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A number of gold and tungsten occurrences in southern Finland have been reported . 
For instance, Svecofennian gold mineralisation is known in Kullaa, Huittinen, Viljakkala, 
Ylöjärvi , Forssa, Pirkkala , Valkeakoski , Suodenniemi, Kisko, Orivesi, Luhanka, 
Sulkava, and Porvoo areas. Tungsten showings are found in Suomusjärvi, Somero, 
Hämeenlinna, Hattula , Heinola, Kangasala , Luhanka, and Parikkala areas. Most of these 
occurrences are situated within or in the immediate vicinity of supracrustal rocks . The 
prospects studied are located at Luhanka, Orivesi , Kangasala, Ylöjärvi, Suode:nniemi, and 
Huittinen. With the exception of Huittinen, the occurrences are situated in the Tampere 
Schist Belt. 

Gold occurrences ut Orives i, Ylöjärvi , and Suodenniemi are located i. n a mainly 
pyroclastic metavolcanite environment, whereas the tungsten-tin-gold prospects at 
Luhanka and Kangasala are hosted by turbiditic metasedimentary rocks. The gold 
prospect at Huittinen has been formed into a synkinematic metagabbroid intrusion. 
Metallisation, especia lly at Luhanka and Kangasala, may be considered parti:; as a result 
of crustal recycling. 

Mineralisation at Orivesi , Ylöjärvi , and partly at Luhanka, is associated with strong 
hydrothermal silification and serizitation. Hydrothermal alteration at Oriv,!si includes 
formation of phlogopite , and topaz . Fluorite has been found from Orivesi and Ylöjärvi . 
As a result of alteration reactions, the host rock at Orivesi and Ylöjärvi contains rutile and 
pyrite disseminations . At Suodenniemi, skarn reactions have predominated alteration 
events. At Huittinen and Kangasala , as weil as in most of Luhanka ore concentrations, 
there is no evidence of extensive country rock alteration. Formation of quartz veins is 
evident in all occurrences with the exception of Suodenniemi. 

Ore mineral contents in areas studied varies considerably. The Luhanka and 
Kangasala occurrences are rich in scheelite and tin minerals . Ylöjärvi contains exceptional 
amounts of antimony minerals. Native bismuth and bismuth tellurides are especially 
common in occurrences rich in arsenopyrite. Gold and scheelite concentrated .lt Huittinen 
and Luhanka prospects , and arsenopyrite at Suodenniemi . Antimony minerals are related 
to gold at Ylöjärvi and Huittinen. Lead and zinc minerals can be associated with gold 
metallisation, especially at Orivesi and Ylöjärvi. Gold is closely related to telluride 
mineralisation in all the prospects studied. The relationship between gold and tellurium is 
so obvious, that it reflects elose connection in transportation, and precipitation of these 
metals from hydrothermal fluids . It ean be observed, that the si lver content of electrum is 
not dependent on other ore minerals present in the occurrences. 

According to systematic geoehemical studies, both the main and the trace element 
characteristics of metavolcanites suggest that they were formed in continentaJ. island arc 
or in active eontinental margin environment. Geoehemical charact,!ristics of 
metagrauwackes are eomparable with the eontinental island arc type provenan~e. From a 
struetural point of view in all the studied loealities , the mineralisation is younger than the 
main deformation phase of the enveloping country rock . In each study area, the 
mineralisation is undoubtedly connected to shear zones, and more or less closely to 
magmatie activity, despite the lack of direct observations. As a conclusion the 
surrounding supracrustal rocks show somewhat inconsistent evidence of contin':ntal island 
arc affinity, but the oecurrences themselves probably are eonnected to an active 
continental margin type geotectonic environment. 

Each occurrenee contains common sulphides, but usually their contents are not high 
enough to cause clear deviations in base metal eoncentrations compared to the 
background levels . For this reason, in prospecting su lphide-poor gold deposits, special 
attention should be paid to the analyses of Au, As, W, Te, Bi, and Ag. Massive sulphide 
pockets and veinlets oßen related to these deposits can be detected with suffieient 
precision by analyses of Fe, Cu, and S. In choosing analytical methods, it should be 
confirmed that the detection limits for elements under study are preferably low er than the 
expected background levels in the prospect area. 
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JOHDANTO 

Etelä-Suomen kallioperästä tunnetaan tavallisten 
perus metall i- ja rautaesiintymien ohella paljon 
kulta-, volframi- ja tinamalmiaiheita. Ainoat 
louhitut tämän tyypin esiintymät ovat Haverin 
kulta-kupari-rautamalmi sekä Ylöjärven kupari
volframimalmi. Mineralisoitumien lukuisuus 
osoittaa kuitenkin selvää malmipotentiaalisuutta 
kulta-, volframi- ja tinaesiintymille. Esimerkiksi 
kultaviitteitä tunnetaan kymmeniä Kullaan, 
Huittisten, Viljakkalan, Ylöjärven, Forssan, 
Pirkkalan, Valkeakosken, Suodenniemen, Kiskon, 
Oriveden, Luhangan, Sulkavan ja Porvoon 
seuduilta. Merkkejä vorframista on vielä 
runsaammin muun muassa Suomusjärven, So
meron, Hämeenlinnan-Hattulan, Heinolan, Kan
gasalan, Luhangan ja Parikkalan alueilla. Useim
mat lueteltujen alueiden kohteista on dokumentoitu 
ainoastaan niukkasanaisina julkaisemattomina 
raportteina ja valtausalueiden tutkimusselosteina. 

Viime vuosina kultaesiintymät ovat olleet 
suosittuja tutkimuskohteita meillä ja maailmalla. 
Syynä tähän on ollut 1970-luvulla tapahtunut kul
lan maailmanmarkkinahintojen nousu. Lisäksi 
Outokumpu-yhtymän hiljattain tuotannossa olleet 
kaksi kultakaivosta (Saattopora, Kittilä ja Bid
jovagge, Finnmark) ovat antaneet pontta suomal
aiselle kultamalmietsinnälle, joka osaltaan korvaa 
maamme hiipuvaa perusmetallien etsintää. 

Suomessa julkaistut esiintymätutkimukset ovat 
erityisesti painottuneet Ylivieskan, Savonlinnan, 
Ilomantsin, Kuusamon ja Kittilän alueille. Osin 
tästä syystä Helsingin yliopiston geologian laitok
seen päätettiin perustaa keväällä 1988 tut
kimusprojekti "Kullan ja sen seuralaismetallien 
metallogenia Etelä-Suomessa". Projektin vastuul
lisena johtajana toimi päätyönsä ohessa apulais
professori Ragnar Törnroos. Lisäksi projektille 
perustettiin kuuden henkilön seurantaryhmä, jonka 
jäsenet edustivat Geologian tutkimuskeskusta, 
Outokumpu-yhtymää ja Oy Lohja Ab:tä. Projektin 
toiminta alustettiin tietojen keruulla Geologian 
tutkimuskeskuksen sekä kauppa- ja teollisuus
ministeriön arkistoista. Kerätty materiaali, eri 
organisaatioilta saadut tiedot ja projektin voima
varat rajasivat tutkimustyöt kuuteen esimerkki
kohteeseen Etelä-Suomessa. Projektin toiminta
ajatus muotoutui kohteelliseksi ja sellaisena se 
sopi hyvin samoihin aikoihin Geologian tutkimus
keskukseen perustetun suuralueellisen Lounais
Suomen malmiarvioprojektin toimintaan. 

Projektin päämääränä oli määritellä valittujen 
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esiintymätyyppien keskinäinen malmipotentiaali
suus ja löytää esiintymätyyppien maastossa ja 
laboratoriossa todettavissa olevia indikaattoreita. 
Kunkin kohteen ympäristön kartoituksella ja 
geokemiallisella näytteenotolla selvitettiin alueen 
malmikriittisten ja tyyppikivilajien levinneisyyttä. 
Projektin pyrkimyksenä oli osaltaan etsiä vastauk
sia kysymyksiin "Minkälaisia kultaesiintymiä kan
nattaa etsiä?" ja "Mitkä alueet Etelä-Suomessa 
ovat otollisimpia kultaesiintymien suhteen?" 

Projektin rahoitti kauppa- ja teollisuusminis
teriö. Kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden 
ajanjaksolla projekti kulutti rahaa kaikkiaan 1 259 
315 rnk. Summasta 59,4 % on palkkakustan
nuksia. Muita projektitutkimuksen menoeriä olivat 
maastotutkimuksista (21,2 %), anal yysipalveluista 
(13,2 %) ja muista menoista (6,2 %) koituneet 
kustannukset. Projekti toteutettiin monipuolisessa 
yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen, Outo
kumpu-yhtymän ja Oy Lohja Ab:n kanssa. Yhteis
työkumppaneilta saatiin lupa työskennellä valtauk
sen kohteina olevilla esiintymillä. Lisäksi yhteis
työn merkeissä projektille annettiin paljon 
aikaisemmissa tutkimuksissa kertynyttä aineistoa 
sekä apua useissa tutkimustyön käytännön järjeste
lyissä. 

Seuraavat henkilöt olivat projektin toiminta
aikana palkattuina projektivaroin päätoimisiin 
työsopimussuhteisiin: 

Tutkija, fil. kand. Ari Luukkonen 1.4.198&-
28.5.1990 ja 1.8.1990-31.7.1991. 

Tutkimusavustaja, yo. Pentti Grönholm 17.5.-
31.8.1988, 31.5.-30.9 .1989, 1.6.1990-
31.5.1991 ja 1.10.-15.12.1991. 

Tutkimusavustaja, yo. Tapio Hannila 30.5.-
31.8.1988, 31.5.-31.8.1989, 1.6.1990-
31.5.1991 ja 1.10.-15.12.1991. 

Lisäksi projektivaroja käytettiin osa-aikaisten 
tuntityöntekijöiden palkkaamiseen. Kaikki projek
tin päätoimiset työntekijät osallistuivat maasto
tutkimuksiin vuosina 198&-1990. Vuonna 1990 
kenttätutkimuksiin osallistui myös valtion työl
lisyysmäärärahoilla palkattu yo. Ari Mäkelä. Geo
logiset tutkimukset projektissa jaettiin kohteittain 
työntekijöiden kesken siten, että kunkin tut
kimuskohteen kartoitus-, laboratorio- ja rapor
tointityöt oli osoitettu yhdelle tai useammalle 
vastuuhenkilölle. Projektin tutkija vastasi myös 
töiden suunnittelusta, kirjanpidosta ja muista pro
jektiin liittyvistä käytännön järjestelyistä. 
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TUTK~SMENETELMÄT 

Tutkimuskohteiden valinta ja kartoitus 

Projektin tutkimuskohteina olivat Kutemajärven 
(Orivesi) , Jokisivun (Huittinen), Järvenpään 
(Ylöjärvi) ja Isoveden (Suodenniemi) kulta-aiheet 
sekä Tammijärven (Luhanka) ja Ahvenlammin 
(Kangasala) volframi-tina-kulta -aiheet . Huittisten 
Jokisivun kultaesiintymää lukuunottamatta tut
kimuskohteet keskittyvät Tampereen liuske
vyöhykkeelle ja sen jatkeille. Kuvassa 1 kartta
alueen pohjoisosassa on Keski-Suomen granitoidi
kompleksin kiviä. Liuskeiden ja syväkivien keski
näinen rajapinta jakaa kartta-alueen kahteen osaan, 
mikä voidaan todeta myös kallioperän sähköisin 
johtavuusmittauksin (Korja 1990). Kartta-alueen 
eteläosa koostuu etupäässä svekofennisistä supra
krustisista kivistä ja syväkivistä, rapakivigra
niiteista sekä jotunisista hiekkakivistä. Noin puolet 
suprakrustisista kivistä on koostumukseltaan vaih
televia metavulkaniitteja. Sedimenttistä alkuperää 
olevia kivilajeja esiintyy lähinnä kuvatun alueen 

62 ' 

keskiosissa linjalla Pori- Tampere--Mikkeli. 
Vuodesta 1944 lähtien Etelä-Suomeen 62 0 

leveyspiirin eteläpuolelle on tehty noin sata val
tausta kullan, volframin, molybdeenin ja tinan 
etsintää tai todettujen esiintymien hyödyntämiseen 
tähtääviä tutkimuksia varten . Kuvasta 2a nähdään , 
että kaikki merkittävät valtausalueet tinavaltauksia 
lukuunottamatta sijaitsevat suprakrustisissa kivi
lajivyöhykkeissä tai niiden läheisyydessä olevissa 
granitoidisissa syväkiviss.ä. Liuskevyöhykkeiden 
malmipotentiaalisuutta osoittaa myös kuva 2b , 
jossa on esitetty Geolo,gian tutkimuskeskuksen 
malmiviitetietokannan merkittävät kulta- , volf
rami-, molybdeeni- ja tinamineralisoitumien pal
jastumahavainnot Etelä-Suomessa. Karttakuvien 
perusteella Keski-Suomen granitoidikompleksi ja 
suurehkot syväkiviprovinssit Etelä-Suomessa eivät 
vaikuta näiden metallien suhteen kovin malmi
potentiaal isil ta . 

1<:<1 SVECOKARELIAN SUPRACRUSTAL ROCKS 

c=J SVECOKARELIAN SYN- AND LATE-KINEMATIC GRANITOID ROCKS 

RAPAKIVI GRANITES 

~ JOTNIAN SEDIMENTARY ROCKS 

Kuva 1. Etelä-Suomen kallioperän geologiset yleispiirteet (Sirnonen 1980, mukaillen). GCCF = Keski-Suomen 
granitoidikompleksi. Projektin tutkimuskohteet on merkitty numeroin : 1 = Tammijiirvi , Luhanka, 2 = 
Kutemajärvi, Orives i, 3 = Ahvenlammi , Kangasala, 4 = Järvenpää, Ylöjärvi , 5 = Isovesi, Suodenniemi ja 6 = 
J okisivu, H uittinen . 
Fig. 1. General geological features of bedrock in southern Finland (modijied .!rom Simonen 1980). GCCF = 
granitoid complex of central Finland. Proj ect study areas are labelIed with nwnbers: 1 = Tmnmijärvi, Luhanka, 2 
= Kutemajärvi , Orivesi, 3 = Ahvenlammi, Kangasala, 4 = Jär venpää, Ylöjärvi, 5 = lsovesi, Suodenniemi, and 6 
= Jokisivu, Huittinen. 
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Kuva 2. a) Merkittävät kulta-, volframi-, molybdeeni- ja tinavaltauskohteet Etelä-Suomessa vuosina 1944-199l. 
Lähteenä on käytetty kauppa- ja teollisuusministeriön valtausarkistoa. 
b) Paljastumista todetut kulta-, volframi-, molybdeeni- ja tinamalmiviitteet Etelä-Suomessa vuoteen 1991 
mennessä . Lähteenä on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen malmiviitetietokantaa. Kohteet ovat kulta- (~ 4 
ppm), volframi- (~ 0 ,4 p-%), molybdeeni- (~ 0 ,2 p-%) ja tinapitoisuudeltaan (~ 1 p-%) vähintään kohtalaisia 
(Tarvainen 1987 ja Saltikoff, B. , henk. tiedonanto). 
Fig. 2. a) Notable gold, tungsten, molybdenum and tin claim districts in southern Finland during years 1944-
1991. Source of information: Claim records of Ministry of Economics and 1ndustry. 
b} Mineralised gold, tungsten , molybdenum and tin outcrops in southern Finland until year 1991. Source of 
information: The national mineral indication data base of Geological Survey of Finland. Th e grade of plotted 
targets are Au;? 4 ppm, W ;? 0.4 wt-%, Mo ;? 0.2 wt-%, and Sn ;? 1 wt-% (Tarvainen 1987 & Saltikoff, B. , pers. 
communication). 

Projektin tutkimuskohteet pynttlln valitsemaan 
tarjolla olevista niin , että mukaan tulleet kohteet 
edustivat erilaisia metallisoitumistyyppejä, Lisäksi 
katsottiin eduksi, jos esiintymä on lupaava ja jos 
siitä on julkaistu suhteellisen vähän ajan tasalla 
olevaa tietoa. 

Tutkimuskohteista 10kisivun ja Isoveden koh
teet ovat Outokumpu Finnmines Oy:n valtaamia ja 
tutkimia. Huittisten 10kisivun malmiaiheessa on 
valtaus edelleen voimassa ja siitä oli vuoteen 1988 
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mennessä inventoitu noin 17 000 tonnia malmia, 
jonka kultapitoisuus on hieman yli 11 grammaa 
tonnissa (Kinnunen 1988) . Kiviaineksesta on tehty 
rikastustutkimuksia Outokumpu Finnmines Oy:n 
ja Teknillisen korkeakoulun toimesta, Keväällä 
1990 yhtiön tutkimustoiminta l okisivussa aktivoi
tui uudelleen vanhalla valtausalueella sekä viereen 
haetuilla kahdella uudella valtauksella. 

Kutemajärven ja lärvenpään kohteet ovat 
viimeksi Oy Lohja Ab:n tutkimia. Keväällä 1990 



yhtiö möi näiden kohteiden voimassa olevat 
valtausoikeudet Outokumpu-yhtymälle. Oriveden 
Kutemajärven kulta-aihe on Suomen suurimpia 
tiedossa olevia kultaesiintymiä. Sekä Oy Lohja Ab 
että Outokumpu-yhtymän kaivosteknillinen toimis
to ovat inventoineet kohteesta suunnilleen 600 000 
tonnia malmia, jonka kultapitoisuus on noin 
yhdeksän grammaa tonnissa (kts. Ollila et al. 
1990). Inventoidun kohteen Iisäksi alueella on 
myös muita mineralisoitumia. Syksyllä 1990 
Outokumpu-yhtymä aloitti esiintymän kiviaineksen 
rikastustutkimukset. 

Tammijärven ja Ahvenlammin kohteet ovat 
viimeksi Geologian tutkimuskeskuksen valtaamia 
ja tutkimia. Luhangan Tammijärven mineralisoi
tumia on alunperin tutkittu kultaesiintyminä. 
Viime vuosien tutkimukset ovat kuitenkin 
painottuneet tinan ja volframin inventointiin. 
Kangasalan Ahvenlammin volframilöydös sisältää 
noin 300 000 tonnia mineralisoitunutta kiveä, 
jonka pitoisuus on noin 0,25 p-% W (Lindmark 

1987). Nykyisin Ahvenlammin esiintymää pide
tään poikkeusaikojen reservimalmina. 

Projektin kenttätutkimukset keskittyivät kulla
kin kohteella toisaalta geologisen ympäristön kar
toitukseen ja toisaalta detaljitutkimuksiin. Ympä
ristön tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
kunkin esiintymän geologinen ja tektoninen ase
ma. Aeromagneettisia matalalentokarttoja käytet
tiin kartoitustyön apuna Jokisivun, Isoveden, 
Järvenpään, Ahvenlammin ja Kutemajärven 
kohteiden yhteydessä. Kobteiden detaljitutkimuk
sissa selvitettiin esiintymien mineralisoitumis
tapaa, mineralisoituman suhdetta sivukiviin ja 
mineralisoitumassa tapalhtuneita muuttumis
i1miöitä. Kaikista kohteista oli detaljikartoitustyön 
apuna käytettävissä sähköisiä ja magneettisia 
maastomittauskarttoja. Oriveden Kutemajärven 
osalta tehtyjen geologisten karttatulkintojen tueksi 
on nykyisin käytettävissä myös painovoimamit
tausten ja magnetotelluristen luotausten tulkintoja 
(pernu et al. 1989). 

Näytteiden käsittely ja analysointi 

Kustakin projektin tutkimuskohteesta kerättiin 
analysoitavaksi noin 20 kokokivinäytettä, joiden 
analyysituloksilla pyrittiin esiintymän ja sen ym
päristön geokemialliseen tyypittämiseen. Lisäksi 
malmikriittisiksi katsottujen kivilajien näytteitä 
lähetettiin kemiallisiin analyyseihin. Kutakin 
näytettä kerättiin analysoitavaksi 2,5-3,5 kg . 
Tapauksesta riippuen koko näytemäärä edustaa 
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vasaralla irrotettua yhtä näytteenottokohtaa tai 
pieneltä alueelta kerätty,ä 3-4 osanäytteen 
yhteismäärää. Lukuunottamatta malmikriittisin pe
rustein analysoituja näytWitä analyysimateriaali 
pyrittiin ottamaan sellaisesta kali ion osasta, joka ei 
sisältänyt juoni- tai sulkeurna-ainesta ja oli mah
dollisimman rapautumaton. 
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Kuva 3. Kivilajien tyyppinäytteistä analysoidut alkuaineet, analyysimenetelmät ja määritysrajat. XRF = 
röngenfuoresenssispektrometria , NAA = neutroniaktivointia,nalyysi . , . 
Fig. 3, Chemical components analysed from representatlve rock samples wuh analyt,lcal, method ~sed and 
detection limits for elements. XRF = X-ray fluorescence spectrometry, NM = Neutron acllvallon analysIs. 
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Taulukko 1. Mineralisoituneista profllieista analysoidut alkuaineet, analyysirnenetelmät ja määritysrajat. Profiilinirnen yhteydessä on hakasulkeissa ilmoitettu tutkittujen 
näytteiden lukumäärä. NAA = neutroniaktivointianalyysi, XRF = röntgenfluoresenssispektrometria, ICP = plasmaemissiospektrometria, AAS = atomiabsorptiospektrometria 
Table I . Chemical components analysed from mineralised profiles with analytical method used and detection limits for elements. Number of samples studied is noted in brackets 
after the profile name. NAA = Neutron activation analysis, XRF = X-ray fluorescence spectrometry, ICP = Inductively coupled plasma emission spectrometry, AAS = Atomic 
absorption spectrometry. 
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Projektin henkilökunta murskasi ja kahtioitti 
palanäytteet Geologian tutkimuskeskuksen mine
ralogisen laboratorion murskaamossa. Kustakin 
näytteestä raekooltaan alle yhden millimetrin 
mursketta lähetettiin analysoitavaksi noin 100 
grammaa. Näytteet analysoi kanadalainen X-Ray 
Assay Laboratories Limited -yhtiö ja niistä tutkit
tiin 46 eri alkuaineen pitoisuudet (kuva 3) sekä 
lisäksi ferroraudan ja hehkutushäviön määrät. 
Näytteiden pääkomponenttien (Si02, Ti02, A120 3, 
F~03 ' MnO, MgO, CaO, N~O, K20 , P20 S) 

pitoisuudet määritettiin röntgenfluoresenssi
spektrometrisesti sulatebriketistä. Hivenalku
aineista Ba, Bi, Cu, Pb, Mo, Nb, Ni, Rb, Se, Sr, 
S, TI , Sn, Ti , W , Y, Zn ja Zr analysoitiin 
röntgenfluoresenssispektrometrisesti puristebri
keteistä. N eutroniaktivointianal yysein määritettiin 
alkuaineiden Sb, As , Ce, Cs, Cr, Co , Eu, Au , Hf, 
La, Lu , Nd , Sm, Sc, Ta, Tb, Tb, U, W, ja Yb 
pitoisuudet. 

Vasaralla otettujen palanäytteiden ohella pro
jektin toimesta analysoitiin kairaamalla saatuja 
profiilinäytteitä sekä poraamalla otettuja pinta
profi iI inäytteitä. Profiilinäytteiden analysoinnilla 
selvitettiin etupäässä metallisten alkuaineiden 
jakautumista mineral isoituneissa vyöhykkeissä. 
Useimmat kairatut näytteet analysoitiin malmin
etsintäorganisaatioiden jauhamasta materiaalista. 
Projektin poraamat näytteet sekä projektin käyt
töön luovutetut murskeet jauhettiin analyysi-

hienouteen Geologian tutkimuskeskuksen kallio
peräosaston murskaamossa. Profiilinäytteiden 
analysoinnissa käytettiin Valtion teknillisen 
tutkimuskeskuksen (VTT) , X-Ray Assay Labora
tories Limited -yhtiön (XRAL) sekä Helsingin 
yliopiston geologian laitoksen (HU) laborato
rioiden analyysipalveluita . Käytetyt analyysi
menetelmät olivat ne troniaktivointianalyyseja 
(VTT, XRAL) , röntgenfuoresenssispektrometrisia 
analyyseja (XRAL) ja plasmaemissiospektro
metrisia analyyseja (XRI\L, HU) . Analysoidut 
alkuaineet vaihtelevat kohteittain. Kaikista pro
fiileista on kuitenkin tutkittu Sb-, Fe-, Cr-, Cu-, 
Ni-, Co-, Zn-, Pb-, Mo-, As-, W-, Sn- ja Au
pitoisuudet. Tutkittujen profiilien ja analysoitujen 
näytteiden lukumäärä sekä analysoidut alkuaineet, 
analyysimenetelmät ja määritysrajat on tiivistetty 
taulukkoon 1. 

Oman analyysimateriaalin ohella projektin 
käytettävissä on ollut myös tuloksia Outokumpu
yhtymän ja Oy Lohja Ab:n malminetsintä
organisaatioiden teettämistä analyyseista. Nämä 
analyysit on tehty atomiabsorbtiospektrometrisesti 
sekä neutroniaktivoinnein. 

Profiilinäytteiden anal ysointiin on käytetty 
melkoista kirjoa erilaisia analyysimenetelmiä. 
Syynä tähän on ollut ensi sijaisesti taloudelliset 
tekijät, mutta myös pyrlkimys mahdollisimman 
tarkkoihin tuloksiin muutamien profiilien koh
dalla. 

Analyysitulosten luotettavuus 

Analyysitulosten luotettavuus on sidoksissa 
kivinäytteen ottotapaan, analyysinäytteen valmis
tustapaan ja anal yysimenetel män tarkkuuteen . 
Analysoitavan näytteen todellisten alkuaine
pitoisuuksien määrittämistä vaikeuttavat näytteen 
murskauksessa ja jauhatuksessa todennäköisesti 
syntyvät kontaminaatiot . Murskausvaiheessa 
kontaminoituminen tapahtuu osittain metallipalojen 
lohkeamisena murskaimien leuoista ja teloista. 
Kontaminoituminen on siten satunnaista, eikä sitä 
voi systemaattisesti huomioida analyysituloksissa. 
J auhatuksessa syntyvä kontaminaatio on seurausta 
jauhatuspannujen kulumisesta ja on luonteeltaan 
systemaattista, jos jauhatusaika ja jauhettava 
näytemäärä säilyvät samoina. 

Projektin näytteiden murskaukseen käytetyn 
leukamurskaimen terästä tehtyjen analyysien 
perusteella terä sisältää huomattavia pitoisuuksia 
muun muassa rautaa, mangaania ja kromia. 
Lisäksi terissä todettiin olevan anomaalisia pitoi
suuksia nikkeliä ja uraania. Käytetystä tela
murskaimesta puolestaan todettiin, että telat 
sisältävät muun muassa rautaa, mangaania ja 
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kromia sekä hieman nikkeliä ja magnesiumia. 
Tutkimuskohteiden pääknvilajeista analysoidut 
tyyppinäytteet jauhatettiin akaattimyllyssä X-Ray 
Assay Laboratories LimitE~ -yhtiössä. Laborato
rion i1moituksen mukaan käytetty jauhatusmene
telmä voi nostaa Si02-pitoisuustasoa jopa 0,3 p-% 
näytteen todellista pitoisuutta suuremmaksi. 
Profiilinäytteiden jauhatukseen käytetyistä hiili
teräspannuista ei oie tehty kemiallisia analyyseja, 
mutta niistä on odotettatvissa lähinnä raudan 
kontaminoitumista. Nurmi ja kumppanit (1984) 
toteavat Siebtechnik AG:n ruostumattomasta 
teräspannusta, että pannusta irtoaa näytteeseen 
jauhatuksessa rautaa noin 0., 13-D,30 p-%. 

Analyysitulosten luotettavuutta on tutkittu sekä 
tyyppinäytteiden että profiilinäytteiden toisto
analyysein. Analyysien perusteella vahvistui se 
kokemusperäinen olettamus , että analyysitulos 
toistuu useimmiten alle 10 % erolla toisto
analyysien keskilukuun (mediaaniin), mikäli tutkit
tavan komponentin odotettavissa olevan pitoisuus
tason ja analyysimenetelmän määritysrajan välinen 
ero on ainakin kymmenkertainen. 
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Kuva 4 . 13 näytteen alkuainepitoisuuksien toistuvuus eri laboratorioiden analyysituloksissa . Kunkin 
näytteen analyysien suhteellinen ero mediaanituloksiin on esitetty murtoviivalla . XRAL = X-Ray 
Assay Laboratories Limited , HU Helsingin yliopisto, OKU Outokumpu yhtymä, 
geoanalyyttinen laboratorio. 
Fig. 4. Reproducibility of analytica/ resu/ts for 13 sampies. Proportional differences from median 
res/dts for each sampie are shown with a jagged line . XRAL = X-Ray Assay Laboratories Limited, 
HU = University of He/sinki, OKU = Outokumpu Group, Geoanalytical Laboratory. 
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! aulukko 2. Eri labo ratorioissa toistettujen analyysien mediaanipitoisuuksien vaihteluväli t sekä laboratorioiden 
limoittam.at I?ää~itysrajat . kulleki~ . vertailu.ssa mukana olevalle komponentille. Oksidit on ilmoitettu paino
pr~s~nttema Ja hlvenalkuameet mlljo~naso sma. X~AL = X-Ra~ Assay Laboratories Limited , HU = Helsingin 
yliOPlstO, OKU = Outokumpu yhtyma, geoanalyyttmen laboratono . 
Table 2 .. Variance of media~ obtained ./rom analytical results, and detection limits f or components. Oxides are 
marked In per cent, others In ppm. XRAL = X-Ray Assay Laboratories Limited, HU = llniversity of Helsinki, 
OKU = Outokumpu Group, Geoanalytical Laboratory. 

Si02 Ti02 A1i>3 Fe203 
Variance (Md) 50.3.{i9.9 0.53·1.27 13.6·18.7 4.86·14.1 
XRAL 0.01 0.01 0.01 0.01 
HU 0.014 0.0014 0.018 0.003 

OKU 0.01 0.002 0.01 0.01 

Rb Sr Ba Zr Cr 

Variance (Md) 12.7-125 195-544 156-722 75-256 28-470 

XRAL 2 2 20 3 2 

HU 10 3 0.7 10 1 

OKU 5 3 20 8 14 

Tyyppinäytteiden analyysitulosten laatu tarkis
tettiin toistamalla 13 petrografisesti koostumuk
seltaan erilaisen näytteen analysointi kolmessa eri 
laboratoriossa . Normaalin kuvassa 3 esitetyn 
analyysimenettelyn lisäksi näytteet analysoitiin 
plasmaemissiospektrometrisesti Helsingin yliopis
tossa laitekokonaisuudella Jobin Yvon 70 Plus ja 
röntgenfuoresenssispektrometrisesti Outokumpu
yhtymän geoanalyyttisessä laboratoriossa laitteella 
Philips PW 1400. Plasmaspektrometrisissa ana
Iyyseissa näyte hajoitettiin LiB04 :11a sulatteeksi 
sekä HF + HCI04 -happoseoksella liuokseksi. 
Pääkomponentit sekä kromi ja zirkoni analysoitiin 
sulatteesta tehdystä liuoksesta. Hivenalkuaine
pitoisuudet määritettiin happoseoksesta tehdystä 
liuoksesta. Röntgenfluoresenssispektrometrisiin 
analyyseihin käytettiin Outokumpu-yhtymän geo
analyyttisen laboratorion tarjoamaa MP11-analy
sointiohjelmaa. 

Tyyppinäytteiden eri laboratorioissa määritet
tyjen alkuaineiden keskinäisiä suhteellisia pitoi
suuseroja on havainnollistettu kuvassa 4. Kuvasta 
nähdään, että XRAL-analyysit ovat lähellä 
mediaanituloksia lukuunottamatta kuparin ja Iyijyn 
analyyseja. HU-analyysit ovat useimmiten edus
tavia lukuunottamatta Iyijyn analyysituloksia. 
OKU-analyyseista pääkomponettien ja rubidiumin , 
strontiumin, bariumin, zirkonin sekä sinkin ana
Iyysit ovat onnistuneet hyvin. Useimmat epä
onnistuneet pitoisuusmääritykset selittyvät ver
taamalla taulukon 2 alkuaineiden mediaani
pitoisuuksien vaihteluvälejä ja kyseessä olevan 
laboratorion ilmoittamia määritysrajoja. Taulukon 
2 perusteella kaikkien laboratorioiden Iyijyn 
pitoisuusmääritykset on asetettava kyseenalaiseksi, 

MnO MgO CaO N"20 K20 P20 5 
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vaikka Outokumpu-yhtymän tulokset melko 
systemaattisesti edustavat toistoanalyysien medi
aania. Outokumpu-yhtymän geoanalyyttisen labo
ratorion röntgenfluoresenss ispektrometristen pää
alkuaineanalyysien toistuvuutta on tutkinut myös 
Kähkönen (1989 , s. 12). 

Analyysilaboratorioiden kesken havaittiin myös 
joitakin tasoeroja, jotka näkyvät kuvassa 4 
muutamien alkuaineanalyysien systemaattisena 
poikkeamana mediaaniarvosta (esim. P20 S OKU
diagrammissa). Kuvassa 5 on esitetty toisto
analyysitutkimus 59 profiilinäytteestä. Kukin näyte 
on analysoitu Valtion tl;!knillisessä tutkimus
keskuksessa, Outokumpu-yhtymän geoanalyyt
tisessa laboratoriossa ja X-Ray Assay Laboratories 
Limited -yhtiössä. Diagrammeja vertailemalla 
nähdään, että VTT:n analysoimat volframi
pitoisuudet ovat systemaattisesti alhaisempia kuin 
XRAL-analyysitulokset. Toisaalta XRAL-analyysit 
ja Outokumpu-yhtymän tekemät volframianalyysit 
vastaavat melko hyvin toisiaan. 

Yleisesti tehdyistä profi ilinäytteiden metallien 
toistoanalyyseista voidaan todeta, että anomaaliset 
näytteet osoittavat poikkeuksetta kohonneita 
pitoisuusarvoja menetelmästä riippumatta. Eri 
menetelmin saadut pitoisuuslukemat voivat sen 
sijaan poiketa selvästikin to isistaan. Syinä eroihin 
ovat menetelmien tarkkuUlserot pienillä pitoi
suuksilla, systemaattiset poikkeamat sekä näyte
käsittelystä aiheutuvat virheet. Esimerkiksi 
plasmaspetrometriset analyysit ovat alttiita näyt
teen osittaiselle liukenemiselle ja haihtumiselle, 
mitkä analyysituloksissa voivat näkyä muun 
muassa liian alhaisina As-, Ba-, Cr-, Sb-, Sn-, 
Ta-, W-, V- ja Zr-pitoisuuksina. 
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Kuva 5. Korrelaatiodiagrammit kullalle, volframille ja arseenille. 59 näytettä on analysoitu neutroni
aktivoinnein (Valtion teknillinen tutkll1uskeskus , VTT; X-Ray Assay Laboratories Limited, XRAL) ja 
atomiabsorbtiospektrometrisesti (Outokumpu yhtymä, OKU) . 
Fig. 5. Correlation diagrams for gold, tungsten, and arsenic from 59 samples. Analytical methods used 
are neutron activation analysis (l'echnical Research Centre of Finland, VIT; X-Ray Assay Laboratories 
Limited, KRAL) and atomic absorption spectrometry (Oulokumpu Group, OKU). 
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Petrografinen tutkimus 

Kaikista geokemialliseen luokitteluun tarkoi
tetuista palanäytteistä teetettiin ohuthieet kemial
listen analyysitulkintojen varmentamista sekä 
mikrorakenteiden havainnointia varten . Näytteitä 
hieen tekoa varten kerättiin myös pelkästään 
silmämääräisten havaintojen ja kivilajien nimeä
misen vuoksi. Kaikkiaan näitä ohuthieitä kertyi 
projektin tutkittavaksi 295 kappaletta. 

Detaljikartoitusten yhteydessä näytteitä hieitä 
varten kerättiin etupäässä malmipetrologisin 
kriteerein. Lisäksi valmiita preparaatteja saatiin 
malminetsintäorganisaatioiden varastoista. KiiIlo
tettuja ohuthieitä sekä pintahieitä karttui tutkit
tavaksi kaikkiaan 177 kappaletta. Näistä 77 
kappaletta oli etsintäorganisaatioiden teettämiä. 
Malmimineralogisten tutkimusten päämääränä oli 

selvittää esiintymien malmimineralogia mahdol 
Iisimman kattavasti ja luotettavasti. Tästä syystä 
normaalin malmimikroskopoinnin perusteella 
nimetyt mineraal ifasiekset varmistettiin kval ita
tiivisin mikroanalyysein Geologian tutkimus
keskuksen malmiosaston Jeol 733 Superprobe 
-Iaitteistoon Iiitetyllä energiadispersiiviseIlä spek
trometrilla. Mikroanalysoinnin teki projektin 
henkilökunta. 

Malmimineralogisia tutkimustuloksia on jul
kaistu aijemmin vain kahdesta projektin tutkimasta 
kohteesta. Ollila ja kumppanit (1990) ovat esit
täneet Iyhyen yhteenvedon Oriveden Kutemajärven 
malmimineraalisisäIlöstä. Toisaalta Saksela (1947) 
on julkaissut petrografisia tutkimustuloksia Ylö
järven Järvenpään antimonipitoisesta esiintymästä. 

Aineiston dokumentointi 

Projektin tuottamia julkaisemattomia väli
raportteja, esitelmämateriaalia, analyysijauheita, 
hieitä, hiekortteja, kartoituslomakkeita ja karttoja 
säilytetään Helsingin yliopiston geologian laitok
sessa. Lisäksi projektin tuottama kemiallisten ana
Iyysien tulosmateriaali on talletettuna tiedostoiksi 
ja paperitulosteiksi geologian laitoksessa. Projek
tin keräämät näytteet yhdessä kenttätietojen kanssa 

on arkistoitu Helsingin yliopiston luonnontieteel
Iisen keskusmuseon geologian museon varasto
tiloihin Viikkiin . 

Tämän loppuraportin ohella projektin tuottamaa 
aineistoa käytetään tekijöiden opinnäytetöissä, 
joissa muun muassa geokemiallisten tulosten 
käsittelyyn tullaan keskitltymään tätä raporttia 
perusteeil isemmin. 
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KATSAUS ETELÄ-SUOMEN KALLIOPERÄN METALLOGENIAAN 

Metallogenisesti huomionarvoisia yksikköjä 
Etelä-Suomen kallioperässä ovat svekofenniset 
suprakrustiset kivet ja syväkivet sekä rapakivi
graniitit. Koska svekofenninen flysch-tyyppinen 
sedimentaatio ei oie kovin suosiollinen malmeja 
muodostaville prosesseille, suprakrustisten kivien 
kohdalla voidaan keskittyä vulkaanisiin kiviin sekä 
sedimentaation jälkeisiin metallisoiviin proses
seihin . 

Vanhimmat Etelä-Suomesta julkaistut koko-

naiskuvaukset ovat viime vuosisadan lopulta 
(Sederholm 1893, 1897). Ansiokas on myös 
Tigerstedtin (1893) julkaisema kartta, jossa hän 
erotti Keski-Suomen granitoidikompleksin omaksi 
yhtenäiseksi alueekseen Suomen kallioperässä. 
Uudempia synteesejä Etelä-Suomen kallioperän 
statigrafiasta ovat esittäneet muun muassa Simo
nen (1953a, 1960, 1980), Gaal (1982), Papunen ja 
Vorma (1985), Laajoki (1986) , sekä Gaal ja 
Gorbatschev (1987). 

Svekofenniset suprakrustiset kivet 

Metavulkaniitteja esiintyy Etelä-Suomessa Tam
pereen liuskevyöhykkeen pohjoisosissa ja sen 
pohjoispuolella, mutta pääasiassa svekofenniset 
liuskeet ovat vulkaanista alkuperää Heinola
Uusikaupunki-linjan eteläpuolella. Eteläiseen vyö
hykkeeseen kuuluu myös Lounais-Suomen 
leptiittialue, joka on ollut maamme kaivostoimin
nan kehto. Stratigrafisesti paksut svekofenniset 
vulkaniittijaksot sijoittuvat suprakrustisten muo
dostumien pohjaosiin (Kähkönen 1989, Mäkelä 
1989). 

Tampereen liuskevyöhykkeen pohjoisreunalla 
oleva Haverin Au-Cu -esiintymä liittyy läheisesti 
ymparolvlill tholeiittisiin metabasaltteihin ja 
laavabreksioihin (Mäkelä 1980). Esiintymän raitai
set ja massiiviset mineralisoitumat ovat kerros
tuneet Kypros-tyyppisissä vulkaanis-ekshalatii
visissa oloissa meren pohjalle. Esiintymän geo
tektoniseksi asemaksi on esitetty varhaista tholeiit
tista saarikaarisysteemiä (Kähkönen et al. 1981). 
Louhinnan kohteena Haverin esiintymä on ollut 
vuosina 1942-1960 (Mäkelä 1980). 

Leptiittivyöhykkeeseen liittyy sekä rautamuo-

dostumia että sulfidisia Cu-Zn-Fe ja Zn-Pb-Ag -
esiintymiä (Mäkelä 1989). Sekä massiivisten 
sulfidiesiintymien että apatiittiköyhien rautaesiin
tymien on todettu olevan vulkaanis-ekshalatiivisia 
alkuperältään (Latvalahti 1979, Keinänen 1981), 
joten mineralisoitumiset ovat tapahtuneet 
hydrotermisen aktiivisuuden seurauksena intensii
visen pyroklastisen purkaustoiminnan jälkeen. 
Leptiittivyöhykkeessä on louhittu useita esiin
tymiä. Merkittävää toimintaa on ollut muun 
muassa Jussarön, Orijärven, Aijalan ja Metsä
montun kaivoksissa. 

Lukuisten kerrostumisaikaisten vulkaanis-
ekshalatiivisten muodostumien lisäksi Etelä
Suomen suprakrustisissa kivissä on monia viitteitä 
alueellisen päädeformaatiovaiheen aikana tai sen 
jälkeen syntyneistä mineralisoitumista. Näitä 
esiintymiä ovat muun muassa kontaktikarsi
esiintymät sekä hydrotermisen aktiivisuuden 
seurauksena syntyneet meso- ja epitermiset mine
ralisoitumat. Yleensä esiintymillä on läheinen 
yhteys svekofenniseen granitoidiplutonismiin tai 
rapakivimagmatismiin . 

Synkinemaattiset mafiset ja ultramafiset intruusiot 

Svekokarjalaisella kallioperäalueella mafiset ja 
ultramafiset intruusiot asettuvat pääasiassa kah
delle vyöhykkeelle, jotka ovat Kotalahti-Hitura
ja Pori-Kylmäkoski-vyöhyke. Intruusioiden 
määrä svekofennideilla on mitätön verrattuna 
granitoidien määrään (papunen ja Vorma 1985), 
vaikka mainittujen vyöhykkeiden lisäksi 
intruusioita esiintyy myös Keski-Suomen 
granitoidikompleksin ympärillä. Mafiset ja 
ultramafiset intruusiot ovat asettuneet paikoilleen 
orogenian varhaisessa vaiheessa ja sijaitsevat nyt 
voimakkaasti migmatiittiutuneessa 
kiillegneissiympäristössä (Papunen ja Vorma 
1985) . Kotalahden ja Kylmäkosken vyöhykkeillä 
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intruusiot ovat työntyneet diapiireina 
pystyasentoisen strike-slip -siirrossysteemin 
paineminimejä pitkin (Gaal 1985) ja niiden on 
tulkittu edustavan tholeiittisen saarikaaren syvälle 
erodoituneita osia (Gaal 1990). 

Maamme tärkeimmät nikkeli-kupariesiintymät 
sijaitsevat tämän tyypin intruusioissa. Esiintymien 
mineralisoitumat ovat alkuperältään ortomagmaat
tisia ja rakenteeltaan pirotteisia, verkkorakenteisia, 
breksioita tai massiivisia. Etelä-Suomessa on yksi 
louhinnassa oleva ja kolme loppuunlouhittua 
tämän tyypin esiintymää. Tuottoisin Etelä-Suomen 
Ni-Cu -esiintymistä sijaitsee Vammalan Stormissa, 
jossa täysimittainen tuotanto alkoi vuonna 1978 



(Häkli ja Vormisto 1985). Lappeenrannan poh
joispuolella sijaitsevia Telkkälän ja Kitulan esiin
tymiä on louhittu muun muassa vuosina 1969--

1970 (Häkli 1985). Vammalasta kaakkoon sijait
seva Kylmäkosken esiintymä louhittiin vuosina 
1971-1974 (papunen 1985). 

Syn- ja myöhäiskinemaattiset granitoidit 

Svekokarjalaisen orogenian syn- ja myöhäis
kinemaattiset granitoidit kattavat Etelä-Suomen 
kallioperästä suuren osan. Iältään synkinemaattiset 
granitoidit ovat lähes samanikäisiä svekofennisten 
metavulkaniittien kanssa (esim. Kähkönen et al. 
1989). 

Suurin osa Keski-Suomen granitoidikomplek
sista koostuu synkinemaattisista granitoideista. 
Synkinemaattisia granitoideja esiintyy myös vaih
televan kokoisina intruusioina liuskevyöhykkeissä. 
Granitoidit ovat kalkkialkalisia ja vastaavat koos
tumukseltaan fanerotsooisia I-tyypin granitoideja 
(Chappell ja White 1974), ja ovat ilmeisesti 
intrudoituneet Andino-tyyppiseen kaariympä
ristöön (Nurmi ja Haapala 1986). Granitoidien 
yleisin intrudoitumismekanismi lienee ollut dia
piirinen, jolloin magmojen liike on kiinteässä 
yhteydessä alueelliseen jännityskenttään (Nironen 
1989a). 

Synkinemaattisiin granitoideihin liittyy lukuisia 
porfyyrityyppisiä esiintymiä, jotka voidaan 
luokitella Mo, Cu, Mo-Cu, Cu-Au ja Cu-W -tyyp
pisiin esiintymiin (Nurmi et al. 1984). Mine
ralisoitumistyypit ovat raontäyte, breksia ja 
stockwork. Synkinemaattisten tonaliittien ja sub
vulkaanisten intermediääristen intruusioiden 
läheisyydessä on lisäksi joitakin kvartsijuoniin ja 
hiertovyöhykkeisiin läheisesti liittyviä kulta
esiintymiä (Nurmi et al. 1991). Keski-Suomen 

granitoidikompleksista on todettu vain pieniä Cu, 
As, Zn, Pb, Mo ja Sn mineralisoitumia, jotka 
mineraaliseurueiden perusteella ovat syntyneet 
korkeammassa lämpötilassa ja paineessa kuin 
liuskevyöhykkeiden intruusioihin liittyvät esiin
tymät (Nurmi ja Haapala 1986). Suomessa ainoa 
hyödynnetty porfyyrityypin esiintymä on 
Ylöjärven Cu-W -kaivo8, jossa kaivostoiminta 
päättyi 1966 (Himmi et al. 1979). 

Myöhäiskinemaattisten graniittien alueellinen 
jakautuminen Etelä-Suomessa on melko epäselvä. 
Erityisen yleisiä nämä graniitit kuitenkin ovat 
Keski-Suomen granitoidikompleksin eteläpuolella . 
Graniitit ovat usein peralumiinisia ja omaavat 
selviä fanerotsooisten S-tyypin graniittien 
(määritelmä: Chappell ja White 1974) piirteitä 
(Nurmi ja Haapala 1986). Graniittien pääkompo
nenttisuhteet ovat lähellä rninimisulan koostumusta 
ja magmat ovat olleet volatiilirikkaita (Korsman 
1977). Magmat eivät juurikaan oie kohonneet 
diapiireina. 

Myöhäiskinemaattiset graniitit eivät vaikuta 
metallogenisesti kovin mielenkiintoisilta, vain 
joitakin niihin liittyviä U- ja Mo-mineralisoitumia 
tunnetaan . Sen sijaan myöhäiskinemaattisiin 
graniitteihin liittyviin pj~gmatiitteihin voi kyt
keytyä Li, Be, B, P, Nb, Ta, Sn ja RE
alkuaineiden mineralisoitumista (Nurmi ja Haapala 
1986). 

Rapaki vigraniitit 

Rapakivigraniitit edustavat kallioperämme 
anorogeemsla graniitteja. Niiden esiintymis
vyöhyke ylittää Etelä-Suomen jatkuen kaakossa 
Ukrainassa ja lännessä Grönlannissa sekä Labra
dorin niemimaalla (Haapala 1985). Geokemial
lisesti luokiteltuina rapakivet ovat nUn sanottuja 
A-tyypin graniitteja (määritelmä: Coll ins et al. 
1982), joiden intrudoituminen on kytkeytynyt 
suuriin kuoressa tapahtuneisiin lohkoliikuntoihin 
(Rämö ja Haapala 1991). Rapakivikomplekseille 
luonteenomaista on myös, että saman intruusion 
sisällä saattaa olla hyvin eri-ikäisiä faaseja. 
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Malminetsinnällisesti huomionarvoisia ovat 
rapakiviplutonien myöhäiset topaasipitoiset intruu
siofaasit, joihin voi liittyä greisen-tyyppisiä tina
ja polymetallisia (Sn-Be-W-Zn-Pb-Cu) mine
ralisoitumia (Nurmi ja Ha.apala 1986). Esiintymiä 
tunnetaan Eurajoelta (Haapala 1977a), Ahvenan
maalta (Bergman 1981), Kotkasta (Haapala 
1977b), Heinolan maalaiskunnasta (Eden 1991) ja 
Pitkärannasta (Eskola 1951). Esiintymistä Pitkä
rantaa louhittiin tinan, kuparin ja raudan vuoksi jo 
vuosisadan vaihteen molemmin puolin (palmunen 
1939). 



PROJEKTIKOHTEIDEN AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Tammijärvi, Luhanka 

Luhangan Tammijärven alueen arseenikiisu
pitoiset kvartsijuonet ja useat kiisupitoiset irto
lohkareet ovat olleet syynä alueen toistuviin 
tutkimustöihin . Mineralisoitumista on toistuvasti 
todettu runsaasti viitteitä kuparista, sinkistä, lyi
jystä, kullasta ja hopeasta. Ensimmäisen kerran 
alue on ollut vallattuna 1947-1951 (Geologinen 
tutkimuslaitos), jolloin alueella tehtiin ensimmäiset 
kairaukset ja kartoitustutkimukset. Kohde on ollut 
uudelleen Geologian tutkimuskeskuksen valtauk
sessa vuosina 1979-1986. 1950- ja 1960-1uvuilla 
Tammijärven mineralisoitumaa ja sen ympäristöä 
ovat tutkineet lisäksi Rautaruukki Oy ja Outo
kumpu Oy. 

Vuonna 1978 alkaneissa tutkimuksissa Geo
logian tutkimuskeskus selvitti lähinnä kohteen 
tina- ja volframianomalioiden suuruutta ja levin
neisyyttä. Tutkimukset sisälsivät lohkare-etsintää, 
geologista kartoitusta, geofysikaalisia mittauksia, 
moreeni- ja paljastumanäytteenottoa sekä 25 reikää 
käsittäneen syväkairausohjelman (Lind mark 1988). 
Näyteprofiilia kairauksista kertyi noin neljä kilo
metriä. 

Tammijärven alueen grafiittipitoisia liuskeita on 
tutkittu hiilen mahdollista hyötykäyttöä silmällä 
pitäen. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan tältä 
osin oIe rohkaisevia (Sarapää 1984). 

Kutemajärvi, Orivesi 

Oriveden Kutemajärven esiintymällä on vaihei
kas tutkimushistoria. Viento Oy varasi kohteen 
1946 ja hyödynnettäväksi mineraaliksi ilmoitettiin 
kaoliini. Saman vuoden kuluessa varaus siirtyi 
Renlundin Tiili Oy:lle, joka teki alueelle myös 
valtauksen. Oy Renlund Ab:hen fuusiotunut 
Renlundin Tiili Oy menetti kaivospiirinsä vuoden 
1957 lopulla, koska serisiitin ja kaoliinin 
hyödyntämistä ei aloitettu 10 vuoden kuluessa 
hakemuksesta. 

Vuosina 1958-1961 alue oli kaoliinin vuoksi 
yksityishenkilön valtaamana. Valtausaluetta tutki 
serisiitin vuoksi myös Suomen Mineraali Oy, 
jonka Metsähallituksen kanssa tekemä tutkimus
sopimus irtisanottiin yrityskaupan myötä sopi
musosapuoleksi tulleen Paraisten Kalkkivuori 
Oy:n toimesta vuonna 1964. 

Kemira Oy haki tutkimuskohteeseen varauksen 
1966 ja valtasi sen vuotta myöhemmin. Kemira Oy 
teki ensimmäiset yksityiskohtaiset geologiset 
tutkimukset Kutemajärven alueelta. Aluksi yhtiön 
pyrkimyksenä oli hyödyntää serisiitin kaliumia ja 
alumiinia. Myös topaasin hyötykäyttöä tulen-

kestävien materiaalien raaka-aineina tutkittiin. 
Myöhemmin muutamien analysoitujen näytteiden 
korkeat fluoripitoisuudet herättivät mielenkiinnon 
jalometallitutkimuksiin. Nämäkään tutkimukset 
eivät olleet rohkaisevia ja Kemira Oy:n valtaus 
esiintymään päättyi vuoden 1974 lopulla. 

Vuotta myöhemmin Oy Lohja Ab:n malmin
etsintä varasi tutkimuskohteen ja vuonna 1976 
myös valtasi sen. Aluksi yhtiö tutki täyteaineiden 
valmistusmahdollisuuksia kiilleraaka-aineista. Tut
kimukset sisälsivät kartoitusta, näytteenottoa ja 
rikastuskokeita. Syksyllä 1981 yhtiö aloitti 
Kutemajärven alueella metallisen malmin etsinnät. 
Kohteen litogeokemiallinen kartoitus tehtiin 
yhteistyönä Helsingin yliopiston geologian laitok
sen Etelä-Suomen porfyyrityyppisiä metall i
esiintymiä tutkineen projektin kanssa (Nurmi et al. 
1984). Kesällä 1982 yhtiö aloitti alueella 
kairausohjelman, jota seurasi perusteellinen lito
geokemiallinen ja geofysikaalinen kartoitus. 
Syväkairattua näytemateriaalia kertyi ohjelman 
kuluessa kaikkiaan 15 kilometriä. 

Ahvenlammi, Kangasala 

Kvartsijuonten sisältämä scheeliitti, rikkikiisu 
ja arseenikiisu ovat aiheuttaneet Ahvenlammin 
alueen tutkimustyöt. Kimmokkeen tutkimuksille 
antoi elokuussa 1983 lähetetty kansannäyte. 
Maastotarkistusten perusteella kohde vallattiin 
Geologian tutkimuskeskuksen toimesta vuoden 
1984 lopussa. Valtauksesta luovuttiin vuoden
vaihteessa 1986--1987. 
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Vuosina 1983-1985 tehdyt tutkimukset käsit
tivät alueen kallioperän kartoitusta, lohkare
etsintää, moreeninäytteenottoa, petro- ja geo
fysikaalisia mittauksia sekä syväkairaustöitä 
(Lind mark 1987). Geofysikaaliset maasto
mittaukset käsittivät sähköisiä, magneettisia, 
gravimetrisia ja indusoitu polaroituvuusmittauksia. 
Lisäksi muutamasta kairanreiästä mitattiin suskep-



tibiliteetti, ominaisvastus ja säteily (Jokinen 
1987). Valtausaikana toteutettu kairausohjelma 

käsitti 18 reikää, joista ertyi näytemateriaalia 
yhteensä noin kolme kilometriä . 

Järvenpää, Ylöjärvi 

Ylöjärven Järvenpään mineralisaatio löydettiin 
irtokivestä lähetetyn rikkikiisupitoisen kansan
näytteen perusteella vuonna 1937, jolloin Geo
loginen tutkimuslaitos aloitti kohteella vuoteen 
1947 saakka kestäneet tutkimustyöt. Tutkimukset 
pitkittyivät, koska alueelta löydettyjen malmi
lohkareiden avulla paikallistettiin Parosjärven 
esiintymä. Oy Lohja Ab aloitti 1980-luvulla Tam
pereen liuskevyöhykkeellä laajat kultatutkimukset. 
Tässä yhteydessä Oy Lohja Ab valtasi Järvenpään 
mineralisaation uudelleen. 

Vuosien 1937-1947 tutkimukset käsittivät 

esiintymän lähiympäristön kartoitusta, mag
neettisia ja sähköisiä mittauksia sekä 11 relan 
(noin 1600 metriä) syväkairausohjelman. Vuonna 
1940 kohteen todettiin sisältävän satunnaisesti 
suuriakin kulta- ja hope.apitoisuuksia (Kahma 
1947). Vuonna 1983 alkaneet tutkimukset sisäl
sivät geologista ja litogeokemiallista kartoitusta 
sekä geofysikaalisia mittauksia. Litogeokemial
linen näytteenotto tehtiin pintanäytteenottona sekä 
analysoimalla uudelleen vanhoja kairasydän
näytteitä. 

Isovesi, Suodenniemi 

Ensimmäinen viite Isoveden kultaminerali
soitumasta saatiin Outokumpu Oy:lle vuonna 1957 
lähetetyn kulta- ja arseenikiisupitoisen kansan
näytteen perusteella. Vuonna 1967 Outokumpu Oy 
löysi myöhemrnin jatkotutkimuksiin johtaneen kar
rettuneen metavulkaniittipaljastuman. Outokumpu 
Finnmines Oy:n valtaamana tutkimuskohde on 
ollut vuosina 1985-1991. 

Vuosina 1984-1986 kohteella tehtiin Outo
kumpu-yhtymän toimesta tarkempia tutkimuksia, 
jotka käsittivät uranäytteenottoa, geofysikaalisia ja 

petrofysikaalisia mittauksia sekä syväkairausta. 
Geofysikaaliset mittaukset sisälsivät sähköisiä ja 
magneettisia profiilimittaulcsia sekä koordinaa
tistoon kytkettyjä magneettisia verkkomittauksia. 
Kohteelle suunniteltu kairausohjelma toteutettiin 
talvella 1985-1986 ja se sisälsi kuusi reikää, 
joiden yhteenlaskettu kairauspituus oli hieman yli 
500 metriä. Uranäytteenotolla tutkitun paljastuman 
kohtalaisen hyviä kultapitoisuuksia ei tavattu 
kairatuista näytteistä, muuten kuin yksittäisinä 
anomalioina (lsomäki 1988). 

Jokisivu, Huittinen 

Vihjeitä J okisivun mineralisaatiosta saatiin 
vuonna 1964 Huittisten kunnan ja Outokumpu 
Oy:n järjestämän malminetsintäkilpailun tulok
sena. Tuolloin Jokisivun Kujankallion läheisyy
destä lähetetystä kivinäytteestä analysoitiin selvästi 
anomaalisia pitoisuuksia kultaa ja arseenia. 
Vuonna 1984 samasta paikasta lähetettiin uusi 
kultaa sisältänyt kvartsikivinäyte, jonka seurauk
sena Outokumpu Finnmines Oy valtasi kriittisen 
alueen vuonna 1985. Yhtiön tutkimustoiminta 
alueella jatkuu edeIleen. 

Vuosina 1985-1988 yhtiön tutkimustyöt ovat 
käsittäneet muun muassa alueen detalji- ja 
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paljastumakartoituksia, profiilinäytteenottoa sekä 
poraamalla että räjäyttärnällä, geofysikaalisia 
mittauksia ja syväkairauksia. Näyteprofiileja on 
tehty kaikkiaan 27 kappaletta. Geofysikaaliset 
mittaukset ovat käsittäneet indusoitu polaroi
tuvuus- ja magneettisia maastomittauksia. Syvä
kairausohjelma käsitti seitsemän reikää, joista 
saadun näytemäärän yhteispituus on noin 550 
metriä. Näytteiden petrografisilla ja kemiallisilla 
tutkimuksilla on voitu tod,eta, että ne sisältävät 
paikoin huomattavan korkeita pitoisuuksia kultaa, 
joka raekooltaan voi olla silminhavaittavaa 
(Kinnunen 1988). 



TUTKIMUKSET PROJEKTIKOHTEILLA 

Tammijärvi, Luhanka 

Luhangan Tammijärven volframi- ja tina
mineralisaatiot sijaitsevat Päijänteen itäpuolella 
Tammijärven kyläkeskuksesta lounaaseen kartta
lehden 3122 06 alueella. 

Geologisesti Tammijärven esiintymät sijoittuvat 
Tampereen liuskevyöhykkeen äärimmäisille itäi
sille jatkeille. Keski-Suomen granitoidikomplek
siin kuuluvat, Tammijärven liuskevyöhykettä 
ympäröivät syväkivilajit ovat karttalehtialueen 
3122 pääkivilajeja. Lisäksi muutamat sveko
karjalaisen orogenian syn- ja myöhäiskinemaattiset 
granodioriittiset intruusiot halkovat Tammijärven 
liuskevyöhykettä. Tutkimusalueen kivilajeja ovat 
kuvanneet muun muassa Karppanen (1970), 
Nironen (1985), Kallio (1986) sekä Nironen ja 
Bateman (1989) . Tammijärven liuskevyöhykettä 
leikkaavista Hernemäen ja Sydänmaan intruu
sioista ovat geokemiallisia tuloksia julkaisseet 
Nurmi et al. (1984) , Kallio (1986) sekä Nironen ja 
Bateman (1989) . Lehden 3122 kallioperäkartta on 
julkaistu vuonna 1982 (Kallio 1982). 

Kallioperä 

Tammijärven alueen suprakrustiset kivet 
voidaan luokitella kolmeen ryhmään (kuva 6). 
Kaakkoisosissa vallitsevat grauvakkaliuskeet. 
Luoteis- ja pohjoisosissa pääkivilajeina ovat vaih
televasti metamorfoituneet meta-arkoosit ja felsiset 
metavulkaniitit. Näiden yksiköiden väliin jää vaih
televasti tektonisoitunut uraliitti- ja plagioklaasi
porfyriiteista sekä mafisista liuskeista koostuva 
jakso. 

Metagrauvakat 

Metagrauvakat ovat sedimenttirakenteidensa ja 
mineraalikoostumustensa perusteella tyypillisiä 
turbidiittisedimenttejä ja niissä on psammiittinen 
tyyppi vallitseva. Peliittiset ja konglomeraattiset 
horisontit ovat myös yleisiä. Erityisesti konglome
raattisia horisontteja on grauvakkaliuskevyöhyk
keen luoteisosissa lähellä kiillepitoisia meta
arkooseja ja mafisia metavulkaniitteja . 

Metagrauvakoiden muodostumansisäiset kong
lomeraatit ja breksiat ovat todisteena sedimentti
vyöryistä. Myös slumping-liukumat ja sedimen
taation aikaiset siirrokset ovat säilyneet. Yksit
täiset peliittilinssit paksuissa psammiittikerroksissa 
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ovat yleisiä. Lisäksi paksuissa kerroksissa voi olla 
karbonaattipitoisia konsentrisesti vyöhykkeisiä 
linssejä, jotka ovat syntyneet saostumalla löysän 
turbidiittipatjan onteloihin. 

Psammiittisissa metagrauvakoissa kivensirut 
ovat yleensä kvartsia, harvemmin repaleisia 
plagioklaasirakeita. Peliittien tekstuuri on liikun
noissa tapahtuneen uudelleenkiteytymisen seurauk
sena normaalisti täysin granoblastinen. Konglo
meraateissa sedimenttien klastinen rakenne näkyy 
selvästi . Pääosin monikiteiset kvartsiittipallot ovat 
alunperin olleet soraksi luokiteltavaa ainesta 
(pallokoko 0 = 1-1,5 cm). 

Grauvakkaliuskeissa on serisiitti-kvartsiliusketta 
kartta-alueen lounaisreunalla. Serisiitti-kvart
siliuskeessa ei oie näkyvissä primäärirakenteita. 
Ne ovat on voimakkaasti muuttuneita ja lukuisat 
kvartsijuonet halkovat niitä. Kiven kvartsijuonissa 
on arseenikiisua, mikä viittaa metagrauvakan voi
makkaan muuttumisen tapahtuneen samanaikaisesti 
Tammijärven alueen metallisoitumisen kanssa. 

Grajiittipitoiset liuskeet 

Grafiittipitoiset liuskeet ovat hienorakeisia, 
tiiviisti laminoituneita, pinnaltaan syöpyneitä ja 
ruosteisiksi rapautuneita kivilajeja. Ne esiintyvät 
kapeina patjoina grauvakkaliuskeissa ja usein 
niissä on sulfidipitoisia osia. Sekä grafiitti- että 
sulfidipitoiset peliitit kuvaavat merenpohjan 
rauhallisia oloja turbidiittivyöryjen välillä. 

Meta-arkoosit ja jelsiset metavulkaniitit 

Meta-arkoosit ja felsiset metavulkaniitit ovat 
vallitsevia kivilajeja Tammijärven liuskevyöhyk
keen pohjoisosissa. Meta-arkooseista tapaa sekä 
virtakerroksellisuutta että laminaatiota. Felsisissä 
metavulkaniiteissa laminaatio on tavallinen raken
ne. Paikoin vulkaniittien tiiviissä perusmassassa 
on hajarakeita ja lapilleja. Meta-arkooseissa on 
sillimaniittia tai sen pseudomorfeja (Karppanen 
1970), mikä viittaa paitsi sedimentogeeniseen 
alkuperään myös meta-arkooseissa tapahtuneeseen 
keskiasteen aluemetamorfoosiin . Meta-arkoosit 
sisältävät yleensä selvästi enemmän muskoviittia 
kuin metagrauvakat. Samoin opaakkien ja epidoo
tin määrät meta-arkooseissa kohoavat paikoin 
huomattavan suuriksi . 



3434 
6860 n=~~--~~~~~~rT~~~~~~~~~~~~--~~----~~~~~ 

6855 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~ 6855 
3434 0 2 3440 

krn 

I .. ·: 1 METAGRAUWACKE 

_ GRAPHITIC SCHIST 

META-ARKOSES AND FELSIC METAVOLCANITES 

MICA-BEARING META-ARKOSE 

SERICITIC SCHIST 

[ -I 
MAFIC AND INTERMEDIATE METAVOLCANITES 

GNEISSIC GRANODIORITE 

EQUIGRANULAR GRANODIORITE 

Kuva 6. Luhangan Tarnrnijärven alueen geologinen kartta (Karppanen 1970, rnukaillen). Tähdillä rnerkityt 
kohteet on esitetty yksityiskohtaisernrnin kuvassa 7. 
Fig. 6. Geological map 0/ Luhanka, Tammijärvi area (modified from Karppanen 1970). More detailed studies 
from localities marked with stars are sllOwn in Figure 7. 

Kiillepitoisten meta-arkoosien päävyöhyke on 
meta-arkoosien ja felsisten metavulkaniittien 
muodostatpan jakson pohjoispuolella. Kiille
pitoisissa arkooseissa on selviä alkavan uudelleen
sulamisen piirteitä. 10illakin paljastumilla kivilajia 
voi kutsua suonigneissiksi. Grauvakkaliuskeiden 
pohjoiskontaktissa olevat kiillepitoiset meta
arkoosit ovat paikoin tiiviisti laminaarisia. Usein 
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nama meta-arkoosit sisältävät tunnistettavia 
hiekka- ja soraklasteja. 

Mafiset metavuLkaniitit 

Mafiset metavulkaniitit koostuvat uraliitti
porfyriiteista, uraliitti-plagioklaasiporfyriiteista ja 



karsiamfiboliiteista, joihin liittyy pienempiä 
agglomeraattimaisia ja tuffiittimaisia osueita tai 
kerroksia. 

Uraliittiporfyriiteissa hajarakeiden läpimitta on 
tavallisesti muutamia millimetrejä. Melkoinen osa 
uraliittiporfyriiteista on lohkarelaavaa (Karppanen 
1970). Lisäksi uraliittiporfyriiteissa on todettu 
juoksu- ja tyynylaavarakenteita. Uraliittihaja
rakeita esiintyy sekä laavamurskaleissa että niiden 
välimassassa. Suurissa hajarakeissa uraliitti on 
sarvivälkettä, joskus tremoliittia. Hajarakeiden 
amfiboli on säännöllisesti yhteenkasvettunut 
opaakin ja biotiitin kanssa sekä joskus vaalean 
kiilteen kanssa. U raliittiporfyriittien titaniitti 
sisältää usein opaakkisydämen ja on tästä syystä 
tulkittavissa sekundääriseksi ilmeniitin muuttumis
tulokseksi. 

U raliitti-plagioklaasiporfyriitteja on välikerrok
sina mafisessa pääpatjassa. Kerrokset ovat usean 
metrin paksuisia ja eroavat ympäröivistä kivistä 
hajarakeiden koon ja määrän perusteella. 

Syvtikivet 

Tutkimusalueen syväkivet ovat etupäässä 
granodioriitteja. Gneissiytynyt granitoidikomp
leksi sijoittuu kuvan 6 luoteiskulmaan ja 
tasarakeinen Sydänmaan granodioriitti-intruusio 
kuvan kaakkoiskulmaan. 

Gneissiytynyt granodioriitti on asultaan massa
mainen tai pilsteinen ja pääosin tasarakeinen. Rae
kooltaan kivi on hieno- tai keskirakeinen . Grano
dioriitin ja kiillepitoisten meta-arkoosien välistä 
kontaktia on vaikea todeta. Osittain tämä johtuu 
paljastumien vähäisestä määrästä. Lisäksi grano
dioriitti ja kiillepitoiset meta-arkoosit muistuttavat 
väriltään ja asultaan toisiaan. Kallion (1986) 
mukaan granodioriitin ja liuskeiden keskinäinen 
kontakti on vähittäinen. 

Sydänmaan granodioriittistokki koostuu kol
mesta erillisestä intruusiofaasista. Stokin reuna
osissa granodioriitti on tasarakeinen, mutta stokin 
sisäosiin päin granodioriitissa yleistyvät pienet 
osittain omamuotoiset kalimaasälpä- ja plagio
klaasihajarakeet. Sydänmaan stokin kontaktit 
ympäröiviin Tammijärven liuskeisiin ovat kon
formit, ja stokkiin on syntynyt havaittava konsent
rinen liuskeisuus (Nironen ja Bateman 1989). 

Mineralisaatiot 

Tammijärven volframi-tina-kultamineralisoitu
mavyöhyke on suunnaltaan koillis-lounainen, mikä 
vastaa alueen yleistä liuskeisuussuuntaa. Minera
lisoitunut horisontti on leveydeltään noin 100 met
riä, ja pituutta vyöhykkeellä on useita kilometrejä. 
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Kriittinen vyöhyke on pitkän, sähköisten 
maastomittausten avulla paikannetun mustaliuske
horisontin luoteispuolella (kuva 6). Minerali
soituneen horisontin kvartsijuonissa on yleisesti 
arseenikiisua pirotteena sekä arseenikiisua, kupari
kiisua ja scheeliittiä sisältäviä pesäkkeitä. Myös 
kvartsijuonien ympärillä oleva metagrauvakka 
sisältää arseenikiisu- ja scheeliittipirotetta. Meta
grauvakoiden lisäksi mineralisoituneita kvartsi
juonia tavataan mafisissa ja intermediäärisissä 
metavulkaniiteissa sekä serisiitti-kvartsiliuskeessa. 

Syväkairauksien parhaat lävistykset keskittyvät 
kuvaan 6 merkittyjen paljastumien 2, 3 ja 4 
läheisyyteen . Korkeimmat volframi- ja kupari
pitoisuudet on tavattu paljastuman 4 lähelle 
kairattujen reikien sydännäytteistä. Korkein analy
soitu volframin keskipitoisuus kuuden metrin mat
kalla on 0,92 p-%. Vastaavasti korkeimmat analy
soidut kuparin ja kullan keskipitoisuudet 4,55 
metrin matkalla ovat 0,84 p-% Cu ja 0,4 ppm Au. 
Tinapitoisuudet ovat kairansydämistä tehtyjen 
analyysien perusteella mineralisaatiossa vaatimat
tomia, vaikkakin selvästi anomaalisia. Mainitulla 
4,55 metrin matkalla tinan keskipitoisuus on 0,07 
p-% (Lind mark 1988) . 

Reikäprofiilien avulla on voitu todeta, että 
mineralisoitumavyöhyke on lähes pystyasentoinen. 
Tutkitun vyöhykkeen koillisosassa (paljastumat 2 
ja 3, kuva 6) mineralisaation kaakon suuntainen 
kaade on noin 60° (Lind mark 1988). Mentäessä 
tästä noin 200 metriä lounaaseen (paljastuma 4, 
kuva 6) mineralisaation kaade muuttuu ensin 
pystyksi, minkä jälkeen kaadesuunta taas muuttuu 
noin 80° kaakkoon. Lisäksi reikäprofiileista käy 
ilmi, että mineralisoituneen vyöhykkeen 
volframipitoisuudet useimmiten pienenevät 
syvemmälle mentäessä. Tämä seikka yhdistettynä 
scheeliittipesäkkeiden hajanaiseen esiintymistapaan 
osoittaa löydetyt mineralisoitumat kooltaan pie
niksi ja pitoisuuksiltaan usein heikoiksi. 

Serisiitti-kvartsiliuskepaljastuman 6 poikki on 
porattu lyhyt soijanäyteprofiili vuonna 1986 
(Lindmark 1988). Analysoitujen näytteiden perus
teella serisiitti-kvartsiliuske sisältää vain pieneh
köjä kultapitoisuuksia (korkein analysoitu pitoi
suus: 0,3 ppm Au). Serisiitti-kvartsiliuske on 
kivilajina analoginen Oriveden Kutemajärven ja 
Ylöjärven J ärvenpään esiintymien isäntäkiviin, 
joissa heikosti mineralisoituneiden pesäkkeiden 
pitoisuudet ovat samaa luokkaa kuin Tammijärven 
serisiitti-kvartsiliuskeista analysoidut parhaat 
pitoisuudet. 

Tammijärven volframi-tina-kultamineralisoitu
mien malmimineraalit paljousjärjestyksessä ovat 
arseenikiisu, kuparikiisu, magneettikiisu, schee
liitti, stanniini, sinkkivälke, rikkikiisu ja vismutti. 
Lisäksi Tammijärven esiintymistä löytyy muun 
muassa seuraavia mineraaleja: markasiitti, tita
niitti, ilmeniitti, rutiili, herzenbergiitti, kassite-



riitti, kubaniitti, clausthaliitti, Bi-selenidi, lyijy
hohde, hessiitti, tellurovismutiitti, volynskiitti , 
elektrum, hopea, argentiitti sekä Bi-Pb ja Bi-Ag
Cu -sulfosuoloja. Esiintymien sekundäärisiä mal
mimineraaleja ovat ainakin goethiitti, limoniitti , 
kovelliini, rikkikiisu, skorodiitti, vismiitti ja 
atelestiitti. 

Arseenikiisu ja scheeliitti 

Tavallisesti arseenikiisu esiintyy mineralisoi
tuneissa pesäkkeissä suurina yhtenäisinä kide
kasaumina, joissa kiteet ovat raerajoiltaan vieras
muotoisia. Arseenikiisussa on usein pieninä 
sulkeumina muita malmimineraaleja. Lisäksi se 
sulkee Slsaansa silikaatteja, kuten biotiittia. 
Kvartsin esiintyminen yhdessä kuparikiisun kanssa 
arseenikiisun murrosraoissa on melko tavallinen 
ilmiö, joka saattaa kehittyä breksiarakenteeksi 
saakka. 

Arseenikiisu on paikoin sekundäärisesti muut
tunutta. Muuttumistuloksena esiintyy heijastus
valossa tummanharmaa rauta-arseenimineraali, 
skorodiitti sekä rikkikiisu. Skorodiittia syntyy 
arseenikiisusta oksidoitumalla alhaisissa pH
olosuhteissa (Martin Dowe ja Rimstidt 1985). 
Skorodiittikasaumia voi reunustaa arseenikiisu
kehä, jonka ikää suhteessa muuttumistapahtumaan 
on vaikea selvittää . 

Scheeliittiä esiintyy vaihtelevan kokoisina 
rakeina. Usein scheeliitti on erillään sulfidisista 

' pesäkkeistä ja on kiteytynyt hienorakeiseksi 
epätasaisesti jakautuneeksi pirotteeksi metagrauva
koihin . Tämä pirote ei kuitenkaan nosta 
isäntäkiven volframipitoisuutta merkittävästi, vaan 
kaikki analysoidut selvästi kohonneet volframi
pitoisuudet aiheutuvat scheeliittipitoisista kvartsi
juonista. 

Scheeliitti sisältää usein silikaattisia sulkeumia 
ja lisäksi myös arseenikiisu-, stanniini- ja sinkki
välkesulkeumia. Scheeliitin ohella volframia ei 
esiinny muissa malmimineraaleissa. Kaikissa tutki
tuissa tapauksissa scheeliitti oli koostumukseltaan 
puhdas Ca-volframaatti, eikä siitä voitu todeta 
powelliitin kiinteäliuosta (Ca-molybdaatti). Verrat
tuna useisiin muihin malmimineraaleihin scheeliitti 
vaikuttaa myös rapautumattomalta. 

Magneettikiisu, kuparikiisu ja sinkkivtilke 

Magneettikiisun löytää yleensä pieninä vieras
muotoisina kiteinä silikaattien joukossa tai se 
esiintyy yhdessä muiden perusmetallisulfidien 
kanssa raekasaumissa. Yleensä magneettikiisu on 
ristinikolein tarkasteltuna vain lievästi aalto
sammuva, joten se näyttää kiteytyneen ilman 
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suurta suunnattua painetta. Kuparikiisun tapaan 
magneettikiisua on kiteytynyt lähes koko minerali
soitumisen ajan . Usein magneettikiisu on lähei
sessä yhteydessä kuparikiisuun. 

Magneettikiisu on muuttunut paikoin rikki
kiisuksi , markasiitiksi ja limoniitiksi. Yleensä 
pyriittiytyminen on edennyt rakeen raerajoilta. 
Kun magneettikiisun muuttuminen on ollut täydel
listä, rautaoksideja on syntynyt runsaasti. 

Kuparikiisua on mää.rällisesti arseenikiisua 
selvästi vähemmän. Magneettikiisu ja kuparikiisu 
ovat selvästikin muodostaneet kiinteäliuoksen 
korkeassa lämpötilassa. Paikoin kuparikiisu brek
sioi magneettikiisua ja paikoin se näyttää suotau
tuneen ulos magneettikiisusta. Satunnaisesti 
kuparikiisu sisältää joita.kin kubaniittilamelleja, 
jotka osoittavat kuparikiisun kiteytyneen 
FeS + CuFeS2 -kiinteäliuoksesta. 

Kuparikiisun muuttumistuloksena esiintyy 
kovelliinin, rikkikiisun ja limoniitin seosrakeita, 
jotka ovat syntyneet kupa.rikiisun raudan oksidoi
tumisen ja hilasta poistumisen seurauksena. 
Muutamissa tapauksissa kuparikiisu on hajonnut 
kovelliinin ja rikkikiisun seosrakeiksi , joissa 
yhteenkasvettuma on suuntautunut. 

Sinkkivälkettä Tammijärven mineralisoitumissa 
on huomattavasti vähemmän kuin kuparikiisua. 
Myös stanniini vaikuttaa sinkkivälkettä yleisem
mältä, vaikka usein juuri stanniinin yhteydestä 
sinkkivälkkeen voi löytää. Sinkkivälke on lähes 
aina kontaktissa kuparikiisun kanssa eikä juuri 
koskaan rikki- tai magnee:ttikiisun kanssa. 

Tinamineraalit 

Tammijärven alueen mineralisoituneissa pesäk
keissä esiintyy säännöll isesti stanniinia, joka on 
samalla alueen merkittäv in tinamineraali. Stanniini 
muistuttaa rakenteeltaan läheisesti kuparikiisua ja 
sinkkivälkettä. Sen hila on melko avoin, joten 
atomien korvautuminelß ja ei-stoikiometriset 
koostumukset ovat tavallisia (Ramdohr 1980). 
Stanniinin ohella tinapitoisina mineraaleina esiin
tyvät herzenbergiitti ja kassiteriitti . Herzenbergiitti 
on selvästi kassiteriittia yleisempi. 

Stanniini esiintyy lähes poikkeuksetta kupari
kiisun tai sinkkivälkkeen kanssa samassa mine
raaliseurueessa. Suurimmat stanniinirakeet ovat 
läpimitaltaan noin kaksi millimetriä. Tavallisesti 
stanniini on kerääntynyt kuparikiisun ja sinkki
välkkeen raerajoille, vaikka sitä esiintyy myös 
sulkeumapisaroina. Etenkin kuparikiisussa stan
niini voi muodostaa epäsäännöllisiä tähtimäisiä 
rakenteita, jolloin se on selvästikin suotautunut 
ulos mineraalien muodostamasta kiinteäliuosseos
sarjasta lämpötilan laskiessa. 

Kirkas, väriltään valkoinen herzenbergiitti 



esiintyy pieninä kiteinä ja aina stanniinin ympä
röimänä. Stanniini ja herzenbergiitti muodostavat 
muun muassa mikroskooppisia täyterakoja joihin 
staniini on kiteytynyt reunoille ja herzenbergiitti 
keskelle. 

Herzenbergiitin tapaan kassiteriittia esiintyy 
lähinnä stanniinin yhteydessä. Kassiteriitti on 
koostumukseltaan vaihteleva. Ajoittain siinä on 
merkittäviä pitoisuuksia rautaa. Eräästä kassi
teriittirakeesta on todettu myös kapea rau ta
mangaanipitoinen reunus, joka saattaa olla tulosta 
tapioliitin ja kassiteriitin muodostaman kiinteä
liuoskiteen suotautumisesta. 

Vismutti, elektrum, hopeaja argentiitti 

Kuli an seuralaismetalleista vismutti on 
huomattavan yleinen alueen esiintymissä. Minera
lisoituneissa näytteissä metallista vismuttia esiin
tyy lähes poikkeuksetta. Esiintymien kulta keskit
tyy elektrumiin. Hopeaa esiintyy telluridien ja 
elektrumin lisäksi vähäisiä määriä metallisena ja 
sulfidina. 

Suurimmat vismuttikiteet ovat polysynteettisesti 
kaksostuneita. Satunnaisesti vismutti sisältää 
hieman myös arseenia ja telluriumia. Vismutti 
esiintyy tavallisimmin sulkeumina arseenikiisussa, 
mutta sitä tavataan myös kuparikiisussa, stannii
nissa ja sinkkivälkeessä sekä kvartsin ja muiden 
silikaattien joukossa monomineraalisina rae
kasaumina. 

Metallinen vismutti on usein muuttunut rae
rajoiltaan heijastusvalossa harmaan värisiksi oksi
deiksi. Oksidit voivat muodostaa konsentrisen 
rakenteen vismuttirakeen ympärille. Vismutin 
kanssa kontaktissa on vismuttioksidi ja oksidin 
kanssa kontaktissa on puolestaan vismutti
arseenimineraali . Vismuttioksidi on vismiittiä tai 
silleniittiä (Correia Neves et al. 1974). Vismutti
arseenimineraali on todennäköisesti atelestiittia. 

Elektrumia löytyy parhaiten mineralisoituneilla 
alueilla lähes poikkeuksetta vismutin yhteydestä. 
Elektrumin raekoko vaihtelee muutaman mikro
metrin läpimittaisista rakeista kymmenien mikro
metrien läpimittaisiin rakeisiin. Elektrumin koos
turnus vaihtelee kultavaltaisista rakeista hopea
valtaisiin. Hopeapitoinen elektrum on elektrum
tyypeistä tavallisin. Koostumusvaihtelu on selvästi 
havaittavissa myös suurimmissa elektrumrakeissa. 
Rakeet sisältävät terävärajaisia hopeapitoisuu
deltaan erilaisia koostumusalueita, jotka eivät 
jakaudu kehämäisesti. 

Esiintymistä on todettu vähäisiä määriä myös 
metallista hopeaa ja argentiittia. Metallista hopeaa 
löytyy sulfideista erillään pieninä, korkeintaan 10 
mikrometrin kokoisina rakeina silikaattien jou
kosta. Löydetyt argentiittirakeet sen sijaan sijait-
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sevat magneettikiisussa sulkeumana lähellä mag
neettikiisun ja arseenikiisun välistä kontaktia. 

Telluridit ja selenidit 

Tammijärven alueen mineralisoitumista todet
tuja tellurideja ovat hessiitti, tellurovismutiitti ja 
volynskiitti. Hessiitti on tellurideista selvästi 
yleisin. Näytteistä löydettyjä selenidejä ovat 
clausthaliitti ja vismuttiselenidi . 

Hessiittiä esiintyy parhaiten mineralisoituneilla 
alueilla melko usein metallisen vismutin yhtey
dessä. Hessiitti ja elektrum ovat harvoin 
kontaktissa keskenään, vaikka ne usein esiintyvät 
toistensa välittömässä läheisyydessä. Telluro
vismutiittia tavataan hessiitin tavoin metallisen 
vismutin yhteydessä. Volynskiitti on ilmeisesti 
seurausta hessiitin ja tellurovismutiitin keskinäi
sestä reaktiosta (Afifi et al. 1988a). 

Sekä clausthaliittia että vismuttiselenidiä löytyy 
vain metallisen vismutin seurasta. Lisäksi seleni
dien esiintyminen rajoittuu parhaiten kullan suh
teen rikastuneisiin kohtiin. Selenidit ovat useissa 
tapauksissa kontaktissa keskenään. K vantita
tiivisten koostumusmääritysten puuttuessa vis
muttiselenidille ei oie annettu varsinaista 
mineraalinimeä. 

Tektoniset piirteet 

Tampereen liuskevyöhykkeen tapaan Tammi
järven liuskejakso rajoittuu pohjoisessa Keski
Suomen granitoidikompleksin syväkiviin. Tammi
järven liuskevyöhykkeen eteläpuolella kallioperän 
pääkivilajeina ovat kiillegneissit, migmatiitit ja 
granitoidiset syväkivet. Tammijärven liuskeallas 
edustaa ylempää eroosiotasoa kuin sen etelä
puolella olevat alueet. Allas on ollut suojassa 
maan kuoren eroosiolta graben-tyyppisessä vajoa
massa (Kallio 1986). 

Tammijärven liuskevyöhykkeen alueella vallit
sevan liuskeisuuden kulku on koillis-lounainen. 
Liuskeisuuden kaade on jyrkkä tai pysty . Vallit
sevan liskeisuussuunnan on todettu leikkavan 
kerroksellisuutta poimujen kärkialueilla, vaikka 
yleensä liuskeisuus on lähes yhdensuuntainen 
kerroksellisuuden kanssa. Metagrauvakoiden 
mineraalilineaatioiden kaadesuunnat ovat kerros
myötäisesti koilliseen ja niiden kaade on keski
määrin 50°. Vyöhykkeeltä mitatut poimuakselit 
ovat samansuuntaisia, mutta hieman loivempia 
(Karppanen 1970). Tammijärven liuskealtaasta 
mitattujen poimuakseleiden suunnat sopivat hyvin 
yhteen Tampereen liuskevyöhykkeen loivasti itään 
suuntautuvien poimuakseleiden kanssa (Seitsaari 
1951 ja Nironen 1989a). 



Tammijärven liuskealtaan vallitsevaa liuskei
suutta voinee pitää S)-liuskeisuutena, vaikka 
liuskealueelta on löydetty joitakin merkkejä van
hemrnasta liuskeisuussuunnasta (Nironen ja 
Bateman 1989). Läpikotaisen deformaation lisäksi 
Tammijärven liuskeallasta on muokannut moni
vaiheinen juonimuodostus. Liuskealueen kvartsi-
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juonet voi luokitella ainakin kolmeen eri tyyppiin: 
kerrosmyötäisiin, kerroksellisuutta loivasti oikea
tai vasenkätisesti leikkaavi 'in ja kerroksellisuutta 
jyrkästi leikkaaviin kvartsijuoniin . Kvartsijuonien 
lisäksi alueella on pegmatiitti- ja apliittijuonia, 
jotka leikkaavat jyrkästi vallitsevaa kerroksel
lisuussuuntaa . 
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Kuva 7. Detaljikarttoja Tammijärven mineralisoituneen vyöhykkeen paljastumista. Numerot viittaavat kuvaan 6. 
a) Kvartsijuonet on merkitty mustalla värillä . Kvartsijuonien isäntäkivi on metagrauvakka (paljastumat 1- 5) sekä 
serisiitti-kvartsiliuske (paljastuma 6) . 
b) Paljastumien liuskeisuus- (yksi vii va) ja kerroksellisuussuunnat (kaks i viivaa) sekä havaitut vasenkätiset 
hiertosuunnat. 
Fig. 7. Detailed outcrop maps /rom the mineralised zone at Tammijärvi area. Numbers refer to Figure 6. 
a) Quartz dykes are drawn in black. The host is metagrauwacke (Outcrops 1-5) ami sericite-quartz schist 
(Outcrop 6). 
b) Schistosity (one line), bedding (two lines), and the dextral shear planes on the outcrops. 

Kerroksellisuuden suuntaiset kvartsijuonet ovat 
syntyneet D)-deformaation kulminaation aikana. 
Kvartsijuonet ovat syntyneet puristavassa jänni
tyskentässä muodostuneisiin leikkausvyöhyk
keisiin. Paikoin näissä vyöhykkeissä on tapahtunut 
suoranaista myloniittiutumista . Kuvan 7a kohdan 6 
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paljastuman liuskeita halkovat kerrosmyötäiset 
kvartsijuonet on tulkittu tähän ryhmään kuulu
viksi . Myös kuvan 7a kohdan 5 paljastumassa on 
kerrosmyötäisiä juonia. 

Puristavan jännityskentän kulminaatio-
vaiheeseen on liittynyt tai sitä on seurannut 



vasenkätinen horisontaalinen Iiikuntokomponentti, 
joka näkyy alueen grafiittiliuskeissa vasenkätisenä 
poimutuksena ja vasenkätisesti leikkaavina kvartsi
juonina. Kerroksellisuutta vasenkätisesti leik
kaavista kvartsitäytteisistä raoista on esitetty 
esimerkkejä kuvan 7a kohdissa 1, 2, 4 ja 6. 
Vasenkätisesti leikkaaviin kvartsirakojuoniin 
Iiittyy myös selvä hiertosuunta (kuva 7b kohdat I, 
2 ja 4), jolloin vasenkätiset kvartsijuonet ovat tait
tuneet teräville vasenkätisille poimuille. Vasen
kätisesti leikkaavissa raoissa olevien kvartsi
juonien venymäsuunta on usein lounaaseen ja 
venymän kaade on noin 45°. Tämä venymä poik
keaa selvästi metagrauvakoiden yleisestä Iineaatio
suunnasta. 

Liuskeita oikeakätisesti leikkaavat kvartsijuonet 
ovat esiintymistavaltaan ja jatkuvuudeltaan epä
määräisempiä kuin vasenkätisesti liuskeita leik
kaavat kvartsijuonet. Selkeimmät esimerkit oikea
kätisestä leikkaussuhteesta ovat kuvan 7a kohdissa 
3 ja 5. Myös kohdissa 2 ja 4 on oikeakätisesti 
leikkavia juonia, jotka ovat kuitenkin selvästi 
kapeampia kuin kohtien 3 ja 5 juonet. 

Parhaiten mineralisoituneilla alueilla kvartsi
juonien paksuudet ovat 0,5--{)0 senttimetriä 

keskivahvuuden ollessa noin 5 senttimetriä. Osa 
mineralisoituneen horisontin kvartsijuonista leik
kaa vasenkätisesti alueen vallitsevaa kerroksel
lisuus- ja liuskeisuussuuntaa (kuva 7a ja b kohdat 
1 ja 2). Paksuimpien ja parhaiten mineralisoi
tuneiden juonien kohdalla on todettavissa päin
vastainen oikeakätinen leikkaussuhde (kohdat 3 ja 
5). 

Kerroksellisuutta jyrkästi leikkaavat kvartsi
juonet ovat suoraviivaisia eivätkä ne sisällä 
malmimineraaleja. Niiden kulkusuunnat kuvan 6 
alueella ovat luoteeseen. Näiden kvarsijuonien 
kanssa samansuuntaisia ovat myös kartta-alueen 
apliitti- ja pegmatiittijuonet (Karppanen 1970) . 
Suoraviivaisen leikkaavan luonteen Iisäksi juonien 
nuorta ikää osoittaa se, että luoteissuuntaiset 
juonet leikkaavat Sydänmaan stokkia. 

Tammijärven liuskealtaan vallitseva DI-defor
maatio ilmeisestikin vastaa Tampereen lius
kealueen vallitsevaa DI-deformaatiota. Tätä pää
telmää puoltavat molempien altaiden saman
kaltaiset ympäröivät kivilajiyksiköt, poimutuksen 
päävaiheen isokliinisyys, alueellisen poimuakselin 
loiva-asentoisuus ja liuskevyöhykkeiden keski
näinen lähes yhtenäinen rakenteellinen jatkuvuus. 

Kutemajärvi,Orivesi 

Kutemajärven kultaesiintymä sijaitsee noin 25 
kilometriä Tampereelta koilliseen, Oriveden kun
nan lounaisosassa karttalehdellä 2142 01. Geo
logisesti esiintymä liittyy Tampereen liuskejakson 
pohjoisosan voimakkaasti hydrotermisesti muut
tuneeseen vyöhykkeeseen. Liuskejakso rajautuu 
pohjoisessa Keski-Suomen ja Pukalan granitoi
deihin sekä etelässä Siitaman batoliittiin. Kallio
peräkarttoja alueesta ovat julkaisseet Sederholm 
(1897), Seitsaari (1951) ja Laitakari (1986). 
Rakenteellisia ja geokemiallisia tulkintoja tutki
musalueen ympäristöstä ovat julkaisseet muun 
muassa Nironen (1989a, 1989b) ja Kähkönen 
(1987, 1989). Kultaesiintymän geologisia piirteitä 
ovat kuvanneet Ollila ja kumppanit (1990). 
Geologian tutkimuskeskus on julkaissut alueelta 
geofysikaalisia karttoja. 

Kallioperä 

Rakenteellisesti tutkimusalueen suprakrustiset 
kivet muodostavat synkliinin, jonka akselitaso on 
lähes pysty ja poimuakseli vaaka tai loiva 
(Kähkönen 1989). Liuskevyöhykkeen kivet ovat 
valtaosin metavulkaniitteja, joita ympäröivät 
tonaliittiset, granodioriittiset ja graniittiset syvä
kivet. Liuskevyöhyke sisältää joitakin ruhje- ja 
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hiertovyöhykkeitä, jOlsta topografisesti huomat
tavin on Paarlahti-Iso Teerijärvi-linjalla. 

Epiklastiset metasedimentit 

Tampereen liuskejakson pääsynkliinin taive
vyöhyke on Oriveden alueella kuvan 8 meta
konglomeraatin kohdalla (Kähkönen 1989). Meta
konglomeraattikerros, joka sijaitsee liuskevyöhyk
keen keskiosassa, on alueellisen poimutuksen 
kertauttama. Se on kerrostunut intermediääristen 
ja maasälpäporfyyristen metavulkaniittien päälle. 
Metakonglomeraatti on yleensä polymiktinen. 
Paikoin matriksikannatteisen, paikoin pallokannat
teisen metakonglomeraatin matriksi on raekooltaan 
silttinen tai hiekkainen. Litistyneet, vaihtelevan 
kokoiset pallot ovat maasälpäporfyyria, plagio
klaasiporfyriittia, kvartsi-maasälpäliusketta, epi
dootti-plagioklaasikiveä ja graniittia. Tutkimus
alueen länsiosassa maasälpäporfyyripallot ovat 
vallitsevia. Tampereen liuskejakson metakonglo
meraattien granitoidiklastit eivät iältään (Nironen 
1989a) eroa merkittävästi alueen suprakrustisten 
kivien ikämäärityksistä (Kähkönen et al. 1989), 
eivätkä siis edusta liuskejaksoa oleellisesti van
hemman kallioperän rapaumakappaleita. 
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Kuva 8 . Oriveden Kutemajärven alueen geologinen kartta . Rajattu alue on esitetty kuvassa 9 . 
Fig. 8. Geological map o/ Orivesi, Kutemajärvi area. More detailed inset is shown in Figure 9. 
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Kuva 9 . Kutemajärven esiintymän hydrotermisesti muuttuneet kivilaj it. Muuttumisvyöhykettä ympäröivät kivilaj it 
on esitetty kuten kuvassa 8. PisteytykseUä rajatusta alueesta on detaljikartta kuvassa 10. 
Fig . 9. Hydrothermally altered rocks in the Kutemajärvi deposit. Surrounding country rocks are marked as in 
Figure 8. More detailed map from area edged with a dotted fin e is shown in Figure 10. 

Metagrauvakoita, fylliittejä ja kiilleliuskeita 
eSllntyytutkimusalueen keski- ja eteläosissa. 
Metagrauvakoiden kivilajiklastit ovat useimmiten 
alkuperältään vulkaanisia ja niiden raekoko vaih
telee silttisestä keskirakeiseen hiekkaan . Kartta
alueen länsilaidan metakonglomeraatin pohjois
puolella on hyvin liuskeista fylliittiä . Kiille
liuskeita esiintyy pääasiassa metagrauvakoissa 
kapeina välikerroksina. 

Hydrotermisesti muuttunut vyöhyke 

Hydrotermisesti muuttunut vyöhyke rajoittuu 

27 

länsi- , itä- ja eteläosistaan metavulkaniitteihin ja 
pohjoisosistaan Pukalan intruusioon (kuvat 8 ja 9). 
Muuttuneen alueen reunaosissa esiintyy serisiitti
rikkaita liuskeita (kvartsi-serisiittiliuske, kloriitti
serisiittiliuske) ja keskiosissa kvartsivaltaisia 
kivilajeja (serisiitti-kvartsiliuske, kvartsikivi). 
Suuremman kulutuskestävyyden ansioista kvartsi
rikkaat kivilajit löytyvät useimmiten alueen 
kumpareilta . Muuttuneella vyöhykkeellä on lisäksi 
topaasikiveä, flogopiitti-kvartsiliusketta sekä 
kloriitti- ja amfiboliliusketta. 

K vartsi-serisiittiliuskeessa kiilleraidat kiertävät 
muutaman millimetrin kokoisia kvartsiosueita 
antaen kivelle silmäkkeisen asun . Kivessä on usein 



hieman kloriittia ja tlogopiittia. Paikoin kivilajia 
voi kutsua kloriitti-serisiittiliuskeeksi. Kivessä on 
yleensä hematiittiutunut rikkikiisupirote. Etenkin 
muuttumisvyöhykkeen eteläosan kvartsi-serisiitti
liuskeessa pirotetta on runsaasti (kuva 10). Lius
keen kaoliniittikasaumat ovat todennäköisesti 
andalusiitin muuttumistuloksia. Kvartsi-serisiitti
liuskeen aksessorisia mineraaleja ovat hematiitti, 
apatiitti, rutiili, epidootti, zirkoni, turmaliini ja 
kaoliniitti. 

Serisiitti-kvartsiliuskeen päämineraaleina tava
taan kvartsin ja serisiitin ohella paikoin myös 
topaasia ja andalusiittia . Topaasi on hyvin 
hienorakeista, mutta sen raekasaumat voivat olla 
silminhavaittavia. Andalusiittiporfyroblastit ovat 
vaihtelevasti kaoliniittiutuneet. Aksessorisia mine
raaleja ovat tlogopiitti , rutiili, epidootti , apatiitti, 
kloriitti, fluoriitti ja turmaliini. Hyvin hieno
rakeinen rutiili esiintyy usein raekasaumina 
andalusiitin ja topaasin yhteydessä. Serisiitti
kvartsiliuskeessa on yleensä hyvin vähän sulfideja 
ja rapautumispinnaltaan se on hohtavan valkoinen. 

K vartsikivet ja topaasikivet esiintyvät linssi
malsma sulkeumina serisiitti-kvartsil iuskeessa. 
Suurin todettu kvartsilinssi on 1,5 metriä leveä ja 
6,5 metriä pitkä (kuva 10). Kvartsikivien aksesso
nSla mineraaleja ovat sensllttl, tlogopiitti, 
kloriitti, epidootti, andalusiitti, kaoliniitti, 
tluoriitti ja malmimineraalit. Hyvin hienorakeista 
topaasikiveä esiintyy muuttuneen alueen keski
osien paljastumilla sekä kairausten perusteella 
kultaesiintymän läheisyydessä (Ollila 1987a). 
Topaasikivien aksessorisia mineraaleja ovat rutiili, 
serisiitti, andalusiitti, kaoliniitti , kvartsi, epidootti 
ja opaakki. Topaasikivessä esiintyy joitakin 
kaolinisoituneita andalusiittisilmäkkeitä (Siivonen 
1984). 

Flogopiitti-kvartsiliuske esiintyy raitoina « 15 
m) muuttuneen vyöhykkeen keskiosissa. Lius
keessa on usein liuskeisuuden suuntaan 
kiteytyneitä andalusiittiporfyroblasteja. Osa lius
keen tlogopiittisuomuista on kiteytynyt myöhäi
sessä deformaatiovaiheessa vallitsevaa liuskei
suutta vasten lähes kohtisuorasti. Kloriittia kivessä 
on vaihtelevasti. Aksessorisina mineraaleina ovat 
kaoliniitti, rutiili ja hematiitti. 

Amfiboli- ja kloriittiliusketta tavataan kap ei na 
« 1 m) raitoina, jotka paikoin kiertävät kvartsi
rikkaita osueita. Amfiboliliuskeen päämineraaleja 
ovat aktinoliitti ja kloriitti. Amfibolisälöt ovat 
toisinaan säteittäisesti kiteytyneitä. K vartsia, 
biotiittia tlogopiittia ja titaniittia esiintyy vaihtele
vasti. Aksessorisia mineraaleja ovat apatiitti, 
karbonaatti, opaakki, zirkoni sekä paikoin talkki. 
Rikkikiisu ja paikoin myös muut malmimineraalit 
täyttävät silikaattimineraalien väliin jääneitä onte
loita. Lisäksi amfiboliliuskeraidoista on tavattu 
magnetiittipirotetta. Amfiboliliuske on hiertojen 
vaikutuksesta paikoin voimakkaasti kloriittiutunut. 
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Kloriittiliuskeessa on yleelflsä kohtalaisesti tlogo
piittia, joka paikoin on liuskeisuutta vasten kohti
suoraan kiteytynyttä. Myös andalusiittiporfyro
blastit ovat yleisiä. Apatiitin lisäksi zirkoni, 
rutiili, titaniitti, kaoliniitti ja kvartsi ovat kloriitti
liuskeen aksessorisia mineraaleja. 

Felsiset metavulkaniitit ja maastllptiporfyyrit 

Felsisiksi metavulkaniiteiksi tulkittuja kvartsi
maasälpäliuskeita esiintyy tutkimusalueella useina 
kapeina kerroksina. Merkittävimrnät kerrokset 
sijaitsevat tutkimusalueen keski- ja eteläosassa. 
Keskiosan felsinen liuskekerros sijaitsee alueen 
suurimmassa ruhjeessa (kuvat 8 ja 9). Ruhjeen 
liuskeet ovat hiertyneet ja myloniittiutuneet. Niistä 
tavataan myös kapeita emäksisiä ja inter
mediäärisiä kerroksia. Paikoin felsiset ja emäksiset 
kivet vuorottelevat määrävälein ja seurue muodos
taa bimodaalisen assosiaation. 

Felsiset metavulkaniitit ovat granoblastisia, 
kerroksellisia ja liuskeisia sekä usein lievästi por
fyyrisia, jolloin oligoklaasia tavataan harvoin yli 
1,5 millimetrin kokoisina hajarakeina. Liuskeista 
tavatut felsiset heitteleet ovat kooltaan yleensä 
lapilleja. Felsisissä liuskeissa on usein kapeita 
kerrosraitoja, jotka erottuvat päämineraali
suhteiden ja raekoon vaihtelun ansiosta. Raitaisuus 
voi aiheutua pyroklastisten purkausten koostumus
vaihtelusta, myloniittiutumisesta (Leveinen 1990) 
tai myloniittiutumiseen liittyvästä muuttumisesta. 
Myös pyroklastisen muodostuman uudelleen
kerrostuminen voi fraktioida materiaalin felsiseksi 
ja raitaiseksi (Fisher ja Schmincke 1984). Kuvan 8 
ruhjeen liuske on hierron seurauksena raitainen ja 
liuskeen perusmassan hienorakeisia kvartsirakeita 
ympäröi paikoin intergranulaarinen sekundäärinen 
albiittimassa. 

Maasälpäporfyyrisia kiviä tavataan tutkimus
alueen metakonglomeraattijakson pohjois- ja 
eteläpuolella. Seitsaaren (1951) mukaan kerrok
silla on huomattava lateraalinen jatkuvuus (10-11 
km). Kähkönen (1989) on nimennyt maasälpä
porfyyrit trakyyttisiksi rnetavulkaniiteiksi. Por
fyyreja esiintyy tutkimusalueella myös kapeina 
välikerroksina. Asultaan porfyyrit ovat vaalean
punaisia ja liuskeisia. Kalimaasälpä- ja oligo
klaasihajarakeet ovat serisiittiytyneet. Lisäksi 
oligoklaasi on saussuriittiutunut, epidoottiutunut ja 
karbonaattiutunut. Hajarakeina on myös kide
fragmentteja, jotka koostuvat kalimaasälvästä, 
plagioklaasista, muskoviitista, kvartsista ja karbo
naatista. Paikoin muskoviittisuomut kiertävät haja
raeryppäitä. Porfyyreilla on paikoin ignimbriitti
mäinen tekstuuri. Toisaallta trakyyttisistä meta
vulkaniiteista tutkimusalueesta itään on todettu 
heterogeenisiä agglomeraatti- tai vulkaanisia 



konglomeraattivälikerroksia sekä joitakin tyyny
laavamaisia rakenteita (Kähkönen 1989, s. 50). 

Intermeditltlriset ja mafiset metavulkaniitit 

Intermediääriset metatuffit ja -vulkaniitit ovat 
tutkimusalueen tavallisimpia suprakrustisia kivi
lajeja, joissa on verrattain hyvin säilyneitä 
primäärisiä rakenteita. Pyroklastinen kerroksel
lisuus on rakenteista tavallisin. Myös lapilli
tuffien, agglomeraattien ja tuffibreksioiden 
piirteitä esiintyy paikoin. 

Tyypillistä plagioklaasiporfyyrista metatuffia on 
voimakkaasti hydrotermisesti muuttuneen vyöhyk
keen ympärillä, missä se on varsin homogeeninen 
asultaan. Metatuffeista löytyy va in satunnaisesti 
raitaisuutta ja agglomeraattisia kerroksia. Meta
agglomeraateissa on paikoin epidoottipahkuja, 
jotka lienevät alunperin olleet karbonaatti
saostumilla täyttyneitä hohkakivikappaleita (Laita
kar i 1980). Tutkimusalueen itäosasta (kuva 8) 
tästä metavulkaniittikerroksesta on tavattu kvartsi
serisiittiraitoja, jotka vaihettuvat metatuffeihin 
noin kuuden metrin matkalla. Kvartsi-serisiitti
liuskeissa on yleisesti rikkikiisupirotetta ja paikoin 
niissä näkyy alkuperäisen kivilajin porfyyrinen 
asu. Pukalajärven pohjoispuolisessa metatuffi
kielekkeessä (kuva 8) esiintyy pääkivilajin 
plagioklaasiporfyriitin ohella amfiboliitteja, ura
liittiporfyriitteja ja meta-agglomeraatteja. Kielek
keen porfyriitit ovat karkearakeisempia kuin 
vastaavat kivet tutkimusalueen muissa osissa. Niitä 
ympäröivät granitoidit ovat aiheuttaneet kiviin 
rakoja pitkin edennyttä kalimaasälpäytymistä. 
Tutkimusalueen eteläosan intermediääriset 
metatuffikerrokset vuorottelevat kiilleliuskekerros
ten kanssa. 

Tutkimusalueen keskiosan metatuffikerroksen 
eteläosassa on vaalea ja ruostelaikkuinen biotiitti
kvartsiliuskevyöhyke (kuva 8), joka on syntynyt 
voimakkaiden hiertojen seurauksena ympäröivästä 
kivestä. Biotiitti on usein kasaumina, jotka 
kiertävät kvartsista ja maasälvistä koostuvia 
silmäkkeitä. Oligoklaasi on yleensä kalimaa
sälpäytynyttä ja kvartsiutunutta. Rikkikiisua on 
kauttaaltaan vähäisenä pirotteena, mutta erityisesti 
sitä on biotiittikasaumissa. Karttaan merkityn 
vyöhykkeen lisäksi intermediäärinen metatuffi 
sisältää myös muita kapeita hiertyneitä voimak
kaasti liuskeisia, kiillepitoisia raitoja. Voimak
kaasti deformoituneeseen vyöhykkeeseen liittyy 
myös kapeita kvartsi-serisiittiliuskeraitoja. 

Tutkimusalueen keskiosan intermediääriset 
metavulkaniitit sisältävät biotiittia kohtalaisesti. 
Paikoin niissä on myös uraliittihajarakeita ja mag
netiittipirotetta. Metavulkaniitit ovat yleensä 
heikosti raitaisia ja sisältävät perusmassaa 
vaaleampia heitteleitä, joiden koko vaihtelee 
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muutamasta millimetristä useaan kymmeneen 
senttimetriin. Suurin osa heitteleistä on 5-20 
senttimetriä pitkiä ja kiilteitä kohtalaisesti 
sisältäviä. Intermediäärisissä metavulkaniiteissa on 
myös kiillepitoisia hajarakeettomia kerroksia. 
Lisäksi tavataan 1-9 metrin vahvuisia vulkaanisia 
metakonglomeraattivälikerroksia. Edellä kuvat
tujen piirteiden perusteella nämä metavulkaniitit 
voitaneen rinnastaa Kähkösen (1989) shoshoniit
tisiin kiviin. 

Eteläisen felsisen metavulkaniittikerroksen 
eteläpuolella oleva yksikkö eroaa liuskevyöhyk
keen intermediäärisistä metavulkaniiteista plagio
klaasihajarakeiden runsauden ja keskirakeisen 
koon vuoksi. Yksikkö kuuluu osana Vaavujärven 
kivilajiyksikköön, jonka Kähkönen (1989) on 
tulkinnut kerrosjuoneksi. 

Mafisia metavulkaniitteja tavataan kapeina 
raitoina lähes koko liuskejakson alueelta. Yleisin 
kivilajityyppi on uraliittihajarakeinen amfiboliitti, 
joka sisältää toisinaan runsaasti sarvivälkeraitoja 
tai -linssejä. Uraliittihajarakeiset amfiboliitit liene
vät alkuperältään emäksisiä tuffikerroksia. Osa 
mafisista kivilajeista saattaa kuitenkin olla myös 
kerrossidonnaisia juonikiviä. Amfiboliitit ovat 
kohtalaisen liuskeisia, mutta kontaktipintojen 
tektonisoitumisen vuoksi liuskeisuus on voimak
kainta kivilajiyksiköiden reunoilla. Uraliittihaja
rakeisten amfiboliittien kvartsi- ja serisiittipitoiset 
osueet ovat todennäköisesti plagioklaasin pseudo
morfeja. Uraliitti on usein kloriittiutunut, 
epidoottiutunut ja karbonaattiutunut. 

Syvtlkivet 

Liuskevyöhykkeen pohjoisosat Oriveden alu
eella rajoittuvat Pukalan intruusioon. Itä-läntinen 
intruusio on noin 15 kilometriä pitkä ja 1-2 
kilometriä leveä (Seitsaari 1951, Laitakari 1986). 
Intruusion kivilajeina ovat porfyyrinen tonaliitti ja 
graniitti. Tonaliitin oligoklaasihajarakeet ovat 
yleensä alle 3,5 millimetrin pituisia. K vartsi on 
hienorakeisena massana raeväleissä ja paikoin sitä 
esiintyy myös hajarakeina (0 < 6 mm). Intruusion 
toinen pääkivilaji on graniitti, joka sisältää 
hajarakeina sekä oligoklaasia että kalimaasälpää. 
Graniittien perusmassan muodostavat kvartsi, 
kalimaasälpä ja albiitti. Varsinkin intruusion 
länsiosissa on runsaasti särmikkäitä kiillegneissi
ja amfiboliittikappaleita, jotka yleensä ovat 
muutaman kymmenen senttimetrin kokoisia, mutta 
suurimmat ovat halkaisijaltaan usean metrin 
kokoisia. 

Pukalan granitoidissa on joitakin mafisia 
juonia, jotka kuulunevat myöhäissvekofenniseen 
juoniparvisysteemiin (Aro ja Laitakari 1987). 
luonikivien leikkaussuhteiden perusteella mafisia 
juonia on edeltänyt intermediäärinen juonivaihe. 



Tutkimusalueen eteläreunan Siitaman porfyy
rinen granodioriitti on kontaktin Iäheisyydessä 
louhinut sisäänsä suprakrustisia kivilajikappaleita . 
Kutemajärven kohdalla batoliitin reunaosat ovat 
selvästi muskoviittiutuneet. Säteittäisesti kiteyty
neen muskoviitin ohella reunamuunnoksessa 
esiintyy paikoin granaattia . Muskoviittigraniitin 
pegmatiiteissa ja eräissä kvartsijuonissa on myös 
turmaliinia. Seitsaaren (1951) mukaan kvartsi-
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Kuva 10. Kutemajärven esiintymään kuuluvan mineralisoituneen paljastuman geologiset paapurteet. 
Paljastuman paikka on rajauu pisteytyksellä kuvan 9 kartassa . 
Fig. 10. Main geologicallearures 01 a mineralised outcrop in the Kutemajärvi deposit. Th e location 01 the 
outcrop is shown in Figure 9 with a dotted line. 
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Mineralisaatio 

Kutemajärven kultaesiintymän isäntäkivilajina 
on serisiitti-kvartsiliuske, jossa on kohtalaisen 
runsaasti kvartsijuonia. Parhaiten mineralisoi
tuneet kvartsijuonet ovat budinoituneita ja poimut
tuneita. Detaljikartoituksien perusteella myös 
linssimäiset kvartsikiviosueet ovat kultakriittisiä 
kivilajiyksiköitä (kuva 10) . Linsseissä kvartsi
rikkaat kivilajit ovat yleisimpiä, mutta paikoin 
niissä on myös kloriitti- ja amfiboliliusketta. 
Rakenteelliset tekijät ovat kontrolloineet minerali
soitumista, sillä esiintymä on rikastunut ja muok
kautunut alueella vaikuttaneissa deformaatioissa. 
Deformaatioihin on liittynyt voimakkaita hierto
episodeja, jotka alueella ovat pääasiassa itä
läntisiä. Ollilan ja hänen työtovereidensa (1990) 
mukaan merkittävät kultapitoisuudet esiintymässä 
ovat keskittyneet kolmeen pystyasentoiseen piip
puun, joista tärkeimmällä on syvyysulottuvuutta 
ainakin 315 metriä . 

Muuttunutta aluetta ympäröivistä metatuffeista 
tavataan niukasti kiisumineraaleja. Rikkikiisu on 
selvästi yleisin, mutta paikoin esiintyy myös vähän 
magneettikiisua ja kuparikiisua. Hiertyneissä 
vyöhykkeissä kiisumineraaleja ja niiden hapettu
mistuloksia tavataan useammin ja runsaammin 
kuin vyöhykkeitä ympäröivistä kivistä. Muuta
mista intermediäärisistä metavulkaniittikerroksista 
tavataan myös magnetiittipirotetta. Pukalan gran i
toidi sisältää satunnaisesti kiisumineraaleja. 

Hydrotermisesti muuttuneen vyöhykkeen seri
siittipitoisista kivilajeista tavataan yleisesti kiisu
mineraaleja. Kvartsirikkaat kivilajit ovat usein 
lähes kiisuttomia ja paikoin erilaiset telluridit ovat 
niissä sulfideja tavallisempia. Kiisumineraalien 
hapettumisen tuloksena syntyneet rautaoksidit ja 
-hydroksidit ovat yleisiä kaikissa muuttuneissa 
kivilajeissa. Mineralisoituneilta paljastumilta kerä
tyissä näytteissä telluridien paljousjärjestys on 
yleistäen seuraava: tellurovismutiitti, frohbergiitti, 
altaiitti, hessiitti, calaveriitti, coloradoiitti ja kren
neriitti. Metallisesta telluriumista hapettunutta 
telluriittiakin on parissa näytteessä. Metallista 
kultaa, kuparia ja lyijyä tavataan satunnaisesti, 
useimmiten telluridien yhteydestä. Kairausnäyt
teissä esiintyy myös petziittiä, mutta niistä ei oie 
havaittu coloradoiittia (Kojonen 1984). Lisäksi 
altaiitti ja calaveriitti ovat kairausnäytteissä 
yleisempiä kuin paljastumanäytteissä. Ollilan ja 
hänen työtovereidensa (1990) mukaan muuttu
neella alueella on myös kassiteriittia. 

Rutiili, magnetiitti, goethiitti ja limoniitti 

Rutiili on hydrotermisesti muuttuneen vyöhyk
keen yleisin metallioksidi. Se esiintyy useimmiten 
raekasaumina tai -jonoina ja on raekooltaan hyvin 
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hienorakeinen (0 = 10-40 jlm). Rutiilin titaani 
on peräisin muuttumista edeltäneen metatuffin 
mafisista mineraaleista. Rutiilia on tavattu myös 
liistakkeisina verkkomaisen rakenteen muodos
tavina rakeina, jotka lienevät titanomagnetiitin 
pseudomorfeja. 

Magnetiittia tavataan pirotteena muuttuneen 
vyöhykkeen eteläosan amfiboliliuskeraidoista. 
Magnetiittioktaedrit ovat kooltaan alle 1,5 milli
metriä. Kultamalmiutuman kvartsirikkaissa kivi
lajeissa hyvin hienorakeista magnetiittia esiintyy 
vain mitättömiä määriä. Muuttuneella vyöhyk
keellä hematiitti on yleisin raudan oksidi. Se on 
syntynyt suurimmaksi osaksi rikkikiisun reunoja ja 
rakoja pitkin edenneen hapettumisen seurauksena. 
Kuutioiden muotoiset hematiittikasaumat kvartsi
serisiittiliuskeessa ovat osoituksena loppuun asti 
edenneestä hematiittiutumisesta . Raudan oksi
hydroksideja, goethiittiä ja limoniittia, on muo
dostunut magneetti- ja arseenikiisun hapettumisen 
tuloksena. 

Sulfidit 

Yleisin kiisumineraali on rikkikiisu , jota esiin
tyy pirotteena, raitaisena pirotteena sekä lisäksi 
kiisupitoisina juonina. Sitä tavataan lähes kaikista 
muuttuneen vyöhykkeen kivilajeista. K vartsi
serisiittiliuskeessa rikkikiisua on selvästi run
saammin kuin serisiitti-kvartsiliuskeessa ja 
kvartsikivessä. Varsinkin voimakkaasti muut
tuneen vyöhykkeen eteläosissa pätee sääntö: mitä 
enemmän kivilaji sisältää serisiittiä sekä paikoin 
myös flogopiittia ja kloriittia, sitä enemmän siinä 
on rikkikiisua. Raerajoiltaan omamuotoiset, pitku
laiset rikkikiisurakeet ovat tyypillisiä hierty
neimmille kivilajeille, joissa niiden raemuoto on 
seurausta hierron suuntaisesta lisäkasvusta. 
Karkearakeisimmat rikkikiisurakeet ovat kiisu
juonissa (0 ~ 2,5 mm) ja kvartsi-serisiittiliuskeessa 
(0 ~ 1,5 mm). Kvartsikivessä ja serisiitti-kvartsi
liuskeessa harvinaiset sulfidirakeet ovat yleensä 
rikkikiisua. 

Magneettikiisua esiintyy selvästi vähemmän 
kuin rikkikiisua. Magneettikiisun yleinen esiin
tymistapa on raekasauma budinoituneen kvartsi
juonen budinaasiniskan kohdalla olevassa paine
minimissä . Myös kiisujuonien läheisyydestä 
tavataan usein magneettikiisua, jolloin se on 
karkearakeisinta (0 ~ 1,8 mm). 

Noin puolet tutkituista näytteistä sisältää jonkin 
verran kuparikiisua. Yleisintä se on sinkki
välkkeen yhteydessä. Myös kvartsikiteissä ja 
niiden raepinnoilla tavataan pieniä kuparikiisu
rakeita, joiden koko on muutamia kymmeniä 
mikrometrejä. Poimuttuneesta kvartsijuonesta 
kuparikiisua on tavattu raekasaumana (0 ~ 4,5 



rnrn). Kuparikiisua esiintyy rnyös telluridien 
yhteydessä. . ...... . ' " 

Kubaniittia on todettu vähämen rnaara plenma, 
vierasrnuotoisina sulkeurnina kuparikiisussa. Se 
lienee kuparipitoisen kiinteäliuoksen suot~~~
misen tulos. Kojonen (1984) on todennut bOrnJlttla 
kairausnäytteestä, jossa se esiintyy hyvin pieninä 
sulkeurnina (0 S; 25 JLrn) altaiitissa. Myöhäisten 
rapauturnisprosessien aikana kuparikiisu on 
paikoin rnuuttunut kovelliin~ksi... ' " ... .. .. 

Noin kolrnannes tutkitulsta nayttelsta slsaltaa 
vähän sinkkivälkettä, jota tavataan raekasaurnina 
sekä pieninä sulkeurnina rnuissa rnalrnirnineraa
leissa. Sinkkivälkettä on lisäksi kiisujuonissa 
rikkikiisukiteiden välitiloissa, rnikä juonissa 
osoittaa sinkkivälkkeen kiteytyneen rikkikiisun 
jälkeen. Paikoin rnyös. silikaattien välit~lat ovat 
sinkkivälkkeen täyttärnlä. Kuvan 10 palJasturnan 
koillisosan kvartsikivilinssissä on kiisukasaurnia, 
joiden vallitsevana rnalrnirnineraalina on sinkki~ 
välke (0 < 1--4 rnrn). Sinkkivälkettä yrnpär?l 
paikoin kovelliinikehä. Myös vähän kupana 
sisältävät rnalrnirnineraalit voivat korvautua 
kovelliinilla, rnikä on yleistä varsinkin sinkki
välkkeellä (Rarndohr 1980) . 

Lyijyhohdetta esiintyy vain vähäisiä rnääriä ja 
se on raekooltaan hienorakeista (0 S; 0,2 rnrn). 
Useimmiten Iyijyhohdetta tavataan sulkeurnina 
rikkikiisussa ja sinkkivälkkeessä, jolloin sen 
yhteydessä on tavallisesti rnyös rnuita kiisu
rnineraaleja sekä tellurideja. 

Arseenikiisua esiintyy aksessorisena rnalrni
rnineraalina kiisujuonissa. Satunnaisesti kvartsi
juonissa on tavattu arseenikiisua raekasaurnina ja 
lisäksi sitä voi esiintyä rnuiden kiisurnineraalien 
joukossa sekä sulkeurnarakeina kvartsissa. 
Arseenikiisu on tavallisesti ornarnuotoisina kiteinä 
(0 S; 3,5 rnrn). Arseenikiisupitoiset kvartsi- ja 
sulfidijuonet edustanevat rnuutturnisvyöhykkeen 
rnyöhäistä juonigeneraatiota. 

Sulfosuolat 

Boulangeriittia esiintyy paikoin Iyijyhohteen 
yhteydessä. Lisäksi rikkikiisusta on todettu 
sulkeurna-aggregaatti , jossa on sinkkivälkettä, 
Iyijyhohdetta, altaiittia ja boulangeriittia. Boulan
geriitti on hyvin hienorakeista ja osittain 
ornarnuotoista. Se näyttää korvaavan sinkkivälkettä 
ja sen kiteytyrninen on tapahtunut 
rnineralisoiturnisen rnyöhäisessä vaiheessa. 

Bournoniittia esiintyy rnuutarnina pienma 
rakeina tellurovisrnutiitin yhteydessä. Se on osit
ta in rnuuttunut Iyijy-antirnonisulfosuolaksi, rnikä 
viittaa siihen, että bournoniitin rapauturnis
prosesseissa on ensirnrnäisenä poistunut kupari. 
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Telluridlt ja tellurllttl 

Kuvan 10 paljasturnalla tellurovisrnutiitti on 
erittäin hienorakeista (0 < 50 JLrn) ja se esiintyy 
yleisimmin silikaattien välissä omina rakeina~n. 
Paikoin tellurovisrnutiittia on sulkeurnma 
kiisurnineraaleissa ja rnetallisessa Iyijyssä. 
Esirnerkiksi arnfiboliliuskeraidasta löytynyt sink
kivälkerae sisältää noin 50 rnikrornetrin kokoisen 
tellurovisrnutiitista, hessiitistä ja Iyijyhohteesta 
koostuvan sulkeurnarakee:n. Tärnän sulkeurnan 
systeerninä on ollut Bi-Ag-Te-Pb-S -kii?teäli~o~, 
josta lärnpötilan laskiessa tellurovlsrnutl~ttl~ 
hessiitti ja Iyijyhohde ovat suotautuneet ornlksl 
faaseiksi. Tellurovisrnutiittia tavataan rnyös sul
keurnina frohbergiitissa s,ekä calaveriitin kanssa 
raeaggregaattina. 

Frohbergiittihavainnot ovat rnuutturnisvyöhyk
keen kloriittiliuskeesta, arnfiboliliuskeesta ja 
kvartsikivestä . Frohbergiittia tavataan rnuiden 
telluriurnrnineraalien yhteydestä (tellurovisrnutiitti, 
calaveriitti, telluriitti). Sitä esiintyy rnyös 
rnonornineraalisina kulrnikkaina rakeina ja rae
kasaurnina, jotka yleensä sijaitsevat kiille
mineraalien (flogopiitti) ja kiillernäisten mineraa
lien (talkki) raeväleissä. Frohbergiittirakeet ovat 
alle 0 8 rnillirnetrin kokoisia, mutta raeryppäät 
voivat' oHa useiden rnillirnetrien kokoisia. Froh
bergiitin kiteytyrninen vaatii suhteellisen korkean 
telluriurnfugasiteetin (Afil1 et al. 1988a). 

Tutkituista näytteistä on todettu vain rnuutarnia 
altaiittirakeita. Hyvin hienorakeinen (0 S; 30 JLrn) 
altaiitti esiintyy sulkeurnina kiisurnineraaleissa ja 
niiden rajapinnoilla. Yleisimmin sitä on Iyijy
hohteen ja sinkkivälkkeen seurassa. 

Hessiitti on hyvin hienorakeista (0 S; 40 JLrn) ja 
sitä tavataan rnuiden telluridien ja paikoin 
kiisurnineraalien yhteydestä. Calaveriittia tavataan 
paikoin tellurovisrnutiitin, frohbergiitin ja tellu
riitin yhteydestä. Myös pienen rikkikiisukiteen 
reunalta on todettu alle viiden rnikrornetrin cala
veriittirae. Paikoin calaveriitti on korvautunut 
kullalla, rnikä Rarndohrin (1980) rnukaan on 
yleistä rapauturnisvyöhykkeissä. Calaveriitissa on 
usein pieniä pitoisuuksia hopeaa. Mikroanalyysien 
perusteella rnuutarnat telluriurnrnineraalit sisältävät 
kultaa ja hopeaa lähe:s yhtä paljon. Tällöin 
kyseessä lienee krenneriitti, jota on havaittu pie
ninä sulkeurnina frohbergiitista. 

Coloradoiittia on todettu sulkeurnana eräästä 
frohbergiittirakeesta. Noin viiden rnikrornetrin 
sulkeurna on ainoa elohopeapitoinen mineraali, 
joka on todettu Kutemajärven kivistä. Colora
doiitti liittyy rnuiden telluridien tavoin epiterrnisiin 
hydroterrnisiin rnineralisaatioihin (Afifi et al. 
1988b). 

Telluriurnin osapaine on paikoin ollut niin 
suuri, että esiintyrnään on kiteytynyt rnetallista 
telluriurnia, joka hapetturnisen tuloksena on 



muuttunut telluriitiksi. Telluriittia on löydetty 
altaiitin ja lyijyhohteen muodostamasta raeaggre
gaatista. Näiden mineraalien muodostama seurue 
osoittaa asteittaista rikin fugasiteetin laskua ja 
telluriumfugasiteetin kohoamista sekä toden
näköisesti myös lämpötilan laskua hydrotermisissa 
fluideissa kiteytymisen kuluessa. Loppuvaiheessa 
telluriumkonsentraatio on ollut niin korkea, että 
telluridien sijaan kiteytyi metallista telluriumia. 
Telluriittia on todettu myös calaveriitin ja froh
bergiitin yhteydestä. 

Metallinen kulta, kupari ja lyijy 

Paljastumanäytteistä on havaittu vain vähän 
kultaa, jota esiintyy serisiitti-kvartsiliuskeen ja 
kvartsikiven kvartsikiteissä sekä niiden raerajoilla 
pieninä sulkeumina. Kullan raekoko vaihtelee 
muutamasta mikrometristä 35 mikrometriin ja sen 
yhteydessä on usein tellurideja. Erään kultarakeen 
yhteydessä havaittiin vähän frohbergiittia ja kulta 
on rakoilleen ja hauraan näköinen. Valtaosa tästä 
alunperin frohbergiitin ja calaveriitin raekasau
masta on rapautunut pois . Kairausnäytteistä analy
soidut kultarakeet sisältävät hopeaa 7,&--8, 1 p-% 
(Kojonen 1984). 

Metallisesta kuparista on havainto serisiitti
kvartsiliuskeen kvartsikiteiden välitilasta. Puna
ruskeaksi hapettunut kuparirae on 35 mikrometrin 
kokoinen ja se sisältää joitakin prosentteja tinaa. 
Metallisen kuparin reunalla on vähän kuparikiisua. 
Seurueen perusteella rikki on kulunut loppuun 
kiteytymisen loppuvaiheessa tai kuparikiisu on 
korvautunut sekundäärisesti metallisella kuparilla 
alhaisen lämpötilan oloissa (Ramdohr 1980). 

K vartsi-serisiittiliuskeen flogopiittiraekasauman 
välitilasta on todettu 0,2 millimetrin kokoinen 
metallinen lyijyrae, joka muodoltaan on ulok
keinen ja vierasmuotoinen. Lyijyssä on erittäin 
pieniä arseenipitoisia suotaumia ja Iisäksi läpi
mitaltaan noin 10 mikrometrin kokoinen lyijy
hohdesulkeuma. Ilmeisesti rikin loppuminen flui
deista on aiheuttanut metallisen lyijyn kiteyty
misen esiintymään. 

Esiintymän hydroterminen muuttuminen 

Kutemajärvellä hydroterminen muuttuminen on 
ollut hyvin intensiivistä noin kilometrin pituisella 
ja 300--400 metriä leveällä vyöhykkeellä. 
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Plagioklaasiporfyyrisen metatuffin vaihettuminen 
muuttuneen vyöhykkeen kivilajeiksi tapahtuu noin 
0,5--10 metrin matkalla. Kairausnäytteiden perus
teella muuttumisvyöhykkeen eteläosan kvartsi
serisiittiliuske vaihettuu hierron terävöittämänä 
maasälpäporfyyriksi jo muutaman kymmenen 
senttimetrin matkalla. Pohjoisosissa kivilaji
kontakti on edellistä vähittäisempi. Muuttumis
vyöhykkeeltä ei oie tavattu lainkaan lähtökivilajin 
jäänteitä, mikä osoittaa muuttumisreaktioiden 
perusteellisuutta. Vyöhykkeen ainoat heikommin 
muuttuneet kivilajit ovat amfiboliliuskeita, jotka 
on tulkittu voimakkaimman hydrotermisen vaiheen 
jälkeen intrudoituneiksi juonikiviksi. 

Hydroterminen aktiivisuus on aiheuttanut 
muuttumisvyöhykkeeseen konsentrisen muodon. 
Muuttumisvyöhykkeen sisäosat ovat voimakkaasti 
kvartsiutuneita ja paikoin topaasiutuneita. Seri
siittiytyminen on ollut sisäosissa vähäisempää kuin 
ulommalla vyöhykkeellä, jossa myös kloriittiutu
minen ja pyriittiytyminen ovat olleet merkittäviä 
muuttumisreaktioita. 

Hydrotermisesti voimakkaasti muuttuneilla alu
eilla lähtökivilajin oligoklaasi on serisiittiytynyt ja 
kvartsiutunut täydellisesti. Lähtökivilajin mafisista 
mineraaleista peralsm oleva rauta on osin 
kiteytynyt rikkikiisuksi yhdessä hydrotermisten 
liuosten tuoman rikin kanssa. Muuttuneiden kivien 
rutiilikasaumat sijaitsevat usein alumiinipitoisten 
mineraalien yhteydessä (andalusiitti, topaasi) , 
mikä osoittaa useiden alkali- ja maa-alkalimetallien 
(Na, Ca, Mg) Iiuenneen voimakkaasti lähtökivi
lajista. Alunperin titaani oli sitoutuneena pää
asiassa titaniittiin ja biotiittiin sekä amfiboli
mineraaleihin. Alueellisessa dynamotermisessä 
metamorfoosissa kiteytynyt andalusiitti on muut
tunut retrogradisessa vaiheessa kaoliniittiryhmän 
mineraaleiksi. Kivien andalusiittiutuminen on 
yleensä ollut varhaisempi tapahtuma kuin niiden 
flogopiittiutuminen. Tätä osoittaa andalusiitin 
Iiuskeisuuden suuntainen sekä flogopiitin liuskei
suutta leikkaava kiteytymistapa. Esiintymän 
kvartsiutumista on tapahtunut useassa vaiheessa, 
mitä osoittaa esimerkiksi kvartsikivissä tavatut 
erilaiset kvartsijuonityypit. Ainakin osa hydro
termisista Iiuoksista on ollut myös fluoripitoisia . 
Tästä osoituksena ovat serisiitti-kvartsiliuskeen 
yleinen topaasipitoisuus sekä topaasikivi
sulkeumat. Myös fluoriitin esiintyminen viittaa 
fluidien tavallista korkeampaan fluoripitoisuuteen. 



Ahvenlammi, Kangasala 

Kangasalan Ahvenlammin volframiminerali
saatio sijaitsee Kangasalan kunnan luoteiskul
massa, Ahvenlammin lounaispuolella karttalehtien 
2141 03 ja 214201 alueilla. 

Geologisesti Ahvenlammin esiintymä sijaitsee 
Tampereen Iiuskevyöhykkeen alueella, jota rajoit
tavat luoteesta Värmälän granodioriittistokki ja 
koillisesta sekä kaakosta Siitaman granodioriitti
batoliitti. Tutkimusalueen kivilajeja ovat kuvan
neet muiden muassa Seitsaari (1951) ja Kähkönen 
(1987, 1989) . Lehtien 2141 ja 2142 kallioperä
kartat, Kangasala ja Orivesi, on julkaistu vuosina 
1964 (Matisto 1964) ja 1986 (Laitakari 1986). 
Esiintymästä länteen olevista kartta-alueista 2123 
ja 2124 on myös olemassa kallioperäkartat 
(Simonen 1953b ja Matisto 1961) . Lehtien 2123, 
2124 ja 2141 selitykset on julkaistu vuosina 1952, 
1976 ja 1977 (Simonen 1952, Matisto 1976a ja 
1977). Geologian tutkimuskeskus on tuottanut 
tutkimusalueen ympäristöstä myös aeromagneet
tisia harmaasävykarttoja . 

Kallioperä 

Ahvenlammin alueella vallitsevina kivilajeina 
ovat metagrauvakat, joissa välikerroksina on 
mafisia, intermediäärisiä ja felsisiä metavulka
niitteja. Alueen syväkiviä ovat tasarakeiset ja 
porfyyriset granodioriitit. 

Metagrauvakat , fylliitit ja kiillegneissit 

Tampereen I iuskevyöhykkeen eteläosissa vallit
sevina kivilajityyppeinä ovat metagrauvakat ja 
fylliitit. Ahvenlammin alueella niiden koostu
mukset ja tekstuurit vaihtelevat selvästi. Paikoin 
metagrauvakoiden tyypillinen pi irre on kerral
Iisuus, joka antaa mahdollisuuden kerrostumis
suunnan määrittämiseen. Kerrospaksuudet ovat 
yleensä melko vähäisiä, vaikka joitakin yli metrin 
paksuisia kerroksia tavataan satunnaisesti. 

Muskoviitin ja kloriitin määrät metagrauva
koissa vaihtelevat. Erityisesti Siitaman grano
dioriitin (kuva 11, porfyyrinen granodioriitti) 
läheisyydessä metagrauvakat ovat tavallista muut
tuneempia, jolloin ne ovat selvästi muskoviit
tiutuneita. Metagrauvakoissa yleinen opaakki
pigmentti on os in seurausta biotiitin hajoamisesta. 
Alumiinipitoisuuden kohotessa fylliitteihin ilmaan
tuvat keskenään tasapainossa olevat granaatti, 
kloriitti ja biotiitti, jotka muodostavat typo
morfisen alhaisen asteen metamorfisen mineraali
seurueen. Blastoklastinen turmaliini, zirkoni ja 
apatiitti esiintyvät säännöllisesti metagrauvakoiden 
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aksessorisina mineraaleina. 
Kuvan 11 eteläreunassa ovat vallitsevina 

kivilajeina raitaiset kiillegneissit. Gneissit sisäl
tävät säännöllisesti kvart.sijuonia, jotka ovat 
taipuilleet isäntäkiven deformaation mukaan. Ki
yen gneissimäisyys ja kiilteen raekoko osoittavat 
alueella vallinneen selvästi korkeamman metamor
foosiasteen kuin mitä kartta-alueen pohjoisempana 
olevista metaturbidiiteista voi päätellä. Tampereen 
Iiuskevyöhykkeen eteläpuolella sedimentogeeniset 
gneissit leviävät laaja-alaisiksi kivilaj iyksiköiksi 
(Matisto 1964). 

Seitsaari (1951) on osoittanut, että metagrauva
koiden vaihettuminen gneisseiksi tapahtuu varsin 
Iyhyellä matkalla. Nirosen (l989b) mukaan ruhje
vyöhyke erottaa Tampereen alueen metagrauvakat 
ja kiillegneissit toisistaan. Ruhjevyöhykeessä on 
tapahtunut huomattava pystyliikunto. 

Metakonglomeraatit 

Metakonglomeraatit muodostavat Ahvenlammin 
pohjoispuolella noin 70 metrin levyisen vyöhyk
keen , jossa kapeat metagrauvakkakerrokset erot
tavat päällekkäisiä metakonglomeraattipatjoja. 
Pohjoinen metakonglomeraattivyöhyke kaventuu 
etelään mentäessä ja häviää kokonaan Ahven
lammin eteläpuolella. Pohjoinen vyöhyke erottuu 
ympäristöstään selvärajaisena, ja se on sedimentoi
tunut suoraan metagrauvakoiden päälle. Eteläistä 
metakonglomeraattivyöhyke:ttä ympäröivät felsiset 
metavulkaniittipatjat, ja se eroaa siten pohjoisesta 
metakonglomeraattivyöhykkeestä. 

Pohjoinen ja eteläinen metakonglomeraatti
vyöhyke voidaan erottaa toisistaan myös pallojen 
koon ja koostumusten perusteella. Pohjoisen 
vyöhykkeen metakonglomeraateissa pallokoko 
säilyy pienenä (0 = 1-2 cm) ja pallot ovat valta
os in monikiteisiä kvartsiittipalloja. Osassa lähes 
keskirakeisia kvartsikiteitä .sisältävissä palloissa on 
myös maasälpää. K vartsiittipallojen ohella pohjoi
sessa vyöhykkeessä on jonkin verran hienorakeisia 
fylliitti- ja felsisiä metavulkaniittipalloja. Poh
joisen vyöhykkeen metakonglomeraattien matrik
simateriaalina on ympäröivien metagrauvakoiden 
kaltainen kiille- ja kvartsipitoinen aines. Eteläisen 
vyöhykkeen metakonglomeraateissa pallokoko on 
selvästi suurempi kuin pohjoisen. Venyneet felsi
set metavulkaniittipallot voivat olla halkaisijaltaan 
jopa 20 senttimetriä. Metakonglomeraattien 
matriksi on palloja selvästi tummempaa paikoin 
kerralliselta tuffiitilta näyttävää materiaalia. 
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Kuva 11 . Kangasalan Ahvenlammin alueen geologinen kartta. 
Fig. 11. Geological map oj Kangasala, Ahvenlammi area. 

Metavulkaniitit 

Tutkimusalueella eSllntyy koostumukseltaan 
vaihtelevia metavulkaniitteja. Mafiset metavulka
niitit ovat pääasiassa uraliitti-plagioklaasiporfyriit-
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teja. Muut mafiset ja intermediääriset metavulka
nlltlt eroavat uraliitti-plagioklaasiporfyriiteista 
hajarakeettomuutensa ja osin felsisemmän koostu
muksensa perusteella. 

Uraliitti-plagioklaasiporfyriitit muodostavat Ah-



venlammin alueella yhden yhtenäisen vyöhykkeen, 
joka kulkee Ahvenlammin läpi. Porfyriiteissa 
hajarakeiden ja perusmassan välillä on suuri 
raekokoero. Hajarakeet ovat silminhavaittavia 
(plagioklaasirakeiden pituus on 3-5 mm) ja usein 
ne ovat ehjiä sekä omamuotoisia. Toisaalta 
uraliitti-plagioklaasiporfyriittien yhteydessä on 
tavattu intermediäärisiä raitaisia metatuffiitteja 
sekä meta-agglomeraatteja. 

Porfyriiteissa plagioklaasihajarakeiden määrä ja 
koko on yleensä uraliittihajarakeita suurempi. Por
fyriittien sekundäärinen amfiboli on sarvivälkettä. 
Biotiitti on yleinen mineraali sekä omina rae
kasaumina että yhteenkasvettumina amfibolin 
kanssa. Kvartsia esiintyy uraliitti-plagioklaasi
porfyriiteissa helposti tunnistettavina rakeina lius
keisuuden suuntaan venyneissä linsseissä sekä 
amfibolin kanssa yhteenkasvettuneena. 

Tutkimusalueen tärkein intermediäärinen vul
kaaninen jakso sijoittuu Sorilan ja Mataltljärven 
välisen tien luoteispuolelle. Jakso muodostaa suh
teellisen homogeenisen, porfyyrisen kivilaji
yksikön, jonka ulkoasu viittaa tuffogeeniseen 
syntytapaan. Metatuffi sisältää runsaasti plagio
klaasihajarakeita ja niiden välitiloissa biotiittia. 
Plagioklaasi on selvästi saussuriittiutunutta ja 
paikoin koko kivi on hieman serisiittiytynyt ja 
klorittiutunut. Biotiitin yhteydessä on usein 
muuttumisen tuloksena syntyneitä opaakkeja 
osueita. Lisäksi kivi on paikoitellen suhteellisen 
voimakkaasti karbonaattiutunut ja sisältää pieniä 
onteloita rapautumispinnoillaan. 

Felsisiä metavulkaniitteja on pitkinä vyöhyk
keinä kuvan 11 luoteisreunassa. Metavulkaniitit 
ovat keski- tai hienorakeisia. Hyvin hienorakeiset 
variaatiot ovat raitaisia ja niiden porfyyrisuus on 
heikko tai kivi on tasarakeinen. Kvartsi
maasälpäporfyyrisissa metavulkaniiteissa on pla
gioklaasi vallitsevana hajarakeena ja usein se on 
kasaantunut raeryppäisiin. Maasälvistä kalimaa
sälpä on perusmassassa yleisempi kuin plagio
klaasi. 

Syväkivet 

Kuvan 11 luoteisreunan tasarakeinen grano
dioriitti kuuluu Värmälän stokkiin . Stokin 
pääkivilaji on granodioriitti ja yleensä se on keski
ja tasarakeista (Nironen 1989a). Keskellä stokkia 
syväkivi on heikosti suunnittunutta, mutta stokin 
reunoilla siihen on kehittynyt selvä lineaatio. 

Siitaman porfyyrinen granodioriitti on val ta
kivilaji Ahvenlammista itään. Granodioriitti on 
karkearakeinen ja heikosti suunnittunut. Lievästi 
pertiittisten kalimaasälpähajarakeiden halkaisija on 
yleensä 1,5--2,5 senttimetriä. Plagioklaasi esiin
tyy pienempinä hajarakeina kuin kalimaasälpä ja 
sen koostumus on oligoklaasinen. Kvartsin tapaa 
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useimmiten raekasaumina. Granodioriitti leikkaa 
selvästi ja terävästi länsLkontaktin metagrauva
koita. Sen sijaan granodiorilitin eteläkontakti jatkaa 
metagrauvakoiden ja kiillegneissien välisen tekto
nisen kivilajirajan suuntaa. 

Porfyyrisessa granodioriitissa on Ahvenlammin 
kohdalla joitakin tasarakeisia kontaktimuunnoksia. 
Miaroliittiset ontelot, ruostetäplät ja vaalean 
kiilteen runsaus ovat niissä yleisiä. Kiillepitoisista 
ruostetäplistä löytyy satunnaisesti kiisuja, vaikka 
pääosin ruosteisuus on seuraus biotiitin hajoami
sesta rautaoksideiksi. Tasarakeisessa kontakti
muunnoksessa ja kontaktivyöhykkeen metagrauva
koissa risteilee myös muutamia kiille-kvartsijuonia 
ja muskoviittipitoisia apliiuijuonia, jotka osoittavat 
pääfaasia nuorempien fluidipitoisten sulien 
liikkuneen alueella. Kontaktimuunnoksiin on 
paikoin syntynyt huomattavan korkeita alumiini
pitoisuuksia. Esimerkiksi metagrauvakoissa olevat 
juonet sisältävät värittömän kiilteen Iisäksi satun
naisesti myös granaattia. Samanaikaisesti juonissa 
oleva kvartsin määrä ylittää selvästi maasälpien 
määrän ja toisaalta niistä puuttuu biotiitti. 

Siitaman batoliitin kontaktivyöhykkeen musko
viittiutuneista ja ruostuneista kivilajeista otetuista 
näytteistä on todettu anornaalisia määriä kultaa ja 
molybdeenia (Aumax = 0,2 ppm ja Momax = 23 
ppm). 

Mineralisaatio 

Ahvenlammin alueella mineralisoituminen on 
syntynyt lähes pohjois-eteläsuuntaiseen pysty
asentoiseen vyöhykkeeseen, jonka leveys on noin 
100 metriä. Parhaiten mineralisoitunut alue on 
esitetty tähdellä kuvassa 12. Samaan karttaan on 
piirretty Iisäksi alueelta löydettyjen scheeliitti
pitoisten kvartsijuonien suunnat. Alueen kivilajit 
ovat voimakkaasti Iiuskeisia ja paikoin ruhje
Iiuskeisia. Tähdellä merkitty mineralisoituma 
sijaitsee välittömästi voimakkaan ruhjevyöhykkeen 
länsipuolella ja osin ruhjeessa. Scheeliitti esiintyy 
mineralisoituneessa vyöbykkeessä hyvin epätasai
sesti. Mineralisoitumassa vuorottelevat tyypil
lisesti no in 2-5 metriä leveät lähes scheeliitit
tömät kerrokset scheeliittipitoisten kerrosten 
kanssa. 

Ahvenlammin alueella tehdyistä geofysikaali
sista mittauksista parhaimmat malminetsinnälliset 
tulokset on saatu IP-profiilimittauksista (Jokinen 
1987). Profiilien korkeimmat polarisaatioarvot 
liittyvät ruhjevyöhykkeisiin, joista on todettu 
kiisuuntumista. Ruhjevyöhykkeet näyttävät kon
trolloivan myös scheeliitin esiintymistä. Ahven
lammin alueen slingramanomaliat johtuvat gra
fiittipitoisista fylliittisistä liuskeista. 

Scheeliitin ohella Ahvenlammin esiintymän 
kvartsijuonista tavataan jonkin verran arseeni-



kiisua, kuparikiisua sekä tOlsmaan vähän rikki
kiisua ja sinkkivälkettä. Alueella on myös turma
liini-kvartsijuonia. Scheeliitti suosii sellaisia 
kvartsijuonia, jotka sisältävät arseenikiisua ja 
rikkikiisua . Kuparipitoiset kvartsijuonet eivät 
yleensä sisällä scheeliittiä . Tärkeimpien malmi
mineraalien paljousjärjestys esiintymällä on 
seuraava: scheeliitti, arseenikiisu, kuparikiisu, 
rikkikiisu, sinkkivälke ja stanniini. Lisäksi mine-

ralisoitumissa esiintyy vähäisiä määriä magneet
tikiisua, markasiittia, ilmeniittiä, rutiilia, kalsiit
tia, Iyijyhohdetta, herzenbergiittiä, kassiteriittia, 
vismuttia, argentiittia ja elektrumia. Elektrumin ja 
argentiitin määrät ovat mitättömiä verrattuna vis
mutin yleisyyteen . Sekundääristen muuttumis
ilmiöiden seurauksena esiintymään on kiteytynyt 
myös vismiittiä, kuparihohdetta, kovelliinia, 
skorodiittia, hematiittia ja Iimoniittia. 

6632 F
25

:.:.
OO
=------------------.----2""'..".O'-S-. ~ 

./ ~ .. " 
MAINLY 
METAGRAUWACKES 

I 
/ 

/ 

I 
I 

~I~/ 
/ I; 

I-

I 

I 
I 

I 

I 

I , 
\ 
I 

; 

GRANODIORITE 

MICAGNEISS 
6627 '--__________________ ....1I_---J 6627 

2500 O __ -==:::i._-===:J~ km 2505 

Kuva 12. Ahvenlammin alueen scheeliittipitoiset kvartsijuonet (Lind mark 
1987) . lnventoitu mineralisoituma on merkitty tähdellä. Katkoviiva jakaa 
kuvan kartan pääasiassa metagrauvakoita , kiillegneissiä ja granodioriittia 
sisältäviin alueisiin . 
Fig . 12. Scheefite-containing quart<. veins in the Ahvenlammi area 
according to Lindmark (1987). InvenlOried prospect is marked with astar. 
Broken fines divide map-area into mainly metagrauwacke, mica gneiss, and 
granodiorite, containing areas. 

Scheeliitti ja arseenildisu 

Inventoidussa mineralisaatiossa scheeliitti esiin
tyy epätasaisesti kivilajin rakopinnoilla, yksittäis
rakeina, muutaman senttimetrin levyisinä pirote
juonina, kapeina kompakteina juonina ja karkea
kiteisinä pesäkkeinä kvartsijuonien yhteydessä. 
Yleensä scheeliitti pyrkii olemaan hieman erillään 
mineralisoituman sulfidipesäkkeistä ja tavallisesti 
se sisältää melko vähän sulfidisulkeumia. Schee
liitin fluoresenssiväri on kirkas sinertävän val
koinen. 

Tutkittujen scheeliittirakeiden raekokojakauma 
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on laaja-alainen. Suurimmat yksittäiset kiteet 
voivat olla kooltaan joitakin senttimetrejä. Pie
nimmät todetut rakeet ovat halkaisijaltaan vain 
joitakin mikrometrejä. Scheeliittirakeet ovat sään
nöllisesti rikkonaisia ja raerajoiltaan vieras
muotoisia. Scheeliittiä breksioi lukuisat ohuet 
kvartsijuonet sekä murrosraot, jotka ovat taval
lisesti täyttyneet skorodiitilla. Scheeliitissä esiin
tyy silikaattisia sulkeumia, jotka näyttävät iältään 
samanikäisiltä tai hieman nuoremmilta kuin ympä
röivä scheeliitti. Todettuja silikaattisulkeumia ovat 
kvartsi, kalimaasälpä, biotiitti ja allaniitti. Koos
tumukseltaan scheeliitti vaikuttaa puhtaalta kal-



sium-volframaatilta, jonka molybdeenipitoisuus on 
mitätön. 

Arseenikiisu on esiintymän tavallisin sulfidi. 
Pääosin se on kiteytynyt mineralisoitumisen 
varhaisessa vaiheessa samanaikaisesti scheeliitin 
kanssa. Yleensä arseenikiisu esiintyy kvartsi
juonissa sulfidiraeryppäissä ja liuskeissa liuskei
suuden myötäisinä piroteraitoina. Arseenikiisu on 
usein omamuotoista ja raekooltaan keski- tai 
karkearakeista. Scheeliitin tapaan arseenikiisussa 
on melko paljon murrosrakoja, jotka ovat avoimia 
tai ne ovat täyttyneet muilla sulfideilla ja 
silikaateilla. Tavallisin silikaattitäyte on kvartsi , 
joka iältään on sulfidisia täytteitä nuorempi. 

Arseenikiisun muuttumistuloksena mineralisoi
tumassa on jonkin verran skorodiittia, joka taval
lisimmin esiintyy arseenikiisun ja scheeliitin 
murrosraoissa. Skorodiitilla täyttyneet raot ovat 
nuorempia kuin kvartsilla täyttyneet murrosraot. 

Kuparikiisu, sinkkivtilke, rikkikiisu, markasiitti ja 
magneettikiisu 

Tavallisista perusmetallisulfideista Ahven-
lammin mineralisoitumassa esiintyvät kuparikiisu, 
sinkkivälke, rikkikiisu, markasiitti ja magneetti
kiisu . 

Kuparikiisua on usein arseenikiisun yhteydessä. 
Lisäksi sitä esiintyy yhteenkasvettuneena rikki
kiisun ja stanniinin muodostamassa mineraali
seurueessa. Kuparikiisu on kvartsin ohella arsee
nikiisukiteiden tavallisin raevälien täyte. Se esiin
tyy myös sulkeumina ja murrosrakojen täytteenä 
arseenikiisussa. Monin paikoin voi todeta, että 
rikkonainen arseenikiisu sisältää ehyitä kupari
kiisusulkeumia ja lisäksi kuparikiisu täyttää osaa 
arseenikiisun murrosraoista. Satunnaisesti kupari
kiisun ja arseenikiisun välillä on selviä syrjäytys
rakenteita. Verrattuna arseenikiisuun kuparikiisu 
sisältää selvästi vähemmän sulkeumia. 

Silikaattien joukossa olevat pienet kuparikiisu
rakeet ovat osittain muuttuneet. Kuparikiisun 
muuttumistuloksina esiintyy kuparihohdetta, ko
velliinia ja limoniittia. Limoniitti edustaa kupari
kiisun äärimmäistä rapautumistulosta. 

Sinkkivälke sijoittuu usein kuparikiisun rae
rajoille tai se esiintyy pieninä sulkeumapisaroina 
kuparikiisun sisällä. Muutamissa tapauksissa voi 
kuitenkin osoittaa, että kuparikiisu on suotautunut 
ulos sinkkivälkkeestä. Sinkkivälke on yleensä 
koostumukseltaan suhteellisen rautaköyhä ja 
lisäksi se sisältää melko usein vähäisiä määriä 
kadmiumia. 

Rikkikiisurakeet ovat muodoltaan lähes aina 
vierasmuotoisia, paikoin repaleisia kasaumia, jotka 
ovat kerääntyneet suurempien kuparikiisu- ja 
arseenikiisurakeiden reunoille . Paikoin pieniä, 
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vierasmuotoisia rikkikiisukiteitä on sulkeumina 
kuparikiisussa. Yleensä rikkikiisukiteet sisäitävät 
kohtalaisen runsaasti pieniä etupäässä silikaattisia 
sulkeumia ja tyhjiä onteloita. Usein rikkikiisun ja 
sen kanssa kontaktissa olevan mineraalin keski
näinen kontakti muistuttaa lähinnä reaktiosaumaa. 
Toisaalta sinkkivälkeen ja rikkikiisun on todettu 
muodostavan tasapainoisen mineraaliseurueen 
arseenikiisun raerajall e. 

Markasiittia esiintyy ainoastaan sulkeuma
rakeina rikkikiisussa. Markasiittikiteet ovat pieniä, 
osittain omamuotoisia vinoneliökiteitä tai pitkiä 
liistakkeita, joilla on tietty orientaatio rikkikiisuun 
nähden . Satunnaisesti marJcasiitti on myös kaksos
tunut . Markasiitin esiintymistapa rikkikiisussa 
viittaa siihen, että ne ovat kiteytyneet saman
aikaisesti, joten niiden syntylämpötila lienee ollut 
selvästi alle 350 oe astetta (Ramdohr 1980). 

Magneettikiisua esiintymässä on ainoastaan 
pieninä sulkeumarakeina. Magneettikiisusulkeumia 
esiintyy sekä rikki- että arseenikiisussa. Rikki
kiisussa magneettikiisusulkeumat ovat yleisiä ja 
osittain ne saattavat olla suotautumisen seurauk
sena syntyneitä. Arseenikiisussa olevien sulkeu
mien yhteydessä esiintyy llsein myös kuparikiisua 
ja metallista vismuttia. 

Tinamineraalit 

Mineralisoituman tinamineraaleja ovat stan
niini , herzenbergiitti ja kassiteriitti. Stanniini on 
mineraaleista tavallisin ja sitä on myös määräl
lisesti eniten . Stanniinin yhteydessä esiintyvät 
kohtalaisen usein herzenbergiitti ja kassiteriitti. 

Stanniini esiintyy lähes poikkeuksetta kupari
kiisun tai sinkkivälkkeen yhteydessä. Suhteessa 
kuparikiisuun ja sinkkivälkeeseen stanniini on aina 
niitä nuorempi. Stanniiniat esiintyy myös joinakin 
sulkeumarakeina arseenikiisussa, mutta tällöinkin 
läheisyydessä on myös kuparikiisusulkeumia. 
Kuparikiisun tapaan stanniinia on arseenikiisussa 
raevälien ja murrosrakojen täytteenä . Stanniinilla 
täyttyneet raot voivat leikata sekä arseenikiisua 
että sinkkivälkettä. 

Herzenbergiitti ja kassiteriitti esiintyvät aina 
sulkeumina stanniinissa ja ne ovat myös stanniinia 
nuorempia. Suhteessa kuparikiisuun voidaan 
tinamineraalien osalta todeta jäännössulan asteit
tainen rikastuminen tinasta mineraalien keski
näisen syrjäytysjärjestyboen perusteella. Lisäksi 
herzenbergiitin ja kassiteriitin kesken voi epäillä 
kassiteriitin olevan hieman nuorempi kuin herzen
bergiitti. Herzenbergiitin esiintyminen kuvastaa 
mineralisoineiden fluidien alhaista lyijypitoisuutta. 
Jos lyijyä olisi ollut käytettävissä runsaammin 
herzenbergiitin sijasta olisi kiteytynyt lyijy
sulfostannaatteja (Ramdohr 1980) . 



llmeniitti, rutiili ja hematiitti 

Esiintymän kvartsijuonissa, sul fidipesäkkeissä 
ja esiintymää ympäröivissä kivilajeissa on 
hienorakeisena pirotteena titaanioksideja: ilme
niittiä ja rutiilia. Rautaoksideista mineralisoi
tumassa esiintyy hematiittia. 

Ilmeniitillä ja rutiililla on selvä taipumus esiin
tyä samoissa raeryppäissä, ja ne vaikuttavat suh
teelIisen samanikäisiltä. Oksidien muodostamat 
parageneesit voivat olla melko monimutkaisiakin. 
Esimerkiksi arseenikiisua syrjäyttävässä ilmeniitin 
ja rutiilin sekarakeessa ilmeniitti syrjäyttää rutiilia. 
Lisäksi rakeen ilmeniittiä syrjäyttää erittäin 
hienorakeinen scheeliitti samalla kun rutiilista osa 
on korvautunut apatiitilla. Sekarae osoittaa, että 
scheeliittiä on kiteytynyt myös mineralisoitumisen 
myöhäisemmissä vaiheissa. Apatiitin ja scheeliitin 
ohella titaanioksidien voi todeta korvautuneen 
osittain myös kvartsilla ja arseenikiisulla. 
Koostumukseltaan ilmeniitti ei yleensä oie puhdas 
rauta-titaanioksidi, vaan se sisältää hieman myös 
mangaania. 

Rematiitti keskittyy erityisesti silikaattisessa 
materiaalissa oleviin kapeisiin hiertosaumoihin. 
Saumoissa hematiitin koostumus vaihtelee selvästi 
ja usein siinä on epäpuhtautena muun muass~ 
arseenia, rikkiä, piitä ja alumiinia. Epäpuhdasta 
hematiittia ympäröi tai breksioi tavallisesti lähes 
puhdas hematiitti. 

Ilmeniitin ja rutiilin titaani on ilmeisestikin 
peräisin esiintymän isäntäkivien titaanipitoisista 
silikaateista. Tästä on osoituksena esimerkiksi 
metagrauvakoiden titaanipitoisen biotiitin sisäl
tämät rutiilisuotaumat. Myös hematiitin raudan 
pääasiallinen alkuperä lienee ympäröivien meta
grauvakoiden silikaatit. 

Vismutti, argentiitti ja elektrum 

Metallista vismuttia esiintyy paaaslassa 
sulkeumina arseenikiisussa, mutta lisäksi vismuttia 
löytyy juonikvartsirakeiden raerajoilta ja sulkeu
mina scheeliitistä. Arseenikiisussa sulkeumina 
oleva metallinen vismutti on usein samassa seu
rueessa kuparikiisu-, sinkkivälke- ja magneetti
kiisusulkeumien kanssa. Vismutti on tavallisesti 
kerääntynyt näiden sulkeumien raerajoille. Erityi
sesti kvartsissa ja arseenikiisussa olevat vismutti
rakeet ovat paikoin aiheuttaneet isäntämineraalin 
rikkoutumisen vismutin kiteytymisen seurauksena 
('frost blasting' -rakenne). 
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Metallinen vismutti on hyvin usein muuttunut 
vismiitiksi. Monin paikoin muuttuminen on ollut 
täydellistä, jolloin arseenikiisussa oleva vis
muttipitoinen pirote on väriltään hailakan harmaa. 
Vismiitti esiintyy tasapainoisena skorodiitin seu
rassa, mikä viittaa siihen, että skorodiitin tavoin 
metallisen vismutin muuttuminen vismiitiksi on 
tapahtunut alhaisissa pR -olosuhteissa (Martin 
Dove ja Rimstidt 1985) . 

Esiintymän hopea on keskittynyt argentiittiin ja 
elektrumiin . Argentiittia esiintyy vähäisiä määriä 
sulkeumina kuparikiisussa. Argentiittisulkeumat 
sijaitsevat yleensä sinkkivälke- ja stanniini
sulkeumien välittömässä läheisyydessä. Elektrum 
on Ahvenlammin esiintymässä huomattavan 
hopeapitoinen . Osa elektrumrakeista on jopa 
hopeavaltaisia. Todetut raekoot elektrumilla ovat 
vain muutamia mikrometrejä. Elektrumia esiintyy 
satunnaisina sulkeumina arseenikiisussa. Kuten 
vismutinkin, elektrumin löytää arseenikiisun ja 
sulkeumana olevan kuparikiisun kontaktista. 

Tektoniset piirteet 

Ahvenlammin ympäristön metagrauvakoista on 
erotettavissa kerroksellisuus ja kaksi erillistä lius
keisuussuuntaa. Vallitseva S I-liuskeisuus yleensä 
yhtyy kerroksellisuuteen (kuva 13 , kohta a ja c) . 
Ahvenlammin itäpuolen poimujen kärkialueilta on 
kuitenkin voitu todeta, että vallitseva S I-liuskei
suus leikkaa kerroksellisuutta ja siihen mahdol
lisesti liittyvää asettumisliuskeisuutta (So)· S 1-

liuskeisuutta nuorempi S2-liuskeisuus (kuva 13 , 
kohta e) erottuu selvästi vain paikoitellen. S2-
liuskeisuus on luonteeltaan transverssiliuskei
suutta, eikä sen yhteydestä oie tavattu krenuloi
tumista eikä kink-poimutusta. 

F I-poimutus muodostaa Tampereen liuske
alueen pohjoisosaan suuren itä-läntisen synkliinin 
(Nironen 1989a). Pystyt F I-poimujen akselitasot ja 
loiva-asentoiset poimuakselit viittaavat vulkaa
nissedimenttisen patjan voimakkaaseen pohjois
eteläiseen litistymiseen D 1-vaiheen aikana. Aluksi 
deformaatio tapahtui puristuksessa, mutta asteit
ta in kasvava leikkausjännitys johti joillakin 
alueilla hiertovyöhykkeiden syntyyn. Tampereen 
liuskevyöhykkeellä S2-liuskeisuuden suhde S 1-

liuskeisuuteen ja kerroksellisuuteen on yleensä 
oikeakätinen. F2-poimuakselit ovat lähes pystyjä ja 
ne viittaavat miltei vaaka-asennossa tapahtu
neeseen puristukseen (Nironen 1989a ja 1989b). 
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Kuva 13 . Ahvenlammin alueen kerroksellisuuden, liuskeisuuksien ja kvartsijuonien suunnat. a = 
kerroksellisuus, c = SI-liuskeisuus ja e = Srliuskeisuus . b = D1 :een lüttyvät kvartsijuonet, d = 
D2:een Iiittyvät kvartsijuonet ja f = hauraaseen deformaatioon liittyvät kvartsijuonet. 
Fig. ]3. Bedding, schistosity and quart, vein directions in the Ahvenlammi area. a = bedding, c = Sj 
schistosity and e = S2 schistosity. b = quart, veins associated with D j, d = quart, veins associated 
with D2 andf = quart, veins associated with brittle deformation . 
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Kuva 14. Ahvenlammin alueen kerroksellisuuden , liuskeisuuksien ja kvartsijuonien suuntien pintatarkat 
projektiot. a = kerroksellisuus, c = SI-liuskeisuus ja e = STliuskeisuus. b = D 1 :een liittyvät 
kvartsijuonet, d = D2:een liittyvät kvartsijuonet ja f = hauraaseen deformaatioon liittyvät 
kvartsijuonet . Sama-arvokäyrät on esitetty välein 2 %,6 %, 10 % ja 14 %. 
Fig. 14. Equal area projections of bedding, schistosity and quartz vein directions in the Ahvenlammi 
area. a = bedding, c = SJ schistosity and e = S2 schistosity. b = quartz veins associated with DJ, d 
= quartz veins associated with D2 and f = quartz veins associated with brittle deformation. Contours 
are shown at intervals of2 %, 6 %, 10 %, and 14 %. 
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Tampereen liuskealueelta on tehty myös muita 
tektonisia luokitteluja, jotka poikkeavat edellä 
esitetystä. Front (1981) sekä Gattl ja kumppanit 
(1981) ovat erotelleet Hämeenkyrön batoliitin 
itäpuolen liuskeista kolme erillistä deformaatio
vaihetta . Näiden luokitusten S3-liuskeisuus vastaa 
edellä esitettyä S2-liuskeisuutta. Campbell (1978) 
on jakanut Ylöjärven alueen liuskeiden 
deformaation viiteen erilliseen poimutusvaihee
seen. Campbellin S4-liuskeisuus vastaa tässä 
esitettyä S2-liuskeisuutta. 

Kuvan 13 kohdista b ja d nähdään, että sekä 
D 1- että D2-deformaation kulminaatioissa on 
syntynyt kvartsijuonia, joiden kaade on pysty 
(kuva 14) . Molemmissa deformaatioissa kvartsi
juonet ovat muodostuneet puristavassa jännitys
kentässä syntyneisiin leikkausvyöhykkeisiin . Osa 
kvartsijuonien materiaalista on selvästikin mobi
loitunut isäntäkivistään. Kuvan 13 kohdassa f 
nähdään vielä D2-vaihetta nuorempia kvartsi
juonien muodostumissuuntia. Nämä suunnat voi
daan kytkeä alueellisesti yleisiin rakoilu- ja 
siirrostumissuuntiin (Seitsaari 1951), jotka ovat 
syntyneet muodostuneiden liuskeiden kompe
tenssin kohottua riittäväksi. 

Ahvenlammin alueen mineralisoituminen liittyy 
D2-deformaation kulminaation aikaisiin tapahtu
miin. Tämä nähdään vertaamalla kuvan 12 
mineralisoituneiden kvartsijuonien ja kuvan 13 
kohdan d kvartsijuonien suuntia. Vastaavalla 
tavalla Ylöjärven alueella turmaliinijuonet nou
dattavat deformaation D2 Iiuskeisuussuuntia (Front 

1981). Ylöjärven aluedla krenuloiva S2-
liuskeisuus on vallitseva joissakin kapeissa koillis
lounaisissa vyöhykkeissä. Eräässä tällaisessa 
vyöhykkeessä sijaitsevat Ylöjärven Cu-W -esiin
tymän turmaliinibreksiat (Gattl et al. 1981) . 

Ahvenlammin alueella t,ektonisten tapahtumien 
järjestys on seuraava: aluksi Iiuskevyöhykkeen 
kivilajit ovat läpikäyneet päädeformaation D 1. 
Tämän vaiheen jälkeen on syntynyt kuvan 11 
eteläreunaan siirros, joka nykyisin näkyy 
metagrauvakan ja kiillegne:issin välisenä kivilaji
rajana. Tämä siirros rajoiuaa myös granodioriitin 
eteläreunaa, joten siirros ja batoliitti Iienevät 
kogeneettisiä. Siitaman granodioriitin kontakti
alueilla on merkkejä magmaattisesta louhinnasta. 
Kuvan 13 kohdista a ja c nähdään, kuinka grano
dioriitti intrudoituessaan on kääntänyt metagrau
vakkakerroksia eroon alueen vallitsevasta L1-lius
keisuussuunnasta. Granodioriitin intrudoitumista 
on seurannut D2-vaiheen transverssiliuskeisuuden 
synty. Lopuksi Ahvenlammin metagrauvakoihin 
on vaikuttanut hauras deformaatio , joka on aiheut
tanut rakoilua ja siirrostumista. 

Siitaman granodioriitti (kuva 11 , porfyyrinen 
granodioriitti) on kartoitetulla alueella paikoin 
selvästi suunnittunut. Osittain suunnittuminen joh
tuu sivukivikontaktin läheisyydestä, jolloin kon
taktin suunta pyrkii näkymään myös granodio
riitissa. Osa granodioriitin suunnittumisesta on 
kytkettävissä alueen nuoriin deformaatiovaiheisiin 
(D2 ja hauras deformaatio) . 

Järvenpää, Ylöjärvi 

Ylöjärven Järvenpään kulta-antimoniminerali
saatio sijaitsee Näsijärven länsipuolella kartta
lehden 2124 04 alueella. Tarkemmin ilmaistuna 
esiintymä on Ylöjärven kunnan pohjoisosassa 
Ylöjärveltä Viljakkalaan vievän maantien 277 
koillispuolella olevan Pikku Oksjärven rannalla. 
Mineralisaatiosta neljä kilometriä etelään on vuo
sina 1942-1966 louhittu Parosjärven (parois
tenjärven, Parostenjärven tai myös Parosen) 
esiintymä. 

Järvenpään mineralisaatio on itä-läntisen Tam
pereen liuskevyöhykkeen pohjoisreunalla lähellä 
liuskevyöhykkeen ja Keski-Suomen granitoidi
kompleksin kivilajien kontaktia. Tutkimusalueen 
lähiympäristöstä on runsaasti julkaistua mate
riaalia. Tärkeimpiä lienevät seuraavat tutkimukset: 
Saksela (1947), Simonen ja Neuvonen (1947), 
Simonen (1952) , Campbell (1978), Himmi et al. 
(1979), Gattl et al. (1981) , Ojakangas (1986), 
Kähkönen (1989), Nironen (1989a) ja Nironen 
(1989b). Lisäksi kohteeseen Iiittyviä tutkimuksia 
ovat muun muassa Simonen (l953a) , Kähkönen 
(1987) ja Huhma (1987) . Lehden 2124 kallio-
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peräkartta on julkaistu vuonna 1953 (Simonen 
1953b). 

Kallioperä 

Järvenpään kultamineralisaation isäntäkivenä on 
serisiitti-kvartsiliuske (kuva 15). Kvartsiutuneen 
vyöhykkeen ympäristössä ovat vallitsevina kivi
lajeina kalkkialkaliset intermediääriset ja mafiset, 
pääasiassa pyroklastista alkuperää olevat meta
vulkaniitit. Luode-kaakko-suuntainen Iiuske
vyöhyke rajoittuu pohjoisessa granitoidisiin syvä
kiviin. 

Mafi'set ja intermedit1t1riset metavulkaniitit 

Mafiset ja intermediääriset metavulkaniitit ovat 
pääasiassa uraliitti-, uraliitti-plagioklaasi- ja 
plagioklaasiporfyriitteja sekä raitaisia interme
diäärisiä metatuffiitteja. 
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Kuva 15 . Ylöjärven Järvenpään alueen geologinen kartta (Sirnonen 1953b , mukaillen). Parhaiten mine
ralisoituneet kohteet on merkitty tähdillä . Rajattu alue on esitetty kuvassa 16. 
Fig. 15. Geological map 01 Ylöj ärvi, Järvenpää area (modified from Simonen 1953b). MOSI promising 
mineralised areas are marked wilh stars. More delailed insel is shown in Figure 16. 

Uraliitti- ja uraliitti-plagioklaasiporfyriitteja 
tavataan muutamina kapeina jaksoina plagioklaasi
porfyriittien ja raitaisten metatuffiittien joukossa. 

43 

Ainoastaan uraliittia hajarakeena sisältäviä por
fyriitteja on merkityksettömän vähän verrattuna 
muihin porfyriittityyppeihin. Tyypillisiä laava-



rakenteita ei uraliittiporfyriiteista oie löydetty. Sen 
sijaan tutkimusalueen eteläpuolelta on. Kähkön~n 
(1989) kuvannut laavavirran autobrek~.la~aken~elta 
uraliitti-plagioklaasiporfyriitista. ~ra~.llttlutumls.en 
ohella porfyriittien metamorfoosl n.akyy ~Iaglo
klaasikoostumuksissa. Monet plagIOklaasuakeet 
ovat albiittiutuneet ja epidoottiutuneet niin, että 
niiden nykyinen kalsiumsisältö ~n. se~västi a.l.k~
peräistä alempi. 10idenkin urall1ttl- ja urall1ttl
plagioklaasiporfyriittien kalsiittipit~isu~s .. on .?UO
mattavan korkea. Ainakin osaksl tama l11ttyy 
kalsiumpitoisen pyrokseenin (augiitin) hajoa
miseen. 

Plagioklaasiporfyriitteja on kapeahkoina Iinssi
mäisinä jaksoina raitaisten metatuffiittien jou
kossa. Iso Oksjärveltä lounaaseen ja länteen 
plagioklaasiporfyriittia esiintyy yh~enäisinä vy~.~ 
hykkeinä, joiden paksuus on useIta kymmem.a 
metrejä (kuva 16). Suurin osa plagioklaasl
porfyriiteista Iienee alkuperältään tu~ej~, . mu~a 
esimerkiksi Simonen (1952) raportol lählympa
ristön plagioklaasiporfyriiteista myös pilotaksisia 
piirteitä. Perusmassan mineraalikoostumuksen 
perusteella plagioklaasiporfyriitit ~o~?a~ ~~aa 
sarvivälkevaltaisiin ja toisaalta bIOtllttlPltolslm. 
Muutamat plagioklaasiporfyriitit ovat voimak
kaasti epidoottiutuneet, karbonaattiutuneet ja 
albiittiutuneet. 

Tutkimusalueen pääkivilajin muodostavat raitai
set metavulkaniitit, joiden koostumukset vaihte
levat suuresti. Metavulkaniittien tummat osat ovat 
usein pitkinä sukkulanmuotoisina silm.äkkei.nä.~ 
joiden paksuus vaihtelee puolesta senttlmetf1S~a 
noin 20 senttimetriin ja pituus muutamasta senttl
metristä useaan metriin. Raitaisuus yleensä yhtyy 
alueen vallitsevaan Iiuskeisuussuuntaan. Eräät 
raitaisista metavulkaniiteista ovat ehkä syntyneet 
tuffimateriaalin sedimentoituessa, mutta osa on 
tunnistettavia agglomeraatteja, joiden heitteleet 
ovat äärimmäisen venyneitä. Vulkaanisten pom
mien koostumus on yleensä felsisempi kuin kiven 
perusmassan koostumus. Raitaisten ~eta~lkaniit
tien muuttumisilmiöinä ovat tavalhsestI karbo
naattiutuminen, epidoottiutuminen ja albi.ittiutu
minen. Toisaalta serisiittiytynyt, karbonaattlUtunut 
ja Iievästi klorittiutunut metavulkaniitti on myös 
melko yleinen. .. . . 

Mafisiin ja intermediäärisiin metavulkanl1ttelhm 
liittyy joitakin an~~lu~iittikiilleliu.~k~it~ ja. preh
niittisiä metavulkanlltteja. Andalusl1ttIkllllehuskeet 
ovat Veltheimin (1946) mukaan rapautumis
sedimenttijaksoja, jotka ovat Iinssimäi.~i~ä 
muodostumina intermediääristen metavulkanl1ttl
patjojen välissä. Prehniittiset kerrokset esiint~ät 
metavulkaniiteissa kapeina vyöhykkeinä, jOIssa 
kiven muskoviittiutumisen sijasta on tapahtunut 
prehniittiytymistä. 
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Felsiset metavulkanitit 

Felsiset metavulkaniitit ovat alueella yleensä 
hyvin hienorakeisia ja väriltään v~aleanhar~~ita. 
Biotiitin määrän vaihtelu antaa klvelle raltalsen 
asun . Metavulkaniittien porfyyrisuus on yleensä 
heikko tai kivi on tasarakeinen. Normaalisti felsis
ten metavulkaniittien karbonaatti- ja epidootti
pitoisuus on alhainen , mutta kun ne s!s~ltäyät 
karbonaattikonkreetioita, kohoavat mamlttujen 
mineraalien pitoisuudet selvästi. Felsiset meta
vulkaniitit ovat paikoin Iievästi serisiittiyt~~~e~ , 
jolloin kivi muistuttaa tutkimusalueen sensllttl
kvarts iI iuskeita. 

Felsiset metavulkaniitit ovat erittäin 
hienorakeisia lähellä Hämeenkyrön batoliitin 
(granodioriittikielekkeet kuvan 1~ länsir~u?a~s~) 
kontaktia. Kivi sisältää usenn piemä sulfidlPltolsla 
kvartsisilmäkkeitä, jotka ovat serisiitin ympä
röimiä. Lisäksi metavulkaniiteista on tavattu 
turmaliinirenkaita ja -kyhmyjä, jotka ovat batolii
tin boorimetasomaattisen kontaktivaikutuksen 
seurausta (Simonen 1952). 

Epiklastiset metasedimentit 

Kuvan 15 alueen metasedimentit ovat alku
perältään grauvakoita, peliittejä ja konglome
raatteja. Metagrauvakoill{~ on tyypillistä selvä 
kerrallinen rakenne. 10iss,akin turbidiittipatjoissa 
on fylliittisiä murskaleita, jotka ovat irronneet 
alemmista patjoista turbidii.ttivyöryn aikana. 

Metakonglomeraattien esiintyminen rajoittuu 
yhteen pitkäomaiseen vyöhykkeeseen, jossa tode~
näköisesti on useita erillisiä metakonglomeraattI
patjoja. Metakonglomeraattien Iitistyneet pallot 
ovat vulkaanista alkuperää ja niiden koko vaihtelee 
muutamista senttimetreistä muutamiin kymmeniin 
senttimetreihin. Metakonglomeraattien iskos 
koostuu intermediäärisestä vulkaanisesta ainek
sesta ja grauvakkamateriaalista . 

Serisiitti-kvartsiliuskeet 

Tutkimusalueen tärkeimmät serisiittiytyneet 
paljastumat sijoittuvat pitkän topografialaakson 
lounaisreunalle, mikä aiheuttaa selvän epävar
muustekijän kuviin 15 ja 16 piirretyn serisiitti
kvartsiliuskevyöhykkeen yhtenäisyyttä ja jatku
vuutta tulkittaessa. Lius,keiden levinneisyys on 
tulkittu melko vähäisen kairasydänmateriaalin 
perusteella. Materaali kuitenkin viittaa siihen, että 
serisiittiytyneitä Iiuskeita on myös laakson poh-
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Kuva 16. Järvenpään esiintymän geologinen lähiympäristö. Tähdellä merkitystä alueesta on esitetty detaljikartta kuvassa 17. 
Fig. 16. Geological surroundings ofthe Järllenpää occurrence. More detailed map from star-marked location is shown in Figure 17. 
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Kuva 17. Järvenpään es iintymään kuuluvan mineraliso ituneen paljastuma-alueen kivilaj it. Paljastumien paikka on 
merkitty kuvassa 16 tähdellä . 
Fig. 17. Rock types of a mineralised outcrop area in the Järvenpää occurrence. The location of the outcrops are 
marked with a star in Figure 16. 

jalla. Toisaalta kallioperähavaintojen mukaan 
vyöhykkeessä on merkkejä myös suhteellisen 
hyvin säilyneistä plagioklaasiporfyyrisista osista. 
Lisäksi vyöhykkeen liuskeita leikkaavat gabro- ja 
apliittigraniittijuonet, joita vyöhykkeessä on ilmei
sesti paljon enemmän kuin mitä kuvan 16 karttaan 
on merkitty. 

Serisiitti-kvartsiliuskevyöhyke muodostaa alu
eella heterogeenisen, asultaan ja mineraali
koostumukseltaan suuresti vaihtelevan kivilaji-
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yksikön, jonka epäyhtenäisyyttä on havainnol
listettu kuvassa 17. Liuske on aina kvartsiutunutta 
sekä usein serisiittiytynyttä ja pyrittiytynyttä. 
Usein kivi on myös koostumusraitainen. Serisiitti
kvartsiliuske vaihettuu paikoin kvartsi-serisiitti
liuskeeksi , mutta määrällisesti serisiitti-kvartsi
liuskeita on selvästi enemmän kuin kvartsi
serisiittiliuskeita. Liusketyypit vaihettuvat toisik
seen ilman selvärajaista kontaktia. Serisiittiytyneet 
liuskeet sisältävät kvartsin, serisiitin ja rikkikiisun 



ohella myös vaihtelevasti plagioklaasia, biotiittia, 
kloriittia, apatiittia sekä satunnaisesti granaattia, 
fluoriittia ja titaniittia. 

Syvtikivet 

Tasarakeista granodioriittia esiintyy joinakin 
kielekkeinä kuvan 15 kartta-alueen länsilaidalla ja 
ne edustavat pyöreämuotoisen Hämeenkyrön 
batoliitin itäisiä osia. Batoliitti on turmaliiniu
tunut, karbonaattiutunut ja skapoliittiutunut. 
Muuttumisilmiöiden ja arseeni-, volframi- ja 
tinapitoisuuksien alueellinen keskittyminen sekä 
kupari-, arseeni-, tina- ja rikkipitoisuuksien keski
näinen korrelaatio batoliitissa osoittavat Paros
järven kupari-volframiesiintymän erääksi harvi
naisista proterotsooisista porfyyriesiintymistä 
(Ga:U et al. 1981). 

Porfyyrinen granodioriitti on kartoitetun alueen 
pääasiallinen ja vanhimmaksi tulkittu intrusiivi
kivilaji. Granodioriitti luetaan kuuluvaksi Keski
Suomen pääosin synorogeeniseen granitoidi
kompleksiin, jonka reunavyöhyke kohoaa jyrkkinä 
kalliona serisiittiytyneitä liuskeita sisältävän laak
son koillispuolella (kuva 15 ja 16). Yleensä 
granodioriitissa on selvä gneissimäinen suuntaus, 
joka näkyy sekä viivauksena että liuskeisuutena. 
Granodioriitin liuskeisuussuunnat seurailevat lius
kevyöhykkeen kontaktin suuntaa. 

Kuvan 16 porfyyrisessa granodioriitissa esiin
tyy paljon metagabro- ja apliittigraniittijuonia. 
Molemmat juonityypit ovat silmämääräisesti 
suunnittumattomia ja raekooltaan hienorakeisia. 
Juonten kaadesuunnat ovat yleensä pystyjä ja 
niiden kulkusuunnat pyrkivät seurailemaan yleisiä 
liuskeisuussuuntia. Kontakteiltaan mutkittelevat 
metagabrojuonet ovat usein noin yhden metrin 
levyisiä. Suoraviivaisten apliittigraniittijuonien 
keskileveydet painottuvat muutamiin kymmeniin 
senttimetreihin. 

Kuvan 16 alueen koillisreunalta tavataan 
karkeaporfyyrista graniittia, joka on tulkittu 
alueen nuorimpiin kivilajeihin kuuluvaksi. 
Graniitti leikkaa ympärillään olevia granodio
riitteja ja sisältää myös niiden kappaleita sulkeu
mina. Apliittisia graniittijuonia karkeaporfyyri
sesta graniitista ei oie löydetty, minkä perusteella 
voi epäillä, että graniitti on samanikäinen apliitti
juonien kanssa tai niitä nuorempi. 

Mineralisaatio 

Oy Lohja Ab:n 1980-luvulla tekemien tutki
musten perusteella Järvenpäässä kulta esiintyy 
liuskeisuuden suuntaisina anomaliavyöhykkeinä, 
joiden leveys on 5-20 metriä ja pituus ainakin 
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500--{)00 metriä. Lisäksi kulta-anomalioita 
seuraavat sinkki- ja hopea-anomaliat. Lohja Oy:n 
analysoimat kultapitoisuudet vaihtelevat välillä 0,1 
-1,9 ppm Au. Ollila (1987b) painottaa Oriveden 
Kutemajärven ja Ylöjärven Järvenpään esiintymien 
samankaltaisuutta ja epäilee, että myös Järven
päässä korkeat kultapitoisuudet keskittyisivät vielä 
löytymättömiin piippumaisiin muodostumiin. 

Järvenpään kvartsiutuneeseen liuskevyöhyk
keeseen kuuluu oleellisena osana rikkikiisupirote. 
Pyrittiytyneet ja kvartsiutuneet alueet eivät 
kuitenkaan yhdy. Esimerkiksi kvartsiutuneen 
vyöhykkeen kaakkoiset osat eivät sisällä rikki
kiisua. Sen sijaan osa vyöhykkeen läheisyydessä 
olevista metavulkaniiteista on pyriittiytynyt. 
Rikkikiisua tavataan jonkin verran myös kompak
teina osueina, jolloin se muodostaa 0,5-1,0 
senttimetrin paksuisia liuskeisuuden suuntaisia 
juonia (Salemaa 1946). Rikkikiisun ohella 
kvartsiutuneessa liuskeessa esiintyy läpikotaisena 
pirotteena myös magneettikiisua. Malmigeologi
sesti merkittäviä ovat serisiitti-kvartsiliuskeissa 
olevat kvartsijuonet, -linssit ja -silmäkkeet, sillä 
niihin ovat kerääntyneet lukuisat antimoni- ja 
lyijypitoiset mineraalit (Saksela 1947). 

Ylöjärven J ärvenpään serisiittikvartsiliuske
vyöh y kkeen mal mimineraal it paljous j ärj esty ksessä 
ovat rikkikiisu, sinkkivälke, lyijyhohde, 
kuparikiisu, magneettikiisu ja falertsit. Lisäksi 
tavataan seuraavia malmimineraaleja: ullmanniitti, 
gudmundiitti, jamesoniitti, bournoniitti, boulan
geriitti, arseenikiisu, rutiili, elektrum, antimoni, 
hessiitti, altaiitti ja aurostibiitti. Esiintymän anti
monimineraaleista tavallisimpia ovat falertsit sekä 
bournoniitti. Satunnaisesti esiintyviä antimoni
mineraaleja ovat ullmanniitti, gudmundiitti ja 
metallinen antimoni. Lyijyhohteen ohella lyijyä 
esiintyy bournoniitissa, boulangeriitissa, jameso
niitissa ja altaiitissa. Esiintymän kulta ja hopea 
ovat ensi sijaisesti keskittyneet elektrumrakeisiin. 
Elektrumin ohella kultaa on aurostibiitissä ja 
hopeaa hessiitissä. Lisäksi falertsi on usein 
hopeapitoinen. 

Rikkikiisu ja rutiili 

Rikkikiisua esiintyy mineralisoituneilla alueilla 
sekä pirotteisena että raekasaumina. Pirotteinen 
rikkikiisu on tavallinen serisiittiytyneiden lius
keiden malmimineraali ja sen rauta on ilmeisesti 
peräisin alkuperäisen kivilajin tummista mineraa
leista. Vain rikki on tullut kvartsiutumisen aiheut
taneiden hydrotermisisten liuosten mukana (vrt. 
Stanton 1972, s. 585). Rutiilin titaanin alkuperä 
lienee samankaltainen kuin pirotteisen rikkikiisun 
raudan alkuperä. Metavulkaniiteista vapautunut 
rauta on sitoutunut sulfidifaasiin, kun taas vapau-



tunut titaani on ollut pakotettu sitoutumaan oksidi
faasiin. 

Pirotteinen rikkikiisu on melko omamuotoista. 
Rakeet ovat usein vain lievästi syöpyneitä, mikä 
näkyy lähinnä raerajojen pyöreämuotoisuutena. 
Pirotteisella rikkikiisulla on ollut pyrkimys 
kiteytyä melko suuriksikin noin 1-2 millimetrin 
kiteiksi. Paikoin rikkikiisu on rikkoutunutta ja sen 
murrosrakoja täyttävät lähinnä silikaatit, mag
neettikiisu ja kuparikiisu. Kompakteihin sinkki
välkevaltaisiin sulfidiperäkkeisiin rikkikiisua on 
kiteytynyt raekasaumiksi , jotka voivat olla 
läpimitaltaan useita senttimetrejä. 

Oksidisia malmimineraaleja Järvenpään esiin
tymässä on vähän . Ainoa havaittu metallioksidi on 
rutiili, joka omamuotoisena sulkeumana syrjäyttää 
rautapitoista sinkkivälkettä. Rautaoksidien vähäi
syys Järvenpään esiintymällä näkyy myös 
tehdyissä geofysikaalisissa karttatulkinnoissa 
(pernu et al. 1989). Melkoinen osa kvartsiutu
neesta liuskeesta on vain heikosti magnetoitunutta. 

Sinkkivtllke, kuparikiisu, magneettikiisuja 
arseenikiisu 

Sinkkivälkeen, kuparikiisun , magneettikiisun ja 
arseenikiisun kiteytyminen on keskittynyt erityi
sesti massiivisiin sulfidipesäkkeisiin. Pesäkkeiden 
synty puolestaan on yhteydessä kvartsiutuneita 
liuskeita leikkaaviin vaaleisiin kvartsijuoniin . 

Kemiallisen koostumuksensa perusteella sinkki
välke voidaan jakaa kahteen luokkaan: sinkki
valtaiseen ja rautaa sisältävään. Bimodaalisen 
koostumusjakauman perusteella voi epäillä, että 
monet esiintymän sinkkivälkerakeet ovat kiteyty
misensä jälkeen hydrotermisissa prosesseissa 
uudelleentasapainottuneet (vrt. Sundblad et al. 
1984). Sinkkivälke muodostaa tasapainoisia seu
rueita sekä rikkikiisun ja magneettikiisun että 
rikkikiisun ja kuparikiisun kanssa. Nämä seurueet 
voi löytää samasta hieestä ja myös kaikkien neljän 
mineraalin yhtäaikainen esiintyminen on tavallista. 
Kuparikiisu on tavallisin sinkkivälkkeestä 
suotautunut mineraali. Sinkkivälke on paikoin 
hauraan deformaation ansiosta rikkoutunut. 
Syntyneisiin lohkorakoihin on tunkeutunut 
kvartsia, magneettikiisua ja kuparikiisua. 

Kuparikiisua esiintyy etupäässä sinkkivälkkeen 
ja rikkikiisun yhteydessä. Kun nämä mineraalit 
ovat keskenään kontaktissa, kuparikiisu on usein 
käyttänyt omamuotoisen rikkikiisun pintaa 
kasvualustanaan ja on kasvanut kohti sinkkipitoista 
sulaa. Tämä kiteytymisjärjestys näkyy selvinä 
vyöhykerakenteina muutamissa rikkikiisun lohko
raoissa: raon ympärillä on varhain sulasta erottu
nutta rikkikiisua, raon pintaan on kiteytynyt 
kuparikiisua ja raon keskiosat ovat täyttyneet 
sulasta myöhäisemmässä vaiheessa erottuneella 
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sinkkivälkeellä. 
Magneettikiisua esiintyy pirotteena sekä 

kvartsiutuneissa liuskeissa että sulfidipesäkkeissä. 
Pesäkkeissä magneettikiisu esiintyy sinkkivälkeen 
yhteydessä sekä suotaumapisaroina että vaihte
levan kokoisina syrjäyttävinä kiteinä. Syrjäyttävät 
magneettikiisukiteet voivat olla raemuodoltaan 
sekä omamuotoisia että vierasmuotoisia. 

Arseenikiisua on huomattavan vähän J ärven
pään esiintymässä. Arseenikiisukiteet ovat yleensä 
pienikokoisia, usein osittain omamuotoisia, yksit
täisiä kiteitä muiden sulfidien tai juonikvartsin 
joukossa. Arseenikiisu esiintyy tasapainoisena 
magneettikiisun ja sinkkivälkkeen seurueessa sekä 
muodostaa tasapainoisia rnineraalipareja falertsin , 
bournoniitin ja magneettikiisun kanssa. 

Lyijymineraalit 

Lyijyhohde on varsin tavallinen mineraali kom
pakteissa sulfidipesäkkeissä, mutta sitä esiintyy 
myös juonikvartsissa olevissa pienissä raekasau
missa. Lyijyhohde syrjäyttää säännönmukaisesti 
muita yleisiä sulfideja (rikkikiisu , sinkkivälke, 
kuparikiisu, magneettikiisu) . Lisäksi useissa 
tapauksissa lyijyhohde on petrografisin perustein 
falertsia ja ullmanniittia nuorempi. Lyijyhohteen 
aiheuttama syrjäytyminen on usein alkanut sinkki
välkerakeiden kolmoispisteistä tai murrosraosta. 
Tavallinen ilmiö on myös , että lyijyhohde on 
tunkeutunut massiivisen sulfidifaasin ja silikaatti
faasin väliseen kontaktiin tai kahden sulfidifaasin 
väliseen kontaktiin. Raerajoiltaan lyijyhohde on 
poikkeuksetta vierasmuotoinen ja raemuodoltaan 
useimmiten repaleinen . 

Jamesoniitti, bournoniitti ja boulangeriitti ovat 
lyijy- ja antimonipitoisia sulfosuoloja. Jamesoniitti 
eroaa boulangeriitista lähinnä siinä, että se sisältää 
myös hieman rautaa . Bournoniitti puolestaan 
erottuu edellisistä siksi, että se sisältää lyijyn ja 
antimonin lisäksi kuparia. J amesoniitin Sb/Pb 
-suhde on luetelluista mineraaleista korkein, bou
langeriitin Sb/Pb -suhde on joukon alhaisin. Mine
raalien lyijypitoisuus kohoaa samassa järjestyk
sessä kuin Sb/Pb -suhde laskee. 

J amesoniittia esiintyy kompakteissa sulfid i
pesäkkeissä sekä kvartsijuonien pienissä rae
kasaumissa. Jamesoniitti on optisesti lähes ident
tinen boulangeriitin kanssa. Ero mineraalien 
kesken on pystytty osoittamaan vain elektroni
optisesti. Bournoniittia on todettu kvartsijuonissa 
falertsin, kuparikiisun ja lyijyhohteen kanssa 
samassa seurueessa. Bournoniitti syrjäyttää 
ullmannittia ja sinkkivälkettä. Boulangeriitti on 
lyijyhohteen melko tavallinen seuralainen kompak
teissa sulfidipesäkkeissä. Boulangeriitti on osittain 
kiteytynyt samanaikaise~:ti kuin lyijyhohde. Osa 
mineraalien keskinäisi5.tä kontakteista viittaa 



siihen, että lyijyhohde olisi boulangeriittia nuo
rempi. Toisaalta boulangeriitti breksioi jameso
niittia. 

Altaiittia on todettu pelkästään sulkeumina 
jamesoniitissa, jossa se on tasapainossa myös 
hessiitin kanssa. Kooltaan löydetyt altaiittirakeet 
ovat 10-25 mikrometriä. 

Falertsi, ullmanniitti ja gudmundiitti 

Bournoniitin, boulangeriitin ja jamesonlltlll 
ohella fal erts i , ullmanniitti ja gudmundiitti ovat 
esiintymästä tavattavia antimonisulfideja. 

Falertsi on säännöllisesti antimonipitoinen, 
joten se on luokiteltava tetraedriitiksi (Seal et al. 
1990), jonka sinkin ja raudan määräsuhteet vaihte
levat. Falertsi on esiintymän yleisin antimoni
mineraali ja sitä löytää usein sinkkivälkkeen 
yhteydestä, jolloin falertsi täyttää sinkkivälkkeen 
murrosrakoja. Sinkkivälkkeen murroksiin on usein 
kerääntynyt myös monimineraalinen seurue, jossa 
falertsi on yhtenä jäsenenä. 

Ullmanniittia esiintyy vierasmuotoisena kvartsi
juonien murrosraoissa, joita usein täyttää 
monimineraalinen sulfidiseurue. Tällaisessa seu
rueessa ullmaniitti on vanhin jäsen. Tämä näkyy 
myös täyteraon vyöhykkeellisyytenä: ullmanniitti 
on vallitseva malmimineraali raon reunoilla. 
Ullmanniittia syrjäyttävät ainakin kuparikiisu, 
magneettikiisu, lyijyhohde, bournoniitti ja kvartsi. 

Gudmundiittia on satunnaisesti kvartsijuonien 
sulfidiraeryppäiden yhteydessä tai yksittäisinä 
kiteinä kvatsijuonissa. Gudmundiittikiteet ovat 
omamuotoisia eivätkä ne sisällä sulkeumia. 
Optisesti ja kiderakenteeltaan mineraali muistuttaa 
suuresti arseenikiisua. Molemmat mineraalit ovat 
väriltään valkoisia, voimakkaasti anisotrooppisia 
ja kovia. Lisäksi kumpikin mineraali kiteytyy 
mielellään omamuotoisiksi pseudorombisiksi vino
neliökiteiksi. Gudmundiitti on melko harvinainen 
sulfid i. Sitä ei tulisi löytyä rikkipitoisista fluideista 
kiteytyneiden mineraalien, kuten rikkikiisun tai 
rautaköyhän sinkkivälkeen kanssa tasapainoisena 
(Barton 1971). Tämä sääntö on voimassa myös 
Järvenpään esiintymällä. 

Elektrum, antimoni, aurostibiitti ja hessiitti 

Elektrum on Järvenpään esiintymässä pääasial
linen kullan tyyssija. Elektrumia on sekä kompak
teissa sulfidipesäkkeissä että lyijy-antimoni
pitoisissa raekasaumissa juonikvartsissa. Havait
tujen elektrurnrakeiden koko on 6-20 mikro
metriä. Tehtyjen analyysien perusteella hopea
pitoiset elektrurnrakeet näyttävät keskittyvän 
sulfidipitoisiin pesäkkeisiin ja kultapitoiset 
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elektrumrakeet puolestaan rikkiköyhempiin 
kvartsin ympäröimiin mineraaliseurueisiin. Hopea
pitoisia elektrurnrakeita löytyy muun muassa 
sulkeumina rikkikiisussa ja kuparikiisussa, joihin 
ne ovat kiteytyneet syrjäytymisen seurauksena. 
Kultapitoisia elekrurnrakeita esiintyy muiden 
malmimineraalien ja juonikvartsin välisillä rae
rajoilla. Nämä rakeet muodostavat tasapainoisia 
mineraalipareja ainakin bournoniitin, aurostibiitin 
ja kuparikiisun kanssa. 

Metallista antimonia on monomineraalisena 
sulkeumana juonikvartsissa. Antimoni on melko 
harvinainen mineraali, jonka esiintyminen keskit
tyy hydrotermisiin muodostumiin. Se on pysyvä 
laajalla lämpötila-alueella muutamissa sulfid i
parageneeseissakin edellyttäen, että rikin fuga
siteetti fluideissa on riittävän alhainen (Craig et al. 
1973). 

Aurostibiittiä Järvenpään esiintymässä on 
satunnaisesti. Se on metallisen kullan ja antimonin 
tavallinen reaktiotulos. Tästä syystä sitä tavataan 
kultarakeiden kanssa samasta seurueesta. 

Hessiittiä esiintyy sinkkivälkkeen ja rikkikiisun 
raerajalla sekä sulkeumana jamesoniitissa. Löydet
tyjen hessiittirakeiden raekoko vaihtelee välillä 6 
-50 mikrometriä. Mikroanalyysien perusteella 
hessiitin koostumus on ei-stoikiometrinen, mikä 
osoittaa sen syntyneen epitermisissä olosuhteissa 
(Afifi et al. 1988a). 

Tektoniset piirteet 

Ylöjärven Järvenpään alueella liuskeisuuden 
vallitseva kulku on luode-kaakkoinen. Lähellä 
Hämeenkyrön batoliitin kontaktia vallitsevan lius
keisuuden kulkusuunnat vaihtelevat kuitenkin 
jyrkästi. Liuskeisuuden kaade on kuvien 15, 16 ja 
17 alueilla jyrkkä tai pysty . Yleensä vallitsevat SI
liuskeisuussuunnat seuraavat kerroksellisuus
suuntia, vaikka paikoin S I-liuskeisuus leikkaa 
jyrkästi kerroksellisuutta. Tampereen liuske
vyöhykkeen tärkein rakennepiirre on akseliltaan 
loivakaateinen isokliininen poimutus, joka on 
todettavissa myös Ylöjärven liuskealueella. F 1-

poimujen akselikaateet muuttuvat jyrkiksi vain 
liuskealueen reunavyöhykkeissä (Neuvonen ja 
Matisto 1948). SI-liuskeisuustasojen mineraali
lineaatiot ovat yleensä jyrkkäkaateisia ja niiden 
vaakaprojektioiden suunnat ovat hyvin vaihtelevia. 
Lineaatioiden jyrkkäkaateisuus osoittaa kerroksel
lisuuden voimakasta transpositiota F I-poimutuksen 
loppuvaiheessa. Paikoin liuskeiden transpositio on 
pyrkinyt keskittymään kerrosmyötäisiin hierto
vyöhykkeisiin, joiden olemassaolo on helppo 
todeta, vaikka liikunnon suuruus on vaikea 
selvittää. 

Ylöjärven liuskealueen metamorfoosin kulmi-



naatio on ollut samanaikainen F)-poimutuksen 
kulminaation kanssa, mutta se on jatkunut vielä 
deformaation kulminaatiovaiheen jälkeenkin. 
Campbellin (1978) mukaan metamorfoosin huip
puvaiheen aikana vallinneet paine- ja lämpö
tilaolosuhteet ovat olleet välillä 500°C, 1,5 kbar 
ja 600°C, 3,0 kbar. 

Ylöjärven liuskevyöhykkeessä vallitsevaa S)
liuskeisuutta leikkaa oikeakätisesti nuorempi S2-
liuskeisuus, joka intermediäärisiin ja mafisiin 
metavulkaniitteihin on yleensä heikosti kehittynyt. 
Srliuskeisuus on vallitseva liuskeisuussuunta 
muutamassa kapeassa vyöhykkeessä lähellä 
Hämeenkyrön batoliitin itäkontaktia. S2-liuskei
suudet ovat syntyneet oikeakätisen puristus
leikkauksen seurauksena, jolloin pääjännitys
akselin suunta olisi ollut luode-kaakkoinen 
(Nironen 1989a, 1989b). D2-vaihetta nuorempi on 
D3-vaihe, jota edustavat alueella muutamat kapeat 
kink-poimutusvyöhykkeet (Nironen 1989a). D3-

vaihe on kuitenkin luonteeltaan tensionaalinen, 
eikä sillä oie vaikutusta liuskevyöhykkeen muo
toon . Kink-poimutuksen lisäksi D3-vaihe näkyy 
tensionaalisina rakoina ja kvartsijuonina. 

Kuvan 16 alueella päädeformaatiota seuranneet 
deformaatiot ovat pääosin olleet hauraita defor
maatioita. Kartassa on esitetty lukuisia vallitsevaa 
liuskeisuutta loivasti leikkaavia pystyasentoisia, 
kapeita ruhjevyöhykkeitä, jotka ovat syntyneet 
yhden tai useamman peräkkäisen jännityskentän 
laukeamisen seurauksena. Leikkaavat ruhje
vyöhykkeet voi maastossa todeta siirrossuuntina ja 

hiertopintoina kalliopaljastumilla sekä kivilaji
kerrosten jatkuvuuden ja alueen topografian 
perusteella. 

Hämeenkyrön batoliitin intrudoituminen on 
tapahtunut ennen D )-vaiheen kul minaatiota. D)
vaiheen progressiossa batoliitti on jo osin käyttäy
tynyt jäykkänä kappaleena (Nironen 1989a). Tam
pereen liuskevyöhykkeellä on kaksi suurta siirros
tumaa, joista toinen näkyy myloniittiutuneena 
jaksona liuskevyöhykkeen pohjoisreunassa ja 
toinen erottaa vyöhykkeen eteläreunan liuskeet 
etelässä olevasta migmatiittialueesta. Näiden 
vyöhykkeiden siirrostuminen on tapahtunut D)
vaiheen aikana tai sen jälkeen, mutta ennen D2-
vaihetta . Toisaalta Parosjärven esiintymän 
mineralisoituminen ja turmal iiniutuminen on lähei
sessä yhteydessä D2-vaiheeseen (Nironen 1989a, 
Ga,H et al. 1981), sillä turmaliinijuonet noudat
tavat lähes aina S)- ja S2-liuskeisuussuuntia. 
Lisäksi Parosjärven esiintymällä malmibreksia 
sulkee Slsaansa Hämeenkyrön intruusion 
myöhäisen faasin kappaleita, mutta batoliitin 
itäkontaktin läheisyydessä faasi breksioi intruu
siota (Front 1981). 

Edellä esitetyn valossa Ylöjärven Järvenpään 
esiintymän serisiittiytyminen ja pyriittiytyminen 
on tapahtunut alueellisen D1-deformaation ja meta
morfoosikulminaation jälkeen samanaikaisesti, kun 
Tampereen liuskevyöhykkeen suuret siirrostumat 
ovat syntyneet. Sen sijaan mineralisoitumisen 
päävaihe on voinut tapahtua D2-vaiheen aikana, 
mutta se voi olla myös tätä nuorempi. 

Isovesi, Suodenniemi 

Isoveden kultamineralisoituma sijaitsee lähellä 
samannimisen järven eteläkärkeä Suodenniemen 
kunnan pohjoisosassa. Maantieteellisesti tutkimus
kohde sijoittuu karttalehden 2122 05 länsilaidalle. 
Parhaiten mineralisoituneelta kalliopaljastumalta 
on näköyhteys Sävin ja Kankaanpään väliseen 
paikallistiehen. Mineralisoituneen alueen lähi
ympäristön kallioperä on suhteellisen peitteinen 
verrattuna alueen yleiseen paljastumatiheyteen. 

Geologisesti mineralisoituma on Tampereen 
liuskevyöhykkeen läntisellä jatkeella Kankaanpään 
liuskejaksossa (kuva 18) . Keski-Suomen gran i
toidikompleksiin kuuluvat syväkivet ympäröivät 
jakson eteläosia, missä Isoveden mineralisoituma 
sijaitsee. Liuskejaksosta ja sen ympäristöstä on 
suhteellisen vähän julkaistuja tutkimuksia. 
Metavulkaniittijakson geologiaa käsittelevät muun 
muassa Mikkola (1931), Huhma (1948), Söder-
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holm (1978) ja Perttula (1982). Liuskevyöhykkeen 
ja sitä ympäröivien kivien geologiaa ja geokemiaa 
yleisemmin ovat esitelleet muun muassa Huhma et 
al. (1952) ja Kähkönen (1987, 1989). 

Kallioperä 

Isoveden kultamineralisaation isäntäkivenä on 
Kankaanpään metavulkanii ittivyöhykkeen kaak
koisen osan vaihtelevasti karrettuneet inter
mediääriset metavulkaniitit. Karrettuneessa kivessä 
esiintyy yleensä myös sekä avoimia että kvartsilla, 
hematiitilla ja epidootilla täyttyneitä rakoja. 
Metavulkaniitteja ympäröivät koostumukseltaan 
pääasiassa granitoidiset syväkivet. 
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Kuva 18 . Suodenniemen Isoveden alueen geologinen kartta (Huhma et al. 1952, mukaillen) . 
Mineralisoitunut alue on merkitty tähdellä. 
Fig. 18. Geological map 0/ Suodenniemi, Isovesi area (Modified from Huhma et al. 1952). 
Mineralised area is marked with astar. 
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Intermeditlliriset metatuffit ja meta-agglomeraatit 

. Suurin osa Kankaanpään liuskejakson kaak
koisosan metavulkaniiteista on intermediäärisiä 
metatuffeja. Intermediääriset metatuffit ovat 
tumman harmaita tai vihertäviä, hienorakeisia, 
kerroksellisia, selvästi liuskeisia kiviä. Kerros
paksuudet vaihtelevat yleensä välillä 1-20 milli
metriä. Plagioklaasihajarakeita on paikoitellen 
runsaasti, mutta kerroksellisuuden perusteella 
kivilajin voi tuolloinkin nimetä metatuffiksi. 
Perusmassan raekoko on yleensä 0,05-1,0 milli
metriä ja yleisimpänä mineraalina siinä on kvartsi. 
Opaakit mineraalit ovat kivessä tavallisesti tasai
sena pirotteena, mutta Isoveden ruhjeen läheisyy
destä otetuissa näytteissä niitä ja amfiboleja voi 
olla runsaasti kerrosmyötäisinä raitoina ja kasau
mina. 

Intermediääriset metatuffikerrostumat sisältävät 
melko usein intermediäärisiä meta-agglomeraatteja 
ja felsisiä metatuffeja kapeina välikerroksina. Sen 
sijaan metatuffiittisista kerrostumista on vain 
vähän merkkejä. Aineksen lajittumisesta ja 
uudelleenkerrostumisesta on tehty vain yksi selvä 
havainto. Morfologisin perustein Kankaanpään 
liuskejakson intermediääriset pyroklasti itit ovat 
pääasiassa kerrostuneet maalle. 

Intermediääriset meta-agglomeraatit ovat asul
taan vihertävän harmaita, hienorakeisia, porfyyri
sia, kerroksellisia ja liuskeisia. Perusmassan rae
koko on miltei sama kuin tuffeilla ja myös 
plagioklaasihajarakeet ovat tavallisia. Heitteleet 
erottuvat vaaleina linsseinä perusmassasta ja 
niiden kiviaines on usein plagioklaasiporfyriittia. 
Heitteleiden koko vaihtelee eri puolilla paljastumia 
ja eri osissa vulkaniittijaksoa. Suurimmat havaitut 
heitteleet ovat läpimitaltaan noin 60 senttimetriä ja 
yleensä ne ovat voimakkaasti litistyneitä. Paikoin 
agglomeraattien heitteleet ovat karbonaattittiutu
neet metamorfisissa prosesseissa. 

Meta-agglomeraattikerrosten paksuudet vaihte
levat vajaasta metristä kymmeniin metreihin. 
Vulkaniittijakson koillislaidasta tehtyjen havain
tojen perusteella agglomeraattipatjat esiintyvät 
siellä vyöhykkeellä, joka on noin 200 metriä 
leveä. Toisaalta lähellä Kolmilopen granodioriitin 
ja intermediäärisen vulkaniitin kontaktia on paljas
tumia, joiden heitteleiset kerrokset muodostavat 
yksittäisen noin 1- 3 metriä paksun agglome
raattivälikerroksen muiden metavulkaniittien jouk
koon . Meta-agglomeraatteja on tutkimusalueella 
todennäköisesti selvästi enemmän ku in mitä 
kuvaan 18 on merkitty . 

Plagioklaasi- ja uraliittiporfyriitit 

Plagioklaasi- ja uraliittiporfyriitit ovat inter
mediäärisistä tuffeista selvästi erottuvia kivilaji
yksiköitä, joissa harvoin on voimakasta kerros-
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raItalsuutta. Porfyriittien esiintyminen kuvan 18 
kartta-alueella keskittyy paaaslassa kahteen 
vyöhykkeeseen. Laajin todettu plagioklaasi-
porfyriittinen kerrostuma sijaitsee vulkaanisen 
jakson lounaislaidalla lähellä Kolmilopen grano
dioriitin ja suprakrustisten kivien kontaktia. 
Toisaalta liuskevyöhykkeen kaakkoispäässä on 
uraliittiporfyriittinen kivilajijakso, jonka leveys on 
yli 200 metriä. Tämän lisäksi uraliittiporfyriitteja 
esiintyy joinakin välikerroksina intermediäärisissä 
metatuffeissa. 

Plagioklaasiporfyriitit ovat vihreän harmaita, 
asultaan porfyyrisia, perusmassaltaan hieno
rakeisia ja liuskeisia kiviä. Epidoottia, karbonaat
tia, kloriittia, apatiittia, kalimaasälpää, titaniittia ja 
opaakkeja porfyriiteissa on paikoitellen 1-2 %. 
Epäselvä kerrosraitaisuus näkyy sarvivälkkeen 
määrän vaihteluna. Kerrosten paksuus on muuta
mista millimetreistä kymme iin senttimetreihin. 

Uraliittiporfyriitit ovat tumman vihreitä, asul
taan porfyyrisia, Iiuskeisia ja paikoin selvästi 
kerroksellisia. Uraliitin ohella hajarakeina on 
myös plagioklaasia. Perusmassa on hienorakeinen 
(0 < 0,08 mm). Uraliittiporfyriiteissa on paikoin 
epidoottia, klinozoisiittia, titaniittia, kalimaasälpää 
ja opaakkeja, mutta niiden määrässä on suurta 
vaihtelua. 

Kivilajien homogeenisuuden perusteella useat 
porfyriitit ovat tuffikerrosten välisiä laavapatjoja. 
Intermediäärisissä metatuffeissa välikerroksina 
olevat kerrosrakenteiset uraliittiporfyriitit ovat 
alkuperältään luultavimmin pyroklastisia. Homo
geeniset ja paikoin kumulusrakenteiset uraliitti
porfyriitit lienevät laavapatjojen pohjakerrostumia. 

Felsiset metatuffit 

Felsiset metatuffit ovat väriltään vaaleita ja 
asultaan hienorakeisia, kerroksellisia sekä Iius
keisia. Kivilaji sisältää vähäisessä määrin titaniit
tia, granaattia, karbonaattia, kloriittia ja epidoot
tia. Kvartsi on usein uudelleenkiteytynyttä. 
Vulkaniittijakson eteläosassa, Isoveden länsi
puolella, felsiset kerrokset muodostavat noin 300 
metriä paksun kivilajiyksikön. Felsissä metatuf
feissa on ai na intermediäärisiä välikerroksia. 
Felsiset metatuffit eivät oie yhtä selvästi kerrok
sellisia kuin intermediääriset, mutta niiden 
esiintymistapa osoittaa samanlaista alkuperää. 

Syvlikivet 

Dioriittisia kivilajeja on kahtena erillisenä 
linssinä granodioriiteissa Isoveden kaakkois
puolella ja Ison Pirttijärven itäosissa. Dioriiteissa 
on yleensä muutamia prosentteja biotiittia, epi-



doottia ja karbonaattia. 
Itäisen granodioriittikompleksin ja Kankaan

pään liuskejakson välissä on sarvivälkegrano
dioriittinen ja paikoitellen sarvivälketonaliittinen 
keskirakeinen syväkivilaji. Se seurailee no in kilo
metrin levyisenä vyöhykkeenä Isoveden ruhjeen 
kulkua. Kiven koostumus on tavallisemmin 
granodioriittinen kuin tonaliittinen. Sarvivälke
granodioriitin plagioklaasi on punaista, mikä joh
tuu hematiittipigmentistä. Tonaliittisen kiven 
plagioklaasi on väriltään vihertävää. Tonaliit
tisessa tyypissä aksessorista apatiittia ja serisiittiä 
on runsaammin kuin granodioriittisessa tyypissä. 
Tonaliittien mikrorakenne muistuttaa kumulus
rakennetta, jossa suuret plagioklaasi- ja 
sarvivälkekiteet ovat omamuotoisia ja niiden väli
tilaan on kiteytynyt lähinnä kvartsia. 

Sarvivälkegranodioriittia leikkaavat usein har
mahtavan vihreät, hienorakeiset ja 1-6 metriä 
leveät mafiset juonet, joiden kontakti syväkiveen 
on terävä. 

Granodioriitit ovat tasa- ja keskirakeisia melko 
suunnittuneita, yleensä homogeenisia kiviä. 
Granodioriiteissa on paikoitellen hienorakeisia 
mafisia sulkeumia ja kapeita, niitä terävästi leik
kaavia pegmatiittijuonia. Metavulkaniittijakson ja 
granodioriitin kontaktissa tavataan paikoin muu
tarn an metrin levyisenä vyöhykkeenä suoni
gneissimäistä kivilajia. 

Pirttijärven ja Lavian graniittimassiivit (kuvan 
18 eteläreuna) ovat porfyyrista graniittia. Kivi on 
karkearakeista, homogeenista, punaista tai 
harmaata ja melko suuntautunutta mikrokliini
graniittia. Hajarakeina (0 < 4 cm) ovat mikro
kliini ja paikoin plagioklaasi, joka usein on 
vyöhykerakenteinen ja antipertiittinen. Haja
rakeiden välitilan täyttää pääasiassa aaltosammuva 
kvartsi, biotiitti ja maasälvät. 

Mineralisaatio 

Kairauksista saadun havaintoaineiston perus
teella mineralisaation kohonneet kultapitoisuudet 
liittyvät lähinnä karrettuneissa intermediäärissä ja 
felsissä metatuffeissa olevien rakovyöhykkeiden 
yhteyteen. Hienorakeisten epidootti-hedenber
giittikarsien lupaavimmat kulta-anomaliat esiinty
vät kohteen mineralisoituneella paljastumalla. 
Paljastumalle tehdyn profiilin pituudella (3,70 m) 
painotettu keskipitoisuus on 5,3 ppm Au (Isomäki 
1988). Karrettuneissa felsisissä metatuffeissa 
kultapitoisuus on paikoin korkeahko . Minerali
soituneen paljastuman läheltä aloitettu kairaus
profiili lävistää 80 metrin etäisyydellä maan 
pinnasta karrettuneen felsisen metatuffin, jonka 
kultapitoisuus 2 metrin matkalla on noin 4,8 ppm. 
Kultaa on paikoin myös muissa kivilajeissa. 
Mineralisoituneesta paljastumasta 50 metriä 
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lounaaseen alkava profiili lävistää 92 metrin 
etäisyydellä maan pinnasta amfiboli-kvartsikiven, 
jossa on havaittu hieman kultaa ja kuparia 
(Isomäki 1988) . 

Kairausten tuloksena ei oie löytynyt mineral i
soituneen paljastuman kaltaista kullan keskit
tymistä. Havaitut mineralisoitumat muuttuvat 
syvemmälle päin epäyhtenäisemmiksi ja niiden 
kultapitoisuudet laskevat. Yleensä kultapitoisuudet 
ovat anomaalisia pyroklastisten metasedimenttien 
kerrosrajoilla ja paikoitellen välittömästi Isoveden 
ruhjeen lounaispuolella. 

Alueellisen deformaation päävaiheen jälkeiset 
liikunnot ovat mahdollistaneet Isoveden esiin
tymän mineralisoitumisen. Liikuntojen seurauk
sena kallioperään on avautunut kanavia, joissa 
metalleja kuljettaneet hydrotermiset fluidit ovat 
kyenneet liikkumaan. Osoituksena tästä on sekä 
jalo- että perusmetallien melko tarkka keskit
tyminen täyttyneisiin murrosrakoihin. Isoveden 
ruhjeen alueelle sattuu myös joitakin aeromag
neettisia anomalioita (esim. lähellä järven pohjois
reunaa), jotka voivat liittyä alueen mineralisoi
tumiseen. 

Isoveden esiintymän tärkeimmät malmi-
mineraalit ovat paljousjärjestyksessä arseenikiisu, 
magneettikiisu, rikkikiisu, kuparikiisu, hematiitti 
ja metallinen vismutti. Lisäksi mineralisoitumista 
tavataan löllingiittiä, sinkkivälkettä, kultaa, 
tellurovismutiittia ja lyijyhohdetta. Esiintymässä 
on todettu olevan myös jonkin verran scheeliittiä 
ja grafiittia (Isomäki 1988) . Kullan ja arseeni
kiisun välillä ei oie yksiselitteistä yhteyttä, mutta 
kultapitoisuuden kohotessa kivi yleensä sisältää 
myös arseenikiisua. 

Arseenikiisu ja löllingiitti 

Arseenikiisua ja löllingiittiä on kiteytynyt 
pääasiassa Isoveden mineralisoitumisen varhaisissa 
vaiheissa. Erityisesti niitä on kasautunut täytteisiin 
murrosrakoihin. Suuretkin arseenikiisukiteet ovat 
usein lähes kaksiulotteisia rakopinnoille keskit
tyneitä kiteitä. 

Arseenikiisu on raemuodoltaan usein lähes 
omamuotoista. Yleensä se on silikaattien ja 
muiden malmimineraalien breksioimaa. Taval
lisimpia breksioivia silikaatteja ovat epidootti, 
hedenbergiitti, sarvivälke, titaniitti, gruneriitti ja 
kvartsi. Lisäksi kivessä esiintyvät mikroraot hal
kovat arseenikiisukiteitä kuten ympäröiviä 
silikaattejakin. Satunnaisesti arseenikiisu voi jäädä 
sulkeumaksi magneettikiisuraekasauman sisään. 
Arseenikiisun raerajoille kiteytyneet magneetti
kiisuryppäät ovat sen sijaan melko tavallisia. 
Arseenikiisu sisältää paikoin jonkin verran 
nikkeliä. 

Löllingiitin erottaa arseenikiisusta optisessa 
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mikroskop iassa ainoastaan vo imakkaamman 
anisotropian perusteella. Elektronimikroskopiassa 
se erottuu arseenikiisua raskaampana mineraalina. 
Löllingiittiä esiintyy pelkästään arseenikiisua syr
jäyttävinä vierasmuotoisina sulkeumarakeina, ja 
vain yhdessä tapauksessa sen on todettu olevan 
tasapainossa myös sitä syrjäyttävän magneetti
kiisun kanssa. Löllingiitti sisältää paikoitellen 
piema pitoisuuksia nikkeliä, jonka jakauma 
löllingiittikiteessä on epäsäännöllinen. Muutamien 
sulfidien ohella myös silikaatit (epidootti, 
sarvivälke) syrjäyttävät löllingiittiä. 

Arseenikiisun ja mahdollisesti myös löllingiitin 
muuttumistuloksena mineralisoitumassa esiintyy 
jonkin verran skorodiittia, joka on aina hematiitin 
kanssa samassa seurueessa. Täysin terveeltä näyt
tävä arseenikiisu voi sisältää skorodiittia murros
raossa, mutta vaihettumista arseenikiisusta 
skorodiittiin ei voi todeta. 

Magneettikiisu, rikkikiisu, kuparikiisu ja 
sinkkivtilke 

Arseenikiisun ohella magneettikiisu on Iso
veden esiintymän tavallisimpia malmimineraaleja. 
Rikkikiisu esiintyy harvoin monomineraalisina 
raekasaumina. Yleensä se on liittynyt muiden sul
fidien tai hematiitin seuraan. Kuparikiisua on 
mineralisoitumassa selvästi vähemmän kuin mag
neettikiisua tai rikkikiisua. Verrattuna kupari
kiisuun sinkkivälkettä on erittäin vähän. 

Iältään vanhin magneettikiisu on kiteytynyt 
isäntäkiven karrettumisen yhteydessä ja sen rauta 
on ilmeisestikin peräisin muuttuneesta inter
mediäärisestä tuffista. Nuoremmat magneettikiisu
faasit liittyvät alueen rakoilusysteemin mineralisoi
tumiseen. Rakoilusysteemeissä magneettikiisu 
esiintyy usemmiten arseenikiisun raerajoilla ja 
sulkeumina arseenikiisussa, mutta sitä tavataan 
myös kuparikiisun yhteydestä. Iästä riippumatta 
magneettikiisu on säännöllisesti vierasmuotoinen. 

Ilmeisesti valtaosa Isoveden mineralisoituman 
rikkikiisusta on syntynyt muuttuneesta mag
neettikiisusta. Selkeänä mineraalien yhteys näkyy 
muuttuneissa magneettikiisurakeissa, joissa niihin 
varhaisemmassa vaiheessa kiteytynyt rikkikiisu 
näkyy omamuotoisina rakeina. Myöhäisemmässä 
vaiheessa magneettikiisusta on syntynyt rikki
kiisun, markasiitin ja ns . välittävän faasin 
muodostama mineraaliseurue, joiden muodostamaa 
rakennetta kutsutaan linnunsilmä-tekstuuriksi 
(Ramdohr 1980). Myöhäisemmän vaiheen muut
tuminen on parhaiten edennyt pitkin lohko- ja 
murrosrakoja. Kuparikiisun yhteydessä rikkikiisua 
esiintyy sekä omamuotoisina kiteinä että erikoisina 
yhteenkasvettumarakenteina, jotka on tulkittava 
rikkikiisun aiheuttamiksi syrjäytysrakenteiksi. 
Toisaalta rikkikiisun ja kvartsin kesken esiintyy 
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satunnaisesti graafista yhteenkasvettumista muis
tuttava syrjäytysrakenne, jossa kvartsi on syrjäyt
tävä osapuoli. Rikkikiisua on myös kvartsin, 
hematiitin ja skorodiitin ohella arseenikiisun 
raontäytteissä . 

Rikkikiisun muuttumistuloksena esiintyy sekä 
limoniittia että hematiittia. Yleensä hematiittiutu
minen on edennyt rikkikiisun sisällä epämääräisinä 
syrjäytysalueina tai jokin osa rikkikiisua on 
muuttunut kokonaan hematiitiksi. Limoniittiutu
mista voi todeta pigmenttinä rikkikiisun pinnalla 
sekä epämääräisinä alueina raerajoilla. 

Kuparikiisua esiintyy usein magneettikiisun ja 
rikkikiisun kanssa samoissa raeryppäissä. Lisäksi 
kuparikiisu voi liittyä silikaattien joukkoon 
kiteytyneiden metallisten vismuttirakeiden seu
rueeseen joko yksittäisinä monomineraalisina 
kiteinä tai raekasaumina yhdessä sinkkivälkkeen 
kanssa. Kuparikiisu on myös yleinen mineraali 
arseenikiisun murrosrakojen täytteenä . Muutamaa 
poikkeusta lukuunottamatta kuparikiisu on aina 
arseenikiisua nuorempi. 

Sinkkivälkettä on satunnaisesti magneettikiisun 
ja kuparikiisun suotautumistuloksena. Sinkkivälke
rakeet ovat säännöllisesti pienikokoisia ja vieras
muotoisia. Löydetyt sinkkivälkkeet ovat koostu
mukseltaan rautaköyhiä. 

Hematiitti 

Oksidisista malmimineraaleista ainoastaan 
hematiittia on löydetty rnineralisoitumasta. Melko 
yleinen hematiitti esiintyy ensijaisesti rakotäyt
teinä, sekä silikaattien joukossa että suurissa 
arseenikiisuhajarakeissa. 

Hematiittia luonnehtii täyterakojen reunojen 
myötäinen raitainen asu, joka muistuttaa raitaisten 
rautamalmien hematiitin esiintymistapaa. Hema
tiitti on alkuperältään hydroterminen tai 
sekundäärinen, mitä seikkaa tukee myös se, ettei 
hematiitin seurasta koskaan löydä magnetiittia tai 
magneettikiisua (Ramdohr 1980). Rikkikiisun 
kanssa hematiitti on sen sijaan tasapainossa, 
vaikka usein hematiitti breksioi jonkin verran 
aikaisemmin kiteytynyttä rikkikiisua . Toisaalta 
hematiitin osittainen pyriittiytyminen ja markasiit
tiutuminen sekundäärisissä prosesseissa on myös 
voitu osoittaa. Hematiitin raudan pääasiallinen 
alkuperä on ilmeisesti isäntäkiven rautasulfidit. 
Hematiitti esiintyy usein tasapainossa myös 
skorodiitin kanssa, vaikka on siihen nähden 
tavallisesti hieman nuorempi. Hematiitin ja skoro
diitin muodostaman parin perusteella sekundääriset 
muuttumisilmiöt Isoveden esiintymässä ovat 
tapahtuneet korkeissa, lähes atmosfäärisissä hapen 
fugasiteeteissa ja aJhaisissa pH-olosuhteissa 
(Henderson 1982, s. 272, Martin Dowe ja 
Rimstidt 1985). 



Vismutti, tellurovismutiitti, kulta ja lyijyhohde 

Metallinen vismutti on mineralisoitumissa 
yleinen, vaikka sen jakauma karrettuneessa 
isäntäkivessä on epätasainen. Tellurovismutiittia 
tapaa satunnaisesti. Kulta on parhaiten minerali
soituneissa näytteissä melko yleinen mineraali. 
Lyijyhohde puolestaan on harvinainen mineraali 
Isoveden esiintymässä. 

Metallista vismuttia esiintyy sekä silikaattien 
joukossa että sulkeumina arseenikiisussa. Vismutin 
raekoko vaihtelee paljon. Pienimmät rakeet ovat 
vain noin mikrometrin suuruusluokkaa 
halkaisijaltaan. Suurimmat rakeet yltävät yli sadan 
mikrometrin pituuksiin. Metallisen vismutin 
hilassa on kiinteäliuoksena lähes poikkeuksetta 
selvästi havaittavia pitoisuuksia telluriumia. 
Silikaattien joukossa esiintyessään metallisella 
vismutilla on usein selvä taipumus keskittyä kiven 
murrosten läheisyyteen. Arseenikiisussa olevat 
vismuttirakeet ovat joko erittäin hienojakoisena 
pirotteena tai suurina, yleensä kahden kiteen raja
pintaan kiteytyneinä rakeina. 

Tellurovismutiittia esiintyy metallisen vismutin 
yhteydessä ja mineraalit ovat usein tasapainossa 
keskenään. Tellurovismutiittikiteet ovat aina pieni
rakeisia, halkaisijaltaan korkeintaan 10 mikro
metrin kokoisia. Kuten metallinen vismuttikin 
tellurovismutiitti esiintyy sekä sulkeumina arseeni
kiisussa että yksittäisinä kiteinä silikaattien jou
kossa. 

Metallisen vismutin tapaan esiintymän kulta
sisältö jakautuu silikaattisen faasin ja arseenikiisun 
kesken. Suurimmat kultarakeet ovat läpimitaltaan 
noin 60 mikrometriä. Pienimmät kultarakeet ovat 
halkaisijaltaan vain noin mikrometrin kokoisia . 
Kullan yhteydessä on yleensä metallisia vismutti
rakeita sekä satunnaisesti tellurovismutiittirakeita. 
Kulta ja metallinen vismutti ovat suhteellisen usein 
kontaktissa keskenään. Arseenikiisussa olevat 
suurehkot kultarakeet keskittyvät usein kiteiden 
raerajoille. Muutamat kultarakeet liittyvät selvästi 
arseenikiisun breksiarakenteisiin. Kultaa esiintyy 
myös hienojakoisena sulkeumapirotteena arseeni
kiisussa. Silikaattien joukkoon kiteytyneet kulta
rakeet sijaitsevat paikoin mikrorakojen lähei
syydessä. Kultarakeet sisältävät kiinteäliuoksena 
selvästi havaittavan, mutta pitoisuudeltaan 
vähäisen ja vaihtelevan määrän hopeaa. 

Lyijyhohdetta on todettu ~rseenikiisun. j.a 
löllingiitin raerajalta, jossa se eSllntyy tasapamo\
sena metallisen vismutin kanssa. Lisäksi lyijyhoh
detta esiintyy arseenikiisun hienojakoisessa, 
pääasiassa metallisesta vismutista koostuvassa 
pirotteessa. 
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Silikaattien retrogradinen muuttuminen 

Tutkimusalueella on ruhje- ja myloniitti
vyöhykkeitä. Kolmilopen granodioriitin ja 
Kankaanpään liuskejakson kontaktin läheisyydessä 
on tämän suuntainen myloniittivyöhyke. Se on 
koko Kankaanpään liuskejakson pituinen ja jatkuu 
Lavian porfyyrisen graniitin puolelle. Vyöhyk
keessä on tapahtunut liikuntoja ilmeisesti jo 
deformaation päävaiheen aikana (Huhma et al. 
1952) . 

Aluemetamorfoosin ohella ruhjeissa liikkuneet 
hydrotermiset liuokset ovat olleet osallisina alueen 
kivilajien muuttumisilmiöihin. Vulkaniittijakson 
eteläpään kivilaj it ovat vaihtelevasti karrettuneet, 
serisiittyneet, uraliittiutuneet ja kvartsiutuneet. 

Karrettuminen on ollut voimakasta inter
mediäärisessä metatuffissa etenkin ruhjeiden lähei
syydessä, jolloin ne sisältävät runsaasti epidoottia, 
klinozoisiittia, hedenbergiittiä ja karbonaattia . 
Myös intermediääriset agglomeraatit ja plagio
klaasiporfyriitit ovat karrettuneet, mikä i1menee 
plagioklaasin muuttumisesta epidootiksi ja karbo
naatiksi. Plagioklaasiporfyriiteissa karrettuminen 
on kiven voimakkain muuttumisilmiö. Isoveden 
eteläpäässä sijaitsevan uraliittiporfyriittikerros
tuman lounaiskontaktissa on myös tapahtunut 
voimakkaita karsireaktioita. 

Karrettumisen ohella plagioklaasin serisiittiy
tyminen on yleinen ilmiö intermediäärisissä meta
tuffeissa. Myös uraliittiporfyriitit ovat paikoin 
serisiittiytyneitä. Liuskevyöhykkeen eteläkärjessä 
molempien kivilajien serisiittiytymiseen on ainakin 
osittain vaikuttaneet Isoveden ruhjeessa kiertäneet 
hydrotermiset I iuokset. Intermediääristen agglome
raattien serisiittiytyminen on heikkoa tai kohta
laista. 

Pyrokseenin uraliittiutumisreaktiot ovat olleet 
voimakkaita alueen mafisissa porfyriiteissa. Inter
mediääristen agglomeraattien pyrokseeni ei oie 
yhtä voimakkaasti uraliittiutunut kuin uraliitti
porfyriittien. Toisaalta intermediääristen meta
tuffien amfibolimineraalit ovat usein osin biotiit
tiutuneet ja kloriittiutuneet. Vastaavaa muuttumista 
on tapahtunut myös plagioklaasiporfyriiteissa ja 
intermediäärisissä agglomeraateissa. 

Kvartsiutumista tavataan intermediäärisistä 
meta-agglomeraateista ja felsisistä metatuffeista. 
Lievä kvartsiutuminen on felsisten tuffien merkit
tävin muuttumisilmiö. Sen seuraukset näkyvät 
erityisesti kiven muskoviitissa, granaatissa ja 
kloriitissa . Intermediääriset agglomeraatit ovat 
myös osittain karbonaattiutuneet ja kalimaasälpäy-
tyneet. .. 

Syväkivien mineraalien muuttummen on vo\-



makkainta ruhjeiden ja siirrosvyöhykkeiden lähei
syydessä. Porfyyristen graniittien ja sarvivälke
tonaliittien plagioklaasi on selvästi serisiittiyty
nyttä. 

Ruhjealueiden ulkopuolella syväkivien mine
raalien muuttuminen on heikkoa. Dioriittien ja 
sarvivälkegranodioriittien plagioklaasi on paikoin 
epidoottiutunutta, mutta yleensä selvästi heikom
min serisiittiytynyttä kuin porfyyristen graniittien 

ja sarvivälketonaliittien plagiokJaasi. Grano
dioriittien plagioklaasi on vain heikosti serisiittiy
tynyttä ja paikoin karbonaattiutunutta. Syväkivissä 
kalimaasälvän subsolidusreaktiot ovat tavallisia, ja 
ne ovat muuttaneet kalimaasälpäkiteet vieras
muotoisiksi. 

Syväkivien pyrokseeni on monesti uraliittiu
tunutta ja niiden amfibol it ovat muuttuneet 
biotiitiksi. Biotiitti on usein kloriittiutunut. 

Jokisivu, Huittinen 

Jokisivun kulta-aihe slJaltsee Satakunnassa 
Huittisten kunnan Loiman kylässä. Kohde on 
kantatie 41:n varrella noin 7 kilometriä Huittisista 
Turkuun päin. Valtakunnallisessa peruskarttalehti
jaottelussa se sijoittuu Rutavan karttalehdelle 2112 
01. 

Geologisesti Jokisivun kultamineralisaatio 
sijaitsee vuonna 1976 julkaistun 1: 100 000 mitta
kaavaisen geologisen kartan (2112 Huittinen) 
lounaiskulmauksessa (Matisto 1976b, 1978) . Alue 
on osa Lounais-Suomen svekofennistä orogeenista 
vyöhykettä. Matiston (1976b) laatimalla 1: 100 000 
kallioperäkartalla Jokisivun esiintymää ympäröivä 
metagabro on koilliseen sulkeutuvan suuren 
poimun kärkialueella. Yhdessä metavulkaniittien 
kanssa se muodostaa poimun itäkyljelle yhtenäisen 
kivilajihorisontin. Geologian tutkimuskeskus on 
julkaissut kartta-alueen 2112 aeromagneettiset ja 
-sähköiset matalalentokartat vuonna 1991. 

Kallioperä 

Tutkimusalueen (kuva 19) kallioperän pinta
syntyiset ja samalla vanhimmat (Matisto 1976b, 
1978) kivilajit koostuvat pääasiassa kvartsi- ja 
granodioriittisista raitaisista gneisseistä, suoni- ja 
kiillegneisseistä sekä intermediäärisistä ja mafi
sista metavulkaniiteista. Syväkiviä edustavat gab
roidiset ja dioriittiset intruusiot sekä myöhäiskine
maattiset granitoidit. Kivien gneissiytymisaste on 
vaihteleva. 

Gneissit 

Kiille- ja suonigneissejä on tutkimusalueella 
useina vaihtelevan levyisinä kvartsi- ja grano-
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dioriittisten gnelsslen seJcä metavulkaniittien 
kanssa vuorottelevina kivilajijaksoina ja väliker
roksina. KiiIIegneissit Iienevät syntyneet vulka
niittien rapautumissediment.eistä. Niiden sedi
menttiaines on varsin hiekkapitoinen. Vaihettu
minen kiillegneisseistä granitoidisiin gneisseihin 
on paikoin vähittäinen. Esimerkiksi Teinikallion 
(kuva 20) kiillegneissi vaihettuu asteittain melko 
homogeeniseksi granodioriittiseksi gneissiksi. 
Kiillegneisseissä on satunnaisesti kehärakenteisia 
konkreetioita ja ohuita sarvivälkerikkaita väliker
roksia. Suurin osa Jokisivun alueen kiillegneis
seistä on luokiteltavissa suonigneisseiksi , joiden 
neosomi on koostumukseltaan trondhjemiittinen. 

Kvartsi- ja granodioriittiset gneissit ovat ylei
simpiä kivilajeja J okisivun ympäristössä. Niitä 
esiintyy runsaasti koko tutkimusalueella kiille
gneissien sekä metavulkaniittien kanssa vuorot
televina kivilajijaksoina ja satunnaisesti ne vaihet
tuvat tonaliittisiksi gneisseiksi. Asultaan ne ovat 
voimakkaasti gneissiytyneit.ä, heterogeenisia ja 
raitaisia, joskus myös homogeenisia, voimakkaasti 
suuntautuneita kiviä. Mafisten vulkaniittijaksojen 
välissä olevat kvartsi- ja granodioriittiset gneissit 
ovat kaikkein heterogeenisimpiä. Niissä on usein 
mafisia fragmentteja sekä välikerroksia haamu
maisia jäänteinä. Lisäksi ni iitä leikkaavat ja brek
sioivat lukuisat nuoret pegmatiittigraniittiset ja 
paikoin myös dioriittiset juonet. Alunperin 
kvartsi- ja granodioriittiset gneissit ovat i1meisesti 
olleet tuffiittisia sedimenttejä ja arkosiitteja. 

Tutkimusalueen luoteiskulmassa Lauttakylä-
Säkylä-tien varrella 0leviss21 paljastumissa näkyvä 
granodioriittinen gneissi poikkeaa edellä kuva
tuista. Se on suhteellisen homogeeninen ja silmäk
keinen. Augen-rakenteen karkeahkot silmäkkeet 
sisältävät etupäässä kalimaasälpää. Silmägneissit 
ovat merkki vallinneesta k rkeasta metamorfoosi
asteesta. 
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Kuva 19. Huittisten 10kisivun alueen geologinen kartta . Rajatusta alueesta on esitetty yksityiskohtaisempi 
kartta kuvassa 20. 
Fig. 19. Geological map 0/ Hllittinen, JokisivlI area. More delailed insel is shown in Figllre 20. 
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Kuva 20. 10kisivun esiintymän geologinen lähiympäristö . Tähdellä merkitystä alueesta on esitetty detalJ·ikartta 
kuvassa 2l. 
Fig. 20. Geological surroundings oj the l okisivu occurrence. More detailed map from star-marked location is 
shown in Figure 21. 

Metavulkaniitit 

Keski- ja hienorakeisia intermediäärisiä ja 
felsisiä metavulkaniitteja esiintyy tutkimusalueen 
pohjoisosissa Jokisivun alueella sekä sen pohjois
ja länsipuolella. Asultaan metavulkaniitit ovat 
pilsteisiä ja suuntautuneita tai gneissimäisiä ja 
suuntautuneita. Felsiset kivet ovat voimakkaimmin 
gneissiytyneitä. Mafisia välikerroksia sisältävät 
intermediääriset metavulkaniitit ovat vaaleahkoja, 
keskirakeisia ja asultaan raitaisia. Alkuperältään 
ne ovat heterogeenisia tuffeja sekä tuffiittisia 
sedimenttejä. Usein niiden materiaali on lajittu-
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nutta ja niistä voi todeta laminaarisuutta. Agglo
meraatteihin tai lapillituffeihin viittaavia piirteitä 
on vain satunnaisesti. Usein intermediääriset 
metavulkaniitit ovat lievästi migmatiittiutuneita, 
jolloin niissä esiintyy vaaleita kvartsista ja 
maasälvistä koostuvia neosomiraitoja. Felsisiä 
metavulkaniitteja on selvästi vähemmän kuin 
intermediäärisiä ja niitä esiintyy vain ohuina 
välikerroksina jälkimmäisissä. 

Mafiset metavulkaniitit ovat Jokisivun alueen 
kallioperän parhaiten säilyneitä kivilajeja. Tästä 
huolimatta uudelleenkiteytyminen ja rakenteiden 
litistyminen on niissä ollut voimakasta. Mafisia 



metavulkaniitteja esiintyy lokisivun ympäristössä 
melko yleisesti kapeina, toisinaan katkeilevina 
kivilajijaksoina, jotka koostuvat raitaista tuffi
kerroksista sekä homogeenista uraliittiporfyyrisista 
kivistä. Uraliittiporfyriitit lienevät alunperin olleet 
laavoja ja niissä on harvakseltaan perusmassaa 
karkeampia (0 = 1-2 mm) sarvivälkehajarakeita. 
Raitaiset, usein laminaariset, tuffikerrokset ovat 
hieno- ja keskirakeisia sekä suhteellisen tasa
rakeisia. Felsisiä ja intermediäärisiä välikerroksia 
metatuffeissa esiintyy yleisesti. Monin paikoin 
kivet ovat breksiarakenteisia. Rakenteet ovat 
tavallisesti selviä tektonisia breksioita, mutta 
paikoin ne muistuttavat vulkaanista breksiaa tai 
lohkarelaavaa. Metavulkaniittien tekstuuri on 
tyypilJisesti pilsteinen tai granoblastinen. Voimak
kaimmin uudelleenkiteytyneet vulkaniitit ovat 
asultaan raitaisia ja gneissimäisiä. 

Metadioriitit ja -gab rot 

Suprakrustisiin kiviin nähden konformit 
dioriitti -intruusiot sekä leikkaavat dioriittijuonet 
sijoittuvat kartta-alueen eteläosiin (kuva 19). 
Intruusioiden dioriitti on raekooltaan keski- tai 
karkearakeinen ja tekstuuriltaan subofiittinen sekä 
suuntautumaton. Niiden leikkaussuhde sivukiviin 
sekä massamainen asu viittaavat magman intrudoi
tuneen alueellisen deformaation myöhäisessä 
vaiheessa. Metavulkaniitteja ja gneissejä leik
kaavat dioriittijuonet ovat intruusioita hieno
rakeisempia ja paikoin ne breksioivat sivukiveä. 
luonilla on ilmeinen geneettinen yhteys intruu
sioiden paikalleenasettumiseen. 

Kujankalliolla (kuva 20) on voimakkaasti 
uudelleenkiteytynyt suunnaltaan likimain luode
kaakkoinen noin kilometrin pituinen ja paksuim
malta kohdaltaan lähes 300 metrin levyinen, 
mahdollisesti puolipinnallinen intruusio, jossa 
lokisivun kultamineralisaatio sijaitsee. Muodos
tuma on asettunut konformisti kvartsi- ja grano
dioriittisten gneissien ja suonigneissien väliin. 
Intruusion kontakti eteläpuolella olevaan suoni
gneissiin on terävä. Koostumukseltaan intruusio 
on pääosin gabroidinen, mutta sen luoteisosat ovat 
kvartsidioriittisia. Gabroidisen ja kvartsidioriit
tisen kiven välinen kontakti on vaihettuva. 
Todennäköisesti kivien koostumusero on seurausta 
kiteytymisdifferentaatiosta. Kujankallion luoteis
puolella on lisäksi pieni kvarsidioriittinen pahku, 
joka ilmeisesti on yhteydessä Kujankallion 
intruusioon. 

Kujankallion metagabro on asultaan porfyy
rinen ja voimakkaasti suuntautunut. Yleensä se on 
melko homogeenista, vaikka joitakin gneissi-
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raltalsla osiakin esiintyy. Perusmassaltaan keski
rakeisessa kivessä sarvivälkehajarakeiden sekä 
-raekasaumien määrä ja koko vaihtevat jonkin 
verran. Karkearakeisinta ja mafisinta metagabro 
on intruusion keskiosissa. Kujankallion alueella 
kivi on lievemmin porfyyrista ja se vaihettuu 
koostumukseltaan hieman felsisemmäksi. Kiven 
plagioklaasin lievä serisiittiytyminen on yleistä 
rakojen, ruhjeiden ja hiertovyöhykkeiden ympä
rillä. Granaattiporfyroblasteja metagabrossa on 
paikoin runsaasti kiillegneissikontaktin tuntumassa 
sekä hiertosaumojen ja ruhjeiden yhteydessä. 
Intruusion lievästi porfyyrisen metakvartsidioriitin 
perusmassa on raekooltaan metagabroa 
hienorakeisempi. Asultaan kivi on suuntautunutta 
ja melko homogeenista . 

Graniitit 

Tutkimusalueen eteläosassa (kuva 19) on useita 
granitoidipahkuja. Intruusiot ovat pääosin karkea
rakeista, vaalean punaista pegmatiittigraniittia. 
Niihin kuitenkin liittyy jonkin verran keski
rakeisia, suuntautuneita osia, joiden graniitti 
sisältää enemmän biotiittia kuin pegmatiitti
graniitti. Kontaktien läheisyydessä intruusioissa on 
yleisesti grano- ja kvartsidioriittisia gneissejä sekä 
metavulkaniitteja suurina ksenoliitteina. Leikkaus
suhteiden perusteella pegmatiittigraniitit ovat 
alueen nuorimpia kivilajeja. 

Vaihtelevan levyisiä punertavia, karkearakeisia 
graniittipegmatiittijuonia esiintyy koko kartta
alueella, mutta runsaimmin niitä on graniittisten 
intruusioiden läheisyydessä. Paksuimmat juonet 
ovat yli 15 metriä leveitä. Tutkimusalueella on 
myös joitakin hyvin vaaleita, graniittisia pegma
tiittijuonia. Näitä ovat esimerkiksi Kujankallion 
metagabroa leikkaavat karkearakeiset juonet, jotka 
tavallisesti ovat hakeutuneet hiertovyöhykkeiden 
läheisyyteen tai muihin isäntäkiven heik
kousvyöhykkeisiin (kuva 21). 

Hiertovyöhykkeet 

Mafisiin metavulkaniitteihin liittyy raitaisuuteen 
ja kerroksellisuuteen nähden konformeja myloniit
tiutuneita hiertovyöhykkeitä, joissa kivi on voi
makkaasti deformoitunut, hienorakeinen, voimak
kaasti liuskeinen ja usein porfyyrinen tai silmäk
keinen. Vyöhykkeiden leveys tutkimusalueella 
vaihtelee parista senttimetristä pariin kymmeneen 
metriin. Huittisten lokisivun kultamineralisaatiolta 
noin 800 metriä lounaaseen kaksi tällaista 
vyöhykettä sijaitsee mafisen metavulkaniittijakson 
ja granodioriittisen gneissin kontaktissa (kuva 20) . 
Maastohavaintojen perusteella luode-kaakko-
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suuntaisella hierrolla on pituutta ainakin 2,7 kilo
metriä ja leveyttä 10---15 metriä. Hiertovyöhyk
keessä kivi on kvartsiutunut ja kiisupirotteinen 
(rikki- ja magneettikiisu) sekä jonkin verran 
biotiittiutunut, osin kalimaasälpäytynyt ja granaat
tiutunut. Myloniittiutuneissa kivissä on toisinaan 
havaittavissa tiukka tai isokliininen poimutus ja 
venymä. Tehtyjen kemiallisten analyysien perus
teella osa näistä myloniiteista on kullan suhteen 
lievästi anomaalisia. 

Myloniitit ovat alueellisessa dynamotermisessa 
metamorfoosissa kapeisiin voimakkaan deformaa
tion vyöhykkeisiin syntyneitä kiviä (Barker 1990, 
Ramsay ja Huber 1987) . Granoblastisen tekstuurin 
perusteella myloniittien uudelleenkiteytyminen on 
ollut perusteellista ja niissä onkin blastomyloniit-
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tien piirteitä. Porfyyristen myloniittien pyorea
muotoiset tai soikeat maas,älpäporfyroklastit ovat 
hierron aikana pyörineet. Myloniiteissa tapahtunut 
alkuperäisen kiven raekoon pieneneminen on 
dynaamisen uudelleenkiteytymisen ja kideplastisen 
deformaation ans iota . 

Kujankallion intruusiota leikkaavien hierto
vyöhykkeiden leveys vaihtelee parista sentistä 
muutamaan metriin (kuvat 20 ja 21). Hierroissa 
kiviaines on jauhaantunut ja uudelleenkiteytynyt 
hienorakeiseksi liuskeeksL, jossa toisinaan on 
lukuisien poimuttuneiden kvartsijuonien ohella 
ohuita, samalla tavalla deformoituneita karsi
raitoja. Paikoin Iiuskeessa esiintyy myös joitakin 
pyörineitä kide- ja kivilajifragmentteja. 

K:10.530+ + 

L: 19.310 L: 19.335 

I I METAGABBRO 

[ .... ... '.'1 SHEAR ZONE / SKARN BANDED QUARTZ ROCK 

_ iiiiiiiiil GRANITIC PEGMATITE / GRANITIC APLITE 
;I" 

;I" 1, FRACTURE ZONE 

Kuva 21. Jokisivun esiintymään kuuluvan mineralisoituneen paljastuman geologiset pääpiirl eet. Pro fiili A-A' on 
esitetty tarkemmin kuvassa 29. 
Fig. 21. Main geological features of a mineralised outcrop in the JokisivlI occllrrence. Section A-A' is further 
considered in Figllre 29. 
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Mineralisaatio 

10kisivun kultaesiintymä on syntytavaltaan epi
geneettinen , hauras-plastiseen hiertovyöhyke
systeemiin saostunut juonimineralisaatio. Kuvan 
20 kultapitoinen hiertovyöhyke on esitetty 
paljastumahavaintojen pohjalta. Se koostuu erään
laisesta konjugoivien hiertosaumojen systeemistä, 
jossa saumat leikkaavat toisiaan loivassa kulmassa. 
Hiertovyöhykkeessä esiintyvä kivilaji on nimetty 
karsiraitaiseksi kvartsikiveksi (kuva 21) . Vyöhyk
keen kulta-kvartsijuonet ovat yleensä rapautumis
pinnaltaan ruosteisia ja vaihtelevasti deformoi
tuneita. Deformaatiotyyli riippuu juonien iästä 
sekä niiden asemasta suhteessa hiertovyöhyk
keisiin. 

Vanhirnmat kvartsijuonet ovat en echelon 
-tyyppisiä rakojuonia, jotka ovat saostuneet 
isäntäkivilajiin ennen varsinaista hiertymistä. Pal
jastumilla on paikoin nähtävissä, kuinka muuten 
suhteellisen deformoitumattomat kvartsijuonet ovat 
plastisesti poimuttuneet niitä loivasti leikkaavien 
hiertosaumojen kohdalla. Hiertovyöhykkeiden 
ulkopuolelle jääneissä rakojuonissa esiintyy 
tavallisesti pieniamplitudista ptygmaattista tai 
avonaista poimutusta, joka on kehittynyt hiertymi
sen päävaiheen jälkeen. 

En echelon -rakoilua on seurannut sitä loivasti 
leikkaavan varhaisen Riedel-rakosysteemin kehit
tyminen . Riedel-rakoihin ovat muodostuneet esiin
tymän tavallisimmat, tiukasti ja isokliinisesti 
poimuttuneet kvartsijuonet (Ieveys 1-5 cm) . 
Hierron kehittyessä mineralisaation kookkairnmat 
kvartsijuonet ovat syntyneet hiertovyöhykkeiden 
suuntaisiin päähiertorakoihin. Näillä juonilla on 
lateraalista jatkuvuutta parhaimmillaan toista
kymmentä metriä ja paksuutta yli 0,5 metriä. 
Hiertotason suuntaisina ne eivät oie samalla tavalla 
hiertopoimuttuneet kuin varhaisemmat 
kvartsijuonet, vaan sen sijaan niistä tavataan budi
noitumista. 

Paikoin muodostumassa on pienehköjä hierron 
aikana kehittyneitä kvartsijuonia, jotka leikkautu
vat poikki hiertymättömän ja hiertyneen kiven 
kontaktissa. Nämä tensiorakoihin kehittyneet 
juonet ovat noin 60-70 o :een kulmassa hierto
tasoon nähden. 

Hiertotapahtuman jälkeen kvartsijuonien muo
dostuminen on ollut vähäistä. Alueella esiintyy 
jonkin verran Iyhyitä ruosteisia, suunnaltaan 
Iikimain pohjois-eteläisiä rakojuonia, jotka ovat 
deformoitumattomia ja hiertovyöhykkettä leik
kaavia. Lisäksi alueella on paikoin puhtaan 
valkeita nuoria maitokvartsijuonia, jotka eivät oie 
kultapitoisia. 

Sivukiven muuttuminen esiintymässä ei oie 
ollut kovin voimakasta. Hiertosaumoissa ja niiden 
läheisyydessä on tapahtunut kvartsiutumista, 
karrettumista, biotiittiutumista, Iievää serisiittiy-
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tymistä ja kiisuuntumista. Turmaliinia on löytynyt 
kvartsijuonesta yhdeltä paljastumalta. Kloriittia 
esiintyy satunnaisesti. Kloriittiutuminen on 
i1meisen nuori tapahtuma ja Iiittyy kallioperän rik
konaisuuteen. Yksittäisten kvartsijuonten ympä
rillä ei voi havaita erityisiä muuttumis
vyöhykkeitä. 

Mineralisoituneiden vyöhykkeiden malmimine
raalit paljousjärjestyksessä ovat magneettikiisu, 
i1meniitti, arseenikiisu, kuparikiisu, löllingiitti, 
scheeliitti, sinkkivälke, rikkikiisu, markasiitti, 
magnetiitti ja Iyijyhohde. Kultaa tavataan 
kvartsijuonista ja eri osista kvartsikivivyöhykettä. 
Kullan ohella esiintyy tellurium- ja antimoni
mineraaleja. 

Arseenikiisu ja IlJllingiitti 

Arseenikiisu ja Iöllingiitti muodostavat tasa
painoisen mineraaliseurueen, joka on kiteytynyt 
malmimuodostuksen varhaisessa vaiheessa. Arsee
nikiisua, jota esiintyy runsaammin kuin löllin
giittiä, on lähes kaikissa tutkituissa näytteissä. Sitä 
on pirotteena tai raitaisena pirotteena hierto
vyöhykkeissä ja -saumoissa sekä näihin Iiittyvissä 
kulta-kvartsijuonissa, harvemmin myös ohuina 
kompakteina juonina tai kasaumina ruhjeiden ja 
rakojen yhteydessä. Rakeet ovat yleensä oma
muotoisia tai osittain omamuotoisia raekoon 
ollessa keskimäärin alle 0,4 millimetriä ja 
suurirnmillaan noin 1,5 millimetriä. Sisärakenteel
taan arseenikiisu on useimmiten kataklastinen . 
Löllingiittiä, magneettikiisua, i1meniittiä, kupari
kiisua, kultaa, tellurideja ja antimonimineraaleja 
tavataan sen yhteydestä. Kultaa ja tellurideja on 
saostunut erityisesti arseenikiisurakeiden reunoille 
ja rakopinnoille. 

Arseenikiisu on usein koostumukseltaan vyö
hykkeellinen , jolloin sillä on suhteellisen homo
geeninen ydinosa ja sen ympärillä kapea 
Iisäkasvukehä. Raereunoilla voi olla koostumus
vaihtelusta johtuva rytminen rakenne. Mikro
anaIyysien perusteella vyöhykkeellisten rakeiden 
ydinosa on arseenipitoisempi ja rikkiköyhempi 
kuin niiden ulkokehä. Raereunojen alentunut 
arseenipitoisuus on voinut aiheutua kiteytymisen 
aikana tapahtuneesta lämpötilan laskusta tai 
kohonneesta rikin osapaineesta systeemissä 
(Kretschmar ja Scott 1976). Toisaalta on mahdol
lista, että rikkipitoisempi arseenikiisu on para
geneettisesti nuorempi ja kiteytynyt eri vaiheessa 
kuin vyöhykkeellisten rakeiden homogeeninen 
ydinosa. 

Löllingiitti on aina yhteenkasvettuneena 
arseenikiisun kanssa, mutta havaintojen mukaan 
sitä ei oie koskaan magneettikiisun yhteydessä. 
Löllingiitti esiintyy omamuotoisina ja yleensä 
kataklastisina rakeina. Tavallisesti se on kokonaan 



sulkeumana arseenikiisussa, joka on myöhemmin 
kasvanut tämän ympärille. Toisinaan arseenikiisu 
selvästi syrjäyttää löllingiittiä, joten löllingiitti on 
geneettisesti hieman vanhempi kuin arseenikiisu. 
Löllingiitin yhteydessä on toisinaan kultaa ja 
tellurideja. 

Scheeliitti 

Scheeliittiä esiintyy 10kisivussa tavallisimmin 
pirotteena tai raitaisena pirotteena hiertovyöhyk
keisiin liittyvissä kvartsijuonissa sekä erityisesti 
vyöhykkeiden karrettuneissa osissa. Paksuimpien 
kvartsijuonten yhteydessä scheeliittiä on toisinaan 
jopa sentin vahvuisina raitoina. Scheeliittirakeet 
esiintyvät yleensä läpimitaltaan pieninä (0 - 0,5 
mm), osittain omamuotoisina, muuttumattomina 
rakeina. Usein rakeet ovat muodoltaan pisara
maisia ja reunoiltaan pyöristyneitä. Kataklastiset 
rakenteet eivät oie kovin yleisiä. 

Tyypillisesti scheeliittiä saostuu korkean läm
pötilan hydrotermisiin muodostumiin sekä kars i
muodostumiin (Palache et al. 1951), ja sitä 
kiteytyy melko varhaisessa mineralisoitumisen 
vaiheessa. 10kisivun mineralisoitumassa scheeliitti 
esiintyy tavallisesti omina rakeinaan erillään 
muista malmimineraaleista, mutta toisinaan siinä 
on kultaa muutaman mikrometrin läpimittaisina 
sulkeumina. Tavallisia scheeliitin sulkeumia ovat 
kvartsi ja muut silikaatit. Yleistäen, kun kivessä 
esiintyy scheeliittiä, niin siinä on myös melko 
paljon kultaa ja tellurideja. Scheeliitin ja kullan 
esiintyminen rinnakkain johtuu pääasiassa isän
täkiven mineraalikoostumuksesta, sillä molemmat 
suosivat hiertovyöhykkeiden karrettuneita osia. 
Tehtyjen mikroanalyysien perusteella scheeliitin 
molybdeenipitoisuus on olematon. Volframiittia tai 
muita volframimineraaleja ei tutkituissa näytteissä 
esiinny. 

Magneettildisu, rikkildisu, markasiitti, kuparikiisu, 
sinkkivl1lke ja lyijyhohde 

Magneettikiisu on 10kisivun kultaminerali
saation yleisin malmimineraali . Sitä esiintyy 
pääasiassa hienorakeisena (0 < 0,5 mm), vieras
muotoisena pirotteena kvartsikivivyöhykkeiden 
kvartsijuonissa sekä hiertyneessä sivukivessä. 
Toisinaan kvartsijuonissa on myös vähäisiä määriä 
karkearakeisempaa magneettikiisua kompakteina 
juonina, kasaumina tai raitaisena pirotteena. 
Isäntäkiven ollessa rikkonaista magneettikiisu voi 
olla rakenteeltaan verkkomainen. Kompaktina 
esiintyessään se voi sulkea sisäänsä silikaatteja ja 
sivukivifragmentteja. Sisärakenteeltaan mag
neettikiisu on yleensä kaksostumaton, mutta toisi-
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naan siitä voi todeta lie:kkimäisen unduloivan 
aaltosammumisen . Magneettikiisun yhteydessä 
esiintyy usein kuparikiisua, arseenikiisua ja 
ilmeniittiä sekä harvemmin sinkkivälkettä, rikki
kiisua, markasiittia ja magnetiittia. Kulta
pitoisimmissa näytteissä kultaa ja tellurideja on 
usein magneettikiisurakeiden reunoilla ja sulkeu
mi na niissä. 

Kuparikiisua on lähes aina hieman yhteen
kasvettuneena magneettikiisussa, missä sitä esiin
tyy pieninä sulkeumina tai epäsäännöllisen 
muotoisina laikkuina magneettikiisun reunoilla. 
Syrjäytysrakenteiden perusteella kuparikiisu on 
tavallisesti kiteytynyt myöhemmin kuin mag
neettikiisu . Kuparikiisua on lisäksi pieninä (0 < 
0,1 mm) itsenäisinä rakeina varsinkin kvartsi
juonten yhteydessä, mutta myös hiertyneessä 
sivukivessä. Kuparikiisu on vierasmuotoinen, ja 
lamellaarinen kaksostus on siinä yleistä. Kataklas
tisissa mineraaleissa kuparikiisua on toisinaan 
raontäytteenä yhdessä magneettikiisun kanssa . 
Muita kuparikiisun yhteyclessä esiintyviä malmi
mineraaleja ovat sinkkivälke, Iyijyhohde, ilmeniitti 
ja kulta sekä telluridit. Kulta ja telluridit 
syrjäyttävät toisinaan selvästi kuparikiisua. Toisi
naan ne ovat sulkeumina kuparikiisussa . Tutkittu
jen näytteiden kuparikiisuista ei oie todettu suo
taumia eikä muita kuparimineraaleja . 

Sinkkivälkettä esiintyy rnelko satunnaisesti. Sitä 
on pirotteena kulta-kvartsijuonissa sekä hierto
vyöhykkeiden karrettuneissa ja voimakkaimmin 
kvartsiutuneissa osissa. Tavallisesti sinkkivälke 
esiintyy kuparikiisun ja harvemmin myös mag
neettikiisun kanssa yhteenkasvettuneina vieras
muotoisina rakeina, jotka ovat kooltaan pieniä (0 
< 0,1 mrn). Itsenäiset rakeet ovat harvinaisempia. 
Toisinaan sinkkivälkkeessä voi havaita kupari
kiisua pieninä suuntautuneina sulkeumina, jotka 
ovat syntyneet mineraalie.n muodostarnasta kiin
teäliuoksesta suotautumall a ja kiteytyneet sinkki
välkkeen kidepintojen suuntaisiksi pisarajonoiksi. 

Rikkikiisua ja markasiittia on 10kisivun 
mineralisoitumassa sekundäärisinä mineraaleina ja 
ne ovat syntyneet magneettikiisun muuttumistulok
sena. Markasiittia on toisinaan ohuena saumana 
magneettikiisussa olevie rakojen ympärillä. 
Sekundäärinen rikkikiisu esiintyy usein kehämäi
senä yhteenkasvettumana yhdessä markasiitin ja 
niin sanotun välittävän faasin muodostamissa 
syrjäytysrakeissa (vrt. Ramdohr 1980). Pyriittiy
tyminen on tyypillisesti alkanut magneettikiisun 
reunoilta tai rakopinnoilta ja edennyt kehämäisesti 
kohti rakeen keskustaa. Joskus muuttuminen on 
edennyt loppuun asti, mutta usein magneettikiisua 
on reliktinä rakeen keskellä. Magneettikiisua syr
jäyttävä rikkikiisu on harvoin kiteytynyt oma
muotoisiksi rakeiksi. 

Lyijyhohteen esiintyminen poikkeaa muista 
edelläkuvatuista sulfidimineraaleista. Sitä on mine-



ralisoituneessa vyöhykkeessä hyvin satunnaisesti 
ja se esiintyy hyvin pieninä (0 - ~70 !Lm) 
osittain tai täysin omamuotolsma rakeina 
juonikvartsissa sekä sulfidimineraalien yhteydessä. 
Lyijyhohde on kiteytynyt kuparikiisua 
myöhemmin, sillä se selvästi syrjäyttää tätä. 
Lyijyhohdetta on toisinaan myös pieninä (0 < 5 
!Lm) sulkeumina arseenikiisussa. Lyijyhohdetta 
sisältävissä näytteissä on sen lähistöllä ai na myös 
altaiittia sekä muita tellurideja ja kultaa. 
Mineraaliseurueiden perusteella lyijyhohde on 
kiteytynyt suurin piirtein samanaikaisesti kuin 
kulta ja telluridit. Boylen (1979) mukaan 
lyijyhohde on useimmissa kulta
kvartsiesiintymissä parageneettisesti nuori mine
raali ja näyttää kiteytyneen likimain samassa 
vaiheessa tai hieman aikaisemmin kuin kulta, 
telluridit ja antimonimineraalit. 

Kulta, telluridit ja antimonimineraalit 

Kulta esiintyy Jokisivun mineralisaatiossa 
pääosin metallisessa muodossa ja sangen usein 
yhteenkasvettuneena telluriummineraalien kanssa. 
Toisinaan kulta on hyvin hienojakoisena 
"kultapölynä", mutta suurimmat todetut kulta
rakeet ovat noin 0,5 millimetrin läpimittaisia. 
Kultaa esiintyy runsaimmin kvartsikivivyöhykkeen 
karsiraitaisissa osissa, missä se on myös 
karkearakeisinta. Silikaattien raoissa ja välitiloissa 
kultaa on repaleisina rakeina. Arseenikiisun ja 
magneettikiisun yhteydessä sitä on rakeiden 
reunoilla ja rajapinnoilla sekä joskus pieninä 
laikukkaina sulkeumina. Kataklastisissa mineraa
leissa kultaa esiintyy raontäytteenä ja pieninä 
sulkeumina. 

Jokisivun kulta on melko puhdasta. Mikroana
lyysien perusteella sen hopeapitoisuus on varsin 
alhainen. Kvantitatiivisten koostumusmääritysten 
perusteella kullan hopeapitoisuus on noin 3 p-% 
(Haga 1986). 

Telluridien esiintymistapa on samanlainen kuin 
kullalla ja näiden keskinäiset yhteenkasvettumat 
ovat hyvin tavallisia. Altaiittia on kiteytynyt 
vähäisiä määriä muutaman mikrometrin suuruisiksi 
rakeiksi yleensä magneettikiisun ja sinkkivälkkeen 
yhteyteen. Vismutin kanssa tellurium on 
muodostanut useita eri koostumuksellisia vismutti
tellurideja. Nämä esiintyvät joko omina rakeinaan 
tai usein myös vyöhykkeellisinä sekarakeina. Bi
Te -mineraalien tarkka identifiointi kvalitatiivisten 
analyysien perusteella on vaikeaa, mutta ainakin 
tsumoiittia ja tellurovismutiittia mineralisaatiossa 
esiintyy. Rucklidgeiitistä ja tetradymiitistä on 
molemmista yksi havainto. Lisäksi kullan yhtey
destä tavataan satunnaisesti metallista vismuttia, 
jossa voi olla pieni määrä telluriumia kiinteä
liuoksena. 

63 

Antimonimineraaleja esiintyy jonkin verran 
kullan ja telluridien rinnalla. Jokisivun malmi
näytteistä on löytynyt pieniä määriä aurostibiittiä, 
ullmanniittia sekä costibiittiä. Antimonimine
raalien esiintyminen kuli an rinnalla selittää 
analyysituloksissa näkyvän antimonin ja kullan 
melko hyvän positiivisen korrelaation. 

llmeniitti ja magnetiitti 

Rauta-titaanioksideja esiintymässä on hieno
rakeisena pirotteena. Ilmeniitti on näistä tavallisin. 
Sitä esiintyy yleisesti koko mineralisaation 
alueella. Runsaimmin ilmeniittiä on metagabroa 
leikkaavissa hiertovyöhykkeissä, missä kivi on 
hienorakeista ja muuttunutta sekä hyvin 
liuskettunutta. Sitä tavataan myös kvartsijuonten 
yhteydestä. Muuttumattomassa sivukivessä ilme
niittiä on harvakseltaan tasaisena pirotteena. 
Tyypillisesti se esiintyy itsenäisinä repaleisina 
rakeina (0 - 0,5 mm) sil4kaattirakeiden välitiloissa 
tai sulfidisten mineraalikasaumien yhteydessä. 
Lamellikaksostus ja lamellien taipuneisuus on 
ilmeniittirakeissa toisinaan selvästi havaittavissa. 
Koostumukseltaan ilmeniitti on lievästi mangaani
pitoinen. 

Magnetiittia on esiintymässä pieniä määriä. Sitä 
on yleensä omamuotoisina, alle yhden millimetrin 
läpimittaisina rakeina kvartsijuonten isäntäkivessä 
ja harvoin turmaliinirakeiden ympäröimänä 
kvartsijuonessa. Kataklastisissa magnetiittirakeissa 
voi olla sulfideja ja jopa kultaa raontäytteenä. 
Yleensä magnetiitti on koostumukseltaan puhdasta 
rautaoksidia, mutta paikoin se on titaanipitoista, 
jolloin siinä on ilmeniittiä lamellimaisena yhteen
kasvettumana. 

Ilmeniitti ja magnetiitti ovat kiteytyneet jo 
varhaisessa vaiheessa ja korkeassa lämpötilassa. 
Ilmeniitin saostumista ja uudelleenkiteytymistä on 
tapahtunut vielä myöhemmin mineralisoitumisen 
jatkuessa ja lämpötilan aletessa. Titaanin ja raudan 
lähteenä on toiminut Kujankallion gabroidinen 
intruusio, jonka mineraaleista kyseiset alkuaineet 
ovat uuttuneet. 

Tektoniset piirteet 

Poimutustyylin ja liuskeisuuksien leikkaus
suhteiden perusteella tutkimusalueella voidaan 
erottaa kolme eri deformaatiovaihetta (D2, 03 ja 
04). Lisäksi näitä vanhemmasta deformaatio
vaiheesta (DI) on joitakin epävarmoja poimu
akselihavaintoja. Kartta-alueen (kuva 19) näkyvin 
rakenne on laaja pohjoiseen sulkeutuva antiformi 
(vrt. Matisto 1976b), joka on syntynyt vaiheessa 
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03' Antiformin rakenne ei oie aivan symmetrinen, 
sillä sen sisäosiin tunkeutuneet graniittiset intruu
siot ovat selvästi pullistaneet poimun kylkiä. Anti
formin alueella vallitsevan liuskeisuuden (S2) sekä 
kerroksellisuuden kaateet ovat melko jyrkkiä 
(yleensä 70-85°). Koko tutkimusalueella ker
roksellisten kivilajien kerroksellisuus, vallitseva 
läpikotainen liuskeisuus sekä gneissiraitaisuus 
yhtyvät toisiinsa lähes aina. 

Kuvan 20 kartta-alueella kallioperä muodostaa 
avoimen F3-synformirakenteen. Ennen 02-vaiheen 
kulminaatiota kallioperään konformisti tunkeu
tunut Kujankallion intruusio sijaitsee poimun 
kärkialueella ja uppoaa synformirakenteeseen, 
mikä on voitu todeta syväkairaustutkimusten sekä 
maastohavaintojen perusteella. Synformin poimu
akselin kaadesuunta on itä-koillinen ja kaade 
vaihtelee välillä 40---60° (kuva 22b). Synformin 
alueella vallitsevan S2-liuskeisuuden kaateet 
vaihtelevat välillä 40-80° (kuva 22a). 

Oeformaatiossa D2 on syntynyt alueella vallit
seva läpikotainen akselitasoliuskeisuus (S2) ja 
gneissiraitaisuus . Tässä vaiheessa on tapahtunut 
myös kiillegneissien ja eräiden felsisten vulkaniit
tien migmatiittiutuminen. F2-poimut ovat 
tyyliltään isokliinisia tai tiukkoja ja kooltaan 
pienehköjä. F2-poimujen akselitasossa on tapah
tunut hiertymistä, mikä näkyy sekä kapeina hierto
saumoina paljastumamittakaavassa että laaja
alaisempina myloniittivyöhykkeinä (kuva 19) . 

Oeformaatio 03 on poimuttanut deformaation 
02 akselitasoliuskeisuuden. F3-poimut ovat 
tyyliltään avoimia tai tiukkoja ja muodostavat sekä 
suuria alueellisia että paikallisia pieniä poimu
rakenteita. 0rvaiheeseen liittyy Jokisivun alueella 
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voimakas poimuakselin suuntainen mineraali
lineaatio , mikä näkyy erityisen hyvin Kujankallion 
ympäristössä. Sen sijaan F3-poimutuksessa ei oie 
kehittynyt havaittavaa akselitasoliuskeisuutta. 
Monien graniittisten ja dioriittisten magmojen 
intrudoituminen alueen kallioperään on tapahtunut 
03-deformaation loppuvaiheissa (kuva 19). 

04-deformaatiossa on kehittynyt pieni-
mittakaavaisia avoimia poimuja, joiden akseli
tasoon on paikoin kehittynyt S2-liuskeisuutta 
krenuloiva pohjois-eteläsuuntainen S4-liuskeisuus 
(kuva 22a). Krenulaatiotasossa havaitaan usein 
pientä siirrostumista . Usein siihen on myös segre
goitunut vaaleaa kvartsi-maasälpäneosomia ja 
harvemmin myös puhdasta kvartsia. Toisinaan S4-
liuskeisuus esiintyy faktuuriliuskeisuutena, jolloin 
siihen ei liity siirrostumista tai neosomi
segregoitumista 

Tektonisten havaintojen perusteella Kujan
kallion intruusion mafiseen osaan keskittyneet 
kultapitoiset hiertovyöhykkeet ja kvartsijuonet 
leikkaavat loivasti päädeformaatiovaiheessa 02 
kehittynyttä akselitasoliuskeisuutta. Koko hierto
systeemi on sitten poimuttunut 03-deformaa
tiovaiheen aikana ja saanut kaarimaisen muotonsa 
(kuva 20) . Lisäksi nuoremmat deformaatiot (03 ' 
04) näkyvät Kujankallion alueella kvartsijuonten 
ja hiertovyöhykkeiden poimuttumisena ja taipui
luna sekä kaikkialla havaittavana mineraali
lineaationa. Edellä olevan perusteella voidaan 
todeta, että kultapitoiset hiertovyöhykkeet ovat 
kehittyneet 02-deformaatiovaiheen kulminaation 
jälkeen tai 03-deformaation varhaisessa vaiheessa. 



KOHTEIDEN VERTAILU 

Huittisten aluetta lukuunottamatta kohteiden 
mafiset metavulkaniitit ovat pääasiassa uraliitti- ja 
plagioklaasi-uraliittiporfyriitteja. Huittisten mafi
set metavulkaniitit ovat tasarakeisempia ja voi
makkaammin uudelleenkiteytyneitä kuin muilla 
kohteilla. Intermediääriset metavulkaniitit ovat 
pääosin raitaisia metavulkaniitteja, joissa tummat 
ja vaaleat raidat erottuvat toisistaan selvästi. 
Lisäksi etenkin Orivedellä, Kangasalalla ja Ylö
järvellä on huomattava määrä myös plagioklaasi
ja uraliitti-plagiokJaasiporfyriitteja, jotka voivat 
esiintyä kapeahkoina jaksoina raitaisten 
metavulkaniittien joukossa tai yhtenäisinä leveinä 
välikerroksina metavulkaniiteissa tai -grauva
koissa. Felsiset metavulkaniitit ovat tutkituilla 
kohteilla yleensä hienorakeisia, raitaisia ja usein 
Iievästi porfyyrisia . Felsiset metavulkaniitit ovat 
tavallisesti intermediääristen metavulkaniittien 
joukossa välikerroksina. 

Alkuperältään mafiset metavulkaniitit ovat 
useimmiten tuffeja ja joissakin tapauksissa laavoja. 
Tyynylaavaan viittaavia rakenteita on löytynyt 
ainoastaan Luhangalta. Intermediääriset ja felsiset 
metavulkaniitit ovat alkuperältään lähinnä tuffeja. 
Muutamia intermediäärisiä plagioklaasiporfyriitti
patjoja voi epäillä myös laavapatjoiksi. Kan
gasalalta on intermediäärisistä metavulkaniiteista 
lisäksi löytynyt ilmanalaiseen vulkanismiin viit
taavia ignimbriittejä (Leveinen 1990) . Kartoitus
alueilta löytää yleensä vulkaanisen koostumus
spektrin metaryoliiteista metabasaltteihin. Poik
keuksen tästä säännöstä tekee Luhanka, jossa 
vulkaanista alkuperää olevien kivilajien koostu
mukset näyttävät selvästi jakautuvan mafisiin ja 
felsisiin metavulkaniitteihin. 

Epiklastisten sedimenttikivien osuus kohteiden 
kallioperästä vaihtelee voimakkaasti. Psammiittiset 
metagrauvakat ovat pääkivilajeina Luhangalla ja 
Kangasalalla, mutta Orivedellä ja Ylöjärvellä niitä 
tavataan vain joissakin kerroksissa ja niissäkin 
peliittiset metagrauvakat ovat selvästi vallitsevia. 
Kiillegneissejä on paljon Kangasalalla ja Huit
tisissa. Suodenniemeltä tunnistettavat sedimentti
kivet puuttuvat lähes kokonaan. 

Metagrauvakat ovat tyypillisesti kerroksellisia 
ja niiden kerrospaksuudet vaihtelevat joistakin 
senttimetreistä muutamiin metreihin. Psammiittiset 
kerrokset vuorottelevat peliittisten ja satunnaisesti 
myös konglomeraattisten sekä mustaliuske
horisonttien kanssa. Hyvin säilyneissä metagrau
vakoissa on lukuisia merkkejä sedimenttivyöryistä, 
-Iiukumista ja sedimentaation aikaisista siirrok
sista. Löysiin sedimenttipatjoihin on saostunut 
merivedestä karbonaatteja, jotka näkyvät 
metagrauvakoissa karbonaattilinsseinä. 

Kangasalan ja Huittisten sedimentogeeniset 
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kiillegneissit ovat usein tyypiltään flebiittisiä 
migmatiitteja. Gneisseissä on Iisäksi arteriittisia 
piirteitä ja myös kvartsijuonet ovat tavallisia. Ker
rallisuutta gneisseistä pystyy harvoin toteamaan, 
vaikka ne asultaan usein ovat raitaisia. Huittisissa 
kiillegneissien joukossa on joitakin katkeilevia 
grafiitti- ja kiisupitoisia väl ikerroksia. 

Tampereen Iiuskevyöhykkeen metagrauvakat 
ovat tyypillisiä turbidiittisedimenttejä, joiden aines 
Iienee pääosin kertynyt intermediäärisestä rego
Iiittisesta vulkaanisesta materiaalista. Liuskevyö
hykkeen kerralliset metagrauvakkamuodostumat 
ovat analogisia merellisen mid-fan -ympäristön 
turbidiittisekvenssien kanssa (Ojakangas 1986) . 

Metallogenisesti tutkimuskohteet ovat pääosin 
meso- ja epitermisissä olosuhteissa mineralisoi
tuneita esiintymiä. Esiintymien synnyn voi olettaa 
Iiittyvän syn- ja myöhäisorogeenisiin magmaat
tisiin metallisoitumistapahtumiin, vaikka syvä
kivien ja mineralisoitumien syy-seuraussuhdetta ei 
voida suoraan osoittaa. Kutemajärven ja 
Järvenpään esiintymät sijaitsevat voimakkaasti 
muuttuneissa os in argillisissa vyöhykkeissä, jotka 
ovat porfyyrityyppin malminmuodostuksen tun
nusomaisia piirteitä. Tamrnijärven, Ahvenlammin 
ja Jokisivun esiintymien korkeat volframi- ja 
arseenipitoisuudet yhdessä kvartsijuonimuodos
tuksen kanssa viittaavat magmaattisiin metall ien 
rikastumisprosesseihin . Ahvenlammilta ja Joki
sivusta on todettu myös vähäisiä määriä turma
Iiinia. Tammijärven ja Ahvenlammin esiintymät 
sisältävät lisäksi tinaa, joka on muun muassa 
greisenmuodostumissa tavallinen malmimetalli. 

Perusmetallien suhteen tutkitut esiintymät ovat 
köyhiä verrattuna vulkaanis-ekshalatiivisiin esiin
tymiin. Usein rautaa, kuparia, sinkkiä, lyijyä, 
nikkeliä ja kobolttia sisältävien mineraalien määrät 
esiintymissä kohoavat niin vähän, että anomaliat 
mineralisoituneissa näyueissä ovat vaikeasti 
erotettavissa ympäröivien isäntäkivien tausta
pitoisuuksista. Lisäksi Järvenpään esiintymää 
lukuunottamatta kuparimineraalit ovat mineralisoi
tumissa monin verroin runsaampia kuin sinkki- ja 
Iyijymineraalit. Kullan esiintymistapa on erilainen 
eri esiintymissä. Useimmiten kultaa löytyy pesäk
keinä (Tammijärvi, Järvenpää, Isovesi), joiden 
sisältämiä kultamääriä on vaikea taloudellisesti 
selvittää. Kutemajärvellä esiintymän korkeat 
kultapitoisuudet keskittyvät pystyasentoisiin piip
puihin (Ollila et al. 1990). Jokisivussa kulta liittyy 
hiertovyöhykkeisiin ja niissä oleviin kvartsi
juoniin. Ahvenlammilla kullan esiintyminen on 
satunnaista, eikä sen m2iärällä oie taloudellista 
merkitystä. Elektrumrakeiden hopeapitoisuudet 
esiintymien kesken vaihtelevat selvästi. Esiinty
mistä Kutemajärven, Isoveden ja Jokisivun kulta-



rakeet sisältävät vain vähän hopeaa. Toisaalta 
Tammijärven ja Järvenpään elektrumrakeet ovat 
kohtalaisen hopeapitoisia. Ahvenlammin tutkitut 
elektrumrakeet ovat osin hopeavaltaisia. 

Taulukoon 3 on koottu havaintoja tutkimus
kohteisiin rikastuneista metalleista. Esitetty alku
ainejärjestys kullasta antimoniin noudattaa alku
aineiden korreloivuusjärjestystä kultaan nähden 
mesotermisissä esiintymissä (Nurmi et al. 1991). 
Taulukosta nähdään, että tellurium on kullan 
alituinen seuralainen. Myös vismuttia on rikas
tunut lähes kaikkiin kultapitoisiin esiintymiin. Sen 
sijaan arseeni ja volframi jakavat esiintymät niitä 
sisältäviin ja arseeni-volframiköyhiin esiintymiin. 
Antimonia on paljon ainoastaan Järvenpäässä ja 
jonkin verran Jokisivun esiintymässä. 

Metalleista kulta, tellurium, vismutti ja hopea 

todennäköisesti saostuvat hydrotermisista fluidei
sta lähes samanaikaisesti. Erot näiden metallien 
sisällössä eri esiintymien välillä johtunevat 
pikemminkin mineralisoivien fluidien koostumus
eroista eri alueilla kuin valIinneiden fysikaalisisten 
olosuhteiden poikkeavuuksista. Korkeat arseeni
kiisu- ja scheeliittipitoisuudet muutamilla esiin
tymiIIä osoittanevat, että kohteiden metallisoitu
minen on alkanut kullan ja telluridien kiteytymis
lämpötiloja selvästi korkeammissa lämpötiloissa. 
Näillä kohteilla arseenikiisu kuitenkin sisältää 
huomattavan usein metallisen vismutti- ja telluro
vismutiittipirotteen, joka puuttuu muista perus
metallien sulfideista. Joissakin tapauksissa pirote 
on voitu osoittaa arseenikiisua nuoremmaksi, 
mutta paikoin arseenikiisun ja metallisen vismutin 
kiteytyminen on saattanut olla samanaikaista. 

Taulukko 3. Metallien esiintyminen tutkituissa kohteissa malmimineraalien koostumusten ja paljoussuhteiden 
perusteella . * = korkea pitoisuus, + = kohtalainen pitoisuus. 
Table 3. Enriehment 0/ metals in the oeeurrenees studied, aeeording to ore petrographie observations. * = Rieh 
eontent, + = Fair eonten/. 

Au Te Bi As 

Tammijärvi, Luhanka + + * * 
Kutemajärvi, Orivesi * * * 
Ahvenlammi , Kangasala + 
Järvenpää, Ylöjärvi + + 
Isovesi, Suodenniemi + + * * 
Jokisivu, Huittinen * * * + 

Rinnastettuna J apanin ja Etelä-Korean sulfidi
pitoisiin ja sulfidiköyhiin kultaesiintymiin 
(Shikazono ja Shimizu 1988) tutkitut kohteet ovat 
tyypiltään sulfidiköyhiä. Sulfidiköyhistä esiinty
mätyypeistä epitermiset pirotteiset kultaesiintymät 
(Kutemajärvi, Järvenpää) ja mesotermiset juoni
kultaesiintymät (Tammijärvi, Jokisivu) vastaavat 
läheisimmin projektikohteiden esiintymätyyppejä. 
Verrattuna yleisesti fanerotsooisiin epitermisiin 
kultaesiintymiin (Heald et al. 1987, Shikazono ja 
Shimizu 1988, Sillitoe 1991) tutkitut kohteet ovat 
Ag/ Au-suhteen osalta melke kultapitoisia. 

Kulta- ja elektrumrakeiden koostumusten, 
petrografisten piirteiden ja mineralisoitumien 
esiintymistavan perusteella (Shikazono ja Shimizu 
1988) Kutemajärven esiintymää mineralisoineissa 
fluideissa on vallinnut juoniesiintymiä alempi 
lämpötila ja suolaisuus sekä korkeampi rikin ja 
hapen aktiivisuus. Vastaavasti Tammijärven ja 

Ag W Se S Sb Cu Fe Sn Pb Zn 

* * + + + * 
+ + + + + + 

+ * + + + * + 

* + * + * * * 
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+ + * 
* + + + + 

Jokisivun esiintymissä kulta todennäköisemmin on 
liikkunut etupäässä kloridikomplekseina. 

Tutkitut projektikohteet ovat kaikki alueellisen 
suprakrustisten kivien deformaation päävaiheen 
jälkeen syntyneitä mineralisoitumia. Jokisivun 
esiintymää lukuunottamatta mineralisoitumis
vaiheita ei oie myöskään seurannut merkittävää 
deformoitumista. Liuskevyöhykkeissä sijaitsevien 
juonikultaesiintymien myöhäistä tektonista asemaa 
korostaa myös Forde (1991) tutkimuksissaan. 

Etelä-Bolivian tina-volframi-hopeapitoisilla 
esiintymiIIä on geneettinen yhteys alueen granitoi
deihin, jotka Ishiharan (1977) luokittelun mukai
sesti ovat ilmeniittisarjan granitoideja (Lehmann et 
al. 1990) . Toisaalta Pohjois-Chilen kultapitoiset 
esiintymät on geneettisesti kytketty alueen mag
netiittisarjan granitoideihin (Sillitoe 1991). Tällä 
perusteella projektikohteista volframi-tinapitoiset, 
metagrauvakoissa esiintyvät Tammijärven ja 



Ahvenlammin mineralisoitumat saattavat liittyä 
ilmeniittisarjan affiniteetin granitoideihin. Kulta
pitoiset metavulkaniiteissa esiintyvät tutkimus
kohteet liittynevät svekofennideillä yleisiin 
magnetiittisarjan granitoideihin . 

Etelä-Suomen metallogenisten pääpiirteiden 
esittelyn yhteydessä todettiin , että ultramafisiin ja 
mafisiin intruusioihin liittyvät Ni-Cu -esiintymät 
sekä Haverin tholeiittisiin metabasaltteihin liittyvä 
Au-Cu -esiintymä edustavat merelliseen saari
kaareen syntyneitä muodostumia. Vastaavasti 
Etelä-Suomen leptiittivyöhykkeen vulkaanis
ekshalatiiviset Kuroko-tyypin esiintymät ovat syn
geneettisiä niitä ympäröivien kalkkialkalisten 
metavulkaniittien kanssa (Mäkelä 1989), jotka 
todennäköisesti ovat purkautuneet mantereisen 
saarikaaren olosuhteissa. Aiemmin todettiin myös, 
että Etelä-Suomen syn- ja myöhäiskinemaattiset 
granitoidit mahdollisesti ovat intrudoituneet 
Andino-tyyppiseen aktiiviseen mannerreunukseen. 
Esitetyn perusteella svekofennidien metallisoitu
misen loppuvaiheisiin liittyy Au-W-Sn -pitoinen 
perusmetallien suhteen köyhä mineralisoitumis
episodi, jonka aikana ilmeisesti useimmat kuvien 
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2a ja 2b Au-, W-, Mo- ja Sn-mineralisoitumista 
ovat syntyneet. 

Kullalla on myös taipillmus esiintyä alueelli
sesti. Svekofennisellä peruskallioalueella Etelä
Suomessa ja Keski-Ruotsissa voidaan erottaa 
useita erillisiä kultapitoisia alueita, joissa esiin
tymien syntytavat ja -ajat poikkeavat toisistaan 
(Gaal ja Sundblad 1990) . Esimerkiksi Tampereen 
liuskevyöhykkeellä Viljakkalan Haverin, Ylö
järven Parosjärven ja Oriveden Kutemajärven 
esiintymien mineralisoiturnistapa ja mineralisoi
tumisen päävaihe ovat kullakin olleet erilaisia, 
vaikka jokainen niistä sisältää kultaa. 

Verrattaessa tutkittuja epigeneettisiä esiintymiä 
keskenään vaikuttaa siltä., että hydrotermisissa 
prosesseissa voimakkaasti kvartsiutuneet ja seri
siittiytyneet kivilajiseurueet ovat potentiaalisimpia 
kultamalmiaiheita suhteellisen alhaisen paineen 
keskiasteen metamorfisilla vyöhykkeillä (kts. 
Campbell 1978). Toisaalta etsittäessä kulta
malmiaiheita gneissiytyneiltä korkean asteen 
metamorfisilta alueilta ovat hiertyneet kvartsi
juonisysteemit kullan suhteen selvästi potenti
aalisia. 



ESIINTYMIEN ISÄNT ÄKIVIEN GEOKEMIALLINEN AFFINITEETTI 

Yleistäen pohjoisia esiintymiä ympäröivät 
suprakrustiset kivet (kuva 1) voidaan jaotella 
terrestisten tai matalan veden intermediääristen 
metavulkaniittien yksiköihin ja mariinisten meta
sedimenttien yksiköihin. Huittisten alueella täl 
lainen jaottelu petrografisin kriteerein on selvästi 
vaikeampaa. Huittisissa suprakrustisten kivien 
petrografiset erityispiirteet ovat pääasiassa 
korkeahkon metamorfoosiasteen aikaansaamia. 

Tutkimuskohteiden suprakrustiset kivet kuu-

luvat osana koko Etelä-Suomeen ja Keski-Ruotsiin 
levittäytyviin varhais-proterotsooisiin supra
krustisiin kivilajijaksoihin . Kivien luokittelu 
terrestisiin , matalan veden ja mariinisiin fasieksiin 
voidaan ulottaa koko Fennoskandian kilven 
alueelle (Welin 1987). Kivilajiyksiköiden laaja
alaisuuden ja samankaltaisuuden perusteella ne 
ovat syntyneet nykyisin toiminnassa olevien laatta
tektonisten prosessien kaltaisissa systeemeissä. 

Metavulkaniittien geotektoninen synty-ympäristö 

Kohteiden vulkaanisten kivien koostumukset 
painottuvat intermediäärisiin ja felsisiin metavul
kaniitteihin. Mafisten metavulkaniittien osuus 
kallioperästä on selvästi pienempi kuin edellä 
mainittujen. Lisäksi mafisten metavulkaniittien 
Si02-sisältö valituissakin mahdollisimman mafi
sissa näytteissä alittaa va in harvoin rajan Si02 = 
50 p-% . 

Tutkimuskohteiden vulkaanisten kivilajien muu
tamien pääkomponenttien keskinäisiä määräsuh
teita on havainnollistettu kuvan 23 diagrammissa 
a. AMF-diagrammissa on erotettu neljä erilaista 
saarikaariympäristön laavatyyppiä (Brown 1982). 
Ylin diagrammin trendeistä kuvaa epäkypsien 
merellisten saarikaarien differentiaatiota ja alin 
kypsien mantereisten kaariympäristöjen kehitystä. 
Väliin jäävät trendit havainnollistavat kypsän 
merellisen kaaren ja epäkypsän mantereisen kaaren 
differentaatiota. Kaaren kypsyyden ja alueella 
olevan kuoren paksuuden välillä on riippuvuus
suhde. Mitä paksumpi kuori ja mitä enemmän se 
sisältää sialista materiaalia sitä lähemmäksi 
kolmion kantaa kaaren vulkaniittikoostumukset 
sijoittuvat. 

AMF-diagrammista nähdään, että tutkimus
kohteiden metavulkaniitit ovat luonteeltaan 
kalkkialkalisia ja koostumukseltaan melko kypsiä 
saarikaarivulkaniitteja. Lähes kaikki analysoidut 
näytteet asettuvat kypsiä merellisiä kaaria kuvaa
van trend in alapuolelle. Diagrammia tarkastel
taessa on lisäksi huomattava, että selvästi suunnit
tuneet, gneissiytyneet ja uudelleenkiteytyneet kivet 
ovat usein kokeneet myös metasomaattisia 
prosesseja. Erityisesti mafisten ja intermediää
risten vulkaniittien karrettuminen näyttää kohot
tavan kiven rautapitoisuutta suhteessa magnesiu
miin. 

Kuvan 23 b-diagrammilla voidaan erotella 
vulkaanisten kaarien, valtamerten keskiselänteiden 
ja litosfäärilaattojen sisäiset laavat toisistaan 
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(pearce 1982). Tietyillä zirkoniumpitoisuuden 
arvoilla vulkaanisten kaarien titaanipitoisuudet 
eivät koskaan yllä yhtä korkeisiin arvoihin kuin 
litosfäärilaattojen sisäisten laavojen titaani
pitoisuudet. Syyksi tähän arvellaan kaari
magmoissa varhain alkavaa titanomagnetiitin frak
tioitumista, josta seuraa jäännössulan asteittainen 
köyhtyminen titaanista. Magnetiitin fraktoituminen 
on riippuvainen magman hapen fugasiteetista, 
joten kaariympäristössä fraktioituvaan magmaan 
syntyy nopeammin korkea f(02) verrattuna lito
sfäärilaattojen sisäisiin ympäristöihin. 

Tutkimuskohteiden metavulkaniitit ovat titaanin 
ja zirkoniumin suhteen kaarityyppisiä eikä eri tut
kimuskohteiden kesken voi havaita poikkeavuuksia 
tai keskinäisiä erityispiirteitä. Titaani on meta
vulkaniiteissa sitoutunut ilmeniittiin ja titaniittiin . 
Zirkonium on puolestaan sitoutunut usein biotiitin 
seuralaisena olevaan zirkoniin. 

Tutkimuskohteiden mafisten metavulkaniittien 
(Md(Si02) = 52 p-%) koostumuksia on esitetty 
kuvan 23 kohdissa c, d, e ja f. 

Diagrammien c ja d taustakuvat erottavat 
toisistaan fanerotsooiset muuttumattomat tai 
heikosti metamorfoituneet saarikaaritholeiitit, 
kalkkialkalibasaltit, valtamerten selännebasaltit ja 
litosfäärilaattojen sisäiset basaltit (Pearce ja Cann 
1973). Strontiumia lukuunottamatta diagrammeissa 
käytetyt alkuaineet edustavat metasomaattisissa 
prosesseissa heikosti liikkuvia alkuaineita. Yttrium 
käyttäytyy geokemiallisesti kuten raskaat RE
alkuaineet ja on reagoimaton useimmissa muut
tumisprosesseissa. Zirkoniumilla on yttriumin 
tavoin korkea varaus suhteessa ionin kokoon, 
minkä vuoksi se ei liiku helposti fluidien vaiku
tuksesta. Sen sijaan kivien sisältämä titaniitti voi 
osoittaa, ettei systeemi oie ollut täysin suljettu 
titaanin suhteen . Strontiumin liikkuvuus on 
riippuvainen kivien plagioklaasin muuttumisesta 
(albiittiutuminen, karbonaattiutuminen) . 
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Kuva 23 . Tutkimuskohteiden metavulkaniittien petrogeneettinen synty-ympäristö. Diagrammien 
taustakuvat ovat peräisin julkaisuista: Brown 1982 (a), Pearee 1982 (b), Pearee ja Cann 1973 (e, d), 
MuHen 1983 (e), Pearee 1983 (f). OFB = meren pohjan basaltti, WPB = laatan sisäinen basaltti, 
WPA = laatan sisäinen alkalibasaltti, LKT = kaliköyhä tholeiitti, CAB = kalkkialkalinen basallti. 
Fig. 23. Petrogenesis ofmetavolcanites in the study areas. Original diagrams are published in Brown 
1982 (a), Pearce 1982 (b), Pearce and Cann 1973 (c, d) , Mullen 1983 (e), and Pearce 1983 (f). OFB 
= Oceanfloor basalI, WPB = Within plate basalt, WPA = Within plate alkali basalt, LKT = Low 
potassium tholeiite. 

70 



Tutkimuskohteiden mafisten metavulkaniittien 
koostumukset painottuvat kalkkialkalisten kaari
basalttien kenttään. Kolmiossa c havaintojoukko 
ulottuu jonkin verran litosfäärilaattojen sisäisten 
basalttien kenttään. Diagrammissa d osa analyysi
pisteistä sijoittuu saarikaaritholeiittien kenttään. 
Syynä näihin epäjohdonmukaisuuksiin voivat olla 
kiviin vaikuttaneet metasomaattiset tapahtumat ja 
supergeeninen muuttuminen. Toisaalta kivet ovat 
syntyneet prekambriaikana vallinneissa petro
geneettisissä prosesseissa, jotka saattavat poiketa 
fanerotsooisen aikakauden olosuhteista. Pre
kambrisessa manttelissa vallinnut lämpögradientti 
on ollut jyrkempi, joten manttelin osittainen 
sulaminen on tapahtunut nykyisiä syntyoloja 
selvästi pienemmissä paineissa. Magmaa 
muodostavan manttelin osittaisen sulamisen aste 
on myös voinut olla erilainen kuin nykyisin . 
Lisäksi prekambrisen manttelin sopeutumattomien 
alkuaineiden sisältö on voinut olla nykyistä 
suurempi . 

Kuvan 23 diagrammin e taustakuva erottelee 
viisi erilaista laattatektonista ja petrogeneettistä 
ympäristöä. Basaltit ja basalttiset andesiitit on 
luokiteltu koostumustensa perusteella keski
selännebasaltteihin, saarikaaritholeiitteihin, kalkki
alkalisiin kaaribasaltteihin sekä merellisten saarien 
tholeiitteihin ja alkalibasaltteihin (Mullen 1983). 
Diagrammissa käytetyt mangaani ja fosfori ovat 
melko helposti liikkeelle lähteviä alkuaineita jo 
alhaisen lämpötilan muutosprosesseissa . Lisäksi 
komponenttien MnO ja P20 5 kertoimet diagram
missa e korostaa tätä virhemahdollisuutta. 

Saarikaaribasalttien ja merellisten selänne
basalttien kantamagmat ovat koostumuksiltaan 
lähellä toisiaan (Mullen 1983). Kantamagman eri-

lainen fraktioituminen johtaa erilaisiin loppu
tuloksiin (diagrammi e). Vesipitoinen saarikaari
ympäristön mantteli tuottaa sulia, joissa varhainen 
titanomagnetiitin fraktioituminen aiheuttaa man
gaanin rikastumisen suhteessa titaaniin. Merel
listen selännebasalttien sulat syntyvät alhaisen 
hapen fugasiteetin ympäristössä, jolloin kanta
magmasta fraktioituu herkimmin oliviini sekä 
klinopyrokseeni ja sula köyhtyy mangaanista . Fos
forin määrä sulissa riippuu pikemminkin osittaisen 
sulamisen aste es ta ja kantamagman koostumuk
sesta kuin fraktioitumisesta. Merell isten saarien 
korkeat fosforipitoisuudet viittaavat siihen , että 
niiden kantamagmojen koostumukset poikkeavat 
selänne- ja kaaribasalttien kantamagmojen koos
tumuksista (Mullen 1983). 

Verrattaessa kuvan 23 diagrammia e saman 
kuvan aiempiin diagrammeihin voidaan todeta 
tutkimuskohteiden mafisten metavulkaniittien selvä 
kalkkialkalinen luonne. 

Pearcen (1983) esittämällä Zr-ZrlY -diag
rammilla (kuva 23 diagrammi f) voidaan erottaa 
merelliset ja mantereiset saarikaaret toisistaan . 
Mantereisten saarikaarten kalkkialkalisten basalt
tien ZrlY -suhde on lähes poikkeuksetta suurempi 
kuin kolme. Toisaalta merellisten kaarien basalt
tien ZrlY -suhde on yleensä pienempi kuin kolme. 
Mantereisten kaaribasalttien kohonnut Zr/Y -suhde 
osoittaa mantereisen kuoren alla olevan hiven
aineista rikastuneen manttelimateriaalin osuutta 
syntyneen sulan koostumuksessa. 

Tutkimuskohteilta kerätyt mafiset meta-
vulkaniitit osoittautuvat tyypiltään mantereisiksi 
kaaribasalteiksi. Diagrammin f tulkinta tukee 
tutkimusalueiden kaikista metavulkaniiteista tehtyä 
tulkintaa (a-diagrammi) . 

Hivenalkuainejakaumat matisissa metavulkaniiteissa 

Valtameren keskiselännebasalttien keski-
koostumuksen suhteen normalisoituja hivenalku
ainejakaumia on esitetty kuvassa 24. Kuvan diag
rammeissa b, c ja d on kuvattu erilaisissa kaari
ympäristöissä syntyvien basalttien hivenalku
aineiden jakaumamalleja. Vulkaanisten kaarien 
basaltit eroavat muista geotektonisten ympäristöjen 
basalteista siinä, että niihin ovat rikastuneet LIL
alkuaineet sekä joissakin tapauksissa myös kevyet 
RE-alkuaineet ja fosfori. Tämä rikastuminen on 
riippumaton vulkaanisen kaaren alla olevan mant
telin koostumuksesta ja alkuaineiden oletetaan 
olevan peräisin subduktiovyöhykkeestä (pearce 
1983). Lisäksi aktiivisille mannerreunuksille 
purkautuvat basaltit sisältävät ylimäärän tantaliu
mia, niobiumia, zirkoniumia ja hafniumia suh
teessa merell isten saarikaarten basalttikoostu
muksiin. Nämä alkuaineet ovat oletettavasti 
peräisin mannerreunuksen alle syntyneestä meta-
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somaattisesti hivenalkuaineista rikastuneesta 
manttelista (Pearce 1983). 

Tutkimuskohteiden mafisten metavulkaniittien 
hivenalkuainejakaumia on esitetty kuvan 24 
diagrammissa a. Vertaamalla diagrammia kuvan 
fanerotsooisiin mallijakaumiin voidaan todeta, että 
metavulkaniittien hivenalkuainejakaumat muistut
tavat läheisimmin mannerreunuksen vulkaniittien 
hivenalkuainejakaumia (diagrammi b) . Tutkimus
kohteiden metavulkaniitit ovat kuitenkin P-, Zr-, 
Ti- , Y- ja Yb-pitoisuuksiltaan alemmalla tasolla 
kuin fanerotsooiset basaltit. Näistä alkuaineista Ti, 
Y ja Yb ovat ultramafisen manttelin ja siihen 
syntyneen pienen osittaisen sulan systeemissä 
jossain määrin sopeutumattomia alkuaineita, jotka 
granaatin ja magnetiitin läsnäollessa voivat käyt
täytyä sopeutuvien alkuaineiden tavoin (Pearce 
1983). Jos Ti, Y ja Yb ovat käyttäytyneet kuten 
sopeutuvat alkuaineet , tutkimuskohteiden meta-



vulkaniittien alhaiset pitoisuustasot voivat oHa 
seurausta prekambrisen manttelin alhaisemmasta 
sopeutuvien alkuaineiden sisällöstä. Toisaalta 
basalttien hivenalkuainejakaumien yleiseen pitoi
suustasoon vaikuttaa manttelissa syntyneen 
osittaisen sulan maara. On mahdoHista, että 
diagrammin a jakaumien alhaisemmat pitoisuus
tasot ovat osin seurausta fanerotsooisia basaltteja 
(diagrammi b) suuremman osittaisen sulan synty
misestä. 

Vertailtaessa kuvan 24 diagrammeja a ja b 
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Sr K Rb Ba Th Ta Nb Ce P Zr Hf Sm Ti Y Vb 

Island are thalelites 

Lesser AnliHes 

Tonga 

S. Sandwich Is. 

Oman 

Sr K Rb Ba Th Ta Nb Ce P Zr Hf Sm Ti Y Yb 

voidaan tutkimuskohteiden metavulkaniiteista 
tehdä seuraavat päätelmät. Metavulkaniittien K-, 
Rb-, Ba- ja Th-sisällöstä pääosa on peräisin sub
duktiovyöhykkeestä. Sen sijaan Ce-, P- ja Sm
pitoisuuksiin subduktiovyöhykkeellä ei näytä 
olleen selvää vaikutusta. Vulkaanisen kaaren aHa 
ollut anomaalinen mantteli näyttää vaikuttaneen 
selvästi Nb-pitoisuuksiin, mutta sen vaikutus Zr
ja Hf-pitoisuuksiin jää elPäselväksi. Esitetyistä 
hivenalkuaineista P, Ti, Y ja Yb lienevät pääosin 
peräisin normaalista manttelimateriaalista. 
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Kuva 24 _ Valtarneren selännebasalttien keskikoostumuksen suhteen normalisoidut hivenaIkuainejakaumat. 
Tutkimuskohteiden metavuIkaniittien koostumuksia on esitetty diagrammissa a, jossa tantaalin pitoisuudet on 
saatu olettamalla Nb/Ta = 16 (Wood et al. 1979). Diagrammien b, c ja d laattatektonisten tyyppiympäristöjen 
jakaumamallit ovat peräisin juIkaisusta Pearce 1983 , 
Fig. 24. Mid-oeean ridge basalJ-nonnalised traee element patterns for basaltie volcanie rocks. Majie 
metavolcanite eompositions from areas studied are shown in diagram a, in whieh tantalum contents have been 
approximated by assuming Nbffa = 16 (Wood et al. 1979). Geoehemieal patterns are shown in diagrams b, e, 
and d arefrom Pearee (1983). 
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Kuva 25 . Tutkimuskohteiden metagrauvakoiden ja kiilleliuskeiden petrogeneettinen synty-ympäristö . 
Diagrammien taustakuvat ovat peräisin julkaisuista Bahtia 1983 (a) ja Bhatia ja Craok 1986 (b, C, d , 
e, 0. A = merellinen saarikaari, B = mantereinen saarikaari, C = aktiivinen mannerreunus, D = 
passiiviset reunukset. 
Fig. 25. Pelrogenesis 0/ melagrauwaekes and miea sehisls in Ihe areas sludied. Original diagrams 
arefrom Bhalia 1983 (a), andfrom Bhalia and Crook 1986 (b , e, d, e,j). A = Oeean island are , B 
= Conlinenlal island are, C = Aelive eonlinenlal margin, D = Passive margins. 
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------------------------------------------- --

Hiekkakivien geotektoninen synty-ympäristö 

Laattatektonisten ympäristöjen erityispiirteet 
kontrolloivat syntyvien sedimenttien koostumuksia 
(Pettijohn et al. 1972, s. 544, McLennan et al. 
1990). Laattatektoninen ympäristö määrää suurelta 
osin sedimenttimateriaalin lähdealueen koostu
muksen, alueen reliefin sekä aineksen kuljetus-, 
lajittumis- ja diageneesitavan. Grauvakka
tyyppisten hiekkakivien synty-ympäristöt voidaan 
luokitella merellisen saarikaaren, mantereisen 
saarikaaren , aktiivisen mannerreunuksen ja 
passiivisten reunusten sedimentaatioaltaisiin, joilla 
kullakin on ornat morfologiset ja geokemialliset 
erityispiirteensä (Bhatia 1983). 

Merellisten saarikaarien meren- ja mantereen
puolisiin altaisiin kerääntyy materiaalia kalkki
alkaliselta tai tholeiittiselta kaarelta. Syntyvät 
hiekkakivet sisältävät paljon rautaa, magnesiumia, 
titaania ja alumiinia. Merellisten kaarien vulka
niittien K20/Na20 ja A120 3/(CaO+ Na20) -suhteet 
sen sijaan ovat alhaisia. 

Mantereiset saarikaarisysteemit eroavat edel
Iisistä siinä, että niissä kaaren koostumus on kehit
tynyt mantereisen kuoren asteelle. Kaari erottuu 
varsinaisesta mannermaasta esimerkiksi reuna
meren avulla. Saarikaaren meren- ja mantereen
puolisiin sekä peräkkäisten saarikaarien tapauk
sessa myös kaarten välisiin altaisiin kerääntyvät 
sedimentit ovat pääosin peräisin felsistä vulkaani
sista kivistä. Hiekkakivien rauta- , magnesium-, 
titaani- ja alumiinipitoisuudet ovat alhaisempia 
kuin merellisten kaariympäristöjen hiekkakivissä. 
Toisaalta K20/Na20 -suhde on yleensä korkeampi 
kuin merellisten kaariympäristöjen hiekkakivissä. 

Aktiivisilla mannerreunuksilla sedimentaatio
altaat syntyvät paksun mantereisen kuoren päälle 
tai viereen. Kasaantuvat sedimentit ovat valtaosin 
peräisin metamorfoituneista gneisseistä ja felsisistä 
vulkaniiteista. Sedimentaatio näissä Andino-tyypin 
ympäristöissä tapahtuu lähinnä kaarimuodostuman 
mantereenpuoleisiin (retro-arc, foreland basins) ja 
merenpuoleisiin (marginal basins) altaisiin. 
Aktiivisilla reunuksilla syntyvien hiekkakivien 
rauta-, magnesium-, titaani- ja alumiinipitoisuudet 
ovat yleensä pienempiä kuin kaariympäristöjen 
hiekkakivillä. K20/Na20 -suhde on yleensä 
selvästi korkeampi kuin saarikaariympäristöjen 
hiekkakivillä. 

Passiivisten reunusten rift-vyöhykkeillä tapah-
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tuva sedimentaatio tuottaa kypsiä polysyklisen 
prosessin läpikäyneitä kvartsirikkaita hiekkakiviä. 
Tästä syystä hiekkakivet sisältävät vähän rautaa, 
magnesiumia, titaania ja alumiinia. K20/Na20 ja 
AI20 3/(CaO+ Na20) -subteet sen sijaan ovat 
korkeita ja niiden vaihteluväli on laaja. 

Pääkomponenttien lisäksi useat vesiliuoksissa 
heikosti liikkuvien alkuaineiden (La, Ce, Nd, Th, 
Ti, Zr, Nb , Y, Se, La) pitoisuudet hiekkakivissä 
ovat tärkeitä laattatektonisen muodostumis
ympäristön ja provenanssin tunnistamiskriteerejä. 
Yleensä hiekkakivien keveiden RE-alkuaineiden 
(La, Ce, Nd) sekä thoriumin ja niobiumin pitoi
suudet kohoavat sekä vanadiinin ja skandiumin 
pitoisuudet laskevat tektonisissa ympäristöissä 
järjestyksessä: merelliset saarikaaret, mantereiset 
saarikaaret, aktiiviset mannerreunukset, passiiviset 
reunukset. Laattatektonisiin ympäristöihin liittyvät 
erilaiset sedimentaatioaltaat voidaan erotella 
esimerkiksi Tb-Se-La, La/Sc-Ti/Zr, Co-Zr/lO-Tb, 
Tb-La ja Sc-Zr/l0-Th -diagrammeilla (Bhatia ja 
Crook 1986). 

Kuvassa 25 on esite1ty hiekkakivien laatta
tektonisen synty-ympäristön ja lähtöalueen 
erotteludiagrammeja (Bhatia 1983, Bhatia ja 
Crook 1986) . Diagrammit erottelevat toisistaan 
merelliset ja mantereiset saarikaaret sekä aktiiviset 
ja passiiviset reunukset. Piirretyt kentät on 
määritelty Itä-Australian paleotsooisten keski- ja 
hienorakeisten grauvakkatyyppisten hiekkakivien 
perusteella (Bhatia ja Crook 1986). Hienorakeisten 
siltti- ja savikivien geokemialliset tunnusmerkit 
poikkeavat hiekkakivistä selvästi , eikä niiden 
koostumuksia voi tarkastella yhdessä hiekkakivien 
kanssa (McLennan et al. 1990) . 

Tutkimuskohteiden metagrauvakat ja kiille
Iiuskeet sijoittuvat koostumustensa perusteella 
mantereisten saarikaarten koostumuskenttiin . 
Kuvan 25 diagrammeissa c ja e analyysipisteet 
kuitenkin hajoavat melkoisesti koostumuskentän 
ulkopuolelle. Syynä molempiin hajoamiin on 
tutkittujen kohteiden proterotsooisten metagrau
vakoiden paleotsooista mallialuetta selvästi 
korkeammat lantaanipitoisuudet. Mantereisen 
saarikaarialtaan mallialueen grauvakoiden lantaani
pitoisuuksien keskiarvo on 24,4 ppm (Bhatia ja 
Crook 1986), kun vastaava lukema tutkimus
kohteiden metagrauvakoissa on 35,9 ppm. 



ESIMERKKI: METALLIEN JAKAUTUMINEN JOKISIVUN ESIINTYMÄSSÄ 

Huittisten 10kisivun esiintymän Kujankallion 
alueen mineralisoituneet hiertovyöhykkeet ja 
alueella tehdyn kairaus- ja pintanäytteenoton 
näytepisteet on esitetty kuvassa 26. Outokumpu 
Finnmines Oy:n teettämät raudan, lyijyn, kuparin, 
sinkin, nikkelin, koboltin, rikin, arseenin, 
volframin, kullan ja hopean atomiabsorbtio
spektrometriset analyysit osoittavat, että vain 
kulta- , volframi- ja arseenipitoisuudet kohoavat 
järjestelmällisesti hiertovyöhykkeessä ja vyöhyk
keen välittömässä läheisyydessä. Kuvasta 26 näh
dään, että usein korkeimmat kulta- ja arseeni
pitoisuudet on todettu kallion pinnasta otetuista 
näytteistä. Analyysitulosten perusteella etenkin 
kultapitoisuudet näyttävät heikkenevän syvem
mälle mentäessä, vaikka osittain tämä tulkinta voi 
johtua pintanäytteenoton kairausnäytteenottoa 
tarkemmasta kohdentamisesta mineralisoituneeseen 
vyöhykkeeseen. Muiden metallien selvästi ano
maaliset pitoisuudet jäävät alueella satunnaisiksi, 
vaikka nekin sijoittuvat hiertovyöhykkeisiin. 

Analysoitujen näytteiden raudan, lyijyn, sinkin, 
nikkelin ja koboltin pitoisuuksien keskiarvot ja 
mediaanit eivät poikkea merkittävästi mantereisen 
kuoren yläosien keskikoostumuksesta (taulukko 4) . 
Sen sijaan kuparin ja hopean keskipitoisuudet ovat 
lievästi sekä arseenin, volframin ja kullan 
pitoisuudet selvästi kohonneet verrattuna kuoren 
keskikoostumukseen. Arseenin, volframin ja kul
lan mediaanien ja keskiarvojen selvä eroaminen 
toisistaan viittaavat voimakkaasti vinoihin jakau
miin. Vinouslukujen (skewness) perusteella voi 
todeta, että taulukon kaikkien alkuaineiden 
jakaumat ovat positiivisesti vinoja. Toisaalta 

positiiviset huipukkuusluvut (kurtosis) osoittavat, 
että tarkasteltavien jakaumien hännät venyvät 
pitemmälle kuin mitä normaalijakauma edellyt
täisi . Erityisesti lyijyn, kuparin, sinkin ja koboltin 
korkeat keskusmomentein lasketut vinous- ja 
huipukkuusluvut aiheutuvat osittain yksittäisistä 
korkeista pitoisuuksista verrattuna keskiarvoon. 

Tarkasteltavien jakaumien tiheysfunktioiden 
muotoja on estimoitu käyttämällä yksittäisen 
havainnon ydinestimaattina Epanechnikovin ydintä 
(kuva 27) . Useat perusmetallijakaumista vaikut
tavat säännöllisiltä. Va in raudan jakaumalla on 
selvä bimodaalinen luonne. Arseenin, kullan ja 
volframin jakaumat on esitetty pitoisuusarvon 
logaritmin funktiona, koska niiden jakaumat pitoi
suuden funktiona muistuttavat lähinnä eksponentti
jakaumaa. Osittaisena syynä eksponentiaaliseen 
muotoon arseenin ja kullan tapauksessa on se, että 
käytetyn analyysimenetelmän määritysraja saavu
tetaan ennen kuin havaintoaineiston todellinen 
moodi on tullut näkyviin . Tästä seuraa, että 
taulukkoon 4 lasketut kullan ja volframin keski
pitoisuudet ovat korkeampia kuin havainto
aineistossa todellisuudessa vallitsevat keski
pitoisuudet. Lisäksi kuvassa 27 esitettyjen loga
ritmisten jakaumien huiput ovat todellisia 
jakaumahuippuja korkeammalla. Hopea ei oie 
mukana kuvissa 27 ja 28, koska sen havainto
aineisto on voimakkaasti luokittunut, eikä se enään 
täytä aidosti jatkuvan funktion vaatimuksia. Myös 
arseenin ja kullan analyysituloksissa on havaitta
vissa luokittumista, mikä näkyy jakaumafunktioi
den epätodennäköisenä muhkuraisuutena . 

Taulukko 4 . OUlokumpu Finnmines Oy:n Kujankallion alueelta teeltämien analyysitulosten mediaanit , keskiarvol, 
keskihajonnat, minimi- ja maksimiarvot, sekä pitoisuusjakaumien keskusmomenttimenetelmällä lasketut vinoudet 
ja huipukkuudet. Esitetyt mantereisen kuoren yläosien keskipitoisuudet ovat Taylorin ja McLennanin (1985) 
julkaisemia . 
Table 4. Basic slalislics compllled from results from Kujankallio drill cores and surface samples. Analysis by 
Oulokumpu Finnmines Oy. The skewness and kurlosis values are calculaled wilh cenlral momenl melhod. The 
average conlenls of elemenls in lhe upper conlinental crusl are from Taylor and McLennan (1985). 

Fe Pb Cu Zn Ni Co S As W Au Ag 
Number 01 cases 904 904 904 904 904 904 904 904 468 904 904 

Median 3.83 14.5 169.5 70 38 19 0.35 100 14 0.15 2 

Mean 3.77 17.9 224 78.2 39.2 20 0.46 720 109 2.9 1.7 

Standard deviation 1.31 22.0 300 77.1 14.5 17 0.41 2430 378 15.8 0.7 

Minimum 0.25 0 3 11 4 0 0.0 100 0 0.02 0 

Maximum 10.1 447 6370 1900 177 304 4.96 32400 4742 255 5 

Skewness (g1) 0.9 11 .8 11.5 11 .7 2.8 9.7 2.7 7.7 7.0 11 .3 0.5 

Kurtosis (g2) 5.0 204.5 205.1 362.9 22.1 128.4 19.1 73.5 63.1 150.7 0.4 

Crustal average 3.50 20.0 25 71.0 20.0 10 1.5 2 0.002 0.05 
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Kuva 26. 10kisivun esiintymän Kujankallion alueen mineralisoitunut hiertovyöhyke, kairaus- ja pintanäytteenolon 
näytepisteet sekä kullan ja arseenin jakautuminen Kujankallion alueella esitettynä ko iIlis-lounaisessa K-L -
koordinaatistossa. Koordinaattiakseleiden jako sekä syvyys z maan pinnasta on ilmoitettu metreinä . 
lakaumakuvissa yksittäisen ympyrän koko on verrannollinen pitoisuusarvon luonnolliseen logaritmiin . 
Pitoisuusarvojen vaihteluvälit on ilmoitettu taulukossa 4. 
Fig. 26. Mineralised shear zone, sampie sites of drill cores and surjace sampling, and distribution of gold and 
arsenic contents in the Jokisivu occurrence at Kujankallio area, illustrated in a NW-SE (J'<-L) oriented grid. Co
ordinates and depth zfrom ground level are experssed in metres. Circle size in distribution diagrams is a fun clion 
ofnatural /ogarithm ofelement content. The variations in gold and arsenic contents can befound in Table 4. 

Kuvassa 27 esitettyjen jakaumien normaalisuut
ta voidaan tutkia kvantitatiivisesti X?, Kol
mogorov-Smirnov ja Lilliefors -testein. Lähtö
hypoteesina on, että havaintoaineisto on poimittu 
tutkittavien muuttujien suhteen normaalisesta 
perusjoukosta. Testien perusteella kaikkien 
alkuaineiden normaalisuusoletus on hylättävä, 
vaikka virhepäätelmän todennäköisyydeksi 
vaadittaisiin 0,01 %. Kuvassa 28 on esitetty 
alkukaineiden standardoituihin muuttujanarvoihin 
liittyvät empiiriset kertymäfunktiot piirrettynä 
todennäköisyyspaperille. Normaalijakaumaa nou
dattavat kertymäfunktiot asettuisivat diagrammien 
lävistäjille. Osalla muuttujista tärkeimmät syyt 
poikkeamiin normaalijakaumista ovat muutamat 
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muuta materiaalia selvästi korkeammat pitoisuudet 
(pb, Zn, Ni, Co) sekä mittaustulosten luo
kittuminen lähellä analyysimenetelmän määri
tysrajaa (pb, In(As), In(Au), In(W». 

Kuvista 27 ja 28 nähdään, että analysoitujen 
näytteiden kokonaismäärään suhteutettuna perus
metallien analyysitulokset sisältävät keskiarvosta 
selvästi poikkeavia pitoisuuksia huomattavasti 
vähemmän kuin arseenin, kullan ja volframin 
analyysitulokset. Useiden perusmetallien havain
toaineiston keskiluvut (taulukko 4) ja jakaumat 
estimoivatkin pikemminkin näiden metallien suh
teen mineralisoitumattoman metagabron keski
pitoisuuksia ja pitoisuuksien jakaumia. 
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Kuva 27. Epanechnikovin ytimillä estimoidut alkuaineiden pitoisuusjakaumat Kujankallion 
alueelta analysoiduista näytteistä . Arseenin , kullan ja volframin jakaumat on esitetty 
pitoisuusarvojen luonnollisten logaritmien funktiona . 
Fig. 27. Density distributions 0/ elements in sampies from the Kujankallio area. 
Distributions are estimated with the aid 0/ Epaneehnikoy kernels. Distributions 0/ arsenie, 
gold and tungsten are presented as a Junetion 0/ naturallogarithms 0/ element eontents. 
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Kuva 28 . Kuvan 27 muuttujien standardoituihin arvoihin liittyvät 
empiiriset kertymäfunktiot piirrettynä normaalijakauman todennäköisyys
paperille. Teoreettisen normaalijakauman pisteet asettuvat diagrammien 
lävistäjille_ 
Fig. 28_ Normal probability plots 0/ standardised variable yalues_ The 
variables are the same as in Figure 27. Theoretical normal jrequt'ncy 
distributions fit on diagonals. 
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Kuva 29 . Metallien jakautuminen Kujankallion hiertovyöhykkeen poikki poratussa profiil issa A-A ' . Pro fi ilin 
kivilajisymboleilla on sama merkitys, kuin kuvassa 21. 
Fig. 29. Metal distributions on a profile A-A' across the Kujankallio shear zone. Rock typ es illustrated in th e 
section are as in Figure 21. 

Metallien jakautumista hiertovyöhykkeessä on 
havainnollistettu kuvassa 29. Kuvasta voi havaita, 
että kulta- ja hopeapitoisuudet ovat kohonneet 
lähes koko profiilin matkalla. Vain profiilin lop
puosa (13--18 metriä) edustanee alueen meta
gabron tyypillisiä taustapitoisuuksia. Hopeapitoi
suuksien kohoaminen on lievempää kuin kulta
pitoisuuksien kohoaminen. Myöskään metallien 
keskinäinen korrelaatio ei oie kovin hyvä, vaikka 
ni iden pitoisuudet usein kohoavat yhtäaikaisesti. 
Kultapitoisuudet kohoavat profiilin hiertovyöhyk
keiden (karsiraitainen kvartsikivi) kohdalla sekä 
niiden läheisyydessä olevissa sivukivissä. Profiilin 
pegmatiittijuonet eivät oie kultapitoisia. 

Antimonin , volframin ja arseenin kohoaminen 
keskittyy kullan ja hopean tavoin hiertovyöhyk
keisiin ja niiden välittömään läheisyyteen (kuva 
29). Antimonilla, arseenilla ja kullalla on selvä 
keskinäinen korrelaatio. Myös volframi seurailee 
yleensä näiden metallien pitoisuuksia, vaikka 
esimerkiksi 12 metrin kohdalla olevassa hierto
vyöhykkeessä mitään pitoisuusmuutosta ympäris
töön nähden ei tapahdu. 

Kuparin, sinkin, raudan, koboltin ja nikkelin 
pitoisuudet ovat koko profiilin matkalla suhteel-
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lisen vakioita (kuva 29). Selvimmät hyppäykset 
metallien pitoisuuksissa syntyvät pegmatiitti
juonien kohdalle, joissa niiden pitoisuudet laskevat 
selvästi. Toisaalta sinkkiä lukuunottamatta metal
lien pitoisuudet kohoavat jonkin verran lähellä 
metagabron ja hiertovyöhykkeen kontaktia. Tämä 
ilmiö ei kuitenkaan oIe systemaattinen, sillä se 
erottuu vain yhdessä kontaktissa . Perusmetallien 
pitoisuuksien kohoaminen aiheutuukin sulfid i
pitoisen pesäkkeen sattumisesta porausprofiiliin. 

Molybdeenin ja tinan jakautumisesta ei kuvan 
29 perusteella synny selkeää käsitystä. Molyb
deeni on analysoitu massaspektrometrisesti , jolloin 
määritysrajana on 1 ppm. Tina puolestaan on 
anal ysoitu röntgentl uoresenssispektrometrisesti , 
jolloin menetelmän määritysrajana on 5 ppm 
(Taulukko 1, profiili Hp 1-35). Kuvan 29 
profiileista nähdään , että kummankin metall in 
määritykset ovat jatkuvasti lähellä mainittuja 
rajoja, mikä ei korosta tulosten luotettavuutta. 
Toisaalta mantereisen kuoren yläosa sisältää 
keskimäärin 1,5 ppm molybdeenia ja 5,5 ppm 
tinaa (Taylor ja McLennan 1985). Näihin lukuihin 
verrattuna profiilin keskimääräiset molydeeni- (3 ,8 
ppm) ja tinapitoisuudet (20 ppm) ovat jonkin 



verran korkeampia. 
Kuvan 29 profiilissa uraanin, thoriumin ja 

samariumin pitoisuudet säilyvät valtaosin muuttu
mattomina. Näiden metallien pitoisuudet kohoavat 
ainoastaan profiilin pegmatiittijuonissa. Suhteessa 
keskikoostumuksiinsa niiden pitoisuudet voivat 
jonkin verran laskea, kun diagrammien muiden 
metallien pitoisuudet kohovat riittävästi. Esimerk
kejä tästä on profiilissa näkyvissä 4,35 metrin ja 
12,35 metrin kohdalla . 

Ottamalla huomioon vain profiilin Hp 1-35 
(taulukko 1) selvästi mineralisoituneet näytteet 
saadaan keskimääräiseksi Ag/Au -suhteeksi 0, 1, 
joka on alhainen verrattuna useisiin fanerotsooisiin 
esiintymiin (Heald et al. 1987). Toisaalta Boylen 
(1979) kokoamien tilastojen mukaan prekambris
ten kulta-kvartsijuoniesiintymien Ag/Au -suhteen 
vaihteluväli on 0,0S----{),73 keskiarvon ollessa no in 
0,24. Vastaavasti Cu/Zn -suhde mineralisoituneille 
näytteille on 5 ,9, josta nähdään, että ne ovat 
melko kuparipitoisia. Keskimääräinen Cu/Pb 
-suhde (196,6) samoista näytteistä on huomattavan 
korkea, mikä on selvä ero verrattuna moniin 
massiivisiin vulkaanis-ekshalatiivisiin esiintymiin 
(Hangala 1987, Mäkelä 1989). Keskimääräiseksi 
As/W -suhteeksi saadaan 40,2, joka on suhteel-
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Iisen alhainen lukema, kull sitä verrataan Suoden
niemen Isoveden profiilista Sdn/Is 1 A (Taulukko 
1) vastaavalla tavalla laskettuun As/W -suhteeseen 
(341,7). 

Malminetsinnän kanna.lta lineaariselle mitta
asteikolle jakautuneet analyysitulokset eivät oie 
kovin informatiivisia. Tästä syystä sulfidiköyhien 
kultaesiintymien etsinnässä ja tutkimuksessa 
seikkaperäinen perusmetallien analysointi ei vastaa 
hyvin työskentelylle asetettuja tavotteita. Esitetyn 
perusteella lähinnä raudan ja kuparin sekä rikin 
analyysit riittävät paljastamaan tutkimuskohteen 
sulfidiset pesäkkeet. Sen sijaan etsinnässä ja 
inventointityössä tulisi kt~skittyt1 kullan , arseenin , 
voljramin, telluriumin, vismutin ja hopean analy
sointiin, jotka petrografisten ja kemiallisten tut
kimusten valossa liittyvät usein toisiinsa. Lisäksi 
näiden metallien pitois.uudet mineralisoitumat
tomassa kivessä ovat mitättömiä, mutta minerali
soituneissa näytteissä niiden pitoisuudet kohoavat 
helposti monituhatkertaisiksi verrattuna ympäris
tön taustapitoisuuksiin. Toisaalta käytettävillä 
analyysimenetelmillä tuLisi olla riittävän alhaiset 
määritysrajat, jotta myös Iievästi anomaaliset 
näytteet kyettäisiin luotettavasti tunnistamaan . 
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Summary: 

MAIN GEOLOGICAL FEATURES OF CERTAIN GOLD AND TUNGSTEN-TIN-GOLD 
PROSPECTS IN SOUTHERN FINLAND 

Introduction 

A number of gold , tungsten and tin occurrences 
and showings are known in southern Finland (Fig. 
2), but only a few ores of this type have been 
exploited. The only examples are the Haveri gold
copper-iron mine and the Ylöjärvi copper-tungsten 
mine, where the mining activity ceased in 1960 
and in 1966, respectively (Hirnmi et al. 1979, 
Mäkelä 1980). Nevertheless, the number of ore 
indications c1early points to the gold and tungsten 
ore potential in southern Finland. Excluding the 
mines, most of these occurrences are poorly 
documented and almost without exception all the 
documents are unpublished. 

A project dealing with gold and related 

mineralisation in southern Finland was launched 
in the University of Helsinki in April 1988. The 
project employed one research er and two research 
assistants . Project resour,;;es and the period of 
activity Iimited the projec;t to six example pros
pects (Fig. 1), which were mapped on several 
scales, sampled, and studied in thin and polished 
sections. The Geological Survey of Finland, 
Outokumpu Finnmines Oy and Oy Lohja Ab were 
involved in the project, and they had represen
tatives as members of the project follow-up group . 
The project was financed by the Finnish Ministry 
of Trade and Industry. 

Sam pie handling and analyses 

Representative bedrock from each area was 
sampled for versatile whole rock analysis . SampIe 
profiles from mineralised areas were studied more 
selectively. 

All 137 rock sampies were taken from as fresh 
and homogenous bedrock as possible. The amount 
of rock material collected at each sampling site 
was about 2.5-3.5 kg. The sampies were crushed 
and halved, and about 100 grams of each were 
analysed by X-Ray Assay Laboratories Limited. A 
summary of analytical methods and the detection 
limits are shown in Figure 3. To confirm the reli
ability of analytical results , 13 sampIes were re
analysed both in the Outokumpu Group Geoana
lytical Laboratory and in the Department of 
Geology, University of Helsinki. Results of ana
Iytical reproducibility are shown in Figure 4. 

The amount of profile sampies analysed 
exceeds 542 in number (Table 1); several sampIes 
were re-ananalysed using various methods. 

SampIes were analysed by the X-Ray Assay Labo
ratories Limited (NAA , XRF, ICP) , the Technical 
Research Cent re of Fin:l and (NAA) , the Outo
kumpu Group Geoanalytical Laboratory (AAS) 
and the University of Helsinki Department of 
Geology (ICP). The analytical methods and detec
tion limits are summarised in Table 1. From all 
profiles Sb, Fe, Cr, Cu, :~i, Co, Zn, Pb, Mo, As, 
W, Sn and Au contents were analysed. The repro
ducibility of gold, tungsten and arsenic analyses 
are summarised in Figure 5 . 

During detailed mapping of the study areas, 
mineralogical sampIes were collected for petro
graphic and ore microscope studies. The aim of 
the studies was to determine quantitatively the ore 
mineral content of each prospect. To confirm the 
petrographic determinations, an energy dispersive 
spectrometer connected to an electron microprobe 
was used extensivel y. Both these instruments are 
located in the Geological Survey of Finland. 

Prospect SW of the Tammijärvi village, in the Luhanka t:listrict 

First claims to Tammijärvi were staked in 1947 
by the Geological Survey of Finland. In 1979-
1986 the area was reclaimed by the Geological 
Survey. The area surrounding the occurrences 
were prospected by Rautaruukki Oy and Outo
kumpu Oy. 

The supracrustal rocks at Tammijärvi can be 
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categorised into three groups . SE areas shown in 
Figure 6 are predominantly metagrauwacke 
schists. NW areas consist of mostly meta-arkoses 
and felsic metavoIcanites of distinctly varying 
metamorphic grade. Between these two groups 
there is a zone of mafic pyroclastic schists that 
contain many interlayers of uralite and plagioclase 



porphyries . 
Intraformational conglomerates and breccias are 

common in metagrauwackes. Other primary sedi
mentary structures like carbonacerous concretions 
are preserved. Metagrauwacke is locally strongly 
altered. An example of this can be found in the 
southern edge of the map area (Fig. 6), where 
sericitic schist is intensively intruded by quartz 
veins. Current bedding and lamination structures 
can be detected in meta-arkoses . Lamination in 
felsic metavolcanites is common. Considerable 
amounts of uralite porphyries are block lavas , but 
pilotaxitic textures and pillow lava structures can 
be found. 

The zone of tungsten-tin-gold mineralisations in 
Tammijärvi is oriented in the direction of prevail
ing schistosity and is situated on the NW side of a 
black schist horizon . The hosts of mineralisations 
are mainly quartz veins (Fig. 7a), which are 

younger in age than the main deformation phase of 
country rocks. Tungsten content sporadically rises 
to nearly one percent of the rock in the vicinity of 
outcrops 2, 3 and 4 (Fig. 6), and it is the most 
significant ore metal in the area . Copper, gold , 
and tin contents are also anomalous, but weil 
below ore degree (Lind mark 1988). 

The ore minerals found from Tammijärvi 
mineralisations are in the order of abundance: 
arsenopyrite, chalcopyrite, pyrrhotite, scheelite, 
stannite, sphalerite, pyrite, and bismuth. From 
mineralisations also can be found marcasite, 
titanite, ilmenite, rutile, herzenbergite, cassiterite, 
cubanite, clausthalite, Bi-selenide, galena, hessite, 
tellurobismutite, volynskite, electrum, silver, 
argentite and various Bi-sulphosalts. Secondary 
minerals in occurrences are goethite, limonite, 
covellite, pyrite, scorodite, bismite, and atelestite. 

Prospect west of the Kutemajärvi lake, in the municipality of Orivesi 

The deposit was claimed for the first time in 
1946. The prospected minerals were then kaolin 
and sericite. Since then , claims in the area by 
various companies have been almost continual. In 
1981, Oy Lohja Ab started prospecting for gold in 
the area. As a result of an extensive drilling 
program, the inventoried prospect was found to 
contain 631 000 tons of gold ore averaging 9.4 g/t 
Au with 2 g/t cut-off level (Ollila et al. 1990). 

The host rock of the deposit is hydrothermally 
altered schist, which mostly consists of sericitic 
and quartzose schists. The surrounding country 
rocks at Kutemajärvi are mainly intermediate 
metavolcanic rocks, and the schist belt is sur
rounded by tonalitic, granodioritic, and granitic 
plutonic rocks (Fig. 8). 

The majority of intermediate metavolcanites are 
metatuffs, but also rocks of agglomeratic, 
conglomeratic and tuff breccia origin can be in
ferred in many locations. Some units are suspected 
to be sills, but evidently pyroclastic eruptions 
have been the most prominent reason for 
supracrustal sequences in the area. Most hydro
thermally altered rocks can be classified in quartz
sericite schist, sericite-quartz schist, quartz stone, 
and topaz stone categories (Fig. 9 and Fig. 10), 

but also phlogopite-quartz schists, amphibolites 
and chlorite schists can be found . Quartz rich 
schists intensively cross cut by quartz veins are 
most promising for gold mineralisation and they 
occur as small lens-like inclusions in sericite
quartz schists (Fig. 10). 

In the inventoried deposit (Fig . 9) gold 
dissemination occurs as three vertical pipes. The 
most important pipe reaches at least to a depth of 
315 metres from ground level (Ollila et al. 1990) . 
The enrichment processes in the deposit were 
associated with mainly preceding hydrothermal al
teration and with simultaneous shearing of 
surrounding rocks, both of which has opened 
pathways for mineralising fluids. 

Common ore minerals found in Kutemajärvi are 
pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, sphalerite, galena, 
rutile, magnetite, arsenopyrite, cubanite, 
boulangerite, and bournonite. The order of abun
dance among tellurides in sampies collected from 
outcrops are tellurobismutite, frohbergite, altaite, 
hessite, calaverite, coloradoite and krennerite. 
Native gold, copper and lead are found as occa
sional minerals in sampies. Hematite, covellite, 
goethite and limonite are common secondary 
minerals. 

Prospect SW of the Ahvenlammi lake, in the Kangasala district 

Quartz veins containing scheelite, pyrite, and 
arsenopyrite were present at Ahvenlammi, and 
therefore prospects were carried out there. The 
occurrence was claimed in 1984--1986 by the 
Geological Survey of Finland. According to the 
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inventory, the prospect has about 300 000 tons of 
ore with average tungsten content of 0.25 wt-% W 
(Lindmark 1987). 

The prevailing supracrustal rock types in the 
area are metagrauwackes, and mafic, intermediate, 



and felsic metavolcanites. The plutonic rocks in 
the area are equigranular and porphyritic grano
diorites (Fig. 11). 

A typical feature in metagrauwackes is graded 
bedding. The beds are usually approximately ten 
centimetres thick, but so me are weil over one 
metre in thickness . Metagrauwackes are often 
altered , typically muscovitized , especially in the 
vicinity of porphyritic granodiorite. In aluminous 
phyllites, metamorphic reactions have led to the 
formation of garnet. Metagrauwackes contain 
several interlayers of metaconglomerates and vari
ous metavolcanites , which usually are banded and 
occasionally contain recycled material. The 
prominent intermediate metatuff layer (Fig. 11) 
seems quite homogenous and can be considered 
partly as lava in origin . 

The tungsten mineralisation at Ahvenlammi has 
occurred in a steep NS oriented zone. The orien-

tation of this occurrence and the surrounding 
scheelite bearing quartz veins (Fig. 12) coincides 
with the general quartz vein direction. This direc
tion is younger than the quartz vein direction con
nected to predominant schistosity of metagrau
wackes (Fig. 13 and 14). Tungsten content in the 
prospect is distributed very unevenly. Typical 
scheelite bearing layers are interbedded with about 
2-5 metres thick almost seheelite free layers. 

The most important ore minerals in Ahven
lammi are in order of abundance: scheelite, 
arsenopyrite, chalcopyrite, pyrite, sphalerite, and 
stannite. In addition mineralisation contains small 
quantities of pyrrhotite, marcasite, ilmenite, rutile, 
calcite, galena, herzenbergite, cassiterite, bismuth, 
argentite, and electrum. Bismite, chalcocite, 
covellite, scorodite, hematite, and limonite can be 
found as secondary alteration products. 

Prospect SE of the Järvenpää farm, in the Ylöjärvi distriet 

The antimony-containing occurrence at Järven
pää was found in 1937 and studied until 1947 by 
the Geological Survey of Finland. They found that 
the prospect contains sporadic high gold and silver 
contents . In the 1980s, Oy Lohja Ab reclaimed the 
area for gold prospecting. 

The host rock of gold mineralisation is sericite
quartz schist that is surrounded by calc-alkaline 
intermediate and mafic metavolcanic rocks (Figs. 
15 and 16). The NW-SE trending schist belt is 
bound on the north by granitoid rocks . 

Mafic and intermediate metavolcanites are 
mostly uralite, uralite-plagioclase, and plagioclase 
porphyries, and banded intermediate metavol
canites. Felsic metavolcanites are always banded, 
and carbonacerous concretions can be occasionally 
found in them. Typical lava textures and 
structures are scarce among the metavolcanites. 
Sericite-quartz schist is a heterogenous unit, in 
which the mineral content and the texture of rock 
varies extensively (Fig. 17). Sericite-quartz schist 
changes in pI aces to quartzose schist, as weil as to 
quartz-sericite schist. Sericite-quartz schist is a 
hydrothermal alteration product of intermediate 

metavolcanites. 
The Oy Lohja Ab gold prospect at Järvenpää 

showed that anomaly zones conform to the altered 
schist. The width of the zones is 5--20 metres and 
the length of the zones is at least 600 metres . 
Anomalous gold contents of the rock are asso
ciated with anomalous silver and zinc contents of 
the rock. Elevated gold contents measured are 
usually between 0.1-1.9 ppm Au. The highest 
gold, silver, antimony and lead anomalies are re
stricted to massive sulphide pockets, which are 
so me ten centimetres in diameter. The pockets 
seem to be distributed sporadically in the host 
rock. 

Ore minerals found in Järvenpää grouped 
according to abundance are pyrite, sphalerite, 
galena, chalcopyrite, pyrrhotite, and fahlores. The 
following minerals are also found: ullmannite, 
gudmundite, jamesonite, bournonite, boulangerite, 
arsenopyrite, rutile, elecItrum, anti mo ny , hessite, 
altaite, and aurostibite. The most common 
antimony minerals are fahlores and bournonite. 
Besides galena, lead can be found in bournonite, 
boulangerite, jamesonite and altaite. 

Prospect south of the Isovesi lake, in the Suodenniemi district 

The first indication of the mineralisation was in 
a rock sampIe sent to Outokumpu Oy in 1957. In 
1967 Outokumpu Oy found an outcrop which later 
proved to be the best mineralised outcrop in the 
area. Outokumpu Finnmines Oy had a claim to the 
occurrence from 1985 to 1991. 

The Isovesi prospect is hosted by intermediate 

84 

metavolcanites, which have undergone skarn reac
tions and contain narrow fissures often filled with 
quartz, hematite and epidote. There are also 
plutonic rocks in the proximity of the occurrence 
(Fig. 18). 

The majority of metavolcanites are intermediate 
metatuffs and they rather often contain narrow 



intermediate meta-agglomerate and felsic metatuff 
interbeds. In addition to intermediate metatuffs, 
plagioelase and uralite porphyries are fairly 
common. Homogenous porphyries can be sus
pected as lavas, but banded types are of tuff 
origin. Felsic metavolcanites usually are banded 
and inferred as metatuffs . The vast majority of 
plutonic rocks surrounding the schist belt are 
granodiorites and granites. Hornblende grano
diorites and tonalites are also found in the north
ern contact of the schist belt. 

According to investigations on the outcrops and 
on the drill cores, elevated gold contents are 
common in the immediate vicinity of fissures of 
intermediate metavolcanic rocks. Gold also seems 

to concentrate to the bedding planes of pyroelastic 
rocks . The most promising gold mineralisations 
have been analysed from an epidote-hedenbergite 
skarn in which the average content is 5.3 ppm Au 
in a length of 3.70 metres. Promising gold con
tents (4.8 ppm Au in a length of 2 metres) have 
been found in felsic metavolcanites . 

The most significant ore minerals in Isovesi 
mineralisation in succession of abundance are 
arsenopyrite, pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite, 
hematite, and bismuth . Other minerals found from 
mineralisation are löllingite, sphalerite, gold, 
tellurobismutite, and galena. Some scheelite and 
graphite have also been reported from the occur
rence (Isomäki 1988). 

Prospect west of the Jokisivu village, in the municipality of Huittinen 

A sampie sent to Outokumpu Oy in 1964 gave 
the first elues to the mineralisation. In 1985, 
Outokumpu Finnmines Oy elaimed the area. In 
1988, as a result of exploration, the company had 
inventoried 17 000 tons of gold ore averaging 
about 11 g/t Au (Kinnunen 1988). In spring 1990 
the company made two new elaims next to the 
first one, and gold prospecting continued. 

Mineralisation in 10kisivu is hosted by a 
metagabbroid intrusion, which is surrounded by 
mi ca gneisses, quartzdioritic and granodioritic 
gneisses, and intermediate metavolcanites (Fig. 
19). 

Originally mi ca gneisses and veined gneisses 
were most Iikely erosional sediments from vol
canic formations of the area. Quartzdioritic and 
granodioritic gneisses are usually heterogeneous 
and they often contain remnants of mafic inter
layers. Initially these gneisses are supposed to 
have been tuffaceous sediments and arkosites. 
Some of the gneisses show augen structure, which 
proves the high metamorphic grade in the area. 
Heterogeneous intermediate metavolcanites are 
mostly of tuff and tuffaceous origin. Agglomeratic 
and lapilli structures can only seldom be recog
nised . Metaquartz diorites and metagabbros have 
elear synorogenic character and in the vicinity of 
the occurrence they are assumed to be genetically 
related (Fig. 20). 

Gold occurs in shear zones cutting mainly the 
intrusive metagabbro . Rock types in shear zones 
have been collectively named as skarn banded 
quartz rocks (Fig. 21), which consists of quartz 
veins and mylonitic and altered rocks that have 
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suffered skarn reactions. According to the tectonic 
features the mineralised shear zones in the area are 
younger than the main deformation phase (D2), 
but older than locally dominant 03 and weak 04 
deformations (Fig. 22). Extensive country rock 
alteration cannot be found around the mineralized 
veins and shear zones . 

Ore minerals in mineralised shear zones in 
order of abundance are pyrrhotite, ilmenite, 
arsenopyrite, chalcopyrite, löllingite, scheelite, 
sphalerite, pyrite, marcasite, magnetite, and 
galena. Gold , altaite, tsumoite, tellurobismutite, 
rucklidgeite and tetradymite are very often inter
related . antimony minerals like aurostibite, 
ullmannite, and costibite are also associated with 
gold . 

Areal distribution of arsenic and gold at Kujan
kallio is iIIustrated in Figure 26 . Some basic 
results are shown in Table 4 . Large skewness and 
kurtosis values indicate that the frequency distri
butions of elements are tailed longer to the right 
than the normal distribution. Estimated shapes of 
frequency distributions are shown in Figure 27 . 
Figure 28 shows distribution deviations from 
normal distribution . It can be seen that many basic 
metal distributions are quite elose to the normal 
distribution . Figure 29 demonstrates existing cor
relations between gold , silver, antimony , tungsten, 
and arsenic . Only slight deviations from the 
average concentration level across the mineralised 
zone can be seen from cobalt, nickel , zinc, cop
per, and iron . Anomalous uranium, thorium, and 
samarium contents are restricted to pegmatites in 
the area (Figs. 21 and 29). 



Geochemical affinity of the surrounding country rocks 

Main geochemical charaeteristies of metavol
eanites and metagrauwackes have been described 
using bulk geochemistry from all localities 
studied . The only exeeption is Suodenniemi, 
where only chemical compositions of metavol
canites were available, because of lack of epiclas
tic metasediments in the area. 

Aeeording to Figure 23 , the tectonomagmatie 
environment of metavolcanites seems to be a 
volcanic are in all loealities studied. Diagrams a 
and f show the are environment appearing to have 
a rather evolved affinity. The evolved calc
alkaline eharacteristics can be also seen directly 
from analytical results. Silica contents of mafic 
metavolcanites are only very seldom less than 50 
wt-% Si02, even if the rock sampie was chosen to 
be as mafic as possible. 

Also trace metal contents in mafie metavol
canite sampies from all localities give fairly 
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evolved characteristics . The spidergram (Fig. 24a) 
for the sampies studied quite closely resemble the 
spidergram (Fig. 24b) for basalts of central Chile. 
From phosphorus to ytterbium, element contents 
are lower in studied sampies than in Chilean 
basalts . On the other hand , niobium contents in 
sampies analysed seem to be somewhat higher 
than in Chilean basalts. 

Geoehemieal classification of metagrauwackes 
has been carried out (Fig. 25). According to the 
diagrams, the sedimentary provenance and the 
tectonic setting of metagrauwackes studied seem to 
be a eontinental island are environment. Diagrams 
c and e show the sampies analysed to be 
considerably outside the continental island are 
field. The reason for this is the higher average 
lanthanum content in sampies analysed than the 
lanthanum content in the Phanerozoie model area 
(Bhatia 1983, Bhatia and Crook 1986) . 
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LITTE - APPENDIX 

Tekstissä mainittujen malmimineraalien kemialliset koostumukset 
Chemical formulae of ore minerals mentioned in the text 

Altaiitti 
Antimoni 
Argentiitti 
Arseenikiisu 
Atelestiitti 
Aurostibiitti 
Bomiitti 
Boulangeriitti 
Boumoniitti 
Calaveriitti 
Clausthaliitti 
Coloradoiitti 
Costibiitti 
Elektrum 
Falertsi (fetraedriitti- Tennanniitti) 
Frohbergiitti 
Goethiitti 
Gudmundiitti 
Hematiitti 
Herzenbergiitti 
Hessiitti 
Hopea 
Ilmeniitti 
lamesoniitti 
Kalsiitti 
Kassiteriitti 
Kovelliini 
Krenneriitti 
Kubaniitti 
Kupari 
Kuparihohde 
Kuparikiisu 
Limoniitti 
Lyijy 
Lyijyhohde 
Löllingiitti 
Magnetiitti 
Magneettikiisu 
Markasiitti 
Petziitti 
Rikkikiisu 
Rutiili 
Rucklidgeiitti 
Scheeliitti 
Sinkkivälke 
Skorodiitti 
Stanniini 
Tapioliitti 
Telluriitti 
Tellurium 
Tellurovismutiitti 
Tetradymiitti 
Titaniitti 
Titanomagnetiitti 
Tsumoiitti 
Ullmanniitti 
Vismiitti 
Vismutti 
Volframiitti 
Volynskiitti 

PbTe 
Sb 
Ag2S 
FeAsS 
Bi8(AsO~30S(0H)S 
AuSb2 
CuSFeS4 
PbsSb4S, , 
PbCuSbS3 
AuTe2 
PbSe 
HgTe 
CoSbS 
(Au,Ag) 
(Cu,Ag)\O(Fe,Zn,CuhCSb,As)4S'3 
FeTe2 
a-FeO(OH) 
FeSbS 
Fe203 
SnS 
Ag2Te 
Ag 
FeTi03 
Pb4FeSb6S'4 
CaC03 
Sn02 
CuS 
(Au, Ag)Te2 
CuFe2S3 
Cu 
CU2S 
CuFeS2 
Hydrous ferric oxides 
Pb 
PbS 
FeAs2 
Fe304 
Fe,_xS 
FeS2 
Ag3AuTe2 
FeS2 
Ti02 
(Bi ,Pb)3Te4 
CaW04 
(Zn, Fe)S 
FeAs04"2H20 
CU2FeSnS4 
(Fe,Mn)(fa, Nbh06 
Te02 
Te 
Bi2Te3 

Bi2Te2S 
CaTiSiOs 
Magnetite with titaniferous intergrowths 
BiTe 
NiSbS 
Bi20 3 
Bi 
(Fe,Mn)W04 
AgBiTe2 

Altaite 
Antimony 
Argentite 
Arsenopyrite 
Atelestite 
Aurostibite 
Bomite 
Boulangerite 
Boumonite 
Calaverite 
Clausthalite 
Coloradoite 
Costibite 
Electrum 
Fahlore 
Frohbergite 
Goethite 
Gudmundite 
Hematite 
Herzenbergite 
Hessite 
Silver 
Ilmenite 
lamesonite 
Calcite 
Cassiterite 
Covellite 
Krennerite 
Cubanite 
Copper 
Chalcocite 
Chalcopyrite 
Limonite 
Lead 
Galena 
Löllingite 
Magnetite 
Pyrrhotite 
Marcasite 
Petzite 
Pyrite 
Rutile 
Rucklidgeite 
Scheelite 
Sphalerite 
Scorodite 
Stannite 
Tapiolite 
Tellurite 
Tellurium 
Tellurobismutite 
Tetradymite 
Titanite 
Titanomagnetite 
Tsumoite 
Ullmannite 
Bismite 
Bismuth 
Wolframite 
Volynskite 
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