros 

Graniitteja - Granites 

Sallan diabaasijuoniparvi - Salla rnafic dyke swarnl 

, ' ruhje. siirroc - shear zone, fault 

20 km 

Kuva  2. Sallan liuskealueen litostratigrafinen kartta. Alueen lounaisosan kivilajirajat Silvennoisen (1989) mukaisesti. 
Fig. 2. Litlzostratigraphic map of tlre Salla sclrist belt. Litlrology of the SWpar t  of flre map qfter Silvennoinen (1989). 



Geologiset yleispiirteet 

Sallan liuskealue muodostaa Femoskandian 
kilven pohjoisosassa olevan, laaja-alaisen 
Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen kaakkoisen 
jatkeen (kuva 1). Suurin osa Keski-Lapin gra- 
niittialueen ja arkeeisen graniittigneissikom- 
pleksin väliin puristuneesta, varhaisproterotsoo- 
isesta liuskealueesta koostuu Sallan vulkaniitti- 
alueen muodostumista (kuva 2). Varsinaisen 
vulkaniittialueen länsipuolinen, voimakkaasti 
poimuttunut liuskealue koostuu yksinomaan 
näitä nuoremmista metasedirnenteistä ja vul- 
kaniiteista. 

Sallan wlkaniittialue käsittaa likimain poh- 
jois-eteläsuuntaisen, yhtenäisen vulkaniitti- 
jakson Sallan ja Kuusamon kuntien alueella. 
Suomen ja Neuvostoliiton välisen rajan kahtia 
jakama, keskiosastaan noin 40 kilometria leveä 
vulkaniittialue ulottuu yli sata kilometria 
Kuusamon liuskealueelta pohjoiseen ja koostuu 
Suomen puolella lähes yksinomaan vulkano- 
geenisista kivilajeista. Neuvostoliiton puolella 
wlkaniittialue käsittaa ns. Kuola-Vygozero- 
vyöhykkeen (ks. Zhuralev et al. 1980) luo- 
teisosassa olevan Kuolajärven-Paanajärven 
synklinoriumh pohjoisen haarakkeen, johon 
kuuluu runsaasti myös klastisia, karbonaattipi- 
toisia sedimenttikivia (Kulikov et al. 1980). 

Vulkaniittialue rajoittuu Neuvostoliiton 
puolella arkeeisiin graniittigneisseihin ja mig- 
matiittisiin graniitteihin (Lavrov 1979). Gra- 

niittigneissikompleksin ja liuskealueen välinen 
kontakti on yleensa tektoninen, ja vain Paana- 
järven pohjoispuolella sekä Kiiskinlamrnen alu- 
eella graniittigneissien p a a ä  on tavattu kar- 
keaklastisia pohjamuodostumia (Korosov 1979, 
Kulikov et al. 1980). Myös Sallan vulkaniitti- 
alueen ja Kuusamon liuskealueen kontakti on 
tektoninen (E. Manninen 1976, Silvemoinen 
l982), Sallan vulkaniittien työnnyttya Kuusa- 
mon liuskealueen ylimpien muodostumien 
p a d e  (Vayrynen 1954). 

Lännessä wlkaniittialue rajoittuu paaasiassa 
Sallan vulkaniitteja nuorempiin Kuusamon ja 
Sallan liuskealueiden metasedimentteihin. 
Muodostumien välisen kontaktivyöhykkeen 
kivilajit ovat voimakkaasti deforrnoituneita, ja 
vyöhyke erottuu geofysikaalisilla kartoilla 
selvänä lineamenttina, joten tätäkin kontaktia 
on pidettävä tektonisena. 

Keski-Lapin graniittialueeseen kuuluvan 
Pyhatunturin pohjoispuolella on Sallan liuske- 
alueen wlkaniitteihin ja metasedimentteihin 
tunkeutunut graniittisia juonia, joten alueen 
granitoidien suhde liuskeisiin on intrusiivinen. 
Samoin Sallan liuskealueen pohjoispuolisen 
granitoidialueen karkearakeisissa, suuntautu- 
mattomissa mikrokliinigraniiteissa on runsaasti 
kvartsiittisia sullceumia, joten näidenkin graniit- 
tien suhde Sallan alueen liuskeisiin on intrusii- 
vinen. 

Tektoninen rakenne ja stratigrafia 

Sallan vulkaniittialue muodostaa yhtenäisen, 
siirros- ja ylityöntövyöhykkeiden rajoittaman 
blokin, jossa kivilajiyksiköiden kuikusuunta 
noudattaa yleensa alueen läntisen kontakti- 
vyöhykkeen suuntaa. Tektonisten mittausten ja 
lukuisten toppihavaintojen perusteella alueen 
vulkaniitit ovat goimuttuneet melko avoimesti 
lähes vaaka-asentoisen ja likimain pohjois- 
eteläsuuntaisen poimuakselin ympäri. Vulka- 
niittialuetta rajoittavien siirrosvyöhykkeiden 
lisäksi alueen sisällä on joitakin geofysikaalisil- 
ta kartoilta havaittavia tai kivilajiyksiköitten 
epajatkuvuuksina ilmeneviä siinroksia, jotka 
myöskin viittaavat liuskealueen puristuneen 
itäistä graniittigneissialuetta vasten. Aatsin- 
ginhaudan länsirinteen kivilajien voimakkaasta 
tektonisoiturnisesta päätellen tämän yli kym- 

menen kilometria pitkän laakson länsipuolinen 
vulkaniittialue on työntynyt nuorempien muo- 
dostumien p a a e  itään, ja Aatsinginhauta 
edustanee tähän pohjois-eteläsuuntaiseen siir- 
rokseen liittyvaa heikkousvyöhykettä. Onkamo- 
järveltä kaakkoon suuntautuvaan ruhjevyöhyk- 
keeseen liittyy todennäköisesti siirroksia, ja ita- 
länsisuuntaisen puristuksen aiheuttamia ylityön- 
tövyöhykkeitä on tavattu myös Neuvostoliiton 
puoleisella vulkaniittialueella (V. Melezhik, 
suullinen tiedonanto 1990). Tutkimusalueen 
pohjoisosassa erottaa Tenniöjoen suuntainen 
siirros alueen alimmat vulkaniittiyksiköt nuo- 
remmista muodostumista, ja myös Sallan vul- 
kaniittialueen heikosti paljastuneessa eteläosas- 
sa on geofysikaalisten karttojen perusteella 
tapahtunut huomattavia lohkoliikuntoja. 



Nykyisessä Keski-Lapin alueen stratigrafia- 
jaottelussa (ks. Lehtonen et al. 1991) karjalai- 
siin Lapponi-ryhmiin kuuluvat Sallan liuskealu- 
een vulkaniitit on jaettu neljään, metasedi- 
menttiyksiköiden erottamaan muodostumaan 
(kuva 3). Muodosturnien väliset kontaktit ovat 
osittain tektonisia, eivätka liuskealueen kivila- 
jiyksiköt muodosta siten yhtenäistä litostrati- 
grafista seurantoa. Tutkimusalueella ei ole 
tavattu myöskah liuskeiden kerrostumisalus- 
taa, vaan Sallan liuskealueen vullcaniittien ja 
metasedimenttien kerrostumisalustana olevaan, 
arkeeiseen graniittigneissikompleksiin kuuluvia 
granitoideja, paragneissejä ja amfiboliitteja on 
tavattu vain liuskealueen itäpuolella, Neuvosto- 

liitolle luovutetulla alueella (Hackman ja 
Wilkman 1929). Kuusamon liuskealueella on 
tutkimusalueen alimpiin vulkaniitteihin rinnas- 
tettavan vulkaniittiyksikön (Vihreäkivimuodos- 
tuma 1; ks. Silvennoinen 1972) kerrostumis- 
alustana saarnilainen grdttigneissikompleksi, 
johon kuuluvan graniitin ikä on yli 2,7 Ga 
(Lauenna 1982). Graniittigneissien ja liuskei- 
den välissä olevia pohjamuodostumia on kuvat- 
tu sekä Kuusamon liuskealueelta (Silvennoinen 
1972) että Sallan vulkaniittialueen itä- ja 
kaakkoisostasasta (Hackman ja Wilkman 1929, 
Korosov 1979, Kulikov et al. 1980, Polehovs- 
kij 1985). 

1 RyhrnB 1 Muodostuma 1 iitoloctia 

1 0 1 ; 1 Matovaaran muodostuma 1 oitokvadsiitti 

1 1 1 Aatsinginhaudan muodostuma 
grafiittiliuske 
ias~iliitti 
dolomiitti 

1 1 1 Kelloselan muodostuma 

- UI 

I ^  I 2 
atkoosikvaitsiitti 
dolomiitti 

komatiitti 
komatiittinen basaiiti 
Mg-basaffti 

Jahkoseli3n mmuodostuma 

ryoliitti 
dasiitti 
andesiitti 
basaiitinen andesiitti 

tholeiittinen basaltti 

Arkeeinen graniittigneissikompleksi 

Kuva 3. Sallan liuskealueen litosiratigrafia. Vulkaaniset muodostumat on varjostettu. 
Fig. 3.  Lifhostratigraphy of fhe Salla schist belt. Volcanic Formafions are shaded. 

Sallan liuskealueen stratigrafinen jaottelu 
perustuu eri muodostumiin kuuluvien kivila- 
jiyksiköitten litologisiin, kemiallisiin ja geo- 
fysikaalisiin ominaispiirteisiin. Sallan muodos- 
turnan laavoille tyypillisiä mantelirakenteita on 
voitu kayttaa monin paikoin sekä laavavirtojen 
kerrosasentojen että toppisuuntien makittami- 
seen. Samoin muodostuman yläosan hyvin pal- 
jastunutta ja helposti tunnistettavaa, ryoliittista 
kidetuffikerrosta on voitu kayttaa johtohori- 
sonttina Aatsinginhaudan eteläosasta useita 
kymmeniä kilometreja pohjoiseen. Myös Tah- 
koselän muodostuman voimakkaasti magneetti- 
sia basaltteja voidaan seurata aeromagneetti- 

sella kartalla Kuusamon liuskealueelta Sallan 
liuskealueen pohjoisosaan saakka. Vulkaniit- 
tiyksiköitten kemialliset ominaisuudet ovat 
olleet kuitenkin ratkaisevia varsinkin Mänty- 
vaaran muodostumaan kuuluvien laavojen ja 
pyroklastiittien rinnastuksessa. Samoin Ten- 
niöjoen alueen basalttien rinnastus Tahkoselän 
muodostumaan perustuu paaasiassa laavojen 
samankaltaiseen kernismiin. 

Alalapponi-ryhrnah kuuluvat Sallan ja 
Mäntyvaaran muodostumien vulkaniitit vastaa- 
vat rakenteiltaan ja koostumuksiltaan Neuvos- 
to-Karjalasta kuvattuja Surni- ja Sariolavul- 
kaniitteja, jonka perusteella nämä muodostumat 



sijoittuvat Sallan liuskealueen kerrosjärjestyk- 
sessa alimmaksi. Sallan muodostuma koostuu 
yksinomaan vedenpinnan yläpuolelle purkautu- 
neista intermediaarisistä ja felsisista laavoista, 
tuffeista seka tuffiiteista. Toppihavaintojen 
perusteella stratigrafiassa alimpana olevat 
basalttiset andesiitit ja andesiitit muodostavat 
valtaosan varsinaisen Sallan vulkaniittialueen 
kallioperasta. 

Sallan muodostuman päälle on kerrostunut 
paaasiassa mafisista ja ultramafisista vdka- 
niiteista koostuva Mäntyvaaran muodostuma. 
Aatsinginhaudan alueella muodostuman ala- 
osassa on ohut, veteen kerrostunut serisiitti- 
liuskeyksikkö, jonka p a a e  on purkautunut 
Mg-basalttisia tyynybreksioita, pyroklastiitteja 
ja tyynylaavoja. Koostumukseltaan vastaavia 
laavoja seka ultrarnafisia pyroklastiitteja tava- 
taan myös Onkamojärvelta Saarijärven kaak- 
koispuolelle ulottuvalla vyöhykkeellä, jonka 
kontakti Sallan muodostumaan on tektoninen. 

Sallan vullcaniittialueen länsipuoliset arkoo- 
sikvartsiitit , silttikivet ja dolomiitit kuuluvat 

suurimmaksi osaksi keskilapponiseen Kello- 
selän muodostumaan, jonka kontakti edella 
kuvattuihin vulkaniittimuodostumiin on kaik- 
kialla tektoninen. Kelloselän muodostuman 
metasedirnenttien p a a e  on purkautunut yksin- 
omaan massamaisista tai porfyriittisista laa- 
kiobasalteista koostuva Tahkoselän muodostu- 
ma. Tholeiittisten laakiobasalttien päälle on 
puolestaan kerrostunut Matovaaran muodostu- 
man ortokvartsiitteja, serisiittikvartsiitteja ja 
karbonaattipitoisia metasedimentteja. 

Sallan vulkaniittialueen ja edella mainittujen 
muodostumien väliin puristunut Aatsingin- 
haudan muodostuma koostuu dolomiiteista, 
karbonaattipitoisista sedirnenttikivista, grafiitti- 
liuskeista ja jaspiliiteista. Aatsinginhaudan 
etelaosasta Tuohivaaran kautta pohjoiseen 
jatkuvan muodostuman grafiittiliuskeet vaihet- 
tuvat litostratigrafiassa ylöspäin ultramafisih 
pyroklastiitteihin, jotka edustavat Sallan liuske- 
alueen ylintä litostratigrafista yksikköä, ylälap- 
ponista Tuohivaaran muodostumaa. 



TUTKIMUSALUEET 

Sallan vulkaniittialueen tutkimukset tapah- 
tuivat aikaisempien kartoitusten, geofysikaalis- 
ten karttojen ja paikallisten paljasturnaolosuh- 
teiden perusteella valituilla kohdealueilla (kuva 
4). Yksinomaan Sallan muodostumaan kuuluvia 
vulkaniitteja on kuvattu Kulvakkovaaran (4), 
Kalliovaaran (6) ja Postoaavan (7) tutkimus- 
kohteissa. Sen sijaan Muotkaselän (l), Mänty- 
vaaran (2), Koutoivan (3), Esikkovaaran (8) ja 
Nilivaaran (9) tutkimusalueiden kalliopera- 
koostuu seka Sallan että Mäntyvaaran muodos- 

turnien kivilajeista, ja Mäntyvaaran seka Kou- 
toivan alueelta on kuvattu myös muodosturnien 
välisiä rapautumasedimentteja. Paaasiassa 
Sallan muodosturnan felsisista vulkaniiteista 
kostuvalla Haltiavaaran (5) alueella on myös 
Aatsinginhaudan muodostumaan kuuluvia 
dolomiitteja, ja Tahkoselän (10) seka Ten- 
niöjoen (11) tutkimusalueilla on kuvattu seka 
Tahkoselän muodosturnan mafisia vulkaniitteja 
että Kelloselän ja Matovaaran muodosturnien 
metasedimentteja. 

Muodostuma 
Formation 

Tutkimusalue 
~ t u d v  area I 

Tuohivaaran muodostuma 
Tuohivaara Formation 

I Arkeeinen graniittigneissikompleksi 
Archaean granite gneiss complex 

Kuva 4. (a) Tutkimuskohteiden sijainti ja (b) IikimäXinen litostrati- 
grafinen asema Sallan liuskealueella. (1) MuotkaseWi - 4622 10, (2) 
Mäntyvaara - 4621 12, (3) Koutoiva - 4621 11, (4) Kulvakkovaara - 
4621 11, (5) Haltiavaara - 4621 10, (6) Kalliovaara - 4612 12, (7) 
Pahtoaapa - 4614 02, (8) Esikkovaara - 4622 01, (9) Nilivaara - 4614 
05, (10) Tahkoselki- 4621 09, (1 1) Tenniöjoki - 4624 02. Kivilajiyk- 
siköitten rajat kuten kuvassa 3. Vulkaaniset muodostumat on varjostet- 
tu kuvassa 4b. 
Fig. 4. (a) Location and (b) approximate lithostratigraplric position of 
tbe study areas in the Salla schist belt. (1) Muotkaselkä - 4622 10 
(map sheet), (2) Mäntyvaara - 4621 12, (3) Koutoiva - 4621 11, (4) 
Kiilvakkovaara - 4621 11, (5) Haitiavnnra - 4621 10, (6) Kalliovaara 
- 4612 12, (7) Palitoaapa - 4614 02, (8) Esikkovaara - 4622 01, (9) 
Nilivaara - 4614 05, (10) Tahkoselkä - 4621 09, (11) Tenniöjoki - 
4624 02. Lithology as in Fig. 3. Volcanic Formations are slmded in 
Fig. 4b. 



Tutkimusalueen itaosan kalliopera koostuu 
Sallan muodostuman intermediaarisista laavois- 
ta ja felsisista pyroklastiiteista, kun taas alueen 
länsiosassa, Kenttämaassa, on paljastuneena 
Mäntyvaaran muodostumaan kuuluvia interme- 
diaärisia tyynylaavoja seka ultramafisia tuffeja 
ja agglomeraatteja (kuva 5). Tutkimusalueen 
länsipuolella, Tuohivaaran laella ja itarinteessa, 
on Aatsinginvaaran muodostumaan kuuluvia, 
voimakkaasti poim~ttuneita' grafiittiliuskeita, 
granaattipitoisia kiilleliuskeita ja sertteja. Vaa- 
ran länsi- ja pohjoisrinteessa on laajoja paljas- 
turnia Tuohivaaran muodostuman mafisia ja 
ultramafisia pyroklastii~teja. 

Sallan muodostuman laavat ja tuffit ovat 

vain heikosti deformoituneita, ja kivilajikerrok- 
set kaatuvat Muotkaselän laella melko jyrkästi 
(70-80") länteen. Mäntyvaaran muodostuman 
kivilajit ovat sen sijaan deformoituneet voi- 
makkaasti, ja ilmeisesti muodostumia erottavi- 
en, NNW-SSE-suuntaisten siirrosten aiheutta- 
ma ruhjeliuskeisuus leikkaa Kenttämaassa 
pyroklastisten kivien pystyä, pohjois-eteläsuun- 
taista kerroksellisuutta. Deformoitumisesta 
huolimatta myös Mäntyvaaran muodostumaan 
kuuluvien kivien vulkaaniset primäärirakenteet 
ovat yleensä säilyneet hyvin. Paljastumien 
vähäisyyden vuoksi kivilajiyksiköitten paksuut- 
ta tai kontaktisuhteita ei tutkimusalueella ole 
kuitenkaan voitu selvittaa. 

Kuva 5. Muotkaselän alueen geologinen kartta. Sallan muodostuma: (1) andesiittillaava, (2) andesiittil 
dasiitti (tuffi), (3) dasiitti/kidetuffi - Mäntyvaaran muodostuma: (4) basalttinen andesiitti/tyynylaava, 
(5) komatiittinen basaltti/iapillituffi, (6) ruhje/siirros, (7) tie, (8) analyysiniyte. 
Fig. 5. Geological map of tlie Muofkaselkä area. Salla Formation: (1)  andesitellava, (2) andesiteldacife 
( t a ,  (3) dacitelcrystal tuff- Mäntyvaara Fonnation: ( 4 )  basaltic andesitelpillow lava, (5) komatiitic ba- 
saltlpyroc1astic rock, (6) fault, (7) road, (8) sample location. 



Sallan muodostuma 

Intermediaariset laavat 

Muoikaselän itärinteen alaosassa on muuta- 
mia paljastumia Sallan muodostumaan kuulu- 
vaa intermediahista laavaa. Kivi on rapautu- 
mispinnaltaan vihertavänharmaata, ja siina on 
paikoin suuria (-0.5-7 cm), albiittikehäisia 
kvartsimanteleita seka pienia, linsseiksi defor- 
moituneita biotiittirnanteleita. 

Mikrorakenteeltaan laava on lähinnä mikro- 
porfyyrisia. Reunoilta syöpyneet, albiittiset 
plagioklaasihajarakeet (< 1 mm) muodostavat 
glomeroporfyyrisia kidekasaurnia, ja biotiit- 
tisuomujen tayttämiin manteleihin on kasvanut 
pienia granaattipor@roblasteja. Selvästi suun- 
tautunut, pilotaksinen perusmassa koostuu 
< 0.3 mm:n pituisista, kaksostuneista albiittda- 
melleista, sinivihreistä amfibolisälöista seka 
kvartsista, biotiitista ja epidootista. 

Intermediaariset ja felsiset tuflit 

Itärinteen yläosassa on pienia kallionokkia 
turnmanharrnaata, tufnksi tulkittua vulkaniittia, 
jonka koostumus vaihtelee intermediaarisesta 
felsiseen. Tuffikerrostuman paksuus on Muot- 
kaselän alueella noin 300 metna. 

Tuffi on paikoin selvasti raitaista, ja siina on 
runsaasti mustia, suuntautuneita arnfiboliporQ- 
roblasteja seka karbonaattitäytteisia, linsseiksi 
deformoituneita manteleita. Kiven hienorakei- 
sessa, suuntautumattomassa perusmassassa on 
pienten epidoottirakeiden samentamia, rikko- 

naisia albiittikiteita (0.5-2 mm) seka runsaasti 
1-5 mm pitkia, neulasmaisia ja voimakkaasti 
pleokroisia arnfiboliporfyroblasteja. Täysin uu- 
delleenkiteytynyt, granoblastinen perusmassa 
koostuu plagioklaasista, kvartsista, biotiitista 
seka karbonaatista, epidootista ja ilmeniitista. 

Felsiset kidetufit 

Muotkaselän laella on suuria paljastumia 
felsista kidetuffia, joka edustaa vulkaniittialu- 
een pohjoisosassa Sallan muodostuman ylintä 
litostratigrafista kivilajiyksikköa. Paljasturnien 
perusteella tuffikerroksen minimipaksuus on 
Muotkaselassa noin 150 metria. 

Kivi on rakenteeltaan täysin massamaista, 
eikä siina ole havaittavissa mitään kerrokselli- 
suuteen viittaavia rakennepiirteita. Sen sijaan 
kiven vaaleanharmaalla rapautumispinnalla 
erottuu runsaasti pienia plagioklaasikiteita seka 
biotiittisuomujen ympäröimia kidekasaumia. 

Mikrorakenteeltaan kivi on selvasti suuntau- 
tunutta, pienten biotiitti- ja muskoviittisuomu- 
kerrosten myötaiUessa serisiittiytyneita albiitti- 
kiteita ja kidekasauturnia. Albiittiset plagio- 
klaasiliistakkeet (0.5-2 mm) ovat usein pyöris- 
tyneita ja rikkoutuneita, joten ne edustavat 
todennäköisesti prima&eja, pyrogeenisia pla- 
gioklaasikiteita (ks. Fisher and Schrnincke 
1984, s. 104). Kidetuffin hienorakeinen, grano- 
blastinen perusmassa koostuu kvartsista, pla- 
gioklaasista, milrrokliinista, kiillesuomuista ja 
karbonaatista. 

Mäntyvaaran muodostuma 

Intermediaäriset laavat 

Kenttämaan itärintees~~ on muutamia paljas- 
tumia Mäntyvaaran muodostumaan kuuluvaa 
intermedia&ista vulkaniittia, jossa on säilynyt 
veteen purkautuneiile laavoille tyypillisiä ra- 
kenteita. Laavavaltaisen yksikön rninirnipak- 
suus on paljastumien perusteella 40-50 metriä, 
mutta Muotkaselän länsirinteessa olevan, pai- 
kallisen lohkareiston perusteella yksikön pak- 
suus saattaa olla jopa 200-300 metria. 

Kenttämaassa vulkaniittiyksikköön kuuluu 
seka massamaisia, mantelirakenteisia laavoja 
että tyynylaavoja. Deformoituneet tyynyt ovat 
kehärakenteisia, ja niiden välitiloissa on rus- 

kehtavanhannaata, hy aloklastista materiaalia. 
Laavojen välikerroksina on myös erillisista 
tyynyista, särkyneiden tyynyjen kappaleista 
seka tyynyjen jäähtymiskuoresta hilseilleista 
fragmenteista koostuvia tyynybreksioita. 

Tyynylaavat ovat rnikroskooppiselta asul- 
taan mikroporfyyrisia: pienet (< 1 mm), skelet- 
tirnäiset plagioklaasihajarakeet ovat hyvin 
hienorakeisessa (< 0.3 mm), suuntautuneessa 
perusmassa, joka koostuu neulasmaisista amfi- 
bolirakeista, biotiittisuomuista ja mikrokiteises- 
ta plagioklaasista. Massarnaiset laavat ovat 
hieman karkearakeisempia, ja pilotaksisessa 
perusmassassa on harvakseen pienia (< 5 mm), 
albiitti- ja epidoottitaytteisia manteleita. Laa- 



vabreksioiden hyaloklastinen matriksi koostuu 
teraväsärmäisista, biotiittivaltaisista fragmen- 
teista, amfibolineulasista, viuhkamaisista pla- 
gioklaasikiteista ja granofyyrisista kvartsi-maa- 
sälpärakeista. 

Ultramafiset pyroklastiitit 

Intermediääristen laavojen p a a e  on purkau- 
tunut useita kymmeniä metrejä paksu, hetero- 
geeninen vulkaniittiyksikkö, johon kuuluu 
ultramafisia pyroklastisia breksioita, agglome- 
raatteja seka lapillituffeja. Pyroklastisten brek- 
sioiden heitteleet (5-25 cm) koostuvat samiik- 
kaista tai pyöristyneista mantelikivifragrnenteis- 
ta seka vyöhykkeellisista laavarnurskaleista. 
Vaaleanvihertavaa matriksia tummempien 
laavafkagmenttien koostumus vastaa lähinnä- 
Mäntyvaaran muodostuman tyynylaavoja. Sen 
sijaan agglomeraattisissa kerroksissa pyörea- 

muotoisten heitteleiden (< 15 cm) koostumus- 
vastaa likimain kivien ultramafista lapillituffi- 
matriksia. Karkeaklastisten agglomeraattiker- 
rosten kanssa vuorottelee myös yksinomaan la- 
pillituffeista koostuvia kerroksia, joissa heit- 
teleiden halkaisija on alle 2-3 cm. 

Mantelipitoiset heitteleet seka vyöhykkeellis- 
ten laavafragmenttien keskiosat ovat asultaan 
porfyyrisia ja vastaavat siten myös mikrora- 
kenteeltaan alueen intermediäarisia laavoja. Sen 
sijaan laavafkagmenttien tiivis, rapauturnispin- 
nalla koholle jäänyt reunavyöhyke koostuu 
lähes yksinomaan suuntautumattomista amfibo- 
liprismoista, ja sen on tulkittu edustavan mag- 
masäiliössa tai purkauskanavassa laavarnurska- 
leen ympärille kiteytynyttä materiaalia (ks. 
Fischer and Schrnincke, 1984, s. 92). Pyroklas- 
tiittien lapillituffimatriksi koostuu rnikrokitei- 
sista, suuntauturnattomien amfibolisälöjen 
muodostamista lapilleista ja suuntautuneesta 
amfiboli-biotiittialbiittirnassasta. 

Geokemia 

Tutkimusalueen vulkaniittien kemiallisia 
koostumuksia on esitetty taulukoissa l a  ja l b  
seka kuvissa 6-7. Sallan muodostumaan kuu- 
luvat mantelilaavat ovat koostumukseltaan 
andesiitteja (SiO, = 61.6-62.1 %), mantelipitoi- 
set tuffit ovat andesiitteja ja dasiitteja (SiO, = 
59.0-64.3 %), ja Muotkaselän laen felsiset 
kidetuffit ovat kemialliselta koostumukseltaan 
dasiitteja (SiO, = 66.1-68.8 %; taulukko la; 
kuva 6a). Magnesiumpitoisuus on hyvin alhai- 
nen seka laavoissa (MgO = 1.8-1.9 %, Mg' - 
3 3 ,  tuffeissa (MgO = 0.6-1.4 %, Mg' = 13- 
22) että kidetuffeissa (MgO < 0.3 %, Mg' = 
6-8). Andesiittisten laavojen kromipitoisuus on 
hyvin alhainen (Cr < 100 ppm) ja alle maa- 
ritysrajan kaikissa SalIan muodostuman pyro- 
klastiiteissa. 

Sallan muodostuman laavojen ja tuffien ana- 
lyysipisteet sijoittuvat seka AFM-diagrammilla 
(kuva 6c) että Jensenin kationidiagrammilla 
(kuva 6d) tholeiittiseen kenttään. Kidetuffien 
koostumuspisteiden sijoittuminen Hughesin- 
diagrammilla (kuva 6b) 'igneous spectrum'- 
kentän ulkopuolelle osoittaa kivien alkalisuh- 
teissa tapahtuneen muutoksia. 

Sallan muodostuman vulkaniittien kondriit- 
tinormalisoitu REE-jakauma osoittaa kivien ri- 

kastuneen voimakkaasti kevyistä lantanideista 
(kuva 7a). Laavojen (La/Sm),-suhde vaihtelee 
välilla 3.4-4.4, mantelipitoisten tuffien välilla 
3.3-4.0 ja kidetuffien välilla 3.54.1. Raskai- 
den lantanidien jakauma on sen sijaan melko 
tasainen (-10-20 x kondriittinen). Kaikissa 
jakaurnien kuvaajissa on havaittavissa vähäinen 
negatiivinen Eu-anomalia. Vulkaniittien 
MORB -normalisoitu alkuainej akauma (kuva 
7b) osoittaa puolestaan sekä laavojen että tuffi- 
en rikastuneen voimakkaasti (20-60 x) mobii- 
leista LTL-alkuaineista (Sr, K, Rb, Ba) ja lan- 
taanista seka köyhtyneen titaanista ja kromista. 

Mäntyvaaran muodostuman tyynylaavat ovat 
kemialliselta koostumukseltaan basalttisia an- 
desiiiteja (Si0, = 53.8-56.0 %; taulukko Ib, 
kuva 6a). Laavojen MgO-pitoisuus vaihtelee 
välilla 5.6-6.8 % (Mg' = 63-66) ja titaanipitoi- 
suus on hyvin alhainen (TiO, - 0.4-0.5 %). 
Krornin maara vaihtelee välilla 1 18-162 ppm. 
Koostumuspisteiden hajanainen sijainti Hug- 
hesin diagrammilla (kuva 6b) osoittaa kivien 
alkalisuhteissa tapahtuneen sekundaarisia muu- 
toksia, ja kivet sijoittuvat seka AFM-diagram- 
milla (kuva 6c) että Jensenin kationisuhde- 
diagrammilla (kuva 6d) kalkkiaikalikenttään. 



Taulukko la. Sallan muodostuman andesiittien ja dasiittien koostumuksia Muotkavaaran alueelta. 
Table l a .  Clzemical composirions ofandesites and dacites of the Salla Formation of the Muotkavaara area. 

SiO, yh) 
TiO, 
Ai20, 
Fe,O? 
MnO 
MgO 
CaO 
N%O 
k0 
'2'6 

Totai 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
Co 
Sc 
v 
Zr 
La 
Srn 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
Cs 

(1-2) Andesiittgaava - andesitellm>n, (3-4) andesiitti/tuffi - andesitelniff, (5) dasiittiftuffi - dacitelbiff, (6) andesiittiltuffi - an- 
desiteltr@, (7-12) dasiitti~kidetuffi - dacitelcrystal hifi (<) = pitoisuus alle maeitysrajan - (<) = cancentration below the detection 
limit. 

Taulukko lb. Mantyvaaran muodostuman basalttisten andesiittien ja komatiittisten basalttien koostumuksia Kenttämaan alueelta. 
Table lb .  Chemical compositions of basaltic andesites and komatiitic basalts of the Mäntyvaara Formation of the Kenttämaa area. 

SiO, (./o) 
Ti02 
A120, 
Fe20p 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
b0 
'Z05 

Total 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
Co 
Sc 
v 
Zr 
La 
Sm 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
Cs 

(1)  Basalttinen andesiittflaava - basaltic andesitellava, (2-3) basalttinen andesiitti/erillinen tyyny - basaltic andesitelisolatedpillow, 
(4) basalttinen andesiittgaava - basaltic andesitellava, (5-6) komatiittisen basaltin heittele - accidental block in komatiific basalt, 
(7-9) komatiittinen basaltti/lapillituffi - komatiitic basaltllapilli h%J. 
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Kuva 6. Muotkaselin tutkimusalueen vukaniittien TAS-diagrammi (a), Hughesin (1973) diagramrni (b), AFM- diagrammi 
(c) ja Jemenin (1976) kationisuhdediagrammi (d). Sallan muodosiuma: (e) andcsiitti, (x) dasiitti/tuffi, (+) dasiitti/kidetufi 
- Mäntyvaaran muodostuma: (0) basalttinen andesiitti/tyynylaava, (A) basalttinen andesiitti/heittele, (A) komatiittinen 
basaltti/iapillituffi. Analyysit taulukoista la  ja lb. 
Fig. 6. (a) (Na,O+K,O) vs. Si20 diagram, (b) (N+O+K,O) vs. 100*K,01(N+O+K20) diagram, (c) AFM diagram and (d)  
Jensen cation plot for volcanic rocks of the Muotkaselkä area. Salla Formntion: (0) andesite, (X) &citelh@, (+) 
dacitelcrvstal h ~ f f  - Mäntyvaara Formation: (0) basaltic andesitelpillow lava, (A) basaltic andesitelblock, (A) komatiitic 
basaltlla~illi h$ ~ n a l ~ s e i  from Tables l a  and 1 b. 

Tyynylaavojen kondriittinormalisoitu KEE- 
jakauma (kuva 7c) osoittaa kivien rikastuneen 
varsinkin keveistä lantanideista ((LaISm), = 
2.6-3 3). MORB-normalisoitu alkuainejakauma 
(kuva 7d) osoittaa kivien rikastuneen LE-al- 
kuaineista; toisaalta bariumpitoisuus vaihtelee 
suuresti, ja rubidiumin makä on osittain alle 
ma~tysrajan. Sen sijaan titaani ja kromi ovat 
selvästi köyhtyneet valtameren selänteen ba- 
saltteihin verrattuna. 

Mäntyvaaran muodostumaan kuuluvien lapil- 
lituffien alhainen titaanipitoisuus (TiO, - 

0.5 %) sekä korkea magnesiumpitoisuus (MgO 
= 14.3-15.9 %, Mg' = 77-79) ja kromipitoi- 
suus (Cr = 1600-1940 ppm) ovat tyypillisiä 
komatiittisille kiville, ja tuffien analyysipisteet 
sijoittuvatkin Jensenin kationidiagrarnda 
komatiittisten basalttien kenttään (kuva 7c). 
Lapillituffien MORB-normalisoitu alkuaineja- 
kauma (kuva 7d) osoittaa kivien rikastuneen 
lahinna bariumista ja kromista sekä köyhtyneen 
zirkonista ja titaanista. Tuffit ovat rikastuneita 
myöskin kevyistä lantanideista ((LaISm), = 
2.3-3.6, La, = 21-34). 
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Kuva 7. Muotkaselän alueen Sallan muodostuman (a,b) jaKenttamaan alueenMantyvaaran muodostuman (c,d) vulkaniit- 
tien kondriittinormalisoihijaREE-jakaumia ja MORB-normalisoidut alkuainejakaumat Muotkanelan alueelta. Tyynylaavojen 
jakauma on varjostettu kuvassa 7d. Analyysit taulukosta l a  ja lb. 
Fig. 7 .  Clzondrite-normalized REEpatterns and MORB-normalized element distributions for volcanic rocks of(a,b) tlze Salla 
Formationfrom the Mitotkaielkä area and (c,d) the Maniyvaara Formation in tlze Kenttämaa area. Range of patterns for 
pillow lavas is shaded in Figure 7d. Anaiyses from Tables l a  and l b .  

Mäntyvaaran tutkimusalueen kallioperä 
koostuu Sallan muodostumaan kuuluvista inter- 
mediaarisista laavoista ja felsisista tuffeista 
sekä Mäntyvaaran muodostuman magnesium- 
basalttisista tyynylaavoista, laavabreksioista ja 
pyroklastiiteista. Vulkaniittien lisäksi alueella 
tavataan seka mafisia että ultrarnafisia, kerros- 
myötäisia juonikiviä (kuva 8). Tutkimuskoh- 
teen itäosassa, Kolvivaaran alueella, kivilajien 

pohjois-etelasuuntainen kerroksellisuus ja 
siihen yhtyva liuskeisuus on melko pystyasen- 
toista. Sen sijaan Mäntyvaaran länsirinteessa 
ylikahtyneiden vulkaniittiyksiköitten kerrok- 
sellisuus kaatuu 40-75 " i tah.  Varsinkin Män- 
tyvaarassa kivien vulkaaniset primaiirakenteet 
ovat säilyneet hyvin, ja alueen länsiosan tyyny- 
laavoista maäritetty laavavirtojen topin suunta 
on länteen. 



Sallan muodostuma 

Intermediääriset laavat 

Tutkimusalueen itaosan kalliopera koostuu 
yksinomaan muutamia kymmeni'a metrejä pak- 
suista laavavirroista. Vihertavänharmaiden, 
hienorakeisten laavakerrosten keskiosat ovat- 
massamaisia ja lähes mantelittomia, kun taas 
laavojen kontaktivyöhykkeissa saattaa vaihtele- 
vasti deformoituneita manteleita olla 25-30 % 
kiven tilavuudesta. Kolvivaaran alueen laavois- 
sa biotiittikehiet, plagioklaasin, epidootin ja 
granulaarisen kvartsin tayttämat mantelit ovat- 
melko pierda (2-10 mm). Sen sijaan Mäntyvaa- 
ran itärinteessa on suurimpien, kvartsitaytteis- 
ten mantelien halkaisija 5-8 cm. Mäntyvaaran 
laavoissa esiintyy myös osittain sulaneita, 
mantelipitoisia laavaikagmentteja. 

Kolvivaaran alueen intermediääriset laavat 
ovat rnikrorakenteeltaan lähinnä nematoblasti- 
sia ja koostuvat heikosti vihertavista aktinoliit- 
tisälöista, suuntautuneista plagioklaasiliistak- 
keista (&) ja pienistä epidoottirakeista. 
Mäntyvaaran itärinteessa laavat ovat sen sijaan 
selvästi mikroporfyyrisia: biotiittiutuneiden 
amfibolisälöjen, albiittiliistakkeiden ja epidoo- 
tin muodostamassa, pilotaksisessa perusmas- 

Kuva 8. Mäntyvaaran alueen geologinen 
kartta (a) ja geologinen leikkaus tutkimus- 
profiililta A-B (b). Salian muodosiuma: (1) 
basalttinen andesiitti, (2) andesiitti (laaval 
tuffi), (3) dasiitti/ryoliitti, (4) juoni (mafinenl 
ultram8men)-Mantgvniaran muodosiumo: 
(5) serisiittiliuske/pohjarapautuma, (6) Mg- 
basalttifiaavabreksia, (7) Mg-basaltti/pyro- 
klastiitti, (8) Mg-basalttiltyynylaava, (9) 
topin suunta, (10) kerrohellisuusfiiuskei- 
suus, (11) tie, (12) analyysinäyte. 
Fig. 8. (a) Geologicai map of the Mäntyvaa- 
ra area and (b) geological section from 
projile A-B. Salla Formation: (1) basalfic 
andesitellava, (2) andesite (favalhlff), (3) 
dacitelrhyolite, (4 )  dyke (maficlultramqfic) - 
Mäntyvaara Formation: (5) sericite schistl 
regolith, (6) high-Mg basaltlpillow breccia. 
(7) high-Mg basaltlpyrocl&ic, (8)  kigh-Mg 
basaltlpillow lava, (9) top of beds. (10) 
beddinglfoliation, (11) road, (12) sample 
loca tion. 

sassa on runsaasti 0.5-1 mm:n pituisia, albiitti- 
sia plagioklaasihajarakeita. Viuhkamaisiksi 
kiteiksi kasvanut plagioklaasi muodostaa myös 
kehia kvartsin, epidootin tai rnikrokiteisen kali- 
maasälpa-kvartsiyhteenkasvettuman tayttanniin 
manteleihin. 

Intermediääriset ja felsiset pyroklastiitit 

Mäntyvaaran itärinteessa ja laella on paljas- 
tuneena tummanharmaita tai vihertäviä, hieno- 
rakeisia vukaniitteja, jotka epWäeäisen rai- 
taisuuden, materiaalin raekoon ja asun perus- 
teella on tulkittu tuffeiksi. Kivien rapautmis- 
pinnoilla erottuu koholle jääneitä kvartsimante- 
leita seka 0.5-3 cm pituisia, linssimäisia koloja 
ja onteloita, jotka ovat syntyneet deformoitu- 
neiden karbonaattimanteleiden rapautuessa. 
Intermedia&isissa tuffeissa esiintyy myös run- 
saasti mustia, 2-10 mm:n pituisia arnfiboli- 
porfyroblasteja, jotka muodostavat kiveen ka- 
peita, karsimaisia välikerroksia. 

Tuffit koostuvat paaasiassa grano-lepidoblas- 
tisesta plagioklaasi-biotiitti-kvartsiraemassasta. 
Hyvin hienorakeisessa, suuntautuneessa perus- 



massassa erottuu omamuotoisia plagioklaasiki- 
teitä, lapilleiksi tulkittuja kidekasautumia ja 
voimakkaasti pleokroisia, prismaattisia arnfibo- 
lipor€yroblasteja. Felsisissa tuffeissa biotiitti- 
valtaisten kerrosten ja mikrokiteisten, kvartsi- 
maasalpa-karbonaattivaltaisten kerrosten vuo- 
rottelu kuvastaa ilmeisesti kiven primaäristä 
kerroksellisuutta, ja tuffeissa on runsaasti oma- 
muotoisia, rikkoutuneita plagioklaasikiteita 
seka deformoituneita lapilleja. 

Mäntyselän länsirinteessa on mantelipitoisten 

Mäntyvaaran 

Mäntyvaaran länsirinteen alaosassa on pal- 
jastuneena Sallan muodostuman felsisten vul- 
kaniittien päälle purkautuneita Mäntyvaaran 
muodostuman magnesiumbasalttisia laavoja ja 
pyroklastiitteja. Vulkaniittimuodostumien 
välissä on ohut pohjarapauma, ja kontakti- 
vyöhykkeeseen on tunkeutunut myös ultramafi- 
nen juoni. 

Pohjarapauma 

Mäntyvaaran muodostuman alaosassa on on 
noin viisi metria paksu, voimakkaasti tek- 
tonisoitunut vyöhyke, jossa Sallan muodostu- 
maan kuuluva, felsinen kidetuffi vaihettuu 
hienorakeiseksi serisiittiliuskeeksi. Korkean 
alumunipitoisuuden (40, = 19.9 %) perus- 
teella kivi edustanee Sallan muodostuman 
päällä olevaa pohjarapaumaa. 

Tyynybreksiat 

Mäntyvaaran muodostuman alaosassa on 
noin 70 metriä paksu, heterogeeninen kivilaji- 
seurue, joka koostuu magnesiumbasalttisista 
tyynylaavoista, tyynybreksioista seka hyalo- 
klastisesta materiaalista. Tyynybreksiat koostu- 
vat seka erillisista tyynyista että rikkoutuneiden 
tyynyjen teraväsärmäisista Fagmenteista. Brek- 
sian hyaloklastinen, biotiitti- ja epidoottivaltai- 
nen matriksi on syöpynyt kiven rapauturnispin- 
noilla tyynyfiagmentteja syvemmälle. 

Pyroklastiitit 

Laavabreksioiden p a a a  on noin 50 metriä 
paksu pyroklastinen kerros, joka koostuu seka 

tuffien päällä noin sata metria paksu tuffiyksik- 
kö, joka vastaa täysin Muotkaselästa kuvattua 
(ks. sivu 13) felsista kidetuffia. Massamaisen 
kiven vaaleanharmaalla rapautumispinnalla 
erottuu runsaasti pieniä plagioklaasikiteita ja 
lapilleiksi tulkittuja kidekasauturnia. Mikros- 
kooppiselta asultaan tuffi on selvasti suuntau- 
tunutta, kiillesuomujonojen myötaillessa rik- 
koutuneita, albiittisia plagioklaasikiteita ja 
pääasiassa biotiittisuomujen iskostamista albiit- 
tikiteista koostuvia lapilleja. 

muodostuma 

karkeafragmenttisesta tuffibreksiasta että hyvin 
hienorakeisista, ohutlaminaisista tuffeista. 

Pyroklastisen kerroksen alaosassa on muuta- 
mia metreja paksu tuffibreksia, jossa 5-30 
cm:n suuruiset, vaihtelevasti pyöristyneet heit- 
teleet ovat hienorakeisessa tuhkamatriksissa 
(kuva 9). Muutamissa fragmenteissa säilynyt 
kerrosrakenne viittaa siihen, että myös heittele- 
materiaali on ollut alkuaan pyroklastista. 

Kuva 9. Tuffibreksia. Aatsinginvaaran Knsirinne. Laatta - 15 cm. 
Fig. 9. Pyroclasfic breccia, consisfing of layered tufffragments in a 
fine-grained Rdf mafrix. Wflnnk of Aafsinginvaara hill. Scale bar is - ij cm long. 

Stratigrafiassa ylöspäin fragmenttien ma%a 
vähenee, ja kivi vaihettuu hyvin hienolaminaa- 
riseksi tuffiksi, jossa heitteleita on vain satun- 
naisesti. Pyroklastisen muodostuman yläosassa 
on muutamia kymmeniä metreja paksu, selvasti 
kerroksellinen tuffiyksikkö, jossa kerrosten 
paksuus on keskimaarin 5-1 5 cm. Kiven rapau- 
turnispinnalla on runsaasti kerrosmyötäisia, 
linssimäisia syöpyrnia, jotka aiheutuvat toden- 
näköisesti tuhkakerroksiin saostuneen karbo- 
naatin rapautumisesta. 



Kerroksellinen tuffi on asultaan lähinnä 
nematoblastista ja koostuu heikosti pleokroi- 
sista amfibolisälöista, kloriittisuomuista, epi- 
dootista ja rnikrokiteisistä hartsi-plagioklaasi- 
rakeista. Tuffissa on runsaasti karbonaattiporfy- 
roblasteja, ja amfiboli on muuttunut osittain 
biotiitiksi. 

Tyynylaavat 

Pyroklastisen kerroksen p a a e  on purkautu- 
nut massiivisista, magnesiumbasalttisista laa- 
voista ja tyynylaavoista koostuva kivilajiyksik- 
kö, jonka paksuus on Mäntyvaaran alueella yli 
150 metriä. Laavat ovat lähes deformoiturnat- 
tomia, ja tyynyjen morfologiset piirteet ovat 
säilyneet erittäin hyvin. Pienet tyynyt (< 30 
cm) ovat pyöreitä tai ellipsoidisia, suuremmat 
tyynyt ovat sämpylämäisiä (bun pillow), amee- 
barnaisia tai patjamaisia (mattress pillow; ks. 
Dimoth et al. 1978). Suurissa tyynyissa on 
yleensä selvä kehärakenne: tyynyjä reunustaa 
3-10 cm paksu, tiivis reunavyöhyke, jonka 

sisäpuolella on pienten (5-10 mm), pyöreiden 
variolien muodostama keha. Tyynyjen keskellä 
on usein suuria (5-10 cm), kvartsin tayttämia 
onteloita (drainage cavities; ks. Baragar 1984), 
ja joissakin tyynyissa on havaittavissa laavan 
htistumisen aiheuttamaa konsentrista rakoilua. 
Tyynyrakenteisten laavojen välikerroksina on 
ohuita, plastisesti poimuttuneita hyalotuffiker- 
roksia seka muutamia metrejä paksuja, massii- 
visia laavapatjoja. 

Mäntyvaaran muodostuman laavat ja pyro- 
klastiitit ovat täysin uudelleenkiteytyneitä, ja 
kivien primaarimineraalit ovat korvautuneet 
värittömälla amfibolilla, epidootilla, albiitilla ja 
biotiitilla. Tyynyjen hienorakeisissa reuna- 
vyöhykkeissä on kuitenkin säilynyt nopeasti 
jaahtyneille laavoille tyypillisiä quench-raken- 
teita (ks. esim. Gelinas and Brooks 1974). 
Pienten epidoottirakeiden muodostamat, 0.5-2 
mm:n pituiset raejonot korvaavat primaärisia 
plagioklaasikiteita, jotka ovat puolestaan toimi- 
neet kiteytymiskeskuksina viuhkamaisesti kas- 
vaneille, sferuliittisille klinopyrokseenikiteille. 

Geokemia 

Tutkimusalueen Sallan muodostumaan kuu- 
luvien intermediaaristen ja felsisten vulkaniit- 
tien kemiallisia koostumuksia on esitetty taulu- 
kossa 2a ja kuvissa 10-1 1. Kolvivaaran laen 
intermediääriset laavat ovat koostumukseltaan 
basalttisia andesiitteja ( 3 0 ,  = 54.6-54.8 %), 
kun taas Mäntyvaaran itärinteen laavat ja tuffit 
ovat pääasiassa andesiitteja (SiO, - 56-60 %). 
Mäntyvaaran laen kerrokselliset, mantelipitoiset 
tuffit ovat koostumukseltaan dasiitteja (SiO, - 
65.0 %), ja vaaran länsirinteen felsiset kide- 
tuffit ovat ryoliitteja (SiO, = 69.7-72.5 %) 
(kuva 10a). Kolvivaaran basalttisten andesiit- 
tien MgO-pitoisuus vaihtelee välillä 4.4-5.0 % 
ja Mg-luku välilla 51-57. Andesiittisten laavo- 
jen ja tuffien MgO vaihtelee välilla 1.5-3.4 % 
(Mg' = 22-43) ja dasiittisten tuffien MgO-pi- 
toisuus on -1 % (Mg' -15). Ryoliittisten 
kidetuffien MgO-pitoisuus vaihtelee välilla 
0.1-0.2 % (Mg' = 3-9). Kaikkien Sallan muo- 
dostumaan kuuluvien vulkaniittien krornipitoi- 
suus on alhainen (< 100 ppm). 

Sallan muodostuman basalttiset andesiitit ja 
andesiitit sijoittuvat Hughesin diagramrnilla 
likimain 'igneous spectrum' -kenttään, joten 
kivien primaarisissa alkalisuhteissa ei ole il- 

meisesti tapahtunut merkittäviä muutoksia 
(kuva 10b). Sen sijaan felsisten tuffien korkea 
KzO/NqO-suhde viittaa sekundääriseen kalipi- 
toisuuden lisaykseen. Basalttisten andesiittien 
koosturnuspisteet sijoittuvat sekä AFM-dia- 
grammilla (kuva 10c) että Jensenin kationisuh- 
dediagrarnrnilla (kuva 10d) kalkkialkalikent- 
t a h ,  kun taas tutkimusalueen andesiittiset, 
dasiittiset ja ryoliittiset vulkaniitit ovat samojen 
diagrarnrnien perusteella tholeiitteja. 

Sallan muodostuman vulkaniittien kondriit- 
tinormalisoituja REE-jakaumia on esitetty 
kuvassa 1 la. Vulkaniittien kevyet lantanidit 
ovat voimakkaasti fraktioituneita iaavojen ja 
tuffien (La/Sm),-suhteen vaihdellessa välilla 
2.9-3.9 ja lantaanm määrän kohotessa basaltti- 
sista andesiiteista (La, = 53-58) ryoliitteihin 
(La, = 1 14-1 32). Intermediaäristen laavojen 
raskaissa lantanideissa on sen sijaan tapahtunut 
vain heikkoa fraktioitumista, ja felsisten kide- 
tuffien HREE-jakauma on hyvin tasainen. 

Vulkaniittien MORB-nonnalisoidut alku- 
ainejakaumat (kuva 1 lb) osoittavat kivien ri- 
kastuneen voimakkaasti LIL-alkuaineista sekä 
lantaanista ja köyhtyneen titaanista ja kromista. 



Taulukko 2 a  Mdntyvaaran alueen intermediadristen ja felsisten vulkaniittien koostumuksia. 
Table 2a. Chemical compositions of intermediate and felsic volcanics of tlze Mäniyvaara area. 

SiO, (%) 
TiO, 
A1203 ,o, 

Fe203 
MnO 
MgO 
CaO 
N%O w 
P2°6 

Total 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
Co 
Sc 
v 
Zr 
La 
Sm 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
Cs 

(1-3) Basalttinen andesiittijlaava - basaltic andesitellava, (4-5) andesiittiflaava - andesitellava, (6) basalttinen 
andesiittiJlaava - andesitellava, (7) basalttinen andesiitti/tuffi - basaltic andesitelw, ((8 andesiitti/tuffi - andesitel 
t e ,  (9) dasiitti/tuff - daciteltufi (10-12) ryoliittifidetuffi - rhyolitelcrystal tuff. 

Taulukko 2b. Mäntyvaaran alueen mafisten ja ultramafisten kivien koostumuksia. 
Table 2b. Chemical compositions of majic and ultramajic rocks of tlze Mäntyvaara area. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3  
SiO, (%) 44.80 42.10 54.80 48.80 50.60 47.60 45.30 53.50 55.40 52.10 46.80 49.10 53.90 
TiO, 0.35 0.52 0.60 0.56 0.51 0.56 0.56 0.50 0.43 0.45 0.58 0.57 0.44 
AIz03 7.20 10.40 10.20 11.80 9.60 11.20 7.17 12.20 10.50 8.42 15.10 16.70 11.90 
Fe20,'0' 11.48 13.16 10.57 9.88 10.24 9.78 11.02 10.14 9.65 10.88 9.92 9.94 8.59 
MnO 0.17 0.23 0.18 0.17 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17 0.22 0.17 0.15 0.18 
MgO 22.00 18.90 12.00 10.80 13.10 9.48 15.70 11.10 11.80 12.70 9.46 8.24 9.85 
CaO 6.67 6.82 7.59 8.18 8.57 9.87 9.74 7.74 8.84 10.40 9.05 7.04 10.40 

N%O - 0.05 2.75 2.62 2.05 2.40 0.66 2.66 1.98 1.11 2.33 2.10 2.30 
b0 0.01 0.12 0.43 0.83 0.06 0.74 0.05 0.71 0.81 0.08 0.81 0.18 0.34 
p2°6 0.05 0.08 0.10 0.09 0.07 0.10 0.07 0.09 0.07 0.08 0.10 0.10 0.07 
Total 93.40 92.90 99.50 94.10 95.50 92.30 90.90 99.10 99.90 96.70 94.60 94.30 98@ 

Cr (ppm) 2740 2370 885 1090 856 998 2060 949 887 460 590 545 419 
Ni 808 583 268 274 271 232 534 165 181 150 82 84 104 
Co 91 89 51 57 52 70 78 52 55 51 49 55 38 
Sc 34 53 51 52 43 51 55 47 41 34 51 46 37 
V 130 170 190 210 210 160 210 160 150 180 200 200 160 
Zr 20 40 50 80 70 60 70 70 60 50 90 90 80 
La 3.8 7.3 8.5 9.0 4.6 9.9 4.3 10.5 9.8 8.9 17.5 13.6 8.8 
Sm 1.1 1.9 2.2 2.3 1.6 2.3 1.6 2.1 1.8 1.6 3.1 2.5 2.2 
Ba 1 9  <42 219 587 114 477 32 393 433 80 441 83 268 
Rb <4 <8 16 33 <15 414 <6 <12 24 <4 22 <13 4 2  
Sr 30 10 130 180 80 240 50 290 260 130 160 170 170 
Ta <0.08 <0.18 <0.13 40.20 40.36 <0.32 <0.21 <0.28 <0.24 <0.10 <0.35 <0.33 40.29 
Th 0.80 1.06 1.18 1.41 1.27 0.93 1.68 2.08 1.85 1.70 3.36 3.44 2.53 
U 0.17 e0.21 0.20 0.21 <0.16 0.23 0.27 0.36 0.25 0.35 0.62 0.60 0.52 
Cs <0.30 <0.63 0.86 1.69 <0.88 ~0.83 ~ 0 . 4 8  ~0.72 <0.67 <0.37 1.48 e0.86 c0.72 

(1-2) Ultramafinen juoni - iiltramqfic dyke, (3-4) Mg-basalttiltyynylaava - high-Mg basaltlpillow lava, (5-6) Mg- 
basaltti/tyynybreksia - high-Mg basaltlpillow breccia, (7) komatiittinen basaltti/pyroklastinen breksia - komatiitic 
basaltlpyroclastic breccia, (8-9) Mg-basaltti/tuffi - high-Mg basaltltiiff, (10-13) Mg-basaltti/tyynylaava - high-Mg 
basaltlpillow lava. 
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Kuva 10. Mantyvaaran alueen vukaniittien TAS-diagrammi (a), Hughesin diagrammi @), AFMdiagrammi (c) ja Jensenin 
kationisuhdediagrammi (d). Symbolit - Sallan muodostuma: (0) basalttinen andesiitti, (0) andesiiiti, (x) dasiitti, (+) 
ryoliitti - Mäntyvaaran muodoshima: (t8i) Mg-basaliti/tyynylaava, 0 Mg-basaltti/tuffi, (A) komatiiitinen basaltti/tuffi, 
(+) utramafien juoni. Analyysit taulukoista 2a ja 2b. 
Fig. 10. (a)  Na,O+K,O vs. SiO, diagram, (b)  Na,O+K,O vs. 100*K201 (NqO+K,O) diagram, (c)  AFM diagram, and (d)  
Jensen cation plot for volcanic rock of tlie Koictoiva area. Symbols - Salla Formation: (0) basaltic andesite, (e) andesite, 
(x) dacite, (+) rhyolite - Maniyvaara Formation: (m) kigli-Mg basaltlpillow lava, 0 high-Mg basaltlfiif, (A) komatiitic 
basaltlhif, (#) riltramqfic dyke. Analysesfrom Tables 2a and 2b. 

Mäntyvaaran muodostumaan kuuluvien laa- 
vojen ja pyroklastiittien seka niihin tunkeutu- 
neen ultramafisen juonen kemiallisia koostu- 
muksia on esitetty taulukossa 2b ja kuvissa 
10-1 1. Vulkaniittien alkuainepitoisuudet vaih- 
televat huomattavasti: Si0,-pitoisuus vaihtelee 
välilla 45.3-55.4 %, MgO-pitoisuus välilla 
8.2-15.7 % ja Mg-luku välillä 67-77. Korkean 
Si0,-pitoisuuden vuoksi osa kivien analyysipis- 
teistä sijoittuukin TAS-diagramrnilla basalttis- 
ten andesiittien kenttään (kuva 10a). AFM- 
diagrammiUa vukaniittien analyysipisteet si- 
joittuvat tholeiittikenttaän (kuva 10c) ja muo- 
dostavat Jensenin kationidiagranirniua yhtenai- 
sen sarjan komatiittisista basalteista tholeiitti- 
siin magnesiumbasaltteihin (kuva 10d). Kivissa 
ei ole myöskaän tapahtunut suuria allcalirneta- 
somaattisia muutoksia (kuva 10b). 

Mäntyvaaran muodostuman laavojen ja tuffi- 
en kondriittinomalisoidut REE-jakaurnien ku- 
vaajat ovat selvästi laskevia (kuva llc), ja 
varsinkin kevyet lantanidit ovat voimakkaasti 
fraktioituneita (La, = 13-56; (La/Sm), 1.7- 
3.5). Seka laavojen että tuffien lantanidija- 
kaurna on hyvin yhtenäinen, ja kuvaajissa on 
havaittavissa selvä, negatiivinen Eu-anomalia. 
Magnesiumbasalttisen tyynyn tiiviissä, nopeasti 
jaahtyneessa reunavyöhykkeessa lantanidipitoi- 
suus on keskirnäwaista korkeampi (taulukko 
2b, anal. 1 l), eikä europiumanomaliaa ole ha- 
vaittavissa. Mäntyvaaran muodostumaan kuulu- 
vien vulkaniittien MORB-normalisoitu alku- 
ainejakauma osoittaa kivien rikastuneen seka 
bariumista, thoriurnista, lantaanista että krornis- 
ta ja köyhtyneen titaanista valtameren kes- 
kiselänteen basaltteihin verrattuna (kuva 1 ld). 



Kuva 11. Sallan muodostuman (a,b) ja Mäntyvaaran muodostuman (c,d) vulkaniittien kondriittinormalisoitujaREE-jakaumia 
seka MORB-normalisoidut alkuainejakaumat Mäntyvaaran alueelta. Analyysit taulukoista 2a ja 2b. 
Fig. 11. Chondrite-normalized REE patterns and MORB-normalized element distribritions for rock of (a,b) tlze Salla 
Formation and (c,d) the Mäntyvaara Formation in the Mdntyvaara area. Analysesfrom Tables 2a and 2b. 

KOUTOIVA 

Koutoivan alueen kalliopera koostuu Sallan 
muodostumaan kuuluvista intemediaarisista ja 
felsisista vdkaniiteista seka näiden p a a e  
kerrostuneista Mäntyvaaran muodostumm me- 
tasedimenteista, laavoista ja pyroklastiiteista 
(kuva 12). Tutkimusalueen kivilajit vastaavat 
seka rakenteeltaan että koostumukseltaan 
Mäntyvaaran alueen vullcaniitteja. 

Tutkimusalueen intermediääristen ja felsis- 
ten laavojen mantelirakenteet ovat säilyneet 
kivien tektonisoitumisesta huolimatta hyvin. 
Myöskin magnesiurnbasalttisten laavojen tyy- 

ny- ja variolirakenteet ovat yleensä tunnis- 
tettavissa. Kivien alkuperäinen asu on sen 
sijaan säilynyt vain paikoin, ja varsinkin alueen 
pyroklastiset kivet ovat voimakkaasti uudel- 
leenkiteytyneita. Todennäköisesti deformoitu- 
miseen liittyvä sekundaärisen magnetiitin 
muodostuminen ilmenee aeromagneettisilla kar- 
toilla kivilajien pohjois-eteläistä kulkusuuntaa 
diagonaalisesti leikkaavina anomaliajaksoina. 
Laavojen mantelien määrän ja koon vaihtelun 
perusteella maäritetty laavakerrosten topin 
suunta on Koutoivan alueella poikkeuksetta länteen. 



Kuva 12. a) Koutoivan alueen geologinen kartta. Symbolit 
- Sallan muodostuma: (1) andesiitti, (2) dasiitti/ryoliitti - 
Mäntyvaaran muodostuma: (3) M~-basaltti/tyynyiaava, (4) 
mantelirakenne, (5) tuffikidetuffi. (6) lahar-breksia, (7) 
kerroksellisuus/liiskeisuus, (8) s i k s i  (9) topin suunta, (16) 
tie, (11) kairanreiki, (12) analysoitu näyte. b) Geologinen 
leikkaus kairausprofiililta R7-8/LVP/88. Symbolit - (1) 
dasiitti/mantelilaava, (b) ryotiitti/kidetuffi, (3) serisiittilius- 
keipohjarapautuma, (4) komatiittinen basaltti/tuffi, (5) Mg- 
basaltti/tyynylaava, (6) Mg-basaltti/tuffi, (7) tuffiiui, (8) 
irtomaa, (9) kairanreikä, (10) analyysiniyte. 
Fig. 12. a) Geological map a f  Koutoiva area. Symbols - 
Salla Formation: (1) andesite, (2)  dacitelrhyolite -Mänty- 
vaara Formation: (3)  high-Mg basaltlpillow lava, ( 4 )  
amygdales, (5) tuflcrystall t ~ &  (6) lalzar breccia, (7) 
beddinglfoliation, (8) fault, (9) top of beds. (10) road, (11) 
drill hole, (12) sample location. b) Geological section of 
drilling profib R7-8iLVPI88. Symbols - (1)  dacitellava, (b)  
rhyolitelcrystall t e ,  (3) sericite schistlregolitl~, (4) komatii- 
tie basaltltufjl (5) high-Mg basaltlpillow lava, (6) high-Mg 
basaltltufi (7) htjite, (8) overburden, (9) drill hole, (10) 
sample Iocation. 

Sallan muodostuma 

Intermediaariset laavat 

Karhavaaran laella olevaa felsista väliker- 
rosta lukuunottamatta tutkimusalueen itaosan 
kalliopera koostuu yksinomaan intermediääri- 
sista mantelilaavoista. Intermediäärisia laavoja 
on paljastuneena myös alueen keskiosassa, 
Koutoivan etelärinteessa seka Koutoivan ja 
Petservaaran välisessä kurussa. 

Karhavaaran alueen laavat ovat tummanvih- 
reita, hienorakeisia ja vaihtelevasti liuskettunei- 
ta. Laavoissa on runsaasti pieniä (2-8 mm) 
kvartsin, plagioklaasin, epidootin seka biotiitin 
tayttämia manteleita, mutta manteleiden maa- 
raii tai koon vaihtelun perusteella ei yksittäisiä 
laavavirtoja ole voitu tunnistaa. Koutoivan 
etelarinteessa on sen sijaan mantelirikkaiden 
laavakontaktien perusteella erotettu yli 20 
padekkäista, 5-35 metriä paksua laavavirtaa. 

Intermediaaiset laavat ovat mikrorakenteel- 
taan lähinnä pilotaksisia tai afyyrisia. Pää- 
rnineraaleina olevien arnfibolisälöjen, albiittisen 
plagioklaasin ja kvartsin lisäksi laavojen suun- 
tautunut perusmassa koostuu vaihtelevassa 
maarin epidootista, biotiitista ja karbonaatista. 

Koutoivan etelärinteessa on seka laavoissa että 
koostumukseltaan vastaavissa pyroklastiiteissa 
runsaasti sekund'äarisia magnetiittikiteita seka 
paikoin myös rikkikiisupirotetta. 

Intermediaariset pyroklastiitit. 

Koutoivan länsirinteessa on intermedi'ääristen 
ja felsisten laavojen välikenoksina harmaita, 
raitaisia ja biotiittirikkaita kivia, jotka defor- 
moituneita heitteleita muistuttavien fragment- 
tien, karbonaattipitoisuuden ja mustien, neulas- 
maisten amfiboliporfyroblastien perusteella on 
tulkittu tuffeiksi ja agglomeraateiksi. 

Pyroklastiset kivet ovat mikroskooppiselta 
asultaan grano-lepidoblastisia. Albiittisen pla- 
gioklaasin lisäksi kivissa on mikrokliinia, ja 
perusmassan amfiboli on korvautunut lähes 
täysin biotiitilla. Suuntautuneet, neulasmaiset ja 
voimakkaasti pleokroiset arnfibolikiteet vastaa- 
vat Mäntyvaaran alueen amfiboliporfyroblas- 
teja, ja karbonaatti esiintyy myöskin Koutoivan 
alueella seka porfyroblasteina että kapeina juo- 
nina ja mantelien taytteena. 



Felsiset laavat 

Tutkimusalueen keskiosassa oleva felsinen 
vulkaniittiyksikkö koostuu paaasiassa laavoista 
ja niiden päälle purkautuneista kidetuffeista. 
Arviolta 650-800 metria paksuun yksikköön 
kuuluu lisäksi intemedia&isia laava- ja tuffi- 
välikerroksia seka lahar-tyyppinen vulkaaninen 
breksia. 

Felsiset laavat ovat hienorakeisia, rapautu- 
rnispinnaltaan ruskehtavanharmaita kiviä, jois- 
sa on säilynyt selvä mantelirakenne. Keski- 
mäarin 15-30 metria paksujen laavavirtojen 
ylaosassa on 1.5-2 metria paksu vyöhyke, jos- 
sa on runsaasti suuria (1-25 cm) kvartsi-, 
albiitti- ja karbonaattimanteleita. Karbonaatti- 
taytteen liuettua mantelit erottuvat laavojen 
rapautumispinnoilla defomoituneina, kvartsike- 
häisina onteloina (kuva 13). 

Laavavirtojen massamaiset, mantelittomat 
keskiosat ovat mikroskooppiselta asultaan tra- 
kyyttisia: kiven hienorakeinen, suuntautunut 

perusmassa koostuu 0.2-1.5 mm pitkistä, kak- 
sostuneista albiittilarnelleista, mikrokiteisista 
hartsi-maasälpärakeista ja biotiittisuomuista. 
Pienia mikrokliiniporfyroblasteja ja karbonaat- 
tirakeita esiintyy aksessorisesti, ja kivessä on 
paikoin runsas magnetiittipirote. 

Koutoivan etelärinteessa on laavojen väliker- 
roksena kymmenkunta metria paksu, lahar- 
muodostumaksi tulkittu vulkaaninen breksia. 
Kiven pyroklastinen matriksi koostuu biotiitti- 
rikkaasta, raekooltaan vaihtelevasta ja lajittu- 
mattomasta materiaalista. Valtaosa rapautumis- 
pinnoilla matriksia vaalearnpina erottuvista, 
suuntautuneista murskaleista on melko pieniä, 
mutta joukossa on myös suuria (> 1-2 m), hie- 
man pyöristyneita laavafragmentteja ja pyro- 
klastisten kivien murtokappaleita. Muodostu- 
man ylaosassa on paikoin prima&ista kerrok- 
sellisuutta muistuttavaa raitaisuutta, ja pysty- 
asentoisten kerrosten leikkaussuhteista paatel- 
len materiaalin kuljetus on tapahtunut etelästä. 

Sallan muodostuman felsisten laavojen pad- 
le on kerrostunut pyroklastinen kivilajiyksikkö, 
joka vastaa seka asultaan, koostumukseltaan 
että litostratigrafiselta asemaltaan Muotkaselän 
ja Mäntyvaaran tutkimuskohteissa kuvattua, 
felsista kidetuffia. Harmaan, massamaisen ki- 
detuffin paksuus on Koutoivan alueella tutki- 
musojien ja syväkairausten perusteella 50-90 
metria. Tuffi on melko voimakkaaasti liusket- 

Kuva 13. Syöpyneitä kvartsimanteleita dasiitti- 
sen laavan rapautumispinnalla. Petsewaaran 
länsirinne. Rahan halkaisija - 25 mm. 
Fig. 13. Hollow quartz amygdales in tlie 
upper part of a dacitic lava flow. W flank of 
Petservaara hill. Diam. of tfte coin - 25 mm. 

tunutta, mutta paikoin kiven rapautumispballa 
erottuu runsaasti 1-2 mm pitkiä albiittikiteita ja 
epidoottiutuneita hohkakivifragrnentteja. Kide- 
tuffien hienorakeinen, grano-lepidoblastinen 
perusmassa koostuu paaasiassa kvartsi- ja pla- 
gioklaasirakeista, kiillesuomuista seka repa- 
leisista mikrokliini- ja karbonaattiporfyroblas- 
teista. Pyrogeeniset plagioklaasikiteet (An,) 
ovat voimakkaasti serisiittiytyneita, ja niissä on 
antipertiittista kalimaasälpasuotautumaa. 



Mäntyvaaran muodostuma 

Koutoivan länsirinteen alaosassa on Sallan 
muodostuman päälle kerrostunut Mäntyvaaran 
muodostumaan kuuluvia metasedimentteja seka 
magnesiumbasalttisia tyynylaavoja, tuffeja ja 
tuffiitteja. Alue on heikosti paljastunutta, ja 
muodostuman sisäinen kerrosjärjestys perustuu 
alueella suoritettuihin syväkairauksiin. 

Paleorapautuma ja serisiittiliuske 

Syväkairausten perusteella on Sallan muo- 
dostumaan kuuluvan felsisen kidetuffin yla- 
osassa muutamia metrejä paksu, voimakkaasti 
serisiittiytynyt ja epidoottiutunut vyöhyke, joka 
vaihettuu stratigrafiassa ylöspäin kellanhar- 
maaksi, massamaiseksi serisiittiliuskeeksi. 
Korkean alumiinipitoisuuden (Al& -22 %) 
perusteella paleorapautumaksi tulkittu muodos- 
tuma kostuu hyvin hienorakeisesta kvartsi- 
serisiittirnassasta, jossa on runsaasti biotiittipor- 
fyroblasteja seka pieniä, pyöristyneita kvartsi- 
ja maaälpäklasteja. 

Massmainen paleorapauturna vaihettuu 
stratigrafiassa ylöspäin laminaariseksi, ilmei- 
sesti veteen kerrostuneeksi serisiittiliuskeeksi, 
jonka paksuus on Koutoivan alueella noin 8-10 
metria. Serisiittiliuskekerroksen alaosassa on 
myös karkeaklastisempia (1-20 mm), konglo- 
meraattisia kerroksia, joissa klastien koostumus 
vastaa lähinnä stratigrafiassa alapuolella olevia 
felsisia vulkaniitteja. Konglomeraatin klasteina 
on myös muutamia pyöristyneita, karkearakei- 
sia graniittipallosia, joiden alkuperä on tunte- 
maton. 

Pyroklastiitit 

Mänty-~mm kuu1uvisn md- 
kaniittien alaosassa on noin 15 metriä paksu, 
pyroklastinen kerros, jonka kontakti alapuoli- 
siin metasedimentteihin on ilmeisesti vaihettu- 
va. Tuffi koostuu yksinomaan hienorakeisesta, 
nematoblastisesta tuhkamateriaalista: voimak- 
kaasti biotiittiutuneista amfiboliprismoista, 
mikrokiteisista hartsi-maasälpärakeista ja pie- 
nistä epidoottiporfyroblasteista. Kivessä erot- 

tuva raitaisuus edustanee veteen kerrostuneen 
tuhkan pruriaaria kerroksellisuutta. 

Alueen tyynylaavojen päälle on kerrostunut 
noin 50 metria paksu, heterogeeninen pyroklas- 
tiittiyksikkö, joka koostuu vuorottelevista tuffi- 
ja lapillituffikerroksista seka ohuista, variolipi- 
toisista laavapatjoista. Tuffit koostuvat yksin- 
omaan hienorakeisesta, nematoblastisesta tuh- 
kmateriaalista, mutta lapillituffikerroksissa on 
runsaasti myös pienia (< 10 x 25 mm), defor- 
moituneita heitteleita. Syvalrairausprofiilin 
yläosassa on yli 30 metria paksu, selvästi ker- 
roksellinen tuffiittimuodosturna, jossa amfiboli- 
ja biotiittivaltaiset tuhkakerrokset vuorottelevat 
sedimentogeenisten hartsi-plagiolaasivaltaisten 
kerrosten kanssa. 

Magnesiumbasalttiset tyynylaavat 

Mäntyvaaran muodostumaan kuuluu Koutoi- 
van alueella magnesiumbasalttinen tyynylaa- 
vayksikkö, jonka paksuus on syväkairausten 
perusteella noin sata metriä. Laavojen koostu- 
mus ja rakenne vastaa likimain Mäntyvaaran 
alueen magnesiumbasalttisia laavoja, mutta 
Mäntyvaaran alueen tyynylaavoille tyypillisiä 
variolikehia ei tyynyihin ole muodostunut. Sen 
sijaan pyöreät tai linsseiksi deformoituneet, 
kehärakenteiset variolit (5-20 mm) ovat jakau- 
tuneet tyynyissa hyvin tasaisesti, ja teravärajai- 
sia varioleja esiintyy runsaasti myös tyynyjen 
välisessä, hyaloklastisessa materiaalissa. 

Basalttiset laavat koostuvat hienorakeisista 
arnfiboliprismoista, granoblastisista plagiok- 
laasirakeista seka epidootista, kvartsista ja 
biotiitista. Laavoissa on satunnaisesti myös 
serisiittiytyneita albiittihajarakeita seka sateet- 
täisesti kasvaneita pyrokseenikiteita korvaavia 
arnfibolhedasia. Kehära1ienteistei-i vsurklieii 
keskustassa on yleensä pieni (1-2 mm), hyvin 
hienorakeisesta amfibolimassasta koostuva 
ydin, jota ympäröi rnikrokiteisen albiitti- ja 
kvartsirnosaijkin seka kiven perusmassan arnfi- 
bolisälöja hienorakeisempien amfibolineulasten 
muodostama vyöhyke. Paikoin varioleissa on 
säilynyt myös neulasmaisia, voimakkaasti epi- 
doottiutuneita albiittiskeletteja. 



Geokemia 

Sallan muodostumaan kuuluvien intermedi- 
aaristen ja felsisten vulkaniittien kemiallisia 
koostumuksia on esitetty taulukossa 3a ja ku- 
vissa 14-1 5. Koutoivan alueen intermediääriset 
laavat ja tuffit ovat koostumukseltaan andesiit- 
teja (SiO, = 57.6-61.9 %), joskin ilmeisesti 
albiittimanteleiden aiheuttaman n a t d s ä n  
vuoksi laavojen analyysipisteet sijoittuvat TAS- 
diagrammilla trakyandesiittiseen kenttään 
(taulukko 3a; kuva 14a). Alueen felsiset vul- 
kaniitit ovat dasiitteja ja ryoiiitteja (SiO, = 
65.5-69.8 %). Intermediääristen laavojen MgO- 
pitoisuus vaihtelee välillä 2.2-5.1 % (MgY= 

32-56), felsisten laavojen ja kidetuffien välilla 
0.6-2.1 % (Mg5= 19-40). 

Intermediakiset laavat sijoittuvat sekä AFM- 
diagrarnrnilla (kuva 14c) että Jensenin katio- 
nisuhdediagramda (kuva 14d) lähinnä kalk- 
kialkalikenttah. Felsisten laavojen ja kidetuf- 
fien koostumuspisteet sijoittuvat sen sijaan 
diagrammin tholeiittiseen kenttah. Hughesin 
diagrammin perusteella felsiset kidetuffit ovat 
muuttuneet voimakkaasti, kun taas intermedi- 
aaristen laavojen analyysipisteet sijoittuvat 
likimain 'igneous spectrum' -kenttään (kuva 
14b). 
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Kuva 14. Koutoivan alueen vulkaniittien TAS-diagrammi (a), Hughesin diagrammi (b), MM-diagrammi (c) ja Jensenin 
kationisuhdediagrammi (d). Symbolit - Sallan muodostuma: (0) andesiitti, (x) dasiitti, (+) ryoliitti/kidetuffi - Mantyvaa- 
ran muodosiuma: (m) Mg-basalttiltyynylaava, @) Mg-basalttiltuffi, (A) komatiittinen basalttiltuffi, (A) tuffiitti. Analyysit 
taulukoista 3a ja 3b. 
Fig. 14. (a) Na,O+K,O vs. SiO, diagram, (b)  Na20+K,0 vs. 100*K201(Na20+K,0) diagram, (c)  AFM diagram and (d) 
Jensen cafion plof for volcanic rocks of the Koutoiva area. Symbols - Salla FormaFion: (0) andesite, (x) dan'te, (+) 
rhyolifelcrystal triff - Mäntyvaara Formation: (61) high-Mg basaltlpillow lava. 0 high-Mg basaltltuff, (A) komatiitic 
basaWtuff, (A) tufite. Analyses from Tables 30 and 3b. 



Taulukko 3a. Koutoivan alueen intermediaäristen ja felsisten vulkaniittien koostumuksia. 
Table 3a. Chemical compositions of intermediate and felsic volcanics of the Koutoiva area. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  13 
SiO, p) 57.60 57.60 58.40 68.10 61.90 67.30 69.80 58.60 60.40 67.10 61.00 69.00 65.50 
TiO, 0.63 0.76 0.68 0.85 1.22 0.95 0.64 0.68 1.07 0.84 0.97 0.68 1.00 
AI,O3 14.10 13.90 13.90 11.80 12.20 11.80 11.30 13.90 13.10 12.30 13.30 11.30 12.30 
Fe,O? 9.27 10.44 9.60 8.55 12.66 8.67 7.84 9.28 11.38 9.01 10.68 6.79 10.35 
MnO 0.17 0.19 0.19 0.07 0.15 0.07 0.06 0.16 0.16 0.10 0.10 0.07 0.07 
MgO 5.12 4.34 4.21 2.11 1.44 0.58 0.59 4.80 2.20 1.97 3.92 0.58 0.91 
CaO 6.40 7.00 5.66 1.30 4.40 3.88 2.55 4.86 3.88 1.54 2.44 5.12 2.82 
N%o 5.17 3.97 4.95 3.61 2.93 2.34 0.86 5.25 3.94 3.29 3.14 1.68 2.15 
bo 1.18 1.43 2.17 3.16 2.60 3.84 5.97 2.09 3.37 3.42 3.90 4.29 4.13 
'2'6 0.13 0.15 0.14 0.26 0.27 0.33 0.13 0.15 0.22 0.27 0.21 0.14 0.33 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.90 99.90 100.00 100.00 100.00 99.90 99.90 99.80 

Cr (pprn) 190 <66 167 <29 <30 <27 <36 <83 <29 c29 c25 <20 ~ 2 0  
Ni c36 <35 <37 <30 <31 <27 c32 37 <31 <28 <32 <10 4 0  
Co 37 42 38 17 34 15 <3 34 35 18 35 <3 23 
Sc 41 49 43 21 38 28 18 38 41 23 44 15 21 
V 150 220 170 40 230 30 - 160 250 40 200 10 60 
Zr 100 100 100 220 190 190 270 100 160 220 150 290 240 
La 15.7 16.9 45.8 34.2 34.8 26.5 48.1 14.7 35.4 57.3 26.8 44.8 45.6 
Sm 2.6 2.7 7.1 8.1 5.9 5.0 8.9 3.0 4.8 8.5 4.4 8.3 6.1 
Ba 269 947 573 683 799 1220 1440 786 1630 782 1820 1050 770 
Rb 30 37 46 79 88 98 170 57 90 129 110 120 154 
Sr 140 220 120 40 220 50 30 110 100 40 90 50 50 
Ta <0.32 e0.24 <0.27 0.91 0.51 0.72 0.91 <0.21 <0.22 0.88 0.61 0.82 0.95 
Th 4.58 4.17 5.65 13.10 8.91 11.50 12.80 4.60 7.53 13.70 6.76 11.10 10.20 
U 0.63 0.73 1.13 2.80 1.20 1.75 2.40 0.80 1.50 2.52 0.82 2.49 2.58 
Cs e0.63 <0.62 <0.64 4.05 3.02 1.58 e0.62 0.78 1.67 3.04 3.60 1.51 3.35 

- - 

(1-3) Andesiittflaava - andesitellava, (4) dasiittflaava - dan'tellava, (5) andesiitti/tuffi - andesitelhiff, (6) dasiittibaava - 
dacitellava. (7) ryoliitti/kidetuffi - rhyolitelcrystal t@, (8-9) andesiittiflaava - andesitellava, (10) dasiittflaava - dacitel 
lava, (1 1) andesiittiflaava - andesitellava, (12) ryoliitti/kidetuffi - rhyolitelcrystal tuff, (13) dasiittflaava - dacitellava. 

Taulukko 3b. Koutoivan alueen mafisten ja ultramafisten vulkaniittien koostumuksia. 
Table 3b. Chemical compositions of mafic and riltramafic volcanics of tlze Koritoiva area. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 
0 ) 53.40 49.30 54.50 55.20 51.20 51.10 52.70 50.40 50.90 51.30 47.20 51.20 
TiO, 0.51 0.52 0.52 0.50 0.52 0.52 0.48 0.52 0.51 0.48 0.50 0.53 
AI203 14.50 15.00 14.30 14.80 15.40 15.20 14.40 12.30 14.90 13.70 14.30 13.10 
Fe,O,'ol 9.75 9.74 9.22 9.44 9.51 9.92 8.97 10.30 9.40 9.82 9.52 8.85 
MnO 0.11 0.17 0.16 0.13 0.16 0.16 0.13 0.15 0.16 0.18 0.17 0.17 
MgO 11.90 11.70 8.75 8.24 9.86 9.31 10.10 14.40 10.40 8.93 9.71 12.50 
CaO 3.05 6.73 7.42 6.31 8.27 8.69 8.10 4.85 6.11 7.94 6.78 5.56 
N%O 0.90 2.19 2.66 3.16 3.75 3.41 2.54 0.24 3.23 2.71 3.32 1.35 
bo 5.22 2.90 1.53 1.79 0.47 0.95 1.01 3.05 2.12 0.94 0.99 3.01 
'2'6 0.12 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11 0.09 0.11 0.10 0.10 0.10 

Total 99.90 98.70 99.50 100.00 99.50 99.60 98.80 96.60 98.00 96.40 92.90 96.80 

Ci (ppm) 456 536 453 454 456 488 619 1230 397 369 432 1180 
Ni 85 147 96 85 95 109 158 245 <41 <62 <40 230 
Co 44 59 43 9 49 49 50 53 45 46 45 53 
Sc 49 51 49 50 50 55 50 55 38 34 38 41 
V 190 190 180 200 200 210 170 200 180 180 170 180 
Zr 60 60 60 60 60 60 60 50 70 70 60 60 
La 22.2 14.4 13.6 14.3 13.0 12.5 14.0 10.1 14.3 9.66 11.7 10.2 
Srn 3.3 2.6 2.4 2.4 2.5 2.5 2.3 1.9 2.6 1.9 2.6 2.5 
Ba 2110 928 418 692 212 387 437 796 632 444 424 1310 
Rb 193 117 52 65 14 46 42 167 68 25 46 156 
Sr 90 490 520 470 390 310 330 20 310 260 230 130 
Ta c0.08 0.21 <0.12 eO.10 ~0.21 cO.11 <0.25 <0.18 <0.31 <0.25 ~0.50 <0.23 
Th 3.04 2.92 2.76 2.76 2.90 3.03 2.68 1.96 2.12 2.26 2.31 1.83 
U 0.75 0.36 0.54 0.37 0.48 0.46 0.51 0.33 0.44 0.35 0.40 0.40 
Cs 17.30 11.70 5.59 5.67 0.88 2.00 1.31 10.30 7.00 2.12 2.56 11.50 

(1) Tuffiitti - htfite, (2-3) Mg-basaltti/tuffi - higlr-Mg basaltltuff, (4-7) Mg-basalttflaava - high-Mg basalilhva, ( 8 )  
komatiittinen basaltti/tu£fi - komatiitic basaltlhtfi, (9-11) Mg-basalttflaava - high-Mg basaltllava, (12) komatiittinen 
basalttiltuffi - komatiitic basaltlt~# 
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Kuva 15. Sallan muodostuman (a,b) ja Mintyvaaran muodostuman (c,d) vulkaniittien kondriittinonnalisoitujaREE-jakaumia 
sekä MORB-normalisoidut alkuainejakaumat Koutoivan alueelta. Analyysit taulukoista 3a ja 3b. 
Fig. 15. Chondrite-normalized REE patterns and MORB-normalized element distribittions for rocks of (a,b) the Salla 
Formation and (c,d) tlie Mantyvmra Formation in tlre Koritoiva area. Analysesfrom Tables 3a and 36. 

Kondriittinormalisoidut REE-jakaumat osoit- 
tavat vullcaniittien rikastuneen kevyistä lan- 
tanideista (La/Sm),-suhteen vaihdellessa an- 
desiiteilla välilla 3 . 1 4 1  ja dasiiteilla välillä 
2.7-4.7 (kuva 15a). Lantanidien fraktioiturnis- 
trendit ovat hyvin samankaltaisia, ja kaikissa 
analyyseissa on havaittavissa vähäinen, nega- 
tiivinen Eu-anomalia. Kivien MORB-nomali- 
soitu alkuainejakauma (kuva 15b) osoittaa sekä 
andesiittien että dasiittien rikastuneen voimak- 
kaasti LIL-alkuaineista sekä köyhtyneen ti- 
taanista ja kromista. 

Mäntyvaaran muodostuman wlkaniittien 
koostumuksia on esitetty taulukossa 3b ja 
kuvissa 14-1 5. Eräiden paaalkuaineiden (Si, 
Ca, Na, K) pitoisuuksissa esiintyy voimakasta 
vaihtelua, joten kivissä on todennaköisesti 
tapahtunut metasomaattisia muutoksia. Tuffien 
ja tuffiittien korkea kalipitoisuus (&O = 

1.5-5.4 %) viittaa siihen, että pyroklastiseen 
materiaaliin on sekoittunut myös sedirnento- 
geenistä ainesta. Siten kivien luokittelu TAS- 
diagrarnrnin (kuva 14a) tai AFM-diagrammin 
(kuva 14c) perusteella on epävarmaa. Jensenin 
diagrammiila mafiset laavat sijoittuvat tholeiit- 
tisten basalttien kenttah ja pyroklastiset kivet 
komatiittisten basalttien kenttään (kuva 31d). 
Mäntyvaaran muodostuman magnesiumbasaltti- 
set laavat ovat rikastuneet kevyistä lantanideis- 
ta (La, 31-46, (LaISm), = 3.1-3.8; kuva 
15c). 

Muodostuman vullcaniittien MORB-norma- 
lisoitu alkuainejakauma osoittaa kivien köyhty- 
neen voimakkaasti titaanista ja rikastuneen 
sekä lantaanista että kromista (kuva 15d). LIL- 
alkuaineiden voimakas rikastuminen ja selvä, 
negatiivinen tantaalianomalia viittaa vulkaniit- 
tien sialiseen kontarninoiturniseen. 



KULVAKKOVAARA 

Kulvakkovaaran-Isolehdon alueen kallioperä 
koostuu paaasiassa Sallan muodostuman basalt- 
tisista andesiiteista ja andesiiteista. Tutkimus- 
alueen länsiosassa, Kulvakkovaaran laella on 
kuitenkin paljastuneena felsisia laavoja ja pyro- 
klastiitteja, jotka kuuluvat intermediaäristen 
laavojen dasiittiseen välikerrokseen (kuva 16). 
Likimain pohjois-eteläsuuntaiset laavakerrokset 

ovat täysin pystyjä tai kaatuvat jyrkasti lbteen. 
Laavavirtojen toppisuuntaa ei ole voitu mahit- 
taa, mutta felsisen välikerroksen ylaosassa ole- 
van hohkakivibreksian perusteella topin suunta 
on Kulvakkovaaran alueella länteen. Alueen 
kivilajien vähäisen deformoitumisen vuoksi 
vulkaaniset prirnaarirakenteet ovat paikoin 
säilyneet erittäin hyvin. 

Kuva 16. Kulvakkovaaran alueen geologinen kartta. Symbolit: ( 1 )  
basalttinen andesiitti, (2) andesiitti, (3) dasiitti, (4) hohkakivibreksia, 
(5) agglomeraattinen rakenne, (6) mantelirakenne, (7) ignimbriittinen 
tuffi (?), (8) liuskeisuus/kerroksellisuus, (9) analyysiniyte. 
Fig. 16. Geological map of the Kulvakkovaara area. Symbols: (1)  
basaltic andesite, (2) andesite, (3) dacite, (4) pumice flow, (5) agglom- 
erate, (6) amygdales, (7) ash-flow h@ (?), (8) lineation/bedding, (9) 
sample location. 

Sallan muodostuma 

Intermediääriset laavat 

Tutkimusalueen intermediaariset laavat ovat 
vihertävanhmaita, hienorakeisia ja yleensa 
lähes suuntautumattomia. Isolehdon alueella 
laavoissa on pieniä (< 8 mm), deformoitumat- 
tornia hartsi-, albiitti- ja biotiittimanteleita, ja 
paikallisissa lohkareissa on tavattu myös yli 10 
cm:n pituisia, kvartsitaytteisia putkimanteleita. 
Kulvakkovaaran itarinteessa on yksittäisten laa- 
vavirtojen paksuudeksi arvioitu 20-25 metriä. 
Kulvakkovaaran laella on felsisten vulkaniittien 
välikerroksena noin 30 metria paksu, interme- 
diaarinen vulkaniittiyksikkö, jonka alaosassa on 
muutamia metrejä paksu agglomeraattikerros ja 
ylaosassa useita ohuita laavavirtoja. 

Intermediääriset laavat ovat rnikroskooppi- 
selta asultaan yleensa afyyrisia tai pilotaksisia. 
Laavojen pemsmassa koostuu sinivihreista, 
pleokroisista amfibolisälöistä sekä albiitista, 
epidootista ja biotiitista. Hienorakeisissa, man- 
telipitoisissa laavakontakteissa esiintyy satun- 
naisesti myös uraliittiutuneita pyrokseenihajara- 
keita sekä repaleisia karbonaattiporfyroblasteja 
ja magnetiittikiteita. Keskirakeiset, subofiittiset 
muunnokset koostuvat pääasiassa kaksostuneis- 
ta albiittiliistakkeista ja biotiittiutuneista amfi- 
boliprismoista. Kulvakkovaaran laen intemedi- 
aanset laavat ovat asultaan poikkeuksellisesti 
porfjyrisia: 0.5-3 mm:n pituiset, albiittiset 
hajarakeet ovat hyvin hienorakeisessa, pilotak- 
sisessa albiitti-kloriitti-biotiitti-perusmassassa. 



Felsiset laavat 

Kulvakkovaaran laella on pdjastuneena noin 
200-250 metria paksu, felsinen kivilajiyksikkö, 
johon kuuluu seka mantelipitoisia laavoja että 
ignimbriiteiksi tuikittuja pyroklastisia kiviä. 

Felsiset laavat ovat ruskehtavanharmaita, 
hienorakeisia ja suuntautumattornia. Muutamia 
kymmeniä metreja paksujen laavojen keskiosat 
ovat massamaisia ja täysin mantelittomia. Laa- 

vavirtojen yläosassa on sen sijaan muutamia 
metreja paksu, hartsi- ja biotiittitäytteisiä 
manteleita (0.1-7 cm) sisältävä vyöhyke. Felsi- 
set laavat ovat rnikrorakenteeltaan lähinnä glo- 
meroporfyyrisiä: 0.5-4 mm:n pituisten, serisiit- 
tiytyneiden ja syöpyneiden dbiittihaj arakeiden 
muodostamat raekasaumat ovat plagioklaasin, 
kvartsin ja biotiitin sekä epidootin, kloriitin ja 
magnetiittikiteiden muodostamassa, pilotaksi- 
sessa tai grano-lebidoblastisessa perusmassassa. 

Kuva 17. Ignimbriittisen tuffi rakenteita Murtovaarassa. (a) Ignimbriitin yliosaan muodostunut hohkakivibreksia, (b) breksian rnantelipitoinen 
hohkakivifragmentti, (c) osittain sulaneita hohkakivifragmentkja ja -1apilleja breksiavyöhykkeen alaosassa, (d) täysin sulaneita hohkakivilapilleja 
eutaksiittisessa vyöhykkeessä, (e) pienii litofyysejä täysin sulaneessa vyöhykkeessä, (f) suuri, täysin epidoottiutunut litofyysi. 
Fig. 17. Stnrchiral feahwes of tlie dacitic ignimbrite in the Murtovaara area. (a) Pumice blocks in the iipper part of tlie pumiceflow unit, (b) 
pumice block with elongated qicartz amygdales. (c)  partly welded pumice blocks and Iapilli in the lower part of tlie pumice flow, (d) jiamme 
in the eiitaritic zone between the pumice flow unit and the welded ash-flow unit, (e )  small lithophysae in the welded unit, (f,l large, entirely 
epidotized lithophysa. 



Ignimbriitit 

Kulvakkovaaran koillisosassa seka tutkimus- 
alueen pohjoispuolella, Murtovaarassa, felsi- 
sissa vulkaniiteissa on säilynyt primääriraken- 
teita, joiden perusteella kivet on tulkittu ignirn- 
briittisiksi tuffeiksi. Murtovaaran koillisosassa 
on pyroklastisen kerroksen yläosassa ilmeisesti 
muutamia kymmeniä metrejä paksu hohkakivi- 
breksia (pumice flow; ks. Ross and Smith 
1961), jossa teravasämGaiset ja hyvin runsaasti 
(-40-60 %) pienia, pyöreämuotoisia tai lins- 
seiksi venyneita kvartsimanteleita sisältävät, 
suuntautumattomat hohkakivikappaleet ovat 
tummanharmaassa tuffirnatriksissa (kuva 17a, 
b). Suurimpien fragmenttien halkaisija on 
Murtovaarassa yli 50 cm, kun taas Kulvakko- 
vaaran laella limittäin asettuneet murskaleet 
ovat jonkin verran pienempiä, hieman pyöristy- 
neita ja paikoin myös epidoottiutuneita. Breksi- 
an alaosassa fragrnentit ovat osittain sulaneita 
(kuva 17c), ja 1-2 m paksussa vyöhykkeessa 
kiven rapautumispinnalla erottuu runsaasti 
pienia (1-3 mm x 1-3 cm), litistyneita ja hit- 
sautuneita (welded) hohkakivilapilleja (kuva 
17d). Selvästi suuntautunut, eutaksiittinen vyö- 
hyke vaihettuu massamaiseksi, ilmeisesti täysin 
sulaneeksi tuhkamateriaaliksi (welded tuff), 
jossa on hyvin runsaasti kvartsin ja epidootin 
tayttämia litofyyseja (kuva 17e). Valtaosa 
vaalean muutturniskehän ympäröimistä onte- 
loista on halkaisijaltaan 1-3 cm, mutta Murto- 

vaaran alueella tavataan myös joitakin suuria 
(15-50 cm), pyöreitä, ellipsoidisia tai linssi- 
mäisia litofyyseja, joiden konsentrinen rakenne 
on säilynyt erittäin hyvin (ks. kuva 41b, s. 64). 
Yleensä suuret litofyysit ovat kuitenkin taysin 
kvartsiutuneita ja epidoottiutuneita (kuva 170. 

Pyroklastisen materiaalin eriasteisesta sula- 
misesta ja kaasufaasissa tapahtuneesta kiteyty- 
misesta johtuen ignirnbriittien mikroskooppinen 
asu vaihtelee huomattavasti. Litistyneita ja 
osittain sulaneita hohkakivilapilleja sisältävien, 
eutaksiittisten tuffien perusmassa koostuu paa- 
asiassa mikrokiteisesta, granofyyrisesta kvart- 
si-kalimaasdpämassasta seka hyvin pienista 
kiiilesuomuista. Suuntautuneessa perusmassassa 
on seka deformoituneita ja syöpyneitä albiit- 
tihajarakeita että pieniä, granulaarisen kvartsin 
tayttämia linssejä, jotka edustanevat primäärisia 
kvartsihajarakeita tai plastisesti deformoituneita 
kaasurakkuloita. Litofyysipitoisten tuffikn 
pilotaksinen perusmassa koostuu pienista albiit- 
tiliistakkeista ja biotiittisuomuista. Litofyyseja 
ympäröivässä, vaaleassa muuttumiskehassa bio- 
tiitti on korvautunut epidootilla. Hohkakivi- 
breksian fiagmentit koostuvat suuntautumatto- 
masta, mikrokiteisesta kvartsi-kalimaasdpa- 
epidootti-biotiittimassasta, jossa on granulaaris- 
ten kvartsirakeiden tayttämiä manteleita seka 
omamuotoisia albiittihajarakeita. Breksian iskos 
vastaa seka mikrorakenteeltaan että koostumuk- 
seltaan eutaksiittisten varianttien perusmassaa. 

Geokemia 

Tutkimusalueen intermediaariset laavat ovat 
kemialliselta koostumukseltaan basalttisia an- 
desiitteja (SiO, = 53.8-55.1 %) ja andesiitteja 
(SiO, = 57.1-61.0 %), kun taas alueen felsiset 
laavat ja ignirnbriitit ovat dasiitteja (SiO, = 
65.1-67.3 %; taulukko 4, kuva 18a). Intermedi- 
aansten laavojen MgO-pitoisuus vaihtelee 
välilla 5.0-6.5 % (MgY= 58-62) ja felsisten 
vulkaniittien välilla 1.4-2.9 % (MgY= 34-47). 
Kaikkien alueen vulkaniittien titaanipitoisuus 
on melko alhainen (TiO, - 0.6-1.0 %). 

Osa vulkaniittien analyysipisteistä sijoittuu 
Hughesin diagrammiua spiliittiseen kenttah 
(kuva 18b) kuvastaen kivissa tapahtuneita me- 
tasomaattisia muutoksia. Intermediaariset laavat 
sijoittuvat seka AFM-diagrarnrnilla (kuva 18c) 

että Jensenin kationidiagrarnmilla (kuva 18d) 
kalkkiallcaliseen kenttään, felsiset ndkaniitit 
pääasiassa tholeiittikenttaän. Tutkimusalueen 
vulkaniittien lantanidit ovat voimakkaasti 
fraktioituneet (kuva 18e), (La/Sm),-suhteiden 
vaihdellessa intermedia&isillä laavoilla välillä 
3 . 1 4  1 ja dasiiteilla välilla 3.4- 4.2. Kondriit- 
tinormalisoidut lantaanipitoisuudet vaihtelevat 
intermedia&isilla laavoilla välilla 42-72 ja 
dasiiteilla välilla 77-148. 

Tutkimusalueen vulkaniittien MORB-norma- 
lisoituja alkuainejakaumia kuvaavasta diagram- 
mista (kuva 180 ilmenee LIL-alkuaineiden ja 
lantaanin voimakas rikastuminen seka titaanin 
ja krornin köyhtyminen valtameren keskiselän- 
teen basaltteihin verrattuna. 
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Kuva 18. Kulvakkovaaran alueen vukaniittien TASdiagrammi (a), Hughesin diagrammi (b), AFM-diagrammi (c) Jemenin 
kationisuhdediagrammi (d), kondriittinormalisoituja REE-jakaumia (e) seka intermediäiristen (vajostetiu) ja felsisten 
vulkaniittien MORB-nonnalisoidut alkuainejakaumat (f). Symbolit: (0) basalttinen andesiitti, (0) andesiitti, ( x )  dasiitti. 
Analyysit taulukosta 4. 
Fig. 18. (a) Na20+K20 vs. SiO, diagram, (b)  Na20+K20 vs. 100*K201(N~O+K20) diagram, (c)  AFM diagram, (d) Jensen 
cationplot, (e) chondrite-normalized REEpatternsand OF) MORB-normalized element distributionsfor intermediate (sliaded) 
and felsic volcanics of tlae Kulvakkovaara area. Symbols: (0) basaltic andesite, (0) andesite, ( x )  dacite. Analyses from 
Table 4 .  



Taulukko 4. Kuivakkovaaran alueen vulkaniittien kemiallisia koostumuksia. 
Table 4. Chentical compositions of volcanic rocks of tlte Kulvakkovaara area. 

SiO, (%) 

TiO, 
A12.03 
F%Op 
MnO 
MgO 
CaO 
NcsO 
K P  
p20, 

Total 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
Co 
Sc 
v 
Zr 
La 
Sm 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
Cs 

(1-3) Basalttinen andesiittibaava - basaltic andesitellava, (4) andesiittillaava - andesitellava, (5) dasiittiljuoni - 
daciteldyke, (6) dasiittflaava - dacitellava, (7) basalttinen andesiittibaava - basaltic andesitellava, ( 8 )  dasiittil 
laava - dacitellava, (9) andesiittflaava - andesitellava, (10) dasiittiltuffi - dacitelash-flow hfl, (1 1) dasiittil 
laava - ahcitellava, (12) andesiittflaava - andesitellava. 

WALTIAVAARA 

Tutkimusalueen kalliopera koostuu Haltia- 
vaarassa ja Haltiajärven länsipuolella Sallan 
muodostumaan kuuluvista, intermediaärisista 
mm-telaavoktsi. L-empäna laavojen koostii- 
mus vaihettuu felsiseksi, ja Kivikkovaaran län- 
siosassa vulkaniittisarjaan kuuluu myos felsisia 
kidetuffeja ja agglomeraattej a. Latvaj ärven 
eteläpuolisen kurun länsirinteessa on paljas- 
tuneena heterogeeninen kivilajiseurue, joka 
todennäköisesti edustaa Haltiavaaran alueella 
Sallan muodostuman ylintä litostratigrafista 
yksikköä. Siihen kuuluu intermediahisia ja 
felsisia laavoja seka selvästi kerroksellisia, 
karbonaattipitoisia tuffeja ja tuffiitteja. Latva- 
järven luoteisrannalla on erillinen paljastuma 
epäpuhdasta dolorniittia, joka kuulunee litostra- 

tigrafiassa Sallan muodostuman yläpuolella 
olevaan Aatsinginhaudan muodostumaan. Hal- 
tiavaarassa on paljastuneena oliviinibasalttinen 
diabaasguioni, joka kuuluu keskiproterotsooi- 
seen Sallan diabaasijuoniparveen (kuva 19). 

Tutkimusalueen itaosan laavojen primaarira- 
kenteet ovat säilyneet hyvin, ja 65-85 länteen 
kaatuvien laavakerrosten topin suunta on kvart- 
simantelien magän ja koon vaihtelujen perus- 
teella poikkeuksetta länteen. Latvajärven etela- 
puolinen alue on sen sijaan hyvin voimakkaasti 
tektonisoitunut, ja mahdollisesti ylityönnön 
seurauksena alueen kivilajit ovat poimuttuneet 
lähes vaaka-asentoisen, pohjois-eteläsuuntaisen 
poimuakselin ympäri, kivilajikerrosten kaatues- 
sa loivasti (10-4O0) länteen. 



Kuva 19. Haltiavaaran alueen geologinen kartta. Symbolit - Sallan muodostuma: (1) andesiitti, (2) 
dasiitti - Aatsinginhaudan muodostuma: (3) dolomiitti, (4) diabaasi, (5) IIIankl~ake~e, (6) agglo- 
meraatti/hiEitti, (7) kerrokseUisuus/liuskeisuus, (8) siirros/ylityöntö. (9) topin suunta, (10) tie, (11) 
kairameiki, (12) analyysiniyte. 
Fig. 19. Geological map of the Haltiavaara area. Symbols - Salla Formation: (1) andesite, (2) dacite 
- Aafsifsinginhauta Formation: (3) dolomite, (4) diabase (5) amygdoles, (6) agglomerate/h@ite. (7) bed- 
dinglfoliation, (8) faultlovert/zmt, (9) top of beak, (10) road, (11) drill hole, (12) sample location. 

Sallan muodostuma 

Intermediäuriset vulkaniitit 

Haltiavaaran korkeimmalla laella seka Hal- 
tiajärven länsipuolella on laajoja paljastumia 
vihertavänharrnaata, mantelipitoista intermedi- 
aarista laavaa. Laavavirtojen keskiosat ovat 
yleensa massamaisia ja mantelittomia. Keski- 
m a a  10-1 5 metria paksujen laavakerrosten 
kont&ivyöhykkeissa on sen sijaan poikkeuk- 
setta 2-3.5 metria paksu vyöhyke, jossa on 
runsaasti albiittikehäisia, epidootin, albiitin tai 
amfibolin tayttamia manteleita tai pyöreitä 
kvartsimanteleita. Laavakerrosten pintaosassa 
mantelien keskirnaaräisen halkaisija on 2-5 cm 
(mm. 15-1 8 cm). Alaosan mantelivyöhykkees- 
sa albiitin tayttämien manteleiden halkaisija on 
yleensa alle 5 mm. 

Latvajärven itäpuolen syväkairauksissa 
(R9-10/LVP/88) on lavistetty deformoituneita 
kvartsimanteleita sisältäviä kerroksia, jotka 
vastaavat koostumukseltaan likimain edellä ku- 

vattuja laavoja. Valtaosa tutkimusalueen lan- 
siosan intermediaarisista vullcaniiteista on kui- 
tenkin selvästi raitaisia, karbonaattipitoisia 
tuffeja, joissa on runsaasti neulasmaisia amfi- 
bolipodjx-oblasteja seka pieniä, deformoituneita 
lapilleja. 

Haltiavaarassa ja Haltiajärven lounaispuolel- 
la intermediaäriset laavat ovat asdtam mikro- 
porfyyrisia: hienorakeisessa amfibolin, albiitin 
ja kvartsin muodostamassa perusmassassa on 
harvakseen pieniä (< 1 mm), albiittisia plagio- 
klaasihajarakeita. Lännempäna kivet ovat täysin 
uudelleenkiteytyneita, ja arnfiboli on korvautu- 
nut osittain biotiitiila. Paikoin amfiboli esiintyy 
muutamia millimetreja pitkinä, sälömäisina 
porfyroblasteina, jolloin laavojen erottaminen 
karbonaattipitoisista, karrettuneista tuffeista on 
vaikeaa. Aksessorisen epidootin, karbonaatin ja 
titaniitin lisäksi laavoissa on paikoin sekun- 
daansta magnetiittia. Latvajärven itäpuolella on 
kairaamalla lavistetyissa laavoissa skapoliittia. 



Felsiset vulkaniitit 

Haltiajärven länsipuolella on intermediaaris- 
ten laavojen välikerroksina rapautumispinnal- 
taan vaaleanharmaita, mantelirakenteisia felsi- 
sia laavoja ja laavabreksioita. Koostumuksel- 
taan ja rakenteeltaan vastaavia laavoja on lavis- 
tetty myös Latvajärven itäpuolen kairauksissa. 
Tutkimusalueen keskiosassa ja Latvajärven ete- 
läpuolella on massarnaisissa laavoissa raitaisia 
välikerroksia, joihin liittyy runsaasti karbonaat- 
titaytteisia manteleita seka 5-10 mm pitlda, 
mustia arnfiboliporfyroblasteja. Rakenteeltaan 
ja koostumukseltaan vastaavat kivet on Mänty- 
vaaran ja Koutoivan tutkimuskohteissa tulkittu 
tuffeiksi. 

Kivikkovaaran länsiosassa seka Latvajärven 
eteläpuolisen k u m  länsirinteessa on paljas- 
tuneena selvästi pyroklastista alkuperaa olevia 
kidetuffeja, kerroksellisia lapillituffeja seka 
suuria, epidoottiutuneita hohkakivifragmentteja 
sisältäviä agglomeraatteja. 

Kivikkovaarassa ja Latvajärven koillispuo- 
lella olevassa kurussa on vulkaniiteissa myös 
muutamia metrejä paksuja, magnetiittiraitaisia 
kerrostumia, ja Latvajärven etelapuolella on 
tuffeissa karsimaisia ja tuffiittisia välikerroksia. 

Tutkimusalueen felsiset vulkaniitit ovat 
yleensa taysin uudelleenkiteytyneitä, ja laavo- 
jen prirnakinen, trakytoidinen ja porSryrinen 
asu seka kidetuffien pyrogeeniset plagioklaa- 
sikiteet ovat säilyneet vain satunnaisesti. Nyky- 
asussaan kivet ovat lähinnä grano-lepidoblasti- 
sia, ja koostuvat paaasiassa kvartsista, plagio- 
klaasista ja biotiitista. Sekundaärista magnetiit- 
tia ja karbonaattia on runsaasti seka laavojen 
perusmassassa että pyroklastisten kivien mat- 
riksissa, ja karbonaattipitoisiin tuffeihin on 
kasvanut neulasmaisia amfiboli- ja epidootti- 
porfyroblasteja. Tutkimusalueen länsiosan laa- 
voissa ja tuffeissa on paikoin suuria (1-3 cm) 
skapoliittiporfyroblasteja, ja tuffiittisissa ker- 
roksissa on runsaasti rnikrokliinipo~roblasteja. 

Aatsinginhaudan muodostuma 

Dolomiitit een pohjoispuolella, Könkamaan alueella, 
voimakkaasti poimuttuneeseen muodostumaan 

Latvajärven koillisrannalla on paljastuneena kuuluu seka puhtaita dolomiitteja että serisiitti- 
kerroksellista dolomiittia, joka kuulunee laa- ja skapoliittipitoisia kvartsiitteja, flogopiitti-tre- 
jaan, dolorniiteista, karbonaattipitoisista me- moliittikarsikivia ja biotiittipitoisia karbonaatti- 
tasedimenteista ja grafiittiliuskeista koostuvaan liuskeita. 
Aatsinginhaudan muodostumaan. Tutkirnusalu- 

Oliviinibasalttinen diabaasi 

Haltiavaaran laen etelapuolella olevassa 
kurussa on paljastuneena oliviinibasalttinen 
diabaasijuoni, joka kuuluu keskiproterotsooi- 
seen Sallan juoniparveen (Lauerma 1987). Tut- 
kirnusalueella juoni on tavattu myös Latvajäx- 
ven itäpuolella syväkairausreiässa R-9/LVP/88. 
Juonen kaade on taysin pysty, ja sen leveys on 
Haltiavaaran alueella 65 metriä. Diabaasijuoni 
leikkaa terävästi siwkivena olevia andesiittisia 
mantelilaavoja, ja juonen kontaktissa on tiivis, 
alkuaan ilmeisesti lasinen jaahtyrnissama. 

Paikoin diabaasijuonen rapautumispinnalla 
erottuu hyvin selvä, magmaattinen kerrokselli- 
suus sekii myös magmm hrbdenttisen virtauk- 
sen aiheuttamia virtausrakenteita. Diabaasi on 
selvasti differentioitunut, raekoon ja koostu- 
muksen vaihettuessa oliviinibasalttisesta jaah- 
tymissamasta keskirakeisen, tummanvihreän 
ja yleensa selvasti laminaarisen pyrokseeni- 
diabaasin kautta juonen keskiosan karkearakei- 
seen, massarnaiseen kvartsidiabaasiin. 



Geokemia 

Haltiavaaran tutkitnusalueen intermediääris- (SiO, = 65.3-68.9 %; kuva 20a). Andesiittisten 
ten ja felsisten vulkanittien koosturnuksia on kivien MgO-pitoisuus vaihtelee välilla 1.5-6.2 
esitetty taulukossa 5 ja kuvassa 20. Alueen % (Mg '= 23-62) ja dasiittien välillä 0.8-1.7 % 
intermediakiset laavat ja tuffit ovat kemialli- (Mgy= 1644). Vulkaniittien Ti0,-pitoisuus 
selta koostumukseltaan andesiitteja (SiO, = vaihtelee välilla - 0.8-1.2 % ja kromipitoisuus 
56.9-62.4 %) ja felsiset vulkaniitit dasiitteja on yleensä alle 50 ppm. 

Taulukko 5. Haltiavaaran alueen vulkaniittien kemiallisia koostumuksia. 
Table 5. Chemical compositions of volcanic rocks of the Haltiavaara area. 

Total 100.00 100.00 99.90 100.00 100.00 99.90 100.0 99.90 100.00 98.30 98.60 100.00 100.00 

(1-4) Andesiitti/laava - andesitellava, (5) dasiittgaava - dacitellava, (6-7) andesiittgaava - andesitellava, (8) dasiitti/kidetuffi - 
dacitelcrystal hdff, (9)  andesiittgaava - andesitellava, (10) dasiiiti/laava - dacitellava, (1 1-12) andesiitti/laava - andesitellava, (13) 

Vaikka suurin osa alueen vulkaniiteista 
sijoittuu Hughesin diagrammilla 'igneous 
spectnun' -kenttään (kuva 20b), andesiittien 
kalsiurnpitoisuuden vaihtelu (CaO - 1.5-5.7 %) 
ja korkea kaliurnpitoisuus (ka. 2.8 %) viittaa 
siihen, että kivissä on tapahtunut metasomaatti- 
sia muutoksia. Myös Latvajärven alueen vul- 
kaniittien karbonaattipitoisuus on todennäköi- 
sesti vaikuttanut analyysituloksiin. Sekundaäris- 
ten prosessien vaikutus ilmenee andesiittisten 

kivien koostumuspisteiden hajontana varsinkin 
TAS-diagrammilla (kuva 2Oa) ja AFM-dia- 
grammilla (kuva 20c). Jensenin kationisuhde- 
diagrammin (kuva 20d) perusteella kaikkien 
Haltiavaaran alueen vulkaniittien koostumus on 
tholeiittinen. 

Haltiavaaran alueen laavojen ja pyroklastiit- 
tien kondriittinormalisoitu lantanidijakauma on 
täysin identtinen Mäntyvaaran ja Koutoivan 
alueen intermediaäristen ja felsisten vulkaniit- 
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Kuva 20. Haltiavaaran alueen vulkaniittien TAS-diagrammi (a), Hughesin diagrammi (b), AFM-diagrammi (c), Jemenin 
kationisuhdediagrammi (d), kondriittinomalisoituja REE-jakaumia (e) ja MORB-normalisoidut alku- ainejakaumat (f). 
Analyysit taulukosta 5. Symbolit kuten kuvassa 14. 
Fig. 20. (a)  Na20+K20 vs. Si02 diagram, (b) Na,0+K20 vs. 100*K,01(N~O+K20) diagram, (c)  AFM diagram. (d)  Jensen 
cation plot, (e)  clwndrite-normalized REE patterns, and (f) MORB-normalized element distrib~itions 
for volcanic rock of the Haltiavaara area. Analyses from Table 5. Symbols as in Fig. 14. 

tien REE-jakaurnien kanssa (kuva 20e). Kivet muodostuman vulkaniiteille: kondriittisiin ar- 
ovat rikastuneet kevyistä lantanideista, kondriit- voihin verrattuna kivien LIL-aikuaineet ovat 
tinormalisoidun La/Sm-suhteen vaihdellessa an- voimakkaasti (-20-60 x) rikastuneet, titaani ja 
desiiteilla välillä 2.0-3.8 ja dasiiteilla välillä krorni köyhtyneet, ja kaikissa analyyseissa on 
2.4-4.4. Myös Haltiavaaran alueen laavojen ja havaittavissa selvä, negatiivinen tantaalianoma- 
pyroklastiittien MORB -normalisoitu alkuainej a- lia. 
kauma (kuva 200 on tyypillinen kaikille Sallan 



KALLIOVAARA 

Sallan muodostuma 

Kalliovaaran länsipuolella on laaja, yksin- 
omaan Sallan muodostuman intermediäärisistä 
laavoista koostuva paljasturna-alue, jossa laa- 
vojen vulkaaniset rakennepiirteet ovat säilyneet 
erittäin hyvin. Tutkimusalueella on voitu erot- 
taa useita luode-kaakkosuuntaisia, 18-26 metria 
paksuja laavavirtoja. Laavalcerrosten kaade on 
50-60 koilliseen, kun taas alueellisen liuskei- 
suuden kaade on me&o jyrkästi länteen. Man- 
telien koon ja makän vaihtelun perusteella 
maaritetty laavakerrosten topin suunta on koil- 
liseen. 

Tutkimusalueen laavat ovat harmaanvihreitä, 
yleensa lähes suuntautumattomia kiviä, joiden 
raekoko kasvaa laavakerrosten hienorakeisista 
kontaktivyöhykkeista kohti diabaasimaista 
keskiosaa. Yksittäisten laavavirtojen alaosassa 
on muutamia metreja paksu, hienorakeinen ja 
hyvin runsaasti pieniä (< 8 mm), plagioklaasi- 
ja epidoottirnanteleita sisältävä vyöhyke. Laa- 
vapatjojen keskiosa on diabaasimaista kiveä, 
jossa esiintyy satunnaisesti pieda kvartsimante- 
leita ja jäännössulan tayttämiä, mantelipitoisia 
onteloita. Laavavirtojen yläosassa on muutamia 
metreja paksu vyöhyke, jossa on hyvin run- 
saasti suuria, albiittikehäisia hartsi-, epidootti- 

ja amfibolimanteleita. Mantelien koko vaihtelee 
yhdestä sentistä yli 20 senttimetriin (kuva 21 a), 
ja laavan virtauksen vuoksi ne ovat usein 
venyneet pitkänomaisiksi (kuva 21 b). Suurin 
Kalliovaaran alueella mitattu, deformoitumaton 
kvartsimanteli on kooltaan 15 x 53 cm. Mante- 
livyöhykkeessä esiintyy yleisesti myös suuria 
segregaatiomanteleita, jotka ovat alaosastaan 
täyttyneet hieman laavan perusmassaa kar- 
kearalceisemmalla, jäännössulasta kiteytyneeuä 
materiaalilla (kuva 21 c). Seka venyneet mante- 
lit että segregaatiomantelit ovat yleensa tasa- 
pohjaisia, pohjan suunnan noudattaessa liki- 
main laavavirran yläpinnan suuntaa. Mantelien 
kaarevan yläosan perusteella on paikoin voitu 
maarittaa myös laavan virtaussuunta. Kal- 
liovaaran alueella laavojen virtaus on tapahtu- 
nut ilmeisesti kaakosta. 

Alueen laavat ovat täysin uudelleenkiteyty- 
neitä, eikä niissä ole säilynyt prirnäärejä rnine- 
raaleja. Laavojen grano-nernatoblastinen perus- 
massa koostuu sinivihreistä, vaihtelevasti bio- 
tiittiutuneista amtlboliprismoista, granulaarisis- 
ta, kaksostumattomista plagioklaasirakeista ja 
kvartsista. Yleisimmät aksessoriset mineraalit 
ovat epidootti, biotiitti, titaniitti ja magnetiitti. 

Kuva 21. Laavavirran mantelirakenteita Kaltiovaarassa (a) Suuria 
kvartsimanteleita laavan yläkontaktissa, (b) laavan virtauksen venytiä- 
mii  manteleita laavavirran yläosassa, (c) mantelipitoken jainnössulan 
osittain tayt tS i  segregaatiomanteli. 
Fig. 21. Stncctitral features of a simple lava flow a f  Kalliovaara. (a) 
Qitarb-filled amygdales on tlte top of tlreflow, (b)  amygdales elonga- 
ted in tlre direction of tlre flow, (c) segregation amygdale, partially 
filled witlr vesiculafed segregation material. 



Geokemia 

Kalliovaaran tutkimusalueen laavat ovat ke- 
mialliselta koostumukseltaan basalttisia ande- 
siitteja (SiO, = 55.3-56.8 %; taulukko 6, kuva 
22a). Laavojen MgO-pitoisuus vaihtelee välillä 
5.1-5.9 % (Mg'= 56-61), Ti0,-pitoisuus on 
melko alhainen (ka. - 0.7 %), ja kromin maka 
vaihtelee v W ä  -80-200 ppm. 

Kailiovaaran alueen laavojen koostumuspis- 
teet sijoittuvat seka AFM-diagrammilla (kuva 
22c) että Jensenin kationidiagrammilla (kuva 
22d) kalkkialkaliseen kenttään. Kahdeksasta 
päällekkäisestä laavavirrasta olevien analyysi- 
en perusteella laavaseurue on koostumukseltaan 
hyvin homogeeninen, eikä minkah alkuaineen 
pitoisuuksissa ole havaittavissa merkittavaa 
vaihtelua tai selvää differentioiturnistrendiä. 

Myöskah alkalien kokonaismaärassa ei ole ha- 
vaittavissa suurta vaihtelua, mutta alhainen 
&O/NqO-suhde ja useiden analyysipisteiden 
sijoittuminen Hughesin diagrammin spiliittiseen 
kenttah (kuva 22b) osoittaa kivien alkalisuh- 
teissa tapahtuneen sekundakisia muutoksia. 

Laavojen kondriittinomalisoitu REE-ja- 
kaurna (kuva 22e) osoittaa kivien rikastuneen 
kevyistä lantanideista, (La/Sm),-suhteen vaih- 
dellessa välillä 2.4-3.7 ja La,-pitoisuuden va- 
lilla 27-69. Vulkaniittien MORB-nomalisoi- 
tuja alkuainejakaumia kuvaavalla diagrammilla 
(kuva 220 ilmenee mobiilien alkuaineiden (K, 
Rb, B a), thoriurnin ja lantaanin rikastuminen, 
korkea Th/T'a suhde (-7-18) seka titaanin ja 
krornin huomattava köyhtyminen. 

Taulukko 6. Kalliovaaran alueen basalttisten andesiittien koostumuksia. 
Table 6. Chemical composidons of basaltic andesites of :he Kalliavaara area. 

SiO, (x) 
TiO, 
A1,03 

Fe20p 
MnO 
M9O 
CaO 
N%O 
tczo 
p2°6 

Total 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
Co 
Sc 
v 
Zr 
La 
Cm 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
Cs 

1 = 474.1/LVP/88; xfy - 7391.9714459.26 5 = 474.6/LVP/88; xfy - 7392.0314459.33 
2 = 474.2iLVPt88: xiv - 7391.9814459.28 6 = 474.7iLVP188: xiv - 7392.0414459.35 
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Kuva 22. Kalliovaaran alueen laavojen TAS-diagrammi (a), Hughesin diagrammi (b), AFM-diagrammi (c), Jemenin 
kationisuhdediagrammi (d), kondriittinormalisoihija REE-jakaurnia (e) ja MORB-normalisoidut alkuainejakaurnat 
(0. Analyysit taulukosta 6. 
Fig. 22. (a) Na,O+K,O vs. SiO, diagram, (b)  Na,O+&O vs. 100*K,0/(Na,0+K20) diagram, (c) AFM diagram, 
(d) Jensen cation plot, (e)  chondrite-normalized REEpatterns, and OF) MORB-normalized element distribzttions for 
basaltic andesites of the Kalliovaara area. Analyses from Table 6. 



PAHTOAAPA 

Pahtoaavan tutkimusalueen kalliopera koos- 
tuu Sallan muodostumaan kuuluvista intermedi- 
a-ista ja felsisista laavoista seka näihin ker- 
rosmyötäisesti tunkeutuneista, ultrarnatisista 
silleista ja differentioituneista syväkivilinsseistä 
(kuva 23). Alueen keskiosa on varsin hyvin 
paljastunutta, ja varsinkin Alimmaiseen Ahrna- 
lampeen laskevien purojen varsilla seka Pahto- 
aavalla on laajoja kalliokkoja intermediaarisia 
laavoja ja massamaisia metapyrokseniitteja. 
Sen sijaan luode-kaakkosuuntaisten ruhjevyö- 

hykkeiden välinen, voimakkaammin tektonisoi- 
tunut alue on heikosti paljastunutta, ja alueen 
geologinen karttakuva perustuu suurelta osin 
geofysikaalisten karttojen tulkintaan. Tutki- 
musalueen laavojen ja ultrarnafiittisillien kulku 
on luode-kaakkosuuntainen, mutta laavakenos- 
ten kaadetta ei yleensä ole voitu maärittaa 
luotettavasti. Pahtoaavalla laavavirtojen topin 
suunta on koilliseen, ja Lehtomaan pohjoispuo- 
k e n ,  kerroksellisen gabro-peridotiitin kaade on 
samoin 50-60 koilliseen. 

Kuva 23. Pahtoaavan alueen geologinen kartta. Symbolit: (1) dasiitti, 
(2) andesiitti/basalttincn andesiitti, (3) metapyrokseniitti, (4) gabro- 
peridotiitti, (5) mantelirakenne, (6) ofiittinen rakenne, (7) klinopyrok; 
seenia, (8) skapoliittia, (9) liuskeisuus, (10) topin suunta, (1 1) siirros, 
(12) tie, (13) analyysinayte. 
Fig. 23. Geological map of the Pahtoaapa area. Symbols: (1) docite. 
(2) andesitelbasaltic andesite, (3) metapyroxenite sill. (4) layered 
gclbbro-peridotite, (5) amygdaloidal struchtre, (6) opliitic texhtre, (7) 
clinopyroxene, (8) scapolite, (9) foliation, (10) top of beds, (11) fault. 
(12) road, (13) sample location. 

Sallan muodostuma 

Intermediääriset laavat 

Sallan muodostumaan kuuluvia intermediaa- 
risia laavoja on paljastuneena pohjoisesta Ah- 
malampeen laskevan puron varrella seka mata- 
lina kallicselanteini Pahtozavallz. Pien&, erilli- 
sia laavapaljastumia on tavattu myös Lehto- 
maan eteläosassa seka tutkimusalueen lounais- 
kulmassa, metsaautotien risteyksessä. 

Tutkimusalueen intermediaariset laavat ovat 
vihertävänharmaita, massamaisia ja mantelipi- 
toisia. Albiittisen plagioklaasin, kvartsin, epi- 
dootin seka biotiitin tayttämien mantelien hal- 
kaisija on laavavirtojen ylaosissa 10-20 mm, 
alaosissa < 10 mm. Muutamia kymmeniä met- 
rejä paksujen laavavirtojen diabaasimaiset sisa- 
osat ovat mantelittomia ja melko karkearakei- 
sia, joten laavojen erottaminen alueen syväki- 
vista on paikoin vaikeaa. Ahmalammin poh- 

joispuoliset kivet saattavat edustaakin siten ker- 
rosmyötäisia diabaasijuonia tai kenoksellisen 
gabro-peridotiittilinssin granofyyrista ylaosaa. 
Pahtoaavan alueen laavoissa tavataan satunnai- 
sesti myös mantelirikkaita, reunoiltaan sulanei- 
ta laiwafragrneniirja. Sen sijaan tutkhusalueen 
lounaisosan paljasturnien breksiarakenteet ovat 
todennäköisesti tektonisia. 

Intermediaaristen vulkaniittien mikroskoop- 
pinen asu vaihtelee laavavirtojen huoparnai- 
sesta (felty) kontaktivyöhykkeestä subofiitti- 
seen keskiosaan. Laavat koostuvat vihertavista, 
pleokroisista amfibolisälöista, kaksostuneista 
albiittiliistakkeista, epidootista, biotiitista, tita- 
niitista ja kvartsista. Intermediaaristen laavojen 
hienorakeisissa kontaktivyöhykkeissa on satun- 
naisesti myös täysin uraliittiutuneita pyrok- 
seenihajarakeita. 



Felsiset laavat 

Tutkimusalueen lounaisosassa on muutamia 
paljastumia tummanharmaata, mantelipitoista ja 
paikoin voimakkaasti skapoliittiutunutta felsista 
laavaa. Paljastumia on tavattu vain Kuruojan 
suuntaisten ruhjevyöhykkeiden väliseKa alueel- 
la, ja kivilajin kontakti alueen interrnediakisiin 
laavoihin on ilmeisesti tektoninen. Felsisiin 
laavoihin liittyvä, sekundaarinen magnetiittipi- 
'rote aiheuttaa aeromagneettiselle kartalle ano- 

maliavyöhykkeen, jonka perusteella luode- 
kaakkosuuntaisen kivilajiyksikön pituus on yli 
kymmenen kilometriä. 

Felsiset laavat ovat hienorakeisia, grano- 
lebidoblastisia kivia, jotka koostuvat kvartsista, 
biotiitista, plagioklaasista seka epidootista ja 
magnetiitista. Laavojen skapoliittiutuminen on 
voimakkainta Kuruojan suuntaisessa siirros- 
vyöhykkeessä, jossa suuria (0.5-5 cm) skapo- 
liittiporfyroblasteja on paikoin yli 30 % kiven 
tilavuudesta (kuva 24). 

Kuva 24. Suuria skapoliitiiporfyroblasteja dasiitti- 
sessa laavassa. Kuruojan ruhjevyöhyke. 
Fig. 24. Lorge scapolite porphyroblasts in tlze 
dacitic h a .  Slzear zone of the river Krtntoja. 

Metapyrokseniitti 

Tutkimusalueen intermediahisiin laavoihin 
on tunkeutunut luode-kaakkosuuntainen meta- 
pyrokseniittisilli, joka vastaa sekä asultaan että 
koostumukseltaan Esikkovaaran alueen (ks. 
kohde 8) ultramafisia kivia. Massamaista kiveä 
on suurina silokallioina Pahtoaavan itäosassa 
sekä Lehtomaan kerrosintruusion ympärillä. 
Kerrosmyötäisen intruusion leveys on Pahto- 
aavm alueella nyiplrisessä eroosiotasossa aviol- 
ta 500-600 metriä ja pituus ilmeisesti yli viisi 
kilometriä. Pienempiametapyrokseniittilinsseja 
on tavattu myös tutkimusalueen kaakkoispuo- 
lella, Isolehdon-Hangasjärven alueella. 

Metapyrokseniitti on rapauturnispinnaltaan 
vaaleanvihertavaa tai ruskehtavaa, terveelta 
pinnalta harmaanvihreaa, keskirakeista ja täysin 
suuntautumatonta. Kivessä on paikoin havaitta- 
vissa saämöllista raekoon vaihtelua, mutta 
selviä kumulusvyöhykkeitä ei alueen paljastu- 
mista ole tavattu. Metapyrokseniitti koostuu 
lähes yksinomaan värittömistä, klinopyroksee- 
nia ja oliviinia korvaavista akiinoliittirakeisia 
(1-5 mm) seka hienosuomuisesta kloriitista. Li- 
säksi kivi sisältaa hieman karbonaattia, pla- . .  . gioklaasia ja opaakkikimineraaleja. 

Lehtomaan pohjoispuolella on -1 x 1.5 variantteja on paljastuneena myös Alimmaisen 
km:n suuruinen, differentioitunut mafinen Ahmalammin koillispuolella. Intruusion ker- 
intruusio, joka erottuu geofysikaalisilla kartoil- rosasento noudattaa likimain alueen kivilajien 
la voimakkaana, magneettisena anomaliana. yleistä kuikusuuntaa, kerrosten kaatuessa melko 
Mahdollisesti saman intruusion gabromaisia jyrkästi (50-60 O) koilliseen. 



Kerrosintmusion ylaosaan kuuluvaa, grano- 
Syrimaista kiveä on paljastuneena suurina 
silokallioina intruusion koillisosassa olevan 
lammen itäranndla. Keskirakeinen, taysin 
suuntauturnaton, subofiittinen kivi koostuu 
sinivihreista, uraliittisista amfiboliprismoista, 
granofyyrisista kvartsi-maasälpärakeista seka 
voimakkaasti epidoottiutuneista plagioklaasiliis- 
takkeista. Useat amfibolikiteet ovat voimak- 
kaasti kayristyneita, ja ne vastaavat asultaan 
Kanadan arkeeisten komatiittilaavojen gabro- 
vyöhykkeissa tavattuja, kaarirnaisia klinopyrok- 
seenikiteita (ks. Amdt 1977). 

Granofyyrikerroksen lounaispuolella on 

arviolta 150-200 metriä leveä pyrokseniitti- 
vyöhyke, jossa paikoin punaruskeaksi rapakal- 
lioksi moroutuneen kiven rapautumispinnalla 
erottuu runsaasti suuria (2-8 mm), vaihtelevasti 
uraliittiutuneita klinopyrokseenikiteita. Ultra- 
mafiittilinssin keskiosa koostuu karkearakeises- 
ta peridotiitista, jossa augiitti- ja oliviinikumu- 
laatit seka interkumulusrnineraaleina olevat 
plagioklaasi ja pyrokseeni ovat säilyneet taysin 
muuttumattomina. Intruusion duniittinen ala- 
vyöhyke on sen sijaan muuttunut rapauturnis- 
pinnaltaan punaruskeaksi serpentiniitiksi, joka 
Lehtomaan luoteisosassa vaihettuu vihertaväksi 
ja taysin epärnagneettiseksi metapyrokseniitiksi. 

Geokemia 

Pahtoaavan alueen intermediaäriset laavat MgO-pitoisuus välilla 4.0-7.4 % (MgY= 54- 
ovat kemialliselta koostumukseltaan basalttisia 65). Metapyrokseniittisillien Si02-pitoisuus 
andesiitteja ja andesiitteja (Si02- 53.0-58.5 %; vaihtelee välillä 47.148.7 %, MgO-pitoisuus 
taulukko 7, anal. 1-8; kuva 25a). Laavojen välilla 19.3-19.7 % (MgY= 74-79) ja titaanipi- 
Ti02-pitoisuus vaihtelee välillä - 0.6-0.9 % ja toisuus on hyvin alhainen (TiO, -0.4 %). 

Taulukko 7. Pahtoaavan alueen kivien kemiallisia koostumuksia. 
Table 7. Chemical compositions of rocks of the Pahtoaapa area. 

SiO, (%) 

TiO, 
AIZO, 
Fe20,1"l 
MnO 

MgO 
CaO 
NssO 
w 
pzo, 

Total 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
Co 
sc 
v 
Zr 
La 
Cm 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
Cs 

(1-5) Andesiitti/laava - andesitellava, (6-7) basalttinen andesiitti/laava - basaltic andesitellava, (8-10) metapyrokseniitti - metapyro- 
xenite, (1 1) gabro-peridotiitti/pyrokseniitti - gabbro-periabtitelpyroxenite, (12) gabro-peridotiitti/duniitti - gabbro-peridotiteldwlite. 
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Kuva 25. Pahtoaavan alueen kivien TAS-diagrammi (a), Hughesin diagrammi (b), AFM-diagrammi (c) ja Jensenin kationi- 
suhdediagrammi (d). Symbolit: (0) basalttinen andesiitti, (0) andesiitti, (x) metapyrokseniitti, (0) pyrokseniitti, (Q) duniitti. 
Analyysit taulukosta 7. 
Fig. 25. (a)  Na20+K20 vs. SiO, diagram, (b) Na20+K20 vs. 100*K201(Na,0+K20) diagram, (c)  AFM diagram and (d) 
Jensen cation plot for intermediate Iavas and intnisive rock of the Pahtoaapa area. Symbols: (0) basnltic andesite, (0) 
andesite, (ir) metapyroxenite, (0) pyroxenite, (0) diinite. Analysesfrom Table 7. 

Tutkimusalueen andesiittiset laavat sijoittu- . -nideista, (La/Sm),-suhteen vaihdellessa välillä 
vat Hughesin kati~nisuhdedia~rarnmilla liki- 
main 'igneous spectrum' -kenttah (kuva 25b); 
joten kivien alkalisuhteissa ei ole tapahtunut 
suuria sehndaärisia muutoksia. Sen sijaan 
basalttiset andesiitit ovat ilmeisesti jonkin 
verran spiliittiytyneita. Intermediakisten laavo- 
jen koostumuspisteet sijoittuvat AlW-diagram- 
milla kalkkialkaliseen kenttah (kuva 2%) ja 
Jensenin diagrammilla kalkkialkalisen ja thole- 
iittisen kentän rajalle (kuva 25d). Metapyrok- 
seniittisillien koostumuspisteet sijoittuvat Jen- 
senin diagrammilla komatiittiseen kenttah. 

Kuva 26a esittää Pahtoaavan htermediaans- 
ten laavojen kondriittinormalisoituja REE-ja- 
kaurnia. Laavat ovat rikastuneet kevyistä lanta- 

2.3-3.6 (La, = 28-73). Intermediaäristen laa- 
vojen MORB -normalisoitu alkuainej akaurna 
(kuva 26b) osoittaa kivien rikastuneen lähinnä 
rubidiismista, thoriuiriista ja lmtaaiita sekä 
köyhtyneen titaanista ja krornista. Kaikissa 
analyyseissa on havaittavissa myös selvä, nega- 
tiivinen tantaalianomalia. 

Metapyrokseniittisillien La/Sm-suhde on liki- 
main sama kuin alueen laavoissa ((LaISm), - 
2.0-3.0))' mutta lantaanin maWa on silleissa 
huomattavasti alhaisempi (La, = 7-30). 

Lehtomaan gabro-peridotiith pyrokseniitti- 
sesta vyöhykkeestä oleva analyysinäyte (tau- 
lukko 7, anal. 1 1) vastaa alkuainejakaurnaltaan 
alueen metapyrokseniittisilleja. 



Kuva 26. Pahtoaavan alueen intennediäSristen laavojen kondriittinonnalisoituja REE-jakaumia (a) ja MORB-nonna- 
lisoidut alkuainejakaumat (b). Analyysit taulukosta 7. 
Fig. 26. (a) Chondrite-normalized REE patterns and (b) MORB-normalized element distribidons for intermediate Imas 
of rhe Pahroaapa area. Analysesfrom Table 7 .  
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Esikkovaaran alueen kalliopera koostuu paa- 
asiassa Mäntyvaaran muodostumaan kuuluvista, 
magnesiurnbasalttisista mantelilaavoista ja nii- 
hin tunkeutuneista, likimain kerrosmyötäisista 
metapyrokseniittisilleista (kuva 27). Esikko- 
vaaran länsipuolella on paljastuneena myös 
Sallan muodostumaan kuuluvia, intermediaki- 
sia mantelilaavoja. Muutamia kyrnrneni'a metre- 
ja paksut, differentioituneet albiittidiabaasi- 
juonet leikkaavat seka tutkimusalueen laavoja 

La Ce Nd Cm Eu Tb Tm Yb Lu 

\ 
Sr K Rb Ba Th Ta La P Zr SmTi Sc Cr 

- 

että metapyrokseniittejä. Esikkovaaran länsi- 
puolella olevaa, NNWSSE-suuntaista siirros- 
vyöhykettä lukuunottamatta alueen vulkaniitit 
ovat taysin deformoitumattomia, joten kivien 
vulkaaniset prirnaarirakenteet ovat säilyneet 
hyvin. Kivilajien yleinen kulku on likimain 
luode-kaakkosuuntainen. Tutkimusalueen hyvin 
paljastuneessa kaakkoisosassa laavakerrokset 
ovat täysin vaaka-asentoisia tai kaatuvat hyvin 
loivasti (-20") koilliseen. 

+ 7  

Kuva 27. Esikkovaaran alueen geologinen kartta. Symbolit - Sallan 
muodostuma: (1) basalttinen andesiitti- Mäntyvaaran muodostuma: 
(2) Mg-basaltti, (3) metapyrokseniitti, (4) diabaasi, (5) mante l~ake~e ,  
(6) tie, (7) analyysinäyte. 
Fig. 27. Geological map of the Esikkovaara area. Symbols - Salla 
Formarion: (1)  basaltic andesite - Mäntyvaara Formation: (2)  high- 
Mg basalt, (3) metapyroxenite sill, (4) diabase, (5) amygdales, (6) 
road, (7) sample location. 
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Mäntyvaaran muodostuma 

Magnesiumbasaltit 

Esikkovaaran etelä- ja kaakkoisosassa on 
paljastuneena vaalean vihertävänharmaita, 
suuntautumattomia laavoja, jotka kuuluvat 
koostumuksensa perusteella Mäntyvaaran muo- 
dostumaan. Samaa kiveä on paikallisina lohka- 
reikkoina myös metsäautotien ojissa ja metsa- 
aurausalueilla eri puolilla tutkimusaluetta. 
Ilmeisesti muutamia kymmeni'a metreja paksu- 
jen laavavirtojen kontaktivyöhykkeet ovat hie- 
norakeisia ja mantelipitoisia, kun taas laavojen 
sisaosat ovat keskirakeisia ja diabaasimaisia. 
Laavoihin on paikoin kehittynyt sawöllinen 
pylvasrakoilu, ja laavavirtojen alakontaktissa 
on yleisesti 3-5 cm:n pituisia, pystyasentoi- 

sia putkimanteleita. Mantelien asennon perus- 
teella laavojen kerrosasento on paikoin lähes 
vaakasuora. 

Laavavirtojen mantelipitoiset kontakti- 
vyöhykkeet ovat lähinnä glomeroporfyyrisia, 
kun taas laavojen sisaosat ovat asultaan sub- 
ofiittisia. Kivien hienorakeinen perusmassa 
koostuu arnfibolisälöista, plagioklaasista, bio- 
tiitista ja epidootista. Pyrokseenihajarakeet ovat 
hyvin pieniä (< 0.5 mm) ja taysin uraliittiutu- 
neita. Laavavirtojen kontaktivyöhykkeissa ta- 
vataan myös alijawrniseen viittaavia kide- 
rakenteita, jolloin pyrokseenia korvaava amfi- 
boli esiintyy 0.5-2 mm:n pituisina neulasina ja 
plagioklaasi skelettimäisina kiteina. 

Metapyrokseniitit 

Esikkovaaran alueella on useita ultramafiitti- 
linssejä, jotka kohoavat ymparistöstab pyörea- 
muotoisina kallioselänteina. Kaksi sillimäista 
intruusiota on tunkeutunut Esikkovaaran kaak- 
koisosassa likimain kerrosmyötäisesti Mänty- 
vaaran muodostuman laavoihin. Suuremman 
intruusion kontaktit eivät ole palj astuneita, 
mutta 10-20 metriä paksun, loivasti koilliseen 
kaatuvan metapyrokseniittisiuin yläkontaktia 
voidaan seurata hyvin paljastuneella alueella 
useita satoja metreja. Metapyrokseniitin tiiviis- 
sä kontaktivyöhykkeessa on 1-2 cm paksu, 
karbonaattiutunut kerros, jonka p a d a  on pai- 
koin säilynyt intruusion sivukivena olevaa, 
mantelipitoista laavaa -10-20 cm paksuina, 

laattamaisina fiagmentteina. 
Metapyrokseniitit ovat rapautumispinnaltaan 

vihertavänharmaita, keski- tai karkeakeisia ja 
rakenteeltaan taysin massarnaisia. Kivissa ei 
ole havaittavissa mitab vulkaanisia rakenne- 
piirteitä tai differentioiturniseen viittaavaa, 
sahöllista raekoon vaihtelua. Pyrokseeni- ja 
oliviinikiteiden raemuoto on osittain säilynyt, 
mutta kiven prirnäärimineraalit ovat korvautu- 
neet taysin värittömälla, aktinoliittisella amfi- 
bolilla, heikosti pleokroisella kloriitilla ja kar- 
bonaatilla. Esikkovaaran kaakkoisosan ohuessa, 
keskirakeisessa metapyrokseniittisillissä on 
hivenrnineraaleina myös biotiittia, plagioklaasia 
ja kvartsia. 

Albiittidiabaasit 

Esikkovaaran laen eteläpuolella on Esikko- 
lammelle johtavan polun varrella runsaasti 
paikallisia lohkareita karkearakeista albiitti- 
diabaasia. Kivessä oleva magnetiittipirote aihe- 
uttaa aeromagneettiselle kartalle anomalian, 
jonka perusteella juoni ulottuu tutkimusalueelta 
yli kymmenen kilometriä lounaaseen. Esikko- 
vaaran alueen lohkareistona on paaasiassa 
differentioituneen juonen granofyyrimäisia 
variantteja, mutta Kallunkijärven koillispuolella 
on paljastuneena myös yli 150 metria paksun 
diabaasijuonen hornblendiittinen alaosa. Vaa- 

ran koillispuolella on paljastettu sa.mob zero- 
magneettisen kartalla erottuva, noin 80 metria 
paksu ja selvästi differentioitunut diabaasijuoni, 
jonka albitiittiseen, karbonaattiutuneeseen kes- 
kiosaan liittyy kohtalainen kiisupirote. 

Mikroskoppiselta rakenteeltaan Esikkovaaran 
alueen diabaasit ovat ofiittisia ja voimakkaasti 
muuttuneita: albiittinen maasälpa on saussuriit- 
tiutunut ja voimakkaasti pleokroinen amfiboli 
on korvautunut suurimmaksi osaksi hienosuo- 
muisella biotiitilla. 



Geokemia 

Esikkovaaran alueen magnesiumbasalttisten Esikkovaaran alueen laavat poikkeavat kuiten- 
laavojen ja metapyrokseniittisillien kemiallisia kin selvästi korkeamman magnesiumpitoisuu- 
koostumuksia on esitetty taulukossa 8 ja kuvas- den perusteella (MgO = 6.6-8.4 %, Mg' - 64- 
sa 28. Laavojen Si02-pitoisuus vaihtelee välillä 77). Myös magnesiumbasalttien kromi- ja 
52.0-54.5 %, ja ne sijoittuvat TAS-diagramrnil- nikkelipitoisuudet (Cr = 386-599 ppm, Ni = 
la basalttisten andesiittien kenttab (kuva 28a). 50-153 ppm) ovat huomattavasti basalttisia 
Sallan muodostuman basalttisista andesiiteista andesiitteja korkeampia. 

Taulukko 8. Esikkovaaran alueen Mg-basalttien ja metapyrokseniittien kemiallisia koostumuksia. 
Table 8. Chemical composition of high-Mg basalts and metapyroxenites of the Esikkovaara area. 

SiO, (.h) 
TiO, 
A1203 

Fe*O:O' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
w 
PP6 

Total 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
Co 
sc 
v 
Zr 
La 
Sm 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
Cs 

(1) Mg-basalttibaava - high-Mg basaltllava, (2-3) metapyrokseniitti - metapyroxenite, (4-5) Mg-basalttibaava - 
high-Mg basaltllava, (6-9) metapyrokseniitti - metapyroxenite, (10) Mg-basaltMaava - high-Mg basaltllava. 

Laavojen koosturnuspisteet sijoittuvat Hug- 
hesin diagrammilla spiliittiseen kenttab (kuva 
28b), joten kivien alkalipitoisuuksissa on ilrnei- 
sesti tapahtunut sekdäärisia muutoksia. Me- 
tasomaattisille muutoksille herkkä AFMdiag- 
rarnmi (kuva 28c) ei siten anna oikeata kuvaa 
kivien kemiallisesta luonteesta. Jensenin ka- 
tionisuhdediagrarnrnilla laavojen analyysipisteet 
sijoittuvat Mg-tholeiittien kenttaan (kuva 28d). 
Vulkaniittien kondriittinormalisoitu REE-ja- 
kauma (kuva 28e) osoittaa kivien fiaktioitu- 
neen ja rikastuneen kevyistä lantanideista 
(La/Sm), = 2.7-3.2, La,= 33-45). MORB-nor- 

malisoitu alkuainejakauma (kuva 280 osoittaa 
puolestaan laavojen rikastuneen lantaanista ja 
kromista seka köyhtyneen titaanista. Laavojen 
LIL-alkuainepitoisuudet alittavat osittainkäyte- 
tyn analyysimenetelmän makitysherkkyyden. 

Metapyrokseniittien Si0,-pitoisuus vaihtelee 
välilla 43.7-46.8 % ja MgO-pitoisuus välillä 
14.8-21.8 % (Mg'= 74-82). Kivien titaanipitoi- 
suus on alhainen (TiO, = 0.3-0.6 %) ja kromi- 
pitoisuus hyvin korkea (1930-2650 ppm). Jen- 
senin kationisuhdediagrammilla kivien ana- 
lyysipisteet sijoittuvat komatiittien ja komatiit- 
tisten basalttien kenttään. 



Alueen metapyrokseniittisillien REE-jaka- anomaliaa lukuunottamatta ne noudattavat liki- 
uma on selvästi laskeva ((LaISm), = 2.2-2.8, main alueen magnesiumbasalttisten laavojen 
La, = 12-28), ja voimakasta, negatiivista Eu- lantanidijakaurnaa (kuva 28e). 
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Kuva 28. Esikkovaaran alueen Mg-basalttisten laavojen (M) ja metapyrokseniittien (X) TAS-diagrammi (a), Hughesin 
diagrammi (b), AFM-diagrammi (c), Jensenin kationisuhdediagrammi (d), kondriittinormalisoituja REE-jakaumia (e) 
ja Mg-basalttien MORB-connalisoidut alkuainejakaumat (f). Analyysit tauhkosta 8. 
Fig. 28. (a)  Na20+K20 vs. Si02 diagram, (b) Na20+K20 vs. 100*K,01(Na20+K20) diagram, (c )  AFM diagram, (d)  
Jensen cation plot, (e)  chondrite-normalized REEpatterns, and &) MORB-normalized element distributions for high-Mg 
basalts (M) and metapyroxenite sills of the Esikkovaara area. Analysesfrom Table 8. 
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NILIVAARA 

Nilivaaran tutkimuskohteen vulkaniitit ja- 
kautuvat varsin selkeästi kahteen, luode-kaak- 
kosuuntaisen siirrosvyöhykkeen erottamaan 
litostratigraiiseen yksikköön (kuva 29). Alueen 
länsiosan kalliopera koostuu yksinomaan Sallan 
muodostumaan kuuliivista intermediaärisista ja 
felsisista laavoista. Sen sijaan Nilivaaran alu- 
eella seka Saarijärven itäpuolella on paljastu- 
neena Mäntyvaaran muodostumaan kuuluvia, 
magnesiumbasalttisia laavoja, komatiittisia 
basaltteja ja ultramafisia, karbonaattipitoisia 
pyroklastiitteja. 

Tuullmusalueen kivien vulkaaniset prirnaari- 
rakenteet ovat säilyneet hyvin, ja vain oletetun, 
taysin paljastumattoman siirrosvyöhykkeen 1a- 

heisyydessa vulkaniitit ovat jonkin verran 
deformoituneita. Pahtovaarassa alempaan vul- 
kaniittiyksikköön kuuluvien laavojen ker- 
rosasennot ovat taysin pystyja, ja Sammakko- 
vaarojen alueella luode-kaakkosuuntaisten, 
jyrkästi (50-75 O) koilliseen kaatuvien laavaker- 
rosten topin suunta on koilliseen. Nilivaaran 
länsiosassa kivien NNWSSE-suuntainen, jyr- 
kästi länteen kaatuva ruhjeliuskeisuus noudat- 
taa ilmeisesti likimain oletetun siirrosvyöhyk- 
keen suuntaa. Sorsavaaran itapuolisen alueen 
ultramafiset, kerrokselliset tuffit ovat voimak- 
kaasti poimuttuneita, mutta kivien kerrokselli- 
suus noudattaa silti tutkimusalueen vulkaniit- 
tien luode-kaakkosuuntaista kulkua. 

Kuva 29. Nilivaaran alueen geologinen kartta. 
Symbolit - Sallan muodostuma: (1) andesiitti, (2) 
dasiitti-Mäntyvaaran muodostuma: (3) Mg-basaltti 
(4) komatiitti (5) mantelirakenne, (6) tuffdagglome- 
raatti, (7) laavabreksia, (8) kerroksellisuus/liuskeisuus, 
(9) topin suunta, (10) siirros, (II) tie, (12) analyysi- 
näyte. 
Fig. 29. Geological map of the Nilivaara area. 
Symbols - Salla Formation: (1) andesite, (2) dacite 
- M c ~ t y v ~ m  Forz>"a&n: (3) high-Mg basalt (4)  
komatiite, (5) amygdales, (6) .fflagglomerate, (7) 
lava breccia, (8) beddinglfoliation, (9) top of beds, 
(10) fault, (11) road, (12) sample location. 

Sallan muodostuma 

Intermediaariset ja felsiset vulkaniitit muskohteiden basalttisia andesiitteja ja ande- 
siitteja. Pahtovaarassa kivet ovat tektonisoi- 

Pahtovaaran ja Sammakkovaarojen alueen tuneita, mutta varsinkin Sammakkovaarojen 
kalliopera koostuu pahsiassa intermediäärisista länsiosan viheravänharmaissa, massamaisissa 
laavoista, jotka vastaavat seka rakenteeltaan laavoissa on säilynyt Kalliovaarasta kuvattuja 
että asultaan Kalliovaaran ja Pahtoaavan tutki- mantelirakenteita seka karkeafragmenttisia 



laavabreksioita. Intermedia&isissa vulkanii- 
teissa on muutamia satoja metrejä paksu, fel- 
sisten laavojen muodostama välikerros, joka 
jatkuu ilmeisesti melko yhtenäisenä muodostu- 
mana Pahtovaarasta koilliseen, Kallunkijärven 
itäpuolelle saakka. Kivet ovat rapautumispin- 
naltaan selvästi intermedia&isia laavoja har- 
maarnpia, ja muutamia kymmeniä metreja pak- 
sujen laavapatjojen yläosassa on paikoin run- 
saasti suuria kvartsimanteleita. 

Seka intermediaäriset että felsiset laavat ovat 
asultaan lähinnä porfyyrisia. Intermediaäristen 
kivien pilotaksinen tai subofiittinen perusmassa 
koostuu pääasiassa vihreistä amfibolisälöista ja 
albiitista, felsisten laavojen lepidogranoblasti- 
nen perusmassa sen sijaan kvartsista, maasäl- 
vista ja biotiitista. Aibiittiset plagioikaasihaja- 
rakeet (0.2-3 mm) ovat serisiittipigmentin sa- 
mentamia, ja felsisiin laavoihin on kasvanut 
sekunda&isia magnetiittikiteita. 

Mäntyvaaran muodostuma 

Magnesiumbasaltit 

Nilivaaran alueen magnesiurnbasalttiset 
laavat ovat rapautumispinnaltaan vaaleanviher- 
tavia ja murrospinnaltaaan vihertävänharmaita, 
hienorakeisia kiviä, joissa on paikoin runsaasti 
pieniä (1-15 mm) kvartsin, albiitin, amfibolin, 
epidootin tai biotiitin tayttämia manteleita. 
Nilivaaran Iänsirinteessa ja Kieskisjärven 
itapuolella on tavattu myös porfyyrinen laava- 
tyyppi, jossa 1-3 cm:n pituiset, lamellimaiset 
plagioklaasihajarakeet muodostavat glomero- 
porfyyrisia kidekasaumia. Nilivaarassa laavoi- 
hin liittyy yleisesti hienojakoinen kiisupirote, ja 
kuparikiisua on tavattu myös laavojen mante- 
leissa. 

Magnesiurnbasalttisten laavojen mikroskoop- 
pinen asu vaihtelee porfyyrisesta subofiittiseen. 
Porfyyristen varianttien aktinoliitista, biotiitista, 
epidootista, albiitista ja leukokseenista koostu- 
va perusmassa on joko taysin rnikrokiteista, 
pilotaksista tai nematoblastista. Prima&iset 
pyrokseenihajarakeet ovat täysin uraliittiutunei- 
ta, ja väritön, aktinoliittinen amfiboli on osit- 
tain korvautunut hienosuomuisella biotiitilla. 
Laavavirtojen mantelipitoisissa pintaosissa on 
tavattu myös sateittäisesti kasvaneiden, skelet- 
timäisten albiittiliistakkeiden muodostamia 
kidekasaumia, jotka edustavat ilmeisesti ali- 
jaahtyneen laavan kiteytyrnisrakenteita. Keski- 
rakeiset, mantelittomat variantit ovat asultaan 
lähinnä subofiittisia ja edustanevat laavavirto- 
jen sisaosia. 

Komatiittiset basaltit 

Sorsavaaran laella on paljastuneena vul- 
kaaninen breksia, jossa komatiittisen basaltti- 
laavan muodostamassa matriksissa on suuria, 
magnesiumbasalttisia mantelikivifragmentteja. 

Peuralammen eteläpuolella olevalla kulr- 
kulalla, Yli-Kieskisjoen sillan yläpuolella seka 
Saarijärven kaakkoispuolella on paljastuneena 
myös agglomeraateiksi tulkittuja komatiittisia 
basaltteja seka mantelikivifragrnenteista koostu- 
via pyroklastisia breksioita. 

Komatiitit 

Saarijärven itapuolella on erillinen, ultra- 
mafinen kivilajiyksikkö, jonka litostratigrafinen 
asema on alueen kivien voimakkaan poimuttu- 
rnisen ja mahdollisten siirrosten vuoksi jossain 
maann epäselvä. Neuvostoliiton rajaan rajoit- 
tuva yksikkö koostuu veteen kerrostuneista, 
komatiittisista tuffeista ja agglomeraateista. 
Varsinkin karbonaattipitoiset tuffit ovat hyvin 
selvästi kerroksellisia: vaaleat, karbonaattival- 
taiset ja vihertavat, tuhkavaltaiset kerrokset 
vuorottelevat säännöllisesti. Tuffeissa on pai- 
koin myös ohuita (< 10 cm), dolomiittisia ja 
epiklastisia välikerroksia seka pyroklastiseen 
materiaaliin syntyneitä kuivurnisrakoja taytta- 
via, klastisia juonia (kuva 30). 

Kuva 30. Klastisia juonia (nuoli) laminaarisessa tuffissa. Nilioja. 
Fig. 30. Clastic dykes (arrow) in !he komatiitic htff. River Nilioja. 



Komatiittiset basaltit koostuvat värittömasta, matriksista karkearakeisempina linsseina. 
aktinoliittisesta amfibolista, hienosuomuisesta Komatiittiset tuffit ovat yleensa rnikrokiteisia 
biotiitista, kloriitista ja karbonaatista. Kivien ja koostuvat paaasiassa dolomiitista, talkista ja 
hienorakeinen, amfibolivaltainen matriksi on kloriitista. Agglomeraattisten muunnosten heit- 
yleensa voimakkaasti suuntautunutta. Lapilliko- teleissa on runsaasti pieniä, karbonaatin täyttä- 
koa olevat heitteleet erottuvat nematoblastisesta mia manteleita. 

Geokemia 

Tutkjrnusalueen vulkaniittien kemiallisia Mäntyvaaran muodostumaan kuuluvien mag- 
koostumuksia on esitetty taulukossa 9 ja kuvis- nesiurnbasalttisten laavojen Si0,-pitoisuus 
sa 3 1-32. Alueen länsiosan intennediääriset ja vaihtelee välillä 50.6-57.4 % ja MgO-pitoisuus 
felsiset laavat ovat kemialliselta koostumuksel- välilla 6.7-1 1.6 % (Mg' = 59-73). Laavojen 
taan melko tyypillisiä Sallan muodostuman ba- titaanipitoisuus (TiO, = - 0.8-1.0 %) ja krorni- 
salttisia andesiitteja, andesiitteja ja dasiitteja pitoisuus (- 300-970 ppm) on verrattain kor- 
(taulukko 9, anal. 1-3). kea (taulukko 9, anal. 4-6, 8, 9). 

Taulukko 9. Nilivaaran alueen vuikaniittien kemiallisia koostumuksia. 
Table 9. Chemical composition of volcanic rocks of the Nilivaara area. 

Total 

Pahtovaara 

1 2 3 4 5 
55.00 68.00 57.70 50.60 56.60 
0.75 0.91 0.59 0.94 0.87 

14.90 13.60 14.20 9.23 11.50 
10.04 5.95 9.1 1 10.31 10.43 
0.15 0.06 0.18 0.19 0.16 
6.73 3.46 5.56 11.00 6.83 
3.93 0.97 5.58 9.87 7.43 
5.47 5.87 5.54 3.03 4.96 
1.45 0.71 1.27 2.49 0.79 
0.14 0.24 0.12 0.12 0.14 

Nilivaara Sonavaara 

10 11 
48.20 47.70 
0.66 0.47 
9.63 7.88 

13.86 11.44 
0.18 0.14 

13.90 17.50 
6.69 7.44 
1.30 1.13 
0.21 0.83 
0.13 0.07 

- 

Sallan muodostuma - Salla Formation: (1) Basalttinen andesiittflaava - basaltic andesitellava, (2) dasiittflaava - dacitellava, 
(3) andesiittiflaava andesitellava. Mäntyvaaran muodostuma - Mdntyvaara Formation: (4-6) Mg-basalttflaava - high-M 
basaltllava, (7) komatiittinen basaltti/agglomeraatti - komatiitic basaltlagglomerate, (8-9) Mg-basalttflaava - Irigh-Mg basah 
lava, (10) komatiittinen basalttinaava - komatiitic basaltllava, (1 1) komatiittinen basalttilagglomeraatti - komatiitic basaltlag- 
glomerate. (12) komatiitti/karbonaattipitoinen tuffi - komatiitelcarbonate-~clz t@. 



Mäntyvaaran muodostumaan kuuluvien 
magnesiumbasalttien korkeasta Si0,-pitoisuu- 
desta johtuen laavojen analyysipisteet sijoittu- 
vat TAS-diagrammilla lähinna basalttisten 
andesiittien koostumuskenttään (kuva 3 1 a). 
Lähes kaikissa alueen laavoissa on tapahtunut 
spiliittiytyrnista (kuva 3 1 b) , mikä selittänee 
kivien koostumuspisteiden sijoittumisen AFM- 
diagrammilla kslkkiallcalikenttään (kuva 3 lc). 
Jensenin kationidiagrammilla Mäntyvaaran 
muodostuman laavojen analyysipisteet sijoittu- 
vat magnesiumbasalttien ja komatiittisten 
basalttien kenttään (kuva 31d), poiketen siten 
stratigrafiassa alempana olevista Pahtovaaran 
alueen intermediäärisista laavoista. 

Mäntyvaaran muodostuman laavat ovat ri- 
kastuneet keveista lantanideista ((La/Sm), = 
2.2-3.1; kuva 32a), joskin l a n t a a .  ma&assa 
on huomattavaa vaihtelua (kuva 3Zb). Laavojen 
MORB-nomalisoituja alkuainejakaumia kuvaa- 
valla diagrarnrnilla myös mobiilien alkuainei- 
den maea vaihtelee huomattavasti, ja kromi on 
rikastunut voimakkaasti seka laavoissa että 
pyroklastiiteissa (kuva 3 2b). Sorsavaaran laella 
olevan laavabreksian koostumus poikkeaa 
tutkimusalueen mafisista laavoista alhaisemman 
Si0,-pitoisuuden seka korkean MgO- ja kro- 
mipitoisuuden takia (taulukko 9, anal. 10). Kivi 
vastaakin koostumukseltaan lähinna tutkimus- 
alueen pyroklastisia kiviä. 
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Kuva 3 1. Nilivaaran alueen vuikaniittien TASdiagrammi (a), Hughesin diagrammi (b), AFM-diagrammi (c) ja Jensenin ka- 
tionisuhdediagrammi (d). Symbolit - Sallan muodostuma: ( 0 )  basalttinen andesiitti, (e) andesiitti, (x) dasiitti - Mantyvaa- 
ran muodoctuma: (i) Mg-basaltti, (A) komatiittinen basaltti, (+) komatiitti. Analyysit taulukosta 9. 
Fig. 31. (a) Na,O+K,O vs. SiO, diagram, (b) Na,O+K,O vs. 100*K,Ol(N~O+K,O) diagram, (c)  AFM diagram and (d) 
Jensen cation plot for volcanic rocks of the Nilivaara area. Symbols- Salla Formation: ( 0 )  basaltic andesite, (e) andesite, 
( x )  dacite - Mäntyvaara Formafion: (i) high-Mg basalt, (A) komatiitic basalt, (+) komatiite. Anaiysesfrom Table 9. 



Nilivaaran länsiosan ja Saarijärven kaak- 
koispuolisten pyroklastiittien Si0,-pitoisuus 
(-48 %) ja Ti0,-pitoisuus (< 0.5 %) on selvas- 
ti alhaisempi ja MgO-pitoisuus korkeampi 
(17.5 %) kuin alueen magnesiumbasalttisilla 
laavoilla (taulukko 9, anal. 7,ll). Jensenin 
kationidiagrammilla kivien analyysipisteet 
sijoittuvat komatiittisten basalttien kenttah. 
Myös agglomeraattien korkea kromi- ja nikke- 

laavojen tapaan nekin ovat rikastuneet kevyistä 
lantanideista ((LaISm), = 2.2-3.7, La* 20- 
41). 

Saarijärven koillispuolella oleva ultrama- 
finen, karbonaattipitoinen tuffi (taulukko 9, 
anal. 12) on hyvin alhaisen Ti0,-pitoisuuden 
(0.3 %) ja korkean MgO-pitoisuuden (27.5 %) 
seka CaO/A&O,-suhteen (-1.5) perusteella 
komatiitti. Jensenin kationidiagrammilla kiven 

lipitoisuus (Cr -2000 ppm, Ni -670 ppm) erot- analyysipiste sijoittuu komatiittiseen 
taa pyroklastiset vullcaniitit laavoista, mutta (kuva 31d). 

Kuva 32. Mantyvaaran muodostuman komatiittisten basalttien kondriittinonnalisoituja REE-jakaumia (a) seka Sallan 
muodostuman (vajostetiu) ja Mäntyvaaran muodostuman vulkaniittien MORB-nomalisoidut aikuainejakaumat (b) 
Nilivaaran alueelta. Analyysit taulukosta 9. 
Fig. 32. (a)  Clwndrite-normalized REE patterns of komatiitic basalts and (b) MORB-normalized element distrib~itioris for 
volcanic rocks of Salla Formation (slmded) and Mäntyvaara Formation in tlte Nilivaara area. Analyses from Table 9. 

Tahkoselassa ja Tuohenkiskomaselän län- 
siosassa on paijastuneena Tahkoselän muodos- 
tumaan kuuluvia mafisia laavoja. Kelloselän 
muodostuman laminaaristen arkoosikvartsiit- 
tien päälle purkautunut, arviolta 50-100 metriä 
paksu laavaseurue muodostaa tutkimusaiueella 
avoimen synkliinin, jonka keskeKa on Mato- 
vaaran muodostumaan kuuluvia arkoosi- ja 
serisiittikvartsiitteja, karsikiviä seka puhtaita, 
ortokvartsiittisia metasedimentteja (kuva 33). 

Kuva 33. Tahkoseiän alueen geologinen kartta. Symbolit: (1) Tah- 
koselän muodostuma, (2) Kelloselän muodostuma, (3) Matovaaran 
muodostuma, (4) kerroksellisuus, (5) siirros, (6) tie, (7) analyysinäyte. 
Fig. 33. Geological map of t l~e Taldcoselkä area. Symbols: (1)  Tah- 
koselkä Formation, (2)  Kelloselkä Formation, (3) Matovaara Forma- 
tion, (4) bedding, (5) fault, (6) road, (7) sample location. 



Tahkoselän muodostuma 

Tahkoselän muodostuman laavat ovat parhai- 
ten paljastuneena Tahkoselän itärinteessa, 
jossa loivasti (15-20") luoteeseen kaatuvan 
laavayksikön rninimipaksuus on noin 70 met- 
riä. Aeromagneettisen kartan perusteella vul- 
kaniittiyksikkö koostuu tutkimusalueella osit- 
tain kahdesta, paaUekkäisesta laavahorisontista, 
joiden välissä on ilmeisesti epämagneettista, 
epiklastista materiaalia. 

Vihertävänharmaiden tai turnrnanvihreiden 
laavojen asu vaihtelee melko hienorakeisesta, 
vaihtelevasti suuntautuneesta variantista keski- 
tai karkearakeiseen, porfyyriseen päätyyppiin. 
Hienorakeisissa laavoissa on paikoin runsaasti 
albiitin, amfibolin, biotiitin tai kvartsin taytta- 
mia manteleita (1-15 mm), joten ne edustavat 
todennäköisesti yksittäisten laavavirtojen kon- 

taktivyöhykkeita. Laavojen keski- ja karkeara- 
keiset, porfyyriset keskiosat ovat yleensa man- 
telittornia. 

Hienorakeiset laavat ovat mikrorakenteeltaan 
nematoblastisia, koostuen sälömaisista amfibo- 
liporfyroblasteista seka suuntautuneesta amfi- 
boli-albiitti-kloriittimassasta. Keski- ja karkea- 
rakeiset laavat ovat mikroskooppiselta asultaan 
lähinnä blastoporfyyrisia, ja täysin uraliittiu- 
tuneiden klinopyrokseenirakeiden (1-3 mm) 
reunoille on kasvanut runsaasti amfibolisälöja 
(kuva 34). Subhedriset plagioklaasirakeet 
(An,,) ovat kaksostuneita ja vain hieman se- 
risuttiytyneita, ja magnetiitti esiintyy seka suu- 
rina, omamuotoisina kiteina että hienojakoisena 
pirotteena. 

Kuva 34. Basalttisen laavan mikrorakenne. 
Tahkoselki. Nikolit II. Kuva J. Vaitäinen. 
Fig. 34. Blastoporplayritic texture of basaWc 
lava. Tahkoselkä. Parallel nicols. Plzoto J. 
Väätäinen. 

Kelloselän ja Matovaaran muodostumat 

Tutkimusalueen sedimenttikivet ovat Kel- 
loselän ja Matovaaran muodostumiin kuuluvia 
karsikiviä ja kvartsiitteja. Kivet ovat melko 
voimakkaasti ruhjoutuneita, mutta paikoin 
niissa on säilynyt matalaan veteen kerrostuneil- 
le sedirnenteille tyypillisiä primäarirakenteita. 

Tuohenkiskomaselän länsiosassa on paljas- 
tuneena Tahkoselän vulkaniittimuodostuman 
alapuolista, Kelloselän muodostumaan kuulu- 
vaa arkoosikvartsiittia. Vaaleanruskea, sinerta- 
vänharmaa tai hematiittipigrnentin punertavaksi 
vär jaha  kivi on yleensa selvästi larninaarista, 
mutta paikoin siinä on rakenteettomia, maasäl- 
pa- ja serisiittivaltaisia vyöhykkeitä seka tre- 
moliittipitoisia välikerroksia. 

Tahkoselän itärinteessa on paljastuneena 
vaaleanharmaata, ristikerroksellista serisiitti- 
kvartsiittia, joka kuuluu Tahkoselän vul- 
kaniittien paaUe kerrostuneeseen Matovaaran 
muodostumaan. Tahkoselän pohjoispuolella 
kvartsiitit ovat hyvin karbonaatti- ja skapoliitti- 
pitoisia, ja niissä kapeita, yksinomaan viherta- 
vista tremoliittisälöista koostuvia karsikerrok- 
sia. Ruskehtavat, silttimäiset kvartsiitit vaihet- 
tuvat stratigrafiassa ylöspäin vaaleanharmaiksi 
tai punertaviksi arkoosikvartsiiteiksi, ja Tuo- 
henkiskomaselän-Paloselän alueella kivet ovat 
jo lähinnä puhtaita ortokvartsiitteja, joissa on 
tavattu paikoin aallonmerkkejä. 



Geokemia 

Tahkoseliin alueen laavat ovat kemialliselta 
koostumukseltaan tholeiittisia basaltteja (tau- 
lukko 10, kuva 35a). Laavojen paa- ja hivenal- 
kuainepitoisuuksissa ei ole suuria vaihteluita 
(SiO, = 48.7-50.6 %, TiO, = 1.2-1.3 %, MgO 
= 6.8-7.8 %, Mg'= 57, Cr = 200-230 ppm), 
mutta kalsiumin m a k h  vaihtelu (CaO = 
5.9-8.7 %) sekä korkea NhO&O-suhde (-7- 
18) viittaavat laavojen spiliittiytyrniseen. Myös 
Hughesin diagrammilla laavojen analyysipisteet 
sijoittuvat spiliittiseen kenttään (kuva 35b). 

Tahkoselän laavojen lantaanipitoisuus vaihte- 
lee huomattavasti (La, = 12-49), mutta porfyy- 
risestä laavasta määritetty lantanidijakauma on 
melko tasainen (kuva 36a). Tholeiittisten ba- 
salttien MORB-norrnalisoitu alkuainejakauma 
(kuva 36b) vastaa likimain valtarneriselänteiden 
laavojen koostumusta, sillä kivien rubidium- ja 
bariumpitoisuus on yleensä melko alhainen, ja 
diagrarnrnin positiivinen LE-alkuaineanomalia 
on siten vain näennäinen. 
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Kuva 35. Tahkoselän alueen laavojen TAS-diagrammi (a), Hughesin diagrammi (b), AFM-diagrammi (c) ja Jemenin 
kationisuhdediagrammi (d). Analyysit taulukosta 10. 
Fig. 35. (a) Na20+K20 vs. SiO, diagram, (b )  N$O+K20 vs. 100*K,Ol(NazO+K,O) diagram, (c)  AFM diagram and (d )  
Jensen cation plot for baraltic lavas of the Tahkoselkä area. Analyses from Table 10. 

vi., 



0 . 1 1  , , , , , , , , , , , , , ,  
Sr K Rb Ba Th Ta La P Zr SmTi Sc Cr 

Taulukko 10. Tahkoseldn alueen basalttisten laavojen kemiallisia 
koostumuksia. 
Table 10. Chemical compositions of basaltic lavas of the Tahko- 
selkti area. 
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Kuva 36. Basalttisen laavan kondnittinormalisoituja REE-jakaumia (a) 
jaMORB-nomalisoihija alkuainejakaumia (b). Tahkoselkd. Kuvan 36b 
analyysit taulukosta 10. 
Fig. 36. (a)  Clwndrite-normalized REE patterns and (b) MORB-nor- 
malized element distributions (b) for basaltic lavas of the Tahkoselkä 
area. Analyses of Fig. 366 from Table 10. 

Tenniöjoen tutkimusalueen kalliopera koos- 
tuu paaasiassa Tahkoselän muodostumaan kuu- 
luvista mafisista laavoista. Alueen lounaisosas- 
sa on paljastuneena myös Sallan tai Mäntyvaa- 
ran muodostuman vulkaniitteja, ja Tenniöjoen 
pohjoispuolinen alue koostuu todennäköisesti 
Matovaaran muodostuman kvartsiiteista seka 
basalttisista juonista ja mikrokliinigraniiteista 
(kuva 37). Alueen kivilajit ovat melko voi- 
makkaasti deformoituneita, ja ainakin Tahko- 

selän muodostuman eteläkontakti on toden- 
näköisesti kokonaisuudessaan tektoninen. 

Mafisten laavojen ja liuskevyöhykkeen poh- 
joispuolisen granitoidialueen väliin puristunut 
metasedimenttiyksikkö kaatuu loivasti kaak- 
koon, kun taas NWWSEE-suuntaiset laavaker- 
rokset kaatuvat Tenniöjoen eteläpuolella loivas- 
ti (15-35 O) lounaaseen. Myös laavakerrosten 
topin suunta on tutkimusalueella laavojen pin- 
tabreksiarakenteiden perusteella lounaaseen. 



Sallan vulkaniittialueen pohjoisosassa on 
Tenniöjoen suuntainen vullcaniittiyksikkö, 
johon kuuluvat mafiset laavat vastaavat kemial- 
liselta koostumukseltaan likimain Tahkoselän 
muodostuman basaltteja. Parhaiten kivilajiyk- 
sikkö on paljastuneena Ylirovanvaarassa ja 
Ylimmäisen Rovannupun alueella, mutta sa- 
maan laavavaltaiseen muodostumaan kuuluvia 
mantelikiviä ja tuffiitteja on tavattu myös kai- 
rauksissa (R2-3/LVP/88) Maltiojoen varrelta, 
noin 8 km Hierikkoselasta luoteeseen. Mafiset 
laavat ovat täysin epämagneettisia, joten kivila- 
jiyksikön laajuutta ei voida maärittaa geo- 
fysikaalisten karttojen perusteella. Laavojen 
loiva kerrosasento vaikeuttaa myös yksikön 
paksuuden arviointia, mutta todennäköisesti 
laavaseurueen todellinen paksuus on korkein- 
taan muutamia satoja metrejä. 

Mafiset laavat ovat turnrnanvihreita, hienora- 
keisia ja yleensä vain heikosti suuntautuneita. 

Kuva 37. Temiöjoen alueen geologinen 
kartta. Symbolit - Tahkoselän muodoc- 
tuma: (1) basalttinaava, (2) diabaasi - 
Mäntyvaaran muodostuma: (3) basaltti- 
nen andesiittiJlaava - ? Matovaaran 
muodostuma: (4) kvartsiitti, (5) graniitti, 
(6) kerroksellisuus/liuskeisuus, (7) topin 
suunta, (8) siirros, (9) tie, (10) analyysi- 
näyte. 
Fig. 37. Geological map of the Tenniöjoki 
area. Symbols - Tahkoselkä Formation: 
(1) basaWlava, (2) diabase - Mäntyvaara 
Formation: (3) basaltic andesitellava - ? 
Matovaara Formation: (4)  quartzite, (5) 
granite, (6) beddinglfoliation, (7) top of 
he&, (8) fault, (9) road, (10) sample 
locafion. 

Tahkoselain muodosturna 

Ylirovanvaarassa seka Rovannupun alueella 
tavataan kuitenkin myös karkearakeisia, uraliit- 
tiporfyriittisia laavatyyppej a, jotka edustanevat 
paksujen laavavirtojen hitaasti jaahtyneita 
sisaosia. Laavakerrosten kontaktivyöhykkeissa 
on usein pieniä plagioklaasirnanteleita, ja Ke- 
rekkaojanlatvaselän koillisosassa on paljas- 
tuneena laavabreksia, jonka mantelipitoisessa 
matrksissa on suuria, epidoottiutuneita laava- 
fragmentteja. Maltiojoen kairauksissa on man- 
telipitoisten laavojen välikerroksina tavattu 
myös raitaisia tuffiitteja. 

Mikrorakenteeltaan laavat ovat blastoporfjy- 
risia, huoparnaisia tai nematoblastisia. Porfjyri- 
sissa laavatyypeissa on säilynyt uraliittiutunei- 
den pyrokseenikiteiden kidemuoto. Laavat 
koostuvat sinivihreästä arnfibolista (65-85 %), 
granoblastisesta, kaksosturnattomasta plagio- 
klaasista seka kvartsista, epidootista, ilrneniitis- 
ta ja leukokseenista. 



Matovaaran muodostuma 

Naruskajoen Suukoskessa on paljastuneena 
vaaleaa ortokvartsiittia, joka kuuluu tutkimus- 
alueen mafisten laavojen ja pohjoisen grani- 
toidialueen väliseen, heikosti paljastuneeseen 
metasedirnenttiyksikköön. Kvartsiitti on selvästi 
klastista ja larninaarista, ja siinä on säilynyt 
aallonrnerkeiksi tulkittuja rakenteita. Tenniö- 
joen Neitikosken pohjoisrannalla on sen sijaan 
harmaata, liuskettunutta serisiittikvartsiittia, 

josta deformoituminen on hävittänyt kaikki pri- 
maanrakenteet. Kvartsiittikerrokset kaatuvat- 
loivasti kaakkoon, ja Tenniöjoen voimakkaasti 
ruhjoutuneiden paljastumien perusteella muo- 
dostuman kontakti alueen mafisiin laavoihin on 
tektoninen. Tutkimusalueen kvartsiitit vastaavat 
rakenteeltaan ja koostumukseltaan lähinnä 
Matovaaran muodosturnan metasedirnentteja. 

Tenniöjoen etelärannalla on muutamia suuria 
kalliotörmia tummanvihreää diabaasia. Samaa 
diabaasimaista kiveä on paikallisina lohkareik- 
koina myös Pautatsilehdon pohjoispuolella, 
Varpukummussa. Juonet vastaavat koostumuk- 
seltaan likimain alueen mafisia laavoja, mutta 
erottuvat epämagneettisista laavoista aeromag- 
neettisiua kartoilla teravärajaisina anomalioina. 
Kivet ovat yleensä hieno- tai keskirakeisia ja 
ofiittisia, mutta juonten sisaosissa on myös 
karkearakeisia, porfyyrisia muunnoksia. Hieno- 
rakeisissa diabaasityypeissa on paikoin pieniä 

(< 5 mm), amfibolin ja epidootin tayttamiä 
manteleita. 

Hienorakeiset diabaasit ovat rnikrorakenteel- 
taan ofiittisia. Kivet koostuvat sinivihreasta, 
uraliittisesta amfibolista ja albiittisesta plagio- 
klassista seka epidootista, biotiitista, kvartsista, 
magnetiitista, ilrneniitista ja leukokseenisuotau- 
tumasta. Karkearakeiset, porfyyriset variantit 
koostuvat sen sijaan suurista (2-5 mm), poiki- 
liittisista uraliittirakeista, joissa on sulkeumina 
syöpyneitä albiittiliistakkeita. 

ikrokliinigraniitit 

Soidinvaarassa on laajoja paljastumia Sallan kvartsista. Paikoin kivessä on kuitenkin sul- 
vulkaniittikompleksin pohjoispuoliseen grani- keumina vaihtelevasti sulaneita liuskefragrnent- 
toidialueeseen kuuluvaa mikrokliinigraniittia. teja, jotka antavat graniitille heikon, suuntau- 
Punertavanharmaa, porfyyrinen graniitti on tuneen asun. Suurimpien murskaleiden halkaisi- 
täysin deformoitumatonta, koostuen paaasiassa ja on useita kymmeniä metrejä, ja niiden koos- 
suurista (-5-10 mm) maasäipähajarakeista ja tumus vastaa lähinnä kvartsiittia. 

Geokemia 

Tutkimusalueen mafiset laavat ovat kemialli- 
selta koostumukseltaan tholeiittisia basaltteja, 
joiden Si02-pitoisuus vaihtelee välillä 46.9- 
51.4 %, Ti02-pitoisuuden välillä 0.7-0.9 % ja 
MgO-pitoisuuden välilla 5.7-8.0 % (Mg'= 55- 
57; taulukko 11, kuva 38a, c-d). Kivien koos- 
tumuspisteet sijoittuvat varsin tarkasti Hughe- 
sin diagrarnrnin 'igneous spectrum' -kentta& 
(kuva 38b), joten laavojen alkalisuhteissa ei ole 
tapahtunut suuria sekundakisia muutoksia. 

Kuvassa 55e on esitetty mafisten laavojen 
kondriittinorrnalisoituja REE-jakaumia. Raskai- 
den lantanidien jakauma on melko tasainen 

(-10 x kondriittinen), kun taas kevyet lan- 
tanidit ovat jonkin verran fraktioituneita 
((La/Sm), -1.9). Laavojen MORB-normalisoi- 
tu alkuainejakauma (kuva 380 poikkeaa valta- 
meriselänteen basalteista lähinna korkeamman 
lantaanipitoisuuden johdosta (La, = 17-52). 
Sen sijaan laavojen positiivinen LIL-alkuaine- 
aineanomalia johtunee käytetyn analyysimene- 
telmän riittämattömastä ma+sherkkyydesta. 

Diabaasien paaalhainepitoisuus vastaa liki- 
main tutkimusalueen laavojen koostumusta, ja 
vain diabaasien spiliittiytymiseen viittaava, 
laavoja korkeampi alkalipitoisuus erottaa kivet 



joissakin luokitteludiagramrneissa. Hieman diabaasien hivenalkuainejakauma vastaa tutki- 
korkeampia REE-arvoja lukuunottamatta myös musalueen mafisia laavoja. 

F E O T O T  
C 

- 

- 
Kuva 38. Tenniöjoen alueen basalttisten laavojen (+)ja diabaasien (*) TASdiagrammi (a), Hughesin diagrammi (b), AFM- 
diagrammi (c), Jensenin kationisuhdediagrammi (d), kondriittinormalisoituja REE-jakaumia (e) ja MORB-normalisoidut 
alkuainejakaumat (f). Analyysit taulukosta 11. 
Fig. 38. (a) N+O+K20 vs. SiO, diagram, (b) Na20+K20 vs. 100*K201(Na20+K,0) diagram, (c)  AFM diagram, (d) Jensen 
cation plot, (e )  chondrite-normalized REE patterns, and fl MORB-nonnalized element distributions for basaltic lavas (+) 
and diabases (*) of tlze Tenniojoki area. Analysesfrom Table 11. 

MGO 



Taulukko 11. Tenniöjoen alueen basalttien kemiallisia koostumuksia. 
Table 11. Cliemical compositions of basaltic rocks of the Tenniöjoki area. 

Tenniöjoki 

1 2 
47.50 50.60 
0.91 1.30 
14.00 15.20 
13.70 13.61 
0.22 0.07 
7.06 7.35 
8.91 5.85 
3.26 4.96 
0.38 0.63 
0.09 0.12 

Rovannuppu 

7 8 
48.00 48.60 
0.94 0.89 
14.30 15.00 
13.64 12.50 
0.20 0.19 
6.52 6.77 
10.70 9.40 
1.69 2.63 
0.25 0.29 
0.1 1 0.10 

Total 96.20 99.90 96.10 98.20 98.80 95.30 96.60 96.50 95.50 96.20 95.80 95.30 95.70 

(1-2) Diabaasi - diabase, (3-13) basalttiflaava - basaltllma. 



PETROGRAFIA 

Sallan liuskealueen muodostumat 

Sallan muodosturna 

Suurin osa Sallan vulkaniittialueen kalliope- 
rasta koostuu tutkimusalueella Sallan muodos- 
tumaan kuuluvista interrnediakisista ja felsisis- 
ta vulkaniiteista. Kivien vulkaaniset primahi- 
rakenteet ovat yleensa säilyneet erittäin hyvin, 
ja muodostuman sisäinen kerrosjärjestys perus- 
tuu lukuisiin, laavavirroista tehtyihin toppiha- 
vaintoihin. Aatsinginhaudan alueella suoritet- 
tujen AMT-mittausten perusteella vulkaniitti- 
sarjan paksuus on tutkimusalueen keskiosassa 
arvioitu 3-4 kilometriksi. 

Basalttiset andesiitit 

Sallan vulkaniittialueen laaja-alaisin kivila- 
jiyksikkö on basalttisista andesiiteista koostuva, 
homogeeninen laavaseurue. Sallan muodostu- 
man alinta litostratigrafista yksikköä edustavia, 
vihertävänharmaita laavoja on paljastuneena 
Kolvivaarassa, Isolehdon alueella seka Onka- 
mojärven luoteispuolella. Laajin yhtenäinen 
basalttisten andesiittien muodostama alue on 
kuitenkin Onkarnojärven eteläpuolelta Pahtoaa- 
valle ulottuva vyöhyke, jonka kalliopera koos- 
tuu lähes yksinomaan interrnediakisista, man- 
telipitoisista laavoista. Basalttiset andesiitit 
koostuvat yksittäisistä laavavirroista (simple 
lava flows, ks. Walker 1972), joiden paksuu- 
deksi on Kalliovaaran alueella mitattu 18-26 m 
(kuva 39). Laavojen raekoko ja asu vaihtelee 
laavavirtojen hienorakeisista, suuntautuneista ja 
mantelipitoisista pohja- ja pintaosista sisäosien 
kesb-akeisiin, &abaasLxaisiin iiiu-mmoksh.. 

Yksittäisen laavavirran alaosassa on usein 
muutamia metrejä paksu, runsaasti pieniä 
(< 10 mm), plagioklaasi- ja epidoottitaytteisia 
manteleita sisältävä kerros. Kylkiselän kaak- 
koispuolella on laavojen pohjaosassa tavattu 
myös muutamien senttien pituisia, kvartsitayt- 
teisia putkimanteleita (pipe arnygdules). Laava- 
virtojen sisaosissa esiintyy satunnaisesti kul- 
rnikkaita, kiteytyvasta magmasta erkautuneen 
jaannössulan tayttämia onteloita (interstitial 
voids; ks. Anderson et al. 1984), ja Kallunki- 
vaaran länsipuolen laavoissa on tavattu myös 

"mantelisylintereita" (vesicle cylinders). Laavo- 
jen pintaosassa on yleensa 1-2 metriä paksu 
vyöhyke, jossa on runsaasti suuria (-1-5 cm), 
plagioklaasin, kvartsin, epidootin tai amfibolin 
tayttämia manteleita. Laavan virtaus on defor- 
moinut manteleita, ja venyneiden manteleiden 
pituusakseli on tällöin sahöllisesti laavavirran 
pinnan suuntainen. Kalliovaaran-Kallunkivaa- 
ran alueella laavavirtojen yläosassa tavataan 
myös jahössulasta kiteytyneen, mantelipitoi- 
sen materiaalin tayttamia segregaatiomanteleita 
(segregation vesicles; ks. kuva 21 c). 

Kuva 39. Laavavirran manteiipitoista ylaosaa Kalliovaarassa. Vasaran 
varsi (50 cm) on laavavirran pinnan suuntainen. 
Fig. 39. Amygdaloidal zone in fhe upperparf of a sirnple lava flow at 
Kalliovaara. Handle of hammer (50 cm) is parallel fo fhe snrfoce of 
the fiow. 



Basalttiset andesiitit koostuvat aktinoliitista, 
albiitista, kvartsista ja biotiitista seka hienora- 
keisesta epidootti-karbonaattimassasta, titanii- 
tista ja magnetiitista. Hienorakeisten muunnos- 
ten perusmassassa on satunnaisesti myös pie- 
niä, taysin uraliittiutuneita pyrokseenihajara- 
keita. Mikroskooppiselta rakenteeltaan laavat 
ovat huoparnaisia, subofiittisia tai grano-nema- 
toblastisia (kuva 40). 

Andesiitit 

Andesiittisia mantelilaavoja on paljastu- 
neena lahinna Sallan vulkaniittialueen keski- 
ja pohjoisosassa: Haltiavaarassa, Karhavaa- 
rassa, Siikaselassa ja Muotkaselän itärinteessä. 
Myös suurin osa Aatsinginhaudan länsipuoli- 
sen vuikanUttialueen laavoista on koostumuk- 
seltaan andesiitteja. Pyroklastiiteiksi tulkittuja, 
raitaisia muunnoksia on tavattu satunnaisesti 
laavojen välikerroksina eri puolilla tutkimus- 
aluetta. 

Andesiittiset laavat ovat vaalean vihertavän- 
harmaita, hienorakeisia ja yleensa selvasti 
suuntautuneita. Haltiavaaran alueella seka 
Mäntyvaarassa ja Siikaselassa on laavaker- 
rosten ylaosassa olevien, suurten (2-5 cm) 
mantelien perusteella voitu erottaa yksittäisia, 
5-35 metria paksuja laavavirtoja. Albiitin, 
kvartsin, epidootin tai atnfibolin tayttämat 
mantelit (2-10 mm) ovat kuitenkin yleensa 
jakautuneet laavoissa melko tasaisesti, ja toden- 
näköisesti laavat koostuvatkin pääasiassa ohuis- 
ta, limittäisista laavakielekkeista (compound 
lava flows; ks. Walker 1972). 

Deformoitumattomat laavat ovat mikro- 
rakenteeltaan porfyyrisia tai glomeroporfyyrisia 
(kuva 42a). Albiittiset hajarakeet (0.5-1.5 mm) 
ovat usein reunoiltaan syöpyneitä tai saussuriit- 
tisen pigrnentin sarnentamia, ja satunnaisesti 
esiintyvät pyrokseenihajarakeet ovat taysin 
uraliittiutuneita. Laavojen pilotaksinen, suun- 
tautunut perusmassassa koostuu pienistä, kak- 
sostuneista albiittiliistakkeista, vaihtelevasti 
biotiittiutuneista arnfibolisälöista seka kvartsis- 
ta, epidootista ja karbonaatista. Poimuttuneet 
tai liuskettuneet laavat ovat taysin uudelleen- 
kiteytyneita, kivien koostuessa grano-nemato- 
blastisesta amfiboli-albiitti-biotiittiraemassasta. 

Andesiittiset pyroklastiitit ovat tumman- 
harmaita, hienorakeisia ja epäma&äisen raitai- 
sia kiviä, joissa on paikoin runsaasti mustia, 
neulasmaisia amfiboliporfyroblasteja. 

Kuva 40. Basatttisen andesiitin mikrorakenne, Kalliovaara. Nik. II. 
Fig. 40. Microtextrtre of basaltic andesite (lava), Kalliovaara. Parallel 
nicols. 

Mäntyvaaran itärinteessa on andesiittisissa 
tuffeissa rikkoutuneita, albiittisia hajarakeita 
seka pieniä, lapilleiksi tulkittuja kidekasau- 
tunsia. Mikrorakenteeltaan tuffiitit ovat grano- 
nematoblastisia. 

Dasiitit 

Sallan muodostuman intermediaäristen 
laavojen päälle on kerrostunut felsisten vul- 
kaniittien muodostama, heterogeeninen kivaa- 
jiseurue, jota voidaan seurata Saijan kylän 
pohjoispuolelta, Renttimaselasta vulkaniitti- 
alueen eteläosaan saakka. Paaasiassa dasiitti- 
sista laavoista ja pyroklastiiteista koostuvan 
vullraniittiyksikön kokonaispaksuus on Mänty- 
vaarassa noin 500 metria ja Koutoivan alueella 
arviolta 1 000-1 500 metria. Paksuimmillaan 
felsinen yksikkö on ilmeisesti Aatsinginhaudan 
etelapaassa, Haltiajärven-Latvajärven alueella, 
jossa vulkaniittisarjaan kuuluu myös tuffiittisia 
välikerroksia. 

Dasiittiset laavat ovat rapautumispinnaltaan 
harmaita, hienorakeisia ja yleensa selvasti 
sazuntmtmeita. Laavavirtajen keskimikirainen 
paksuus on Koutoivan ja Latvajärven alueella 
noin 20-30 metria. Yksittäisten laavaviaojen 
ylaosassa on lähes poikkeuksetta muutamia 
metrejä paksu vyöhyke, jossa on runsaasti 
suuria (2-15 cm), kvartsin, maasälvän ja kar- 
bonaatin täyttämia manteleita. Suurimmat 
mantelit esiintyvät laavojen rapauturnispinnoilla 
koholle jaäneina linsseinä tai kvartsikehäisinä 
onteloina (ks. kuva 13). 

Dasiittiseen vulkaniittiyksikköön kuuluu 
tutkimusalueen keski- ja pohjoisosassa tum- 
manharmaita, raitaisia ja runsaasti 1-10 mm:n 
pituisia, neulasmaisia amfiboliporfyroblasteja 



sisältavia muunnoksia. Mäntyvaaran alueella 
kivissa on myös pieniä, lapillimaisia kide- 
kasaumia, joten karbonaatin ja kvartsin tayt- 
tämista manteleista huolimatta nämä vullcaniitit 
on tuikittu tuffejksi. Myös Kivivaaran alueen 
dasiittisissa laavoissa on välikenoksina raitaisia 
tuffeja seka voimakkaasti deformoituneita ja 
epidoottiutuneita hohkakivifragmentteja sisäl- 
tavia agglomeraatteja. Varsinkin Latvajken 
etelapuolella tuffit ovat hyvin karbonaatti- 
pitoisia, ja epiklastisen materiaalin m a e h  
lisääntyessä kivien koostumus vaihettuu tuf- 
fiittiseksi. 

Kulvakkovaaran-Murtovaaran alueella on 
intennediakisten laavojen välikerroksena 200- 
300 metria paksu, felsinen kivilajiseurue, johon 
kuuluu seka dasiittisia mantelilaavoja että 
ignirnbriittisiksi tuhkavirroiksi (ash-flow tuffs) 
tulkittuja pyroklastiitteja. Useita kilometrejä 
pitkän ignimbriittikerroksen yläosassa on noin 
10-20 metria paksu hohkakivibreksia, joka 
koostuu tuffimatriksissa olevista, samiikkaista 
hohkakivifragmenteista. Breksian alaosassa on 
ohut kerros selvasti suuntautunutta, eutaksiit- 
tista tuffia, jonka rapautumispinnalla erottuu 
pieniä, litistyneita ja vaihtelevasti sulaneita 
(welded) hohkakivilapilleja (fiamme; kuva 
41a). Murtovaaran koillisosassa on ignimbriitti- 
sessa tuffissa myös suuria (0.5-50 cm), vaihte- 
levasti kvartsiutuneita ja epidoottiutuneita 
litofyyseja (litophysae; kuva 41b). 

Sallan muodostuman dasiittiset laavat ja 
pyroklastiitit koostuvat paaasiassa kvartsista, 
albiitista (An,), biotiitista ja mikrokliinista. 
Yleisimpina aksessorisina mineraaleina ovat 
karbonaatti, epidootti, titaniitti ja magnetiitti. 
Mikroskooppiselta asultaan laavat ovat trakyyt- 
tisia, porfyyrisia tai glomeroporfyyrisia: mikro- 
Eteisessa, felsiittisessa perusmassassa on 
yleensa selvasti suuntautuneita, 0 . 5 4  mm:n 
pituisia plagioklaasihajarakeita tai -raekasautu- 
mia (kuva 42b). Mantelipitoiset tuffit ovat 
rnikrorakenteeltaan grano-nematoblastisia, ja 
Evissa on runsaasti prismaattisia, voimakkaasti 
pleokroisia arnfibolipo~roblasteja. 

Litofyysipitoisten tuffien täydellisen sularni- 
sen, devitrifjkoitumisen ja kaasufaasissa tapah- 
tuneen uudelleenkiteytyrnisen (vapor phase re- 
crystallization) vuoksi kivissa ei ole havait- 
tavissa ignirnbriittisille tuffeille tyypillistä, 
vitroklastista mikrorakennetta. Sen sijaan 
kivien mikrokiteisista albiittilamelleista, grano- 
fyyrisista kvartsi-maasälpärakeista ja hyvin 
pienistä k.dlesuomuista koostuvassa, suun- 
tautuneessa perusmassassa on runsaasti albiitti- 

Kuva41. (a) Sulaneita hohkakivilapilleja (nuoli) ja (b) keharakenteinen 
litofyysi dasiittisessa ignimbriitissa. Murtovaara. Rahan 0 - 2.5 cm. 
Fig. 41. (a)  Fiamme (arrows) in the eutaxitic zone and (b) a lithophysa 
with concentric shells composed of qztartz, feldspar and epidote in the 
welded zone of a dacitic arh-flow tuff. Murtovaara hill. Diameter of 
coin - 2.5 cm. 

sia plagioklaasihajarakeita, rikkoutuneita kvart- 
sihajarakeita seka satunnaisesti myös viuhka- 
maisia kvartsi-maasälpasfenileja. Albiitti-epi- 
doottikehaisten litofyysien sisah on kiteytynyt 
kvartsia, epidoottia, karbonaattia, kiilteita ja 
opaakkimineraalej a. 

Ryoliitit 

Sallan muodostuman ylin litostratigrafinen 
kivilajiyksikkö on felsinen kidetuffi, jota 
voidaan seurata Aatsinginhaudan etelaosasta yli 
kolmekymmentä kilometriä pohjoiseen. Pyro- 
klastisen muodostuman paksuus on Koutoivan 
länsirinteessa 50-90 metria ja Mäntyvaarassa 
noin sata metria; pohjoisempana, Muotkaselas- 
sa ja Renttimaselassa tuffikenos .on paksumpi. 
Muotkaselassa ja Koutoivan alueella kiven 
koostumus vastaa lähinnä dasiittia, mutta 
yleensa kidetuffi on koostumukseltaan selvasti 
ryoliittinen. 



Kidetuffi on rakenteeltaan massamaista, 
eikä siinä ole tavattu kenoksellisuutta tai 
mafisempia valilcerroksia. Kiven vaaleanhar- 
maalla rapautumispinnalla on havaittavissa 
runsaasti 0.5-3 mm:n pituisia, omamuotoisia 
plagioklaasikiteita seka satunnaisesti pieniä, 
linsseiksi defomoituneita lapilleja. Koutoivan 
länsirinteessa kidetuffissa on tavattu myös 
hohkakivifragmenteiksi tulkittuja, epidoottiutu- 
neita sulkeumia. 

Mikroskooppiselta asultaan kidetuffi on 
selvasti suuntautunut, kiillesuomujonojen myö- 
täillessa rikkoutuneita ja pyöristyneita plagio- 
klaasihajarakeita (An,,) seka biotiittisuomujen 
ja karbonaatin iskostarnia, lapilleiksi tulkittuja 
albiittikidekasaumia (kuva 42c). Kiven hieno- 
rakeinen perusmassa koostuu paaasiassa maa- 
sälvästa, kvartsista ja biotiitista; serisiitti, 
karbonaatti ja magnetiitti ovat yleisiä akses- 
sorimineraaleja. 

Man tyvaaran muodost uma 

Sallan muodostuman p a a e  on kerrostunut 
heterogeeninen kivilajisarja Mäntyvaaran 
muodostumaan kuuluvia vulkaniitteja ja meta- 
sedimentteja. Muodostuman tyyppialueella, 
Mäntyvaaran länsirinteessa, kivilajiseurue 
koostuu lahinna magnesiumbasalttisista, varioli- 
rakenteisista tyynylaavoista, laavabreksioista ja 
veteen kerrostuneista pyroklastiiteista. Sen 
sijaan Kenttämaan alueella, noin kymmenen 
kilometriä Mäntyvaarasta pohjoiseen, tyyny- 
laavojen koostumus vastaa lähinnä basalttisia 
andesiitteja. Kenttämaassa muodostumaan kuu- 
luu myös pyroklastisia kiviä, jotka ovat kemial- 
liselta koostumukseltaan komatiittisia basalt- 
teja. Samoin Onkamojärvelta Saarijärvelle ulot- 
tuvan, paaasiassa mantelirakenteisista magne- 
siumbasalttilaavoista koostuvan vulkaniittijak- 

Kuva 42. (a) Andesiittisen ja (b) dasiittisen laavan seka (c) ryoliittisen 
kidetuffi mikrorakeme. Mäntyvaara. Ni. +. Kuva J. Vaatäinen 
Fig. 42. Microtexhtre of (a) andesitic, (b) dacitic lava and (c) rltyolitic 
crystall trg. Mäntyvaara hill. Crossed nicols. Plzoto J. Väätäinen 

son eteläosassa Mäntyvaaran muodostumaan 
kuuluu komatiittisia basaltteja seka veteen 
kerrostuneita, karbonaattipitoisia komatiitti- 
tuffeja ja agglomeraatteja. 

Paleorapautunza ja serisiittiliuske 

Mäntyvaarassa ja Koutoivan länsirinteessa 
on Sallan muodostumaan kuuluvan ryoliittisen 
kidetuffin yläosassa muutamia metrejä paksu, 
voimakkaasti serisiittiytynyt ja epidoottiutunut 
vyöhyke, joka korkean alumunipitoisuuden 
(A1203 - 20-22 %) perusteella on tulkittu pa- 
leorapautumaksi. Massamainen rapautuma vai- 
hettuu ylöspäin hyvin selvasti laminaariseksi, 
veteen kerrostuneeksi serisiittiliuskeeksi, jonka 
paksuus Koutoivan alueella on syväkairausten 
perusteella noin 8-10 metria. Serisiittiliuskeen 



alaosassa on tavattu myös ohuita, pyöristyneis- 
tä vukaniitti- ja graniittiklasteista (- 2-20 mm) 
koostuvia konglomeraattikerroksia. 

Basalttiset andesiitit 

Mäntyvaaran muodostumaan kuuluvia basalt- 
tisia andesiitteja on paljastuneena Kenttämaan 
itärinteessa, Sallan muodostumaan kuuluvien 
Muotkaselän felsisten pyroklastiittien länsipuo- 
lella (ks. kuva 5). Muodostumien välinen kon- 
takti ei ole kuitenkaan paljastuneena, joten 
Kenttämaan vukaniittien litostratigrafinen 
asema on jossain maarin epäselvä. Koostumuk- 
seltaan likimain vastaavia intermediakisia 
mantelilaavoja on tavattu myös Matsokkaselän 
-Kotiselän alueella. 

Basalttiset andesiitit ovat rapautumispinnal- 
taan vihertävanharmaita, massamaisia manteli- 
laavoja, mantelipitoisia tyynylaavoja tai rikkou- 
tuneista tyynyista ja hyaloklastisesta materiaa- 
lista koostuvia tyynybreksioita. Mikroskooppi- 
selta asultaan laavat ovat porfyyrisia tai pilo- 
taksisia ja koostuvat skelettimäisista plagio- 
klaasikiteista (< 1 mm), amfibolineulasista, 
biotiittisuomuista seka granofyyrisista kvartsi- 
maasälpärakeista. 

Magnesiumbasaltit 

Mäntyvaaran muodostuman magnesiumnk- 
kaat basaltit muodostavat heterogeenisen vul- 
kaniittiseurueen, joka koostuu varioliraken- 
teisista tyynylaavoista, mantelilaavoista seka 
koostumukseltaan likimain laavoja vastaavista 
pyroklastiiteista: tuffeista, lapillituffeista ja 
tuffibreksioista. Magnesiumbasalttisiatyynylaa- 
voja on paljastuneena yksinomaan Aatsingin- 
haudan alueella Mäntyvaarassa ja Koutoivan 
länsirinteessa, kun taas mantelirakenteisia 
laavoja tavataan monin paikoin Onkaniojäv~en 
ja Saarijärven välisellä alueella. Koutoivan 
länsirinteessa laavaseurueen paksuus on noin 
sata metria ja Mäntyvaarassa yli kaksisataa 
metria. Onkarnojärven-Saarijärven jaksolla 
loiva-asentoisten laavojen kokonaispaksuus on 
ilmeisesti huomattavasti suurempi. 

Muodostuman tyyppialueella, Aatsingin- 
haudan pohjoisosassa olevan Mäntyvaaran 
länsirinteessa (ks. kuva 8), on vulkaniittisarjan 
alaosassa noin 70 metria paksu, rikkoutuneista 
ja irrallisista tyynyista seka biotiittirikkaasta, 
hyaloklastisesta materiaalista koostuva tyyny- 

breksia. Breksian yläpuolelle kerrostuneitten 
pyroklastiittien paaUe on purkautunut yli 150 
metria paksu laavaseurue, joka koostuu tyyny- 
rakenteisista ja massamaisista laavavirroista. 
Deformoitumattomien tyynyjen läpimitta vaih- 
telee välillä 0.2-1.5 m, ja varsinkin tyynyjen 
keskiosissa on runsaasti pieniä (< 8 mm), 
pyöreitä varioleja (kuva 43). Tyynyjen väliti- 
loissa on karkearakeista hyaloklastista materi- 
aalia, ja laavavirtojen välikerroksina on ohuita, 
plastisesti poimuttuneita hyalotuffikerroksia. 
Mäntyvaaraan verrattuna Koutoivan alueen tyy- 
nyjen keskimakäinen koko on selvästi pienem- 
pi (< 0.5 m) ja ellipsoideiksi venyneiden, keha- 
rakenteisten variolien koko (1-3 cm) on yleen- 
sä suurempi. 

Onkamojärven-Saarijärven jakson laavat 
poikkeavat rakenteeltaan edellä kuvatuista 
Aatsinginhaudan alueen laavoista: tyynyraken- 
teiden ja variolien asemasta kivissa on pienia 
(< 10 mm) kvartsin, albiitin, amfibolin tai 
karbonaatin tayttamia manteleita. Esikkovaaras- 
sa on hyvin loiva-asentoisten laavavirtojen ala- 
osassa myös 2-5 cm:n pituisia putkimanteleita, 
ja Nilivaaran alueen manteleissa on paikoin 
rikki- ja kuparikiisua. Esikkovaarassa on mas- 
samaisiin, keskiosistaan diabaasimaisiin laa- 
voihin paikoin kehittynyt saböllinen pylväs- 
rakoilu, ja Possoliselän kaakkoispuolella on 
paksujen laavavirtojen yläosassa virtauksen 
aiheuttamaa pintabreksiaa (flow-top breccia). 
Paksuimmissa laavavirroissa on ilmeisesti ta- 
pahtunut myös differentioitumista. 

Mäntyvaaran muodostumaan kuuluvia, 
magnesiumbasalttisia pyroklastiitteja tavataan 
seka Aatsinginhaudan alueella että Onkamojär- 
ven-Saarijärven jakson eteläosassa, Nilivaaran 
alueella (ks. kuva 29). Mäntyvaaran ja Aatsin- 
ginvaaran länsirinteessa on tyynybreksian ja 
tyynylaavayksikön välissä kymmeniä metrejä 
paksu pyroklastiittikerros, joka koostuu seka 
karkeafragmenttisesta tuffibreksiasta että hyvin 
hienorakeisista, selvästi kerroksellisista tuffeis- 
ta. Tuffien rapautumispinnoilla on runsaasti 
kerrosmyötäisia, linssimäisia syöpymia, jotka 
todennäköisesti aiheutuvat 5-15 cm paksuihin 
tuhkakerroksiin saostuneen karbonaatin rapau- 
turnisesta. Koutoivan länsirinteessa on basalttis- 
ten tyynylaavojen paaUa noin 50 metria paksu 
pyroklastiittiyksikkö, joka koostuu vuorottele- 
vista lapillituffi- ja tuffikerroksista. 

Magnesiumbasalttiset laavat ovat mikros- 
kooppiselta asultaan subofiittisia tai porfjyri- 
sia. Laavojen rnikrokiteisessa, huopamaisessa 
tai granoblastisessa perusmassassa on paikoin 



runsaasti omarnuotoisia, uraliittiutuneita pyrok- 
seenihajarakeita. Laavoissa on myös alijaahty- 
miseen viittaavia quench-rakenteita: Mäntyvaa- 
rassa on tyynyjen reunaosissa skelettimäisiä 
albiittiliistakkeita, ja Nilivaaran alueella on 
laavavirtojen mantelipitoisissa pintaosissa 
tavattu neulasmaisten albiittikiteiden muodos- 
tamia kidekasauturnia. Magnesiumbasalttiset 
pyroklastiitit ovat rnikrorakenteeltaan lahinnä 
nematoblastisia ja koostuvat laavojen tapaan 
paaasiassa aktinoliitista, albiitista, biotiitista, 
epidootista ja kloriitista. Nilivaaran alueen 
laavoissa on myös heikkoa kiisupirotetta. 

Komatiittiset basaltit ja komatiitit 

Mäntyvaaran muodostuman laavoihin ja py- 
roklastiitteihin liittyy valikerroksia, joiden 
kemiallinen koostumus vastaa komatiittisia ba- 
saltteja. Koska kivien silrnäma&äi.nen erotta- 
minen magnesiumbasalteista on vaikeaa, ei ko- 
matiittisia basaltteja ole voitu yleensa rajata 
geologiselle kartalle erillisenä kivilajina. Sen 
sijaan Saarijärven itäpuolinen, paaasiassa ko- 
matiittisista pyroklastiiteista koostuva vulkaniit- 
t iseme on erotettu omaksi kivilajiyksikökseen. 

Mäntyvaaran ja Koutoivan alueen komatiitti- 
set basaltit ovat hienorakeisia tuffeja, joissa 
paikoin erottuva raitaisuus edustanee veteen 
kerrostuneiden tuhkien primäariä kerrokselli- 
suutta. Kenttämaassa on Mäntyvaaran muodos- 
tuman basalttisten andesiittien p a a e  purkau- 
tunut pyroklastisia breksioita, agglomeraatteja 

Kuva 43. Varioliittinen tyyny, jossa 
on kvartsin täyttämii keskusonieloi- 
ta. Mg-basaltti, Mäntyvaara. Laatan 
pituus - 15 cm. 
Fig. 43. Variolific, hirn-slmped 
pillow iti a Izigli-Mg hasaItic lava. 
Note the qirarh-filled drainage 
cavities. Mäntyvaara hill. Scale har 
is 15 cm long. 

ja lapillituffeja. Pyroklastiittien matriksi ja 
lapillituffikerrokset ovat kemialliselta koostu- 
mukseltaan komattiittisia basaltteja, mutta tuffi- 
matriksissa olevien mantelikivifragmenttien ja 
vyöhykkeellisten laavamurskaleiden (5-25 cm) 
koostumus vastaa lahinna alueen basalttisia 
andesiittej a. 

Onkamojärven-Saarijärven jakson etelä- 
osassa on laavojen välikerroksina agglomeraat- 
teja sekä mantelipitoisista heitteleista koostuvia 
pyroklastisia breksioita. Sorsavaaran laella on 
paljastuneena laavabreksia, jossa komatiitti- 
sessa basalttilaavassa on suuria, magnesium- 
basalttisia laavafragmentteja. Komatiittiset 
basaltit koostuvat aktinoliittisesta arnfibolista, 
biotiitista, kloriitista ja karbonaatista. Sorsavaa- 
ran alueen laavoissa on päämineraalina myös 
albiittinen plagioklaasi. 

Saarijärven itäpuolella on voimakkaasti 
poimuttunut kivilajiyksikkö, joka koostuu pää- 
asiassa hyvin htenorakeisista, kornztiittisista 
tuffeista. Vaaleanvihertävat, massamaiset tai 
selvästi kerrokselliset tuffit ovat yleensa kar- 
bonaattipitoisia, ja lähellä Neuvostoliiton rajaa 
kivissä on myös dolomiittisia valikerroksia. 
Rajalinjan tuntumassa on paljastuneena myös 
agglomeraattia, jonka heittelemateriaali koostuu 
kalsiittimanteleita sisältävistä pornrneista ja 
laavafragmenteista. Agglomeraatin välikerrok- 
sena olevassa, hienorakeisessa tuffissa on 
tavattu kuivumisrakoja täyttäviä, klastisia 
juonia (ks. kuva 30). 

Mikrokiteiset tuffit koostuvat aktinoliitista, 
karbonaatista, takista ja kloriitista. 



Kelloselan muodostuma 

Sallan vulkaniittialueen länsipuolinen liuske- 
alue koostuu paaasiassa Kelloselän ja Matovaa- 
ran muodostumiin kuuluvista kvartsiiteista, 
silttikivista ja dolomiiteista. Vulkaniittialuetta 
vasten puristuneen liuskealueen voimakkaan 
poimuttumisen vuoksi ei eri muodostumiin 
kuuluvia kvartsiitteja ole aina voitu erottaa 
toisistaan, ja liuskeiden kontakti edellä kuvat- 
tuihin vulkaanisiin muodostuniin on todenna- 
köisesti kaikkialla tektoninen. 

Kvartsiitit 

Kelloselän muodostumaan kuuluvat meta- 
sedimentit ovat enimmäkseen vaaleanharmaita 
tai punertavia arkoosikvartsiitteja. Varsinkin 
vulkaniittialueen läheisyydessä kivet ovat 
voimakkaasti ruhjoutuneita, mutta yleensa 
kvartsiittien klastinen rakenne ja laminaarinen 
kerroksellisuus on kaikkialla tunnistettavissa. 

Karsikivet ja dolomiitit 

Aatsinginhaudan etelapaassa, Hanhiojan 
varrella, on laajalla alueella Kelloselän muo- 
dostumaan kuuluvia dolorniittipaljastumia. 
Puhtaiden, punertavien dolomiittien välikerrok- 
sina on tummia, klastisia kvartsiitteja seka 
karkearakeisia, kiisupitoisia karsikivia. Myös 
Onkamojoen varrella seka Sadinmaan ja Somp- 
surinpalon itaosan kvartsiiteissa on melko 
puhtaita, dolomiittisia valikerroksia. Kerrosten 
paksuutta ei kuitenkaan tunneta, ja poimut- 
turnisen takia myös kivien stratigrafinen asema 
muodostuman sisällä on tuntematon. 

Tahkoselan muodostuma 

Kelloselän muodostuman metasedimenttien 
paalle on purkautunut lähes yksinomaan basalt- 
tisista laavoista koostuva Tahkoselän muodos- 
tuma. Arviolta 50-1 50 metria paksu vulkaniitti- 
yksikkö on parhaiten paljastuneena Matovaaran 
länsirinteessa ja Tahkoselän alueella, jossa 
laavaseurue muodostaa hyvin avoimen synklii- 
nin. Vulkaniitit erottuvat aeromagneettisilla 
kartoiUa voimakkaasti poimuttuneina, nauha- 
maisina anomalioina, ja kivilajiyksikköä voi- 
daan seurata siten Sallan liuskealueen pohjoiso- 
sista Kuusamon liuskealueelle saakka. Tenniö- 

joen alueella on eriUinen, taysin epämagneetti- 
nen ja loivasti (1 5-35") lounaaseen kaatuva 
vullcaniittiyksikkö, joka kemiallisen koostu- 
muksen perusteella on rinnastettu Tahkoselän 
muodostumaan. Tämän yksikön kontakti etelä- 
puolella oleviin vulkaniittimuodostumiin on 
todennäköisesti tektoninen. 

Tahkoselän muodostuma koostuu useista 
paallekkäisista laavavirroista, joiden väliin on 
geofysikaalisten karttojen rinnakkaisista ano- 
malioista päätellen kerrostunut myös epämag- 
neettista materiaalia. Tenniöjoen alueen kai- 
rauksissa laavoissa onkin tavattu tuffiittisia 
välikerroksia. Yksittäisten laavavirtojen kontak- 
tivyöhyklceissa on usein pieniä (< 15 mm) am- 
fiboli- ja plagioklaasimanteleita, ja Tenniöjoen 
eteläpuolella laavavirtojen yläosassa on kar- 
keafragmenttisia virtausbreksioita. 

Basalttiset laavat ovat tummanvihreita, 
hieno- tai keskirakeisia ja yleensa taysin suun- 
tautumattomia. Eaavavirtojen keskirakeiset 
sisaosat ovat porfyyrisia, ja varsinkin laavojen 
karkearakeisirnrnat variantit muistuttavat asul- 
taan enemmän uraliittiporfyriittista juonikiveä 
kuin vulkaniittia. 

Mikroskooppiselta asultaan basaltit ovat 
granoblastisia tai blastoporfyyrisia. Kivet 
koostuvat sinivihreista, taysin uraliittiutuneista 
pyrokseenihajarakeista, albiittisesta plagioklaa- 
sista ja kvartsista seka biotiitista, kloriitista, 
epidootista, titaniitista ja omamuotoisista mag- 
netiittikiteista. Tektonisoituneissa laavoissa on 
runsaasti skapoliittiporfyroblasteja. 

Matovaaran muodostuma 

Matovaaran muodostuman karbonaattipitoisia 
silttikivia, karsikivia ja laminaarisia ortokvart- 
siitteja on paljastuneena Puu-Matovaarassa 
seka Varpuselän-Paloselän alueella. Myös Sal- 
lan vulkaniittialueen pohjoispuolella oleva 
erillinen kvartsiittialue kuuluu mahdollisesti 
Matovaaran muodostumaan. 

Silttikivet 

Tahkoselän muodostuman laavojen päälle 
kerrostuneen metasedimenttisarjan alaosassa 
tavataan monin paikoin hienorakeisia, punerta- 
via silttikivia. Hiekkaisten ja karbonaattipitois- 
ten kerrosten vuorottelu seka karbonaattival- 
taisten kerrosten syöpyminen ja karsiutuminen 
erottuvat kivien rapautumispinnoilla hyvin sel- 



väna kerroksellisuutena ja suurina ristikerros- 
rakenteina. Muodostuman tyyppialueella, Puu- 
Matovaaran länsirinteessa, silttikivissa on myös 
sinertavia, fylliittisiä välikerroksia. 

länsiosassa on paljastuneena vihertävänharmai- 
ta, serisiitti- ja skapoliittipitoisia kvartsiitteja, 
kellanharmaita flogopiitti-tremoliittikarsikiviä 
seka tummanharmaita, biotiitti- ja grafiittipitoi- 
sia karbonaattiliuskeita. 

Kvartsiitit 
Grafiittiliuskeet ja jaspiliitit 

Matovaaran muodostuman alaosa koostuu 
Tahkoselän alueella harmaasta, ristikerrokselli- 
sesta serisiittikvartsiitista, jossa on vihertavia, 
tremoliittipitoisia karsikerroksia ja runsaasti 
suuria skapoliittiporfyroblasteja. Yleensä Mato- 
vaaran muodostumaan kuuluvat kvartsiitit ovat 
kuitenkin punertavia arkoosikvartsiitteja tai 
selvasti laminaarisia, harmaita tai sinertavia 
ortokvartsiitteja. Matovaaran muodostuman 
yläosassa, Puu-Matovaaran laella ja Varpuselän 
alueella, loiva-asentoisissa ortokvartsiiteissa on 
tavattu myös aallonmerkkejä. 

Aatsinginhaudan muodostuma 

Aatsinginhaudan muodostuman sisäinen stra- 
tigrafia ja suhde ympäristön kivilajeihin on 
jossain ma* epaselva, koska metasedimen- 
teistä koostuvan muodostuman kontaktit ovat 
suurelta osin tektonisia. Muodostumaan kuulu- 
via dolomiitteja ja karbonaattipitoisia liuskeita 
on paljastuneena vain Aatsinginhaudan etela- 
osassa, kun taas kiiUeliuskeita, kiisupirotteisia 
grafiittiliuskeita ja jaspiliitteja on tavattu pal- 
jastumina yksinomaan Tuohivaaran alueella ja 
Aatsinginhaudan pohjalla suoritetuissa kairauk- 
sissa. Sähköisten johdevyöhykkeiden perusteel- 
la grafiittipitoinen liuskejakso ulottuu yhtenäi- 
senä Aatsinginhaudasta useita kymmeniä kilo- 
metrejä pohjoiseen. Tuohivaaran laella grafiitti- 
liuske vaihettuu stratigrafiassa ylöspäin Tuohi- 
vaaran muodostuman pyroklastiiteiksi. 

Dolomiitit ja karbonaattipitoiset metasedimentit 

Aatsinginhaudan muodostumaan kuuluvia, 
puhtaita dolomiitteja ja karbonaattipitoisia 
metasedimentteja on paljastuneena Aatsingin- 
haudan eteläosassa, K ö n k a b a a n  alueella. 
Valtaosa alueen liuskeista on karbonaattipitoi- 
sia metasedimentteja, joissa dolomiitit ovat 
ilmeisesti melko ohuina välikerroksina. Kön- 
k a m a a n  pohjoisrinteessa on vaaleanruskean, 
puhtaan dolomiittikerroksen paksuus kuitenkin 
yli kymmenen metriä. Könkaänmaan laella ja 

Aatsinginhaudan muodostumaan kuuluvia 
grafiittiliuskeita on paljastuneena vain Tuohi- 
vaaran alueella, mutta Saijan kylän länsipuolel- 
ta Aatsinginhaudan eteläosaan ulottuvaan joh- 
devyöhykeeseen liittyviä grafiittiliuskeita ja 
jaspiliitteja on tavattu myös Aatsingin kylän 
alueella suoritetuissa syväkairauksissa (Lapin 
Malmin tutkimusraportti 1985). 

Tuohivaaran muodostuma 

Tuohivaaran pohjois- ja länsirinteessa on 
paljastuneena vulkaniittiseurue, joka edustanee 
Sallan liuskealueen ylintä litostratigrafista 
kivilajiyksikköa. Tuohivaaran muodostumaksi 
nimettyyn yksikköön kuuluvia ultramafisia ja 
mafisia pyroklastiitteja ei ole varmuudella 
tavattu muualta Sallan alueelta, mutta raken- 
teeltaan ja koostumukseltaan vastaavia, koma- 
tiittisia agglomeraatteja ja tuffeja esiintyy 
monin paikoin tutkimusalueen länsipuolella, 
Vuotoksen karttalehden (3644) alueella (Rasa- 
nen 1983). Alueen kivilajien voimakkaan poi- 
mumunisen vuoksi muodostuman sisäinen ra- 
kenne on jossain maarin epaselva. Todenna- 
köisesti muodostuman alaosa koostuu muuta- 
mia kymmeniä metrejä paksuista, ultramafisista 
lapillituffikerroksista. Stratigrafiassa ylöspäin 
karkealdastiset pyroklastiitit vaihettuvat hieno- 
rakeisiksi, veteen kerrostuneiksi tuffeiksi ja 
tuffiiteiksi. 

Ultramafset pyroklastiitit 

Tuohivaaran muodostuman ultramafiset 
lapillituffit koostuvat lähes yksinomaan pienistä 
(< 5 cm), voimakkaasti litistyneista heitteleista, 
ja kivissa on yleensä hyvin vähän hienorakeis- 
ta, karbonaattipitoista tuhkamatriksia. Rapautu- 
mispinnaltaan vaaleanharmaat, massamaiset la- 
pillituffit vaihettuvat stratigrafiassa ylöspäin 
selvasti kerroksellisiksi, vihertavänharmaiksi 
tuffeiksi, joissa on paikoin ohuita, teravavära- 
jaisia grafiittiliuske- ja miittivälikerroksia. 



Lapillituffin heitteleet koostuvat värittömas- 
ta, mikrokiteisesta amfiboli-kloriittimassasta, 
kun taas hieman karkearakeisempi, suuntautu- 
nut matriksi sisältää myös talkkia, karbonaattia 
ja hematiittirakeita. Ultramafiset tuffit koostu- 
vat pääasiassa heikosti pleokroisista aktinoliit- 
tineulasista, kloriittisuomuista ja pienistä 
opaakkimineraalirakeista. 

Myös Tuohivaaran muodostuman mafiset 
pyroklastiitit ovat vihertavanharmaita ja ker- 

roksellisia, joten alueen ultramafisisten ja 
mafisten tuffien erottaminen silmämaciräisesti 
on vaikeaa. Tuffit koostuvat pääasiassa värittö- 
mistä amfiboliprismoista ja pölymäisesta gra- 
fiittipigmentista, kun taas tuffiiteissa on vaihte- 
levassa määrin myös hienorakeista kvartsia ja 
albiittia sisältavia kerroksia. Mafisissa tuffeissa 
on myös pieniä (2-8 cm), pyöreämuotoisia ja 
paikoin selvästi kehärakenteisia konkreetioita 
seka turnrnanvihreita, budinoituneita konkree- 
tiokerroksia. Värittömista amfiboliprismoista 
koostuvat konkreetiot ja kerrokset edustavat 
ilmeisesti veteen kerrostuneissa tuffeissa olleita 
karbonaattipitoisia kerroksia. 

Sallan liuskealueella tavattujen juonikivien 
rakenne ja koostumus vaihtelee ultraemäksisis- 
ta siileista differentioituneisiin juoniin, juoni- 
parviin ja graniittisiin apofyyseihin. Osa juonis- 
ta leikkaa vain varsinaisen vulkaniittijakson 
kivia, mutta osa lävistää myös näitä nuorempia 
metasedimentteja ja graniitteja. 

afiset sillit ja juonet 

Sallan vulkaniittialueen laavoissa on monin 
paikoin metapyrokseniittisia silleja ja juonia, 
jotka noudattavat kerrosmyötäisina intruusioina 
likimain vulkaniittien yleistä kulkusuuntaa. 
Kivet ovat täysin epämagneettisia, joten yksit- 
täisten sillien mittasuhteita on vaikea arvioida. 
Laaja-alaisin intruusio on vulkaniittijakson 
eteläosassa, Pahtoaavan alueella, jossa Sallan 
muodostuman intermediaärisiin laavoihin 
tunkeutuneen metapyrokseniittisillin pituus on 
ilmeisesti useita kilometrejä. Mäntyvaaran 
muodostuman laavojen yhteydessä on metapy- 
rokseniitteja tavattu Onkamojärven kaaPrkois- 
puolella, Possoliojan kurussa seka Matsok- 
kaselassa, ja koostumukseltaan vastaavia, ultra- 
mafisia juonia on tunkeutunut Sallan muodos- 
tuman vulkaniitteihin myös Aatsinginhaudan 
alueella. 

Ultramafiset sillit ja juonet ovat vihertavän- 
harmaita tai ruskehtavia, keski- tai karkearakei- 
sia ja massamaisia kivia, joissa ei ole havaitta- 
vissa differentioiturnista. Kivissa on paikoin 
säilynyt pyrokseeni- ja oliviinikiteiden rae- 
muoto, muttaprimacirimineraalit ovat korvautu- 
neet värittömälla amfibolilla, heikosti pleokroi- 
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sella kloriitilla, taikilla ja karbonaatilla. 

Albiittidiabaasit 

Sallan vulkaniittialueen länsipuolella oleviin 
liuskeisiin on tunkeutunut runsaasti diabaasi- 
juonia, jotka vastaavat asultaan ja mineraali- 
koostumukseltaan Kuusamon liuskealueelta ku- 
vattuja, 2.05 Ga vanhoja albiittidiabaaseja (ks. 
Silvennoinen et al. 1980). Kivet ovat keskira- 
keisia, ofiittisia ja yleensä voimakkaasti mag- 
neettisia, joten osa liuskealueen magneettisista 
anomalioista on diabaasien aiheuttamia. 

Itse Sallan vulkaniittialueelta on tavattu vain 
yksi Sallan ja Mäntyvaaran muodostumien laa- 
voja leikkaava albiittidiabaasijuoni. Lounas- 
koillissuuntaista juonta voidaan seurata aero- 
magneettisella kartalla yli kymmenen kilomet- 
riä Kallunkijärven pohjoispuolelta Neuvostolii- 
ton rajalle saakka. Yli sata metriä paksun, 
differentioituneen juonen alaosassa on kar- 
kearakeinen, ultramafinen kurnulusvyöhyke, 
joka vaihettuutummanharmaan, karkearakeisen 
variantin kautta keskirakeiseksi albitiitiksi. 

Sallan diabaasijuoniparvi 

Tutkimusalueen vulkaniitteja, metasediment- 
teja ja graniitteja leikkaa Pelkosenniemelta 
Neuvostoliiton Tuutijärvelle ulottuva, keskipro- 
terotsooinen (- 1.15 Ga; Lauerma 1987) Sallan 
diabaasijuoniparvi. NWW-SEE-suuntaiseen 
juoniparveen kuuluvia diabaaseja on paljas- 
tuneena vulkaniittijakson alueella Aatsingin- 



haudan Pahakurussa, Haltiavaaran etelaosassa, 
Hanhivaarassa ja Possolijärven pohjoispuolella, 
lähellä Neuvostoliiton rajaa. Diabaasijuoni on 
tavoitettu myös LVP:n syväkairauksissa (R-91 
LVP/8 8) Latvaj ärven itäpuolella. 

Pystyasentoisen juonen leveys on Haltiavaa- 
ran alueella 65 metriä. Juonen kontakti sivuki- 
vena olevaan, andesiittiseen mantelikiveen on 
veitsenterava, ja kontaktiin muodostunut, oli- 
viinibasalttinen jaahtymissaurna edustaa mag- 

man alkuperäistä koostumusta (P.Vaaänen 
1965). Tiivis, alkuaan ilmeisesti lasinen jaähty- 
missaurna vaihettuu hienorakeisen, ofiittisen 
vyöhykkeen kautta tumrnanvihreäksi, keskira- 
keiseksi pyrokseenidiabaasiksi, jossa on pai- 
koin havaittavissa hyvin sahöllinen, todennä- 
köisesti magman virtauksen synnyttämä ker- 
rosrakenne. Juonen keskiosa koostuu vaalean- 
punertavasta, hyvin karkearakeisesta hartsi- 
diabaasista. 

Syvakivet 

Sallan vulkaniittialueen etelaosassa on Sallan 
muodostuman laavoihin ja näitä leikkaaviin 
metapyrokseniitteihin tunkeutunut noin 1 x 1.5 
km:n suuruinen, kerrosrakenteinen gabroint- 
ruusio. Lehtomaan gabro-peridotiitiksi nimetyn 
syväkiven kerrosasento noudattaa likimain 
alueen kivilajien yleistä kulkusuuntaa kerrosten 
kaatuessa melko jyrkästi (50-60') koilliseen. 
Aeromagneettisella kartalla teravärajaisena 
anomaliana erottuvan intruusion luoteispuolella 
on pieniä, erillisia intruusioita, jotka edustane- 
vat saman kantamagman gabromaisia variantte- 
ja. Myös Kieskisjämen länsipuolella olevan, 
luode-kaakkosuuntaisen magneettisen anomali- 
an aiheuttaja on differentioitunut, mafinen 
syväkivi. 

Lehtomaan gabro-peridotiitin yläosassa on 
todennäköisesti muutamia kymmeniä metrejä 
paksu, granofyyrirnäinen vyöhyke, joka koos- 
tuu voimakkaasti muuttuneesta plagioklaasista, 
uraliittiutuneista klinopyrokseeniprismoista ja 
kvartsista. Diabaasimaisen granofyyrin alapuo- 
lella on arviolta 150-200 metia paksu vyöhy- 
ke, jossa paikoin rapakallioksi moroutuneen 
kiven rapauturnispinnalla erottuu runsaasti 
suuria (2-8 mm), omarnuotoisia augiittikiteita. 
Peridotiittisessa vyöhykkeessa pienet, pyöristy- 
neet oliviinikiteet (Fo,,,,) ovat poikiliittisten 

klinopyrokseenirakeiden sulkeurnina, ja toisena 
interkumulusfaasina on andesiininen plagiok- 
laasi. Intruusion duniittinen pohjavyöhyke on 
muuttunut rapauturnispinnaltaan punaruskeaksi 
serpentiniitiksi. 

Graniitit 

Sallan liuskealueen länsipuolella kalliopera 
koostuu punertavista, karkearakeisista rnikro- 
Miuiigraniiteista, jotka kuuluvat laajaan, - 1.8 
Ga:n ikiseen (Huhrna 1986) Keski-Lapin 
granitoidikompleksiin. Iso Pyhätunturin poh- 
joispuolella graniittiset juonet leikkaavat seka 
Sallan muodostuman interrnediakisiä laavoja 
että Matovaaran muodostuman metasedirnentte- 
ja. Palotunturin alueella granitoidialueen ja 
Sallan vulkaniittialueen väliin puristuneet 
metasedimentit ja Tahkoselän muodostuman 
laavat "sulautuvat" migrnatiittisiin graniitteihin. 

Liuskealueen pohjoispuolinen granitoidialue 
koostuu punertavanharrnaista, suuntautumatto- 
rnista ja porfyyrisistä mikrokliinigraniiteista. 
Graniittien ja liuskeiden kontakti ei ole paljas- 
tuneena, mutta syväkivissa on paikoin runsaasti 
teravärajaisia, kvartsiittisia liuskefragrnentteja, 
joten näidenkin graniittien suhde liuskealuee- 
seen on intrusiivinen. 



GEOKEMIA 

Yleistä 

Vulkaniittien luokittelussa kaytetyt kemialli- 
set analyysit on teetetty Rautaruukki Oy:n 
laboratoriossa Raahessa (XRF-menetelrna paa- 
alkuaineet seka Ba, Cr, Cu, Ni, Sn, Sr, V, Zn 
ja Zr) ja VTT:n reaktiolaboratoriossa Otanie- 
messä (INAA-menetelrna Ag, As, Au, Ba, Br, 
Br, Co, Cr, Cs, La, Lu, Mo, Ni, Rb, Sc, Sm, 
Sn, Ta, Th, U, W ja Zn seka lantanidit Ce, Eu, 
La, Lu, Nd, Sm, Tb ja Yb). Luokittelussa 
käytetyn AFM-diagrammin koostumuskentät 
ovat Irvine and Baragarh (1971) julkaisusta. 
Jensenin kationisuhdediagrammin luokkarajat 
on piirretty Jensenin (1976) mukaisesti. Kivien 
alkalipitoisuuden sekundäärisia muutoksia on 

esitetty Hughesin (1973) alkalit vs. 100 x 
GOIalkalit-diagrammin avulla. Vulkaniittien 
kondriittinormalisoituja REE-jakaumia kuvaa- 
vissa diagrammeissa käytetään normalisointiar- 
voina Hickey and Freyn (1 982) esittämiä pitoi- 
suuksia, ja MORB -normalisoituja alkuaineja- 
kautumia kuvaavien diagramrnien normalisoin- 
tiarvot on saatu Pearcen (1982) julkaisusta. 
Luokitteludiagrammeissa kaytetyt analyysit on 
normalisoitu volatiilittomiksi laskemalla paaal- 
kuaineiden summa sataprosenttiseksi. Analyysi- 
en keskiarvot on esitetty volatiilittomina taulu- 
koissa 12-21 (liite 1). 

Vulkaaniset muodostumat 

Sallan muodostuma 

Sallan muodostuma koostuu lähes yksin- 
omaan intermediaärisista ja felsisista vulkanii- 
teista, jotka TAS-diagrammin (Le Bas et al. 
1986) perusteella ovat basalttisia andesiitteja, 
andesiitteja, dasiitteja ja ryoliitteja (taulukot 
12-15; kuvat 4445a). Ilmeisesti intermediaa- 
risten kivien alhaisen rautapitoisuuden vuoksi 

(FeOtot-8.3-12.2 %) basalttiset andesiitit ja osa 
andesiittien koostumuspisteista sijoittuvat kay- 
tetyillä 1uokitteludiagrammeiIla kalkkialkali- 
kenttah (kuvat 45c, d). Sen sijaan felsiset laa- 
vat ja tuffit ovat yleensä kemialliselta luon- 
teeltaan tholeiitteja. 

Basaltic 
andesite Andesite Dacite Rhyolite 

Kuva 44. Sallan muodostuman vulkaniittien jakautuminen Si0,- 
frekvenssidiagrammilla. 
Fig. 44. SiO, frequency diagram for volcanic rocks of tlie Salla 
Formation. 

Vulkaniittien keskimakäinen magnesiumpi- (TiO, -0.75 %) ja ryoliiteihin (TiO, -0.67 %). 
toisuus laskee basalttisista andesiiteista (MgO Ryoliittisia tuffeja lukuunottamatta vulkaniit- 
-5.6 %, Mg-luku -55) ryoliitteihin (MgO -0.5 tien koostumuspisteet sijoittuvat Hughesin dia- 
%, Mg' -18), keskimakäisen titaanipitoisuu- grarnrnilla likimain 'igneous spectrum'-kent- 
den laskiessa sen sijaan andesiiteista ja dasii- ta&, joten kivissa ei ole tapahtunut merkittäviä 
teista (Ti0, -0.9 %) basalttisiin andesiiteihin alkalimetasomaattisia muutoksia (kuva 45b). 
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Kuva 45. Sallan muodostuman vulkaniittien TASdiagrammi (a), Hughesin (1973) diagrammi (b), AFM-diagrammi 
(c) ja Jemenin (1976) kationisuhdediagrammi (d). Symbolit: (0) basalttinen andesiitti, (e) andesiitti, (x) dasiitti, 
(+) ryoliitti. Analyysit taulukoista 12-15. 
Fig. 45. (a)  (Na20+K20) vs. Si20 diagram, (b)  (Na20+K20) vs. 100*K201(Na20+K20) diagram, (c) M M  diagram 
arid (d) Jensen (1976) cation plot for volcanic rocks of tlze Salla Formation. Symbols: (0) basaltic andesite, (e) 
andesite, (x) dacite, (+) rhyolite. Analyses from Tables 12-15. 

Vulkaniittien kondriittinormalisoitujen REE- 
jakaurnien perusteella sekä intermediääriset että 
felsiset kivet ovat selvästi fraktioituneita 
((La/Sm), = 1.9-4.7; kuva 46a), ja varsinkin 
felsiset vulkaniitit ovat rikastuneet voirnakkaas- 
ti kevyistä lantanideista (90-170 x kondriitti- 
nen La). Kevyiden lantanidien (LREE) jakau- 
ma on myös huomattavasti jyrkempi kuin ras- 
kailla lantanideilla [(La/Sm), > (Tb/Yb)J, eron 
kasvaessa fraktioitumisen myöta. Muutamissa 
kidetuffeista tehdyissä REE-analyyseissa kevyi- 
den lantanidien jakauma on kuitenkin oUut 
laskeva ((La/Sm), < l), mikä viittaa runsaasti 
kevyitä lantanideja sisältävien aksessorirni- 
neraalien (apatiitti, monatsiitti) fraktioituneen 
ryoliittisesta jäännössulasta (ks. Miller and 

Mittlefehldt 1982). Myös kaikissa muodostu- 
man vulkaniiteissa on havaittavissa magmasäi- 
liössä tai purkauskanavassa tapahtuneesta pla- 
gioklaasin fraktioitumisesta aiheutuva, negatii- 
vinen Eu-anomalia. 

Sallan muodosturnan basalttisten andesiittien, 
andesiittien, dasiittien ja ryoliitten kondriit- 
tinormalisoidut REE-jakaumien keskiarvot on 
esitetty kuvassa 47a. Likimain yhdensuuntaiset 
REE-jakaurnien kuvaajat ja Si0,-pitoisuuden 
myöta saböllisesti kasvava lantanidipitoisuus 
viittaavat siihen, että Sallan muodostuma 
edustaa yhteisestä kantamagmasta fraktioivan 
kiteytymisen kautta syntynyttä vulkaniittisarjaa 
(ks. Cameron and Hanson 1982, Wilson 1989). 
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Kuva 46. Sallan rnuodostuman vulkaniittien kondriittinomalisoituja REE-jakaurnia (a) ja MORB- 
nonnalisoidut alkuaineiakeumat (b). AndwsIt t2dukoisk 12-15. 1 

Fig. 46. (a)  ~hondrit&wmalized REE yatterns and (b)  MORB-normalized element distributions for 
volcanic rocks of the Salla Formation. Analyses from Tables 12-15. 

Kuvissa 46b ja 47b on Sallan muodostuman 
vulkaniittien koostumuksia verrattu valtamerien 
keskiselänteen basaltteihin. Myös vulkaniittien 
MORB-normalisoidut alhainepitoisuuksien 
keskiarvot muodostavat yhtenäisen trendin ba- 
salttisista andesiiteista ryoliitteihin. Strontiumia 
lukuun ottamatta kivet ovat rikastuneet voi- 
makkaasti LIL-alkuaineista (K, Rb, Ba), tho- 
riumista ja lantaanista, kun taas ryoliiteissa on 

havaittavissa ilmeisesti apatiitin fiaktioitumi- 
sesta johtuva, negatiivinen fosforianomalia. 
Muodostuman vulkaniittien TiOJZr-suhde on 
hyvin alhainen (< 50), ja kaikissa diagrarn- 
meissa on voimakas, negatiivinen tantaali- 
anomalia. Hivenainejakauma osoittaa siten 
Sallan muodostumaan kuuluvien vuikaniittien 
todennäköisesti kontarninoituneen mantereelli- 
sen kuoren materiaalista (ks. Wilson 1989). 
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Kuva 47. Sallan muodostuman vulkaniittien aritmeettisten keskiarvojen kondriittinomalisoidut REE-jakaumat (a) ja 
MORB-normalisoidut allcuainejakaumat (b). Alkuainejakaumien vaihteluväli rasteroitu. 
Fig. 47. (a) Average chondrite-normalized REE patterni and (b) MORB-normalized element distribiitions for volcanic 
rocks of the Salla Formation. Range of patterns is shaded. 

Man tyvaaran muodostuma 

Mäntyvaaran muodostuman vulkaniittien ke- nesiumrildcaisiin basaltteihin (kuvat 48a ja 49a, 
miallisia koostumuksia on esitetty kuvissa b). Saarijäwen itäpuoliset pyroklastiitit ovat 
4849,  taulukoissa 16-17 seka kohdekuvausten kemialliselta koostumukseltaan ultrarnafisia 
yhteydessä. Valtaosa muodosturnan laavoista ja komatiitteja (ks. taulukko 9, anal. 12), ja Kent- 
pyroklastiiteista muodostaa kaima kaytetyilla tämaan alueen tyynylaavat ovat kalkkialkalisar- 
1uokitteludiagammeiUa yhtenäisen differenti- jan basalttisia andesiitteja (ks. taulukko lb, 
oiturnissarj& komatiittisista basalteista mag- änal. 1-6; kuvat 6a, c-d). 
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Kuva 48. Mintyvaaran muodostuman vulkaniittien TAS-diagrammi (a) ja Hughesin (1973) diagrammi (b). Symbolit: 
(i) Mg-basaltti/iaava, (U) Mg-basalttittuffi, (4 komatiittinen basaltti, (Q) ultramafinen komatiitti. Analyysit 
taulukoista 16 ja 17. 
Fig. 48. (a) (Na20+K,0) vs. Si20 diagrani and (b) (Na20+K20) vs. 100*K,01(Na,0+K20) diagrum for solcanic rocks 
of tlre Mäntyvaara Formation. Synibols: (m) lriglr-Mg basallllava, (U) lriglr-Mg basaltlhiff, ((44) komatiitic basalt, (*i) 
dtraniafic komatiite. Analyses from Tables 16-1 7. 
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Kuva 49. Mäntyvaaran muodostuman vulkaniittien AFMaiagrammi (a) ja Jensenin kationisuhdediagrammi (b), 
Analyysit taulukoista 16 ja 17. Symbolit kuten kuvassa 48. 
Fig. 49. ( a )  AFM diagram and (b)  Jensen cation plot for volcanic r o c k  of the Mäntyvaara Formation. Analyses 
from Tables 16-1 7.  Symbols as in Fig. 48. 

Magnesiumbasalttien korkean Si0,-pitoisuu- 
den (- 53-57 %) vuoksi kivet sijoittuvat TAS- 
diagramrnilla basalttisten andesiittien kenttah 
(kuva 49a). Magnesiumbasalttien ja komatiit- 
tisten basalttien MgO-pitoisuus vaihtelee välilla 
7.3- 14 % (Mg'- 63-77), kivien AlFi -suhde 
on likimain kondriittinen (A&OJTiO, - 22), ja 
Mg-basalttisten tyynylaavojen titaanipitoisuus 
on selvasti alhaisempi (TiO, - 0.5 %) kuin 
muodostuman mantelipitoisilla laavoilla (TiO, 
-0.65-0.85 %). AFM-diagramrnilla magnesi- 
umbasalttien koostumuspisteet sijoittuvat kalk- 
kialkalikenttah, mutta alkalisuhteista riippu- 
mattoman Jensenin kationisuhdediagrammin 
perusteella kivien kemiallinen luonne on kui- 
tenkin selvasti tholeiittinen (kuva 49b). 

VulkanUttien kondriittinomalisoidut REE-ja- 
kaumat osoittavat sekä magnesiumbasalttien 
että komatiittisten basalttien rikastuneen ke- 

vyistä lantanideista (La/Sm),-suhteen vaihdel- 
lessa magnesiumbasalteilla välilla 2.5-3.5 ja 
komatiittisilla basalteilla välilla 1.8-3.1 (kuvat 
50a, b). Mäntyvaaran muodostuman vulkaniit- 
tien MORB -normalisoidut alhainej akaumat 
(kuvat 50c, d) osoittavat komatiittisten basalt- 
tien ja Mg-basalttien rikastuneen mobiileista 
alkuaineista, lantaanista sekä krornista ja köyh- 
tyneen titaanista. Myös Kenttämaan basalttiset 
andesiitit ovat rikastuneet LIL-alkuaineista, 
mutta titaanin lisäksi alueen tyynylaavat ovat 
köyhtyneet myöskin kromista (ks. kuva 7d). 

Felsisen kuorikontaminaation vaikutus on 
selvasti nähtävissä myös Mäntyvaaran muodos- 
tuman vulkaniittien alkuainesuhteissa, ja huo- 
mattavasti korkempaa kromipitoisuutta lu- 
kuunottamatta magnesiumbasaltien hivenalku- 
ainejakauma vastaakin likimain Sallan muodos- 
tuman basalttisia andesiitteja. 
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Kuva 50. Mintyvaaran muodostuman vuikaniittien kondfiittinomalisoituja REE-jakaumia (a, b) ja MORB-norma- 
lisoidut aikuainejakaumat (c, d). Analyysit taulukoista 16 ja 17. 
Fig. 50. (a,b) Chondrite-normalized REE patterns and (c,d) MORB-normalized element distribrttions for volcanic 
rock of the Mäntyvaara Formation. Analyses from Tables 1647 .  

Tahkoselän muodostuma 

Tahkoselän muodostuman laavat ovat kemi- 
alliselta koostumukseltaan tholeiittisia basalt- 
teja (taulukko 18; kuvat 51a, c, d). Kivien 
Si0,-pitoisuus vaihtelee välilla 50.4-52.6 % ja 
MgO-pitoisuus välillä 6.6-7.5 (Mg '- 57). Laa- 
vojen titaanipitoisuus vaihtelee huomattavasti 
(TiO, - 0.8-1.3 %), ja varsinkin liuskealueen 
länsiosassa kivien rautapitoisuus on melko 
korkea (FeOtO' = 10.7-12.2). Tahkoselän alueen 
laavoja lukuun ottamatta kivien koostumuspis- 
teet sijoittuvat likimain Hughesin diagramrnin 
'igneous spectrum' -kenttah, joten niiden 
alkalisuhteissa ei ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia (kuva 5 1 b). 

Kondriittinomalisoituja REE-alkuaineja- 
kaurnia kuvaavan diagrammin perusteella laa- 
vojen kevyet lantanidit ovat j o n !  verran 
fraktioituneita ((LaISm), = 1.1-2.2))' kun taas 
raskaiden lantanidien jakauma on melko tasai- 
nen (kuva 5 1 e). Laavojen MORB -normalisoitu 
alkuainejakauma (kuva 510 vastaa likimain 
valtameriselänteen basaltteja, sillä diagramrnin 
näennäinen LIL-alkuaineanomalia johtunee 
käytetyn analyysirnenetelrnän riittamattömästä 
herkkyydestä (ks. Honkamo 1989, s. 37). Selvä 
lantaanianomalia ja negatiivinen tantaalianoma- 
lia viittaavat kuitenkin siihen, että myös Tah- 
koselän muodostuman basaltit ovat jossain 
maarin kontaminoituneita. 
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Kuva 5 1. Tahkoselin muodosturnan basalttien TASdiagrammi (a), Hughesin diagrammi (b), AFM-diagrammi (c) Jemenin 
kationisuhdediagrammi (d), kondriittinomalisoituja REE-jakaumia(e) ja MORBnonnalisoidut alkuainejakaumat(f). Analyy- 
sit taulukosta 18. 
Fig. 51. (a)  (Na20+K20) vs. Si,O diagram, (b)  (Na,O+K,O) vs. 100*K201(Na20+K20) diagram. (c )  AFM diagram, Jensen 
cation d o t ,  ( e )  clwndrite-normalized REE patterns and @J MORB-normalized element distribrctions for basalts of tlte 
~al tko~elkä  Foimation. Analyses from Tabl; 18. 



Tuohivaaran muodostuma 

Tuohivaaran muodostuman vullcaniittien 
koostumuksia on esitetty taulukossa 19 seka 
kuvissa 52 ja 53. Ultrarnafisen lapillituffin al- 
hainen Ti0,-pitoisuus (< 0.5 %) seka korkea 
MgO-pitoisuus (> 22 %) ja Cr-pitoisuus (2240 
ppm) on tyypillinen komatiittisille kiville 
(esim. Beswick 1982). Lapillituffin koostumus- 
piste sijoittuukin Jensenin diagrarnrnilla selvästi 
ultramafisten komatiittien kentta&, kun taas 
ultramafisten ja mafisten tuffien koostumus 
vastaa komatiittista basalttia (kuva 53b). 

Kuva 52. Tuohivaaran muodostuman vulkaniittien TAS-diagrammi. 
Symbolir: (+) Ultramafinen lapillituffi, (0) ultramafinen tuffi, (A) 
mahen  tuffi, (A) tuffiitti. Analyysit taulukosta 19. 
Fig. 52. (Na,O+K,O) vs. SiO, dingram for volcanic rocks of the Tuolti- 
vaara Formation. Symbols: (+) ultram& lapilli hiff, (0) ultramafic 
t@, (A) mq5c hiff, (A)  tufite. Analyses from Table 19. 
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Kuva 53. Tuohivaaran muodostuman vulkaniittien AFM-diagrammi (a), Jensenin diagrammi (b), kondriittinoma- 
lisoituja REE-jakaumia (c) ja MORB-nomalisoidut alkuainejakaumat. Analyysit taulukosta 19. Symbolit kuten 
kuvassa 52. 
Fig. 53. (a) M M  diagram, (b) Jensen cation plot, (c) chondrite-normalized REE patterns and (d) MORB-nomal- 
ized element distributionr for volcanic rocks of the Tuohivaara Formation. Analyses from Table 19. Symbols as 
in Figure 52. 



Sedimentogeenisen materiaalin vaikutus 
Tuohivaaran muodostuman tuffiittien kemialli- 
seen koostumukseen ilmenee seka kivien kor- 
keasta Si0,-pitoisuudesta (> 55 %) että tuffeja 
korkeamrnista alumiini-, natrium- ja LIL-alku- 
ainepitoisuuksista (taulukko 19, anal. 4-5). 

Ultramafisten pyroklastiittien kevyistä lan- 
tanideista köyhtynyt REE-jakauma (kuva 53c) 
seka huomattavan alhainen Al,O,/TiO,-suhde 
(- 13-14) erottavat Tuohivaaran muodostuman 
lapillituffit muista tutkimusalueen komatiiteista. 

Ultramafisten kivien LIL-alkuainepitoisuudet 
ovat yleensä alle kaytetyn analyysimenetelmän 
maaiitysherkkyyden, joten MORB-normalisoitu 
alkuainejakauma (kuva 53d) osoittaa alueen 
ultramafiittien rikastuneen lähinnä tantaalista, 
skandiurnista ja kromista valtameren keski- 
selänteen basaltteihin verrattuna. Mafisten 
tuffien ja tuffiittien kohonnut lantaanipitoisuus 
johtunee ainakin osittain sedimentogeenisen 
materiaalin aiheuttamasta kontatninaatiosta. 

Puolipinnalliset kivet 

Sallan ja Mäntyvaaran muodostumien vul- 20.1-25.6 % (Mg'= 79-83). Ultramafisten juo- 
kaniitteihin tunkeutuneiden ultramafisten juoni- nikivien titaanipitoisuus vaihtelee välilla 0.33- 
kivien kemiallisia koostumuksia on esitetty 0.56 % ja kromipitoisuus välillä 2120-3040 
taulukossa 20 seka kuvissa 54 ja 55. Kaikki ppm. Alhaisen CaO/Al,O,-suhteen (- 0.9) sekä 
vulkaniittialueelta analysoidut metapyrokseniit- lähes kondriittisen Al/Ti-suhteen (kuva 55d) 
tisillit ja ultramafiset juonet ovat kemialliselta perusteella komatiitit ovat selvästi Al-undeple- 
koostumukseltaan komatiitteja, kivien MgO-pi- ted-tyyppisiä (ks. Nesbitt et al. 1979). 
toisuuden vaihdellessa volatlilittomana välillä 

Ultramafisten juonikivien REE-jakauma 
osoittaa kivien rikastuneen kevyistä lantanideis- 
ta (kuva 54c). Possoliojan, Pahtoaavan ja Esik- 
kovaaran sillimaisissa intmusioissa on havaitta- 
vissa selvä, negatiivinen Eu-anomalia, kun taas 
Mäntyvaaran ultrarnafisessa juonessa vastaava 
anomalia on voimakkaasti positiivinen. Koska 
ultrarnafisten kivien Eu-vaihtelu ei voi johtua 
plagioklaasin fraktioiturnisesta (Jahn and Grau 
1989), kuvastavat sillien ja juonien europium- 

Kuva 54. Sallan alueen Mg-basalttisten @), Fe-tholeiittisten ( 0 )  ja 
komatiittisten (0) juonikivien TAS-diagrammi. Analyysit taulukoista 20 
ja 21. 
Fig. 54. (Na20+K20) vs. Si20 diagram for higla-Mg basaltic (Qi, Fe- 
tholeiitic ( 0 )  and komatiitic (0) dykes of the Salla area. Analyses from 
Tables 20-21. 

anomaliat mahdollisesti kivissa tapahtuneita, 
postmagrnaattisia muutturnisilmiöita (vrt. Sun 
and Nesbitt 1978). 

Tutkimusalueen mafisten juonikivien koos- 
tumuksia on esitetty taulukossa 21 ja kuvissa 
54-55. Mäntyvaaran länsirinteessa leikkaa 
Mäntyvaaran muodosturnan tyynylaavoja dia- 
baasijuoni, jonka koostumus vastaa lähinnä 
Kenttämaan alueen basalttisia andesiitteja 
(taulukko 21, anal. 1). 



Yhteenveto analyysituloksista 

Suurin osa Sallan vullcaniittialueen kalliope- 
rasta koostuu Sallan muodostumaan kuuluvista 
laavoista ja pyroklastiiteista, jotka MORB-nor- 
malisoitujen ahainejakaumien, REE-jakaurni- 
en seka eräiden alkuainesuhteiden perusteella 
muodostavat unimodaalisen differentioiturnis- 
sarjan basalttisista andesiiteista ryoliitteihin 
(kuva 44). Kaytettyjen luokitteludiagrarnrnien 
perusteella Sallan muodostuman basaittiset 
andesiitit ovat kemialliselta luonteeltaan kalk- 
kialkalisia, kun taas andesiittien koostumus 
muuttuu Si02-pitoisuuden kohotessa kalklcial- 
kalisesta tholeiittiseksi. Myös kaikki muodostu- 
man felsiset vulkaniitit ovat koostumukseltaan 
tholeiittisia (kuvat 45c, d). 

Sallan muodostuman vulkaniittien analyysi- 
pisteet muodostavat seka AFM-diagramrnilla 
että Jensenin kationisuhdediagrarnmilla tholeiit- 
tisille kiville tyypillisen, ylöspäin kaareutuvan 
koostumusjakauman. Intermediaäristen laavojen 

sijoittuminen kalkkialkalikenttään poikkeaa 
kuitenkin selvasti normaalin tholeiittisarjan 
kiteytymistrendista. 

Basalttisen kantarnagman differentioitumi- 
nen tuottaa PT-olosuhteista, f 0,-tasosta ja 
kantarnagrnan vesipitoisuudesta riippuen joko 
tholeiitteja tai kalklcialkalisarjan basaltteja 
(Wilson 1989). Vulkaanisen sarjan kemiallisen 
luonteen muuttuminen kalklcialkalisesta thole- 
iittiseksi poikkeaa siten normaalista, fraktioivan 
kiteytymisen kautta muodostuvasta differentioi- 
turnistrendista. Tärkeimpänä syynä tällaiseen 
muutokseen pidetään yleensä felsisen kuoren 
aiheuttamaa kontarninaatiota (esim. Grove and 
Ginzler 1986). Graniittigneissialustalle purkau- 
tuneiden Sallan muodostuman vulkaniittien 
kontaminoitumiseen viittaa myös kivien alhai- 
set TaKh- ja TilZr-suhteet (kuvat 56a, b), jotka 
ovat tyypillisia arkeeisessa kuoressa (esim. 
Weaver and Tarney 1984). 

Kuva 56. Sallan muodostuman vulkaniittien Ta-Th-V-diagramii (a) ja Ti/Zr-diagrammi (b). Symbolit: (oj 
basalttinen andesiitti, (0) andesiitti, ( x j  dasiitti, (+) ryoliitti. 
Fig. 56. (a) Ta-TII-V diagram and (b) TilZr diagrani for rocks of the Salla Formation. Synbols: (oj basalfic 
andesite, (4 andesite, (x) dacite, (+ j  rltyolite. 

Mäntyvaaran muodostuman laavat ja pyro- 
klastiitit muodostavat melko selvän differenti- 
oiturnissarjan komatiittisista basalteista tholeiit- 
tisiin magnesiurnbasaltteihin (kuva 49b). Ve- 
teen purkautuneilla laavoilla ja pyroklastiiteilla 
on prirnitiivisille basalteille tyypillinen, korkea 
MgO-pitoisuus (> 8 %), Cr-pitoisuus (- 400- 
2 000 ppm) ja Mg-luku (65-80). Magnesium- 
basalttien korkea Si02-, LREE- ja Th-pitoisuus 

seka alhainen Ti02- ja Ta-pitoisuus vastaa 
likimain saarikaariympäristössä esiintyvien 
boniniittisten vulkaniittien koostumusta (ks. 
esim. Hickey and Frey 1982). Resenttien bo- 
W t t i e n  REE-jakauma poikkeaa kuitenkin 
selvasti tutkimusalueen vulkaniittien lantanidi- 
jakaumista (ks. Coish 1989). Myös boniniittien 
Ti02-pitoisuus (< 0.3 %) on selvasti alhaisempi 
ja AZ,0,/Ti02- seka CaODi0,-suhde (30-60) 



korkeampi kuin Mäntyvaaran muodostuman 
basalteilla. Mäntyvaaran muodostuman koma- 
tiittisten basalttien ja magnesiumbasalttien 
korkea Si0,- ~a incompatiblealkuainepitoisuus 
selittynee felsisen kuoren aiheuttamalla konta- 
rninaatiolla, joskin veteen purkautuneiden vul- 
kaniittien koostumukseen on saattanut vaikuttaa 
myös sedirnentogeenisen materiaalin lisäys ja 
meriveden aiheuttamat metasomaattiset muu- 
tokset (esim. Barnes 1985). 

Sun et al. (1989) ovat osoittaneet arkeeisten 
pii- ja magnesiurnrikkaiden basalttien (siliceous 
high-Mg basalts) voivan syntyä komatiittisesta 
kantarnagmasta felsisen kuorimateriaalin aihe- 
uttaman kontaminaation ja fraktioivan kiteyty- 
misen kautta. Myöskin Kaapvaalin kratonin 
arkeeiset ja varhaisproterotsooiset, kontaminoi- 
turnisen kautta incombatible-alkuaineista rikas- 
tuneet basaltit ovat todennäköisesti syntyneet- 
komatiittisesta kantamagmasta (Condie and 
Crow 1990). Vähäisen analyysimäärän vuoksi 
Mäntyvaaran muodostumaan kuuluvien ultra- 
mafisten komatiittien koostumusta ei voida 
kuitenkaan luotettavasti luotettavasti muodostu- 
m m  komatiittisiin basaltteihin ja magnesium- 
basaltteihin, joten kivien geneettinen suhde on 
toistaiseksi epäselvä. 

Tahkoselän muodostuman laakiobasalttien 
kemiallinen koostumus poikkeaa Sallan ja 
Mäntyvaaran muodostumien vulkaniiteista 1a- 
hinna alhaisemman Si0,-pitoisuuden (50-53%) 
ja LIL-akuainepitoisuuden (Taulukko 18) sekä 
melko tasaisen REE-jakauman ((La/Yb), = 
2.0-3.5) perusteella. Myös laavojen MORB- 
normalisoitu alkuainejakauma osoittaa, että 
tholeiittisten basalttien kontarninoituminen on 
ollut melko vähäistä Sallan ja Mäntyvaaran 
muodostumien vulkaniitteihin verrattuna. 

Tuohivaaran muodostuman veteen kerrostu- 
neet pyroklastiitit muodostavat Jensenin ka- 
tionidiagrammilla differentioiturnissarjan ultra- 

mafisista komatiiteista magnesiumbasaltteihin 
(kuva 18b). Vähäisen analyysimahän ja ilmei- 
sesti sedimentogeenisen materiaalin lisäyksestä 
johtuvan alkuainejakaumien hajonnan vuoksi 
vulkaniittien luokittelu on jossain maarin epa- 
varmaa, eikä muodostumaan kuuluvia vulka- 
niitteja voi myöskään varmuudella verrata 
tutkimusalueen muihin vullcaniittiyksiköihin. 
Ultramafisten tuffien ns. Sattasvaara-tyyppisille 
komatiiteille (ks. Lehtonen et al. 1989) omi- 
nainen, kevyistä lantanideista köyhtynyt REE- 
jakauma (kuva 53c) erottaa kuitenkin Mänty- 
vaaran muodostuman ultramafiset pyroklastiitit 
muista Sallan alueen vulkaniiteista. 

Vaikka Sallan liuskealueen vulkaniittien 
alkuainejakaurniin ovat vaikuttaneet seka hyd- 
rotermiset muutokset että vihreäliuskefasieksen 
olosuhteissa tapahtuneet metamorfiset ilmiöt - 
intermediaärisissa ja felsisissa kivissa lähinnä 
albiittiutuminen ja kalimetasomatoosi, ultrama- 
fisissa kivissa myös karbonaattiutuminen - ei 
sekundahisten muutosten vaikutus kivien ke- 
mialliseen koostumukseen ole ilmeisesti mer- 
kittavaa. Tutkimusalueen alimpien, mantereelli- 
sen kuorikerroksen läpi purkautuneiden vulka- 
niittien koostumukseen on vaikuttanut ilmeises- 
ti huomattavasti enemmän magmasäiliössa, 
purkauskanavassa ja maan pinnalla tapahtunut 
kantamagman fraktioiva kiteytyminen ja konta- 
minoituminen (ks. esim. DePaolo 198 1, Grove 
et al. 1982, Huppert and Sparks 1985, Arndt 
1986, h d t  and J e ~ e r  1986, Sun et al. 1989). 
Varsinkin kuuman, ultramafisen sulan on todet- 
tu kontarninoituvan voimakkaasti seka felsisen 
purkauskanavan että tietyissä olosuhteissa 
myös purkausalustan materiaalista (Huppert et 
al. 1984). Toisaalta intrmediaaristen laavojen 
vähäinen koostumusvaihtelu viittaa myös sii- 
hen, että granitoidisen kuoren koostumus on 
ollut verrattain homogeeninen. 



VULKAANISTEN MUODOSTUMIEN KORRELOINTI 

Koska Sallan alueen vulkaniiteista ei ole 
toistaiseksi tehty ikämaärityksia, perustuu vul- 
kaanisten muodostumien korrelointi muihin 
vulkaniittialueisiin lähinnä tutkimusalueen 
kivilajien rakenteisiin, stratigrafiseen asemaan 
ja kemialliseen koostumukseen. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa Sallan vul- 
kaniittialue on yleensa rinnastettu Kittilän 
vihreäkivialueeseen, ja vulkaniittien Xaa on 
pidetty joko arkeeisena (mm. Gaál et al. 1978) 
tai varhaisproterotsooisena (esim. Sokolov and 
Meriläinen 198 1, Lauenna 1982). Neuvostoliit- 
tolaisten tutkijoitten käsitys Sallan - Kuolajär- 
ven vulkaniittialueen rakenteesta ja iästä poik- 
keaa jossain määrin tässä tutkianuksessa esite- 
tyistä tulkinnoista (ks. Kulikov et al. 1980). 

Sallan muodostuma 

Sallan vulkaniittialueen kaakkoisosassa, 
Neuvostoliitolle luovutetun Paanajärven poh- 
joispuolella, on arkeeisten graniittien ja graniit- 
tigneissien päälle kerrostunut 700-1 500 metria 
paksu kerrossarja Sumi-, Sariola- ja Jatuliryh- 
rniin kuuluvia vulkaniitteja ja metasedirnentteja 
(Kulikov et al. 1980, Gaskelberg 1986). Var- 
haisproterotsooisen kerrossarjan alaosassa on 
pohjakompleksin rapautumiskuoren, pohjabrek- 
sian ja polyrniktisen konglomeraatin muodosta- 
ma Mäntytunturi-suite (alaryhmä; ks. Papunen 
ja Gorbunov 1985, s. 15), jonka p a d e  on pur- 
kautunut noin 500 metria paksu kerros Surni- 
ryhmän felsisia laavoja ja pyroklastiitteja (Mii- 
navaara-suite). Näiden päällä on Sariola-ryh- 
män vulkaanisia ja polymiktisia konglomeraat- 
teja (Ontonlampi-suite) sekä emäksisisia laavo- 
ja, tuffeja ja tuffibreksioita (Oulanka-suite) 
(Polehovskij 1985, Korosov 1989). 

Paanajärven alueella Sumi-vulkaniitteja 
edustavat Miinavaara-alaryhmän laavat ja tuffit 
vastaavat seka stratigrafiselta asemaltaan että 
kemialliselta koostumukseltaan Sallan muodos- 
tuman yläosan felsisia vulkaniitteja. Siten tutki- 
musalueen alin kivilajiyksikkö voidaan rin- 
nastaa Neuvosto-Karjalan ja Kuolan alueen 
Sumi-muodostumiin, joiden ikä on neuvostoliit- 
tolaisten tutkijoiden mukaan 2.5-2.4 Ga (Lev- 
chenkov et al. 1990). Sumi-vulkaniitteihin 
kuuluvien kvartsiporfyyrien ikä on noin 2.45 
Ga (mm. Gorbunov et al. 1985, Sokolov et al. 

1987), minkä perusteella Sallan muodostuman 
happamat vulkaniitit ovat likimain saman ikai- 
sia kuin Koillismaan ja Keski-Lapin mafiset 
kerrosintruusiot (- 2.44 Ga; ks. Alapieti 1982). 

Keski-Lapissa on Sallan muodostuman vul- 
kaniitteja vastaavia dasiitteja ja ryoliitteja ta- 
vattu Savukosken Akanvaaran alueella, jossa 
alalapponisen Purkkivaaran muodostuman fel- 
sisia vulkaniitteja leikkaa todennäköisesti edel- 
lämainittuihin kerrosintruusioihin kuuluva 
Akanvaaran gabro (Manninen 1981, Mutanen 
1989, Juopperi ja Räsänen 1991). Sallan muo- 
dosturnan vulkaniitteihin rinnastettavia intenne- 
diaarisia laavoja seka dasiittisia ja ryoliittisia 
tuffeja on tavattu myös Sodankylässä, Tojotta- 
manselän arkeeisen gneissidoornin ympärillä 
(Pihlaja ja Manninen 1988). 

Kainuun alueella Surni-vaiheen vulkanisrnia 
edustaa mahdollisesti Jaurakkaj ärven pohjois- 
puolella oleva, graniittigneissikompleksin paäl- 
le purkautunut vulkaniittiseurue (ks. Meriläinen 
1980). Myös Kuusamon liuskealueen alin vul- 
kaniittiyksikkö (Vihreakivirnuodostuma 1; 
Silvennoinen 1972) on yleensa rinnastettu 
Neuvosto-Karjalan Sumi-Sariola-vulkaniitteihin 
(Kulikov et al. 1980, Silvennoinen 1985). 
Muodosturnan alaosassa olevan vulkaanisen 
breksian kvartsiporfyyrifragmentti (2,405 Ma; 
Silvennoinen 1989) viittaa kuitenkin siihen, 
että osa vulkaniittiyksikösta saattaa olla Sallan 
muodostumaa nuorempi ja vastannee siten 
Mäntyvaaran muodostumaa (vrt. Negrutsa et 
al. 1985, Ivanov et al. 1986, Kontinen 1986). 

Norjan Finnrnarkenissa on Keski-Lapin vih- 
reäkivivyöhykkeen pohjoisella jatkeella tektoni- 
nen Repparfjord-ikkuna (Gaál and Gorbatschev 
1987), jonka Holrnvatn-ryhmän alaosan vulka- 
niitit on rinnastettu alalapponisiin muodostu- 
rniin (Brewer and Pharaoh 1990, Pharaoh and 
Brewer 1990). Ryhmän kalkkialkaliset vulka- 
niitit ovat rikastuneet kevyistä lantanideista ja 
LE-alkuaineista (ks. Pharaoh et al. 1987) ja 
vastaavat siten kemialliselta koostumukseltaan 
likimain Sallan muodostuman intennediaärisia 
laavoja. 

Neuvosto-Karjalassa on Surni-muodostumiin 
kuuluvia vulkaniitteja Paanajärven lisäksi 
useissa, erillisissa vihreäkivivyöhykkeissa (ks. 
Zhuravlev et a!. 1980). Neuvosto-Karjalan 
eteläosissa laavat ja pyroklastiitit ovat koostu- 
mukseltaan yleensa basaltteja ja andesiitteja, 



kun taas alueen itä- ja pohjoisosassa, B elomo- 
ridista geoblokkia reunustavissa Lehtan, Shom- 
bozeron ja Vetreny Poyas'in vihreäkivijaksois- 
sa Sumi-muodostumih kuuluu myös felsisia 
vulkaniitteja (Sokolov and Heiskanen 1985, 
Gaskelberg et al. 1986). 

Kuolan alueella Neuvosto-Karjalan Surni- 
muodostumiin rinnastetaan 330 km pitkän ja 
40-50 km leveän Imandra-Varzuga-vyöhyk- 
keen alaosassa olevat vulkaniitit ja metasedi- 
mentit (Gaskelberg et al. 1986). Heterogeeni- 
seen Strelna-xyhmaän kuuluvan Seidoreclhka- 
seurueen yläosassa on tavattu andesiittisia 
laavoja seka dasiittisia tuffeja ja ignimbriitteja 
(Gorbunov et al. 1985), jotka litostratigrafisen 
aseman, rakenteiden ja kemiallisen koostumuk- 
sen (ks. Zagorodnyj et al. 1982) perusteella 
ovat rinnastettavissa Sallan muodostuman 
vulkaniitteihin. 

Mäntyvaaran muodostuma 

Paanajärven alueen Sariola-ryhmän rapautu- 
missedimentit ja emäksiset vulkaniitit voidaan 
rinnastaa Sallan alueella Mäntyvaaran muodos- 
tumaan, jonka ikä on siten jonkin verran alle 
2.4 Ga. Keski-Lapin alueella on Mäntyvaaran 
muodostumaan rinnastettavissa ilmeisesti 
Möykkelmän alueen vulkaniitit Sodankylässä 
(Rasänen et al. 1989), jossa kromipitoisten, 
arkeeisen kuoren materiaalilla kontaminoitunei- 
den vulkaniittien koostumusvaihtelu andesiitti- 
sista basalteista basaltteihin muodostaa Neu- 
vosto-Karjalan Sariola-vulkaniiteille tyypillisen, 
antidromisen koostumustrendin (ks. Negrutza 
1980). Sariola-ryhmää vastaavia vulkaniitteja 
on stratigrafisen aseman ja koostumuksen 
perusteella ilmeisesti myös alalapponisessa 
Teuravuoma-muodostumassa Kolarissa (Vaäna- 
nen 1989). Peräpohjan liuskealueen alin vul- 
kaniittiyksikkö (Runkauksen muodostuma; 
Perttunen 1985) on Kemin ja Koillismaan 
kerrosintruusioita nuorempi (- 2.33 Ga; Perttu- 
nen 1985, Huhrna et al. 1990), eikä ole siten 
rinnastettavissa Sallan muodostumaan. Sen 
sijaan Runkauksen muodostumaan kuuluvien 
laavojen kuorellista kontarninaatiota osoittavat 
alkuainesuhteet ja LREE-jakauma (ks. Perttu- 
nen 1989) ovat tyypillisiä myös Mäntyvaaran 
muodostuman vulkaniiteille. Luukkonen (1989) 
on kuvannut Kuhmon alueen Sariola-ryhmään 
kuuluvalta Saari-Kiekin vihreäkivijaksolta 
arkeeisen kuoren materiaalilla kontaminoitunei- 
ta magnesiumbasaltteja, jotka vastaavat kemial- 

liselta koostumukseltaan Mäntyvaaran muodos- 
tuman tyynylaavoja. Myös Kurkdcylän ryhmaän 
kuuluvat Matinvaaran muodostuman intermedi- 
aäriset laavat Kainuussa muistuttavat seka 
rakenteiltaan että koostumukseltaan eräitä 
Mäntyvaaran muodostuman laavatyyppeja (ks. 
Strand 1986). 

Neuvosto-Karjalasta on Sumi-muodosturnien 
päällä olevia Sariola-vulkaniitteja tavattu Paa- 
najärven alueen lisäksi ainakin Lehta-synk- 
liinista ja Shombozero-alueelta (Zhuravlev et 
al. 1980). Heiskanen ja Bondar (1986) kuvaa- 
vat Sariolaan kuuluvia andesiitti-basaltteja 
myös Kumsan alueelta, Aänisjhen luoteispuo- 
lelta. Kuolan alueella rinnastetaan Sariola- 
muodostumiin Imandra-Varmga-vyöhykkeen 
Polisar-alaryhma ja Petsamon alueella Ahma- 
lahti-alaryhma (Zagoroånyj et al. 1982). Sumi- 
ryhmän felsisten tuffien p a a e  purkautuneet 
Polisar-alaryhmän vulkaniitit vastaavat kemial- 
liselta koostumukseltaan likimain Mäntyvaaran 
muodostuman basalttisia andesiitteja ja koma- 
tiittisia basaltteja (ks. Kulikov 1988). 

Tahkoselän muodostuma 

Tahkoselän muodostuman magnetiittipirot- 
teisia laavoja voidaan seurata geofysikaalisilla 
kartoilla Kuusamon liuskealueelle saakka, jossa 
muodostuman tholeiittisia basaltteja vastaa noin 
200 metria paksu, keskijatulinen Vihreäkivi- 
muodostuma El (Silvennoinen 1972, 1980). 
Savukoskella ja Pelkosenniemen Pyhätunturin 
alueella Tahkoselän muodostuma on rinnastet- 
tavissa keskilapponiseen Kumaselän muodostu- 
maan (Juopperi ja Rasänen 1991). 

Kuolajärven-Paanajärven alueella Tahkose- 
län muodostuman basaltteja vastaa 120- 300 
metria paksu, keskijatulinen laavaseurue (Kuli- 
kov et al. 1980), joka on puristunut jatulisten 
metasedirnenttien kanssa vulkaniittialueen ja 
graniittigneissikompleksin väliin. Tahkoselän 
muodostumaan rinnastettavia, porfyyrisia ba- 
saltteja tavataan myös muualla Neuvosto-Kar- 
jalan keskijatulisissa muodostumissa (ks. Sve- 
tov 1980, Sokolov et al. 1987). 

Tuohivaaran muodostuma 

Tuohivaaran muodostuman pyroklastisia 
komatiitteja vastaavia ultramafisia vulkaniit- 
teja on paljastuneena myös Sallan liuskealueen 
länsiosassa, Känespellan-Koutelokurnmun alu- 



eella (Rasänen 1983). Keski-Lapin alueella 
Ylälapponi-ryhmän alimmainen muodostuma 
voidaan rinnastaa Rahkavaaran muodostumaan 
Savukoskella (Juopperi ja Rasänen 1991) sekä 
Sattasvaaran muodostumaan Sodankylässä 
(Lehtonen et al. 1991). Sen sijaan Kuusamon 
ja Peräpohjan liuskealueilla ei komatiitteja ole 
tavattu. 

Finnmarkenin alueella on ylälapponisiin vul- 
kaniitteihin rinnastettujen pyroklastisten koma- 
tiittien iäksi saatu -2.085 Ga (Krill et al. 
1985), jonka perusteella Ylälapponi-ryhmän 
vulkaniitit olisivat aikastratigrafiassa Jatulimuo- 
dosturnien päällä. Vaikka kyseinen ikä on 
suurten virherajojensa vuoksi vain suuntaa- 
antava, viittaavat myös viimeaikaiset hiili- 
isotooppitutkimukset siihen, että ylalapponiset 
vulkaniitit edustavat jonkin verran Jatulia nuo- 

rempaa magrnatismia (J. Karhu, suullinen tie- 
donanto 1990). 

Neuvostoliiton puoleisella vulkaniittialueella 
Tuohivaaran muodostumaa vastannee (Ludiko- 
vi-superryhmän) Suisaari-ryhmah kuuluva 
Aapajärvi suite, joka koostuu basalteista, pik- 
riittibasalteista ja tuffeista (Sokolov 1984). 

Laajoen (1988, 1990) esittämässä tekto- 
fasiesjaottelussa Sallan ja Mäntyvaaran muo- 
dostumat voidaan rinnastaa karjalaiseen Surni- 
Sariola-tektofasiekseen. Sen sijaan Kainuu- 
Lapponi-tektofasieksen ja Nenäkangas-tyyppis- 
ten konglomeraattien (Laajoki 1988, op. cit.) 
puuttuminen viittaa siihen, että tutkimusalueen 
kerrossarjassa on aukko, ja että alimpien vul- 
kaniittiyksiköitten p a a ä  olevat muodostumat 
ovat rinnastettavissa lähinnä Jatuli-tektofasiek- 
seen. 

POHDISKELUA JA PAATELMIA 

Sallan muodostuman basalttiset andesiitit 
koostuvat ilmeisen laaja-alaisista, kymmeniä 
metrejä paksuista laavavirroista, jotka edellyttä- 
vät sekä suurta magman purkausmaMä että 
kivisulan alhaista viskositeettia (Walker 1972). 
Laavavirtojen suurimanteliset yläosat seka 
laavojen alakontakteissa tavatut putkirnantelit, 
samoin kuin Kalliovaaran alueen laavojen 
sylinterimäiset mantelikasaurnat ja segregaa- 
tiorakenteet ovat tyypillisia mm. Columbia-pla- 
toon tertiäärisille laakiobasalteille (Long and 
Wood 1986, McMillan et al. 1989), Etelä-Afri- 
kan Karoo-provinssin laavoille (Cox 1971) ja 
Lake Superior -alueen keskiproterotsooisiUe 
rift-vulkaniiteille (Green 1989). Semcha-joen 
alueelta Neuvosto-Karjalasta on kuvattu yli 500 
metriä paksu laavasarja, joka koostuu yksin- 
omaan Sumi-ryhmään kuuluvista andesiittista 
basalteista (Gaskelberg et al. 1986). Paallek- 
käisten laavavirtojen paksuus (-10-30 m), 
laavoissa tavattujen kvartsimantelien suuri 
koko (10-50 cm) ja vulkaniittialueen doomi- 
mainen rakenne (ks. Sokolov and Heiskanen 
1985) viittaavat siihen, että kysymyksessä on 
varhaisproterotsooinen laakiobasalttiseurue. 
Kanadan kilveKa tavatut juoniparvet edustavat 
mahdollisesti arkeeisten, täysin erodoituneiden 
laakiobasalttien tulokanavia (Basaltic Vol- 
canism Study Project 1981, s. 30). Mantereel- 
listen laakiobasalttien kemiallinen koostumus 
vaihtelee huomattavasti, ja myös intermediaki- 

sia ja felsisiä variantteja tunnetaan useissa 
laavaprovinsseissa (esim. Green 1983, Fodor et 
al. 1985, Cox 1989, Hess 1989). Esimerkiksi 
Keweenawan-provinssin andesiittisten laavojen 
keskimakäiset paksuudet (-10-30 m; Basaltic 
Volcanism Study Project 198 1, s. 61) vastaavat 
taysin Sallan alueelta mitattujen laavavirtojen 
paksuuksia, ja laavaseurueen paalle purkautu- 
neet ryoliitit ovat todennäköisesti ignirnbriit- 
tisia tuhkavirtoja (Green 1989). 

Nykyisen käsityksen mukaan mantereellisen 
kuoren repeaminen ja siihen liittyvä laa- 
kiobasalttien purkautuminen on seurausta kuu- 
man, mantteliperäisen kivisulan (mantle plume) 
kohoamisesta astenosfaäristä kuoren alaosaan 
(Burke and Dewey 1973, Macdougall 1988, 
Richards et al. 1989). Suurten magmamäärien 
(2 106 km3/Ma) purkautuminen on tapahtunut 
nopeasti (Peate et al. 1990), ja esimerkiksi 
Decca-provinssin kaksi kilometriä paksun 
laavaseurueen kerrostuminen on kestänyt ilmei- 
sesti alle kaksi miljoonaa vuotta (Duncan and 
Pyle 1988). 

Sallan vulkaniittialueen intermediaäristen 
laavojen mantelirakenteet sekä epiklastisten 
välikerrosten tai kulutusvaiheisiin viittaavien 
rapautumakerrosten puuttuminen osoittavat, että 
laavavirtojen kerrostuminen tapahtui kuivalle 
maalle nopeasti toisiaan seuraavina purkauksi- 
na. Sallan muodostuman basalttisia andesiitteja 
voitaneenkin pitää varhaisproterotsooisina, 



intrakontinentaalisina laakiobasaltteina, jotka 
ovat purkautuneet ilmeisesti rakopurkauksina 
mantteliperäisen pluumin vaikutuksesta doo- 
miutuneelle graniittigneissialustalle (vrt. Cox 
1989). 

Intermediaäristen laavojen välikerroksina 
olevat dasiittiset laavat ja ignirnbriitit osoittavat 
magrnasäiliöissa ja purkauskanavassa tapahtu- 
neen fiaktioiturnista ja assirniloitumista. Ignim- 
briittisen tuhkamateriaalin täydellinen sularni- 
nen edellyttaa korkeaa lämpötilaa, ja osoittaa 
siten todennäköisesti basalttisen magrnapulssin 
aiheuttaman purkauksen tapahtuneen syvällä 
kuoressa olevasta magmasailiösta (vrt. Ekren et 
al. 1984). Alkuaan "kuivaan", felsiseen ki- 
visulaan muodostuneet litofyysit viittaavat 
siihen, että pyroklastinen materiaali kerrostui 
vesipitoiselle alustalie (Williams and McBirney 
1979). Ilmeisesti tuhkarnatriksia kevyemrnista 
hohkakivifragrnenteista muodostunut kerros 
(reverse grading; ks. Sparks 1976, s. 160) seka 
välittömästi ignirnbriittien kerrostumista seu- 
ranneet laavapurkaukset puolestaan estivät 
litofyysit synnyttäneen kaasufaasin erkauturni- 
sen reomorfisesta siiikaattisulasta. Parhaat 
edellytykset edellä mainituille tapahtumille on 
esimerkiksi eroosiouornien kaltaisissa syvän- 
teissa, joita ignimbriittisten tuhkavirtojen on 
usein todettu täyttävän (Ross and Smith 1961). 

Basalttisten andesiittien p a a e  kerrostunei- 
den andesiittien ja dasiittien rakenteet seka 
laavojen ja pyroklastiittisten kerrosten vuorotte- 
lu viittaavat puolestaan keskustulivuori-tyyppi- 
seen vulkanismiin, joka vallitsi myös Kewee- 
nawan-provinssin laakiobasaltit synnyttäneen 
vulkanismin viimeisenä kehitysvaiheena (ks. 
Green 1983). Felsisen magman korkeasta vis- 
kositeetista johtuen dasiittiset ja ryoliittiset 
laavavirrat ovat yleensa hyvin pienialaisia 
(esim. Ekren et al. 1984), joten tutkimusalueen 
dasiittilaavat ovat muodostaneet eflisiii hava- 
doomeja (ks. Morton and Nebel 1983) tai pur- 
kautuneet alueelle muodostuneen keskustuli- 
vuoren rinteille (vrt. Giles and Hallberg 1982). 
Myös Koutoivan etelärinteen lahar-muodostu- 
maksi tulkittu vulkaaninen breksia osoittaa 
alueella olleen huomattavia topografiaeroja. 
Sen sijaan Sallan muodostuman yläosan ryoliit- 
tisten kidetuffien kaltaiset, laaja-alaiset ja siten 
huomattavan suurta magmamäCaa edellyttävät 
tuhkakerrostumat syntyvät yleensa Plinian- 
tyyppisten purkausten yhteydessä ignimbriittisi- 
na tuhkavirtoina (Smith 1960, Boyd 1961, 
Sparks et al. 1973). Kuoren ylaosaan muodos- 
tuneen magmasäiliön katon romahtamiseen liit- 

tyy usein laaja-alaisia tuhkapurkauksia (ks. 
esim. Hildreth 1979, McDowell and Clabauch 
1979, Whitney and Stromer 1985), mutta täl- 
laisten purkausten muodostamia caldera-raken- 
teita tai koostumukseltaan ryoliitteja vastaavia 
syväkiviä ei tutkimusalueella ole tavattu. 

Mäntyvaaran muodostuman magnesiumba- 
salttisten laavojen tyynyrakenteet, tyynybreksiat 
ja laavojen hyaloklastiset välikerrokset osoitta- 
vat purkausten tapahtuneen ainakin Aatsingin- 
haudan-Muotkaselän alueella vedenpinnan ala- 
puolella (esim. Dirnroth et al. 1978). Tyyny- 
laavoille typillisten variolirakenteiden synty 
saattaa liittyä basalttimagman fraktioitumisesta 
ja kontaminoitumisesta johtuvaan felsisten ja 
mafisten sulien sekoittumattomuuteen (liquid 
imrniscibility; ks. Gelinas et al. 1976, 1977, 
Coltorti et al. 1987, McNauchton et al. 1988). 
Toisaalta variolien esiintyminen myös tyynyjen 
hyaloklastisessa välirnassassa viittaa paremrnin- 
kiri metasomaattiseen syntytapaan (ks. Hughes 
1977). 

Esikkovaaran alueella laavavirtojen alakon- 
taktissa esiintyvät putkimantelit indikoivat 
melko ohuita laavavirtoja seka hyvin loiva- 
asentoista (< 4O) kerrostumisalustaa (Walker 
1987). Aatsinginhaudan alueen tyynylaavoissa 
yleisten variolien synty edellyttaa Fumesin 
(1973) mukaan verrattain korkeaa hydrostaat- 
tista painetta ja osoittaa siten variolipitoisten 
laavojen purkautuneen vähintah 1.6-2 km:n 
syvyydessä. 

Dimroth et al. (1978) ovat todenneet, että 
vedenalaiset laavavirrat jakautuvat seka lateraa- 
lisesti että vertikaalisesti proksimaalisiin, mas- 
siivisiin mantelilaavoihin ja distaalisiin tyyny- 
laavoihin, laavabreksioihin ja kerroksellisiin 
hyalotuffeihin. Tämän perusteella Onkamojär- 
ven-Saarijärven jakson mantelipitoiset magne- 
siumbasaltit edustanevat ilmanalaisten tai mata- 
laan veteen pirrkautuneiden laavavirtojen prok- 
simaalisia osia, kun taas Aatsinginhaudan alu- 
een tyynylaavat, laavabreksiat ja hyaloklastiitit 
edustavat mahdollisesti samojen laavavirtojen 
syvään veteen kerrostuneita distaaliosia. Täl- 
laista tulkintaa tukee osaltaan myös Mänty- 
vaaran muodostuman basalteissa tavattujen 
manteli- ja variolirakenteiden alueellinen jakau- 
tuminen. 

Mäntyvaaran muodostuman ultrarnafisten 
komatiittien laminaarirakenteet ja dolomiittiset 
välikerrokset osoittavat pyroklastisen materiaa- 
lin kerrostuneen veteen. Saarijärven itäpuolen 
karbonaattipitoisissa tuffeissa tavatut, klastisen 
materiaalin tayttKat kuivurnisraot viittaavat 



kuitenkin siihen, että pyroklastiittien kerrostu- 
misalustana on ollut joko shelf-tyyppinen ran- 
tatasanne tai matala sedirnentaatioallas. 

Tahkoselän muodostuman porwriset basal- 
tit vastaavat seka asultaan, rakenteeltaan että 
koostumukseltaan Kuusamon alueen tholeiitti- 
sia basaltteja, jotka on tulkittu tasaiselle alus- 
talle purkautuneiksi laakiobasalteiksi (Silven- 
noinen et al. 1980). 

Tuohivaaran pohjoisrinteen ultramafisten ja 
mafisten pyroklastiittien saböllinen kerrok- 

sellisuus ja grafiittipitoiset välikerrokset osoit- 
tavat Tuohivaaran muodostuman vulkaniittien 
kerrostuneen veteen. Muodostuma voidaan rin- 
nastaa Keski-Lapin alueen ylälapponisiin ko- 
matiitteihin, joissa monin paikoin kuvattu pyro- 
klastisia, mahdollisesti phreatomagmaattisten 
purkausten synnyttämiä rakenteita (esirn. Man- 
ninen 1981, Saverikko 1983, 1985, Pihlaja ja 
Manninen 1988, Juopperi ja Rasänen 1989, 
Lehtonen et al. 1991). 

GEOTEKTONINEN MALLI 

Vulkaanisten rakenteiden, litostratigrafian ja 
kivilajien kemiallisen koostumuksen perusteella 
Sallan liuskealue on osa laajaa, vulkaanis-sedi- 
menttista vihreäkivijaksoa, joka muodostui 
arkeeisen kuoren repeämavyöhykkeeseen noin 
2.5-2.0 Ga sitten. Ilmeisesti saman, luode- 
kaakkosuuntaisen rift-vyöhykkeen kontrolloi- 
mia vulkaniitteja tavataan monin paikoin Äa- 
nisjärven pohjoispuolelta Norjan Finnrnarkiin 
ulottuvalta vihreäkivivyöhykkeeltä (ks. Negrut- 
sa 1983, Sokolov and Heiskanen 1985, Pharaoh 
et al. 1987, Pankka 1989, Laajoki 1990). Vaik- 
ka esimerkiksi Keski-Lapin vulkaniittialueelta 
on kuvattu monin paikoin veteen purkautuneil- 
le vulkaniiteille tyypillisiä rakenteita (esim. 
Lehtonen et al. 1989), ei oletetulta rift-vyöhyk- 
keelta ole varmuudella tunnistettu syvän meren 
turbidiitteja, ofioliittikomplekseja tai merelli- 
seen kuoreen viittaavia, primitiivisia MORB- 
basaltteja. Siten tämä varhaisproterotsooinen 
vihreäkivijakso edustanee kehityksessah py- 
sähtynyttä mannerrepe Waa (failed rift; Wilson 
1989, s. 328), joka ei ole johtanut kratonin 
jakautumiseen ja merellisen kuoren syntymi- 
seen (vrt. Gaál and Ward 1990). Sen sijaan 
pitkah (2 500 Ma) jatkunut, monivaiheinen 
magmatismi osoittaa vulkaniittijakson edusta- 
van mantereellisen kuoren toistuvasti aktivoi- 
tunutta heikkousvyöhyketta. 

Vihreäkivijakson alimmat vulkaniitit edusta- 
vat varhaisproterotsooista, voimakkaasti erodoi- 
tunutta laakiobasalttiprovinssia, joka muodostui 
kratonin repeämisen alkuvaiheessa manttelipe- 
räisten laavojen purkautuessa maan pintaan 
ekstensionaalisen jännitekentän arkeeiseen 
kuoreen synnyttämien rakojen kautta (vrt. Gans 
et al. 1989). Vaipan alaosasta kohonnut, termi- 
nen pluumi kohotti litosfaärin alaosan lämpö- 

tilaa (White et al. 1987), mistä oli seurauksena 
mantereellisen (graniittisen) kuoren osittainen 
sulaminen (vrt. Cox 1980, Huhma 1987, Nich- 
olson and Shirley 1990). Kuoren alaosaan 
muodostui laajoja magmasailiöita, joissa thole- 
iittinen kantamagma fraktioitui ja kontaminoi- 
tui kuoren materiaalilla (ks. Carlson 1984, 
Huhma et al. 1989, Voshage et al. 1990). Kon- 
taminoiturnista ja fraktioivaa kiteytymista ta- 
pahtui myös purkauskanavissa, kuuman ja 
ilmeisesti turbulenttisen magman sulattaessa 
tehokkaasti sialista kuorta. (Campbell 1985). 
Magmasailiöissa seka purkauskanavissa tapah- 
tunut sekoitturninen tuotti verrattain homo- 
geenista, kalkkiallsalista ja sialisen kuoren 
incompatible-alkuaineista rikastunutta (köyh- 
tynytta) seossulaa (basalttista andesiittia), joka 
purkautui maan pinnalle ilmeisesti lineaaristen 
rakojen kautta mantereellisten laakiobasalttien 
tapaan (ks. esirn. Green 1983, Fodor et al. 
1985, Grove and Ginzler 1986). Todennäköi- 
sesti doomiutuneen graniittigneissialustan iso- 
staattinen vajoaminen mahdollisti Sallan alueel- 
la useita kilometrejä pitkien ja kymmeniä met- 
rejä paksujen laavavirtojen kerrostumisen ar- 
violta 2-2.5 km paksuksi laavaseurueeksi. 

Mannerlaattaan muodostuneen rift-vyöhyk- 
keen siirtyessä vähitellen vaipasta kohonneen 
pluumin paalta (ks. Richards et al. 1989) alkoi 
magman virtaus magmasäiliöihin vähentyä. Jo 
vulkanisrnin paavaiheessa tapahtunut kuoren 
ohenerninen heikensi felsista kontaminaatiota, 
ja myös magmasäiliöiden seka maan pinnalle 
johtavien purkauskanavien seinämiin kiteytynyt 
magma eristi vähitellen purkautuvan kivisulan 
felsisesta kuoresta (ks. Huppert and Sparks 
1985, Bruce and Huppert 1989). Koska kanta- 
magman kontaminoiturninen siten väheni huo- 



inattavasti, tuotti (mahdollisesti ylempänä 
kuoressa olevissa) magmasäiliöissa jatkunut 
fraktioiva kiteytyrninen ja sulien sekoittuminen 
tholeiittisia andesiitteja, dasiitteja ja ryoliitteja 
(vrt. Grove and Ginzler 1986). 

Kivisulan koostumuksen muutos intermedi- 
aärisesta felsiseksi kohotti myös magman vis- 
kositeettia, ja rakopurkauksina syntyneiden 
laakiobasalttien p a a e  alkoi kerrostua lähinnä 
keskustulivuori-tyyppisiä laava- ja tuhkakerrok- 
sia (vrt . Green 1983). Vulkanismin viimeisinä 
purkaustuotteina kerrostuivat laaja-alaiset, 
ryoliittiset kidetuffit, joiden purkausaukko on 
kerrospaksuuksien vaihtelun perusteella sijain- 
nut tutkimusalueen luoteispuolella. Vulkaanisen 
toiminnan paattyessa Sallan muodostuman ki- 
detuffien yläosaan muodostui ohut rapautumis- 
kuori. 

Laakiobasalttien purkautumiseen liittyvä 
doorniutuminen aiheutti maankuoreen rakoilua 
ja murtumia, ja vulkaanisen toiminnan paatty- 
essa nopeutui myös rift-vyöhykkeen vajoarni- 
nen (Cox 1989). Muodostuneen murroslaakson 
reunoille syntyi topografiaeroja, ja veden tayt- 
t h a h  altaaseen kerrostui Mäntyvaaran muo- 
dostuman serisiittiliuskeita ja konglomeraattej a. 
Liikuntojen aiheuttama kallioperän rakoilu 

ulottui kuoren alaosaan saakka, jolloin koma- 
tiittista magmaa purkautui maan pinnalle Män- 
tyvaaran muodostuman laavoina ja pyroklastiit- 
teina. Ilmeisesti purkausten alkuvaiheessa kuu- 
ma, ultrarnafinen sula kontaminoitui hyvin 
voimakkaasti felsisen kuoren materiaalilla, 
jolloin syntyi muodostuman alaosan varioli- 
pitoisia magnesiumbasaltteja ja komatiittisia 
basaltteja. Koska vdkanismin loppuvaiheessa 
sulan kontaminoituminen oli jälleen vähäisem- 
paa, purkautui Mäntyvaaran muodostuman 
ylaosaan myös ultramafisia komatiitteja. 

Mäntyvaaran muodostuman vulkaniittien 
purkautumista seurasi vihreäkivivyöhykkeen 
kehityksessä pitkä eroosio- ja sedimentaatiovai- 
he, jonka aikana Kelloselän muodostuman 
metasedimenttien täyttknaän, intrakratoniseen 
altaaseen purkautui Tahkoselän muodostuman 
tholeiittisia laakiobasalttej a. Kivien MORB - 
tyyppinen alkuainejakauma osoittaa, etteivät 
laavat ole juurikaan kontaminoituneet mante- 
reellisen kuorikerroksen materiaalilla. Myö- 
hemmin tähän arkeeisen kratonin arpeutunee- 
seen repeämävyöhykkeeseen purkautui myös 
Tuohivaaran muodostuman ultramafisia koma- 
tiiteja, jotka eivät ole myöskaan reagoineet 
sialisen kuoren kanssa. 



U: Volcanic rocks in the Salla area, northeastern Finland, 
a report of the Lapland Volcanite Project 

The early Proterozoic Salla schist belt, con- 
sisting of volcanic-sedimentary rocks of Lap- 
poni Groups of the Karelian stage, occurs 
along the Finnish-Soviet border in the north- 
eastern part of the Fennoscandian Shield (Fig. 
1). The NNE-SSW-trending belt, approximate- 
ly 100 km long and 40 km wide, is compres- 
sed between the late Svecokarelian Central 
Lapland granitoid complex and the Archaean 
granite gneiss area in the east. 

The basement of the Salla schist belt is the 
Archaean granite gneiss complex, exposed only 
on the Soviet side of the belt. The Salla green- 
stone area proper is separated from the sur- 
roundings by faults (Fig. 2). Besides strongly 
deformed marginal fault zones and some thrust 
fault zones, the volcanites of the area are open- 
ly folded and only moderately foliated. The 
dominant N-trending fold axes are subhorizon- 
tal or plunge gently to the north. 

The prevailing mineral assemblages indicate 
that the rocks of the Salla schist belt were 
predominantly metamorphosed under green- 
schist facies. Although primary textures are 
usually preserved as pseudomorphs in the 
volcanic rocks, alteration has usually oblitera- 
ted all primary minerals. 

Stratigraphy and lithology 

The supracrustal rocks of the Salla schist 
belt are divided into four volcanic Formations, 
separated by three metasediment sequences 
(Fig. 57). The lavas and pyroclastics of the 
Salla and Mantyvaara Formations, belonging 
to the lower Lapponi Group, predominate irn 
the Salla greenstone area proper. The basalts of 
the Tahkoselkii Formation and the metasedi- 
ments of the Kelloselka Formation, the Mato- 
vaara Formation and the Aatsinginhauta For- 
mation, all members of the middle Lapponi 
Group, constitute the strongly folded western 
part of the schist belt. The pyroclastic rocks of 
the Tuohivaara Formation, existing only in one 
small, isolated area near Tuohivaara hill, 
probably belong to the upper Lapponi Group. 

Z I a I Aatsinginhauta / Dolomites, micdgraphite 
schists. iasoilites 

0 / ri ( Matovaara 1 Siffstones, sericite/ 
orthoquartzites I I ~ & m s e ~ k ~  

I 

Tholeiites (flood basaffs) 
m 

Dolomites, arhose 
quartzites, siffstones 

- f a u l t -  
High-Mg basalts (pillow/ 
amygdaloidal lavas); 
kornatiitic basalts and 
komatiites (tuffs) 

- - r e g o l i t  h- 
Basaltic andesites and 
andesites (lava flows); 
dacites (lavas, tuffs and 
ignimbrites); rhyolites 
(crystal tuffs) 

Fig. 57. Generalized stratigraphic column of the Salla schist area. 

Archaean granite gneiss 
complex 

The lowermost volcanic unit of the schist 
belt under discussion, the Salla Formation, is 
composed entirely of subaerially erupted 
intermediate and felsic volcanites. On the basis 
of the well-preserved volcanic structures, the 
prevailing intermediate lava flows are 
considered to represent continental flood 
basalts that erupted as -10-30 m thick fissure 
flows on the Archaean granite gneiss basement 
(Figs. 21, 39). The more-evolved lavas, lapilli 
tuffs and variously welded ash-flow tuffs (Fig. 
17) or the overlying rhyolitic crystal tuffs are 
probably products of an intermediate-felsic 
shield volcano. 

The overlying Mantyvaara Formation is 
separated from the Salla Formation by an Al- 
rich weathering crust and a thin layer of 
sericite schist with small, conglomeratic 
phenoclasts. The subaqueously erupted vol- 
canic series is mainly composed of high-Mg 
basalts (Fig. 43), komatiitic basalts and pyro- 

Granites, granite 
gneisses, amphibolites 



clastic komatiites with dolomitic intercalations 
and pillow lavas of calc-alkaline affinity. 

The metasediments of the Kelloselkii 
Formation are separated from the Salla green- 
stone area by a fault zone. The laminar arkose 
quartzites, dolomites and siltstones of the 
KelloseWa Formation are interpreted as shelf- 
facies sediments of an intracontinental basin. 

Tholeiitic basalts of the -50-150 m thick 
Tahkoselkii Formation rest on the metasedi- 
ments of the KelloseWa Formation. Structural, 
textural and geochernical data suggest that the 
massive or porphyritic lavas are flood basalts 
that erupted as rather thin flows on a flat, 
shelf-like basement. 

Carbonate-bearing siltstones, sericite quartz- 
ites and grey, pink or bluish orthoquartzites of 
the Matovaara Formation deposited conform- 
ably on the Tahkoselka Formation. The littoral 
metasediments probably represent a transgres- 
sive stage in the evolution of the volcanic- 
sedimentary greenstone belt. 

The Aatsinginhauta Formation, consisting 
of dolomites and carbonate-rich metasedi- 
ments, mica schists, sulphide-bearing graphite 
schists and jaspilites, extends from the southern 
end of the Aatsinginhauta valley for about 40 
km to the north. The predominantly euxinic 
metasediments of the Formation precipitated on 
the descending, intracontinental basin. 

The ultramafic and mafic pyroclastics of the 
Tuohivaara Formation probably represent the 
uppermost unit in the lithostratigraphy of the 
Salla schist belt. The subaqueously erupted 
pyroclastics of the Formation include ultra- 
mafic lapilli tuffs, laminated tuffs and tuffites 
with thin graphite schist interlayers. 

Geochemistry 

Major and selected trace elements were 
analysed by x-ray fluorescence methods on 704 
volcanic and subvolcanic rock samples from 
the Salla greenstone belt at the Raahe 
laboratories of Rautaruukki Co. Rare-earth 
elements were determined from 149 of these 
samples by instrumental neutron activation 
analysis at the Technical Research Centre at 
Otaniemi. 154 analyses of representative 
samples collected from the study areas are 
presented in Chapter 2, Tables 1-11. Sample 
locations are shown in the geological maps of 
the respective areas. The average chemical 
compositions of the major rock types, recalcu- 
lated to 100% volatile-free, are presented in 

Appendix 1, Tables 12-21. 
From their position on geochemical dis- 

crimination diagrams (Fig. 45), the volcanic 
rocks of the Salla Formation consist of a 
subalkalic, unimodal volcanic series from calc- 
alkaline basaltic andesites and andesites to 
dacitic and rhyolitic lavas and tuffs of tholeiitic 
affinity. The common origin of these volcanites 
is also supported by the parallel patterns of 
chondrite-normalized REE distribution and 
MORB-normalized element distribution (Fig. 
47a, b). The volcanic rocks of the Salla 
Formation exhibit strong enrichment in LREE 
and LIL elements (e.g. Th) with respect to 
tantalium (Fig. 56a), indicating notable crustal 
contamination. 

The chemical compositions of the high-Mg 
basalts (MgO between 8 and 12%) and koma- 
tiitic basalts (MgO 12-18%) of the Manty- 
vaara Formation (Figs. 48a, 49) suggest a 
genetic relationship between these volcanites. 
Crustal contamination manifests itself in the 
exceptionally high SiO, and low TiO, levels, 
the sloping REE patterns and the high ThDa 
and Zr/I'i ratios of the rocks (Tables 16-17, 
Fig. 50). 

The porphyritic lavas of the Tahkoselkii 
Formation consist entirely of tholeiitic basalts 
(Fig. 51). The rather flat chondrite-normalized 
REE patterns and low incompatible-element 
abundances (Table 18) suggest only minor 
crustal contamination. 

Ultramafic pyroclastics, predominat in the 
small, isolated Tuohivaara Formation, plot in 
the komatiitic field on the Jensen cation plot 
(Fig. 52b). The low LREE values of the tuffs 
(Fig. 52c), uncommon for the lower volcanic 
sequences in the stratigraphy of the Salla schist 
belt but characteristic of the komatiitic rocks of 
the upper Lapponi Group of northern Finland, 
attest to the lack of crustal contamination. 

Conclusions 

A belt of linear and separate intracratonic 
basins extends from east side of Lake Onega in 
Soviet Karelia to the Repparfjord inlier on the 
north coast of Norway. The volcanic rocks and 
associated rnetasediments of the deeply eroded, 
early Proterozoic greenstone belt, mostly be- 
longing to the formations of the Karelian stage, 
probably deposited in a rift-zone environment 
on the cratonized, late Archaean basement. 

The geology and geochemistry of the vol- 
canic assemblages of the Salla schist belt, 



which lie in the middle section of the belt, are 
consistent with a rift-related origin. The initial 
volcanism of the Salla greenstone area, analo- 
gous to many continental flood-basalt prov- 
inces, is believed to have been triggered by 
asthenospheric upwelling, followed by doming 
and rifting of the continental crust. The calc- 
alkaline to tholeiitic volcanites of the Salla 
Formation were probably generated from simi- 
lar basaltic parent magma by varying degrees 
of fractionation and mixing with silicic melts 
caused by crustal anatexis. 

The high-Mg basalts, komatiitic basalts and 
komatiites of the Mhtyvaara Formation repre- 
sent a distinct comagmatic rock sequence, sep- 
arated from the subaerially erupted rocks of the 

Salla Formation below by a weathering crust 
and a thin layer of metasedirnents. The primi- 
tive, possibly komatiitic, parent magma was 
variously fractionated and contaminated during 
its ascent through the sialic crust, the first 
magma batches being enriched the most 
strongly in SiO,, LIL elements and LREE fiom 
the walls of the magma chambers and conduits. 

The tholeiitic basalts of the Tahkoselka 
Formation and the mafic and ultramafic pyro- 
clastics of the Tuohivaara Formation, which 
erupted through the scarred continental crust 
with slight or no magma-crust interaction, are 
products of subsequent and sporadic volcanic 
activity. 
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Taulukko 12. Sallan muodostuman basalttisten andesiittien keskikoostumuksia. 
Table 12. Average compositions of basaltic andesites of the Salla Formation. 

( 4  

SiO, (%) 

TiO, 
40, 
Fe20:,1 
MnO 
MgO 
CaO 
Na-20 
W 
p2°5 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
C0 
Sc 
v 
Zr 
La 
Srn 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
CS 
M d  5 2  62  58 - 
(1) Kolvivaara - 4621 12, (2) Murtovaara - 4621 11, (3) Isokhto - 4621 11, (4) JXrvenpa&Iehto - 4621 11, (5) OIIkaXIIOj?iNi - 
4621 10/11, (6) Selkili - 4614 03, (7) Kalliovaara - 4612 12, (8) Kiviaapa - 4612 12, (9) Pahtoaapa - 4614 02, (10) Niitselys- 
joki - 4613 06. (n) = Volatiilittomiksi laskettujen analyysien lukumaiiri -Number of samples, normalized to 100 % volatile-free. 

Taulukko 13. Sallan muodostuman andesiittien keskikoostumuksia. 
Table 13. Average compositions of andesites of the Salla Formation. 

( 4  

SiO, (%) 

TiO, 
A1203 

Fe,O:,t 
MnO 
MgO 
CaO 
Na-20 
h0 
p205 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
C0 
Sc 
v 
Zr 
La 
Srn 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
CS 
Mg' 31 34  37 38 22 54 5 6  50  5 3  38  56  5 9  
(1) Laava - lava (4622 08 - RenttimLelki), (2) laava - lava (4622 10 - Muotkaselki), (3) laava - lava (4621 12 - SiikaseWa), 
(4) laava - lava (4621 12 - Mityvaara), (5) tuffi - hrff (4621 12 - Mityvaara), (6) laava - lava (4621 12 - Liemuvaara), 
(7) laava - lava (4621 11 - Karhavaara), (8) laava - lava (4621 11 - Kuusivaara), (9) laava - lava (4621 10 - Haltiajl~i), 
(10) laava - lava (4612 12 - Kylkiselkii), (11) laava - lava (4614 02 - Kahdenojanniemi), (12) laava - lava (4614 01 - Asentoiampi). 
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Taulukko 14. Sallan muodostuman dasiittien keskikoostumuksia. 
Table 14. Average chemical compositions of dacites of the Salla Formation. 

(n) (7) (13) (4) (15) (6) (1 5) 
1 2 3 4 5 6 

Si02 p?) 66.70 66.36 66.69 66.65 68.04 65.68 
TiO, 0.87 0.83 0.97 0.85 0.83 0.99 

A ~ Z O ~ , ~ ~  
13.27 12.84 12.08 12.21 12.37 12.58 

Fe203 8.71 8.33 10.12 9.35 8.17 9.57 
MnO 0.06 0.15 0.10 0.08 0.09 0.10 
MgO 3.40 0.98 0.71 1.33 0.88 1.16 
CaO 1.22 3.12 3.44 2.23 2.54 3.25 
N@ 4.53 3.92 2.93 3.01 3.35 2.47 
b0 0.96 3.16 2.57 3.97 3.41 3.54 
p206 0.23 0.26 0.34 0.27 0.26 0.34 

Cr (PP@ 40 23 34 3 1 24 20 
Ni 21 19 23 23 25 12 
CO 19 15 19 17 15 18 
Sc 28 20 25 20 20 20 
V 138 78 40 36 41 65 
Zr 198 220 242 219 220 232 
La 18.7 37.9 42.7 38.3 31.0 37.4 
Sm 4.3 6.0 7.3 6.6 5.5 7.2 
Ba 215 800 790 1657 1127 888 
Rb 27 98 83 129 108 99 
Sr 71 106 97 89 180 75 
Ta 0.69 0.83 0.84 0.85 0.97 0.81 
Th 10.67 12.49 10.97 11.43 12.80 9.54 
U 2.11 2.70 1.99 2.29 2.43 2.33 
CS 0.52 1.50 1.39 2.38 1.80 2.04 

Mg ' 49 24 15 27 23 24 

(1) Laava - lava (4622 08 - Sarivaara), (2) laava - lava (4621 12 - SiikaseUca), (3) tuffi - trrff(4621 12 - Mityvaara), (4) 
laava - lava (4612 11 - Koutoiva), (5) laava - lava (4621 11 - Julmoiva/Kuusivaara), (6) laava - lava (4621 10 - Latvajar- 
vi), (7) laava - lava (4612 10 - Onkamojoki), (8) laava - lava (4612 12 - Kallunkivaara), (9) laava - lava (4614 02 - Kal- 
lunkivaara), (10) ignimbriitti - ignimbnte (4621 11 - Murtovaara). 

TauluMto 15. Sallan muodostuman ryoliittisten kidetuffien ja tuffiittien keskioostumuksia. 
Table 15. Average compositions of rhyolitic crystal t q s  and hcffites of the Salla Formation. 

Si02 p?) 
TiO, 

Fe203 
MnO 

CO 
Sc 
v 
Zr 
La 
Sm 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
CS 

Ma' 

(1) Kidetuffi - crystal mff (Renttimaselkl - 4622 08). (2) kidetuffi - crystal tr@(Muotkaselki - 
4622 10). (3) kidetuffi - crystal hff (Mintyvaara - 4621 12). (4) kidetuffi - crystal h1ff (Koutoi- 
va - 4621 1 l), (5) tuffiitti - hifite (Julmoiva - 4621 ll), (6) tuffiitti - hifite (Latvajarvi - 4621 
10). (7) tuffiitti - t@te (Latvarova - 4621 10). 
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Taulukko 16. Mantyvaaran muodostuman magnesiumbasalttien keskikoostumuksia. 
Table 16. Average compositions of high-Mg basalts of the Mcintyvaara Formation. 

(n) 

SiO, (%) 

TiO, 
AI203 
Fe,O,l"' 
MnO 
MgO 
CaO 
N%O 
W' 
p2°5 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
CO 
Sc 
v 
Zr 
La 
Sm 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
CS 

Mg' 

(1) laava - lava (4621 12 - Mintyvaara), (2) tuffi - hiff (4621 12 - Mhtyvaara), (3) laava - lava (4621 11 - 
Aatsinginvaara), (4) agglomeraatti - agglomerate (4621 12 - Aatsinginvaara), (5) laava - lava (4621 11 - 
Koutoiva), (6) tuffi - hiff(4621 11 - Koutoiva), (7) laava - lava (4623 01 - Esikkovaara), (8) laava - lava 
(4614 06 - Kieskisjoki), (9) laava - lava (4614 05 - Nilivaara). 

Taulukko 17. Mantyvaaran muodostuman komatiittisten basalttien keskikoostumuksia. 
Table 17. Average compositions of komatiitic basalts of the Mtintyvaara Formation. 

SiO, p) 
TiO, 

Fe,O:"' 
MnO 
MgO 
CaO 
N%O 
W 
P2°6 

(1) lapillituffi - lapilli hcff (4622 10 - Kenttimaa), (2) tuffi - hiff (4621 12 - Mantyvaara), (3) tuffi - 
t%f (4621 12 - Aatsinginvaara), (4) tuffi - h&f (4621 11 - Koutoiva), (5) agglomeraatti - agglomer- 
ate (4614 05 - Nilivaara), (6) lava - lava (4614 05 - Sorsavaara), (7) agglomeraatti - agglomerate 
(4614 05 - Latvalampi). 
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Taulukko 18. Tahkoselin muodostuman basalitisten laavojen keskikoosturnuksia. 
Table 18. Average chemical compositions of basaltic laws of the Tahkoselkci Formation. 

(n) 

SiO, (.h) 
TiO, 
A1203 
Fe,O,'O' 
MnO 
MgO 
CaO 
N%O 
h0 
p2°6 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
C0 
Sc 
v 
Zr 
La 
Sm 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
CS 
Mg' 

(1) (4622 07 - TahkoselKd)), (2) (4621 09 - Sompsuripalo), (3) (4622 11 - Rovamuppu), 
(4) (4622 11 - Hierikkoselki), (5) (4622 11 - Maltiojoki), (6) (4624 02 - Ylirovanvaara). 

Taulukko 19. Tuohivaaran rnuodosturnan vulkaniittien kemiallisia koosturnuksia. 
Table 19. Chemical analyses of volcanic rocks of the T~whivmra Formation. 

SiO, F) 

TiO, 
AI,O, 
Fe,O:,I 
MnO 
MgO 
CaO 
Na, 
h0 
P206 

Total 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
C0 
Sc 
v 
Zr 
La 
Sm 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
CS 

(1) Uitrarnafinen lapillituffi - ultramajic Iapilli tuff, (2) ultramafinen tuffi - 
ultramajic hiff, (3) mafinen tuffi - majic tuff, (4-5) tuffiitti - &file. 



Liite - Appendix 1.5 

Taulukko 20. Sallan alueen ultramatisten juonikivien keskikwstumuksia 
Table 20. Average chemical compositions of ultramafic dykes and sills from the Salla area. 

(n) (2) (8) (1 (1 (5) (1 (3) 
1 2 3 4 5 6 7 

so2 (%) 48.98 47.53 49.87 48.27 48.21 50.60 50.35 
Ti02 0.33 0.46 0.38 0.36 0.38 0.46 0.39 
A1203 7.05 9.03 7.79 7.49 7.77 8.59 7.47 
Fe20:d 11.16 12.99 11.50 13.53 12.76 11.98 12.51 
MnO 0.19 0.20 0.18 0.22 0.1 6 0.14 0.1 8 
MgO 23.73 22.01 22.45 24.88 22.57 20.05 20.44 
CaO 8.45 7.59 7.68 5.1 5 7.89 7.01 8.54 
N%O 0.01 0.04 0.07 0.17 
GO 0.01 0.07 0.01 0.13 0.89 0.03 
Peo 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 

Cr ( P P ~ )  2660 2497 2900 3040 2560 2300 2726 
Ni 1025 682 878 828 638 753 714 
CO 87 89 95 102 98 79 90 
Sc 29 44 37 27 29 29 24 
V 1 20 155 120 150 134 150 130 
Zr 30 32 20 20 28 50 36 
La 0.9 4.4 4.3 5.0 5.7 5.9 5.2 
Sm 0.8 1 A 1 .l 1 .O 1.4 1.6 1.3 
Ba 21 43 35 37 42 72 36 
Rb 5 6 6 6 11 43 7 
Sr 20 15 10 10 18 20 10 
Ta 0.12 0.1 1 0.13 0.13 0.18 0.22 0.14 
Th 0.79 0.95 0.54 0.90 1 .l4 1.56 1.12 
U 0.1 1 0.1 6 0.09 0.13 0.28 0.33 0.24 
CS 0.51 0.64 0.53 0.56 0.92 2.13 0.55 

Mg ' 83 79 82 81 80 80 79 

(1) metapyrokseniitti - metapyroxenite sill (4622 10 - Matsokkaselka), (2) u~tramafinen juoni - ultramafic dyke 
(4621 12 - Mhtyvaara), (3) ultramafinen juoni - ultramafic dyke (4621 11 - Kuusivaara), (4) ultramafmen 
juoni - rcltramafir dyke (4621 11 - Julmoiva), (5) metapyrokseniitti - metapyroxenite sill (4623 01 - Esikko- 
vaara), (6) metapyrokse~itti - metapyroxenite sill (462 1 1 1 - Saarijlrvi), (7) metapyrokseniitti - metapyroxenite 
sill (4614 02 - Pahtoaapa). 

Taulukko 21. Sallan alueen mafisten juonikivien koostumuksia. 
Table 21. Cl~emical analyses of mafic dykes from the Salla area. 

so2 (%) 

Ti02 
A1203 
Fe20d" 
MnO 
MgO 
CaO 
N%O 
K20 
P206 

Total 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
C0 
Sc 
v 
Zr 
La 
Sm 
Ba 
Rb 
Sr 
Ta 
Th 
U 
CS 

(1) basalttinen andcsiitti - basaltic andesite (4621 12 - Miintyvaara), (2) Mg-basalttithigh-Mg basalt 
(4621 12 - Mhtyvaara), (3) komatiittimn basaltti - komatiitic basalt (4621 11 - Pahakum), (4) Fe- 
tholeiitti - Fe-tholeiite (4621 12 - Miintyvaara), (S) Fe-tholeiitti - Fe-tholeiite (4614 05 - Nilivaara). 
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