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The Geological Survey of Finland (GTK) mapped the bedrock in the Jy-
väskylä area during 2012–2016 in order to update basic knowledge of the 
area to the level required for ore potential estimation and for identifying 
the most suitable areas for the production of dimension stone and rock 
aggregates. Geologically, the area is located in the central part of the 
Svecofennian orogeny, more precisely in the border zone between the 
Central Finland Granitoid Complex and the Pirkanmaa migmatite and 
intrusive suites flanking it to the south. The Makkola suite, mainly con-
sisting of volcanic rocks, forms a discontinuous northeast-trending belt 
that in most places coincides with the boundary between the Central 
Finland Granitoid Complex and the Pirkanmaa suites.
 The Pirkanmaa migmatite suite contains both well-preserved 
greywackes and paragneisses migmatized to variable extents. Based on 
detrital zircons, the maximum deposition age for most of these rocks 
is 1900–1920 Ma. The Pirkanmaa intrusive suite in the area is mainly 
composed of granodiorites with ages close to 1895 Ma and containing 
locally abundant enclaves of the Pirkanmaa migmatite suite. Both of 
the Pirkanmaa suites are intruded by relatively small volume Vammala 
suite gabbros and ultramafic plutonic rocks, which have potential with 
respect to magmatic Ni and Cu ores. 
 The Makkola suite (1895–1875 Ma) mainly consists of intermediate  
to felsic volcanic rocks and is calc-alkaline in character. In addition 
to the supracrustal units, it also includes plutonic rocks with similar 
ages to the volcanic units. Locally, the primary volcanic/sedimentary  
textures are well preserved, but often destroyed by deformation and 
metamorphism. Dykes correlated with the Makkola suite also crosscut 
the surrounding plutonic units.
 The Central Finland Granitoid Complex within the study area mainly 
consists of two lithodemes: Muurame porphyritic granitoids and coeval 
Vaajakoski quartz diorites. These rocks yield ages from 1885 to 1880 Ma, 
often display gradual contacts and have been variably deformed. The 
bimodal Saarijärvi suite (1885–1875 Ma) consists of granitoids forming 
the Puula lithodeme, as well as diorites and gabbros of the Istruala lith-
odeme. These rocks are partly coeval with the Muurame and Vaajakoski 
lithodemes, but differ from them on a compositional basis, as the Puula 
granitoids display A-type characteristics contrary to the calc-alkaline  
I-type character of the Muurame lithodeme. Granitoids of the Oittila 
suite (~1875 Ma) crosscut all of the above-mentioned units as dykes and 
small intrusions. These rocks are often more leucocratic than, for ex-
ample, the Muurame porphyritic granitoids. Rocks of the Oittila suite 
contain some potential for porphyry-type deposits, although all miner-
alizations found so far are of limited size.
 The area is transected by the relatively young sinistral Leivonmäki 
shear zone trending northeast. Practically all of the gold showings in 
the region are located in the vicinity of this shear and are likely to be 
orogenic in character. The youngest fault system in the area consists of 
southeast-trending dextral faults.

Keywords: areal geology, bedrock, metamorphic rocks, migmatites, vol-
canic rocks, plutonic rocks, Paleoproterozoic, Proterozoic, Svecofennia, 
ore potential, Jyväskylä, Toivakka, Mikkeli, Pieksämäki, Hankasalmi, 
Kangasniemi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Joutsa, Finland
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Geologian tutkimuskeskus (GTK) kartoitti kallioperää Jyväskylän alueel- 
la vuosina 2012–2016. Tavoitteena oli päivittää alueen geologinen  
perustieto sellaiselle tasolle, joka mahdollistaisi alueen malmipotenti-
aalisuuden arvioimisen sekä rakennuskivien ja hyvälaatuisten kallio-
kiviainesten tuotannolle otollisimpien alueiden tunnistamisen. Geolo-
gisesti alue sijoittuu Svekofennisen orogenian ytimeen Keski-Suomen 
granitoidikompleksin ja sitä etelässä reunustavien Pirkanmaan migma-
tiitti- ja syväkiviseurueiden rajalle. Pääasiassa vulkaniiteista koostuva 
Makkolan seurue muodostaa epäjatkuvan lounais-koillissuuntaisen 
ketjun tämän rajapinnan läheisyyteen.
 Pirkanmaan migmatiittiseurue koostuu sekä hyvin säilyneistä grau-
vakoista että vaihtelevasti migmatisoituneista paragneisseistä. Detri-
taalisten zirkonien perusteella useimpien seurueen kivien maksimiker-
rostumisikä on 1 900–1 920 Ma. Pirkanmaan intrusiiviseurue koostuu 
alueella pääosin 1 895 Ma:n ikäisistä granodioriiteista, jotka sisältävät 
paikoin runsaasti Pirkanmaan migmatiittiseurueen kiviä sulkeumina. 
Molempiin Pirkanmaan seurueisiin tunkeutuu pienialaisia Vammalan 
seurueeseen kuuluvia gabroja ja ultramafisia syväkiviä, joihin liittyy  
potentiaalisesti magmaattisia nikkeli- ja kuparimalmeja. 
 Makkolan seurue (1 895–1 875 Ma) on koostumukseltaan kalkkialka-
linen ja pääosin intermediäärinen–felsinen. Pintasyntyisten kivilajien 
lisäksi seurueeseen kuuluu samanikäisiä syväkiviä. Paikoin kerrostu-
misen aikaiset vulkaaniset ja sedimenttirakenteet ovat hyvin säilyneet, 
mutta usein ne ovat tuhoutuneet myöhemmässä deformaatiossa ja me-
tamorfoosissa. Makkolan seurueeseen kuuluviksi tulkittuja juonikiviä 
tavataan ympäröivissä syväkivissä.
 Nyt tutkitulla alueella Keski-Suomen granitoidikompleksi koostuu 
pääasiassa kahdesta litodeemistä: Muuramen porfyyrisestä granitoidis-
ta ja Vaajakosken kvartsidioriitista, joiden välillä on usein vaihettuvat 
kontaktit. Näiden kivien iät ovat 1 885–1 880 Ma, ja ne ovat vaihtelevas-
ti deformoituneita. Bimodaalinen Saarijärven seurue (1 885–1 875 Ma)  
koostuu Puulan litodeemin granitoideista ja Istrualan litodeemin dio-
riiteista ja gabroista. Puulan granitoidit ovat osin samanikäisiä kuin 
Muuramen granitoidit mutta poikkeavat niistä geokemiallisesti, ensin 
mainitut ovat A-tyyppisiä ja toiset kalkkialkalisia I-tyyppisiä. Oittilan 
seurueen granitoidit (~1 875 Ma) leikkaavat näitä yksiköitä juonina ja 
pieninä intruusioina. Nämä kivet ovat tyypillisesti leukokraattisempia 
kuin esimerkiksi Muuramen granitoidit. Oittilan seurueeseen liittyy 
viitteitä porfyyrityypin malmiesiintymistä, vaikka tähän mennessä pai-
kannetut mineralisaatiot ovatkin pieniä.
 Aluetta leikkaa suhteellisen nuori vasenkätinen lounais-koillis-
suuntainen Leivonmäen hiertovyöhyke, jonka läheisyyteen tunnetut, 
tyypiltään oletettavasti orogeeniset kultaviitteet liittyvät. Alueen nuo-
rimman siirrossysteemin muodostavat oikeakätiset kaakko-luode-
suuntaiset siirrokset.

Asiasanat: aluegeologia, kallioperä, metamorfiset kivet, migmatiitit, 
vulkaniitit, syväkivet, paleoproterotsooinen, proterotsooinen, sveko-
fenninen, malmipotentiaali, Jyväskylä, Toivakka, Mikkeli, Pieksämäki, 
Hankasalmi, Kangasniemi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Joutsa, Suomi



5

Mikkola, Perttu, Heilimo, Esa, Aatos, Soile, Ahven, Marjaana, Eskelinen,  
Jukka, Hartikainen, Aimo, Kousa, Jukka, Luukas, Jouni, Makkonen, Hannu, 
Niemi, Sami, Romu, Ilona Nousiainen, Maarit & Solismaa, Soili
Geologian tutkimuskeskus, PL 1237, 70211 Kuopio

S-posti: perttu.mikkola@gtk.fi

Halonen, S. & Kallio, V. 
Kaivannaisalan tiedekunta, Oulun yliopisto, 
PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Mönkäre, K.
Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto, 
20014 Turku



6

SISÄLLYSLUETTELO – CONTENTS

1  JOHDANTO ............................................................................................................................... 9

2  TUTKIMUSALUE, -MENETELMÄT JA -AINEISTOT ........................................................................10
 2.1  Alueen rajaus ja koordinaatisto  .......................................................................................... 10
 2.2  Aikaisemmat tutkimukset  ..................................................................................................11
 2.3  Työvaiheet ja tekijät ............................................................................................................11
 2.3.1 Kallioperäkartoitus ja lohkare-etsintä  ......................................................................... 11
 2.3.2 Kairaukset  ................................................................................................................ 13
 2.3.3 Geofysiikan mittaukset ...............................................................................................16
 2.4  Pro gradu -yhteistyöt ......................................................................................................... 16
 2.5  Aineiston tallennusmenetelmät ja arkistointi  ...................................................................... 16

3  ALUEEN GEOLOGISET YLEISPIIRTEET JA YKSIKKÖJAKO................................................................17

4  PIRKANMAAN MIGMATIITTISEURUE ......................................................................................... 20
 4.1  Pirkanmaan migmatiittiseurueen määrittelemättömät migmatiittiset paragneissit .................20
 4.2  Tammijärven grauvakka ..................................................................................................... 21
 4.3  Rusalansuon grauvakka ...................................................................................................... 23
 4.3.1 Rusalansuo ................................................................................................................23
 4.3.2 Lapaskangas ............................................................................................................. 24
 4.4  Pirkanmaan migmatiittiseurueen määrittelemättömät vulkaniitit .........................................24
 4.5  Ala-Siilin mafinen vulkaniitti .............................................................................................24

5  MAKKOLAN SEURUE ................................................................................................................ 26
 5.1  Mesiänmäen felsinen vulkaniitti .........................................................................................26
 5.2  Teuraanmäen intermediäärinen vulkaniitti ..........................................................................28
 5.3  Oralan mafinen vulkaniitti .................................................................................................28
 5.4  Oralanmäen uraliittiporfyriitti ............................................................................................28
 5.5  Kieroselän plagioklaasiporfyriitti ........................................................................................ 32
 5.6  Kivisuon mafinen vulkaniitti .............................................................................................. 33
 5.7  Mäyräsalon paraliuske  ....................................................................................................... 34
 5.8  Hollan rautamuodostuma ................................................................................................... 34
 5.9 Myllypellon tuffiitti ........................................................................................................... 37
 5.10  Keijupellon felsinen vulkanogeeninen sedimenttikivi ........................................................... 37
 5.11  Töppöspohjan intermediäärinen subvulkaaninen kivi ........................................................... 37
 5.12  Toivakanlehdon paraliuske ................................................................................................. 38
 5.13  Makkolan seurueen määrittelemättömät vulkaniitit .............................................................40
 5.14  Makkolan seurueen vulkaniittien geokemia .........................................................................40
 5.15  Lammusteen kvartsidioriitti ...............................................................................................40
 5.15.1  Lammusteen kvartsidioriitti  .................................................................................... 40
 5.15.2  Nyröpohjan kvartsidioriitti, kvartsimontsoniitti ..........................................................41

6  PIRKANMAAN SYVÄKIVISEURUE .............................................................................................. 42
 6.1  Kangasniemen granodioriitti, tonaliitti  ...............................................................................42
 6.2  Pirkanmaan intrusiiviseurueen määrittelemättömät kvartsidioriitit ja dioriitit ....................... 43

7  VAMMALAN SEURUEEN KIVILAJIT .............................................................................................43
 7.1  Salmenkylän gabro ............................................................................................................44
 7.2  Venetekemän peridotiitti ...................................................................................................44
 7.3  Petäisen intruusio ..............................................................................................................44
 7.4  Ylemmäisen intruusio ........................................................................................................ 45



7

 7.5  Pyhäjärven intruusio .......................................................................................................... 45
 7.6  Ohensalon alue .................................................................................................................. 45
 7.7  Huikon intruusio ............................................................................................................... 45
 7.8  Vammalan seurueen määrittelemättömät gabrot ..................................................................46

8  KESKI-SUOMEN GRANITOIDIKOMPLEKSIN KIVILAJIYKSIKÖT ...................................................... 47
 8.1  Jyväskylän seurueen syväkivet ............................................................................................47
 8.1.1  Vaajakosken kvartsidioriitti ...................................................................................... 47
 8.1.2  Muuramen granitoidit  ............................................................................................. 49
 8.2  Oittilan seurue ..................................................................................................................49
 8.2.1  Oittilan graniitti ...................................................................................................... 49
 8.2.2  Kelkkamäen graniitti ................................................................................................52
 8.3  Keski-Suomen muut kivilajiyksiköt ..................................................................................... 52
 8.3.1  Lehesvuoren porfyyrinen graniitti  .............................................................................52
 8.3.2  Kalimaasälpäporfyyriset graniittijuonet ......................................................................53
 8.3.3  Rutalahden peridotiitti ..............................................................................................53
 8.3.4  Keski-Suomen granitoidikompleksin määrittelemättömät vulkaniitit ........................... 53
 8.3.5  Keski-Suomen granitoidikompleksin määrittelemättömät sedimentit ..........................54

9  SAARIJÄRVEN SEURUE  .............................................................................................................54
 9.1  Puulan graniitti  ................................................................................................................ 54
 9.1.1  Puulan intruusion porfyyrinen graniitti ja kvartsimontsoniitti ......................................54
 9.1.2  Riitalammen ja Viininperän intruusioiden kvartsimontsoniitti ja graniitti .....................56
 9.1.3  Puulan litodeemin määrittelemättömät graniitit ja kvartsimontsoniitit .........................56
 9.2  Istrualan dioriitti, gabro ja kvartsidioriitti ............................................................................ 56
 9.2.1  Istrualan dioriitti-gabrointruusiot ..............................................................................56
 9.2.2  Korpilahden dioriitti-intruusio ..................................................................................57
 9.2.3  Simunan intruusion dioriitti, gabro ja gabronoriitti  .....................................................58
 9.2.4  Hiiterin dioriitti ja kvartsidioriitti ..............................................................................58
 9.2.5  Poikaraiskansuon alueen dioriitit ja kvartsidioriitit ......................................................58
 9.2.6 Istrualan litodeemin määrittelemättömät kvartsidioriitit ja tonaliitit ............................58

10 KUISAAREN SEURUEEN DIABAASIT ...........................................................................................58

11  PALLOKIVET ............................................................................................................................59

12 METAMORFOOSI ......................................................................................................................59

13  RAKENNEGEOLOGIA JA 3D-TULKINNAT  ....................................................................................59
 13.1  Siirrokset ja hiertovyöhykkeet ............................................................................................ 61
 13.2  Paljastumamittakaavaiset rakenteet ....................................................................................62
 13.3  3D-tulkinta .......................................................................................................................62

14 KIVIAINESPOTENTIAALI ...........................................................................................................63

15 RAKENNUSKIVIPOTENTIAALI ................................................................................................... 64

16 MALMIPOTENTIAALI ................................................................................................................65
 16.1  Hiekkapohjan hydroterminen systeemi ............................................................................... 65
 16.2  Lammusteen alueen Au-Ag-Cu-Zn-viitteet .........................................................................66
 16.3  Magmaattiset nikkeli-kuparimalmit ...................................................................................67
 16.3.1 Svekofennisten nikkeli-intruusioiden geokemialliset pääpiirteet ................................. 67
 16.3.2 Geokemiallinen vertailu ........................................................................................... 67



8

 16.4  Suolikon Zn-Pb-mineralisaatio  ..........................................................................................68
 16.5  Kultaviitteet ja -mineralisaatiot .......................................................................................... 71
 16.6  Rautamuodostumat ...........................................................................................................72
 16.7  Malmipotentiaalisuusmalli  ................................................................................................72

17 GEOLOGINEN KEHITYS ............................................................................................................ 76

18 RETKEILYKOHTEET ................................................................................................................. 77

19 EXTENDED SUMMARY IN ENGLISH ........................................................................................... 78
 19.1  Introduction ................................................................................................................... 78
 19.2  Pirkanmaa migmatite suite .............................................................................................. 80
 19.3  Makkola suite ................................................................................................................. 80
 19.4  Pirkanmaa intrusive suite ................................................................................................ 84
 19.5  Vammala suite ................................................................................................................ 84
 19.6  Rocks belonging to the Central Finland Granitoid Complex ................................................. 84
  19.6.1 Jyväskylä suite ....................................................................................................... 84
  19.6.2 Oittila suite ............................................................................................................85
  19.6.3 Other units of the Central Finland Granitoid Complex ................................................85
 19.7  Saarijärvi suite  ............................................................................................................... 86
 19.8  Orbicular rocks ................................................................................................................ 86
 19.9  Metamorphism ............................................................................................................... 86
 19.10 Structural geology ........................................................................................................... 87
 19.11 Potential for aggregate and dimension stone ...................................................................... 87
 19.12 Ore potential ................................................................................................................... 88
  19.12.1 Hiekkapohja hydrothermal system ......................................................................... 88
  19.12.2 Au-Ag-Cu-Zn indications in the Lammuste area ..................................................... 88
  19.12.3 Magmatic Ni-Cu ores ............................................................................................ 88
  19.12.4 Suolikko Zn-Pb mineralization .............................................................................. 89
  19.12.5 Au potential ......................................................................................................... 89
  19.12.6 Iron formations .................................................................................................... 90
  19.12.7 Ore potential modelling......................................................................................... 90
 19.13  Crustal evolution ............................................................................................................. 90

LÄHDE- JA KIRJALLISUUSLUETTELO ..............................................................................................91

LIITTEET .................................................................................................................................... 96

Liite 1.  Jyväskylän seudun kallioperä, 1:200 000.
Appendix 1.  Bedrock of the Jyväskylä area, 1:200 000.

Liite 2.  Analyysinäytteiden, valokuvien ja retkikohteiden sijainti sekä kiviainespotentiaalisimmat  
alueet 1:250 000 versiolla Jyväskylän seudun kallioperäkartasta.

Appendix 2.  Location of analysed samples, photographs and excursion targets plus the areas with highest  
aggregate potential on 1:250 000 version of the bedrock map of the Jyväskylä area. 

Liite 3.  Jyväskylän seudun aeromagneettinen kartta, 1:250 000.
Appendix 3.  Aeromagnetic map of the Jyväskylä area, 1:250 000.

Liite 4.  Jyväskylän seudun painovoimamittauksen Bouguer-anomaliakartta, 1:250 000.
Appendix 4.  Bouguer anomaly map of the gravity measurements in Jyväskylä area, 1:250 000.

Liite 5.  Jyväskylän seudun painovoima-aineiston residuaalikartta, 1:250 000.
Appendix 5.  Residual of the gravity data of the Jyväskylä area, 1:250 000. 

Liite 6.  Edustavia geokemian analyysejä.
Appendix 6.  Representative geochemical analysis.



9

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 227 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 227, 2016 
 Jyväskylän seudun kallioperä    

1 JOHDANTO

Tässä raportissa kuvattu tutkimusalue Keski-Suo-
men ja Etelä-Savon rajamailla (kuva 1) valittiin 
järjestelmällisten ja suhteellisen laajojen tutki-
musten kohteeksi ensisijaisesti geologisen yleis-
tiedon niukkuuden vuoksi. Alueen kallioperää on 
geologien keskuudessa perinteisesti pidetty mal-
mipotentiaalisesti melko mielenkiinnottomana, 
vaikka kohteellisia etsintätöitä on vuosikymme-
nien kuluessa tehty lukuisissa kohteissa. Ilman 
aluetta koskevan yleistiedon merkittävää paran-
nusta kunnollisen malmipotentiaalisuusarvion te-
keminen siltä olisi ollut mahdotonta.

Kentällä alueen tutkimukset aloitti vuon-
na 2012 GTK:n Itä-Suomen yksikön Kallioperä ja 
raaka-aineet -toimialalla toiminut Itä-Suomen 
mineraalipotentiaalin arviointi -hanke (Mikkola 
ja muut 2012, GTK:n hankenumero 2551012, vuo-
det 2011–2012), jonka päätyttyä niitä jatkoi Keski-
Suomen mineraalipotentiaalin arviointi -hanke 
(GTK:n hankenumero 2551016). Sen nimi vaihtui 
vuoden 2015 alussa Keski-Suomen malmipoten-
tiaalin kartoitus -hankkeeksi, josta puolestaan 
tuli Keski-Suomen malmipotentiaalin kartoitus 
-projekti 1.10.2015 alkaen (projektinumero 50402-
20007). Vuoden 2016 alussa projekti siirtyi GTK:n 
organisaatiouudistuksen yhteydessä uudelle Mi-
neraalivarat-tulosyksikölle. Näistä hallinnollisis-
ta muutoksista huolimatta henkilöstö on pysynyt 
pääasiassa samana.

Tässä raportissa ja sen liitekartoissa pyritään 
kuvaamaan alueen kallioperän yleispiirteet pe-
rusteellisesti mutta riittävän yleistajuisesti, jotta 
maallikkolukijakin ymmärtää pääosan tekstistä. 
Aluetta koskevat tieteellisemmät artikkelit jul-
kaistaan lähivuosina GTK:n englanninkielisessä 
Special Paper -sarjassa. Näissä erillisjulkaisuis-
sa julkaistaan ja käsitellään varsinaisesti alueelta 
tehdyt ikämääritykset ja geokemian analyysit, joi-
den tuloksiin tässä raportissa kuitenkin tehdään 
joitain tarvittavia viittauksia.

Tämän raportin tekijäluettelo ei ole lainkaan ly-
hyt, mutta paljon pidempi olisi se lista ihmisistä, 
jotka ovat sen syntyyn GTK:ssa viimeisen viiden 
vuoden kuluessa myötävaikuttaneet. Esitämme-
kin tässä kohtaa kaikille heille, niin tekstin lo-
massa nimeltä mainituille kuin kaikille mainit-
semattomillekin kiitoksemme, eli kiitos! Ilman 
teitä kaikkia maastossa geofysiikkaa mitanneita, 
kairakoneella reikiä tehneitä, hieitä valmistanei-
ta, näytteitä sahanneita, murskanneita ja muuten 
käsitelleitä, erilaisia analyysi- ja mittauslaitteita 
operoineita, aineistoja tietokoneella kunnostanei-
ta, kartan taittoon ja moneen muuhun puuhaan 
osallistuneita tästä työstä ei olisi tullut yhtään  
mitään. 
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Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 227 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 227, 2016 
Mikkola, P., Heilimo, E., Aatos, S., Ahven, M., Eskelinen, J., Halonen, S., Hartikainen, A., Kallio, V., Kousa, J., Luukas, J.,  
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Kuva 1. Tutkimusalueen rajaus eteläisen Suomen geologisella yleiskartalla. Kartta muokattu Suomen kallioperä 
– DigiKP-tietokannasta.
Fig. 1. The study area shown on a general geological map of southern Finland. Base map modified from Bedrock of Finland 
– DigiKP.

2 TUTKIMUSALUE, -MENETELMÄT JA -AINEISTOT

2.1 Alueen rajaus ja koordinaatisto 

Järjestelmällinen tutkimus rajattiin koskemaan 
vanhan kansallisen karttalehtijärjestelmän 
321-alkuisia karttalehtiä eli neljää 1:100 000 -mit-
takaavaista karttalehteä. Nykyään käytössä ole-

vassa karttalehtijaossa alue sisältää karttalehdet 
N433 Kangasniemi ja N434 Lievestuore kokonaan 
sekä vaihtelevan kokoisia osia karttalehdistä M442 
Luhanka, M444 Hirvensalmi, N431 Jämsä, N4320 
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Jyväskylä, N441 Laukaa ja N443 Hankasalmi (kuva 
4). Alueen pinta-ala on 4 695 km2, ja leveys itä-
länsisuunnassa on 78,25 km ja pohjois-eteläsuun-
nassa 60 km. Tutkimusalueeseen kuuluu Toivakan 
kunta kokonaisuudessaan ja osia Jyväskylän, Mik-
kelin ja Pieksämäen kaupungeista sekä Hankasal-
men, Joutsan, Kangasniemen, Laukaan, Luhan-

gan ja Muuramen kunnista. Hankkeen puitteissa 
tehtiin jonkin verran töitä myös edellä kuvatun 
suorakaiteen muotoisen alueen ulkopuolella mm. 
geologisten yksiköiden jatkuvuuksien selvittämi-
seksi ja malmiviitteiden selvittämiseksi. Tässä ra-
portissa ja sen liitteissä käytetään ETRS-TM35FIN-
koordinaatistoa.

2.2 Aikaisemmat tutkimukset 

Koko alueen kattanut järjestelmällinen kalliope-
räkartoitus oli edellisen kerran suoritettu 1800- ja 
1900-lukujen vaihteessa mittakaavassa 1:400 000, 
jossa tutkimusalue kuuluu pääosin Mikkelin kart-
talehteen (Frosterus 1900, 1903) ja vain aivan alu-
een pohjoisosa Kuopion karttalehteen (Wilkman 
1935, 1938). Alueen kallioperä on esitetty myös Ni-
rosen (2003) Keski-Suomen granitoidikompleksi 
-kartalla, mutta tutkimusalueella hänen karttaan-
sa liittyi vain niukasti kenttätöitä (n. 300 kalliope-
rähavaintoa).

Tutkimusalueen itäosien mafisia ja ultramafi-
sia intruusioita ovat tutkineet 1960-luvulta alkaen 
nikkelin ja kuparin etsinnän yhteydessä Outokum-
pu, Oy Malminetsijä Ab ja GTK (mm. Kouvo 1961, 
Viluksela 1963, Appelqvist & Kontio 1970, Hyväri-
nen 1972, Vihreäpuu 1976, Heikkilä-Harinen 1977, 
Laitakari 1985a, Kohonen 1988a, Kohonen ja muut 
1988, Mänttäri 1988, Mänttäri & Kohonen 1988, 
Vihreäpuu & Saarelainen 1989, Kurki 1992, Pieti-
lä & Vihreäpuu 1994). GTK:n malmitutkimusten 
yhteydessä kartoitettiin järjestelmällisesti myös 
Makkolan vulkaniittijakso (Ikävalko 1981a) sekä 
tutkittiin sinkki-kupari-lyijyviitteitä kyseisen 
jakson itäpäässä (Laitakari 1982, Kohonen 1988b). 
Jyväskylän koillispuolella, lähinnä Hiekkapohjan 
alueella (tunnetaan myös Palokkana), on myös 
suoritettu kohteellista malminetsintää, pääasias-
sa GTK:n toimesta (mm. Hirvas & Nenonen 1981, 
Ikävalko 1981b, 1986a, b, Hangala 1982, Laitakari 
1985b).

Kohteellisia kansannäytetarkistuksia ja niihin 
liittyviä vaihtelevan laajuisia jatkotöitä on teh-
ty ympäri aluetta mutta erityisesti Korpilahden 

itäpuolella (mm. Oivanen 1962, Laitakari 1980a, 
Hirvas & Hakala 1982, Nikander 2004), Kärkis-
tensalmen ja Tammijärven suuntaan jatkuvalla 
vulkaniittialueella ja sen ympäristössä (Laitakari 
1980b, Ikävalko 1984a, Nikander 1993). Rautaruuk-
ki Oy tutki alueen lounaiskulmalla esiintyviä, jo 
ennestään tunnettuja rautamuodostumia 1960- 
ja 1970-luvuilla (Pääkkönen 1947, Mattila 1976, 
1979a, b, c). 

Leivonmäen ja Tammijärven välisellä alueella 
kultaa ovat etsineet GTK Tammijärven minera-
lisaation mahdollisilta jatkeilta (Oivanen 1987), 
Outokumpu Oy samalta suunnalta Lepolan talon 
pihapiiristä kansannäytteen perusteella (Mattila 
1980) ja Terra Mining hieman pohjoisempaa. Vii-
meksi mainittu yhtiö löysi 1990-luvun alussa Vat-
san kultamineralisaation (Liikanen 1992, Lehto & 
Finnäs 1997), jossa tähän mennessä julkaistujen 
tutkimusten perusteella on miljoona tonnia mal-
mia, jonka keskipitoisuus on 1,73 g/ton (Mineraa-
liesiintymätietokanta). 

GTK:n pääasiassa Virtasalmen ympäristössä 
toimineet kaoliinin etsintäprojektit suorittivat 
joitain kohteellisia tutkimuksia myös tutkimus-
alueen koilliskulmalla (Niemelä & Kuivasaari 1991, 
Niemelä 1992).

GTK suoritti alueen länsiosissa kiviainestut-
kimuksia 1990-luvulla Hankasalmen, Toivakan, 
Laukaan ja silloisen Jyväskylän maalaiskunnan 
alueella (Nurmi 1995). Näitä kiviainestutkimuk-
sia jatkettiin 2000-luvun alussa tutkimusalueen 
länsiosissa Keski-Suomen liiton toimeksiannosta 
(Heino 2005).

2.3 Työvaiheet ja tekijät

2.3.1 Kallioperäkartoitus ja lohkare-etsintä 

Maastotutkimusten aikana tutkimusalueella teh-
tiin näihin tutkimuksiin liittyen 8 110 uutta pal-
jastuma- ja lohkarehavaintoa, joiden jakauma 

heijastelee sekä kallioperän vaihtelevuutta että 
paljastumaolosuhteita (kuva 2). Tavoitteena mo-
notonisemmilla syväkivialueilla oli luoda ha-
vaintoverkko noin 500 metrin havaintoväleillä; 
kivilajeiltaan vaihtelevimmalla vulkaniitti- ja  
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sedimenttikivijaksoilla havaintoja tehtiin mahdol-
lisuuksien mukaan tiheämpään. Lohkare-etsintää 
tehtiin paikallisesti sekä ennestään tunnettujen 
malmiviitteiden että tutkimusten aikana saatujen 
uusien vihjeiden ympäristössä. Uusien havainto-
jen lisäksi käytössä oli liitekartan alueelta noin 2 
050 GTK:n vanhaa paljastuma- ja lohkarehavain-
toa sekä noin 650 Outokumpu Oy:n malminetsin-
nän paljastumahavaintoa, joita käytettiin mah-
dollisuuksien mukaan apuna kartan laadinnassa. 
Vanhan aineiston suhteen on huomioitava, että 
GTK:n 1980-luvun alussa toimineen Puula-Päijän-
ne-projektin, lähinnä Kangasniemeltä, tekemiä 

kallioperähavaintoja ei laajoista etsinnöistä huo-
limatta löydetty. Hankkeen aikana tallennettiin 
myös Finn Nickel Oy:n konkurssipesältä saadut 
alueen itälaidalla kesällä 2008 nikkelin etsinnän 
yhteydessä tehdyt havainnot (n. 80 kpl).

Järjestelmälliset maastotyöt tehtiin kenttäkau-
sina 2012–2015 ja kenttäkaudella 2016 suoritettiin 
vain muutamia maastotarkistuksia kartanlaadin-
nan yhteydessä esiin nousseiden ongelmakohtien 
ratkaisemiseksi. Kenttätöistä ja kartanlaadinnas-
ta vastasivat geologit Esa Heilimo, Perttu Mikko-
la ja Marjaana Ahven (2013–2015, kausiapulaisena 
2012). Lisäksi niihin osallistuivat geologit Aimo 

Kuva 2. Kallioperähavaintojen jakautuminen tutkimusalueella ja niiden tekijät.
Fig. 2. Locations of bedrock observations in the study area and the observers.
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Hartikainen (2012–2013), Janne Hokka (2012), Jou-
ni Luukas (2012–2013), Soili Solismaa (o.s. Mattila, 
2012 ja 2015) ja Ilona Romu (taulukko 1). Tutkimus-
avustajista kenttätöihin osallistuivat Rauli Lem-
piäinen (2013–2015), Antti Mäkelä (2012–2015), 
Tuomo Stranius (2013–2015) ja Tuomo Turunen 
(2012). Kausiapulaisina tutkimusalueella työsken-
telivät Sini Halonen (Oulun yliopisto 2012), Heli 
Kivisaari (Helsingin yliopisto, 2012–2013), Kim-
mo Kärenlampi (Oulun yliopisto, 2014), Mira Kyl-
lästinen (Turun yliopisto, 2014) ja Krista Mönkäre 
(Turun yliopisto, 2015). Lisäksi GTK:n ja Suomen 
kaikkien neljän geologian laitoksen yhteistyönä 
järjestämälle kallioperäkartoituksen jatkokurssille 
osallistuneet 20 opiskelijaa työskentelivät maas-
tossa kahden viikon ajan (Mikkola 2012).

2.3.2 Kairaukset 

Tutkimusten aikana vuosina 2013–2016 kairattiin 
19 kohteella yhteensä 58 reikää yhteispituudeltaan 

7679,25 metriä (taulukko 2). Kaikista kairauksista 
on tehty lyhyet tekniset raportit, joissa on kuvat-
tu lyhyesti kohteen valintaperusteet, suoritetut 
geofysikaaliset maastomittaukset ja kairausten 
geologiset tulokset. Ainoastaan Harjujärvensuon 
kairaukset ovat vielä raportoimatta töiden jatku-
misen vuoksi. Kairauskohteita ei tässä raportis-
sa erikseen esitellä, vaan niistä kertynyt aineisto  
käsitellään yhdessä muissa kenttätöissä kertyneen 
aineiston kanssa. Kaikki kairaukset suoritettiin 
GTK:n omalla tela-alustaisella GM-150-kalustolla 
(kuva 3). Uusien kairauksien lisäksi alueelle aiem-
min tehtyjen kairausten Lopen kairasydänvaras-
tolle toimitetut näytteet raportoitiin valikoiduilta 
osin uudestaan (kuva 4). Samalla näistä kairasy-
dämistä valikoitiin lisänäytteitä sekä kemiallisiin 
analyyseihin että ohuthieiksi. Makkolan ja Hiekka- 
pohjan alueilla otettiin pohjamoreeni- ja kallio- 
nappinäytteitä GTK:n Telakatti-kalustolla (Harti-
kainen 2013, Heilimo & Niemi 2015b). 

Nimimerkki 
Pseudonym

Nimi                        Name 2012 2013 2014 2015 Yhteensä 
Total

AAH$ Hartikainen, Aimo 45 58 --- --- 103
ASM$ Mäkelä, Antti 386 524 562 614 2086
EPHE Heilimo, Esa 123 409 305 99 936
HEKI Kivisaari, Heli 276 425 --- --- 701
JKL$ Luukas, Jouni 101 40 --- --- 141
JTHO Hokka, Janne 91 --- --- --- 91
KAKA Kärenlampi, Kimmo --- --- 222 --- 222
KK4$ Kartoituskurssi 411 --- --- --- 411
KRRO Ilona Romu --- --- --- 27 27
KSMA Mönkäre, Kristiina --- --- --- 348 348
MAAH Ahven, Marjaana 314 889 416 30 1649
PIM$ Mikkola, Perttu 58 321 275 83 737
SMHA Halonen, Sini 103 --- --- --- 103
SMMA Solismaa, Soili 36 --- --- 24 60
TOS$ Stranius, Tuomo --- 35 157 39 231
TTU$ Turunen, Tuomo 264 --- --- --- 264

Yhteensä – Total 2208 2701 1937 1264 8110

Taulukko 1. Kenttätöihin osallistuneet, heidän nimimerkkinsä ja vuosittaiset havaintomäärät. Kartoituskurssi 
tarkoittaa vuonna 2012 alueella järjestettyä GTK:n ja yliopistojen yhteistä kallioperäkartoituksen jatkokurssia 
(Mikkola 2012).
Table 1. Field workers, their pseudonyms and number of annual observations. ‘Kartoituskurssi’ refers to a joint GTK and 
University field course (Advanced course in bedrock mapping) held in the area in 2012 (Mikkola 2012).  
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Taulukko 2. Tutkimusalueella vuosina 2013–2016 kairattujen kohteiden nimet, karttalehti, kairausvuosi, reikien 
lukumäärä, yhteispituus, suoritetut geofysikaaliset maastomittaukset sekä viite kohteesta laadittuun arkisto- 
raporttiin.
Table 2. List of targets drilled in the study area, map sheets, drilling year, total number of holes and their length,  
geophysical ground measurements plus reference to the appropriate report. 

Tuppi N433 2013 4 429,80 X X - X Mikkola ja muut 2014a
Petäinen N433 2013 3 507,75 X - X X Hokka & Niemi 2014
Teurisuo N434 2013 2 298,90 X X X X Mikkola ja muut 2014a
Kuitula N434 2013 1 113,10 X X X X Mikkola ja muut 2014a
Herrasenaho N434 2013 5 562,00 X X X X Mikkola ja muut 2014a
Ukonsuo N434 2013 2 302,00 X - X - Mikkola ja muut 2014a
Huikko N434 2013 1   86,50 X - - X Mikkola ja muut 2014a
Rutakonjoki N434 2013 1 168,80 - - - - Mikkola ja muut 2014a
Janholanjoki N434 2014 3 496,50 X - - - Ahven & Ruotsalainen 

2014
Ala-Siili N443 2014 3 599,00 X - - X Mikkola ja muut 2014b
Suolikko N432 2014 4 195,80 X X X - Heilimo & Niemi 2015a
Holla N431 2014 3 370,60 X - - - Mikkola & Niemi 2015a
Haapasuo N431 2015 3 487,20 X - - X Mikkola & Niemi 2015b
Hamperinjoki N434 2015 4 436,80 X - - - Mikkola & Niemi 2016a
Toivakanlehto N434 2015 3 430,50 X - - - Mikkola & Niemi 2016a
Viidansuo N434 2015 3 391,50 X - - - Mikkola & Niemi 2016b
Lammuste N434 2015 4 606,80 X X X X Solismaa ja muut 2016
Harjujärvensuo N431 2016 6 892,90 X - - - ----
Lohkolinja- 
kangas

N521 2016 3 302,80 X - - X Mikkola & Niemi 2016c

58 7679,25

Kohde 

    
Targ

et  

Kartt
alehti 

     
     

    
Map sh

eet

Vuosi   
                

  

    
Year Reikien lk

m
     

     

    
No. O

f h
oles

Yhte
isp

itu
us  

    
Tota

l le
ngth

Magneetti
nen    

  

    
Magnetic

Johta
vuus  

    
Resis

tiv
ity

Vara
utu

vuus  
    

    
Charg

eabilit
y

Painovoim
a  

       

    
Gra

vim
etry

Viit
e 

    
Refe

re
nce

Kuva 3. Tutkimustyöntekijät Urho Tolonen (vas.) ja Hannu Repo kairaamassa GTK:n GM-150-kairakoneella  
Kangasniemen Tupessa huhtikuussa 2013. Kuva: Perttu Mikkola, GTK.
Fig. 3. Research assistants Urho Tolonen (left) and Hannu Repo operating GTK’s GM-150 drilling rig in Tuppi, Kangasniemi, 
in April 2013. Photo: Perttu Mikkola, GTK.
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2.4 Pro gradu -yhteistyöt

Hankkeen aikana kerätystä tutkimusmateriaalis-
ta on laadittu neljä pro gradu -työtä yhteistyössä 
eri yliopistojen kanssa. Sini Halonen (2015, Oulun 
yliopisto) tutki työssään Jyväskylän koillispuolel-
la sijaitsevan Hiekkapohjan alueen vanhastaan 
tunnettuja mineralisaatioita sekä sitä, muodosta-
vatko ne mahdollisesti yhden suuremman hydro-
termisen systeemin. Krista Mönkäre (2016, Turun 
yliopisto) tutki gradussaan alueen vulkaniittiyk-
siköiden geokemiallisia piirteitä sekä niiden rin-
nastettavuutta Tampereen ja Hämeen alueen vul-

kaniittiyksiköihin. Ville Kallion (Oulun yliopisto) 
opinnäytteen aiheena on Muuramen lounaispuo-
lella sijaitseva Suolikon Pb-Zn-mineralisaatio. 
Työn tavoitteina on kuvata kyseinen pitkään tun-
nettu mutta aiemmin vain pintapuolisesti tutkittu 
pieni esiintymä ja arvioida sen syntymekanismia. 
Ville Virtanen (Helsingin yliopisto) keskittyy pet-
rologiaan painottuvassa opinnäytteessään Saari-
järven seurueen eri intruusioiden petrografiaan, 
mineralogiaan ja geokemiaan.

2.5 Aineiston tallennusmenetelmät ja arkistointi 

Kaikki paljastuma- ja lohkarehavainnot on tallen-
nettu GTK:n Kapalo-sovellusta käyttäen, pääosin 
jo kentällä maastotallenninta käyttäen, ja siirret-
ty GTK:n havaintotietokantaan, kuten myös GTK:n 
Kairalogger-sovellusta käyttäen raportoidut kai-
rasydämet. Iskupora-aineisto tallennettiin Pikku-
Maapeli-sovelluksella. Niistä paljastumanäytteis-
tä, joista teetettiin hie ja/tai analyysi, toimitetaan 
projektin päätyttyä palat Lopen arkistoon. Samoin 
kaikki kairasydämet on joko jo toimitettu Lopelle 
tai toimitetaan sinne. Teetetyt hieet arkistoidaan 
Kuopion hiearkistoon. Paljastumahavaintoihin liit-
tyvät kuvat ja kairasydämistä otetut valokuvat on 
siirretty GTK:n keskitettyyn valokuva-arkistoon.

Kairauskohteilla suoritettujen geofysiikan 
maastomittausten mittaustulokset tallenne-
taan valtakunnalliseen geofysiikan tietokantaan. 

APV-mittausaineisto liitetään GTK:n valtakun-
nalliseen APV-rekisteriin.

Liitteen 1 kallioperäkarttaa tullaan käyttä-
mään maanlaajuisen digitaalisen kallioperä-
kartan (Suomen Kallioperä − DigiKP) päivit-
tämiseen alueelta. Päivitykseen käytettävä 
aineisto on paikoin mittakaavan vuoksi tar-
kempi kuin painetun liitekartan aineisto, esi-
merkiksi Hollan rautamuodostuma esitetään 
digitaalisessa kartassa alueena. Tässä raportis-
sa kuvattujen kallioperäyksiköiden perusteella 
päivitetään puolestaan geologista yksikkötieto-
kantaa (FINSTRATI). Tässä raportissa syväkivet 
on nimetty IUGS:n suositusten mukaisesti (Le 
Maitre 2002) ja vulkaniitit pääasiassa kemial-
lisen koostumuksensa sekä osin mineraalien ja  
rakenteidensa perusteella. Sedimenttikivet  

2.3.3 Geofysiikan mittaukset

Tammikuun 2013 ja toukokuun 2016 välisenä ai-
kana hankkeen tutkimusalueen länsiosassa teh-
tiin alueellisia painovoimamittauksia (APV) noin 
500 metrin pistevälillä. Yhteensä mitattiin 8 924 
pistettä. Osa suunnitelluista pisteistä jäi mittaa-
matta järvien heikon jäätilanteen vuoksi. Mitta-
uksilla laajennettiin jo 80-luvun alkupuoliskolla 
tutkimusalueen itäosissa tehtyjä APV-mittauksia 
länteen, KKJ-karttalehtien 3211 ja 3212 alueille. 
Mittaukset tehtiin Scintrex CG5 -gravimetreil-
la ja havaintopisteet paikannettiin VRS-GPS:llä 
käyttäen Javadin, Triumphin ja Leican vastaan-
ottimia. Havaintopisteiden korkeuden määrityk-
seen hyödynnettiin myös laserkeilausaineistoa 
erityisesti niissä tapauksissa, joissa satelliit-
tipaikannuksella mitattua korkeutta ei voitu 
pitää luotettavana. Liitteeseen 4 APV-aineis-

ton Bouguer-anomalia interpoloitiin 200 m:n  
solukoolla. Aineiston pienet aukot on täytetty 
interpoloinnissa, mutta joillekin harvaan mi-
tatuille järvialueille interpolointia ei ole tehty.  
Liitettä 5 varten laskettiin alueellisen paino- 
voimamittauksen Bouguer-anomaliasta resi-
duaali eli jäännösanomalia, joka kuvaa tiheyden 
paikallista vaihtelua, ei laajoja alueellisia piir-
teitä. Tämä laskettiin vähentämällä mitatusta 
painovoimakentästä 3 000 m ylöspäin jatkettu 
painovoimakenttä.

Vaihtelevan laajuisia profiilimuotoisia geofy-
siikan mittauksia tehtiin yhtä lukuun ottamat-
ta kaikilla kairauskohteilla. Kohteilla tehtiin 
magneettisia, painovoima-, sähkömagneettisia 
ja IP-mittauksia mm. kohteiden tavoitteiden ja 
kivilajien mukaan(taulukko 2). Kunkin kohteen 
mittauksia ja tulkintoja kuvataan tarkemmin 
kohteista laadituissa kairausraporteissa. 



17

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 227 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 227, 2016 
 Jyväskylän seudun kallioperä    

puolestaan pääasiassa North American Geologi-
cal Map Data Modelin (NADM) mukaisesti. Etu-

liitettä meta ei ole käytetty, koska kaikki alueen 
kivilajit ovat jossain määrin metamorfoituneita.

3 ALUEEN GEOLOGISET YLEISPIIRTEET JA YKSIKKÖJAKO

Lyhyt yhteenveto alueen kivilajiyksiköistä on esi-
tetty taulukossa 3. Tutkimusalue sijaitsee Kes-
ki-Suomen granitoidikompleksin ja sitä etelässä 
reunustavien vulkaniittijaksojen ja eriasteises-
ti osittaissulaneiden paragneissien raja-alueella 
(kuva 1). Varsinaisen Keski-Suomen kompleksin 
etelärajaksi alueella määritettiin lounais-koillis-
suuntainen Leivonmäen hiertovyöhyke. Etelä-
puolella vaihtelevan kokoisina alueina esiintyvät 
paragneissit kuuluvat Pirkanmaan migmatiittiseu-
rueeseen, ja pääosa niistä on yksikön nimen mu-
kaisesti osittaissulaneita. Kangasniemen gra-
nodioriitti sisältää näitä paragneissejä paikoin 
runsainakin sulkeumina. Yksikköön kuuluu myös 
hyvin säilyneitä grauvakkavaltaisia osia, eten-
kin etelässä Tammijärven alueella. Pirkanmaan 
migmatiittiseurueen jako litodeemeihin perustuu 
eroihin osittaissulamisen asteessa ja mustaliuske-
välikerrosten vaihtelevassa esiintymisessä. Ala-
Siilin mafiset vulkaniitit edustavat Etelä-Savon 
koostumukseltaan pikriittistä vulkanismia. Tut-
kimusalueen pohjoislaidan paragneissit on liitetty 
Keski-Suomen granitoidikompleksin tarkemmin 
määrittelemättömään litodeemiin.

Leivonmäen hiertovyöhykkeen eteläpuolella 
pääosa granitoideista kuuluu Pirkanmaan syvä-
kiviseurueeseen liitettyyn Kangasniemen gran-
odioriittilitodeemiin, joka on hieman Jyväskylän 
seuruetta vanhempi (n. 1 895 Ma, Hannu Huhma, 
kirjallinen tiedonanto 2015, Kallio 1986). Pirkan-
maan syväkiviseurueeseen kuuluu myös pienialai-
sia, tarkemmin määrittelemättömiä tonaliitteja, 
kvartsidioriitteja ja dioriitteja. 

Pääosa tutkimusalueen vulkaniiteista sijoittuu 
Kärkistensalmelta Leivonmäen kautta Hankasal-
men aseman eteläpuolelle jatkuvaan, myöhempi-
en siirrosten ja intruusioiden pilkkomaan jonoon. 
Primäärirakenteet ovat paikoin säilyneet hyvin, 
mutta toisin paikoin ne ovat täysin tuhoutuneet 
deformaation ja metamorfoosin seurauksena. Yh-
tenäisemmistä vulkaniittialueista on muodostettu 
Makkolan seurue, joka koostuu pääosin felsisistä ja 
intermediäärisistä vulkaniiteista. Ikämääritysten 
perusteella vulkaniitit ovat purkautuneet 20 mil-
joonan vuoden kuluessa (1 895–1 875 Ma, Hannu 
Huhma, kirjallinen tiedonanto). Pienemmät ja ha-
janaisemmat vulkaniittialueet on sijoitettu eri yk-

siköihin tarkemmin määrittelemättöminä litodee-
meina. Makkolan seurueeseen on yhdistetty myös 
niihin maantieteellisesti läheisesti liittyvät ja ikä-
määritysten perusteella samanikäiset kvartsidio-
riittiset intruusiot, jotka muodostavat seurueeseen 
Lammusteen litodeemin. Vammalan seurueeseen 
tutkimusalueelta on sisällytetty sen itälaidalla Pir-
kanmaan migmatiittiseurueeseen tai Pirkanmaan 
intrusiiviseurueeseen tunkeutuvat gabrot ja ultra-
mafiset intruusiot tai niiden kappaleet. 

Nimensä mukaisesti Keski-Suomen granitoidi-
kompleksi koostuu pääasiassa erilaisista granitoi-
deista, joiden seassa esiintyy pinta-alaltaan pie-
nempinä alueina sekä emäksisempiä syväkiviä että 
pintasyntyisiä kivilajeja. Kompleksiin kuuluvista 
syväkivilajeista on muodostettu kaksi suurempaa 
seuruetta: Jyväskylän ja Oittilan. Ensin mainittu 
on pääosin sama ryhmä kuin Nirosen (2003) ”Syn-
kinemaattiset granitoidit”, ja se on edelleen jaettu 
kahteen litodeemiin: Muuramen granitoideihin ja 
Vaajakosken kvartsidioriittiin. Muuramen grani-
toidit ovat alueen länsi- ja pohjoisosien yleisimpiä 
kiviä: porfyyrisiä ja jossain määrin deformoitunei-
ta graniitteja ja granodioriitteja. Muuramen grani-
toideihin rinnastettuja pieniä intruusioita tunkeu-
tuu paikoin myös Kangasniemen granodioriittiin. 
Vaajakosken kvartsidioriitit ovat samanikäisiä ja 
rakenteiltaan hyvin samankaltaisia kuin Muura-
men granitoidit ja edustavat saman magmaattisen 
tapahtuman emäksisempiä jäseniä. Oittilan seu-
rue muodostettiin Jyväskylän seuruetta juonina ja 
intruusioina leikkaavista nuoremmista graniiteis-
ta ja granodioriiteista, jotka tyypillisesti ovat mel-
ko leukokraattisia. Jyväskylän seurueen kivien iät 
vaihtelevat hyvin vähän ja ovat 1 885–1 880 Ma, ja 
Oittilan seurueen kivien iät puolestaan ovat noin  
1 875 Ma (Rämö ja muut 2001, Hannu Huhma, kir-
jallinen tiedonanto 2015, tekijöiden julkaisematon 
aineisto). 

Paikoin pyrokseenia sisältävät ja kalimaasälpä-
porfyyriset suuntautumattomat Puulan graniitit ja 
kvartsimontsoniitit muodostavat niihin liittyvien 
pienialaisempien Istrualan dioriittien kanssa bi-
modaalisen Saarijärven seurueen. Nirosen (2003) 
terminologiassa tämä seurue tunnetaan nimellä 
”post-kinemaattinen”. Seurueen kivien paikal-
leen asettumista ovat ohjanneet suuret kuoren 
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mittakaavan heikkousvyöhykkeet (esim. Nikkilä 
ja muut 2016). Ikämääritysten perusteella seuru-
een ikä alueella on 1 885–1 875 Ma (Rämö ja muut 
2001, Hannu Huhma, kirjallinen tiedonanto 2015, 
2016). Keski-Suomen kompleksin alueella tavat-
tavat Rutalahden peridotiitit ovat jossain määrin 
samankaltaisia kuin Vammalan seurueen perido-

tiitit mutta alueellisia rakenteita leikkaavan esiin-
tymistapansa perusteella niitä myöhäisempiä. 
Tutkimusalueen nuorimpia kiviä ovat luode-kaak-
koissuuntaiset Kuisaaren seurueen diabaasit, jotka 
liittyvät Kaakkois-Suomen mesoproterotsooiseen 
rapakivimagmatismiin.

4 PIRKANMAAN MIGMATIITTISEURUE

4.1 Pirkanmaan migmatiittiseurueen määrittelemättömät migmatiittiset paragneissit

Pirkanmaan migmatiittiseurueeseen kuuluvia 
tyypillisesti voimakkaasti sulaneita paragneissejä 
on runsaimmin tutkimusalueen poikki kulkevi-
en vulkaniittijaksojen kaakkoispuolella ja etenkin 
aivan tutkimusalueen itälaidassa (liite 1, kuva 4). 
Paragneissejä on myös Pirkanmaan intrusiivi-
seurueen kivissä vaihtelevan kokoisina alueina ja 
sulkeumina. Niiden esiintymisalueiden laajuuden 
arviointiin liittyy edelleen epävarmuutta, sillä ne 
ovat pääosin huonosti paljastuneita ja ne eivät eroa 
geofysikaalisilta ominaisuuksiltaan ympäröivis-
tä granitoideista. Kangasniemen alueelta otetusta 
ikänäytteestä analysoitujen detritaalisten zirko-
nien ikä on pääasiassa 2 000–1 900 Ma, ja selvänä 
erona jäljempänä esiteltävään Rusalansuon lito-
deemin kiviin on arkeeisten kiteiden puuttuminen 
(Mikkola, julkaisematon tieto). Migmatisaation 
ikä näytteessä on noin 1 885 Ma eli hieman parag-
neissejä ympäröivien syväkivien kiteytymisikää 
nuorempi mutta virhemarginaalien rajoissa sama. 
Tyypillisin migmatiittirakenne on raitaisuus, joka 
useimmiten on voimakkaasti poimuttunut (kuvat 
5A, B). Migmatiittistenkin paragneissien paleo-
someissa on paikoin nähtävissä koostumusvaih-
telua, joka edustanee alkuperäisen sedimentin 
koostumusvaihtelua. Hiekkaisemmat kerrokset 
ovat tyypillisesti niukemmin sulaneita kuin savi-
semmat kerrokset. 

Paragneissien raekoko vaihtelee hienorakeises-
ta keskirakeiseen ja keskirakeiset edustavat run-

saasti neosomia sisältäviä migmatisoituneita ki-
viä. Paragneissit koostuvat pääasiassa kvartsista, 
plagioklaasista ja biotiitista, ja osassa näytteitä on 
kalimaasälpää. Indeksimineraaleista granaattia ja 
sillimaniittia tavataan harvakseltaan, kordieriit-
tia lähinnä migmaattisissa näytteissä ja ortopy-
rokseenia harvoin. Joissain hieman matalamman  
metamorfoosiasteen näytteissä esiintyy myös 
stauroliittia. Havaittuja aksessorisia mineraaleja 
ovat muskoviitti, titaniitti, apatiitti, karbonaat-
ti, magnetiitti, ilmeniitti, magneettikiisu, py-
riitti, kuparikiisu, grafiitti, monatsiitti ja zirkoni.  
Granaatti on koostumukseltaan rautarikasta 
(XFe≈0,70–0,75) ja plagioklaasi oligoklaasia–an-
desiinia (An 20–40). Joissakin näytteissä, jotka 
eivät petrografialtaan eroa muista paragneisseis-
tä, on erikoisen korkean anortiittipitoisuuden 
plagioklaasia, bytowniittia (An 83–87). Paljastu-
mahavainnoinnin perusteella granaattiporfyrob-
lastit ovat osin omamuotoisia tai vierasmuotoisia 
ja esiintyvät useimmiten epätasaisesti jakautunei-
na keskittyneinä kerroksiin tai sulkeumiin, joissa 
esiintyy runsaammin tummia mineraaleja. Run-
saasti migmaattisissa kivissä ei kuitenkaan voida 
erottaa varsinaista melanosomia, vaan granaatti 
on seoskivessä biotiitin yhteydessä. Kordieriitti, 
stauroliitti ja ortopyrokseeni ovat pääasiassa tun-
nistettavissa vain mikroskooppisesti.
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Kuva 5. A) Poimuttunutta granaattipitoista migmatiittista paragneissiä havaintokohteella ASM$-2012-168 
(N4332G, E=470 921, N=6871 896). Näkyvissä myös ohuita vihertäviä kalkkisilikaattisia välikerroksia. Kom-
passin pituus 12 cm. Kuva Antti Mäkelä, GTK. B) Migmatiittista paragneissiä havaintokohteella KK4$-2012-818 
(N4332F, E=469 963, N=6879 068). Kuvan vasemmassa alakulmassa Vammalan seurueeseen kuuluvaa gabroa 
sulkeumina. Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Kallioperäkartoituskurssi, GTK. C) Migmatiittinen paragneissi ha-
vaintokohteelta KRRO-2015-2.1 (N4344G, E=495 882, N=6898 678). Granaattiporfyroblasti (GRAN) plagioklaa-
si-kordieriitti-kvartsi-biotiitti-ilmeniitti-grafiittiperusmassassa. Tasopolarisoitu valo. Kuva: Ilona Romu, GTK. 
D) Migmaattinen paragneissi havaintokohteelta KRRO-2015-19 (N4331H, E=470 399, N=6868 532). Granaatti- 
(GRAN) ja ortopyrokseeniporfyroblasteja (ORPY) plagioklaasi-kordieriitti-biotiitti-sillimaniittiperusmassassa. 
Tasopolaroitu valo. Kuva: Ilona Romu, GTK.
Fig. 5. A) Folded garnet-bearing migmatitic paragneiss at observation location ASM$-2012-168. Also visible are thin 
calc-silicate interbeds. Length of the compass 12 cm. Photo: Antti Mäkelä, GTK. B) Migmatitic paragneiss at observation 
location KK4$-2012-818. In the lower left corner, gabbro inclusions belonging to the Vammala suite. Length of the com-
pass 12 cm. Photo: Bedrock mapping course, GTK. C) Migmatitic paragneiss from observation location KRRO-2015-2. 
Garnet porphyroblast (GRAN) in plagioclase-cordierite-quartz-biotite-ilmenite-graphite ground mass. Plane-polarized 
light. Photo Ilona Romu, GTK. D) Migmatitic paragneiss from observation location KRRO-2015-19. Garnet (GRAN) and 
orthopyroxene (ORPY) porphyroblasts in plagioclase-cordierite-biotite-sillimanite ground mass. Plane-polarized light. 
Photo Ilona Romu, GTK.

4.2 Tammijärven grauvakka

Leivonmäen ja Tammijärven välisellä alueel-
la kallioperä koostuu pääosin hyvin säilyneis-
tä grauvakoista ja niissä vaihtelevan paksuisi-
na välikerroksina esiintyvistä mustaliuskeista ja 
konglomeraateista. Tätä sedimenttiyksikköä tut-
kimusalueen etelälaidalla on perusteellisesti tut-
kinut Karppanen (1970), joka jakoi sen useisiin 
alityyppeihin ja sisällytti kyseisten sedimenttien 

lisäksi niiden luoteispuolella sijaitsevat vulkaa-
niset yksiköt samaan Tammijärven kompleksiin. 
Tässä raportissa näistä hyvin säilyneistä sedimen-
teistä on muodostettu Tammijärven grauvakkalito-
deemi. Yksikön sisällyttämistä Pirkanmaan mig-
matiittiseurueeseen tukevat mm. kivien sisältämät 
mustaliuskevälikerrokset ja niiden etelän puolei-
siin migmatiittisiin kiviin luonteeltaan vaihettuva 
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kontakti. Lisäksi niistä otetussa iänmääritysnäyt-
teessä ei ollut yhtään Makkolan seurueen (1 895–1 
875 Ma) ikäistä detritaalista zirkonia (Mikkola, jul-
kaisematon tieto). Pääosa detritaalisiksi tulkituista 
zirkoneista on iältään 2 030–1 930 Ma, ja pienempi 
populaatio on neoarkeeisia (n. 2 700 Ma); jakauma 
vastaa Pirkanmaan seurueen näytteiden vastaavaa 
(Lahtinen ja muut 2009). Grauvakat eivät toden-
näköisesti ole myöskään pohjoispuolisten Mak-
kolan seurueen vulkaniittien kerrostumisalusta, 
koska niissä ei ole tavattu vulkaniitteihin liittyviä 

juonia. Vyöhykkeen pohjoisosien alhaisempi me-
tamorfoosiaste viittaa siihen, että luoteispuolen 
siirroskontaktissa on myös merkittävä vertikaali-
komponentti vasenkätisen kulkusiirtymän lisäksi.

Grauvakkana kartalle merkityt kivet ovat usein 
melko massiivisia, kerrokset ovat tyypillisesti 
muutamien kymmenien senttimetrien paksui-
sia ja liuskeisuuden voimakkuus on kohtalainen. 
Grauvakoista konglomeraatteihin on havaittavis-
sa vaihettuva sarja, jossa klastien koko ja määrä 
korreloivat, niin että koon kasvaessa myös määrä  

Kuva 6. A) Leivonmäen alueen hyvin säilynyttä grauvakkaa havaintokohteella PIM$-2013-268 (N4331A, E= 
452 612, N=6860 802). Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. B) Noin 5 mm halkaisijaltaan 
olevia kivilajiklasteja sisältävän konglomeraattisen ja hienompirakeisten kerrosten kontakti havaintokohtee-
lla TOS$-2014-202 (N4313E, E= 445 781, N= 6860 393). Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. 
C) Runsaasti klasteja sisältävä, voimakkaasti venynyt konglomeraattinäyte havaintokohteelta TOS$-2014-89 
(N4331A, E=452 029, N=6862 540). Näytteen korkeus n. 7 cm. Kuva: Jouko Ranua, GTK. D) Voimakkaasti liuskeista 
ja rapaumapinnaltaan ruosteista mustaliusketta havaintokohteella PIM$-2013-270. (N4313G, E=451 788, N=6859 
652) Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Perttu Mikkola, GTK.
Fig. 6. A) Well-preserved greywacke of the Leivonmäki area at observation location PIM$-2013-268. Scale bar with cm 
scale. Photo: Perttu Mikkola, GTK. B) Contact between conglomerate containing ca. 5 mm angular lithic fragments and 
finer-grained beds at observation location TOS$-2014-202. Scale bar with cm scale. Photo Perttu Mikkola, GTK. C) Con-
glomerate sample containing abundant clasts and displaying strong lineation from observation location TOS$-2014-89. 
Height of the sample ca. 7 cm. Photo: Jouko Ranua, GTK. D) Strongly schistose black schist with typical rusty weathering 
surface at observation location PIM$-2013-270. Scale bar with cm scale. Photo: Perttu Mikkola, GTK.
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kasvaa. Karkeammat konglomeraatitkin ovat kui-
tenkin matriksikannatteisia (kuvat 6A, B, C). Pai-
koin välikerroksina esiintyy myös paraliuskeita, 
jotka ovat alun perin olleet hienorakeisempia pe-
liittisiä kerroksia. Mineraaliklastit ovat tyypillises-
ti plagioklaasia ja kvartsia, ja liittisissä klasteissa 
on sekä granitoideja että hapanta-intermediää-
ristä vulkaniittia. Grauvakoiden ja konglomeraat-
tien hienorakeinen (< 0,1 mm) granoblastis-lepi-
doblastinen perusmassa koostuu plagioklaasista, 
kvartsista ja biotiitista.

Mustaliuskekerrokset on piirretty kartalle pää-
osin niiden muodostamien vaihtelevan voimak-
kuisten magneettisuus- ja johtavuusanomalioiden 
perusteella. Useimmat näistä anomalioista ovat 
kapeita, nauhamaisia, mutta osa puolestaan laaja-
alaisempia, läiskämäisiä, heijastellen mahdolli-
sesti poimutusta. Mustaliuskepaljastumia tunne-
taan tutkimusalueelta vain muutamia, ja niillä kivi 
on voimakkaan liuskeista ja rapaumapinnaltaan 
ruosteista (kuva 6D). Magneetti- ja rikkikiisua on 
tyypillisesti heikkona pirotteena. 

4.3 Rusalansuon grauvakka

Rusalansuon grauvakkaan on tutkimusalueelta si-
sällytetty kaksi erillistä aluetta, Rusalansuo Piek-
sämäen kaupungin luoteispuolelta ja Lapaskangas 
Kangasniemen kirkonkylältä (kuva 4). Yhteistä 
näille alueille on kivilajisto, joka koostuu täysin 
migmatisoitumattomista tai hyvin niukasti mig-
matisoituneista sedimenteistä. Litodeemin tarkka 
suhde Pirkanmaan seurueeseen on avoin, ja sen 
selvittäminen vaatisi mm. useampien ikänäyt-
teiden ottamista. On mahdollista, että litodeemi 
rinnastuu Tammijärven grauvakkaan, mutta sel-
vänä erona litodeemien välillä on mustaliuskeiden 
puuttuminen Rusalansuon grauvakan alueelta.

4.3.1 Rusalansuo

Tutkimusalueen koilliskulmaan piirretty migma-
tisoitumattomien metasedimenttien alue (liite 
1) perustuu pääosin tutkimusalueen ulkopuolella 
tehtyihin kallioperähavaintoihin (Mikkola ja muut 
2016) ja geofysiikan tulkintaan, sillä kyseinen alue 
on tutkimusalueen huonoiten paljastunutta. Ru-
salansuon litodeemiin kuuluvat kivilajit erottuvat 
magneettisella kartalla ympäristöstään matalan ja 
tasaisen magneettisuutensa takia. Pääkivilajeina  
tavataan grauvakkaa ja grauvakkaliusketta, joissa 
on vaihtelevan paksuisia konglomeraattiväliker-
roksia (kuva 7A). Mineralogialtaan ja ulkoasultaan  

Kuva 7. A) Konglomeraattisen välikerroksen ja grauvakan siirrostunut kontakti Rusalansuolla havaintokohteella 
PIM$-2014-45 (N5212A, E=500 947, N=6919 423). Mittakaavassa cm-asteikko. Huomioi, että valokuva on liitteen 
2 ulkopuoliselta alueelta. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. B) Niukasti migmatisoitunutta paraliusketta, jossa kaksi 
budinoitunutta tummanvihreää kalkkisilikaattivälikerrosta sekä niiden välissä pegmatiittijuoni Lapaskankaa-
lla havaintokohteella ASM$-2012-250 (N4334A, E=481 295, N=6875 339). Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Perttu  
Mikkola, GTK.
Fig. 7. A) Faulted contact between a conglomerate interbed and greywacke in Rusalansuo at observation location PIM$-
2014-45. Scale bar with cm scale. Note that the photo is from outside the area covered by Appendix map 2. Photo: Perttu 
Mikkola, GTK. B) Weakly migmatized paraschist hosting two greenish boudinaged calc-silicate interbeds and a pegmatite 
dyke between them in Lapaskangas at observation location ASM$-2012-250. Length of the compass 12 cm. Photo: Perttu 
Mikkola, GTK.
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Rusalansuon sedimenttikivet muistuttavat Lei-
vonmäen vastaavia. Rusalansuolta otetusta ikä-
näytteestä analysoitujen zirkonien ikäjakauma 
on hyvin samankaltainen Leivonmäeltä otetun 
näytteen kanssa: pääosa zirkoneista on iältään  
1 930–2 030 Ma, ja niiden lisäksi erottuu arkeei-
nen populaatio, joka kyseisessä näytteessä on 
selvästi suurempi, n. 1/3 analysoiduista rakeista 
(Mikkola, julkaisematon tieto). Lohkolinjakan-
kaan magneettisiin anomalioihin kairattujen rei-
kien perusteella alueella on enemmän vulkaanisia/
subvulkaanisia kivilajeja (Mikkola & Niemi 2016c), 
kuin pelkkien paljastumahavaintojen perusteella 
oli oletettu (Mikkola ja muut 2016).

4.3.2 Lapaskangas

Kangasniemen kirkonkylän pohjoisosien vallitseva 
kivilaji on lähes migmatisoitumaton paraliuske-

grauvakka, jossa esiintyy runsaasti kalkkisilikaat-
tivälikerroksia ja erilaisia juonia, jotka vaihtelevat 
koostumukseltaan granitoideista diabaaseihin. 
Salmenkylän gabro tunkeutuu eteläosiltaan näihin 
sedimentteihin ja sen aiheuttama kontaktimeta-
morfoosi voi olla syy alueen migmatisaatioon, joka 
kuitenkin on selvästi niukempaa kuin migmatiit-
tisten paragneissien alueella (vertaa kuvat 7B, 5A, 
B). Kivien neosomi on koostumukseltaan trondh-
jemiittista, ja sitä on vain muutama prosentti ki-
vessä. Detritaalisten zirkonien jakauman suhteen 
Lapaskankaan näyte on hyvin samankaltainen 
kuin Rusalansuon ja Tammijärven grauvakoista 
otetut näytteet: pääosa detritaalisista rakeista on 
iältään 1 920–2 100 Ma ja niiden lisäksi joukossa on 
neoarkeeinen populaatio (Mikkola, julkaisematon 
tieto). Lapaskankaan alueen kivet on sisällytetty 
Rusalansuon litodeemiin.

4.4 Pirkanmaan migmatiittiseurueen määrittelemättömät vulkaniitit

Pirkanmaan migmatiittiseurueeseen kuuluvia in-
termediäärisiä vulkaniitteja on kartalla esitetty 
alueena kahdessa kohtaa, Rusalansuon grauvakan 
sisällä, aivan alueen koilliskulmassa (liite 1) ja Puu-
lan graniitin pohjoiskontaktin tuntumassa. Ensin 
mainitulla alueella ei vulkaniiteista tunneta yhtään 
paljastumaa ja tieto yksiköstä perustuukin yhteen 
kairareikään tutkimusalueen itäpuolella (Mikkola 
ja Niemi 2016c) ja magneettisen aineiston tulkin-
taan. Tämä koostumukseltaan melko homogeeni-
nen plagioklaasiporfyriitti on asultaan sen verran 
heterogeeninen, että se on tulkittavissa ilmeisen 
pintasyntyiseksi vulkaaniseksi yksiköksi (kuva 8A). 
Suonenjoen kartta-alueen puolella vastaavanlaista 

kiveä esiintyy muutamilla paljastumilla Rusalan-
suon grauvakassa ohuempina välikerroksina (Mik-
kola ja muut 2016). Puulan graniitin pohjoiskontak-
tissa muutamalla paljastumalla havaittu vulkaniitti 
on koostumukseltaan intermediäärisestä felsiseen 
vaihteleva, melko voimakkaasti deformoitunut ja 
jonkin verran muuttunut kivi, jossa ei primäärira-
kenteita ole tunnistettavissa. 

Muut kartalle merkittäväksi liian pienet esiinty-
misalueet ovat ohuita osueita migmatisoituneissa 
paragneisseissä esimerkiksi Tupen kairauskoh-
teella. Nämä voivat olla alun perin niin juonia kuin 
vulkaanisia välikerroksiakin, mutta primääriraken-
teiden puuttuessa asiaa ei voida varmuudella sanoa.

4.5 Ala-Siilin mafinen vulkaniitti

Pirkanmaan migmatiittiseurueeseen sisällytettyjä 
mafisia-ultramafisia vulkaniitteja esiintyy Ala-
Siilijärven ympäristössä aivan tutkimusalueen 
koilliskulmassa ja Kivisuon alueella Leivonmäellä 
(liite 1). Molemmat alueet ovat erittäin heikosti 
paljastuneita; Ala-Siilin alueelta tunnetaan vain 
yksi paljastuma ja pääosa aineistosta on kairasy-
dämistä (Mikkola ja muut 2014b). Kivisuon alueella 
paljastumia on puolen kymmentä, ja lisäksi yksik-
kö on tavattu Harjujärvensuon kairauksissa.

Ala-Siilin alueella yksikköön kuuluvat vulka-
niitit sijaitsevat Lammusteen kvartsidioriitti-
intruusion ja Pirkanmaan migmatiittiseurueen 

kontaktivyöhykkeessä ja voimakkaan hierron 
vuoksi ne ovat vahvasti liuskeisia (kuva 8B) ja bio-
tiittiutuneita ja muskoviittiutuneita. Kuitenkin 
havaittavissa on koostumusvaihtelua, joka lienee 
alkuperäistä kerroksellisuutta (kuva 8C). Ohuiden 
kalkkipitoisten välikerrosten olemassaolo viittaa 
vedenalaiseen purkausympäristöön. Ohuthiei-
den perusteella pääosa Ala-Siilin vulkaniiteista 
on lepidoblastisia biotiiti-amfiboliliuskeita, jois-
sa esiintyy usein myös kloriittia. Serpentiniittiä 
esiintyy ohuina välikerroksina. Plagioklaasia on 
säilynyt päämineraaliksi asti vain ohuissa koos-
tumukseltaan intermediäärissä välikerroksissa.
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Kivisuon alueella yksikölle tyypillinen rakenne on 
uraliittiporfyriitti, jota on havainnoitu sekä paljas-
tumilla että Harjujärvensuon kairarei’issä. Useim-
miten kiven rakenne on voimakkaasti hiertynyt, 
vaikka paremminkin säilyneitä osueita esiintyy 
(kuva 8D). Uraliittihajarakeiden määrän ja koon 
kerroksellisesta vaihtelusta sekä vähäisistä ohut-

kerroksellisista osueista päätellen myös nämä 
uraliittiporfyriitit ovat ainakin pääosin alkuperäl-
tään laavoja eivätkä puolipinnallisia intruusioita. 
Ohuthietutkimusten perusteella uraliittihajara-
keet eivät etenkään hiertyneemmissä osissa ole 
yksittäisiä sarvivälkekiteitä vaan sarvivälkkeen ja 
biotiitin muodostamia mineraalikasaumia hieno-

Kuva 8. A) Pirkanmaan migmatiittiseurueeseen kuuluvaa ulkoasultaan lievästi heterogeenistä intermediääristä 
vulkaniittia kairareiästä N5212016R1 (N5212A, E= 503 070, N=6918570). Laatikon leveys 1 m. Kuva: Mauri Luukko-
nen, GTK. B) Ainoa Ala-Siilin alueen vulkaniiteista tunnettu kalliopaljastuma Ylä-Siilijärvellä nimettömän saa-
ren rannassa havaintokohteella PIM$-2014-6 (N4433H, E=499 727, N=6912 304). Alkuperäisten koostumusero-
jen vuoksi osa kerroksista on rapautunut vedenpinnan korkeudella kokonaan pois muodostaen pieniä tunneleita 
vedenpinnan korkeudelle. Törmän korkeus vedenpinnasta n. 1 metri. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. C) Tyypillistä 
Ala-Siilin mafista ulkoasultaan ja koostumukseltaan vaihtelevaa vulkaniittia kairareiästä N4432014R2 (N4433G, 
E= 499 426, N= 6908 564). Laatikon leveys 1 m. Kuva: Mauri Luukkonen, GTK. D) Tyypillistä hiertynyttä (ylempi 
näyte) uraliittiporfyriittiä kairareiästä N4312016R12 Harjujärvensuolta (N4313G, E= 446 805, N= 6862 029). Alem-
pana heikommin deformoitunut osue samasta paikasta. Kairasydämien halkaisija 42 mm. Kuvat: Jouko Ranua, 
GTK.
Fig. 8. A) Intermediate volcanic rock of the Pirkanmaa migmatite suite with slightly heterogeneous texture from drill hole 
N5212016R1. Width of the box 1 m. Photo: Mauri Luukkonen, GTK. B) PIM$-2014-6. The only known outcrop of volcanic 
rocks from the Ala-Siili area at observation location PIM$-2014-6 on the shore of an island in Lake Ylä-Siili. Original com-
positional differences have led to the complete erosion of certain layers at the water level, resulting in miniature tunnels. 
Height of the bank ca. 1 m. Photo: Perttu Mikkola, GTK. C) Typical Ala-Siili mafic volcanic rock from drill hole N4432014R2 
displaying variable texture and composition. Width of the box 1 m. Photo: Mauri Luukkonen, GTK. D) Figure N4312016R12. 
Typical sheared (top) uraliteporphyrite from drill hole N4312016R12, Harjujärvensuo. The lower sample from the same 
location displays weaker deformation. Diameter of the core 42 mm. Photos: Jouko Ranua, GTK.



26

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 227 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 227, 2016 
Mikkola, P., Heilimo, E., Aatos, S., Ahven, M., Eskelinen, J., Halonen, S., Hartikainen, A., Kallio, V., Kousa, J., Luukas, J.,  
Makkonen, H., Mönkäre, K., Niemi, S., Nousiainen, M., Romu, I. ja Solismaa, S.

rakeisemmassa voimakkaasti liuskeisessa, erittäin 
hienorakeisessa perusmassassa, joka paikoin on 
muuttunut kokonaan sekundäärisiksi kiillemi-
neraaleiksi. Haapasuon kohteen (kuva 4) yhdes-
sä kairareiässä tähän yksikköön luetut vulkaniitit 
ovat täysin serpentiniittiytyneitä.

Kemialliselta koostumukseltaan Ala-Siilin  
mafiset vulkaniitit ovat emäksisiä, osin jopa ultra- 
emäksisiä pikriittittejä, ja niiden korkeat MgO-, 
Cr- ja Ni-pitoisuudet erottavat ne selvästi Mak-
kolan seurueen kalkkialkaalisista kaarityypin  
vulkaniiteista (liite 6).

5 MAKKOLAN SEURUE

Tutkimusalueen suurimmat vulkaniittialueet 
muodostavat epäjatkuvan nauhan tutkimusalu-
een lounaisosista kohti koillista (kuva 4). Monin 
paikoin pienehkön paljastuma- ja siitä johtuvan 
rajallisen havaintotiheyden takia mahdollisuuk-
sia stratigrafiseen lähestymistapaan ei alueella 
katsottu vielä olevan, vaan alueen vulkanogeeni-
sistä kivilajeista on muodostettu Makkolan seurue, 
jonka alle erilaiset tyypit on kuvattu litodeemei-
na. Makkolan seurueen kivet ovat paikoin hyvin 
säilyneitä mutta monin paikoin deformoituneet 
niin, että primäärirakenteita ei ole säilynyt. Kos-
ka merkittäviä eroja eri alueiden litologioissa tai 
kokokivikoostumuksissa ei ole (Mönkäre 2016) 
on viisi suurinta yhtenäistä, tai lähes yhtenäistä, 
aluetta, nimetty lähinnä esitysteknisistä syistä 
seuraavasti: 1) Kauppila 2) Halttula 3) Makkola  
4) Leivonmäki ja 5) Korospohja (kuva 4). Seurueen 
kivistä on Makkolan alueelta laadittu aiempiin 
GTK:n tutkimuksiin liittyen yksi pro gradu -työ 
(Ikävalko 1981a).

Eri alueilla toistuvat samat peruspiirteet, joita 
on pyritty tulkitsemaan niin hyvin, kuin se hei-
kon paljastuneisuuden ja deformaation vuoksi on 
mahdollista. Makkolan alue tutkimusalueen kes-
kivaiheilla on parhaiten säilynyt ja osin melko hy-
vin paljastunut alue, jonka perusteella on edelleen 
tulkittu muiden, voimakkaammin deformoitunei-
den ja metamorfoituneiden, sekä huonommin pal-
jastuneiden jaksojen kivilajeja ja niiden keskinäi-
siä suhteita. 

Hienorakeisia kerroksellisia, toisinaan lami-
naarisia, kerrallisia tai virtakerroksellisia tuffeja 
halkovat kerrosmyötäisinä juonina massamaiset 
porfyyrit. Paikoin tavataan ulkoasultaan moni-
muotoisia vulkaanisia breksioita, jotka on raken-
teensa puolesta tulkittu pyroklastisiksi breksioiksi 
ja lapillituffeiksi, vulkanogeenisiksi konglomeraa-
teiksi sekä massamaisen porfyyrin muodostamik-
si laavabreksioiksi, jolloin porfyyrinen laava on 
purkautunut pinnalle asti. Satunnaiset porfyyrien 
muodostamat painaumarakenteet voidaan tulkita 
syntyneeksi, kun erilaisia laavatunneleita ja virtoja 
muodostui osin vielä löyhään tuhkapatjaan ja sen 
päälle. 

Monitulkintaisimpia ovat satunnaiset lami-
naariset, virtakerrokselliset tuffit, joita syntyy 
vulkaanisessa ympäristössä sekä primääristi py-
roklastisten hyökyjen kerrostamina että uudelleen 
kerrostuneena erilaisten eroosioprosessien myötä. 
Koska on selvää, että vulkaanisissa ympäristöis-
sä tapahtuu jatkuvasti erilaisia massaliikuntoja ja 
eroosiota, käsitellään tässä yhteydessä laminaa-
risia kiviä muiden tuffien mukana. Topin suunta 
pyrittiin määrittämään kerrallisten rakenteiden 
sekä painaumarakenteiden perusteella. Suurin 
osa havainnoista antaa Makkolan alueella nuore-
nemissuunnaksi kaakon, mutta koska havainnot 
ovat vähäisiä ja poimurakenteet yleisiä, suuntaa 
ei voida pitää luotettavana eikä kerrostumispohjaa 
näin ollen voida myöskään nimetä stratigrafisen 
kerrosjärjestyksen määrittämiseksi. 

5.1 Mesiänmäen felsinen vulkaniitti

Felsisiä tuffeja tavataan laajempana yhtenäise-
nä vyöhykkeenä Makkolan jakson keskivaiheilla 
ja sen lisäksi kapeina välikerroksina emäksisissä 
tuffeissa (liite 1). Mesiänmäen felsisissä vulkanii-
teissa on useimmiten deformaation ja huonon pal-
jastuvuuden vuoksi mahdotonta varmasti erottaa 
laminaarista tuffia uudelleen kerrostuneesta la-
minaarisesta tuffiitista. Sen vuoksi yksikköön on 

yhdistetty kaikki laminaariset ja virtakerrokselli-
set, vulkaaniseen jaksoon läheisesti liittyvät kivet, 
erotuksena raitaisiin tai piirteettömiin tuffeihin.

Leikkaavina kivilajeina esiintyy kvartsisuoni-
tusta ja nuorempia leukograniitteja (kuva 9A). Ker-
rosmyötäisesti kulkevat tai loivasti liuskeisuutta  
leikkaavat subvulkaaniset porfyyrijuonet ovat 
yleisiä. Paikoin tavataan myös kapeita emäksisiä 
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juonia, joissa hajarakeita ei voi erottaa paljaal-
la silmällä. Tällaisten kerrosmyötäisten juonten 
tyyppipaikka on Makkola, jossa usealla paljastu-
malla nähdään juonten raidoittamia felsisiä tuffeja 
(kuva 9B). Toisinaan porfyyrit näyttävät tunkeu-
tuneen vielä löyhään tuhkaan, oletettavasti mel-
ko lähellä kerrostuman pintaa, ja muodostaneen 
erilaisia painaumarakenteita (kuva 9C). Lisäksi 

paikoin voidaan kivessä nähdä alkavan migma-
tisoitumisen merkkejä, kuten runsaasti kvartsia 
sisältäviä neosomiosueita ja -suonia, erityisesti 
sellaisilla alueilla, joissa vulkaniittijakso rajautuu 
nuorempaan granitoidi-intruusioon. 

Felsiset, pinnaltaan valkeaksi rapautuvat tuf-
fit (kuva 9D) koostuvat kvartsista, plagioklaa-
sista, kalimaasälvästä, kloriitista ja epidootista 

Kuva 9. A) Hapan, kerroksellinen ja poimuttunut vulkaniitti Toivakassa havaintokohteella JKL$-2012-72 
(N4332D, E=458 921, N=6878 383). Vulkaniittia leikkaavat kahden generaation leukograniittijuonet: liuskeisuu-
den suuntaiset budinoituneet ja poimuttuneet, pegmatiittiset juonet sekä poimuakselitasossa niitä leikkaavat 
pienirakeiset juonet raontäytteinä. Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Jouni Luukas, GTK. B) Felsiseen tuffiin ke-
rrosmyötäisesti tunkeutunut emäksinen juoni Makkolassa havaintokohteella KK4$-2012-702 (N4341E, E= 465 
302, N=6886 332). Vasaran varren pituus n. 60 cm. Kuva: Kallioperäkartoituskurssi, GTK. C) Kerroksellinen ja 
kerrallinen intermediäärinen tuffi, johon painuneena massamaisen plagioklaasiporfyriitin kappaleita Halttu-
lassa havaintokohteella MAAH-2013-253 (N4341D, E=459 955, N=6892 298). Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: 
Marjaana Ahven, GTK. D) Deformoitunut, pegmatiittijuonten läpitunkema Mesiänmäen tyyppinen hapan lapi-
llituffi Toivakassa havaintokohteella JKL$-2012-49 (N4332D, E=458 713, N=6879 571). Leikkaavat pegmatiittiset 
granitoidijuonet ja -osueet ovat tyypillisiä Toivakan seudun vulkaniiteissa. Mittakaavan pituus n. 15 cm. Kuva: 
Marjaana Ahven, GTK.
Fig. 9. A) Folded bedding of acidic volcanic rock in Toivakka at observation location JKL$-2012-72. The rock is crosscut by 
two generations of leucogranitic dykes: folded and boudinaged ones in the orientation of the layers, and fine-grained ones 
crosscutting fold axis planes. Length of the compass 12 cm. Photo: Jouni Luukas, GTK. B) Acidic tuff intruded by a basic sill 
in Makkola at observation location KK4$-2012-702. Length of the hammer´s handle 60 cm. Photo: Bedrock mapping field 
course, GTK. C) Load cast structure of massive plagioclase porphyry blocks in a bedded intermediate tuff in Halttula (obser-
vation location MAAH-2013-253). Scale with cm division. Photo: Marjaana Ahven, GTK. D) Mesiänmäki acidic lapilli-tuff 
in Toivakka at observation location JKL$-2012-49. The rock is visibly deformed and crosscut by leucogranitic pegmatite 
veins typical of the Toivakka area. Length of the scale bar ca. 15 cm. Photo: Marjaana Ahven, GTK.
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sekä vähäisissä määrin biotiitista, sarvivälkkees-
tä, apatiitista, kalsiitista ja magnetiitista. Pienil-
le kuopille rapautunut pinta voidaan tulkita vul-
kaaniseksi primääripiirteeksi, kuten manteleiksi/

huokostiloiksi tai muuttuneiksi heitteleiksi, jotka 
ohuthieessä näyttäytyvät kloriitti-epidootti-kal-
siitti-kvartsilinsseinä.

5.2 Teuraanmäen intermediäärinen vulkaniitti

Teuraanmäen intermediääriselle vulkaniitille tyypil-
liset tuffit ovat paikoin kidetuhkamaisia ja ker-
roksellisia, paikoin hienorakeisia ja piirteettömiä, 
lähes massamaisia kiviä (kuva 10A). Litodeemin 
muodostama vyöhyke alkaa idässä Kangasniemen 
pohjoisosista ja siirrostuu vasenkätisesti Leivon-
mäen hiertovyöhykkeessä Toivakan seudulla, jon-
ka länsipuolella yksikkö jatkuu Leivonmäeltä kohti 
Korospohjaa (liite 1).

Vulkaanisia breksioita tavataan välikerroksi-
na, ja etenkin Makkolan seudulla ne muodostavat 
kerrallisia pakkoja, joissa osin kulmikkaiden ki-
vilajikappaleiden koko vaihettuu senttimetriluo-
kasta jopa metrin mittaisiin kappaleisiin. Näiden 
pakkojen on tulkittu syntyneen pyroklastisten 
purkausten tuotteena, joskin uudelleen kiteytynyt 
tekstuuri on muuttanut alkuperäiset mikroskoop-
piset piirteet lähes tunnistamattomiksi. Kappaleet 
koostuvat lähinnä uraliitti- ja plagioklaasiporfyy-
riiteistä, ja felsiset piirteettömät fragmentit ovat 
harvinaisempia. Osa kappaleista on tekstuuriltaan 
syväkivimäisiä ja koostumukseltaan kvartsidio-
riittisia. Korospohjan eteläpuolella intermediää-
risessä-felsisessä tuhkamaisessa kivessä on ka-
pea kerros vulkanogeeniseksi konglomeraatiksi 
tulkittua kiveä, jossa vaihtelevan kokoiset, jos-
kin monomiktiset vaaleat kappaleet muodostavat  

kasaumia biotiittivaltaisessa perusmassassa (kuva 
10B). Huonon paljastuneisuuden vuoksi kerroksen 
paksuutta ei tiedetä, mutta sen ulkoasu poikkeaa 
selvästi pyroklastisina pidetyistä kivistä. Voimak-
kaasti budinoituneita karsivälikerroksia on tavattu 
muutamissa paikoin Korospohjan alueella (kuva 
10C). Makkolan alueella Teuraanmäen intermedi-
äärisissä vulkaniiteissa on vaihtelevan paksuisia 
mustaliuskevälikerroksia, joista ei tunneta paljas-
tumia mutta joita on lävistetty kairauksissa sekä 
Teurinsuon (Mikkola ja muut 2014a) että Kokonky-
län (Kohonen 1988b) alueilla. 

Intermediääristen kivien päämineraalit ovat 
plagioklaasi, sarvivälke, kvartsi ja kloriitti, ja ak-
sessorisina mineraaleina on identifioitu epidoot-
tia, pyrokseenia, kalsiittia, kalimaasälpää, al-
laniittia ja opaakkia (magnetiitti). Tekstuuri on 
polygoninen ja grano-lepidoblastinen. Lisäksi 
voidaan myös nähdä repaleisia linssimäisiä raken-
teita, joissa on polygonista kvartsia ja plagioklaa-
sia, kloriittia sekä kalsiittia (kuva 10D). Magne-
tiitti esiintyy usein omamuotoisena pirotteena 
(kuva 11A), ja sen vuoksi erityisesti juuri interme-
diääriset, melko piirteettömät tuffit aiheuttavat 
usein ympäristöönsä verrattuna voimakkaankin  
magneettisen anomalian. 

5.3 Oralan mafinen vulkaniitti

Oralan mafista vulkaniittia esiintyy pääasiassa Mak-
kolan ja Halttulan alueella, joiden lisäksi yksik-
köön on sisällytetty pieni alue Leivonmäeltä (liite 
1). Yksikön kivet ovat tyypillisesti laminaarisia tai 
raitaisia tuffeja, jotka usein sisältävät epidootti-
osueita ja -pahkuja. Vulkaniittia leikkaavat nuo-
ret leukograniitit ja kapeat kvartsisuonet, joilla 
on amfibolireunus. Vulkaaniset breksiat ovat tyy-
pillisiä etenkin Makkolan kylän läpi kulkevassa 
vyöhykkeessä, jossa ne muodostavat kohtuullisen 
hyvin säilyneitä kerrallisia tuffibreksioita lami-
naaristen kerrosten lomassa. Kappaleet koostuvat 
usein uraliitti- ja plagioklaasiporfyriiteistä (kuva 
11B), ja toisinaan mukana on myös felsisiä hie-
norakeisia pallosia ja kulmikkaita fragmentteja. 

Kappaleiden koko vaihtelee lapilleista pommei-
hin; kulmikkaat fragmentit ovat yleensä kooltaan 
pienempiä (kuva 11C). 

Emäksisten tuffien päämineraalit ovat amfi-
boli (kummingtoniitti ja sarvivälke), plagioklaasi, 
kloriitti ja biotiitti. Aksessorisina mineraaleina on 
kvartsia, epidoottia, titaniittia, apatiittia ja opaak-
keja. Paikoin kivessä on tasainen mutta heikko 
magnetiittipirote ja hiukan kiisuja. Mikroskoop-
pinen tekstuuri on usein grano-lepidoblastinen 
tai nematoblastinen. Felsisien kivien tapaan ha-
vaittiin ohuthietarkastelussa paremmin säily-
neissä kivissä mantelimaisia muotoja, jotka ovat 
täyttyneet viuhkamaisella epidootilla, kalsiitilla ja 
kvartsilla (kuva 11D). 
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Kuva 10. A) Heikosti kerroksellinen hapan-intermediäärinen kidetuffi, jossa voimakas liuskeisuus ja sensuun-
taisia leukogranitoidisuonia Makkolassa havaintokohteella MAAH-2015-9 (N4341G, E=472 141, N=6884 123). 
Kerrokset ovat loivasti poimuttuneet. Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Marjaana Ahven, GTK. B) Vulkaani-
nen konglomeraatti havaintokohteella ASM$-2014-484 (N4313C, E=434 856, N=6860 357). Valkeat pyöristyneet 
kappaleet vaikuttavat koostuvan felsisestä kidetuhkasta. Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Antti Mäkelä, GTK.  
C) Kalkkisilikaattisia budinoituneita välikerroksia ja ptygmaattisesti poimuttuneita leikkaavia leukograni-
ittisuonia deformoituneessa intermediäärisessä vulkaniitissa havaintokohteella PIM$-2013-240 (N4314A, 
E=430 496, N=6873 783). Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. D) Massamainen  plagioklaa-
siporfyriitti Makkolassa havaintokohteella KK4$-2012-703 (N4341E, E=465 237, N=6886 345). Lähes täysin  
saussuriittiutuneiden plagioklaasihajarakeiden lisäksi kivessä on kalsiittilinssejä (kuvassa) ja teräväreunaisia 
kvartsipallosia, jotka voidaan tulkita täyttyneiksi huokostiloiksi eli manteleiksi. Ristipolarisoitu valo. Kuva: 
Marjaana Ahven, GTK.
Fig. 10. A) Schistose crystal tuff with vague original bedding in Makkola (observation location MAAH-2015-9) and concor-
dant leucogranitoid veins, which are also gently folded. Scale with cm division. Photo: Marjaana Ahven, GTK. B) Volcanic 
conglomerate at observation location ASM$-2014-484. The light-coloured, rounded fragments appear to be clasts of aci-
dic crystal tuff. Length of the compass 12 cm. Photo: Antti Mäkelä, GTK. C) Boudinaged calc-silicate interbeds and ptygmatic 
leucogranite veins in deformed intermediate volcanic rock at observation location PIM$-2013-240. Scale with cm division. 
Photo: Perttu Mikkola, GTK. D) Massive plagioclase porphyry from Makkola (observation location KK4$-2012-703). In 
addition to fully saussuritized plagioclase phenocrysts, some calcite- and quartz-containing lenses are present. These can 
be interpreted as amygdales: vesicles filled with secondary minerals. Cross-polarized light. Photo: Marjaana Ahven, GTK.
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Kuva 11. A) Intermediäärinen-emäksinen laminaarinen tuffi Halttulassa havaintokohteelta MAAH-2012-207 
(N4342C, E=461 949, N=6897 487). Amfibolista, biotiitista, plagioklaasista, kvartsista ja epidootista koostuvassa 
nematoblastisessa perusmassassa esiintyy tasaisena heikkona pirotteena omamuotoista magnetiittia. Tasopola-
risoitu valo. Kuva: Marjaana Ahven, GTK. B) Kerroksellinen emäksinen vulkaniitti, jossa vuorottelevat litistynei-
tä fragmentteja sisältävät ja massamaiset kerrokset (havaintokohde JKL$-2013-44; N4313E, E=443 898, N=6861 
718). Litistyneet kappaleet ovat pääosin porfyyrisiä ja intermediäärisiä. Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Perttu 
Mikkola, GTK. C) Vaihtelevan kokoisia ja paikoin teräväreunaisia fragmentteja emäksisessä vulkaanisessa brek-
siassa Halttulassa havaintokohteella MAAH-2013-251 (N4341D, E=460 260, N=6892 343). Kuvan kookkain frag-
mentti on tekstuuriltaan syväkivimäinen, muut ovat uraliitti-plagioklaasiporfyyrisiä tai hienorakeisia felsisiä 
vulkaniitteja. Kivilaji on tulkittu pyroklastiseksi tuffibreksiaksi. Kolikoiden halkaisija 2 cm. Kuva: Marjaana Ah-
ven, GTK. D) Emäksinen laava Halttulasta havaintokohteelta HEKI-2012-204 (N4342E, E=466 346, N=6898201). 
Plagioklaasista, kloriitista ja amfibolista koostuvassa perusmassassa on kvartsilla, viuhkamaisella epidootilla ja 
kalsiitilla täyttyneitä manteleita. Ristipolarisoitu valo. Kuva: Marjaana Ahven, GTK.
Fig. 11. A) Laminar basic-intermediate tuff in Halttula (observation location MAAH-2012-207). The groundmass consists 
of amphibole, biotite, plagioclase, quartz and epidote, with evenly yet weakly disseminated euhedral magnetite. Plane-po-
larized light. Photo: Marjaana Ahven, GTK. B) Basic volcanic rock containing a bed of flattened blocks in Kivisuo (observa-
tion location JKL$-2013-44). The blocks are mainly porphyritic and intermediate in composition. Scale with cm division. 
Photo: Perttu Mikkola, GTK C) Basic volcanic breccia containing variably sized and locally sharp-edged fragments (obser-
vation location MAAH-2013-251, Halttula). The largest block has an igneous texture; others consist of uralite-plagioclase 
porphyry and fine-grained acidic tuff. The rock type is interpreted as a pyroclastic tuff-breccia. Diameter of the coins 2 cm. 
Photo: Marjaana Ahven, GTK. D) Basic lava from Halttula (observation location HEKI-2012-204). The groundmass of pla-
gioclase, chlorite and amphibole contains amygdaloids, filled with quartz, fan-shaped epidote and calcite. Cross-polarized 
light. Photo: Marjaana Ahven, GTK.
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5.4 Oralanmäen uraliittiporfyriitti

Uraliittiporfyyrisiä juonikiviä esiintyy koko tut-
kimusalueen laajuudelta, ja ne muodostavat pin-
ta-alaltaan merkittävän osan vulkaniittijaksoa 
(liite 1). Oralanmäen uraliittiporfyriitit leikkaavat 
suprakrustisten kivien liuskeisuutta heikosti tai 
tunkeutuvat niihin kerrosmyötäisinä juonina (ku-
vat 12A, B). Puhtaasti uraliittiporfyyristen kivien 

lisäksi litodeemiin kuuluu myös plagioklaasi-ura-
liittiporfyriittejä. Uraliittiporfyriittiä on usein py-
roklastisissa breksioissa riekaleisina fragmenttei-
na ja pyöristyneinä kappaleina. Osa porfyriiteistä 
on saattanut purkautua laavavirtana pinnalle. 
Tähän viittaavat sekä massamaisissa uraliittipor-
fyriiteissä havaitut (joskin epäselvät) patjamaiset 

Kuva 12. A) Massamainen uraliittiporfyriitti Makkolassa havaintokohteella MAAH-2012-7 (N4341E, E=466 656, 
N=6886 951). Uraliittiutuneiden pyrokseenihajarakeiden koko ja määrä vaihtelevat suuresti paljastumamittakaa-
vassa. Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Marjaana Ahven, GTK. B) Hapan tuffi, johon tunkeutuu kerrosmyötäisesti 
uraliitti-plagioklaasiporfyyriittijuoni Korospohjan pohjoispuolella havaintokohteella PIM$-2013-239 (N4314A, 
E=431 242, N=6872 358). Kuvan keskeltä kulkee vasenkätinen siirros. Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Perttu 
Mikkola, GTK. C) Massamainen uraliittiporfyriitti, jossa laavabreksiamainen rakenne Toivakassa havaintoko-
hteella JKL$-2012-45 (N4332D, E=459 865, N=6879 231). Verkkomainen ulkoasu muodostuu epidoottiutunees-
ta kivestä uraliittiporfyyristen kappaleiden välissä. Mittakaavan pituus n. 15 cm. Kuva: Marjaana Ahven, GTK. 
D) Pyöristynyt vihreä blastoporfyyrinen uraliittikide uraliittiporfyriittijuonessa Kauppilassa, havaintokohtee-
lla MAAH-2012-156 (N4342G, E= 470 952, N=6894 531). Klinopyrokseeni on korvautunut täysin aktinoliitilla ja  
edelleen pienillä biotiitti- ja sarvivälkekiteillä. Tasopolarisoitu valo. Kuva: Marjaana Ahven, GTK.
Fig. 12. A) Massive uralite porphyrite in Makkola at observation location MAAH-2012-7. The size and abundance of uraliti-
zed pyroxene crystals vary greatly on the outcrop scale. Length of the compass 12 cm. Photo: Marjaana Ahven, GTK. B) Ura-
lite-plagioclase porphyry sill in an acidic tuff (observation location PIM$-2013-239, Korospohja). A sinistral fault crosses 
in the middle of the photo. Scale with cm division. Photo: Perttu Mikkola, GTK. C) Massive uralite porphyrite showing a lava 
breccia-like structure, comprising a network of epidotized rock between lumps of uralite porphyrite at observation location 
JKL$-2012-45, Toivakka. Length of the scale bar ca. 15 cm. Photo: Marjaana Ahven, GTK. D) Rounded green blastopor-
phyric uralite crystal in a uralite porphyrite dyke, Kauppila (observation location MAAH-2012-156). The clinopyroxene 
has been completely replaced by actinolite and further on by small grains of biotite and hornblende. Plane-polarized light. 
Photo: Marjaana Ahven, GTK.
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rakenteet että Korospohjan alueen pohjoisosis-
sa sekä Toivakassa esiintyvät laavabreksiat (kuva 
12C). Joitain uraliittiporfyyrisiä juonia esiintyy 
myös vulkaniittijaksoja ympäröivissä syväkivissä, 
ja tulkinnan mukaan ne kuuluvat samaan tapahtu-
maan kuin vulkaniittijaksoilla esiintyvät.

Uraliittiporfyriittien mineralogia ja tekstuuri 
vaihtelevat suuresti metamorfoosin voimakkuu-
den mukaan: paikoin hajarakeiden klinopyrok-
seenia on vielä jäljellä uraliittireunuksen sisällä, 
paikoin taas pyrokseeni on täysin korvautunut 
amfibolilla tai aktinoliitilla. Toisinaan mineralogia 
on edelleen muuttunut, jolloin jäljelle on jäänyt 
vain linssimäinen kasauma omamuotoista pieni-
rakeista amfibolia ja biotiittia. Huolimatta uraliit-
tiutumisen asteesta, pyrokseenin kidemuoto on 
monesti vielä havaittavissa, joskin alkuperäistä 

pyöristyneempänä tai suurempana metamorfoosin 
voimakkuuden mukaan (kuvat 12D, 13A). Uraliitti-
porfyriittien perusmassa (amfiboli, plagioklaasi, 
biotiitti ± kvartsi) on raekooltaan noin 0,1 mm, 
kun taas blastoporfyyriset hajarakeet voivat olla 
läpimitaltaan yli 1 cm koon vaihdellessa suuresti. 
Aksessorisina mineraaleina tavataan epidoottia, 
kloriittia ja kalsiittia. Vähäiset opaakit mineraalit, 
lähinnä kiisut, esiintyvät rakopinnoilla ja leikkaa-
vissa kvartsisuonissa lukuun ottamatta Kivisuon 
alueen uraliittiporfyriittejä, joissa on paikoin mag-
netiittipirote. 

Amfibolia myös perusmassassaan sisältävät ja 
usein runsasporfyyriset kivet ovat lähes poikkeuk-
setta basalttisia. Kun perusmassa on vaaleampaa 
ja biotiittivaltaista, uraliittiporfyriittien kemialli-
nen koostumus on andesiittinen.

5.5 Kieroselän plagioklaasiporfyriitti

Tutkimusalueella tavataan sekä vulkaniittijaksoil-
la että niiden läheisyydessä syväkivien puolella 
leikkaavia plagioklaasiporfyyrisiä juonikiviä, jot-
ka muodostavat Kieroselän plagioklaasiporfyriittili-
todeemin (liite 1). Näistä voidaan erottaa kolmea 
tyyppiä: 1) ne, joissa plagioklaasi esiintyy tikku-
maisina usein suuntautumattomina liistakkei-
na, 2) ne, joissa plagioklaasi on pyöristynyttä ja 
tekstuuri monesti linssimäinen ja voimakkaasti 
suuntautunut sekä 3) felsiset, perusmassassaan 
kalimaasälpää sisältävät harvaporfyyriset. Juoni-
en leveys vaihtelee muutamista senteistä muuta-
maan sataan metriin; leveämmät juonet sijaitsevat 
Makkolan vulkaniittijaksolla ja ympäröiviä syväki-
viä leikkaavat juonet ovat tyypillisesti korkeintaan 
muutamien metrien levyisiä.

Liistakkeista plagioklaasia sisältävät kivet ovat 
verrattain harvinaisia tutkimusalueella. Niitä on 
tavattu pieninä erkaumina dioriittien reunoilla 
sekä muiden subvulkaniittien yhteydessä, esimer-
kiksi Korospohjassa ja Halttulassa (liite 1). Paikoin 
ne ovat lähes afaniittisia kapeita juonia, joita on 
havaittu myös uraliitti-plagioklaasiporfyriittejä 
leikkaavina. Ohuthietarkastelussa plagioklaasitik-
kujen muodostama seriaattinen tekstuuri muis-
tuttaa läheisesti subofiittista tekstuuria, joka on 
yleinen tutkimusalueen vulkaniittien kyljessä 
esiintyvissä gabromaisissa kivissä. Perusmassassa 
tavataan yleensä amfibolia, biotiittia, plagioklaa-
sia, epidoottia ja titaniittia. Tekstuurin perusteella 
kivessä on saattanut olla poikiliittista pyrokseenia, 
joka sittemmin on muuttunut pieni- ja hienora-
keiseksi amfiboliksi ja biotiitiksi. 

Runsaasti pyöristyneitä plagioklaasikiteitä si-
sältävien porfyyrijuonten tyyppipaikkana voidaan 
pitää Makkolan kylää (kuva 4), jossa tavatut porfyy-
rit ovat hyvin hajaraerikkaita ja hiertyneitä (kuva 
13B). Tekstuuri on linssimäinen, lähes myloniitti-
nen, ja perusmassa koostuu polygonisesta kvartsi-
plagioklaasi-mosaiikista sekä kloriittiutuneista 
amfiboli- ja biotiittinauhoista. Plagioklaasihajara-
keet voivat olla halkaisijaltaan jopa senttimetrin. 
Samankaltaista porfyyriä havaitaan harvakseltaan 
myös vulkaniittijakson koillisiin jatkeisiin kaira-
tuissa rei’issä sekä Korospohjan eteläpuolella in-
termediäärisiä liuskeita leikkaavina.

Harvaporfyyrisiä, perusmassassaan kalimaasäl-
pää sisältäviä juonia tavataan siellä täällä tutki-
musalueella, mutta eniten itäreunassa Kauppilan 
alueella (liite 1), jossa vulkaaninen jakso katkeaa 
siirroksiin. Täällä harvaporfyyriset juonet tun-
keutuvat viuhkamaisena parvena myös ympäris-
tön syväkiviin vaihtelevissa suunnissa ja toisiaan 
leikaten (kuva 13C). Lisäksi kyseistä juonityyppiä 
esiintyy Toivakassa vulkaniittijakson liepeillä, jos-
sa samaan juonipakkaan lukeutuu myös jäljempä-
nä käsiteltyä Töppöspohjan intermediääristä sub-
vulkaanista kiveä. 

Osa plagioklaasiporfyriiteistä on liuskeisia ja 
raitaisia, jolloin ei voida varmasti sulkea pois nii-
den pintasyntyistä alkuperää ja kuulumista esim. 
Teuraanmäen intermediääriseen vulkaniittiin. 
Etenkin Makkolassa ja Korospohjan itäpuolella on 
havaittu raitaisia porfyyrejä, joiden kontaktia ym-
päröiviin kiviin ei ole paljastuneena tai jotka vai-
kuttaisivat vaihettuvan Teuraanmäen litodeemin  
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piirteettömistä tuffeista. Nämä kivet voidaan tul-
kita kidetuffeiksi, joskaan niiden voimakkaasti 
uudelleenkiteytynyt mikroskooppinen tekstuuri 
ei poikkea porfyyreistä. Lisäksi paikoin tavataan 
myös plagioklaasiporfyriiteissä laavabreksia-
maisia rakenteita (kuva 13D).

Makkolan jakson pohjoispuolella Nyröpohjan 
kvartsidioriittiin tunkeutuva hapan porfyriitti-

juoni on virherajoissa samanikäinen kuin vulka-
niittiseurueen kivet (1 893 ± 5 Ma, Hannu Huhma 
kirjallinen tiedonanto). Myöskään vulkaniittien ja 
plagioklaasiporfyriittijuonien koostumuksessa ei 
ole merkittäviä eroja. Ikien ja koostumusten sa-
mankaltaisuuden perusteella juonet ovat tulkitta-
vissa liittyviksi samaan tapahtumaan kuin alueen 
vulkaaninen aktiivisuus.

Kuva 13. A) Klinopyrokseenin muodon säilyttänyt uraliittihajarae (URAL) massamaisessa uraliittiporfyriitissä 
(havaintokohde MAAH-2012-205, N4342C, E=462 799, N=6897 657). Ristipolarisoitu valo. Kuva: Marjaana Ah-
ven, GTK. B) Runsasporfyyrinen ja protomyloniittinen plagioklaasiporfyriitti Makkolassa havaintokohteella 
KK4$-2012-902 (N4341E, E=468 750, N=6885 722). Vasaran pään pituus 14 cm. Kuva: Kallioperäkartoituskur-
ssi, GTK. C) Kaksi noin 25 cm leveää lievästi koostumuspoikkeavaa ja heikosti plagioklaasiporfyyristä juonta 
leikkaavat kvartsidioriittia Kauppilassa, havaintokohteella HEKI-2012-115 (N4344A, E=477 602, N=6899 755). 
Kuva: Marjaana Ahven, GTK. D) Plagioklaasiporfyriitti, jossa laavabreksiamaisia rakenteita ja kerroksellisuut-
ta Korospohjan pohjoispuolella havaintokohteella TOS$-2014-121 (N4314A, E=431 245, N=6871 762). Kompassin 
pituus 12 cm. Kuva: Marjaana Ahven, GTK. 
Fig. 13. A) Uralite phenocryst (URAL) with a relict clinopyroxene crystal form in massive uralite porphyrite (observation 
location MAAH-2012-205, Halttula). Cross-polarized light. Photo: Marjaana Ahven, GTK B) Protomylonitic plagiocla-
se porphyry from Makkola, observation location KK4$-2012-902. This porphyry type mainly consists of densely packed, 
abundant plagioclase crystals with very little groundmass. Length of the hammer head 14 cm. Photo: Bedrock mapping field 
course, GTK. C) Two weakly porphyritic ca. 25-cm-wide plagioclase porphyry dykes crosscut a quartz diorite intrusion in 
Kauppila at observation location HEKI-2012-115. Photo: Marjaana Ahven, GTK. D) Lava breccia-like structures and defor-
med bedding in plagioclase porphyry (observation location TOS$-2014-121, Korospohja N). Length of the compass 12 cm. 
Photo: Marjaana Ahven, GTK. 
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5.6 Kivisuon mafinen vulkaniitti

Kivisuon mafista vulkaniittia tavataan vain Leivon-
mäen alueella, jossa se muodostaa epäjatkuvan 
nauhan Tammijärven grauvakoiden pohjoispuo-
lella (liite 1), Leivonmäen hiertovyöhykkeessä 
voimakkaasti deformoituneella ja melko huonosti 
paljastuneella alueella. Yksikköön kuuluvat kivet 
ovat lähinnä huokoisia, raitaisia amfiboliitteja, 
joissa on karsikerroksia ja epidoottipahkuja (kuva 
14A). Mafinen tuffimainen kivi on usein voimak-
kaasti kloriittiutunut ja biotiittiutunut, ja paikoin 
sitä leikkaavat Vaajakosken litodeemiin kuuluvat 
dioriitit ja gabrot (kuva 14B). Nämä syväkivet muo-
dostavat vaihtelevan kokoisia intruusioita pitkin 
jaksoa, ja niihin liittyy paikoin myös ultramafisia 
osueita. Toinen Kivisuon mafiseen vulkaniittiin 
läheisesti liittyvä kivilajiyksikkö on Hollan rauta-

muodostuma, joka esiintyy sen pohjoiskontaktin 
läheisyydessä katkeilevana nauhana ainakin 10 
kilometrin matkalla. Alueen voimakkaan hierty-
misen vuoksi lopullista varmuutta näiden kahden 
yksikön keskinäisestä suhteesta ei ole, mutta vä-
häisten kerrosten nuorenemissuuntahavaintojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että Hollan rautamuo-
dostuma ja Mäyräsalon paraliuske ovat stratigrafi-
sesti Kivisuon mafisen vulkaniitin päällä. 

Mikroskooppisessa tai geokemiallisessa tarkas-
telussa Kivisuon mafinen vulkaniitti ei oleellises-
ti eroa Oralan mafisesta vulkaniitista, yksiköiden 
erottamisperusteena onkin ollut lähinnä maantie-
teellinen sijainti ja ensin mainitun yksikön lähei-
nen suhde Hollan rautamuodostumaan.

5.7 Mäyräsalon paraliuske 

Laminaarinen Mäyräsalon paraliuske (kuva 14C) 
esiintyy Leivonmäen alueella Hollan rautamuo-
dostuman yhteydessä (liite 1). Yksiköstä on vain 
muutama paljastuma, joiden lisäksi sitä on tavat-
tu Hollan ja Haapasuon kohteiden kairarei’issä. 
Niistä tehtyjen havaintojen perusteella rautamuo-
dostuma esiintyy välikerroksena paraliuskeessa ja 
etenkin sen yläkontakti paraliuskeeseen on vai-
hettuva, rautapitoisuus laskee asteittain rauta-
muodostumasta ylöspäin siirryttäessä (Mikkola & 
Niemi 2015a). Yhtenäisemmän esiintymisalueen 
lisäksi Mäyräsalon paraliuskeen kaltaista kiveä 
esiintyy vaihtelevasti paikoin sulkeumina pla-
gioklaasiporfyriiteissä Kivisuolla (kuva 14D) ja nii-
den breksioimana Nokkospohjassa (kuva 15A).

Grano- ja lepidoblastisissa biotiittiparaliuskeis-
sa esiintyy tietyissä kerroksissa repaleisia stauro-
liitti- ja granaattiporfyroblasteja. Näiden lisäksi 
esiintyy linssimäisinä muutaman millin kokoisi-
na pseudomorfeina vaihtelevasti muskoviittia ja 
kloriittia. Mäyräsalon yksikkö eroaa Tammijärven 
grauvakoista, joka myös sisältää paraliuskeväli-
kerroksia, kahdessa suhteessa: ensin mainitussa 
ei ole lainkaan mustaliuskevälikerroksille tyypilli-
siä magneettisuus- ja johtavuusanomalioita ja li-
säksi Mäyräsalon yksiköstä ei ole tavattu lainkaan 
grauvakkavälikerroksia. Tämän vuoksi yksikkö on 
sisällytetty Makkolan seurueeseen. 

5.8 Hollan rautamuodostuma

Kaikki alueelta tunnetut rautamuodostumat on 
sisällytetty Hollan rautamuodostumaan, vaik-
ka niiden geologinen ympäristö ja jossain määrin 
ulkoasutkin poikkeavat toisistaan, mutta riittäviä 
perusteita useamman yksikön perustamiseen ei 
ole ilman lisätutkimuksia. Yhtenäisin ja kooltaan 
suurin rautamuodostuma-alue sijaitsee Hollan 
alueella (kuva 4, Mattila 1979a; Mikkola ja Niemi 
2015a), jossa esiintyy n. 10 metriä paksu, yhtenäi-
nen rautamuodostumavälikerros Mäyräsalon pa-
raliuskeisssa. Hollasta itäkoilliseen Leivonmäen 
kirkonkylälle saakka, yli 10 kilometrin matkalla, 
rautamuodostuma esiintyy katkeilevana nauhana 
Makkolan seurueen vulkaniittien ja Tammijärven 

grauvakoiden välisen rajapinnan läheisyydessä 
(liite 1), mutta aina ensin mainittujen puolella. 
Toinen vanhastaan tunnettu rautamuodostumien 
esiintymisalue on Heinosniemellä (Mattila 1976), 
jossa rautamuodostuma esiintyy vaihtelevan ko-
koisina (< 20 m) sulkeumina porfyyrisessä gran-
odioriitissa (kuva 15B). Samalla alueella tavataan 
sulkeumina myös muita pintakiviä. Tutkimusten 
aikana varmistettiin rautamuodostumien esiinty-
minen Päijänteen itärannalla Rutalahden pohjois-
puolisilla alueilla (N4323E), jossa kansannäytteen 
perusteella paikannettiin useista kymmenistä  
paikallisista rautamuodostumalohkareista koos-
tuva lohkareikko.
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Hollan alueella rautamuodostuman kivet ovat 
ohutkerroksellisia (kuva 15C) ja voimakkaasti 
suuntautuneita. Hauras kaakkois-luodesuuntai-
siin siirroksiin liittyvä, usein karbonaattitäyttei-
nen, rakoilu on runsasta. Muodostuma on vyöhyk-
keellinen, ja ala- ja yläosa ovat rautarikkaampia ja 
granaatittomia, kun taas granaattipitoisen keski-
osan rautapitoisuus on matalampi. Päämineraa-
leina esiintyy aina kvartsia sekä magnetiittia ja 
vaihtelevasti biotiittia, grüneriittiä, sarvivälkettä 
ja granaattia. Mikroskooppinen rakenne on grano- 

ja lepidoblastinen, ja raekoko on tyypillisesti alle 
0,1 mm. Rautamuodostuman alakontakti on terävä 
mutta yläkontakti vaihettuva.

Heinosniemen paljastumilla ja Rutalahden poh-
joispuolen lohkareissa ei ole havaittavissa saman-
laista voimakasta raitaisuutta kuin Hollassa. Pää-
mineraaleina ovat magnetiitti, sarvivälke, kvartsi 
ja paremmin säilyneissä kohdissa myös ortopy-
rokseeni. Mikroskooppinen rakenne on granob-
lastinen, ja suuntauksen voimakkuus vaihtelee. 
Heinosniemen alueella keskimääräinen raekoko 

Kuva 14. A) Rakenteeltaan vaikeasti tulkittava, epämääräisesti kerroksellinen, laavamainen muodostuma Kivi-
suon emäksistä vulkaniittia havaintokohteella JKL$-2013-35 (N4313E, E=443 912, N=6863 402). Leukogranitoidi-
suonet leikkaavat kerroksellisuutta, joka on vaihtelevasti deformoitunut ja epidoottiutunut. Kompassin pituus 
12 cm. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. B) Kivisuon mafista vulkaniittia sulkeumana Vaajakosken litodeemiin kuulu-
vassa heterogeenisessä kvartsidioriitissa havaintokohteella PIM$-2013-282 (N4313E, E=444 067, N=6863 474). 
Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. C) Mäyräsalon laminaarista biotiittiparaliusketta kaira-
reiästä N4312014R1 (N4313E, E=442 905, N=6860 510 ). Kairasydämen halkaisija 42 mm. Kuva: Mauri Luukkonen, 
GTK. D) Laminaarisia (uudelleen kerrostuneita) tuffisulkeumia plagioklaasiporfyriitissä Kivisuolla havaintokoh-
teella PIM$-2013-300 (N4313E, E=445 480, N=6863 617). Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. 
Fig. 14. A) The Kivisuo-type basic volcanic rock showing obscure bedding and a lava-like appearance at observation loca-
tion JKL$-2013-35. Variably deformed and epidotized layers are crosscut by leucogranitic veins. Length of the compass 12 
cm. Photo: Perttu Mikkola, GTK. B) Enclave of Kivisuo magic volcanic rock in heterogeneous quartz diorite belonging to the 
Vaajakoski lithodeme at observation location PIM$-2013-282. Scale bar with cm scale. Photo: Perttu Mikkola, GTK. C) La-
minar Mäyräsalo paraschist from drill hole N4312016R1. Diameter of the drill core 42 mm. Photo: Mauri Luukkonen, GTK. 
D) Inclusions of laminar (reworked) tuff in plagioclase porphyry at observation location PIM$-2013-300, Kivisuo. Scale 
with cm division. Photo: Perttu Mikkola, GTK.



36

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 227 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 227, 2016 
Mikkola, P., Heilimo, E., Aatos, S., Ahven, M., Eskelinen, J., Halonen, S., Hartikainen, A., Kallio, V., Kousa, J., Luukas, J.,  
Makkonen, H., Mönkäre, K., Niemi, S., Nousiainen, M., Romu, I. ja Solismaa, S.

(0,5 mm) on korkeamman metamorfoosiasteen 
vuoksi selvästi suurempi kuin Hollan näytteissä.

Heinosniemen alueelta analysoiduissa näytteis-
sä rautapitoisuudet ovat keskimäärin korkeam-
pia ja Al2O3-pitoisuudet matalampia kuin Hollan 
näytteiden (liite 6, Fe2O3tot=38,5–47,1 ja 21,8–48,7 
%, Al2O3=1,07–2,92 ja 2,67–12,50 %), mutta koska 
molemmista on vain kolme analyysia, voi ero ai-
heutua pelkästään näytteiden otannasta. Joka ta-

pauksessa Hollan muodostuman vaihteleva Al2O3 
heijastelee vaihtelua kemiallisen saostumisen ja 
klastisen sedimentaation määräsuhteissa, etenkin 
kun otetaan huomioon varsinaisen rautamuodos-
tuman päällä olevat rautarikkaat paraliuskeet (liite 
6, N4312014R1 57.00–58.00). Kaikkien rautamuo-
dostumanäytteiden P2O5-pitoisuudet ovat matalia, 
alle 0,15 %.

 

Kuva 15. A) Laminaarisen tuffin terävästi leikkautuneita kappaleita massamaisessa plagioklaasiporfyriitissä 
havaintokohteella ASM$-2014-482 Korospohjassa (N4313C, E=434 925, N=6860 919). Samalla paljastumalla 
tuffisulkeumat ovat paikoin myös poimuttuneet ja niitä leikkaa kvartsi-amfibolijuonitus. Kolikon halkaisija  
2 cm. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. B) Porfyyrisen granodioriitin leikkaamaa rautamuodostumaa Heinosniemellä 
havaintokohteella PIM$-2015-2 (N4314D, E=434 642, N=6878 722). Vasaran pituus 60 cm. Kuva: Perttu Mik- 
kola, GTK. C) Hollan rautamuodostuman raitaista kiveä kairareiästä N4312014R3 (N4313E, E=443082, E=6860 
289). Näkyvissä on myös myöhäinen, hauras kvartsi-karbonaattitäytteinen rakoilu. Kairasydämen halkaisija  
42 mm. Kuva: Jouko Ranua, GTK. D) Plagioklaasiporfyriitti, jossa epämääräisinä sulkeumina laminaarista inter-
mediääristä tuffiittia havaintokohteella MAAH-2012-11 Makkolassa (N4341E, E=466 862, N=6886 187). Raken-
ne viittaa plagioklaasiporfyyrisen magman tunkeutumiseen osin vielä löyhään tuhkakerrostumaan. Kompassin  
pituus 12 cm. Kuva: Marjaana Ahven, GTK. 
Fig. 15. A) Sharply cut fragments of laminar tuff in a massive plagioclase porphyry (observation location ASM$-2014-482, 
Korospohja). At the same outcrop, some of the fragments are strongly folded and cut by quartz-amphibole veins. Diameter 
of the coin 2 cm. Photo: Perttu Mikkola, GTK. B) An iron formation cut by porphyritic granodiorite in Heinosniemi at ob-
servation location PIM$-2015-2. Length of the hammer 60 cm. Photo: Perttu Mikkola, GTK. C) Banded ironstone from the 
Holla iron formation, drill hole N4312014R3. Also visible is brittle fracturing filled with carbonate and quartz. Diameter of 
the core 42 mm. Photo: Jouko Ranua, GTK. D) Plagioclase porphyry with shreds of intermediate laminar tuff (observation 
location MAAH-2012-11, Makkola). The structure indicates an intrusion of plagioclase porphyry magma in still loose layers 
of ash. Length of the compass 12 cm. Photo: Marjaana Ahven, GTK. 
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5.9 Myllypellon tuffiitti

Laminaarisia, usein virtakerroksellisia Myllypel-
lon tuffiitteja tavataan Makkolassa, Kivisuolla ja 
Nokkospohjassa vulkaanisten kivien lomassa (liite 
1). Alueet ovat muutamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta niin pienialaisia, että niitä ei ole esitet-
ty liitteen 1 kartalla. Tuffien alkuperä liittyy joko 
pyroklastisiin hyökyihin tai massaliikuntojen ja 
veden aikaansaamaan uudelleen kerrostumiseen 

vulkaanisessa ympäristössä. Uraliitti-plagioklaa-
siporfyriitit leikkaavat Myllypellon tuffiitteja 
tyypillisesti lähes kerrosmyötäisesti (kuva 15D). 
Granaatti ja sillimaniitti ovat tyypillisesti tavatta-
via porfyroblasteja, ja kalimaasälvän metamorfi-
nen kasvu on yleistä. Kivien uudelleen kiteytynyt  
perusmassa koostuu maasälvistä, kvartsista ja 
biotiitista.

5.10 Keijupellon felsinen vulkanogeeninen sedimenttikivi

Korospohjan alueella kahtena erillisenä alueena 
tavattu Keijupellon felsinen vulkanogeeninen se-
dimenttikivi (liite 1) on massiivinen, uudelleen ki-
teytynyt ja kvartsirikas, eikä siinä näy muita piir-
teitä kuin paikoin todennäköisesti sekundäärinen 
raitaisuus, joka on aiheutunut alkavasta osittais-
sulamisesta (kuva 16A). Tämä piirre liittyy lähinnä 
pohjoisempaan esiintymisalueeseen Kärkisten-
salmen seudulla. Päämineraalit ovat plagioklaasi, 
kvartsi, biotiitti ja kalimaasälpä, ja aksessorisina 

on tavattu titaniittia, apatiittia, epidoottia, zirko-
nia, rikkikiisua ja karbonaattia. Keijupellon kivi on 
päätelty uudelleen kerrostuneeksi kiveksi sen si-
sältämien detritaalisten arkeeisten zirkonien pe-
rusteella. Tyyppipaikalta tehdyn ikämäärityksen 
perusteella zirkonien pääpopulaatiolle saatu kon-
kordiaikä 1 888 ± 3 Ma (Hannu Huhma, Kirjallinen 
tiedonanto 2015) viittaa siihen, että merkittävä osa 
uudelleen kerrostuneesta aineksesta on peräisin 
Makkolan seurueen kivilajeista.

5.11 Töppöspohjan intermediäärinen subvulkaaninen kivi

Tutkimusalueen lounaiskulmassa Töppöspohjan 
alueella (liite 1) esiintyy melko homogeenistä, hei-
kosti porfyyristä kiveä (kuva 16B), jossa hajarakei-
na on plagioklaasia ja usein biotiittikasaumiksi ha-
jonnutta uraliittia. Uraliitti-plagioklaasiporfyriitti 
on tulkittu subvulkaaniseksi lähinnä pintasyn-
tyisten rakenteiden puuttuessa, joskin koska lius-
keisuus on voimakas, ei rajanveto kidetuffiin ole 
aivan selvä. Vain paikoin on nähtävissä porfyyri-
sen kiven leikkaava suhde seurueen muihin kiviin 
(kuva 15A). Töppöspohjan intermediäärisessä sub-
vulkaanisessa kivessä on kartalla omaksi polygo-
nikseen erotettu alue, jolla plagioklaasihajarakeet 
ovat voimakkaammin omamuotoisia (kuva 16C) ja 
joka selvästi edustaa eri intruusiovaihetta. 

Samaan yksikköön on ulkoasunsa perusteella 
sisällytetty myös tutkimusalueen itäosissa Kaup-
pilassa (kuva 16D) ja Halttulassa tavatut uraliitti-
plagioklaasiporfyriitit (liite 1). Alueiden välillä 

on pieniä koostumuksellisia eroja: Töppöspohjan 
alueella kivien koostumus on dasiittinen, kun taas 
Kauppilan suunnalla tavataan sekä andesiittisia 
että dasiittisia koostumuksia, vaikka ulkoasu pysyy 
kuitenkin melko samanlaisena (Mönkäre 2016). 
Andesiittista uraliitti-plagioklaasiporfyriittiä ta-
vataan eniten Halttulassa, jossa sitä leikkaa use-
ampi nuorempi granitoidifaasi (kuva 17A). Kiven 
perusmassa on hyvin tiivis, ja hajarakeet erottuvat 
hyvin (kuva 17B). Toisinaan uraliittirakeiden kes-
kiössä on näkyvissä pyrokseenin jäänteitä. Porfyy-
rissä on paikoin pieninä sulkeumina felsisiä sup-
rakrustisia riekaleita ja tummia epidoottiutuneita 
kappaleita. Kuitenkin Halttulan alueella uraliitti-
plagioklaasiporfyriitit ovat paikallisia hiertoja lu-
kuun ottamatta pääasiassa homogeenisiä ja mas-
samaisia, joskin alueellisesti hajarakeiden määrä 
voi vaihdella.
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5.12 Toivakanlehdon paraliuske

Toivakan kirkonkylältä viisi kilometriä koilliseen 
sijaitsevan Toivakanlehdon alueella (liite 1) kivi-
en alkuperäiset sedimenttirakenteet, esimerkiksi 
klastisuus, ovat vielä paikoin hyvin tunnistetta-
vissa (kuva 17C). Aeromagneettisella kartalla alue 
sijoittuu matalan magneettisuuden piirteettömäl-

le alueelle, jonka muut paljastumat ovat syväkiviä. 
Sedimenttien yleisyyden tutkimiseksi kairattiin 
n. 700 metriä pitkä, epäyhtenäinen kairaprofii-
li (Mikkola ja Niemi 2016a). Pääosa Toivakanleh-
don paraliuskeista on hienorakeisia paraliuskei-
ta, joskin raekooltaan karkeampia massiivisia  

Kuva 16. A) Keijupellon felsistä vulkaanogeenistä sedimenttikiveä havaintokohteella PIM$-2013-20 (N4314A, 
E=430 826, N=6875 061). Vaalea raitaisuus johtuu alkavasta migmatisaatiosta. Mittakaavassa cm-asteikko. 
Kuva: Perttu Mikkola, GTK. B) Töppöspohjan voimakkaasti suuntautunut subvulkaaninen uraliitti-plagioklaa-
siporfyriitti Korospohjan eteläpuolella havaintokohteella KAKA-2014-23 (N4313A, E=431 052, N=6863 576). 
Uraliittihajarakeet ovat deformoituneet ja uudelleenkiteytyneet muodostaen tummia juovia. Mittakaavassa 
cm-asteikko. Kuva: Kimmo Kärenlampi, GTK. C) Voimakkaammin omamuotoisia plagioklaaseja sisältävä pla-
gioklaasiporfyriitti havaintokohteella KAKA-2014-157 (N4313B, E=431 353, N=6866 123). Punertava sauma johtuu 
rakoa ympäröivästä muuttumisesta. Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Kimmo Kärenlampi, GTK. D) Massamai-
nen uraliitti-maasälpäporfyyrijuoni Kauppilassa havaintokohteella HEKI-2012-139 (N4342G, E=472 942, N=6898 
147). Kuvassa näkyvät harvat uraliittihajarakeet ovat tasapainottuneet sarvivälke-biotiittikasaumiksi (mustat  
pisteet). Kompassin leveys 5 cm. Kuva: Heli Kivisaari, GTK.
Fig. 16. A) Keijupelto felsic volcanogenic sedimentary rock at observation location PIM$-2013-20. The light-coloured bands 
are the first signs of migmatization. Scale with cm division. Photo: Perttu Mikkola, GTK. B) Strongly oriented Töppöspoh-
ja subvolcanic uralite-plagioclase porphyrite at observation location KAKA-2014-23 (Korospohja S). Uralite phenocrysts 
have been deformed and recrystallized to form dark elongated lenses. Scale bar with cm scale. Photo: Kimmo Kärenlampi, 
GTK. C) Plagioclase porphyrite with idiomorphic plagioclase from observation location KAKA-2014-157. Reddish seam due 
to alteration. Scale bar with cm scale. Photo: Kimmo Kärenlampi, GTK. D) A massive uralite plagioclase porphyrite dyke in 
Kauppila (observation location HEKI-2012-139). Uralite phenocrysts have been recrystallized to form clusters of horn-
blende and biotite (black dots). Width of the compass 5 cm. Photo: Heli Kivisaari, GTK. 
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grauvakkamaisia välikerroksia esiintyy myös. Toi-
sin kuin Tammijärven ja Rusalansuon alueilla kalk-
kisilikaattikonkretioita (halkaisijaltaan ≤ 20cm) on 
suhteellisen runsaasti. Toinen erottava tekijä ovat 
Toivakanlehdon alueen < 2 m leveät plagioklaasi-
uraliittiporfyriitti- ja uraliittiporfyriittijuonet sekä 
sen paraliuskevaltaisuus suhteessa Rusalansuon 
tai Tammijärven litodeemeihin. Toivakanlehdon 
kiville luonteenomaista on voimakas poimutus, 
jonka vuoksi havainnoidut kerrosten nuorenemis-
suunnat (kerrallisuus, kuormitusrakenteet) vaih-
televat.

Mikroskooppisesti tarkasteltuna Toivakanleh-
don kivet ovat biotiittiparaliuskeita. Muskoviittia 
on sekä paikoin perusmassassa että muutaman 
millimetrin kokoisina silmäkemäisinä kasaumina. 
Kalimaasälpää tavataan myös paikoin muutaman 
millimetrin kokoisina poikiloblastisina porfyrob-
lasteina. Granaattia on niukasti ja vain tiettyihin 
kerroksiin liittyen. Rakenteeltaan kivien perus-
massa on lepido- ja granoblastinen. Grauvakka-
maisissa osissa noin 1 mm:n kokoisia kvartsi- ja 
plagioklaasiklasteja on kvartsin, plagioklaasin ja 
biotiitin muodostamassa perusmassassa.

Kuva 17. A) Halttulan massamainen ja harvaporfyyrinen uraliitti-plagioklaasiporfyriitti, jota kuvan vasemmas-
sa reunassa leikkaa nuorempi graniitti havaintokohteella HEKI-2013-238 (N4342C, E=459 670, N=6894 373). 
Vasaran pituus 60 cm. Kuva: Heli Kivisaari, GTK. B) Lähikuva Halttulan massamaisesta andesiittisesta uraliit-
ti-plagioklaasiporfyyristä, sen runsasporfyyrisempi versio havaintokohteella HEKI-2013-9 (N4341D, E=458 442, 
N=6891 840). Vasaran varren leveys n. 2,5 cm. Kuva: Heli Kivisaari, GTK. C) Toivakanlehdon paraliusketta ha-
vaintokohteella HEKI-2013-166 (N4341B, E=456 119, N=6889 612). Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Perttu Mikkola, 
GTK. D) Kairanäyte Rutakonjoelta reiästä N4342014R12 (N4344F, E=490 033, N=6902 216) syvyydeltä 17,10–28,20. 
Koostumukseltaan kerroksellisesti vaihtelevaa, alkuperältään vulkaaniseksi tulkittua kiveä leikkaavat vaihtele-
van levyiset trondhjemiittiset juonet. Laatikon leveys 1 m. Kuva: Mauri Luukkonen, GTK.
Fig. 17. A) Younger granite in contact with weakly porphyritic uralite plagioclase porphyrite (observation location HEKI-
2013-238). Length of the hammer 60 cm. Photo: Heli Kivisaari, GTK. B) Close-up of the uralite plagioclase porphyrite with 
abundant phenocrysts at observation location HEKI-2013-9. Width of the hammer´s handle 2.5 cm. Photo: Heli Kivisaari, 
GTK. C) Toivakanlehto paraschist from observation location HEKI-2013-166. Length of the compass 12 cm. Photo: Perttu 
Mikkola, GTK. D) Drill core from Rutakonjoki drill hole N4342014R12 at depth 17.10–28.20. Compositionally layered rock 
interpreted as volcanic is cut by trondhjemitic dykes of varying width. Width of the box 1 m. Photo: Mauri Luukkonen, GTK.
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5.13 Makkolan seurueen määrittelemättömät vulkaniitit

Tarkemmin määrittelemättöminä vulkaniitteina 
Makkolan seurueeseen on liitetty pieniä alueita 
ennen kaikkea Pyhäjärven ympäristössä (kuva 4). 
Näissä vulkaaniseksi tulkituissa kivissä on vain 

muutamissa kohdin selviä primäärirakenteita; 
pääosin tulkinta perustuu pienehköön raekokoon, 
koostumukseen ja kerrokselliseen koostumus-
vaihteluun (kuva 17D).

5.14 Makkolan seurueen vulkaniittien geokemia

Nykyisellään hajanaisina ja vaihtelevan kokoi-
sina alueina syväkivien seassa esiintyvät Mak-
kolan seurueen vulkaniitit ovat geokemialtaan 
keskenään hyvin samankaltaisia (liite 6). Kaikilla 
osa-alueilla koostumukset vaihtelevat basaltista 
ryoliittiin, mutta koostumukseltaan intermedi-
ääriset andesiitti ja dasiitti ovat yleisimpiä. Koos-
tumukseltaan pääosa näytteistä kuuluu kalium-
rikkaaseen kalkki-alkaaliseen sarjaan, ja ne ovat 
mm. rikastuneita suuri-ionisista litofiileista alku-
aineista (LILE eli Rb, Ba, Th, K, Pb, Sr) suhteessa 

suurikenttävoimakkuisiin alkuaineisiin (HFSE eli 
Nb, P, Zr, Ti ja harvinaiset maametallit). Ylipää-
tään kivien geokemia ja niiden muodostama sarja 
ovat mannerkaarityypin vulkanismille tyypillisiä, 
vaikka myöhempien muuttumisilmiöiden vuoksi 
paikallista hajontaa esiintyykin. Koostumuksel-
taan Makkolan seurueen vulkaniitit muistuttavat 
Tampereen ryhmän vulkaniitteja, ja erot Hämeen 
alueella esiintyviin Forssan ryhmän vulkaniittei-
hinkin ovat vähäisiä. (Mönkäre 2016)

5.15 Lammusteen kvartsidioriitti

Lammusteen kvartsidioriittilitodeemiin on si-
sällytetty tässä tutkimuksessa sarvivälkepitoi-
sia, tasarakeisia tai ryynimäisiä kvartsidioriitteja, 
kvartsimontsodioriitteja ja kvartsimontsoniit-
teja, jotka sisältävät paikoin pienirakeisia tum-
mempia sulkeumia eli mafisia mikrogranulaarisia 
sulkeumia. Iällisesti Lammusteen litodeemi rin-
nastuu Makkolan vanhimpiin vulkaniitteihin ja 
on hieman Keski-Suomen granitoidikompleksin 
kivilajeja vanhempi. Tyypillisesti Lammusteen 
kvartsidioriitit esiintyvät Kangasniemen litodee-
min sisällä Leivonmäen hiertovyöhykkeen lähei-
syydessä (liite 1). Suurimmat Lammusteen lito-
deemin intruusiot ovat 20 km:n pituisia alueita, 
jotka erottuvat maksimeina aeromagneettises-
sa aineistossa (liite 3). Tämä litodeemi on jaettu 
useaan faasiin: Lammuste, Nyröpohja ja Pölläkkä 
sekä tarkemmin määrittelemättömät syväkivet. 
Ohuthieissä rakenne vaihtelee granulaarisesta 
muurinlaastirakenteiseksi. Päämineraaleina ovat 
plagioklaasi, sarvivälke, biotiitti, kvartsi ja jois-
sain näytteissä pyrokseenit. Aksessorisina mine-
raaleina esiintyy kalimaasälpää, titaniittia, apa-
tiittia ja zirkonia. Sekundäärisinä mineraaleina 
on usein epidoottia, kloriittia, muskoviittia, seri-
siittiä ja saussuriittia. 

5.15.1 Lammusteen kvartsidioriitti 

Lammusteen kvartsidioriitti-intruusio tutkimus-
alueen koilliskulmassa on kiertynyt koillis-luode-
suuntaisessa Leivonmäen hiertovyöhykkeessä, 
jolloin on muodostunut läpimitaltaan n. 10-kilo-
metrinen myötäpäivään pyörinyt augen-rakenne 
(liitteet 1, 3). Intruusio muodostaa oman faasin 
samannimiseen litodeemiin. Paljastumalla kivi on 
harmaa keski- tai pienirakeinen, homogeeninen 
ja useimmissa paikoissa selkeästi hiertynyt. Ylei-
sin mafinen mineraali on sarvivälke, jonka määrä 
vaihtelee, lisäksi esiintyy biotiittia. Kvartsidiorii-
tissa esiintyy tyypillisesti peruskiveä runsaammin 
sarvivälkettä sisältäviä pienirakeisia, mineralogi-
altaan dioriittisia tummia sulkeumia (kuva 18A). 
Intruusio sisältää myös runsaasti muuttuneita 
vulkaniittikappaleita, joiden alkuperäinen koos-
tumus vaihtelee intermediäärisestä emäksiseen. 
Niiden todellista määrä on vaikea arvioida alueen 
peitteisyyden takia, mutta suoritetuissa kairauk-
sissa niitä havaittiin määrällisesti enemmän kuin 
maastossa heikosti paljastuneella alueella (Mik-
kola ja muut 2014a, Solismaa ja muut 2016). Ma-
fiset juonet ovat tyypillisiä, ja kapeammat niistä 
ovat usein biotiittiutuneita ja/tai kloriittiutuneita. 
Zirkonin U-Pb-analyysin perusteella Lammusteen 
intruusion ikä on 1 897 ± 7 Ma (Hannu Huhma, kir-
jallinen tiedonanto 2015). 
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Kuva 18. A) Lammusteen intruusion tyypillistä kvartsidioriittia havaintokohteella SMMA-2015-2 (N4344H, 
E=495 089, N=6902 571), jossa on melko runsaasti pienikokoisia pyöreähköjä pienirakeisia mafisia sulkeumia. 
Mittakaavassa cm asteikko. Kuva: Soili Solismaa, GTK. B) Rapaumapinnaltaan vaaleanharmaata, ryynimäistä 
ja suuntautunutta Nyröpohjan kvartsidioriittia havaintokohteella EPHE-2012-28 (N4341C, E=458 504, N=6884 
620), jota leikkaa uraliittiporfyyriittijuoni ja hauras vasenkätinen siirros. Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Esa 
Heilimo, GTK. C) Hyvin säilynyt tasarakeinen ja homogeeninen Pölläkän kvartsidioriitti, jossa ohut hiertosau-
ma havaintokohteella HEKI-2012-49 (N4343B, E=481 052, N=6892 972). Vasaranpään leveys 14 cm. Kuva: Heli  
Kivisaari, GTK. D) Homogeeninen ja tasarakeinen Kangasniemen litodeemin sarvivälke-biotiittigranodioriit-
ti havaintokohteella ASM$-2012-217 (N4334C, E=482 798, N=6875 123). Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Antti 
Mäkelä GTK.
Fig. 18. A) Typical Lammuste quartz diorite at observation location SMMA-2015-2, with several small roundish fine-gra-
ined mafic enclaves. Scale bar with cm scale. Photo: Soili Solismaa, GTK. B) Foliated Nyröpohja quartz diorite at observa-
tion location EPHE-2012-28, with a light grey weathering surface and crosscutting uralite porphyrite dyke and a brittle 
sinistral fault. Length of the compass 12 cm. Photo: Esa Heilimo, GTK. C) Well-preserved equigranular and homogeneous 
Ylemmäinen quartz diorite, with a narrow shear zone at observation location HEKI-2012-49. Width of the hammer head 
14 cm. Photo: Heli Kivisaari, GTK. D) Massive, homogenous and even-grained hornblende-biotite granodiorite of the  
Kangasniemi lithodeme at observation location ASM$-2012-217. Length of the compass 12 cm. Photo: Antti Mäkelä, GTK.

5.15.2 Nyröpohjan kvartsidioriitti,  
kvartsimontsoniitti

Makkolan vulkaniittialueen ja sen pohjoispuolella 
olevien hajanaisempien vulkaniittialueiden välis-
sä on selkeästi aeromagneettisessa kartassa posi-
tiivisena alueellisena anomaliana erottuva 20 km 
pitkä ja 2 km leveä Nyröpohjan kvartsidioriittifaa-
si (liitteet 1,3). Lohkopinnalta vihertävän harmaa 

kivi erottuu maastossa ympäristön muista syväki-
vistä suuremman sarvivälkepitoisuutensa vuoksi. 
Rapaumapinnaltaan vaaleanharmaa kivi on yleen-
sä keskirakeinen, vaihtelevasti deformaatiossa 
suuntautunut, ryynimäinen ja homogeeninen. 
Vaikka kiven koostumus on paljastumamittakaa-
vassa tasalaatuinen, intruusion modaalinen koos-
tumus vaihtelee varsin runsaasti ja se sisältää pai-
koin kvartsidioriittisia, kvartsimontsodioriittisia, 
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kvartsimontsoniittisia ja melakvartsimontsodio-
riittisia osia. Intruusiota leikkaa kapeina (yleensä 
noin 20 cm paksuina) juonina puolipinnallisia pla-
gioklaasi- ja uraliittiporfyriittijuonia (kuva 18B). 
Nyröpohjan kvartsidioriitin zirkonin U-Pb-ikä on 
1 892 ± 7 Ma, ja sitä leikkaa käytännössä saman-
ikäinen plagioklaasiporfyriittijuoni (1 893 ± 5 Ma, 
Hannu Huhma, kirjallinen tiedonanto 2015), joten 
Nyröpohjan intruusio on samanikäinen kuin Mak-
kolan seurue. Kvartsidioriittia ja porfyriittijuonia 
leikkaavat monin paikoin terävästi useamman 
metrin paksuiset leukograniitti- ja -granodioriit-
tijuonet, jotka kuuluvat Oittilan graniittiseuru-
eeseen. Ohuthieessä Nyröpohjan sarvivälkettä ja 
biotiittia sisältävä kvartsidioriitti on tyypillisim-
millään keskirakeinen ja hydiomorfisgranulaa-
rinen. Voimakkaimmin deformoituneilla alueilla 
kvartsi ja maasälpä ovat uudelleen kiteytyneet ja 
muodostavat muurinlaastirakenteeen. Tähän liit-
tyvät tyypillisesti sarvivälkkeen biotiittiutuminen 
ja biotiitin kloriitiutuminen. Heikommin defor-
moituneilla alueilla 5–10 mm:n omamuotoiset pla-
gioklaasikiteet antavat kivelle ryynimäisen asun. 

5.15.3 Pölläkän kvartsidioriitti 

Nyröpohjan ja Lammusteen välissä, osittain Ylem-
mäisen gabron ympärillä on kahden ensin maini-
tun kanssa samaan litodeemiin kuuluva Pölläkän 
kvartsidioriitti (kuva 4). Intruusio on halkaisijal-
taan noin 5 km, ja sen kontaktit ympäröiviin kiviin 
ovat vaihettuvat, todennäköisesti myöhäisemmän 
muuttumisen vuoksi. Asultaan ja sijainniltaan kivi 
korreloituu selkeästi Lammusteen ja Nyröpohjan 
kiviin. Tämä vihertävän harmaa, keskirakeinen ja 
suuntautunut sarvivälkekvartsidioriitti on paljas-
tumamittakaavassa deformoitunut ja heterogee-
ninen (kuva 18C). Sekundäärisenä kalimaasälpänä 
ilmenevä kalimetasomatoosi ja muu fluiditoiminta 
tekevät yksittäisen tyypillisen tekstuurin nimeä-
misen vaikeaksi. Useimmilla paljastumilla pla-
gioklaasi on kuitenkin muita mineraaleja suurem-

pina 5–7 mm:n ryyneinä ja sarvivälke on uudelleen 
kiteytynyt muodostaen kidekasaumia. 

5.15.4 Lammusteen litodeemin määrittelemät-
tömät kvartsidioriitit, kvartsimontsodioriitit  
ja kvartsimontsoniitit

Tarkemmin määrittelemättömiä, Lammusteen li-
todeemiin sisällytettyjä kvartsidioriitteja, kvart-
simontsodioriitteja ja kvartsimontsoniitteja on 
pääasiassa Kangasniemen litodeemin sisällä pie-
nehköinä, halkaisijaltaan alle 10 km:n soikion 
muotoisina intruusioina (liite 1). Nämä pääasiassa 
sarvivälkettä ja klinopyrokseenia tummana mi-
neraalina sisältävät kivet ovat yleensä ympäris-
töään deformoituneempia, eivätkä ne aina erotu 
aeromagneettisessa aineistossa ympäristöstään. 
Kuitenkin pelkästään kalimaasälvän ja kvartsin 
pienempi pitoisuus ja voimakkaampi deformaatio 
sekä runsaampi sarvivälke riittävät erottamaan ne 
Kangasniemen litodeemin tonaliiteista ja grano-
dioriiteista.

5.15.5 Lammusteen litodeemin määrittelemät- 
tömät gabrot

Makkolan seurueen syväkivien ja vulkaniittien 
sisällä on mineralogialtaan muuttuneita gabroja, 
jotka erottuvat paikallisina positiivisina anoma-
lioina aeromagneettisella kartalla (liitteet 1, 3). 
Gabroalueiden koko on suurimmillaan noin 1,5 km. 
Kiven raekoko vaihtelee 2 cm:stä 2,5 mm:iin. Kui-
tenkin kaikki ryhmän kivet ovat kauttaaltaan hyd-
ratoituneet, vaikkakin vaihtelevasti, ja ne koos-
tuvat pelkästään sarvivälkkeestä ja epidootista. 
Plagioklaasi on kokonaan muuttunut sekundää-
riseksi epidootiksi ja pyrokseenit sarvivälkkeeksi. 
Ikävalko (1981a) kutsuu näitä kiviä hornblendii-
teiksi ja on kuvannut myös oliviinin jäänteitä tre-
moliitissa, joita tässä tutkimuksessa ei onnistuttu 
löytämään. 

6 PIRKANMAAN SYVÄKIVISEURUE

6.1 Kangasniemen granodioriitti, tonaliitti 

Tutkimusalueen itäosasta merkittävä osa kuu-
luu Kangasniemen granodioriittilitodeemiin, joka 
paikallisesti vaihettuu tonaliitiksi. Liitekartalla 1 
tonaliittiset osat on erotettu omiksi polygoneik-
seen mutta esitetty samalla värillä. Kangasniemen 

litodeemi rajautuu idässä Pirkanmaan migmatiit-
tiseurueen paragneisseihin, joita löytyy runsaasti 
myös osittain sulaneina ksenoliitteinä litodee-
min kivissä, erityisesti kalkkisilikaattikonkreetiot 
ovat paikoin säilyneet. Luoteessa Kangasniemen  
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granodioriitti rajautuu Leivonmäen hiertovyöhyk-
keeseen (kuva 28). Etelässä litodeemiin on intru-
doitunut Saarijärven seurueeseen kuuluva Puulan 
porfyyrinen graniitti-intruusio. 

Kangasniemen granodioriitti on tasa- ja pieni-
rakeinen, paikoin keskirakeinen, kivi. Maasälvät, 
etenkin kalimaasälpä, ovat usein hieman perus-
massaa karkeampina 4–7 mm:n rakeina, jotka ai-
heuttavat kivelle ryynimäisen ulkoasun. Tummina 
mineraaleina on tyypillisesti sekä sarvivälkettä 
että biotiittia. Tuoreen murtopinnan väri on tyy-
pillisesti harmaa tai punertavan harmaa. Tavallisia 
sulkeumia ovat sekä vaihtelevan kokoiset hieno-
rakeiset magmaattiset sulkeumat (kuva 18D) että 
jo mainitut migmatiittiset paragneissit. Yksikön 
kivissä on paljastumilla useimmiten nähtävissä 
selkeä deformaation aiheuttama suuntaus. Ohut-
hieessä kvartsi on useimmiten uudelleenkiteyty-
nyttä, tekstuuri granulaarinen ja voimakkaammin 

deformoituneissa kohdissa muurilaastirakentei-
nen. Plagioklaasi ja kvartsi ovat korvanneet mik-
rokliinistä kalimaasälpää muodostaen myrmekiit-
tistä yhteenkasvettumisrakennetta. Ruhjeitten 
lähellä on havaittavissa merkkejä kalimetasoma-
toosin aiheuttamasta plagioklaasin muuttumi-
sesta kalimaasälväksi. Tyypillisimmät aksessori-
set mineraalit ovat apatiitti, titaniitti, allaniitti, 
zirkoni ja paikoin monatsiitti sekä granaatti. Se-
kundäärisinä mineraaleina on havaittu epidoot-
tia, klinozoisiittia, serisiittiä, kloriittia ja biotiittia, 
jota esiintyy myös magmaattisena. Kangasniemen 
granodioriittiyksiköstä tehdyn zirkonin U-Pb-iän-
määrityksen tulos on 1 893 ± 7 Ma (Hannu Huhma, 
kirjallinen tiedonanto 2015), joka on hieman van-
hempi kuin Keski-Suomen granitoidikompleksiin 
luettavilla kivillä yleensä ja samansuuntainen kuin 
Pirkanmaan intrusiiviseurueen aikaisemmat iän-
määritykset (esim. Kallio 1986). 

6.2 Pirkanmaan intrusiiviseurueen määrittelemättömät kvartsidioriitit ja dioriitit

Kangasniemen ja Pieksämäen välillä Pirkanmaan 
intrusiiviseurueeseen kuuluu vaihtelevan kokoisia 
mutta halkaisijaltaan alle 4 km olevia dioriitti- ja 
kvartsidioriittialueita (liite 1). Suurin näistä alu-
eista on Kutemajärven kylän lähellä. Näillä alueilla 
ei maastohavaintojen perusteella ole selvää intru-
siivista kontaktia Kangasniemen granodioriittiin, 

joten ne on sisällytetty samaan Pirkanmaan intru-
siiviseurueeseen määrittelemättöminä kvartsidio-
riitteina ja dioriitteina. Tyypillisimmällään nämä 
kivet ovat samalla tavalla suuntautuneita kuin 
Kangasniemen granodioriitti. Tummana mineraa-
lina on melko runsaasti sarvivälkettä. 

7 VAMMALAN SEURUEEN KIVILAJIT

Vammalan seurueeseen tutkimusalueelta on si-
sällytetty ne gabro- ja ultramafiset intruusiot, 
jotka tunkeutuvat sekä Pirkanmaan migmatiit-
tiseurueen että intrusiiviseurueen kiviin (liite 1). 
Seurueeseen kuuluvien intruusioiden erottelu 
Keski-Suomen granitoidikompleksiin ja Makkolan 
seurueeseen luetuista emäksisemmistä syväkivis-
tä perustuu pelkästään sivukiviin. Tämän erottelun 
geologinen perustelu vaatisi melko mittavia lisä-
tutkimuksia, mm. isotooppigeokemiallisia mää-
rityksiä, joihin tämän tutkimuksen yhteydessä ei 
ollut mahdollisuuksia. Istrualan litodeemin gab-
rot eroavat Vammalan seurueesta vähäisemmän 
deformaatiosta ja sijaintinsa puolesta; ne liittyvät 
selkeästi Saarijärven seurueen granitoideihin. 

Vammalan seurueeseen kuuluvien intruusioi- 
den ja kappaleiden koko vaihtelee kämmenen  
kokoisista (kuva 5B) useamman neliökilometrin ko-
koisiin. Vaihteleva koko johtuu sekä intruusioiden 
alun perinkin juonista plutoneihin vaihdelleesta 
koosta että myöhemmästä tektonisesta pilkkou-
tumisesta. Nikkeli- ja kuparipotentiaalisuuten-
sa takia tämän seurueen intruusiota on etenkin  
alueen itäosissa tutkittu melko runsaasti mm. tar-
kastamalla järjestelmällisesti alueen painovoima-
anomalioita (Kohonen ja muut 1988), joihin lisäksi 
usein yhdistyy myöhempien muuttumisilmiöiden 
vuoksi (sekundäärinen magnetiitti) vaihtelevan 
voimakkuinen magneettinen anomalia.
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7.1 Salmenkylän gabro

Pyöreähkö, halkaisijaltaan noin 3-kilometrinen 
Salmenkylän gabro sijaitsee Kangasniemen kir-
konkylän koillispuolella (kuva 4). Geofysikaalisen 
mallinnuksen perusteella intruusion tilavuudek-
si on arvioitu vähintään 7 km3 (Elo 1981). Gabroa 
reunustavat pääasiassa Pirkanmaan migmatiitti-
seurueeseen kuuluvat Rusalansuon grauvakat ja 
Pirkanmaan syväkiviseurueen kuuluvat Kangas-
niemen granodioriitit. Intruusion pääosa koostuu 
keskirakeisesta noriitista, mutta pyrokseenien 
määrän ja määräsuhteiden vaihdellessa myös kli-
nopyrokseenigabroa, gabronoriittia ja anortosiitti-
sta leukograbroa on erillisinä alueina. Intruusio on 
pääosin suuntautumaton mutta runsaiden hier-
to- ja ruhjesaumojen pilkkoma (kuva 19A). Pyrok-
seenien muuttuminen amfiboliksi on intruusion 
reunaosille tyypillistä. Anortosiittisemmat koos-

tumukset ovat tyypillisiä intruusion itälaidalle, ja 
kaikki tunnetut oliviinigabrot ja troktoliitit (olivii-
ni-pyrokseenigabrot) sijaitsevat puolestaan länsi-
laidalla, jossa ne muodostavat muutaman kymme-
nen metrin vahvuisia kerroksia. Ultramafisia osia 
intruusiosta ei ole kuitenkaan tavattu. Löydettyjen 
lohkareiden ja eräiden paljastumien perusteella 
intruusiossa on muodostunut erillinen sulfidisu-
la, mutta sulfidifaasin matalan nikkelipitoisuuden 
perusteella se on tapahtunut melko myöhäisessä 
vaiheessa. Runsaimmat kiisumineraalit ovat mag-
neetti- ja rikkikiisu. Pentlandiitti on tyypillises-
ti suotaumina magneettikiisussa ja vain harvoin 
omina rakeinaan, ja sulfidifaasin nikkelipitoisuus 
on parhaimmillaankin vain 1,5 %. (Laitakari 1985a, 
Kohonen 1988c)

7.2 Venetekemän peridotiitti

Venetekemän peridotiitti sijaitsee noin 10 kilo-
metriä Hankasalmen asemalta itään (kuva 4). 
Sitä on tutkinut malminetsintään liittyen ensin 
GTK (Mänttäri 1988, Mänttäri & Kohonen 1988) ja 
myöhemmin Outokumpu (Kurki 1992). Suurim-
man tunnetun, syvyysulottuvuudeltaan avoimen 
ja keskellä järveä sijaitsevan, intruusion maanpin-
taleikkaus on noin 200*300 m ja tilavuus vähin-
tään kaksi miljoonaa m3

. Tämän lisäksi tunnetaan 
pienemmät ultramafiset linssit järven etelä- ja 
pohjoispäissä. Sivukivinä ovat Pirkanmaan mig-
matiittiseurueeseen kuuluvat migmatisoituneet 
paragneissit. Vaihtelevasti serpentiniittiytyneessä 
varsinaisessa Venetekemän intruusiossa ei ole ha-
vaittavissa gravitatiivista differentaatiosarjaa. Sen 
keskiosan muodostaa wehrliitti, jossa kumuluso-
liviineja ympäröivä klinopyrokseeni muodostaa 

poikiliittisen rakenteen. Intruusion korkeintaan 
20 metriä leveä reunavyöhyke koostuu harzburgii-
tista, jossa ei ole havaittavissa sisäosien kaltaista 
kumulusrakennetta. Oliviinin serpentiiniytymi-
nen liittyy runsaisiin nuorempiin ruhjevyöhykkei-
siin. Kemialliselta koostumukseltaan melko tasa-
laatuinen Venetekemän intruusio on tyypillinen 
Vammalan seurueen ultramafinen jäsen.

Suurimpaan ultamafiseen kappaleeseen liittyy 
pienialainen ja pitoisuudeltaan heikko nikkeli-
kuparimineralisaatio. Paksuimmillaan noin 20 
metriä leveässä pirotteisessa mineralisaatiossa 
nikkelipitoisuus vaihtelee 0,10 ja 0,35 %:n välillä ja 
kuparipitoisuus 0,03:sta 0,22 prosenttiin. Yleisim-
mät sulfidimineraalit ovat magneettikiisu ja pent-
landiitti. (Mänttäri & Kohonen 1988) 

7.3 Petäisen intruusio

Petäisen intruusio sijaitsee noin 15 kilometriä 
kaakkoon Kangasniemen kirkonkylältä (liite 1). 
Sen maanpintaleikkaus on n. 300 metriä pitkä ja 
200 metriä leveä, ja syvyysulottuvuus on vähin-
tään 160 metriä. Intruusiota ympäröivät Pirkan-
maan syväkiviseurueeseen kuuluvat granodioriitit 
ja tonaliitit ja sitä leikkaavat leukograniittiset suo-
net (kuva 19B). Mineralogialtaan sen ultramafiset 

osat ovat sarvivälkepitoista pyrokseniittia, joka 
koostuu pääosin vaihtelevasti uraliittiutuneesta 
klinopyrokseenista. Intruusiossa esiintyy jonkin 
verran myös gabrokoostumuksellisia osia. Kemi-
allisen koostumuksensa perusteella Petäisen int-
ruusiota ei voida pitää erityisen malmikriittisenä, 
vaikka se koostumukseltaan selvästi Vammalan 
seurueeseen kuuluukin. (Hokka & Niemi 2014)
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7.4 Ylemmäisen intruusio

Pirkanmaan syväkiviseurueen granodioriitteihin 
15 kilometriä Hankasalmen kaakkoispuolella tun-
keutuva Ylemmäisen intruusio on muodoltaan pyö-
reähkö ja halkaisijaltaan noin 2 km (liite 1). Pääosa 
intruusiosta on vaihtelevasti uraliittiutunutta kli-
nopyrokseenigabroa. Aivan intruusion lounaiskul-
massa on kuitenkin GTK:n kairausten perusteella 

noin 200 metriä paksu serpentiiniperidotiittilins-
si (Laitakari & Kohonen 1988). Outokumpu Oy:n 
myöhemmin suorittamissa moreenitutkimuksissa 
tavattiin vain heikkoja nikkelimineralisaatioviit-
teitä (Kokkola 1989), eikä kohteen tutkimuksia ole 
myöhemmin jatkettu.

7.5 Pyhäjärven intruusio

Pieksämäen Pyhäjärven aluetta (kuva 4) on tut-
kittu useampaan otteeseen alueelta löydettyjen 
nikkeli- ja kuparipitoisten lohkareiden vuoksi. 
Keskellä järveä on noin 600*300 m:n kokoinen 
gabrointruusio, josta on sekä kairasydämissä että 
saaren rantapaljastumassa tavattu heikosti mine-
ralisoitunut osa (Viluksela 1963, Kohonen 1988d). 
Keskirakeinen sarvivälkegabro ja sen ympäristö 
ovat erittäin voimakkaasti breksioituneet, koska 
alue sijoittuu Leivonmäen hiertovyöhykkeeseen, 
joka on ollut aktiivinen osin hyvinkin myöhäisissä 
hauraissa vaiheissa (kuva 19C). Kalliopintanappi-
en perusteella Kohonen ja muut (1988) päättelivät, 

että intruusion järvenalaisissa osissa on myös py-
rokseenigabroja. Paljastumahavaintojen ja Outo-
kummun alueelle kairattujen reikien uudelleen-
raportoinnin perusteella järven kaakkoisrannan 
dioriitin on tulkittu olevan erillinen Pirkanmaan 
intrusiiviseurueeseen kuuluva intruusio, toisin 
kuin esim. Kohosen ja muiden (1988) liitekartassa 
on esitetty. Outokumpu Oy katsoi omien tutkimus-
tensa jälkeen (Viluksela 1963) alueen malmilohka-
reiden lähtöpaikan selvitetyksi, mutta tunnettujen 
peridotiittilohkareiden lähtöpaikkaa ei ainakaan 
toistaiseksi ole löydetty (Kohonen 1988d).

7.6 Ohensalon alue

Ohensalon alueella noin 10 kilometriä Leivonmäen 
kylän itäpuolella on noin neliökilometrin kokoi-
sella alueella useampia erillisiä gabrointruusioi-
ta (kuva 4), joita on tutkinut Oy Malminetsijä Ab. 
Näistä intruusioista läntisimmästä, noin 900 met-
riä pitkästä ja leveimmillään noin 100-metrisestä, 
paikannettiin pieni (45 000 m3) ja pitoisuuksiltaan 

köyhä (Cu = 0,29 % ja Ni = 0,24 %) mineralisaatio 
(Heikkilä-Harinen 1977). Mineralisaation isän-
täkivi on pyrokseenigabro, ja sulfidimineraaleina 
esiintyy pentlandiittia sekä kupari- ja magneet-
tikiisua. Alueen muissa mineralisoitumattomissa 
intruusioissa on paljastumahavaintojen perusteel-
la myös sarvivälkegabro-osueita.

7.7 Huikon intruusio

Kuusi kilometriä Toivakan kirkonkylän pohjois-
puolella sijaitseva Huikon intruusio on maan-
pintaleikkaukseltaan 2,5 kilometriä pitkä ja suu-
rimmalta leveydeltään 1,3 kilometriä (kuva 4). 
Geofysikaalisen mallinnuksen mukaan syvyys-
ulottuvuus on noin yksi kilometri. Intruusiosta ei 

tunneta paljastumia, ja ainoat kivilajihavainnot 
ovat lyhyestä kairareiästä, joka koostuu vaihte-
levasti hydrautuneesta pyrokseenigabrosta, jota 
leikkaavat leveimmillään kaksimetriset leukogra-
niittijuonet (kuva 19D). (Mikkola ja muut 2014a)



46

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 227 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 227, 2016 
Mikkola, P., Heilimo, E., Aatos, S., Ahven, M., Eskelinen, J., Halonen, S., Hartikainen, A., Kallio, V., Kousa, J., Luukas, J.,  
Makkonen, H., Mönkäre, K., Niemi, S., Nousiainen, M., Romu, I. ja Solismaa, S.

7.8 Vammalan seurueen määrittelemättömät gabrot

Muut Vammalan seurueeseen liitetyt intruusiot 
ovat kooltaan pienempiä ja huonommin tutkittu-
ja. Useimmiten niiden merkintä kartalle perus-
tuu vain yhteen tai kahteen paljastumahavain-
toon, jotka osuvat magneettiseen anomaliaan. 
Tyypillisesti näissä pienemmissä intruusioissa ja 
sulkeumissa sarvivälke ja/tai biotiitti, ovat hyd-

ratoitumisen seurauksena korvanneet pyroksee-
nin kokonaan tai lähes kokonaan. Pienialaisten ja 
voimakkaimmin muuttuneiden sekä hiertyneiden 
intruusioiden luotettava erottelu muuttuneista 
mafisista vulkaniiteista on paljastumalla mahdo-
tonta.

Kuva 19. A) Runsaiden hiertosaumojen pilkkomaa Salmenkylän gabroa intruusion itälaidalta havaintokohteelta 
KK4$-2012-648 (N4334B, E=481 724, N=6877 277). Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Kallioperäkartoituskurssi, 
GTK. B) Petäisen intruusion leukograniitin leikkaamaa sarvivälkepyrokseniittia havaintokohteella JTHO-2012-
92 (N4333F, E=492 407, N=6869 370). Vasaran pituus 60 cm. Kuva: Janne Hokka, GTK. C) Haurasta breksiaa Pyhä-
järven alueelta kairareiästä Outokummun malminetsinnän reiästä PM/PJ-6 (N4344F, E= 489 516, N= 6904 049) 
syvyydeltä 59,75. Kairasydämen halkaisija 2 cm. Kuva: Jouko Ranua, GTK. D) Huikon intruusion hydrautunutta  
pyrokseenigabroa, jota leikkaavat leveydeltään vaihtelevat leukograniittijuonet (kairareikä N4342013R11, 
N4341B, E=454 809, N=6891 453). Laatikon leveys 1 m. Kuva: Mauri Luukkonen, GTK.
Fig. 19. A) Gabbro crosscut by narrow shear zones from the eastern parts of the Salmenkylä intrusion at observation loca-
tion KK4$-2012-648. Length of the compass 12 cm. Photo: Bedrock mapping course, GTK. B) Hornblende pyroxenite of the 
Petäinen intrusion cut by leucogranite veins at observation location JTHO-2012-92. Length of the hammer 60 cm. Photo: 
Janne Hokka, GTK. C) Brittle breccia from the Pyhäjärvi area from Outokumpu exploration’s drill hole PM/PJ-6, depth 
59.95. Diameter of the drill core 2 cm. Photo: Jouko Ranua, GTK. D) Hydrated pyroxene gabbro from the Huikko intrusion 
crosscut by leucogranite veins of variable width (drill hole N4342013R11). Width of the box 1 m. Photo: Mauri Luukkonen, 
GTK.
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8 KESKI-SUOMEN GRANITOIDIKOMPLEKSIN KIVILAJIYKSIKÖT

8.1 Jyväskylän seurueen syväkivet

8.1.1 Vaajakosken kvartsidioriitti

Vaajakosken kvartsidioriittilitodeemi sisältää Leivon-
mäen hiertovyöhykkeen pohjoispuolisten alueiden 
kvartsidioriitit, dioriitit ja gabrot (liite 1). Litodee-
miin kuuluvien kivien kontaktit Muuramen gra-
nitoideihin ovat tyypillisesti vaihettuvia, ja kivi-
en asut ja rakenteet ovat hyvin samankaltaisia ja 
osoittavat kivien samankaltaisuutta ja -aikaisuut-
ta. Toisaalta osan litodeemin kiviä selvästi leik-
kaavista granitoidijuonista on tulkittu kuuluvan 
Muuramen litodeemiin ja osan puolestaan Oittilan 
seurueeseen. Nämä leikkaavat granitoidit muo-
dostavat vaihtelevan tiheyksisen juoniverkon, 
mutta niitä on löydettävissä lähes jokaiselta vä-
hänkään suuremmalta paljastumalta.

8.1.1.1 Vaajakosken kvartsidioriitti

Vaajakosken kvartsidioriitti-intruusio on halkai-
sijaltaan noin 8 km, ja sen kontaktit ympäröiviin 
Muuramen litodeemin porfyyrisiin granitoideihin 
ovat vaihettuvat (liite 1) samoin kuin sen sisään 
jääviin pienempiin dioriitti- ja gabroalueisiin. 
Vaajakosken sarvivälkekvartsidioriitti on homo-
geeninen ja suuntautunut. Paikoin on selvästi ha-
vaittavissa, että kivelle tyypilliset pienirakeiset 
tummat dioriittisulkeumat ovat ainakin osittain 
budinoituneita juonia, jotka ovat tunkeutuneet 
osittain kiteytyneeseen kvartsidioriittiin ja pilk-
koutuneet samanaikaisessa deformaatiossa (kuva 
20A). Tätä tukee Vaajakosken kvartsidioriitista ja 
kuvatun kaltaisesta pienirakeisesta tummasta sul-
keumasta tehtyjen iänmääritysten samankaltai-
suus (tekijöiden julkaisematon aineisto: isäntäkivi 
1 884 ± 3 Ma ja sulkeuma 1 879 ± 2 Ma). 

8.1.1.2 Kuikan kvartsidioriitti 

Tutkimusalueen luoteisnurkassa Jyväskylän poh-
joispuolella sijaitsee 15 km pitkä soikea Kuikan 
kvartsidioriitti-intruusio, joka erottuu selke-
ästi sekä aeromagneettisessa että alueellisessa 
painovoima-aineistossa (liitteet 1, 3, 5). Kuikan 
intruusiolla on selkeä kehärakenne: se vaihettuu 
tonaliittisen ulkokehän kautta Muuratjärven por-
fyyriseen granodioriittiin ja sen ytimessä on pie-
nialainen Kännään gabro. Deformaatio alueella on 
keskittynyt intruusiota sivuaviin pohjois-etelä- ja 

luode-kaakkoissuuntaisiin siirroksiin, kun itse 
intruusio on selvästi heikommin deformoitunut. 
Kuikan kvartsidioriitti on keskirakeinen, tasara-
keinen, suuntautumaton tai heikosti suuntau-
tunut ja homogeeninen (kuva 20B). Etenkin to-
naliittisessa kehässä, mutta paikoin muuallakin 
plagioklaasi on muita mineraaleja karkeampaa 
ja tekee asusta ryynimäisen. Ohuthieessä kivi on 
hypidiomorfisgranulaarinen, ja sisältää mafisina 
mineraaleina klinopyrokseenia, yleensä augiit-
tia, ja sarvivälkettä. Pyrokseeni on alun perin ol-
lut selkeästi vallitseva mafinen mineraali, joka on 
myöhemmin muuttunut sekundääriseksi sarvi-
välkkeeksi. Hiertoihin keskittynyt fluidi toimin-
ta on todennäköisesti edesauttanut pyrokseenien 
muuttumista sarvivälkkeeksi intruusion laidoilla 
ja jättänyt Kännään alueella ytimessä olevan py-
rokseenin vallitsevaksi mafiseksi mineraaliksi.

8.1.1.3 Kuokkalan enderbiitti 

Kuokkalan enderbiitti on ortopyrokseenitonaliit-
tia. Sitä esiintyy runsaimmin Jyväskylän keskustan 
eteläpuolella muutamana erillisenä, pitkänomai-
sena alueena, jotka ovat pisimmillään 8 km pit-
kiä (liite 1). Ne sijoittuvat samojen deformaatiota 
keskittävien siirrosten läheisyyteen kuin Kuikan 
kvartsidioriitti. Enderbiitit erottuvat selkeästi ae-
romagneettisella kartalla voimakkaamman mag-
neettisuuden alueina, mutta painovoima-aineis-
tossa ne antavat vain paikallisen korkean arvon 
(liitteet 3, 5). Kivi on etenkin tuoreelta murtopin-
naltaan tumma, homogeeninen, pieniporfyyri-
nen, pieni/keskirakeinen ja deformoitumaton tai 
heikosti deformoitunut. Plagioklaasi on paikoin 
muita mineraaleja hieman karkeampina kiteinä, 
jotka ovat useimmiten halkaisijaltaan alle 1 cm 
mutta suurimmillaan 1,5 cm. Tuoreen lohkopinnan 
tummassa värissä on paikoin violetti tai vihertävä 
sävy. Pyöreämuotoiset, alle metrin halkaisijaltaan 
olevat, pienirakeiset tummat sulkeumat ovat var-
sin yleisiä (kuva 20C). Säynätsalon läheisyydessä 
kivi on paikoin puolipinnallisen oloinen, ja perus-
massan raekoko jää alle 1,0 millimetrin. Enderbii-
tin kontaktit ympäröiviin kiviin ovat vaihettuvia, 
ja samalla ne ilmeisesti heijastavat myöhäisem-
män deformaation ja fluidin vaikutuksia mineraa-
likoostumukseen; pyrokseenit vähenevät kiven 
deformaatioasteen kasvaessa. Pyrokseenit ovat 
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Kuva 20. A) Tyypillinen Vaajakosken litodeemin tasalaatuinen kvartsidioriitti havaintokohteella EPHE-2013-
77 (N4343E, E=493 907, N=6885 079). Paljastumaa leikkaavat dioriittijuoni, jossa näkyvissä alkavaa budinoitu-
mista, sekä kaksi eri-ikäistä granodioriittijuonta. Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Esa Heilimo, GTK. B) Har-
maa tasalaatuinen ja lähes suuntautumaton Kuikan kvartsidioriitti havaintokohteella EPHE-2014-90 (N4411H,  
E=427 209, N=6915 944). Kuvan oikeassa laidassa pieni dioriittisulkeuma. Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Esa 
Heilimo, GTK. C) Kuokkalan enderbiitille tyypillinen heikosti rapautunut pinta havaintokohteella EPHE-2013-62 
(N4324C, E=435 918, N=6897 821). Kivessä on heikko deformaation aiheuttama suuntaus ja runsaasti pyöreähkö-
jä hienorakeisia tummia sulkeumia. Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Esa Heilimo, GTK. D) Runsaasti su-
prakrustisia sulkeumia sisältävä Muuramen granitoidi havaintokohteella EPHE-2013-88 (N4324B, E=431352, 
N=6902412). Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Esa Heilimo, GTK. 
Fig. 20. A) Typical homogenic quartz diorite of the Vaajakoski lithodeme at observation location EPHE-2013-77. Crosscut-
ting the outcrop are a weakly boudinaged diorite dyke and two granodiorite dykes of differing age. Scale bar with cm scale. 
Photo: Esa Heilimo, GTK. B) Equigranular homogeneous Kuikka quartz diorite at observation location EPHE-2014-90. On 
the right hand side, a small diorite enclave. Scale bar with cm scale. Photo: Esa Heilimo, GTK. C) Kuokkala enderbite with 
a typical weakly weathered surface at observation location EPHE-2013-62. The rock displays weak orientation caused 
by deformation and abundant round microgranular mafic enclaves. Scale bar with cm scale. Photo: Esa Heilimo, GTK. D) 
Abundant supracrustal rock enclaves in Muurame granitoid at observation location EPHE-2013-88. Scale bar with cm 
scale. Photo: Esa Heilimo, GTK.

usein muuttuneet vaihtelevalla voimakkuudella 
osittain sarvivälkkeeksi ja sarvivälke edelleen bio-
tiitiksi. Ortopyrokseeni on useimmiten biotiittien 
keskellä tai niiden laidoilla. Ohuthieiden perus-
teella kivessä on kvartsia paikoin niin vähän, että 
sen mineraloginen nimi on pyrokseenikvartsidio-
riitti eikä enderbiitti. Tyypillisimpinä opaakkeina 
mineraaleina on magneettikiisua sekä jonkin ver-
ran magnetiittia.

8.1.1.4 Vaajakosken litodeemin määrittelemättömät 
dioriitit ja gabrot 

Vaajakosken kvartsidioriitin sisällä tavataan hal-
kaisijaltaan alle 4 km olevia dioriitti- ja gabro-
alueita (liite 1), joille tyypillistä on keski- tai kar-
kearakeinen raekoko sekä heikko tai puuttuva 
suuntaus. Ne erottuvat karkeammalla raekoollaan 
ja mafisten mineraalien suuremmalla osuudella 
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ympäristönsä kvartsidioriiteista. Tavallisin mafi-
nen mineraali on sarvivälke, mutta jäänteitä niin 
orto- kuin klinopyrokseenistäkin on havaittavis-
sa. Sisältämänsä magnetiitin vuoksi nämä alueet 
erottuvat paikallisina maksimiarvoina aerogeo- 
fysikaalisilla kartoilla (liite 3).

8.1.2 Muuramen granitoidit 

Leivonmäen siirrosvyöhykkeen pohjoispuolella 
pääosa tutkimusalueen kallioperästä kuuluu Muu-
ramen granitoidilitodeemiin (liite 1). Lisäksi näitä 
kiviä tavataan pienempinä alueina Kangasniemen 
granodioriitin sisällä. Suurille intruusioille tyypil-
lisesti näiden kivien ulkoasussa on laajaa vaihte-
lua. Useimmiten niissä on kuitenkin havaittavissa 
voimakkuudeltaan vaihtelevaa deformaation aihe-
uttamaa suuntautuneisuutta ja tuoreen murtopin-
nan punertavan harmaa väri. Sulkeumina on sekä 
pyöreitä pienirakeisempia tummia osueita, jotka 
todennäköisesti ovat alun perin synmagmaattisia 
juonia, että suprakrustisten kivien sulkeumia. Vii-
meksi mainitut ovat runsaita etenkin Jyväskylän 
lähialueilla, ja ne ovat paikoin kokonaan tai osit-
tain sulaneita (kuva 20D). Iänmääritysten perus-
teella Muuramen granitoidien kiteytymisiät ovat 
1 885:n ja 1 880 Ma:n välillä (Rämö ja muut 2001, 
Hannu Huhma, kirjallinen tiedonanto 2015).

Litodeemi on jaettu kahteen faasiin: Muuratjär-
ven porfyyriseen granodioriittiin ja Muuratsalon 
porfyyriseen graniittiin. Kuten nimetkin jo viittaa-
vat, molempien faasien rakenne on porfyyrinen ja 
niitä erottaa vain kalimaasälpähajarakeiden mää-
rä, joka granodioriiteissa on 5 –20 % ja graniitissa 
20–40 % (kuvat 21A, B). Kalimaasälpähajarakeet 
ovat useimmiten osittain omamuotoisia ja kool-
taan 2–3 cm ja suurimmillaan 5 cm. Paljastuma-
mittakaavassa kalimaasälpähajarakeiden määrä 

voi vaihdella runsaasti: 10 senttimetristä 2 metrin 
levyisillä alueilla niiden määrä voi olla huomatta-
vasti suurempikin kuin paljastuman muissa osis-
sa. Tämä saattaa olla magmaattinen virtausraken-
ne, mutta sen tarkempi tutkimus on haasteellista 
rajallisten paljastumaolosuhteiden vuoksi. Pää-
mineraaleina on kalimaasälpää (mikrokliini ja/
tai ortoklaasi), plagioklaasia, kvartsia, biotiittia ja 
paikoin sarvivälkettä. Aksessorisina mineraaleina 
on lähes aina apatiittia ja lisäksi vaihtelevasti ti-
taniittia, allaniittia, zirkonia ja monatsiittia sekä 
harvoin pieniä granaatteja. Sekundäärisinä mine-
raaleina on lähes aina kloriittia, serisiittiä, saussu-
riittia ja epidootti-klinozoisiittisarjan mineraaleja. 

Deformaatioaste vaihtelee, ja hiertovyöhyk-
keiden läheisyydessä se on hyvinkin voimakasta, 
jolloin kalimaasälpähajarakeet ovat pienempiä ja 
vierasmuotoisempia kiven asun muuttuessa pro-
tomyloniittiseksi. Toisinaan selkeästi deformoi-
tunut kalimaasälpä on pyöreämuotoista ja kidettä 
ympäröivän 1–2 mm leveän vaalean kehän takia 
rakenne muistuttaa rapakivitekstuuria (kuva 21C). 
Ohuthieiden perusteella tällaiset kalimaasälvät 
ovat mikrokliiniä ja niiden kehä koostuu uudel-
leen kiteytyneestä hienorakeisesta plagioklaasista 
ja kvartsista tai kalimaasälvän päälle kasvaneesta 
myrmekiitistä. Jyväskylän lähistöllä esiintyy sa-
maan litodeemiin kuuluvia klinopyrokseenia ja or-
topyrokseenia sisältäviä kiviä, joissa kalimaasäl-
pähajarakeet ovat joko kokonaan tai keskiosaltaan 
ortoklaasia (liite 1). Nämä charnokiittiset ja char-
noenderbiittiset muunnokset ovat hyvin paikalli-
sia, ja ne on esitetty kallioperäkartalla pyrokseeni-
päällemerkinnällä. Paljastumalla tämänkaltainen 
pyrokseenigranitoidi vaihettuu muutaman kym-
menen sentin matkalla tavanomaiseksi Muuramen 
granitoidiksi, jossa pyrokseeni on täysin muuttu-
nut biotiitiksi ja sarvivälkkeeksi (kuva 21D).

8.2 Oittilan seurue

Oittilan seurueeseen on sisällytetty tutkimus-
alueen nuoremmat graniitit ja granodioriitit, jot-
ka ovat hyvin kvartsi- ja kalimaasälpärikkaita ja 
edustavat ainakin osittain vanhemman kuoren 
osittaista sulaa. Näitä kiviä tavataan sekä juonina 
että intruusioina, viimeksi mainituista suurimmat 
ovat halkaisijaltaan yli 10 km. Oittilan ja Saari-
järven seurueiden ikämääritystulokset ovat pääl-
lekkäisiä, mutta tutkittujen näytteiden välillä on 
selviä koostumuksellisia eroja: Oittilan seurueen 
kivissä on matalampi Zr- ja korkeampi SiO2-pitoi-
suus. Suhteessa Muuramen granitoideihin Oittilan 

seurueen kivet ovat vähemmän deformoituneita 
ja sisältävät vähemmän tummia mineraaleja. Ul-
koasultaan ne ovat pääosin tasarakeisia, vaikka 
pieniporfyyrisiäkin versioita tavataan. Tuoreen 
murtopinnan väri vaihtelee vaaleanpunaisesta 
harmaaseen. Tekstuuri on usein uudelleen kitey-
tynyt tai muurilaastirakenteinen.

8.2.1 Oittilan graniitti

Koko seurueelle nimen antanut Oittilan intruusio 
on suuntautumatonta, ryynimäistä, paikoin pieni- 
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porfyyristä graniittia, jota lännessä ja etelässä ra-
jaavat Makkolan seurueen vulkaniitit ja muissa 
suunnissa Jyväskylän seurueen syväkivet (liite 1). 
Intruusion koko on noin 12*5 km, ja sillä on sel-
vä kehärakenne: keskiosan muodostaa harmaa ja 
ympäröivän kehän punainen graniitti. Kehäraken-
ne erottuu myös aeromagneettisella kartalla (liite 
3): keskiosa on reunaosia heikommin magneet-

tinen. Ulkokehän muodostaa punainen biotiitti-
graniitti, johon perusmassaa hieman karkeampi, 
osittain omamuotoinen kalimaasälpä (≤ 1 cm), ai-
heuttaa ryynimäisen tai pieniporfyyrisen ulkoasun 
(kuva 22A). Biotiitti on vallitseva tumma mineraa-
li, mutta sarvivälkettäkin esiintyy, usein tosin vain 
aksessorisia määriä.  Ulkokehästä otetun näytteen 
perusteella sen kiteytymisikä on 1 873 ± 10 Ma  

Kuva 21. A) Muuratjärven porfyyristä granodioriittia havaintokohteella EPHE-2013-154 (N4322G, E=425 040, 
N=6898 296). Tyypillinen piirre on osittain omamuotoisten kalimaasälpien epätasainen jakautuminen. Mitta- 
kaavassa cm-asteikko. Kuva: Esa Heilimo, GTK. B) Suuntautunut ja runsaasti osittain omamuotoisia ka-
limääsälpähajarakeita sisältävä Muuratsalon porfyyrinen graniitti havaintokohteella ASM$-2013-361 (N4323D,  
E=439 705, N=6888 090). Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Antti Mäkelä, GTK. C) Tekstuuriltaan rapakiveä muistu-
ttava Muuramen granitoidi, jossa osittain omamuotoista kalimaasälpää reunustaa vaaleana kehänä plagioklaasi 
ja kvartsi, havaintokohde EPHE-2014-163 (N4324D, E=437 884, N=6905 587). Viivoittimessa mm-jaotus. Kuva: 
Esa Heilimo, GTK. D) Deformoituneen Muuratjärven porfyyrisen granodioriitin (vasemmalla), jossa pyrokseeni 
on hydrautunut sarvivälkkeeksi ja biotiitiksi, sekä deformoitumattoman charnoenderbiittisen eli pyrokseeni- 
pitoisen tyypin (oikealla) vaihettuva kontakti. Havaintokohde EPHE-2013-75 (N4324B, E=429 756, N=6900 289). 
Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Esa Heilimo, GTK.
Fig. 21. A) Typical Muuratjärvi porphyritic granodiorite at observation location EPHE-2013-154. Hypidiomorphic K-felds-
par phenocrysts are unevenly distributed. Scale bar with cm scale. Photo: Esa Heilimo, GTK. B) Typical foliated porphyritic 
granite with abundant hypidiomorphic K-feldspar phenocrysts at observation location ASM$-2013-361. Length of the 
compass 12 cm. C) Muurame granitoid displaying rapakivi-like texture with hypidimorphic K-feldspar phenocrysts mant-
led by plagioclase and quartz at observation location EPHE-2014-163. Ruler with mm scale. Photo: Esa Heilimo, GTK. D) 
Contact between two Muuratjärvi porphyritic granodiorite types: a deformed type on the left, where pyroxene has been 
hydrated to biotite and hornblende, and an undeformed pyroxene-bearing charnoenderbite type on the right. Scale bar 
with cm scale. Photo: Esa Heilimo, GTK.
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(Hannu Huhma, kirjallinen tiedonanto 2016). 
Intruusion keskustan muodostaa harmaa mutta 
muuten asultaan ja kemialliselta koostumuksel-
taan (liite 6) samankaltainen graniitti, joka paljas-
tumahavaintojen perusteella leikkaa ulkokehää. 
Ikävalko (1984a) on tulkinnut Oittilan ulkokehän 
edustavan korkean hapen fugasiteetin vallitessa 
syntynyttä I-tyypin graniittia ja keskiosan olevan 

vesipitoinen kogeneettinen faasi, johon on rikas-
tunut sulfidi- ja kloridikomplekseja. Harmaan faa-
sin alueelta onkin löydetty ympäristöä runsaam-
min viitteitä molybdeenihohteesta, scheeliitistä, 
kuparikiisusta ja muista malmimineraaleista sekä 
lohkareista että kalliopaljastumilla, useimmiten 
heikkona pirotteena kvartsijuonien läheisyydestä 
(Ikävalko 1984a, Kohonen 1988e).

Kuva 22. A) Oittilan graniitin ulkokehän punaista biotiittigraniittia havaintokohteella PIM$-2013-25 (N4313B, 
E=433 867, N=6866 328). Kuvan tyyppinen hieman karkeammasta kalimaasälvästä aiheutuva ryynimäinen asu on 
intruusiolle tyypillinen. Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. B) Kelkkamäen heikosti suun-
tautunutta biotiittigraniittia havaintokohteella MAAH-2013-2 (N4342B, E=452 973, N=6903 227). Kompassin pi-
tuus 10 cm. Kuva: Marjaana Ahven, GTK. C) Harmaata Soimavuoren graniittia havaintokohteella MAAH-2013-846 
(N4413D, E=437 059, N=6915 913). Sulkeumana Muuratjärven porfyyristä granodioriittia, jossa näkyvissä pätkä  
leikkaavaa leukograniittijuonta. Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Marjaana Ahven, GTK. D) Soimavuoren 
graniittia havaintokohteella MAAH-2013-845 (N4413D, E=437 684, N=6915 267), jossa nähtävissä sille tyypil- 
linen laikukas rakenne, jossa titaniittia ympäröi vaalea, voimakkaasti epidoottiutunut ja kloriittiutunut kehä.  
Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Marjaana Ahven, GTK.
Fig. 22. A) Red biotite granite from the outer rim of the Oittila intrusion at observation location PIM$-2013-25. The dis-
played texture, caused by K-feldspar that is slightly coarser than the groundmass, is typical for the intrusion. Scale bar with 
cm scale. Photo: Perttu Mikkola, GTK. B) Typical weakly oriented Kelkkamäki biotite granite at observation location MAAH-
2013-2. Length of the compass 10 cm. Photo: Marjaana Ahven, GTK. C) Grey Soimavuori granite at observation location 
MAAH-2013-846. Muuratjärvi porphyritic granodiorite crosscut by a leucogranite vein as an enclave. Scale bar with cm 
scale. Photo: Marjaana Ahven, GTK. D) Soimavuori granite at observation location MAAH-2013-845, displaying a typical 
spotted texture where sphene is surrounded by a light-coloured, strongly epidotized and chloritized halo. Scale bar with cm 
scale. Photo: Marjaana Ahven, GTK.
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8.2.2 Kelkkamäen graniitti

Lievestuoreen länsipuolella sijaitseva Kelkkamä-
en graniitti muodostaa halkaisijaltaan noin 7,5 km 
olevan intruusion (liite 1), josta on muodostettu 
oma litodeeminsä Oittilan seurueeseen. Kelkka-
mäen intruusion kontaktit Muuramen litodeemin 
porfyyrisiin kiviin ovat vaihettuvat. Tämä gra-
niitti on tyypillisimmillään suuntautunut, kes-
kirakeinen ja homogeeninen, vaikkakin raekoko 
vaihtelee voimakkaasti (kuva 22B). Tummana mi-
neraalina esiintyy vain biotiittia. Ohuthieessä on 
havaittavissa voimakasta uudelleen kiteytymistä, 
ja paikoitellen kivi on muurinlaastirakeinen, jol-
loin kalimaasälpä on jäänyt deformaatiossa hive-
nen suuremmaksi (< 1,0 cm) kuin muut mineraalit 
ja tämä on tehnyt ulkoasun lähes porfyyriseksi. 
Voimakkaimmin uudelleenkiteytyneillä alueilla 
graniitti on raekooltaan pienirakeinen ja heikom-
min suuntautunut kuin muurinlaastirakenteiset 
muunnokset. Voimakas suuntaus ja uudelleenki-
teytyminen ovat todennäköisesti läheisten luode-
kaakko- ja lounais-koillissuuntaisten hiertojen 
aiheuttamaa. Zirkonista tehdyn U-Pb-iänmääri-
tyksen perusteella intruusion ikä on 1 875 ± 4 Ma 
(Hannu Huhma, kirjallinen tiedonanto 2015).

8.2.3 Soimavuoren graniitti 

Jyväskylän pohjoispuolella, Hiekkapohjan alu-
eella on kaksi pienehköä (liite 1), ympäristöään 
leikkaavaa intruusiota, jotka koostuvat harmaas-
ta, tasa- ja pienirakeisesta suuntautumattomasta 
graniitista (kuva 22C). Nämä intruusiot muodos-
tavat Soimavuoren litodeemin. Paljastumalla ki-
vessä erottuu vaaleita ”laikkuja”, jotka ohuthieen 
perusteella muodostuvat voimakkaasti epidoot-
tiutuneesta ja kloriittiutuneesta kehästä titaniitin 
ympärillä (kuva 22D). Ohuthieessä näkyy selke-
ästi, että kivi on kokonaan uudelleen kiteytynyt 
biotiittigraniitti. Soimavuoren graniitin ikä zirko-
nin U-Pb-määrityksen perusteella on 1 879 ± 4 Ma 
(Hannu Huhma, kirjallinen tiedonanto 2015).

8.2.4 Määrittelemättömät graniitit, leukograniitit 
ja granodioriitit

Lukuisia pieniä Oittilan seurueeseen kuuluvia 
tarkemmin määrittelemättömiä intruusioita on 
eroteltu kallioperäkartalla (liite 1). Tyypillises-
ti ne ovat tasarakeisia ja leukokraattisempia kuin 
ympäristön granitoidit ja esiintyvät leikkaavina, 
korkeintaan muutaman kilometrin halkaisijaltaan 
olevina, intruusioina tai juonina (kuva 20A). Osa 
intruusioista erottuu aeromagneettisesta aineis-
tosta sisältämänsä magnetiitin takia.

8.3 Keski-Suomen muut kivilajiyksiköt

8.3.1 Lehesvuoren porfyyrinen graniitti 

Jyväskylän pohjoispuolella sijaitsee 2 km halkai-
sijaltaan oleva Lehesvuoren kalimaasälpäporfyy-
rinen graniitti (liite 1). Paljastumalla se on de-
formoitumattoman oloinen (kuva 23) ja eroaa jo 
siten alueelle tyypillisistä Muuramen litodeemin 
granitoideista. Toinen erottava tekijä on sarvi-
välkkeen puuttuminen Lehesvuoren graniitista. 
Kivi on tuoreelta murtopinnalta vaaleanpunainen 
ja sisältää lähes suuntautumattomia, omamuotoi-
sia tai osittain omamuotoisia, halkaisijaltaan alle  
2 cm:n kalimaasälpähajarakeita. Lehesvuoren gra-
niitti on erotettu omaksi yksikökseen ympäristö-
ään vanhemman iän vuoksi: 1 892 ± 2 Ma (Lahtinen 
ja muut 2016). Syynä tämän alueen vanhimman 
kiven ympäristöään selvästi heikommalle defor-
maatiolle voi olla se, että jännitys on keskittynyt 
alueella siirroksiin ja varhain kiteytynyt graniitti 
on jäänyt näiden siirrosten väliin ehjänä lohkona.

Kuva 23. Vaaleanpunainen kalimaasälpäporfyyrinen 
juoni, jossa terävällä kontaktilla kappale kalimaasäl-
päporfyyristä suuntautumatonta Lehesvuoren gra-
niittia havaintokohteella MAAH-2013-845 (N4413D, 
E=434 892, N=6912 032). Kompassin pituus 15 cm. 
Kuva: Marjaana Ahven, GTK.
Fig. 23. A K-feldspar porphyritic dyke containing a xenolith 
of its country rock, Lehesvuori porphyritic granite, at obser-
vation location MAAH-2013-845. Length of the compass  
15 cm. Photo: Marjaana Ahven, GTK.
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8.3.2 Kalimaasälpäporfyyriset graniittijuonet

Lehesvuoren graniittia leikkaa ainakin kolmessa 
eri paikassa yli kymmenen metriä leveät ja vähin-
tään 300 metriä pitkät kalimaasälpäporfyyriset 
juonet, joiden kalimaasälpä on paikoin ortoklaa-
sia (kuva 23). Uudelleen kiteytynyt perusmassa 
on pieni/hienorakeinen, ja mm. myrmekiitti on 
yleistä. Tämä tekee haasteelliseksi tulkinnan siitä, 
ovatko juonet puolipinnallisia vai intrudoituneet 
alemmalla kuoren tasolla. Juonien suhde Lehes-
vuoren graniittiin on myös avoin kysymys; niiden 
välinen ikäsuhde on selvä, mutta siitä liittyvätkö 
ne geneettisesti yhteen, ei ole varmaa käsitystä.

8.3.3 Rutalahden peridotiitti

Rutalahden ja Vaajakosken välillä Leivonmäen 
siirrosvyöhykkeen ja luode-kaakkoissuuntaisten 
siirrosten risteyskohdassa on muutamia pieniä 
peridotiittisia intruusioita (liite 1), jotka on kuvan-
nut ensimmäisenä Mutanen (2011, sivut 417–420). 
Nämä pienialaiset intruusiot ovat juonimaisia 
(1 000*400 m) ja erottuvat sisältämänsä magne-
tiitin takia hyvin aeromagneettisella kartalla (liite 
3). Kivet ovat selkeästi ympäristöään nuorempia, 
vaikka kontaktit ovat ainakin paikoin vaihettu-
vat. Tekstuuri on keskirakeinen, suuntautumaton 
ja paikoin kumulaattimainen. Intruusioiden mi-
neralogia on muuttunut ja koostuu vaihtelevasti 
serpentiniittiytyneestä oliviinista, värittömäs-

Kuva 24. A) Heikosti migmatiittiraitaista ja granitoidisuonten leikkaamaa intermediääristä vulkaniittia havainto- 
kohteella PIM$-2014-267 (N4314B, E=429 869, N=6880 685). Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Perttu Mikko-
la, GTK. B) Leukograniittisuonten pilkkomaa mafista vulkaniittia havaintokohteella PIM$-2014-266 (N4314B, 
E=429 993, N=6880 830), jossa nähtävissä plagioklaasiporfyyrisen ja tasarakeisen muunnoksen kontakti, joka 
edustanee alkuperäistä kerroksellisuutta. Kuva: Perttu Mikkola, GTK.
Fig. 24. A) Intermediate volcanic rock displaying weak banding caused by migmatization and crosscut by granitoid veins at 
observation location PIM$-2014-267. Scale bar with cm scale. Photo: Perttu Mikkola, GTK. B) Mafic volcanic rock crosscut 
by leucogranite veins at observation location PIM$-2014-266. Also visible is the contact between plagioclase porphyritic 
and equigranular versions, likely to represent original bedding. Scale bar with cm scale. Photo: Perttu Mikkola, GTK.

tä klinoamfibolista, karbonaateista ja talkista. 
Opaakkeina on magnetiitin lisäksi magneettikii-
sua, pentlandiittia ja kuparikiisua. Mutasen (2011) 
mukaan pohjoisemmat Iso tonttuvuoren alueen 
intruusiot edustavat koostumuksensa perusteel-
la kumulaattisia osia ja eteläisemmät Rutalahden 
intruusiot ovat lähempänä kantamagmaa. Kuo-
renmuodostuksen kannalta on mielenkiintoista, 
miten granitoidisen kuorenmuodostuksen päävai-
heen jälkeen alueelle on päässyt intrudoitumaan 
ultramafisia magmoja.

8.3.4 Keski-Suomen granitoidikompleksin  
määrittelemättömät vulkaniitit

Keski-Suomen granitoidikompleksiin kuuluviksi 
tulkitut, tarkemmin määrittelemättömät vulka-
niitit esiintyvät granitoidien seassa pienehköi-
nä alueina. Tähän ryhmään on sisällytetty kaikki 
Leivonmäen hiertovyöhykkeen pohjoispuoliset, 
vulkaniiteiksi tulkitut kivet, joita ei ole voitu Mak-
kolan seurueeseen rinnastaa (liite 1). Paljastumal-
la kivet ovat tyypillisesti melko voimakkaasti de-
formoituneita ja metamorfoituneita, alkuperäisiä 
piirteitä ei ole havaittavissa paikoin nähtävissä 
olevaa kerroksellista koostumusvaihtelua lukuun 
ottamatta, ja vulkaniitiksi määrittely perustuu-
kin lähinnä granitoideja hienompaan raekokoon 
ja paragneissejä pienempään biotiittipitoisuuteen 
(kuva 20D). Vulkaniitteja leikkaavat samat, usein 
leukokraattiset granitoidisuonet ja -juonet kuin 
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alueen granitoideja (kuvat 24A, B). Paikoin kivet 
ovat uraliitti- ja plagioklaasiporfyriittejä, jotka 
ovat Makkolan seurueellekin tyypillisiä. Kivien 
mineralogia vaihtelee melko laajasti mafisesta fel-
siseen. Mafiset muunnokset ovat granoblastisesta 
plagioklaasista ja sarvivälkkeestä koostuvia amfi-
boliitteja, joille tyypillistä on vaihtelevan voimak-
kuinen biotiittiutuminen.

8.3.5 Keski-Suomen granitoidikomplek-
sin määrittelemättömät sedimentit

Granitoidikompleksin alueella sijaitsevat tarkem-
min määrittelemättömät sedimentit ovat pääosin 
migmatiittisia paragneissejä. Niiden ulkoasussa 
tai mineralogiassa ei ole havaittavissa merkittä-
vää eroa Pirkanmaan migmatiittiseurueen vastaa-
viin kiviin (vrt. kuvat 25 ja 5A, B) ja niiden kuten 
Keski-Suomen granitoidikompleksiin luettujen 
vulkaniittien erottaminen eteläisemmistä yksi-
köistä perustuu pelkästään niiden sijaintiin, mutta 
asian varmistaminen vaatisi yksityiskohtaisempia 
tutkimuksia kuin tässä yhteydessä on ollut mah-
dollista. Laajimmat yhtenäiset alueet sijaitsevat 
Lievestuoreen keskustan alueella ja siitä pohjoi-

Kuva 25. Migmatiittista paragneissiä Keski-Suomen 
granitoidikompleksin alueelta havaintokohteel-
ta KRRO-2015-26 (N4431D, E=461 186, N=6913 899). 
Kompassin pituus 15 cm. Kuva: Ilona Romu, GTK. 
Fig. 25. Migmatitic paragneiss from the area of the Central 
Finland Granitoid Complex at observation location KRRO-
2015-26. Length of the compass 15 cm. Photo: Ilona Romu, 
GTK.

seen. Paragneissisulkeumat ovat harvalukuisem-
pia Keski-Suomen granitoidikompleksin alueella 
kuin Kangasniemen granodioriitissa, jolle ne ovat 
tyypillinen piirre.

9 SAARIJÄRVEN SEURUE 

9.1 Puulan graniitti 

Puulan graniittilitodeemi koostuu Puulan intruu-
sion granitoidisista osista ja useista muista pie-
nemmistä, ulkoasultaan, koostumukseltaan ja iäl-
tään siihen rinnastuvista intruusioista, jotka ovat 
pääosin deformoitumattomia ja sisältävät useasti 
kaikkia alueen kivilajeja erikokoisina ksenoliittei-
nä. Yhdessä Istrualan ja Puulan litodeemit muo-
dostavat bimodaalisen, mafisen ja felsisen kompo-
nentin omaavan magmaattisen systeemin. Puulan 
litodeemi on geokemialtaan A-tyyppinen, ja sille 
ovat tyypillisiä esimerkiksi korkeat Zr-pitoisuudet 
ja granitoidiksi suhteellisen alhainen SiO2-pitoi-
suus. Mineralogisesti Puulan graniittilitodeemiin 
kuuluvista kivistä useat ovat kvartsimontsoniitte-
ja. Puulan litodeemi muodostaa tyypillisesti aero-
magneettisessa aineistossa matalan intensiteetin 
alueen, jonka perusteella yksikköä voidaan kartalla 
rajata (vrt. liitteet 1 & 3). Litodeemin kivet sijoittu-
vat yleensä suurten hiertosaumojen läheisyyteen, 
jotka ovat edesauttaneet magman asettumista ja 
kulkeutumista. Ulkoasultaan litodeemin kivet ovat 

useimmiten kalimaasälpäporfyyrisiä ja sisältävät 
paikoin tummana mineraalina klinopyrokseenia. 

9.1.1 Puulan intruusion porfyyrinen 
graniitti ja kvartsimontsoniitti

Kangasniemen eteläpuolella sijaitseva suurikokoi-
nen (n. 40*10 km) Puulan porfyyrinen graniitti-
intruusio (liite 1) on tutkimusalueen perusteelli-
simmin tutkittuja geologisia yksiköitä (Elliott ja 
muut 1998, Nironen ja muut 2000, Rämö ja muut 
2001). Intruusiolle on luonteenomaista runsaat (15–
35 % kivestä), vaihtelevan kokoiset kalimaasälpää-
hajarakeet, joiden koko vaihtelee useimmiten 1 ja 
4 cm:n välillä. Muodoltaan ne vaihtelevat jopa yk-
sittäisellä paljastumalla omamuotoisesta osittain 
omamuotoisen kautta voimakkaasti pyöristynee-
seen. Osittain omamuotoisissa ja pyöreissä haja-
rakeissa paikallisesti tavattavat vaaleat kehät ovat 
uudelleenkiteytynyttä plagioklaasia ja kvartsia 
sekä myrmekiittiä. Tällaisen rakenteen yhteydessä 
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kivi on erittäin voimakkaasti rapautuvaa eli mo-
routuvaa. Puulaveden rannoilla sijaitsevat ranta-
voimien muotoilemat pylväät ja sienimäiset kulu-
tusmuodot eli raukit (Kejonen 2007) liittyvät tähän 
helposti rapautuvaan Puulan intruusion muun-
nokseen. Toinen tyypillinen piirre on paikoin run-
saat erikokoiset sulkeumat (kuva 26A); yhdelläkin 
paljastumalla saattaa olla nähtävissä lähes kaikkia 
ympäristön kivilajeja. Tyypillisimpiä sulkeumia 
ovat Pirkanmaan migmatiittiseurueen paragneis-
sit. Puulan intruusio jakaantuu väriltään vaalean-

punaiseen porfyyriseen sarvivälke-biotiittigra-
niittiin, joka muodostaa intruusion pääosan, sekä 
länsilaidan porfyyriseen klinopyrokseenikvartsi-
montsoniittiin, jossa myös ortoklaasi on säilynyt 
tehden kivestä lohkopinnalta tumman sävyisen. 
Rämön ja muiden (2001) tekemän kolmen U-Pb-
monatsiitti-iänmäärityksen perusteella Puulan  
intruusion iäksi on tulkittu noin 1 875 Ma. Yksit-
täisten konkordanttien zirkonikiteiden ikätulok-
sissa on suuri hajonta, 207Pb/206Pb-iät vaihtelevat 
välillä 1 798 ± 21 Ma ja 1 879 ± 28 Ma.

Kuva 26. A) Osittain sulanutta paragneissiä sulkeumina Puulan intruusiossa havaintokohteella TTU$-2012-189 
(N4331E, E=469 793, N=6859 057), kalkkisilikaattikonkreetiot kestävät osittaista sulamista paragneissin muita 
kerroksia paremmin. Mittakaavan pituus 12 cm. Kuva: Tuomo Turunen, GTK. B) Näyte havaintokohteelta ASM$-
2013-224 (N4314H, E=451 052, N=6881 169), jossa näkyy kalimaasälpää sisältävän dioriitin ja kvartsimontsoniitin 
välillä syntynyt biotiitti- ja sarvivälkerikas kontaktivyöhyke. Lohkareen koko noin 20 cm. Kuva: Jouko Ranua, 
GTK. C) Viininperän graniittia, jossa kalimaasälpää sisältävä dioriittisulkeuma havaintokohteella EPHE-2015-
380 (N4332C, E=462 299, N=6870 267). Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Esa Heilimo, GTK. D) Muuratjärven por-
fyyrista granodioriittia leikkaava Puulan litodeemiin kuuluva juoni ja sitä loivasti leikkaava kapea leukograni-
toidijuoni havaintokohteella EPHE-2013-221 (N4321G, E=426 616, N=6882 934). Auton pituus 530 cm. Kuva: Esa 
Heilimo, GTK.
Fig. 26. A) Partly melted paragneiss inclusions in Puula granite. The calc-silicate concretions are more resistant to par-
tial melting than other parts of the paragneiss. Length of the scale bar 12 cm. Photo: Tuomo Turunen, GTK. B) A sample 
from observation location ASM$-2013-224 displaying a mingling texture between K-feldspar bearing diorite and quartz 
montzonite. A biotite and hornblende-rich reaction rim is visible between the two rock types. Length of the sample ca. 20 
cm. Photo: Jouko Ranua, GTK. C) A mingling texture at observation location EPHE-2015-380 where the Viininperä granite 
contains a diorite enclave hosting euhedral K-felspars crystals. Length of the compass 12 cm. Photo:  Esa Heilimo, GTK. D) 
Muuratjärvi porphyritic granodiorite at observation location EPHE-2013-221 crosscut by a dyke belonging to the Puula 
lithodeme, which is in turn cut at a low angle by narrow leucogranitoid. Length of the car 530 cm. Photo: Esa Heilimo, GTK.
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9.1.2 Riitalammen ja Viininperän intruusioiden  
kvartsimontsoniitti ja graniitti

Puulan intruusion luoteispuolella sijaitsevat pää-
asiassa kvartsimontsoniitista koostuvat pienem-
mät intruusiot, Riitalampi ja Viininperä, ovat hy-
vin samankaltaisia Puulan graniitin kanssa (liite 
1). Näissä kivissä kalimaasälpä on omamuotoista 
ortoklaasia ja tyypillisesti kooltaan 2–3 cm. Osit-
tain omamuotoisissa hajarakeissa, jotka muodos-
tavat noin 30 % kivestä, ei ole paljastumilla ha-
vaittavissa selvää kehärakennetta. Paikoin niissä 
kuitenkin on noin 1 mm:n levyisiä vaaleita, mik-
rokiteisestä plagioklaasista ja kvartsista tai niiden 
myrmekiittisestä yhteenkasvettumasta koostuvia 
kehiä. Tummina mineraaleina on klinopyroksee-
nin jäänteitä ja sarvivälkettä sekä biotiittia, josta 
osa on sekundääristä. Kummassakin intruusios-
sa on havaittavissa magmojen sekoittumis- eli 
mingling-rakenteita Istrualan litodeemiin kuulu-
vien dioriittien kanssa. Parhaiten nämä rakenteet 
ovat nähtävissä Riitalammen pohjoisosassa (kuva 
26B). Riitalammen intruusiota leikkaavat nuorem-
mat etelä-pohjois- ja luode-kaakkoissuuntaiset 
siirrokset, ja se sisältää satojen metrien kokoisia 
vulkaniittisulkeumia. Pyöreämuotoinen Viinin-
perän intruusio on halkaisijaltaan 3 km. Sen poh-

joisosassa on graniittinen alue, joka sisältää run-
saammin kvartsidioriittisia sulkeumia (kuva 26C). 
Paikoin näissä sulkeumissa olevat omamuotoiset 
kalimaasälpähajarakeet todistavat mafisen ja fel-
sisen magmatismin samanaikaisuuden. Zirkonien 
U-Pb-analyysien perusteella Riitalammen intruu-
sion ikä on 1 879 ± 4 Ma ja Viiniperän 1 882 ± 3 Ma 
(Hannu Huhma, kirjallinen tiedonanto 2015, 2016).

9.1.3 Puulan litodeemin määrittelemättömät  
graniitit ja kvartsimontsoniitit

Edellä kuvattujen suurempien intruusioiden lisäksi 
tutkimusalueelta tunnetaan kymmenkunta, hal-
kaisijaltaan alle 1 km olevaa, geokemiansa perus-
teella Puulan litodeemiin kuuluvaa, muita kivilajeja 
leikkaavaa ja suuntautumatonta intruusiota. Pääosa 
näistä intruusioista on Lievestuoreen ympäristös-
sä. Paikoitellen näitä intruusioita leikkaavat Oitti-
lan seurueeseen kuuluvat leukogranitoidijuonet ja 
-suonet. Tyypillisesti nämä pienemmätkin intruu-
siot sijoittuvat isompien hiertosaumojen läheisyy-
teen (liite 1). Lisäksi ainakin Muuramen keskustan 
eteläpuolella litodeemin kiviä esiintyy juonimai-
sesti (kuva 26D). Tyypillisesti pienemmätkin int-
ruusiot ovat kalimaasälpäporfyyrisiä, mutta myös 
tasarakeisia muunnoksia esiintyy. 

9.2 Istrualan dioriitti, gabro ja kvartsidioriitti

Saarijärven bimodaaliseen seurueeseen kuuluvista 
mafisista intruusioista on muodostettu Istrualan 
litodeemi. Koostumukseltaan kivet ovat useimmi-
ten gabroja ja dioriitteja, vaikka koostumukseltaan 
happamimmat jäsenet ovat kvartsidioriitteja ja 
tonaliitteja. Tavallisesti Istrualan litodeemin ki-
vet sijaitsevan Puulan litodeemin kivien läheisyy-
dessä. Kun litodeemit ovat suorassa kontaktissa 
toistensa kanssa, niissä on havaittavissa erilaisia 
rakenteita, jotka kertovat magmojen asettumi-
sesta ja sen jälkeisestä deformaatiosta. Paikoin 
on selkeitä magmojen sekoittumisrakenteita, ku-
ten reaktiosaumoja, felsisten ja mafisten kompo-
nenttien välillä. Lisäksi dioriiteissa ja gabroissa on 
paikoin kalimaasälpähajarakeita (kuva 26B). Kal-
liopaljastumilla on myös havaittavissa, että dio-
riitti- ja gabrosulkeumat ovat budinoituneita juo-
nia, joilta puuttuu hienorakeinen reaktiosauma. 

9.2.1 Istrualan dioriitti-gabrointruusiot

Puulan graniitin eteläpuolella on joukko alle 800 
m:n kokoisia intruusioita, jotka muodostavat Istru-

alan faasin (liite 1), joka kirjallisuudessa tunnetaan 
myös nimellä Kälä (Rämö ja muut 2001). GTK on 
tutkinut näitä Ni-potentiaalin takia Puula-Päijän-
ne-projektissa löytämättä kuitenkaan merkittäviä 
malmiviitteitä. Intruusioiden pentlandiitti on tyy-
piltään liekkipentlandiittia, ja korkein analysoitu 
Ni-pitoisuus (1 %) on kooltaan pienestä palanäyt-
teestä (Kohonen 1988a). Alueella on havaittavissa 
useita samanaikaisia mutta raekooltaan, raken-
teeltaan (tasarakeisia, ryynimäisiä) ja koostumuk-
seltaan toisistaan poikkeavia tyyppejä. Näissä 
massamaisissa kivissä deformaatio on heikkoa tai 
puuttuu kokonaan. Erityisesti lähellä Puulan int-
ruusion kontaktia on havaittavissa merkkejä kah-
den erikoostumuksisen magman sekoittumisesta; 
mafiset kivet sisältävät maasälpähajarakeita. Ai-
empien Sm-Nd-isotooppitutkimusten perusteella 
Istrualan litodeemin kivet eivät edusta yksinomaan 
vaipan sulia, vaan vanhemmalla kuorellisella kom-
ponentilla on oleellinen merkitys niiden kehityk-
selle (Rämö ja muut 2001).
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9.2.2 Korpilahden dioriitti-intruusio

Korpilahden kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsee 
6 km pitkä intruusio, jota tässä kutsutaan Korpi-
lahden dioriittifaasiksi (liite 1). Intruusiossa on 
kolme lähes samanaikaista magmatyyppiä, joiden 
selvin erottava tekijä on raekoko. Kaikki tyypit, 
hienorakeinen, keski-/pienirakeinen ja karkeara-
keinen, ovat suuntautumattomia ja homogeenisia 
(kuva 27A). Intruusion reunaosissa on hienorakei-
sen tyypin muodostama osittainen kehä. Intruusi-
on länsipuolella on pienempiä juonimaisia kvart-
sidioriittialueita, jotka ovat asettuneet intruusion 

kontaktin myötäisesti ja jotka lienevät samanai-
kaista mutta kuorellisella aineksella voimakkaam-
min kontaminoitunutta magmaa. Varsinaista Kor-
pilahden intruusiota leikkaavat graniittiset juonet 
ja suonet, joista jotkin edustavat koostumuksel-
taan Puulan litodeemia (kuva 26D) ja joista osa 
kuuluu asunsa perusteella Oittilan seurueeseen. 
Juonien tunkeutumisen jälkeinen deformaatio on 
keskittynyt nimenomaan näihin juoniin, jotka 
ovat paikoin selvästi voimakkaammin suuntautu-
neita kuin isäntäkivensä.

Kuva 27. A) Korpilahden dioriitin karkearakeinen tyyppi ja sitä leikkaava keski-/pienirakeinen tyyppi havain-
tokohteella EPHE-2013-252 (N4312H, E=426 190, N=6880 541). Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Esa Heilimo, 
GTK. B) Useamman toisiaan leikkaavan magmapulssin muodostamaa, raekooltaan vaihtelevaa gabroa havainto- 
kohteella MAAH-2013-347 (N4431D, E=459 082, N=6915 810). Vasaran pituus 60 cm. Kuva: Marjaana Ahven, GTK. 
C) Hiiterin plagioklaasiporfyyristä sarvivälkedioriittia havaintokohteella KK4$-2012-714 (N4332F, E=467 501, 
N=6881 665). Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Kallioperäkartoituskurssi, GTK. D) Toivakan Leppävedenrannalla 
sijaitsevan pallokivilohkareen pintaa. Mittakaavassa cm-asteikko. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. 
Fig. 27. A) Medium-grained Korpilahti diorite intruded by a fine-grained type at observation location EPHE-2013-252. 
Scale bar with cm scale. Photo: Esa Heilimo, GTK. B) Gabbro formed by crosscutting magma pulses is observable as a va-
riable grain size at observation location MAAH-2013-347. Length of the hammer 60 cm. Photo: Marjaana Ahven, GTK.  
C) Plagioclase porphyritic hornblende diorite of the Hiiteri intrusion at observation location KK4$-2012-714. Length of 
the compass 12 cm. Photo: Bedrock mapping course, GTK. D) Surface of an orbicular rock boulder from Leppävedenranta, 
Toivakka. Scale bar with cm scale. Photo: Perttu Mikkola, GTK.
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9.2.3 Simunan intruusion dioriitti, gabro ja  
gabronoriitti 

Lievestuoreelta noin 10 km pohjoiseen sijaitsee 
halkaisijaltaan 3 km oleva pyöreähkö intruusio, 
joka erottuu aeromagneettisessa ja painovoima-
aineistossa (liitteet 3, 5). Tämä suuntaumaton int-
ruusio koostuu useista tyypeistä, joiden raekoko 
vaihtelee karkearakeisesta hienorakeiseen mutta 
joiden mikrorakenne on kaikissa kuitenkin subo-
fiittinen. Eri tyypit leikkaavat ja breksioivat toi-
siaan paljastumalla (kuva 27B), siten että hieno-
rakeisin tyyppi on nuorin. Intruusion keskellä on 
sulkeumana heterogeeninen graniitti-granodio-
riittialue. Päämineraaleina on plagioklaasia (An 
40–55), voimakkaasti muuttunutta ortopyroksee-
nia sekä sekundääristä sarvivälkettä ja biotiittia. 
Plagioklaasi ja klinopyrokseeni esiintyvät poi-
kiliittisina rakeina. Aksessorisina mineraaleina 
on tyypillisesti verraten paljon apatiittia, paikoin 
kvartsia sekä opaakkeja, joista tavallisimmat ovat 
pirotteena tai skeletaalisena esiintyvät magnetiit-
ti ja ilmeniitti. Karkearakeisesta pegmatiittisesta 
osasta tehdyn zirkonin U-Pb-yksikideiänmää-
rityksen perusteella intruusion kiteytymisikä on 
1 875 ± 8 Ma (tekijöiden julkaisematon aineisto). 

9.2.4 Hiiterin dioriitti ja kvartsidioriitti

Makkolan vulkaniittijaksoon likimain konkor-
dantisti tunkeutuva Hiiterin sarvivälkedioriitti 
muodostaa noin 10 km pitkän ja 1,5 km leveän int-
ruusion, joka erottuu aeromagneettisella kartalla 
ympäristöään matalamman ja tasaisemman mag-
neettisuuden alueena (liitteet 1, 3). Koostumuksel-
taan paikoin kvartsidioriitiksi vaihettuva intruusio 
on paljastumamittakaavassa homogeeninen, kes-
kirakeinen, useimmiten plagioklaasiporfyyrinen ja 
suuntautumaton tai hyvin heikosti suuntautunut. 
Kiven perusmassan raekoko on tyypillisesti melko 
pieni (0,5 mm) ja plagioklaasi esiintyy 5–10 mm:n 

kokoisina, osin omamuotoisina runsaina haja-
rakeina, jonka seurauksena kivi on tyypillisesti 
puolipinnallisen oloinen (kuva 27C). Perusmas-
san tekstuuri on granulaarinen ja granoblastinen, 
ja magneettikiisua on usein heikkona pirotteena. 
Intruusion kiteytymisikä on 1 875 ± 5 Ma (Hannu 
Huhma, kirjallinen tiedonanto 2015).

9.2.5 Poikaraiskansuon alueen dioriitit ja  
kvartsidioriitit

Riitalammin kvartsimontsoniitin pohjoispuolella 
on homogeeninen noin 7*2 km:n kokoinen dio-
riitti-intruusio. Dioriitti on massiivinen ja pieni-
rakeinen, jossa sarvivälke on vallitseva mafinen 
mineraali ja muut päämineraalit ovat plagioklaa-
si ja biotiitti. Kenttähavaintojen perusteella se on 
samanikäinen kuin Riitalammen intruusio, sil-
lä niiden kontaktissa dioriitti tunkeutuu juonina 
kvartsimontsoniittiin ja juonista erkaantuneissa 
sulkeumissa on happamammasta magmasta dio-
riittiin siirtyneitä kalimaasälpähajarakeita (kuva 
26B). Riitalammin intruusion länsipuolella on ha-
vaittu useita heikommin paljastuneita intruusiota, 
jotka ovat pääasiassa koostumukseltaan kvart-
sidioriitteja, jotka saattavat edustaa samaa mag-
matismia mutta ovat kontaminoituneet voimak-
kaammin ympäristön kivistä asettumisen aikana.

9.2.6 Istrualan litodeemin määrittelemättömät 
kvartsidioriitit ja tonaliitit

Lievestuoreen järven ympäristössä on muutamia 
pieniä intruusioita (liite 1), suuntautumattomia 
kvartsidioriitteja ja tonaliitteja, jotka edusta-
vat Istrualan litodeemia mutta sisältävät melko 
runsaasti kuorellista komponenttia. Tyypillisesti 
niissä on apatiittia muiden yksiköiden vastaavia 
kivilajeja runsaammin ja paikoitellen perusmas-
saa suurempien plagioklaasikiteiden aiheuttama 
ryynimäinen rakenne.

10 KUISAAREN SEURUEEN DIABAASIT

Kahdessa kohtaa kartta-alueen etelälaidassa ole-
vista Kuisaaren seurueen diabaaseista on tutki-
musalueelta vain niukasti havaintoja (liite 1), ja 
täyden varmuuden saaminen näiden mafisten 
juonien kuulumisesta tähän seurueeseen vaatisi 
tarkempia tutkimuksia. Ohuthieiden perusteella 
diabaasit ovat selkeästi ofiittisia tai subofiittisia. 
Tehdyt havainnot osuvat luode-kaakkoissuun-

taisiin positiivisiin magneettisiin anomalioihin, 
joita on havaittavissa tutkimusalueen eteläosissa 
(liite 3). On todennäköistä, että Kuisaaren seurue 
kuuluu ns. Hämeen diabaasijuoniparveen, jonka 
ikä on n. 1 650 Ma ja joka liittyy Kaakkois-Suomen  
alueen mesoproterotsooiseen rapakivimagmatis-
miin (Rämö & Haapala 2005).
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11 PALLOKIVET

Tutkimusalueelta tunnetaan useita pallokiviloh-
kareita (liite 1) ja niiden muodostamia lohkare-
viuhkoja, joista kiinnostuneen lukijan kannattaa 
tutustua Lahden (2005) yhteenvetoon ja siellä esi-
tettyihin vanhempiin kirjallisuusviitteisiin. Tun-
netut pallokivihavainnot sijoittuvat vyöhykkeel-
le, joka alkaa Laukaan Vihtavuorelta ja päättyy 
Toivakan kirkonkylän eteläpuolelle, pois lukien 
Kangasniemen Hokan kylälle sijoittuva lohkare. 
Näiden tutkimusten aikana löydettiin kaksi uutta 
lohkaretta paikallisilta asukkailta saatujen vih-

jeiden perusteella. Näistä pohjoisempi sijaitsee 
Vihtavuorella taajaman ja räjähdetehtaan välillä 
ja eteläisempi Toivakan kirkonkylän länsilaidalla 
Leppävedenrannalla (kuva 27D). Molemmat uudet 
lohkareet ovat hyvin samankaltaisia kuin alueelta 
aiemmin tunnetut (Seppo I. Lahti, kirjalliset tie-
donannot 2013, 2014). Niiden mineraalikoostumus 
on silmämääräisesti arvioituna lähinnä kvartsi-
dioriittinen, ja melko runsaina esiintyvien pallojen 
koko on tyypillisesti 3–10 cm.

12 METAMORFOOSI

Tietoa Keski-Suomen granitoidikompleksin me-
tamorfisista olosuhteista on olemassa lähinnä 
sen reuna-alueilta (Hölttä & Heilimo, hyväksytty). 
Suurin syy tähän on se, että metamorfoosin tutki-
miseen hyvin soveltuvia vulkaanis-sedimentääri-
siä kivilajeja esiintyy kompleksin sisäosissa aino-
astaan kapeina ja epäyhtenäisinä vyöhykkeinä.

Tutkimusalueella vallitsevia ovat olleet ylem-
män amfiboliittifasieksen paine- ja lämpötila-
olosuhteet (Suomen kallioperä − DigiKP), mutta 
syväkivivaltaisuuden takia mahdollisuuksia me-
tamorfoosiolosuhteiden tarkempaan selvittämi-
seen on rajallisesti. Metamorfisten olosuhteiden 
selvittämiseen sopivia indeksimineraaleja esiin-
tyy lähinnä Pirkanmaan migmatiittiseurueessa ja 
paikoin Makkolan seurueessa. Näissä kivilajeissa 
on metamorfisia indeksimineraaleja granaattia, 
sillimaniittia ja kordieriittia, joiden kiteytyminen 
vaatii paitsi sopivat olosuhteet myös riittävästi 
alumiinia. Aiemmissa tutkimuksissa Pirkanmaan 
migmatiittiseurueen ja sen lähialueen kivilajeja 
on pidetty granuliittifasieksen olosuhteissa meta-
morfoituneina. Hyvin säilyneen Makkolan jakson 
sekä Pirkanmaan seurueen grauvakkojen katso-
taan edustavan alhaisen amfiboliittifasieksen olo-
suhteita (Suomen kallioperä − DigiKP).

Tässä työssä granaattia havaittiin tutkimusalu-
een paljastumahavainnoissa 125 kohteella. Ylei-
simmin se esiintyy juuri Pirkanmaan migmatiitti-
seurueen paragneisseissä ja niissäkin runsaampana 
migmatiittisissa muunnoksissa. Granaatteja ta-
vattiin myös mafisissa, intermediäärisissä ja felsi-
sissä vulkaniiteissa, granitoideissa, dioritoideissa 
sekä migmatisoitumattomissa sedimenttikivissä. 
Granaatin muoto vaihteli omamuotoisesta vie-
rasmuotoiseen; ensin mainittua esiintyy lähinnä 
hienorakeisissa kivissä. Alueella paikoin, yhteensä 
11 näytepisteessä, löydetty kordieriitti on vaikeas-
ti tunnistettavissa paljastumaolosuhteissa. Mik-
roskooppiset ohuthietutkimukset osoittavat, että 
mineraalia tavataan vain pienirakeisena lähinnä 
migmatiittisten paragneissien perusmassassa. 

Alustavien geotermometristen ja -barometris-
ten tulosten mukaan Pirkanmaan migmatiittiset 
paragneissit ovat kiteytyneet alhaisissa paineis-
sa (maksimi 6 kbar, vastaa noin 20 km:n syvyyt-
tä maankuoressa) ja korkeissa (~800 °C) lämpö-
tiloissa. Matalan paineen ja korkean lämpötilan 
yhdistelmä indikoi, että alueen laaja-alaiset sy-
väkivi-intruusiot ovat paikalleen asettuessaan ja 
kiteytyessään vapauttaneet lämpöä ympäröivään 
kallioperään.

13 RAKENNEGEOLOGIA JA 3D-TULKINNAT 

Rakennegeologisesti tarkasteltuna tutkimusalue 
voidaan jakaa läntiseen Keski-Suomen granitoi-
dikompleksin ja itäiseen Pirkanmaan migmatiitti-
seurueen (PimS) alueeseen (kuva 28). Näiden vä-
lissä on lounais-kaakkoissuuntainen Leivonmäen 

hiertovyöhyke (LmSZ). Tutkimusalueen syväki-
vivaltaisessa länsiosassa kallioperän vallitsevina 
rakenteina ovat siirrokset, kun taas vähemmän 
kompetenteissa itäosan kivilajeissa plastisemmat 
rakenteet ovat yleisempiä ja siellä paragneissit 
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Kuva 28. Tutkimusalueen ja sen lähiympäristön geologiset suuryksiköt ja -rakenteet kartalla. Kartta muokattu 
Suomen kallioperä − DigiKP-tietokannasta.
Fig. 28. Large-scale geological units and structures of the study area and its surroundings. Map modified from Bedrock of 
Finland − DigiKP.
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ovat läpikäyneet monivaiheisemman deformaa-
tio- ja metamorfoosikehityksen. Pirkanmaan 
migmatiittiseurue esiintyy pienempinä alueina 
syväkivien seassa kuin lännempänä esimerkiksi 
Kuhmoisen ja Tampereen välillä. Tämä vaikeuttaa 
niiden rakennegeologista havainnointia ja tulkin-
taa. Kangasniemen alueella paragneissit sisältävät 
kuitenkin varsin usein Vammalan seurueeseen 
kuuluvia mafisia sulkeumia, joita pidetään oleelli-

sena Pirkanmaan migmatiittialueen tunnusmerk-
kinä. Tutkimusalueella ja sen välittömässä lähei-
syydessä tavataan kuitenkin migmatoitumattomia 
grauvakoita (Rusalansuon ja Tammijärven litodee-
mit), jotka myös nykyisessä yksikköluokitukses-
sa kuuluvat Pirkanmaan migmatiittiseurueeseen. 
Tätä on pidettävä osoituksena siitä, että alueeseen 
voi kuulua eri-ikäisiä tai tektonisesti alun perin 
erillään olevia paragneissiyksiköitä.

13.1 Siirrokset ja hiertovyöhykkeet

Tutkimusalue edustaa Keski-Suomen granitoi-
dikompleksin itälaitaan sijoittuvan Raahe-Laa-
tokka-hiertovyöhykkeen (RLSZ) (kuva 28) lou-
naispuolelle jäävää aluetta, jossa ei ole näkyvillä 
Suonenjoen-Pieksämäen alueelle tyypillisiä kaak-
kois-luodesuuntaisia suuria poimurakenteita. 
Kuopion länsipuolella oikeakätisen Raahe-Laatok-
ka-hiertovyöhykkeen leveys on noin 45 kilometriä 
ja sen rakennegeologiaa on kuvattu yksityskoh-
taisemmin Airakselan siirrosvyöhykkeen alueella 
(Forss ja muut 1999). Hiertovyöhykkeen sisäinen 
rakenne on monimutkainen ja sisältää mm. Suo-
nenjoen ja Tervon välillä transpressionaalisen Vir-
masveden tulip-rakenteen (VitS), jossa siirrosten 
rajaama alue edustaa selvästi ympäristöään sy-
vempää leikkausta maankuoresta.

Yleinen rakennesuuntaus tutkimusalueella on 
lounas-koillinen, mikä viittaa alueen kuuluvan eri 
rakennelohkoon kuin Raahe-Laatokka-vyöhyk-
keen. Makkolan ja Leivonmäen alueen vulkanii-
teissa on näkyvillä vain yksi selväpiirteinen poi-
mutusvaihe ennen Leivonmäen hiertovyöhykkeen 
syntymistä. Pirkanmaan migmatiittiseurueen 
poimutusvaiheista ei tutkimusalueella saa selvää 
kuvaa laajamittaisten syväkivialueiden vuoksi, 
mutta yleinen rakennesuuntaus on sama kuin 
vulkaniittialueilla. Luultavaa onkin, että molem-
mat alueet ovat läpikäyneet saman kompressio-
naalisen rakennekehityksen ennen Leivonmäen 
hiertovyöhykkeen syntymistä. Tähän vaiheeseen 
liittyy lounais-koillinen poimutus ja Pirkanmaan 
syväkivi- ja migmatiittiseurueiden mahdollinen 
ylityöntyminen kaakosta Keski-Suomen granitoi-
dikompleksin päälle. Tämän vaiheen poimuakseli-
tasojen suunta on sama kuin esimerkiksi Mikkelin 
ja Sulkavan alueilla, mikä voisi merkitä sitä, että 
kyseinen poimutus liittyy Etelä-Suomen kalliope-
rän viimeisiin kompressionaalisiin vaiheisiin.

Toinen alueellisesti merkittävä hiertovyöhyke 
on tutkimusalueen kaakkois- ja itäpuolella oleva 
Mikkelin hiertovyöhyke (MiSZ), joka Etelä-Savon 

alueella erottaa läntisen Pirkanmaan migmatiit-
tiseurueen (PimS) ja itäisen Hämeen migmatiit-
tiseurueen (HämS) paragneissit. Tämän hierto-
vyöhykkeen kulku on selväpiirteinen Mikkelin 
lounaispuolella, mutta pohjoisempana hiertovyö-
hyke jakaantuu useaksi erilliseksi pääsiirrokseksi. 
Virtasalmen alueella nämä pääsiirrokset ovat sa-
malla metamorfisia lohkorajoja.

Uutena suurrakenteena voidaan pitää Iisvedeltä 
kaakkoon päin jatkuvaa lounais-koillissuuntaista 
Leivonmäen hiertovyöhykettä (LmSZ), joka sijoit-
tuu kompetentin Keski-Suomen granitoidikom-
pleksin ja vähemmän kompetentin Pirkanmaan 
migmatiittiseurueen rajapinnalle. Tämä hierto-
vyöhyke kulkee Pieksämäen länsipuolelta Makko-
lan kautta Leivonmäelle ja sieltä edelleen länteen 
päin yhtyen Päijänteen Judinsalon selällä granitoi-
dikompleksin etelälaidan hiertovyöhykkeeseen.

Tutkimusalueen koillisosassa Leivonmäen 
hiertovyöhyke on noin 25 km leveä, ja se koostuu 
useista erillisistä siirroksista. Voimakkain hierto 
keskittyy Makkolan vulkaniittialueen molemmille 
puolille. Tällä alueella vasenkätinen kulkusiirty-
mäsiirrostuminen näkyy Makkolan vulkaniittien 
vasenkätisenä lohkoutumisena (liite 1) ja Lam-
musteen intruusion kiertymisenä, joka erottuu 
selkeästi aeromagneettisessa aineistossa (liite 3). 
Vulkaniittialueen kaakkoislaidassa Teuraanmäen 
intermediäärisen vulkaniitin ja Pirkanmaan mig-
matiittien välinen rajapinta saadaan paikannettua 
maastossa varsin tarkasti. Tähän Synsiön siirrok-
seen (kuva 28) liittyy selvä metamorfinen rajapin-
ta ja ilmeisesti tämä pinta edustaa hiertoa varhai-
sempaa rakennetta, jossa Pirkanmaan migmatiitit 
on tuotu tektonisesti nuorempien Makkolan vul-
kaniittien yhteyteen.

Tutkimusalueen lounaisosassa Leivonmäellä 
hiertovyöhyke kaventuu noin 4 km:n levyiseksi, 
ja hierto jakautuu useaksi siirrospinnaksi, jotka 
muodostavat siirrosduplekseja. Samassa yhtey-
dessä myös Hollan rautamuodostuman katsotaan 
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deformoituneen pystyakselisessa poimutuksessa 
nykyiseen muotoonsa. Täällä yksittäisten hier-
topintojen kulku ei ole niin selväpiirteinen kuin 
Makkolan alueella. Isotooppitutkimusten perus-
teella Pirkanmaan migmatiittiseurueeseen kuu-
luva Tammijärven grauvakka on tektonisessa 
kontaktissa Leivonmäen vulkaniittialueeseen ja 
muistuttaa tässä yhteydessä Synsiön siirrosta. 

Tutkimusalueen lounaispuolella Leivonmäen 
hiertovyöhykkeeseen kuuluvat siirrokset jatkuvat 
Luhangan kirkonkylän kautta Päijänteelle (kuva 
28). Päijänteen länsipuolella hiertovyöhyke yhty-
nee Kuhmoisten pohjoispuolella olevaan itä-län-
sisuuntaiseen ylityöntövyöhykkeeseen, joka edus-
taa merkittävää rajapintaa eteläisen Pirkanmaan 
migmatiittiseurueen ja pohjoisemman Tampe-
reen-Makkolan kivilajiyksiköiden välillä.

Muista alueellisen mittakaavan rakenteista sel-
väpiirteisiä ovat Keski-Suomen granitoidikom-

pleksin läpi kulkevat oikeakätiset luode-kaak-
koissuuntaiset kulkusiirtymäsiirrokset. Nämä 
siirrokset jatkuvat Leivonmäen hiertovyöhykkeen 
läpi Pirkanmaan migmatiittialueelle asti ja ovat siis 
alueen nuorimpia havaittuja rakenteita. Todennä-
köisesti nämä siirrokset ovat syntyneet hieman 
Leivonmäen hiertovyöhykkeen pääliikuntojen jäl-
keen, ja ainakin niihin liittyy myöhäistä haurasta 
rikkoutumista, jonka seurauksena nämä siirrokset 
näkyvät varsin selvästi topografiassa Päijänteen 
lounas-kaakko-luodesuuntaisina pitkinä lahtina 
(esim. Metsolahti, Rutalahti, Korospohja), joihin 
liittyy Päijänteen syvimpiä kohtia. Tutkimusalu-
een lounaispuolella rapakiviin liittyvät Hämeen 
diabaasit (Kuisaaren seurue) näyttävät asettuvat 
tähän siirrossuuntaan. Tämä ei tarkoita kuiten-
kaan sitä, että siirrostus olisi näiden ikäinen, vaan 
luultavammin mesoproterotsooiset diabaasit ovat 
tunkeutuneet olemassa oleviin heikkouspintoihin.

13.2 Paljastumamittakaavaiset rakenteet

Tutkimusalueen hyvin säilyneissä sedimenttikivis-
sä ja vulkaniiteissa on monin paikoin näkyvillä pri-
määrejä kerroksellisuuksia. Varsinkin Tammijärven 
grauvakoissa primäärit kerrallisuudet ovat helposti 
havaittavissa kalliopaljastumissa ja kairarei’issä. 
Pienen havaintotiheyden vuoksi kerrallisuuksista 
tehtyjen nuorenemissuuntahavaintojen avulla ei 
kuitenkaan voi tehdä suurempia rakennegeologisia 
päätelmiä alueen poimurakenteista.

Makkolan vulkaniiteissa (liite 1) on näkyvillä 
avoimia ja tiukkoja poimuja, joiden poimuakse-

lisuunnat ovat yleensä melko loiva-asentoisia. 
Poimuissa on näkyvillä kerroksellisuuden poimut-
tuminen. Vulkaniittien mineraalikoostumuksen 
vuoksi näihin poimurakenteisiin ei ole kehitty-
nyt selvää akselitasoliuskeisuutta (kuva 9A). Vul-
kaniiteista ei ole havaittu tätä poimutusvaihetta 
nuorempia poimurakenteita. Leivonmäen hier-
tovyöhykkeen siirroksiin liittyvät rakenteet ovat 
paljastumamittakaavassa yleensä kapeita mylo-
niittisaumoja (kuva 13B).

13.3 3D-tulkinta

Alueen suurrakenteita kuvaamaan laadittiin 3D-
yhdistelmämalli. Malli sisältää geofysikaalisiin 
aineistoihin perustuvaa 3D-inversio- ja 2D-ras-
terimuotoista paikkatietoaineistoa. Perinteisen 
geologisen tulkinnan apuna on käytetty myös 
geofysikaalisiin lentoaineistoihin ja kallioperän 
geokemialliseen pitoisuustietoon perustuvaa 2D-
rasterimuotoista malmipotentiaalimalliaineistoa 
(kuvat 29, 35). Geofysikaalisen 3D-inversiomallin 
avulla on visualisoitu tutkimusalueen magneetti-
sia anomalioita. Osa magneettisista anomalioista 
ei puhkea pintaan tai ei ole voimakkaan magneet-

tisia. Anomalioiden aiheuttajien luonnetta on pää-
telty pseudogeologisen paikkatietomallin (vrt. Aa-
tos 2016) ja tässä tutkimuksessa laaditun nikkelin 
malmipotentiaalimallin (taulukko 4) avulla. Mag-
neettiset anomaliat ovat todennäköisesti interme-
diaaristen, emäksisten tai ultraemäksisten syvä- 
ja pintakivien aiheuttamia. Osa näistä kivistä voi 
olla malmipotentiaalisia, erityisesti voimakkaasti 
siirrostuneilla tai hiertyneillä alueilla. Keskeisin 
tällainen alue on koko tutkimusalueen halkaiseva 
kultapotentiaalinen Leivonmäen hiertovyöhyke 
(kuvat 28, 29).
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Kuva 29. Keski-Suomen granitoidikompleksin reunavyöhyke on laajalti hiertynyt. Tässä 3D-mallikuvassa näkyy 
myös Lammusteen intruusion kiertyminen Leivonmäen hiertovyöhykkeessä. Mallielementtien selitys: 1) Yh-
distelmämallin 3D-kappaleet esittävät magneettisen aineiston inversiotuloksia luokiteltuina. Magneettikentän 
intensiteetti kasvaa harmaasta purppuran kautta punaiseen. 2) Alustavassa 2D-pintamallissa ovat kuvattui-
na nikkelin malmipotentiaalimallin (vrt. kuva 35) ne luokat, joiden alueella nikkelipitoisten kivien (purppura), 
intermediääristen tai emäksisten magmakivien (ruskea) ja sedimenttikivien (vaaleansininen) esiintyminen on 
aineiston perusteella todennäköisintä. 3) Pintamalliin on liitetty alustavan lentogeofysikaalisiin aineistoihin 
perustuvan pseudogeologisen rasterimuotoisen paikkatietomallin perusteella geologisesti tulkitut ultraemäk-
sisten kivien rajaukset (mustat ääriviivat). 4) Leivonmäen hiertovyöhykkeen pääsiirroksia (punainen katkovii-
va) kuvasta 28. Kuvan rajaus noudattaa tämän tutkimuksen kartoitusalueen rajoja. Mustaviivainen ruudukko = 
KKJ-karttalehtijaon 1:100 000-lehdet 3211-3214.
Fig. 29. The southern boundary of the CFGC is intensively sheared. Rotation of the Lammuste intrusion in the Leivonmäki 
shear zone is visible in this 3D picture. Included elements are 1) 3D solids of the combination model classified based on 
magnetic data. The intensity of the magnetic field increases from grey to red via purple. 2) A preliminary 2D surface model 
(see also Fig. 35) including areas that, based on a nickel potentiality model, are likely to consist of nickel-bearing rocks 
(purple), intermediate or basic plutonic rocks (brown) or sediments (blue). 3) The surface model includes outlines of the 
ultramafic units (black outlines) from the pseudo-geological model based on aerogeophysical data. 4) Major faults of the 
Leivonmäki shear zone (red dash line) from Figure 28. The outline of the figure outlines the study area.

14 KIVIAINESPOTENTIAALI

Kiviaineskäyttöön hyvin soveltuvien kivilajien 
ominaisuuksia ovat pieni raekoko (< 2 mm), her-
kästi rapautuvien mineraalien, kuten sulfidien, 
ja pehmeiden mineraalien, kuten kiilteiden, kar-
bonaatin ja kloriitin vähäisyys sekä usein myös 
tekstuurin suuntautumattomuus. Tutkimusalueen 
hyvälaatuisen kiviaineksen suhteen potentiaali-
simmat osat on esitetty liitteessä 2. Kartalla luok-
ka ”Luja kiviaines” vastaa iskunkestävyydeltään 
(Los Angeles luku ≤ 20) Tie- ja vesirakennushal-
lituksen (1988) luokkaa A ja nastarengaskulutus-

kestävyydeltään (Kuulamyllyarvo ≤ 10) Tielaitok-
sen luokkia I ja II (1995). Tällaiset kiviainekset 
soveltuvat käytettäväksi mm. asfalttipäällysteissä 
tieosuuksilla, jossa liikennemäärät ovat suuria, 
maanteiden päällystekerroksissa ja raidesepelinä, 
mikäli ne täyttävät muut edellä mainituille käyt-
tökohteille standardeissa ja kansallisissa ohjeissa 
määritetyt laatuvaatimukset (SFS-EN 13043, PANK 
2011, SFS-EN 13450). Liitekartan ”Melko luja” ki-
viaines vastaa nastarengaskulutuskestävyydeltään 
(Kuulamyllyarvo <14) Tielaitoksen 1995 luokkaa III. 
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Melko lujat kiviainekset soveltuvat käytettäväksi 
mm. maanteiden päällystekerroksissa, tieraken-
teiden kantavassa kerroksessa, sorateiden pin-
tauksissa ja rakennekerroksissa, rautateiden ra-
kennekerroksissa ja yleisessä rakentamiskäytössä 
(SFS-EN 13242, SFS 7005). 

Projektialueella esiintyvät kiviainespotenti-
aalialueet määriteltiin käyttäen hyväksi GTK:n 
kiviainestilinpidon arkistotietoja, kuten kiviai-
neskohteita, testituloksia ja aineiston kallioalue-
polygonitasoa (jossa mm. arvio kohteen kiviai-
neksen laatuluokasta) sekä Poski-hankkeiden 
tuottamaa materiaalia. Geologisena lähtötietona 
käytettiin GTK:n kallioperähavaintotietokantaa, 
etenkin sen sisältämiä kiviainestietoja. Testat-
tujen näytteiden lisäksi lähtötietoina käytettiin 
myös arvioitua laatuluokkaa. Lisäksi projektialu-
eella tehtiin tarkistusluonteista kenttätyötä kesäl-
lä 2015. 

Potentiaalialueiden rajauksessa lähdettiin siitä, 
että alueella pitää olla hyvälaatuiseksi tulkittua 
kivilajia vähintään 20–30 % pinta-alasta. Lisäk-
si potentiaalisen alueen tuli olla riittävän hyvin 
paljastunutta. Tätä arvioitiin sekä Maanmittaus-
laitoksen aineistoihin merkittyjen kalliopaljas-
tumien että GTK:n omien paljastumahavaintojen 
avulla. Laajat suot, harju- ja moreenialueet rajat-

tiin polygonien ulkopuolelle louhinnalle otollisten 
maastonkohtien puuttuessa, vaikka kivilaji sinän-
sä olisikin sopiva. Liitteen 2 aluerajaukset eivät ota 
huomioon asutuksesta, luonnonsuojelualueista tai 
muista vastaavista seikoista aiheutuvia ympäris-
törajoitteita.

Lujan kiviaineksen esiintyminen tutkimusalu-
eella on hyvin paikallista ja potentiaalisten kivi- 
lajien alueilla laadullinen vaihtelu on suurta. Tämä 
johtuu mm. kivilajeille tyypillisestä koostumuk-
sen ja rakenteen vaihtelusta, muuttumisesta ja 
hiertymisestä. Melko lujan kiviaineksen poten-
tiaali on projektialueella selkeästi lujan kivi- 
aineksen potentiaalia parempi (liite 2). Lujan ki-
viaineksen suhteen parhaina alueina voidaan 
pitää Töppöspohjan intermediäärisiä subvulka-
niitteja sekä Korpilahden dioriittia ja Salmenky-
län gabroa. Lujan kiviaineksen tuotantokohteita 
voidaan löytää myös kallioalueilta, joilla on pal-
jastuneena dioritoideja, gabroideja tai vastaavan 
koostumuksen omaavia juonikiviä, kuten diabaa-
seja, happamia ja intermediäärisiä vulkaniitteja 
tai kvartsirikkaita muuttuneita kivilajeja, kuten 
kvartsi-maasälpäliuskeita. Melko lujia kiviainek-
sia arvioitiin esiintyvän lähinnä leukograniittisilla, 
kvartsidioriittisilla, granodioriittisilla ja tonaliitti-
silla kallioalueilla (liite 2). 

15 RAKENNUSKIVIPOTENTIAALI

Rakennuskiviesiintymän tärkeimmät arvioitavat 
soveltuvuuskriteerit ovat kiven ulkonäkö ja esiin-
tymän eheys eli kallioperän rakoilu. Tasavärisissä 
kivissä ulkonäön tulee olla mahdollisimman ho-
mogeeninen eikä väripoikkeamia juurikaan sallita. 
Monivärisissä kirjavissa kivissä pyritään sopivaan 
värien ja kuvioiden elävään vaihteluun. Esiin-
tymässä tulee lisäksi olla harva ja säännöllinen, 
sopivan kokoisten blokkien (2–15 m3) irrottamis-
ta helpottava rakoilu, joka mahdollistaa tarvitta-
van lohkarekoonsaannin (esim. Selonen ja muut 
2000). Liuskeiden tuotannossa merkittäviä ovat 
mm. kiven ulkonäkö ja sopiva lohkeavuus. 

Projektin systemaattinen kallioperäkartoitustyö 
tuotti myös rakennuskivipotentiaalin arviointiin 
sopivaa materiaalia, vaikkakin varsinaisen tuotan-
tokelpoisuuden toteaminen vaatii kuitenkin koh-
dekohtaisia tutkimuksia, kuten timanttikairausta, 

maatutkaluotausta ja koelouhintaa sekä kyseisen 
kiven markkinatilanteen tuntemusta. Parhaat 
mahdollisuudet rakennuskivituotantoon alueella 
liittyvät useisiin eri seurueisiin kuuluviin pieniin 
dioriitti- ja gabrointruusioihin, joita esiintyy koko 
tutkimusalueella. Näistä on mahdollista löytää 
kivituotantoon sopivia mustia, harmaita ja rus-
kehtavia kivityyppejä. Toimivissa tai toimintansa 
jo lopettaneissa louhoksissa Korpilahdella ja Toi-
vakassa tuotannossa ovat olleet juuri tämäntyyp-
piset dioriitit ja gabrot. Riittävän ehyet harmaat ja 
punertavat granitoidit sekä moniväriset granaatti-
kordieriittigneissit saattavat myös paikoin sovel-
tua rakennuskivituotantoon, mikäli näiden värien 
kysyntä lisääntyy. Liuskekivien tuotantoon sovel-
tuvia kohteita alueella ei ole aiemmin raportoitu 
(Heino 2005) eikä tässäkään yhteydessä paikan-
nettu.
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16 MALMIPOTENTIAALI

16.1 Hiekkapohjan hydroterminen systeemi

Kuva 30. Arseeni-, rikki- ja kuparikiisua sisältävä hio-
ttu näyte Riuttamäen mineralisaatiosta havaintokoh-
teelta TOS$-2013-16 (N4413D, E=438 307, N=6912 217). 
Näytteen leveys 8,5 cm. Kuva: Jouko Ranua, GTK.
Fig. 30. Polished sample from the Riuttamäki mineraliza-
tion containing arsenopyrite, pyrrhotite and chalcopyrite. 
Observation location TOS$-2013-16. Width of the sample 
8.5 cm. Photo: Jouko Ranua, GTK.

Jyväskylän koillispuolella Hiekkapohjan alueella 
(kuva 4, kutsuttu myös Palokaksi) on jo aiemmin 
tunnettu runsaasti malmiviitteitä (Cu, Mo, Zn, W, 
Ag, As ja Au) sekä lohkareina että jonkin verran 
myös paljastumista. Niitä ovat tutkineet sekä GTK 
että Outokumpu Oy:n malminetsintä (Ikävalko 
1981b, 1983, 1984b, 1986a, b, Hangala 1982, Nur-
mi 1984, Laitakari 1985b, Nenonen & Huhta 1983, 
Rantala 1982). Tämän hankkeen puitteissa alueel-
la tehdyistä töistä on laadittu Heilimon ja Niemen 
(2015b) raportti sekä Sini Halosen (2015) malmi-
mineralogiaan keskittyvä pro gradu -työ. Kalliosta 
tunnetuista mineraalisaatioista rikkaimmat sijait-
sevat Riuttamäellä (kuva 30), jossa ne sijoittuvat 
aluetta leikkaavan luode-kaakkoissuuntaisen oi-
keakätisen hiertovyöhykkeen konjugaattisiirrok-
siin. Korkeimmat metrin kairanäytteestä analy-
soidut pitoisuudet kohteella ovat: Cu 0,7 p.-%, Zn 
230 ppm ja Ag 17 ppm. Riuttamäen mineralisoitu-
neen osan pituus on kuitenkin vain 20 m ja leveys 
2 m. 

Alueen tyypillisimpiä malmimineraaleja ovat 
kuparikiisu, rikkikiisu, magneettikiisu, sinkki-
välke ja arseenikiisu. Paikoin on identifioitu myös 
sulfosuoloja, kuten gustaviittia, stefaniittia, vo-
lynskiittia ja matildiittia. Kaikki Hiekkapohjan alu-
een malmiviitteet sijoittuvat aeromagneettisessa 
aineistossa erottuvaan matalan magneettisuuden 
alueeseen, jonka koko on 9*4,5 km. Nuoremmat 
siirrokset leikkaavat tätä aeromagneettista mi-
nimiä. Alueen malmiviitteet sijaitsevat kehämäi-
sesti: Cu-, Mo- ja Ag-viitteet ovat aeromagneet-
tisen minimin sisäosissa, Zn-viitteet sijaitsevat 
kehämäisesti näiden ulkopuolella ja Au- ja As-
rikkaimmat kohteet sijaitsevat uloimpana. Ha-
vaittava aeromagneettinen minimi ei korreloi ki-
vilajiston kanssa, sillä sen sisällä pääkivilajina on 
sama Muuratsalon porfyyrisiin granodioriitteihin 
kuuluva kivi kuin sen ulkopuolella. Tehdyn iän-
määrityksen mukaan sen ikä on 1 882  ± 4 Ma (Han-
nu Huhma, kirjallinen tiedonanto 2015). Sitä leik-
kaava tasarakeinen Soimavuoren graniitti (kuva 
22C) on iänmääritysten perusteella vain hieman 
nuorempi (1 879 ± 4 Ma, Hannu Huhma, kirjalli-
nen tiedonanto 2015). Paljastumahavaintojen pe-
rusteella se esiintyy vain magneettisen anomalian 
sisällä.

Koska magneettinen anomalia ei korreloi ha-
vaittujen kivilajien kanssa, se on jonkin nuorem-

man prosessin aikaansaannos. Todennäköisesti 
nuoremman Soimavuoren graniitin kiteytyessä 
(pääosin nykyisen eroosiotason alapuolella) siitä 
vapautuneet fluidit ovat hydratoineet vanhemmat 
granitoidit ja muuttaneet niissä esiintyvän vähäi-
sen magnetiitin hematiitiksi. Metasomaattinen 
muuttuminen on kuitenkin keskittynyt olemassa 
oleviin siirroksiin ja murroksiin, joihin on muo-
dostunut pienialaisia mineralisaatioita. Malmimi-
neraalien petrogafisista leikkaussuhteista tulkit-
tujen kvalitatiivisten sulfidaatiotilojen perusteella 
Hiekkapohjan alueen kehitys ei seuraa yksiselit-
teisesti Einaudin ja muiden (2003) esittämää por-
fyyrimalmien evoluutiota. Alueella mineralisaati-
oihin onkin todennäköisesti vaikuttanut ainakin 
kaksi erillistä lämpöpulssia (Halonen 2015). Kui-
tenkin alueen mineralisaatioiden muodostama 
kehärakenne ja malmimineraalit ovat tyypillisiä 
porfyyrityypin malmeille (esim. Lowell & Guibert 
1970). Vaihtoehtoinen selitys saattaisi olla mine-
ralisaatioiden liittyminen alueen siirrossystee-
meihin, mutta tämä vaihtoehto ei selitä niihin liit-
tyvää laajempaa magneettista anomaliaa eikä sitä, 
miksi ne keskittyvät nimenomaan Hiekkapohjan 
alueelle, kun samankaltaisia kiviä ja rakenteita 
on Keski-Suomessa tuhansien neliökilometrien  
alueella. 
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Suoritettujen moreenitutkimusten perusteella on 
melko selvää, että ainakaan nykyisellä eroosio-
tasolla Hiekkapohjan alueella ei ole löydettävissä 
taloudellisesti merkittäviä esiintymiä (Heilimo & 
Niemi 2015b). Mutta havaittu hydroterminen sys-

teemi osoittaa, että Keski-Suomen alueelta saat-
taisi olla paikannettavissa tämäntyyppisiä esiinty-
miä, etenkin kun myös Oittilan intruusioon liittyy 
samantyyppisiä viitteitä (Ikävalko 1984a). 

16.2 Lammusteen alueen Au-Ag-Cu-Zn-viitteet

Kiinnostus Pieksämäen Lammusteen malmipoten-
tiaalia kohtaan heräsi kiviharrastaja Teuvo Heikki-
sen vuonna 2013 lähettämien Au-, Cu-, Zn- ja Ag-
rikkaiden kansannäytelohkareiden vuoksi (kuva 
31). Tässä tutkimusraportissa esitetään tutkimus-
vaiheista vain lyhyt yhteenveto, yksityiskohtai-
sempi selostus tutkimuksista löytyy Solismaan ja 
muiden (2016) raportista. Lammusteen alue sijait-
see Pieksämäen drumliinikentän pohjoisosassa, 
joka on erittäin heikosti paljastunutta. GTK teki 
alueella lohkare-etsintää, kallioperäkartoitusta, 
geofysikaalisia mittauksia, tutkimuskaivantoja ja 
kairauksia alueen geologian ja malmipotentiaa-
lin selvittämiseksi. Tutkimusalueen paljastumien 
pääkivilaji on kvartsidioriittia, jossa on paikoin 
mafisia juonia ja sulkeumia. Intruusio on kiertynyt 
hiertovyöhykkeessä (liite 3) ja muodostaa läpimi-
taltaan n. 10-kilometrisen augen-rakenteen.

Kansannäytelohkareiden löytöalueen lähet-
tyviltä löydettiin suuria kiisuuntuneita mafisia 
metavulkaniittilohkareita. Tarkemman lohkare-
etsinnän tuloksena paikannettiin kärkilohkare, 
jonka perusteella lähtöpaikan arvioitiin olevan 
hyvin lähellä n. 700 m kansannäytelohkareista 
luoteeseen. Kohteella suoritetuissa kairauksissa 
paikannettiin samantyyppistä mafista metavul-
kaniittia ja kiisumineraalien esiintymistapoja kuin 
tutkimuksen lähtökohtana olevista kansannäy-
telohkareista. Tämä tukee päätelmää, että mine-
ralisoituneiden lohkareiden lähtöalue on toden-
näköisesti hyvin lähellä. Kallioperästä havaitut 
Cu- ja Au-pitoisuudet eivät kuitenkaan olleet ver-
rattavissa kansannäytelohkareisiin. Kairasydän-
näytteiden Au-pitoisuudet olivat parhaimmillaan  
23 µg/kg ja kuparipitoisuus 151 mg/kg. 

Mineralisoituneet mafiset lohkareet ovat pieni-
rakeisia (< 2 mm), uudelleen kiteytyneitä ja koos-
tuvat pääosin plagioklaasista ja hedenbergiitistä. 
Aksessorisina mineraaleina ovat mm. kuparikiisu, 
magnetiitti, titaniitti, apatiitti, kuparihohde ja rik-
kikiisu. Kuparikiisussa on kuparihohdesuotaumia, 
ja se esiintyy sarvivälkekasaumien yhteydessä. 
Heikkinen on lähettänyt vuonna 2014 samalta alu-
eelta hiukan erityyppisiä lohkareita (20142094, 
20152358), joissa on sekä mafisia että syväkivimäi-

siä osueita. Näiden lohkareiden pitoisuudet ovat 
korkeimmillaan Cu 10 %, Au 1,32 g/t ja Ag 78 g/t. 
Malmiviitteitä on runsaasti myös tarkemmin tut-
kitun lohkareviuhkan ulkopuolella. Kuparikiisua 
löytyy satunnaisina rakeina ja pesäkkeinä lähes 
jokaiselta kalliopaljastumalta.

Kairaukset osoittivat, että alueen kivilajisto on 
arveltua monipuolisempi. Harvalukuiset drumlii-
nien proksimaalipäissä sijaitsevat paljastumat ovat 
lähes yksinomaan kvartsidioriittia, kun taas me-
tamorfoituneet mafiset vulkaniitit ja paragneissi 
ovat pehmeämpinä kuluneet syvemmälle. Kaira-
uksen kohteena olleen magneettisen anomalian 
lounaispuolelta löytynyt voimakkaasti breksioi-
tunut ja hematiittiutunut, paikoin porfyyrimäinen 
syväkivi viittaa voimakkaaseen fluiditoimintaan 
ja Cu-Au-porfyyriesiintymän mahdollisuuteen. 
Magneettisen anomalian aiheuttaja vaikuttaa 
olevan magnetiittipirote, joka on tyypillinen il-
miö Cu-Au-pofyyriesiintymien yhteydessä. Myös 

Kuva 31. Lammusteen alueen tutkimukset käynnis-
tänyt kansannäyte 20131969 (N4344H, E=495 497, 
N=6901 581), joka sisältää kuparia 2,92 %, kultaa  
1,85 g/t ja hopeaa 25 g/t. Näytteen leveys 8 cm. Kuva: 
Jouko Ranua, GTK.
Fig. 31. Layman’s sample 20131969, which initiated the 
studies in the Lammuste area. The sample contains 2.92% 
copper, 1.85 ppm gold and 25 ppm silver. Width of the sam-
ple 8 cm. Photo: Jouko Ranua, GTK.
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Lammusteen alueelle tyypilliset biotiittiutuneet 
ja kloriittitutuneet mafiset juonet ja paikoittainen 
kalimuuttuminen ovat yleisiä porfyyrikuparimal-
mien löytöalueilla ja tukevat teoriaa porfyyrityyp-
pisestä esiintymästä. Rajallisten resurssien vuoksi 

GTK:n tutkimuksissa pystyttiin vain pintapuoli-
sesti tutkimaan tätä laajaa heikosti paljastunutta 
aluetta. Kuitenkin tulosten valossa on selvää, että 
alueella on malmipotentiaalia, jonka tyyppistä ei 
Etelä-Savon alueelta ole aiemmin tunnettu.

16.3 Magmaattiset nikkeli-kuparimalmit

16.3.1 Svekofennisten nikkeli-intruusioiden  
geokemialliset pääpiirteet

Tutkimusalue sijoittuu kolmen nikkelipotenti-
aalisen suuralueen saumakohtaan sijaitessaan 
(1) Pirkanmaan migmatiittiseurueeseen liittyvän 
Vammalan nikkelivyöhykkeen itäpäässä, (2) Mik-
kelin pohjoispuolella sijaitsevan Etelä-Savon sekä 
(3) Savon superseurueeseen liittyvän Kotalahden 
nikkelialueiden länsireunalla (kuva 28). Kaikkien 
näiden osa-alueiden nikkelipotentiaali perustuu 
samaan malminmuodostusmekanismiin; nikke-
lirikkaista emäksisistä magmoista erottui erilli-
nen sulfidisula sen kontaminoituessa sivukivinä 
esiintyvillä rikkipitoisilla sedimenttikivillä. Nik-
keli-intruusioiden kantamagma oli tholeiittinen, 
EMORB-tyypin basaltti, jonka MgO-pitoisuus oli 
yleensä 10–12 % ja nikkelipitoisuus 240–350 ppm. 
Kuorellisen kontaminaation määrän ja laadun mu-
kaan sulasta kiteytyi joko ortopyrokseeniperido-
tiitteja (ns. Kotalahti-tyyppi) tai klinopyrokseeni-
peridotiitteja (ns. Vammala-tyyppi). Eri tyyppien 
intruusioiden kantamagmoissa ei ole merkittäviä 
eroja, vaan ero aiheutuu lähinnä vaihtelevasta 
kontaminaatiomäärästä. Runsaampi kontaminaa-
tio (20–30 %) tai kvartsirikkaampi kontaminoiva 
aines aiheutti magman SiO2-pitoisuuden nousun, 
jonka seurauksena kiteytyi Kotalahti-tyypin orto-
pyrokseeniperidotiitteja. Vastaavasti määrällises-
ti niukemman tai kvartsia vähemmän sisältävän 
aineksen kontaminaation seurauksena kiteytyi 
Vammala-tyypin klinopyrokseeniperidotiitteja 
(Makkonen 1996). Kotalahti-tyypin intruusiot ovat 
lisäksi selkeämmin differentioituneet kuin Vam-
mala-tyypin intruusiot, jotka edustanevat useim-
miten magman läpivirtauskanavia (Peltonen 
1995). Kotalahti-tyypin intruusioissa on usein 
havaittavissa differentiaatiosarja peridotiiteista 
gabroihin ja joskus kvartsidioriitteihin asti. Vam-
mala-tyypin intruusioista puuttuvat monesti gab-
rot, koska jäännössula on purkautunut pintaan. 
Vaikka kaikilla nikkelipotentiaalisilla alueilla on 
tavattu molemman tyyppisiä intruusioita, esiintyy 
Vammalan alueella runsaammin Vammala-tyypin 
peridotiitteja ja Kotalahden alueella runsaammin 

Kotalahti-tyypin intruusioita. Selittävänä tekijänä 
tähän eroon voi olla Kotalahden sijainti kvartsia 
runsaasti sisältävien arkeeisten granitoidien kon-
taktivyöhykkeessä. Vammalan alueen svekofenni-
set suprakrustiset kivet ovat puolestaan kvartsin 
suhteen köyhempiä. Juvan alueella Etelä-Savos-
sa esiintyy molempia tyyppejä melko tasaisesti 
(Makkonen 1996). 

Geokemialliseen vertailuaineistoon on sisälly-
tetty myös Etelä-Savon alueen pikriittiset vulka-
niitit, jotka on tulkittu saman tholeiittisen mag-
man pintakiviksi, josta nikkeli-intruusiot ovat 
kiteytyneet ja joita tutkimusalueella vastaavat 
Ala-Siilin mafiset vulkaniitit. Pikriittien suhteel-
lisen korkea MgO-pitoisuus, 15–25 %, selittyy osin 
oliviinin kumuloitumisella. Pikriitit ovat vähem-
män kontaminoituneita kuin nikkeli-intruusiot, 
koska niitä muodostanut magma ei kuoren läpi 
noustessaan muodostanut kontaminaatiota edis-
täviä välisäiliöitä (Makkonen 1996, Barnes ja muut 
2009, Makkonen 2015).

16.3.2 Geokemiallinen vertailu

Litogeokemiallisella tarkastelulla pyrittiin arvioi-
maan alueen eri yksiköihin kuuluvien kivien nik-
kelipotentiaalisuutta ja sitä, sopiiko niihin edellä 
esitetty jako Vammala- ja Kotalahti-tyyppeihin. 
Tärkeimmät nikkelimalmipotentiaalia osoittavat 
geokemialliset piirteet ovat seuraavat: sulan MgO 
> 8 % (jolloin oliviinin forsteriittipitoisuus on > 
75), kalkofiilisten alkuaineiden (Ni, Cu, PGE) dep-
leetio (sekä kokokivissä että oliviinissa) ja kuorel-
linen kontaminaatio (kohonnut LREE, kohonnut 
Zr/Ti, ortopyrokseenin runsaus).

Tutkimusalueen kivien koostumusta verrattiin 
svekofennisiin Kotalahden ja Etelä-Savon nikkeli-
kiviin kokonaisuutena sekä tarkemmin ryhmitel-
tyinä (kuva 32). Suurin osa gabroista ja dioriiteista 
on MgO-köyhiä (< 10 %) ja SiO2-rikkaita verrat-
tuina nikkeli-intruusioihin. Niitä vastaavia koos-
tumuksia löytyy kuitenkin myös Kotalahti-tyypin 
intruusioiden happamista, viimeisistä differen-
tiaateista. Alueen kivistä Rutalahden peridotiitit, 
Ala-Siilin mafiset vulkaniitit ja osa Vammalan 
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seurueeseen sisällytetyistä intruusioista vastaavat 
MgO-pitoisuudeltaan svekofennisiä nikkeli-int-
ruusioita. CMA-diagrammilla tutkimusalueen ki-
vet noudattavat pääosin Vammala-tyypin trendiä. 
Poikkeuksen tekevät Ala-Siilin mafiset vulkaniitit 
ja osa Rutalahden yksikön kivistä, jotka noudatta-
vat Kotalahti-tyypin trendiä (kuva 32).

Mg-Fe-kationidiagrammissa (kuva 32B) tu-
lee hyvin esille tutkimusalueen kivien rautarikas 
trendi verrattuna pääosaan nikkelikivistä. Nik-
keli-intruusioiden happamimmat differentiaa-
tit, jotka noudattavat samaa trendiä, on tulkittu 
Etelä-Savon alueella kiteytyneen sulasta, josta on 
varhaisemmassa vaiheessa erkaantunut runsaas-
ti oliviinia ja siten sulan Fe/Mg-arvo on noussut 
(Makkonen 1996). REE-pitoisuuksien erot tutki-
musalueen näytteiden ja nikkeli-intruusioiden 
välillä ovat vähäiset: LREE on keskimäärin hie-
man jyrkemmin laskeva ja tasoltaan hieman kor-
keampi tutkimusalueella. Tämä voidaan selittää 
differentiaatioasteen erolla (Keski-Suomi selvästi 
happamampi), joten magmatyypin ei tarvitse olla 
erilainen. Rutalahden yksikkö ja osa Vammalan 
yksiköstä sijoittuu REE-pitoisuuksien osalta pää-
osin nikkelikivien joukkoon.

Litogeokemian perusteella tutkimusalueen ki-
vilajiyksiköistä Ala-Siilin mafiset vulkaniitit, 
Rutalahden peridotiitit sekä osa Vammalan seu-
rueesta vastaavat koostumukseltaan parhaiten 
nikkeli-intruusioita. Ala-Siili on selvimmin Ko-
talahti-tyyppiä ja muut lähinnä Vammala-tyyp-
piä. Suuri osa tutkimusaleen kivistä on kuitenkin 

happamampia ja niiden koostumus vastaa nikke-
li-intruusioiden happamimpien differentiaattien 
koostumusta. Siksi alueen gabrojen magmatyypin 
ei tarvitse välttämättä olla erilainen kuin nikkeli-
intruusioiden tapauksessa. Isotooppitutkimukset 
(Sm-Nd, Rb-Sr) toisivat lisävalaistusta asiaan. 

Tutkimusalueen nikkeli-intruusioita koostu-
mukseltaan vastaavat kivet ovat selkeästi köyh-
tyneet nikkelistä (kuva 32C), minkä perusteella 
silikaattisulasta on erkaantunut jossain vaiheessa 
sulfidisulaa. Hyvää nikkelimalmipotentiaalisuut-
ta osoittaisi, jos sulfidisulan erkaantumisen to-
dettaisiin tapahtuneen intrudoitumistasolla. Yksi 
alueen nikkelipotentiaalisuutta heikentävä tekijä 
on emäksisten ja ultaemäksisten syväkivien tun-
keutuminen alueella pääosin granitoideihin, jotka 
eivät juurikaan sisällä rikkiä. Nykyisen, yleisesti 
hyväksytyn käsityksen mukaan magmaattisia nik-
kelimalmeja syntyy nimittäin vain silloin, jos mag-
ma kontaminoituu rikkipitoisilla kivillä kuoren läpi 
noustessaan (esim. Barnes ja muut 2016). Tämä 
saattaa selittää nikkelisulfidien vähäisen määrän 
alueen emäksisissä-ultraemäksisissä syväkivissä. 
Ohensalon ja Venetekemän mineralisaatiot sekä 
mm. Salmenkylän ja Ylemmäisen intruusioihin 
liittyvät viitteet osoittavat kuitenkin selvästi, että 
ainakin osassa intruusioita malminmuodostusta 
on tapahtunut ja nimenomaan nykyisellä eroosio-
tasolla. Kun lisäksi otetaan huomioon isotkin, hei-
kosti tunnetut emäksiset intruusiot, kuten Huikko 
(kuva 4), ei magmaattisen nikkelimalmin löytämi-
nen alueelta ole suinkaan mahdotonta. 

16.4 Suolikon Zn-Pb-mineralisaatio 

Suolikon lyijyhohdetta, sinkkivälkettä ja kupa-
rikiisua sisältävä mineralisaatio sijaitsee noin 
7 km Muuramen keskustasta etelään. Isäntäki-
vi on hiertynyt porfyyrinen graniitti, jossa sul-
fidit esiintyvät pirotteena tummien kiillerikkai-
den hiertosaumojen yhteydessä. Erityispiirteenä 
hiertosaumoja ympäröivän graniitin kalimaasälpä 
on muuttunut turkoosiksi amatsoniitiksi, jonka 
takia mineralisaatio erottuu selkeästi 9-tien tie-
leikkauksessa, josta se löydettiin kansannäytteen 
perusteella 60-luvulla. GTK:n tuolloin tekemissä 
tutkimuksissa mineralisoitunutta kiveä löydettiin 
ainoastaan tieleikkauksen läheisyydestä (Oivanen 
1962). Myöhemmin löydettiin myös tien länsipuo-
lisesta maastosta amatsoniitti- ja sulfidipitoista 
kiveä (Hartikainen 1978). Tämän projektin yh-
teydessä vuosina 2013–2015 suoritettiin alueella 

kallioperäkartoitusta, geofysikaalisia mittauksia 
ja kairauksia mineralisaation tarkemman geolo-
gian ja taloudellisen potentiaalin selvittämiseksi 
(Heilimo & Niemi 2015a). Tässä lyhyessä yhteen-
vedossa kuvataan Suolikon kohteen pääpiirteet. 
Tarkempi kuvaus tullaan esittämään Ville Kallion 
pro gradu -työssä. 

Uusissa tutkimuksissa löydettiin myös 9-tien 
itäpuolelta hiertynyttä sulfidi- ja amatsoniittipi-
toista kalliota. Lisäksi tien länsipuolella kairauk-
sissa lävistettiin sulfidimineralisaatio kahdessa 
reiässä. Kaikki mineralisoituneet kohdat sijoittu-
vat luode-kaakko suuntaiselle hiertovyöhykkeelle, 
jonka tunnettu pituus on noin 400 metriä ja leveys 
vaihtelee muutamasta metristä hieman yli kym-
meneen metriin. 
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Kuva 32. A) Tutkimusalueen kivien vertailu nikkelikiviin CMA-kolmiossa. Vammala- (1) ja Kotalahti-tyypin (2) 
kiteytymistrendit Makkosen (2015) mukaan. B) Mg vs. Fe -kationidiagrammi. Keski-Suomen kivet noudattavat 
pääosin rautarikasta trendiä, poikkeuksia ovat Ala-Siilin mafiset vulkaniitit, Rutalahden peridotiitit sekä osa 
Vammalan seurueen kivistä. C) Ni vs. MgO -diagrammi, sulfidikylläisen sulan raja svekofennisen mallin mukaan 
(Makkonen ja muut 2008). Sulfidikylläisyys osoittaa, että magmasta on poistunut kalkofiilisiä alkuaineita, kuten 
nikkeliä, sulfidisulaan.
Fig. 32. A) A comparison of the plutonic rocks from the study area and known Ni-potential rocks on a CMA triangle. Vam-
mala (1) and Kotalahti (2) fractionation trends according to Makkonen (2015). B) An Mg vs. Fe cation diagram. Rocks from 
the study area mainly follow the iron-rich trend, excluding Ala-Siili mafic volcanic rocks, Rutalahti peridotites and some 
of the Vammala suite samples. C) An Ni vs. MgO diagram, with the limit of sulphide saturation based on the Svecofennian 
model (Makkonen et al. 2008).
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Mineralisaation ympäristön vallitseva kivilaji on 
Muuratsalon porfyyrinen biotiittigraniitti, jonka 
U-Pb-iäksi on saatu 1 882 ± 6 Ma (Hannu Huh-
ma, kirjallinen tiedonanto 2015). Lisäksi esiintyy 
melko runsaasti Vaajakosken biotiitti-sarvivälke-
dioriittia, joka kohteella on graniittia vanhempaa. 
Pienempinä määrinä esiintyy leikkaavina juonina 
pienirakeista tasarakeista graniittia, pegmatiittia 
ja erilaisia koostumukseltaan vaihtelevia juonia ja 
sulkeumia. 

Varsinaisena mineralisaation isäntäkivenä on 
pääasiassa graniittisia kiviä. Sulfidit ovat rikas-
tuneet voimakkaasti hiertyneisiin kohtiin, joiden 
yhteydessä esiintyy myös hienorakeista granaattia 
ja paikoin sinkkirikasta spinelliä. Mineralisoitu-
neen kiven ympärillä esiintyy tyypillisesti amat-
soniittinen muuttumisvyöhyke, joka eroaa alueen 
tavallisesta porfyyrisestä graniitista yksinomaan 
vihreällä värillään ja joka sisältää vain niukasti 
sulfideja (kuva 33). Korkeimmat analysoidut talou-
dellisesti mielenkiintoisten metallien pitoisuudet 
ovat Pb 1,69 %, Zn 1,64 %, Cu 0,17 % ja Ag 51 ppm. 
Tyypillisimmät malmimineraalit ovat magneetti- 
ja rikkikiisu, sinkkivälke, lyijyhohde ja kuparikiisu, 
jotka esiintyvät yleensä silikaattien välitiloissa tai 
näiden sisässä pirotteena tai isompina laikkuina.  
Niitä on myös sulkeumina granaateissa ja spi-
nelleissä. Sulfidien osuus kivissä vaihtelee 1 ja  
15 %:n välillä. Vallitsevana sulfidina on vaihtele-
vasti magneettikiisu, kuparikiisu tai sinkkiväl-

ke. Oksideina esiintyy enimmäkseen magnetiittia  
pirotteena ja paikoitellen pienempiä määriä he-
matiittia suonimaisesti.

Osa lyijystä ja sinkistä on sitoutuneena muihin 
kuin sulfideihin, lähinnä amatsoniittiin ja spinel-
liin. Amatsoniitin lyijypitoisuudet ovat 0,15–1,55 %,  
ja myös väriltään tavanomaisissa kalimaasälvis-
sä lyijypitoisuudet ovat kohollaan, korkeimmil-
laan n. 500 ppm. Spinellien sinkkipitoisuudet ovat 
21–27 %.

Mineralisaatio liittyy mitä ilmeisimmin hierto-
vyöhykkeessä tapahtuneeseen fluiditoimintaan, 
joka on rikastanut kiveä sulfideista. Granaatti on 
muodostunut sulfidien kanssa osittain samanai-
kaisesti tai näitä myöhemmin, joka tapauksessa 
kinemaattisen vaiheen lopussa tai sen jälkeen. 
Amatsoniitin lyijy ja spinellin sinkki ovat todennä-
köisesti peräisin lyijyhohteesta ja sinkkivälkkees-
tä. Tähän viittaa mm. se, että sinkkivälkettä esiin-
tyy sulkeumina spinellissä ja sinkkivälke vähenee 
spinellin määrän kasvaessa. Kirjallisuudessa on 
mainintoja mm. Broken Hill -tyypin muuttuneis-
ta Zn-Pb-sulfidimalmeista, joihin liittyy amat-
soniitti-, granaatti- ja gahniitti (sinkkispinelli) 
-pitoisia kiviä. Vaikkakin Suolikon syväkivistä 
koostuva ympäristö poikkeaakin paljon Broken 
Hillin metasedimenttisistä gneisseistä, saattaa 
vaikuttamassa ollut osittain samoja prosesseja. Jos 
Suolikon mineralisaation muodostanut prosessi 
on pääasiassa melko varhaiseen hiertoon liittyvä, 
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Kuva 33. Suolikon mineralisaatio paljastumalla PIM$-2015-11 (N4321G, E=427 426, N=6883 663). Hiertyneen ja 
granaattipitoisen, paljastumalla noin 50 cm leveän mineralisaation sivukivenä on suuntautunutta porfyyristä 
graniittia, jonka kalimaasälpähajarakeissa on vihertävä sävy. Vasaran pituus 60 cm. Kuva: Perttu Mikkola, GTK.
Fig. 33. The Suolikko mineralization at observation location PIM$-2015-11. The sheared garnet-bearing mineralization 
is ca. 50 cm wide and hosted by oriented porphyritic granite, with greenish K-feldspar phenocrysts. Length of the hammer  
60 cm. Photo: Perttu Mikkola, GTK.

todennäköisyys siihen, että tämäntyyppisistä mi-
neralisaatioista löytyisi taloudellisesti kannattavia 
tutkimusalueelta tai muualta Keski-Suomesta, on 
melko pieni. 

16.5 Kultaviitteet ja -mineralisaatiot

Tutkimusalueen kultaviitteet keskittyvät sen hal-
kaisevaan Leivonmäen hiertovyöhykkeeseen sekä 
sen lähistölle. Juuri tutkimusalueen eteläpuolel-
la sijaitseva Luhangan Tammijärven (liite 1), alun 
perin volframin takia tutkittu, kulta-aihe on tun-
nettu jo 1940-luvulta asti ja ollut sen jälkeen jak-
soittaisen mielenkiinnon kohteena. Varsinaista 
malmiarviota mineralisaatiosta ei ole tehty, mut-
ta mineralisoituneen vyöhykkeen tunnettu pituus 
on kuusi kilometriä ja suurin leveys n. 100 m. Ra-
portoidut parhaat pitoisuudet ovat kullan suhteen 
varsin matalia, 4,5 metrin näytteessä 0,4 ppm 
(Luukkonen ja muut 1992). Tammijärven minera-
lisaatiossa kulta liittyy suhteellisen varhaisen vai-
heen hiertoon ja senaikaisiin kvartsijuoniin; nuo-
remmat deformoitumattomat kvartsijuonet eivät 
ole kullan suhteen mineralisoituneita.

Tammijärven esiintymältä koilliseen Leivon-
mäen hiertovyöhykkeen suunnassa jatkettaessa 
seuraavat tunnetut mineralisoituneet kallionäyt-
teet ovat Kärmekallion alueelta (Oivanen 1958) 
heti Tammijärven kylän pohjoispuolella, Lepo-
lan talon pihapiirissä (Mattila 1980) ja edelleen 
Harjujärvensuolla (liite 1, kuva 4). Kärmekallion 
viitteet liittyvät hiertyneeseen arseenikiisua si-
sältävään dioriittiin ja Lepolan viite vaihtelevasti 
hiertyneeseen grauvakkaan kuten Tammijärven-
kin esiintymä. Harjujärvensuon mineralisaatio 
löytyi rutiininomaisen kallioperäkartoitustyön 
yhteydessä, jossa paikannettiin ensin kultapi-
toisia lohkareita ja niiden lähtöpaikan selvittä-
miseksi tehdyissä kairauksissa mineralisoitunut 
vyöhyke myös kalliosta. Kullasta rikastuneen (Au 
> 10 ppb) vyöhykkeen leveys on lähes 200 metriä, 
josta 10 metriä on voimakkaammin rikastunut-
ta ja sisältää parhaimmillaan 4 520 ppb:tä kul-
taa metrin analyysinäytteessä. Harjujärvensuolla 
kullasta rikastuneet näytteet ovat enimmäkseen 
Tammijärven grauvakoihin liittyviä vaihtelevas-
ti hiertyneitä konglomeraatteja (kuva 34), joissa 
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esiintyy jonkin verran ohuita kvartsi ± karbonaatti- 
juonia. 

Peitteisellä alueella oleva ja osin puutteellises-
ti dokumentoitu Vatsan mineralisaatio sijoittuu jo 
mainitut viitteet sisältävästä hiertovyöhykkeestä 
viisi kilometriä pohjoiseen (liite 1). Sen on tulkit-
tu sijaitsevan gabron ja graniitin hiertyneeseen 
itä-läntiseen kontaktiin liittyvissä kvartsijuonis-
sa (Lehto & Finnäs 1997). Paljastumahavaintojen 
perusteella gabrona raportoitu intruusio on koos-
tumukseltaan pääosin dioriittinen ja kvartsidio-
riittinen. Vatsan mineralisaatiossa on raportoitu 
olevan noin miljoona tonnia mineralisoitunutta 
kiveä, melko vaatimattomalla keskipitoisuudella 
1,73 ppm (Mineraaliesiintymätietokanta). Parhaan 
raportoidun seitsemän metrin lävistyksen pitoi-
suus on 6,5 ppm.

Myös Makkolan alueen kultaviitteet sijoittuvat 
saman siirrosvyöhykkeen lähistölle. Täällä kulta 
liittyy heikosti, korkeintaan kohtuullisesti, seri-
siittiytyneisiin vulkaniitteihin, joissa ei ole ha-
vaittavissa samanlaista kvartsi- ja/tai karbonaat-
tijuonten verkostoa tai niin voimakasta hiertoa 
kuin lounaassa Tammijärven grauvakoiden ympä-
ristössä. Alueelta kalliosta saatu paras pitoisuus oli 
Teurinsuon profiilille sijoittuva 128 ppb:tä. Vaikka 
pitoisuudet olivat matalia, huomionarvoista on, 
että anomalisia pitoisuuksia saatiin useammalta 
kohteelta (Mikkola ja muut 2014a), vaikka mo-
reeniaineiston valossa mielenkiintoisinta aluetta 
(Hartikainen 2013) ei tutkimuslupien saantiin liit-
tyvien ongelmien vuoksi tutkittu lainkaan.

Koska alueelta tunnetut kultaviitteet sijaitsevat 
siirrosvyöhykkeiden yhteydessä, ne edustanevat 

Kuva 34. Hiertynyt konglomeraatti Harjujärvensuon 
kairareiästä N4312016R8. Kullan suhteen anomalisessa 
kivessä näkyy ohuita magneettikiisusaumoja. Kaira- 
sydämen halkaisija 42 mm. Kuva: Jouko Ranua, GTK.
Fig. 34. Sheared conglomerate with pyrrhotite seams from 
drill hole N4312016R8 from Harjujärvensuo. The rock 
is anomalous with respect to gold. Width of the drill core  
42 mm. Photo: Jouko Ranua, GTK.

orogeenista tyyppiä. Tätä tukee myös mineralisoi-
tuneiden kivien yleensä hiertynyt ulkoasu ja niihin 
liittyvät hierron aikaiset kvartsijuonet. Alueella 
olisi periaatteessa mahdollisuuksia geologiansa 
puolesta myös intruusioihin liittyviin esiintymiin. 
Kuitenkaan sen kummemmin alueen nuorempien 
granitoidien (esim. Oittila) kuin subvulkaanisten 
intruusioiden (esim. Töppöspohjan alue) yhtey-
destä ei ole havaittavissa merkittäviä muuttumis-
vyöhykkeitä. Pirkanmaan migmatiittiseurueen ja 
Tampereen ryhmän kaltaisten Makkolan seurueen 
vulkaniittien kontaktialueelle osuvan sijaintinsa 
takia tutkimusalueen kultapotentiaalinen vyöhyke 
muodostaa Tampereen kulta-kuparivyöhykkeen 
(Eilu ja muut 2012) itäisen jatkeen.

16.6 Rautamuodostumat

GTK:n ylläpitämässä malmiesiintymätietokannas-
sa (Mineraaliesiintymätietokanta) on tutkimus-
alueelle merkitty vanhastaan kaksi rautamuodos-
tumaesiintymää: Holla ja Heinosniemi (liite 1). Nyt 
suoritettujen tutkimusten yhteydessä paikallistet-
tiin Päijänteen itärannalta paikallinen rautamuo-
dostumalohkareikko, alueelta josta Rautaruukki 
Oy:n malminetsintä niitä oli aiemmin tuloksetta 
etsinyt (Mattila 1979c). Hollan muodostuma on 
rautapitoisuudeltaan vain keskinkertainen ja kool-

taan pieni (8 miljoonaa tonnia malmia keskipi-
toisuudella 25 %, Mattila 1979a). Pitoisuuksiltaan 
paremmat Heinosniemen muodostumat ovat puo-
lestaan kooltaan vielä pienempiä (Mattila 1976). 
Kun lisäksi alueen voimakkaimpien magneettisten 
anomalioiden aiheuttajat tunnetaan kohtuullisel-
la tarkkuudella, voidaan todeta, että tunnetuista 
mineralisaatioista huolimatta alueen rautamalmi- 
potentiaali on erittäin vähäinen. 

16.7 Malmipotentiaalisuusmalli 

Tutkimusalueelta laadittiin metallimalmien esiin-
tymisen otollisuuden maantieteelliseksi rajaa-
miseksi alustavat, alueelliset kallioperän kullan 

ja nikkelin malmipotentiaalimallit paikkatieto-
ohjelmiston mallinnustyökalujen avulla. Näiden 
mallien käsitteelliset rajaukset perustuvat kulta- 
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ja nikkeliesiintymien yleisiin muodostumistapoi-
hin. Mallinnuksen todisteaineistoina on käytetty 
kuva- eli rasterimuotoon muunnettuja, tilasto-
menetelmällisesti tasoitettuja alueellisia kalliog-
eokemiallisia (Rasilainen ja muut 2007, 2008), 
geofysikaalisia paikkatietoaineistoja ja petrologi-
sia malliaineistoja (Aatos, julkaisematon aineisto, 
Airo ja muut 2014, taulukko 4, kuvat 29, 35). 

Mallinnusmenetelmänä käytettiin laskennallis-
ta ohjaamatonta ryvästysmenetelmää. Mallinnus-
algoritmi oli saatavilla paikkatieto-ohjelmiston 
laajennoksena. Mallinnuksen tulokset yhdistet-
tiin 2D-karttakuvaksi paikkatieto-ohjelmistossa 
(kuva 35). Mallien selittävyyttä on tarkasteltu työn 

alustavan luonteen vuoksi projektin kartoitustu-
losten perusteella ja silmämääräisesti vertaamalla 
mallinnustuloksia tämän projektin kallionäyttei-
den geokemiallisiin metallipitoisuuksiin (kuva 35).

Malmipotentiaalimallinnusten perusteella tut-
kimusalueella on kulta- ja nikkelipotentiaalia, 
joka on osin todennettu tämän projektin tutki-
muksissa ja selvityksissä. Suurin osa kultapotenti-
aalista liittyy Leivonmäen hiertovyöhykkeen kiviin 
tai porfyyrigranitoideihin. Ultraemäksisten kivien 
ohella kohonnutta nikkeli- ja platinaryhmän alku- 
aineiden potentiaalia on lisäksi kultapotentiaali-
silla alueilla.

Mallinnusaineisto Tutkimusala Aihepiiri Mallinnusparametrit Mallin selittävyys- 
aineisto

Suuralueellinen 
kalliogeokemiallinen 
aineisto (Rasilainen 
ja muut 2007, 2008)

Kalliogeokemia Alueellinen  
kalliogeo- 
kemia

•   As-, Au-, Bi-, Cu-, 
Te- ja U-anomaliat 
(kultamalli)

Mallinnettujen metallien 
pitoisuudet projektin 
kallioperänäytteistä 
analysoituina

•   Cu-, Ni- ja  
Pd-anomaliat  
(nikkelimalli)

Laskennalliset mine-
raalipitoisuudet (S. 
Aatos, julkaisematon 
väitöskirja-aineisto, 
menetelmää kuvattu 
mm. Kontoniemi ja 
muut 2014 ja Aatos 
2016)

Petrologia Alueellinen 
mineralogia

•  Kallioperän laskenna-
lliset ortoklaasipitoi-
suudet (kultamalli)

Projektin geofysikaaliset 
ja kallioperägeologiset 
tulkinnat

•   Kallioperän lasken-
nalliset oliviini- ja 
hypersteenipitoisuu-
det (nikkelimalli)

Laskennallisesti yh-
distetty ja luokiteltu 
geofysikaalinen ai-
neisto (Aatos 2016). 
Lähtöaineistoja 
eli maankamaran 
resistiivisyyden- ja  
magneettisuuden 
matalalentoaineis-
toja ovat kuvanneet 
Airo ja muut (2014).

Geofysiikka,  
geologia

Alueellinen 
pseudogeo-
logia

•   Geologisesti tulkit-
tu ultraemäksisten 
kivien rajaus em. 
aineistosta (Aatos 
2016)

Projektin geofysikaaliset 
ja kallioperägeologiset 
tulkinnat

Taulukko 4. Projektin malmipotentiaalin mallinnuksessa käytetyt kullan tai nikkelin esiintymistä kallioperässä 
ennustavat geokemialliset, mineralogiset ja geofysikaaliset mallinnusaineistot ja -parametrit sekä selittävyys- 
aineistot. 
Table 4. The geochemical, mineralogical and geophysical data and parameters used for prediciting and explaining the  
possible potential for gold or nickel containing mineral occurrences of bedrock in the project area.
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Kuva 35. Keski-Suomen granitoidikompleksin reunavyöhyke on kultapotentiaalinen. Alueen alustavassa malmi-
potentiaalin yhdistelmämallissa näkyvää kultapotentiaalia (keltaiset ja huippuarvoja kuvaavat harmaat alueet) 
on todistettavasti mm. Makkolan vulkaniiteissa ja Tammijärven grauvakkajaksossa kallionäytteiden geokemian 
perusteella (Au = keltaiset tähdet). Kultapotentiaalia voi mahdollisesti liittyä kullan ja nikkelin malmipotentiaali-
mallien (taulukko 4) perusteella myös arseenista (As = punaiset pallot), nikkelistä (Ni = purppuranväriset tähdet) ja 
platinaryhmän alkuaineista rikastuneisiin kiviin (harmaat pallot = Pt, turkoosit tähdet = Pd). Joillakin porfyyrisillä 
granitoidialueilla kultamallissa esiintyy anomaliatyyppiä, joka voi liittyä mallissa mukana olevien kuparin tai uraanin 
pitoisuuksien nousuun. Mallikuvaan on yhdistetty myös nikkelipotentiaalimalli (harmaat ja huippuarvoja kuvaavat 
purppuranväriset viivat) sekä alustavan lentogeofysikaalisiin aineistoihin perustuvan pseudogeologisen rasteri-
muotoisen paikkatietomallin perusteella tulkittujen ultraemäksisten kivien rajaukset (tummanharmaat ääriviivat).  
Metasedimenttisiksi kultamallissa tulkitut alueet on merkitty sinisinä alueina ja nikkelimallin vastaavat alueet 
on rajattu sinisillä viivoilla. Kuvan rajaus noudattaa tämän tutkimuksen kartoitusalueen rajoja. Punaviivainen 
ruudukko = 1:100 000-karttalehdet 3211-3214 (KKJ3) ja mustaviivainen ruudukko = ETRS-TM35FIN järjestelmän 
1:50 000-karttalehdet.
Fig. 35. The boundary zone of the CFGC has potential for gold. In this preliminary ore potential combination model, the gold 
potential (yellow and grey areas) can be verified, for example, in Makkola and Tammijärvi areas with existing geochemical 
data (yellow stars). Based on gold and nickel potentiality models, the gold potential can possibly be associated with rocks 
enriched in As (red dots), Ni (purple stars) and PGEs (Pt = grey dots, Pd = turquoise stars). Certain porphyritic granitoid areas 
in the model display anomalies that could be caused by elevated Cu and U concentrations, which are both included in the 
model. Also included in the figure is the nickel potential model (grey areas and grey and purple lines), as well as ultramafic 
units (dark grey outlines) interpreted from the pseudogeological model based on aerogeophysical data. Areas interpreted 
as metasedimentary in the gold model are shown as blue and similar areas from the nickel model are outlined with blue. 
The outline of the figure equals the areal boundaries in, for example, Figure 4.

17 GEOLOGINEN KEHITYS

Svekofennisen orogenian kehityksestä on esi-
tetty useita malleja, jotka, vaikkakin ne eroavat 
yksityiskohdissaan, ovat pääpiirteissään yhte-
neviä: arkeeisen mantereen edustalla kehittyvät 
vulkaaniset kaaret törmäävät siihen 1,91–1,77 Ga 
sitten ja aiheuttavat uuden mantereisen kuoren 
syntyä, johon liittyy magmatismia ja merellisten 
sedimenttien ylityöntöjä (esim. Nironen 1997). 
Tämän raportin tutkimusalue sijaitsee laajan pyö-
reämuotoisen Keski-Suomen granitoidikomplek-
sin kaakkoisreunalla, jossa on havaittavissa sama 
suurimittakaavainen rakenne kuin muuallakin 
kompleksin ympärillä: kompleksia reunustavat 
epäyhtenäisenä nauhana vulkaniitit, joiden ulko-
puolella sijaitsee paragneissivyöhyke, jonka kivet 
ovat vaihtelevasti migmatisoituneita. Keski-Suo-
men granitoidikompleksin pyöreää muotoa voi se-
littää Lahtisen ja muiden (2014) törmäysmalli, jos-
sa alun perin pitkänomainen mannerreunan kaari 
deformoituu suurimittakaavaisessa hierrossa ja 
synnyttää pyöreämuotoisen syväkivikompleksin, 
joka samalla kohoaa suhteessa ympäristöönsä.

Suurimpia tässä raportissa tehtyjä muutok-
sia aiempiin tulkintoihin verrattuna on se, että 
tutkimusalueen Kangasniemen alueen syväkivet 
osittain tulkitaan kuuluviksi Pirkanmaan intru-
siiviseurueeseen Keski-Suomen granitoidikom-
pleksin sijaan (vrt. Nironen 2003).  Tämä Pirkan-

maan intrusiiviseurue on noin 10 Ma vanhempi (1 
895 Ma, Nironen 1989, Kallio 1986, Hannu Huhma, 
kirjallinen tiedonanto 2015) kuin Keski-Suomen 
granotoidikompleksin päävaihe, ja siitä iänmää-
ritykset antavat samalla minimi-iän sulkeumina 
esiintyville Pirkanmaan migmatiittiseurueen ki-
ville. Pirkanmaan migmatiittiseurueen yhteydessä 
esiintyvät koostumukseltaan pikriittiset Ala-Siilin 
mafiset vulkaniitit liittynevät ekstensionaaliseen 
vaiheeseen altaassa, johon Pirkanmaan migma-
tiittiseurueen protoliitit kerrostuivat. Koska Vam-
malan seurueen syväkivet tunkeutuvat sekä Pir-
kanmaan intrusiivi- että migmatiittiseurueeseen, 
niiden täytyy edustaa Ala-Siilin mafisia vulkaniit-
teja myöhempää vaippasyntyistä magmatismia, 
vaikka merkittävää koostumuksellista eroa niiden 
välillä ei olekaan.

Makkolan seurueen kivet ovat koostumuk-
seltaan ja iältään samankaltaisia mannerkaaren 
kalkki-alkalisia vulkaniitteja kuin Tampereen 
alueen vulkaniitit (Hannu Huhma, kirjallinen tie-
donanto 2015, Kähkönen 2005, Mönkäre 2016).  
Makkolan seurueeseen lukeutuva Lammusteen 
kvartsidioriittilitodeemi ja sitä sekä Pirkanmaan 
intrusiiviseuruetta leikkaavat Makkolan seuruee-
seen kuuluvat porfyriittijuonet osoittavat näiden 
yksiköiden muodostaneen yhtenäisen geologisen 
kokonaisuuden jo 1 895 Ma sitten. Vaikka vulka-
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niitit tutkimusalueella ja Tampereen alueella ovat 
hyvin samankaltaisia, niitä ei voi suoraan keske-
nään rinnastaa. Merkittävin ero on Tampereen 
alueen laajan, ennen aktiivista purkausvaihet-
ta kerrostuneista turbidiittisista sedimenteistä 
koostuvan, Myllyniemi-muodostuman vastineen 
puuttuminen Makkolan seurueesta. Myllyniemen 
muodostuman detritaalinen zirkonipopulaatio on 
samankaltainen kuin nyt tutkittujen Tammijärven 
ja Rusalansuon litodeemien, kaikista puuttuvat 1 
900 Ma:ta nuoremmat zirkonit (Lahtinen ja muut 
2009, Mikkola julkaisematon aineisto). Saman-
lainen populaatio on toisaalta pääosalla Pirkan-
maan migmatiittiseurueen paragneisseistä, joista 
vain muutama tutkittu näyte sisältää Makkolan 
tai Tampereen vulkanismin ikäisiä zirkoneita. Ar-
keeisten zirkonien runsas esiintyminen Pirkan-
maan migmatiittiseurueen kivissä ja Keijupellon 
vulkanogeenisessä sedimenttikivessä rajoittaa 
niiden kerrostumisympäristön mannerreunan lä-
heisyyteen, jossa, toisin kuin merellisen kaaren 
muodostamassa ympäristössä, sedimenttien läh-
dealueelta on kulkeutunut myös arkeeista ainesta.

Keski-Suomen granitoidikompleksin, alueen 
aktiivisimpaan törmäysvaiheeseen liittyvä, mag-
matismin päävaihe 1 885–1 880 Ma (Rämö ja muut 
2001, Nikkilä ja muut 2016) on hieman nuorem-
pi kuin Tampereen ryhmän (Kähkönen 2005) ja 
Makkolan seurueen vulkanismin päävaihe, vaikka 
iänmääritykset menevätkin osittain päällekkäin. 
Granitoidikompleksin kalkki-alkaliset I-tyyppiset 
syväkivet (tutkimusalueella Vaajakosken ja Muu-
ramen litodeemit) ovat svekofennisen orogenian 
törmäysvaiheeseen liittyviä ala- ja keskikuoren 
sulia (Rämö ja muut 2001, Nikkilä ja muut 2016), 
joiden asettuminen nykyiselle tasolleen on tapah-
tunut lukuisina pieninä, erillisinä ja koostumuk-
seltaan hieman vaihtelevina magmapulsseina. 
Tämä on nähtävissä mm. heijastusseismisessä FI-
RE-aineistossa, jossa myös on havaittavissa run-
saasti hierroista ja mahdollisesti nykyisen eroo-
siotason alapuolella olevista suprakrustisista 
jaksoista aiheutuvia heijasteita sekä ylityöntö-
vyöhykkeitä, jotka ovat tapahtuneet mahdollisesti 
svekofennisen orogenian loppuvaiheessa. (Korja ja 
muut 2009.) 

Saarijärven bimodaalisen seurueen ikä (1 885–1 
875 Ma; Rämö ja muut 2001) tutkimusalueella 
menee ajallisesti osittain päällekkäin Jyväskylän 
seurueen päävaiheen ja Makkolan seurueen vul-
kanisminkin kanssa. Kuitenkin koostumuksensa 
perusteella Saarijärven seurue edustaa erityyp-
pistä magmatismia. Selitys tähän liittynee nii-

den sijoittumisesta suurimittakaavaisten siirros-
ten läheisyyteen, paikoille joissa syvällä kuoressa 
muodostuneet magmat ovat päässeet kohoamaan 
ylöspäin tehokkaasti. Nykyisen käsityksen valossa 
Nirosen (2003) käyttämä termi postkinemaattinen 
on jossain määrin harhaanjohtava, koska Saari-
järven seurueen intruusiot ovat samanikäisiä kuin 
orogenian päävaihe ja ne edustavat vain paikallista 
ekstensiota.

Saarijärven seurueen nuorimpien intruusioi-
den kanssa samanaikainen Oittilan seurue edus-
taa toisentyyppisiä kuorellisia sulia. Niiden usein 
leukokraattinen koostumus viittaa selvästi pie-
nempään sulamisasteeseen kuin edeltävien grani-
toidiseurueiden koostumus. Myös esiintymistapa 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pieninä 
intruusioina ja osin hauraisiin rakenteisiin tun-
keutuvina juonina poikkeaa niistä. Niinpä ne 
edustanevat suhteellisen paikallisia keskikuoren 
sulia tai muiden seurueiden magmojen viimeisiä 
pitkälle kehittyneitä fraktioita; molemmat vaih-
toehdot ovat tyypillisiä kuorenmuodostuksen hui-
pun jälkeiselle ajalle.

Metamorfoosin matalan paineen ja korkean 
lämpötilan tyyppi viittaa siihen, että se on sa-
manaikaista magmatismin päävaiheen kanssa (n. 
1 885 Ma), jolloin runsaat granitoidi-intruusiot 
lämmittivät nykyistä kuoren leikkaustasoa. Pir-
kanmaan migmatiittiseurueeseen kuuluvasta pa-
ragneissistä metamorfoosille saatu ikä tukee tätä 
tulkintaa. Kuitenkin tämänkin jälkeen alueella on 
täytynyt tapahtua voimakkaita vertikaaliliikunto-
ja, sillä Tammijärven ja Rusalansuon migmatisoi-
tumattomien grauvakoiden esiintyminen samalla 
kuorentasolla ja usein varsin lähellä voimakkaas-
ti migmatisoituneita paragneissejä ei muuten ole 
selitettävissä. Nämä liikunnot liittynevät samaan 
kaakosta tapahtuneeseen puristukseen, joka mää-
rittää alueen yleistä rakenteiden kulkua.

Sekä Leivonmäen hiertovyöhyke että Keski-
Suomen alueelle tyypilliset kaakkois-luodesuun-
taiset siirrokset ovat olleet aktiivisia useammassa 
vaiheessa, joista viimeiset ovat olleet selvästi hau-
raita (kuvat 15C, 19C). Nuorin aktiivisuus liittynee 
Etelä-Suomen kallioperän kehityksen viimei-
siin vaiheisiin. Pienien juonimaisten Rutalahden 
peridotiitti-intruusioiden sijoittuminen näiden 
hiertojen läheisyyteen osoittaa, että vielä varsin 
myöhään vaippaperäistä magmaa on päässyt nou-
semaan kuoreen otollisten rakenteiden yhteydes-
sä.  Toinen selkeästi kaakkois-luodesuuntaisen 
kivilajiyksikön muodostavat Kuisaaren seurueen 
diabaasit, mikä ei välttämättä tarkoita, että sen 
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suuntaiset siirrokset olisivat olleet aktiivisia tässä 
vaiheessa. Sen sijaan ylöspäin nouseva magma on 
käyttänyt hyväkseen olemassa olevia heikkous-
vyöhykkeitä. Todennäköisesti tämä alueen nuorin 

kivilaji on iältään noin 1,65 Ga ja liittyy Kaakkois-
Suomen rapakivimagmatismiin (Rämö & Haapala 
2005).

18 RETKEILYKOHTEET

Tässä listassa on esitetty eräitä geologisiksi tu-
tustumiskohteiksi soveltuvia kallioita helposti tai 
melko helposti saavutettavissa paikoissa. Kohtei-
den sijainti selviää liitteen 2 kartalta. Myös suu-
rin osa raportin valokuvien ottopaikoista soveltuu 
geologisiksi retkikohteiksi, ja alla olevassa listassa 
onkin esitelty tarkemmin joitain näistä.
1. Hurjan-Ollin suo (N4343H, E=496 881, N=6890 

708)
 Voimakkaasti osittaissulanut, raitainen ja poi-

muttunut migmatiittinen paragneissi, joka 
kuuluu Pirkanmaan migmatiittiseurueeseen. 

2. Lapaskangas (N4334A, E=481 211, N=6875 413, 
kuva 7B)

 Pirkanmaan migmatiittiseurueen Rusalansuon 
litodeemiin kuuluvaa hyvin niukasti migma-
tisoitunutta grauvakkaa. Migmatisaatio on 
selvästi heikompaa kuin alueella yleensä ja 
edustanee viereisen Salmenkylän gabron kon-
taktivaikutusta eikä alueellista metamorfoosia. 
Näkyvillä on myös runsaasti kalkkisilikaatti-
konkretioita ja muutamia leikkaavia granitoi-
dijuonia.

3. Lassinlampi (N4331A, E=452 029, N=6862 540, 
kuva 6C)

 Tammijärven grauvakkaa, jossa välikerroksina 
sekä karkeampaa konglomeraattista ainesta 
että hienorakeisempaa paraliusketta.

4. Pylvänälä (N4334A, E=480 025, N=6872 814) 
 Kallioleikkaus, jossa on harmaata tasarakeista 

heikosti suuntautunutta Kangasniemen lito-
deemin sarvivälke-biotiittitonaliittia. Kallion 
seinämillä voi myös havaita alle puolen metrin 
kokoisia tummempia ja hienorakeisempia dio-
riittisulkeumia.

5. Petäinen (N4333F, E=492 407, N=6869 370, 
kuva 19B)

 Tyypillinen paljastuma Vammalan seurueeseen 
kuuluvasta Petäisen intruusiosta. Magneetti-
kiisua sisältävää uraliittiutunutta pyrokseniit-
tia leikkaavat leukokraattiset Oittilan seuruee-
seen kuuluvat graniittipegmatiittijuonet. 

6. Kirvesvuori (N4433G, E=498076, N=6910846) 
 Lammusteen intruusion laidalla sijaitseva hyvin 

paljastunut alue, jossa on tasarakeista kvartsi-
dioriittia ja siinä olevia pienirakeisia tummem-
pia sulkeumia nähtävissä laajalla alueella. 

7. Kieroselänkangas (N4341E, E=468 369, N=6886 
212)

 Teuraanmäen intermediääriseen vulkaniittiin 
kuuluva vulkaaninen breksia, jossa runsaasti 
kooltaan vaihtelevia kulmikkaita kivilajikap-
paleita. Suurimmat kappaleet ovat noin 50 cm. 
Kappaleissa on näkyvissä myös voimakas ven-
ymä.

8. Kivisuo (N4313E, E=444 067, N=6863 474, kuva 
14B)

 Kivisuon mafista vulkaniittia leikkaa hete-
rogeeninen Vaajakosken litodeemiin kuulu-
va sarvivälkekvartsidioriitti. Vulkaniitissa on 
nähtävissä selvä kerroksellisuus. 

9. Holla (N4313E, E=443 213, N=6860 475)
 Hollan rautamuodostuman pintapuhkeama, 

kiven mineraalikoostumus vaihtelee muuta-
man millimetrin vahvuisina kerroksina. Var-
sinainen rautamuodostuma sijaitsee paljastu-
man pohjoispäässä; eteläpää on rautarikasta 
Mäyräsalon paraliusketta.

10. Tahkosaari (N4314A, E=430 826, N=6875 061, 
kuva 16A)

 Keijupellon vulkanogeenistä sedimenttikiveä, 
jossa on havaittavissa merkkejä alkavasta mig-
matisaatiosta.

11. Myllypelto (N4341E, E=468 302, N=6886 504)
 Myllypellon tuffiittia useilla pienillä paljas-

tumilla. Kivi on selvästi kerroksellista, ker-
rospaksuudet ovat tavallisesti 1–15 cm ja se 
edustaa uudelleen kerrostunutta vulkaanis-
ta materiaalia. Poimutuksen akselitasossa on 
nähtävissä ohuita kvartsijuonia.

12. Pennijärvi (N4313C, E=434 925, N=6860 919, 
kuva 15A)

 Tyypillinen Töppöspohjan intermediäärinen 
subvulkaniitti breksioi paraliusketta, joka 
muistuttaa melko paljon Mäyräsalon paralius-
ketta. Harvoja kohteita, jolla Töppöspohjan 
kiven intrusiivinen luonne on selvästi osoi-
tettavissa. Lisäksi paljastumalla on nähtävissä 
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molempia leikkaava kvartsijuoni, jossa on pai-
koin mukana myös amfibolia.

13. Korospohja (N4313B, E=431 672, N=6866 073)
 Pienellä alueella Korospohjassa esiintyvä 

muunnos Töppöspohjan intermediäärisestä 
vulkaniitista, joka erottuu ympäristöstään pla-
gioklaasikiteiden voimakkaamman omamuo-
toisuuden ansiosta.

14. Vaarunjärvi (N4313B, E=433 613, N=6866 870)
 Laaja-alainen paljastuma Oittilan graniitin pu-

naista muunnosta. Kalimaasälpä esiintyy hie-
man muita mineraaleja karkeampana. 

15. Hiirenkangas (N4341E, E=466 656, N=6886 951)
 Oralanmäen uraliittiporfyriittiin kuuluvaa ma-

fista laavaa. Uraliittiporfyriiteissä on paikoin 
selvästi nähtävissä pyrokseenin kidemuotoja. 
Paljastumalla näkyy myös poimuttunut ker-
roksellisuus sekä murtokappaleita muista kivi-
lajeista.

16. Killeri (N4324B, E=431 352, N=6902 412, kuva 
20D)

 Jyväskylän Killerin urheilualueella on havitta-
vissa porfyyrisessä graniitissa niin vulkaanisia 
kuin sedimenttisiäkin vieraskappaleita, jotka 
ovat eriasteisesti sulaneet ympäröivään por-
fyyrisen granodioriittiin.

17. Raudanriutta (N4323B, E=433230, N=6891759) 
 Tällä vanhalla louhoksella voi nähdä tyypillis-

tä Muuratjärven porfyyristä tummaa graniittia, 
jossa kalimaasälpä on paikoin ortoklaasia.

18. Suolikko (N4321G, E=427 426, N=6883 663, 
kuva 31)

 Suolikon sinkki-lyijy-mineralisaation pinta-
puhkeama, jossa mineralisoitunut noin metrin 
levyinen kohta erottuu tummempana ja lius-
keisempana Muuratjärven porfyyrisen granii-
tin keskellä. Mineralisoituneen kohdan lähei-
syydessä graniitin kalimaasälpähajarakeet ovat 
muuttuneet amatsoniitiksi, jonka väri vaihte-
lee vaaleanvihreästä turkoosiin. Tältä paljastu-
malta noin 20 metriä pohjoiseen on nähtävis-
sä Oittilan seurueeseen kuuluva tasarakeinen, 
suuntautumaton graniitti.

19. Vaajakoski huoltoasema (N4324F, (N4324F, 
E=442 929, N=6900 274, kuva 20A)

 Vaajakoskella 4- ja 9-teiden risteyksessä ole-
van huoltoasemarakennuksen pohjoispuolella 
on hyvin nähtävissä Vaajakosken kvartsidio-
riittia ja sen minglingtekstuuri dioriittisen juo-
nen kanssa. Molempia edellä mainittuja leik-
kaa kaksi erityyppistä granitoidijuonta, joista 
vanhempi on verrattavissa Jyväskylän grani-
toideihin ja nuorempi Oitilan seurueeseen.

20. Mesiänsuo (N4332C, E=462 299, N=6870 267)
 Puulan litodeemiin kuuluvaa Viininperän por-

fyyristä graniittia, jonka lisäksi samanikäi-
siä Istrualan litodeemiin kuuluvia dioriitti- ja 
kvartsidioriittikoostumuksellisia sulkeumia ja 
niihin liittyviä minglingrakenteita. Nähtävissä 
on myös molempia mainittuja leikkaava har-
maa, suuntaumaton, pienirakeinen graniitti-
juoni.

19 EXTENDED SUMMARY IN ENGLISH

19.1 Introduction

The area described in this report is located in the 
border zone between the Central Finland Granitoid 
Complex (hereafter CFGC) and volcanic rocks and 
magmatic paragneisses flanking it to the south 
(Fig. 1). It was chosen as target for systematic 
and relatively extensive studies due to the lim-
ited amount of basic geological information on 
the bedrock, which prohibited reliable estimation 
of the area’s ore potential. Due to organizational 
changes, the project operating in the area from 
2012 to 2016 had many names and was located in 
two different organizational units, although the 
personnel mainly remained the same. This report 
aims to describe the rock units of the study area 

in some detail, but the more scientific content 
(e.g. age determinations and geochemistry) will be 
published later in a Special Paper of the Geological 
Survey of Finland (hereafter GTK). The author list 
of this report is by no means short, but the list of 
people involved in these studies is far longer. To all 
these people, we want to say only one thing: Thank 
you!

The extent of the study area is 4695 km2 and it is 
formed by four 1:100 000 scale map sheets of the 
old national map sheet division (KKJ), which had 
not been bedrock mapped at the 1:100 000 scale. 
The only previous systematic study was the old 
1:400 000 scale mapping (Frosterus 1900, 1903, 
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Wilkman 1935, 1938), although the area forms part 
of the map of the CFGC by Nironen (2003), but this 
study only involved very limited fieldwork in the 
area, i.e. 300 observations from the whole area. In 
certain places, more detailed work had been done 
in connection with ore prospecting. GTK and Outo-
kumpu alike have studied the mafic to ultramafic 
intrusions in the eastern part of the study area 
with respect to nickel and copper (e.g. Viluksela 
1963, Laitakari 1985a, Kohonen 1988a, Mänttäri 
1988, Vihreäpuu & Saarelainen 1989, Kurki 1992). 
In connection with GTK’s ore prospecting, the vol-
canic rocks in the vicinity of Makkola village were 
studied in more detail (Ikävalko 1981a, Fig. 4). 
Small copper-lead-zinc mineralizations north-
east of Jyväskylä were investigated in the 1980s 
(Hangala 1982, Laitakari 1985b, Ikävalko 1986a, b). 
In area between Leivonmäki and Tammijärvi, some 
gold prospecting has been carried out, both more 
systematically (Oivanen 1987) and locally based on 
single layman’s samples (Mattila 1980). From this 
area, Terra Mining located the Vatsa mineraliza-
tion, which has been reported to contain 1 million 
tons of ore with an Au grade of 1.73 g/ton (Mine-
raaliesiintymätietokanta). 

Systematic fieldwork in the area was carried out 
during 2012 –2015 by GTK’S permanent staff and 
geology students hired as summer assistants. In 
addition to new outcrop and boulder observations 
(n = 8110, Table 1), old observations of both GTK 
(n = 2050) and Outokumpu (n = 650) stored in da-
tabases (Fig. 2) were used. In addition to mapping, 
diamond drilling was carried out at 19 targets (Ta-
ble 2), and selected older drill cores were relogged 
at the Loppi drill core depot (Fig. 4). Coordinates in 
this report and appendices are given using the EU-
REF-FIN (UTM35) coordinate system. Areal gravity 
measurements were carried out in the western part 
of the study area, and altogether 8924 points were 
measured. Similar measurements from the eastern 
half of the study area were already conducted in the 
1980s. Geophysical ground measurements (mag-
netic, gravity, electromagnetic, IP) were performed 
in variable combinations at the drilling sites (Table 
2). All of the accumulated new data has been stored 
in GTK’s respective databases. The bedrock map in 
Appendix 1 will be used to update the digital bed-
rock map (Bedrock of Finland − DigiKP), and the 
descriptions of the rock units to update the geo-
logical database of geological units (FINSTRATI). 
The plutonic rocks are named according to IUGS’s 
recommendations (Le Maitre 2002), volcanic rocks 
mainly according to their chemical composition 

and sedimentary rocks after the North American 
Geological Map Data Model (NADM). The prefix 
meta- is omitted from the text, as all of the stud-
ied rocks have been metamorphosed to a certain 
extent. 

A brief summary of the lithological units is pro-
vided in Table 5. The southern boundary of the 
CFGC in the study area coincides with the north-
east-trending sinistral Leivonmäki shear zone. 
South of this shear zone, granodiorites and to-
nalites of the Pirkanmaa intrusive suite (age ca. 
1895 Ma) form the majority of the bedrock. These 
granitoids contain abundant migmatitic parag-
neiss enclaves belonging to the Pirkanmaa mig-
matite suite. Larger intact areas of this suite occur 
at the eastern and southern boundary of the study 
area and, contrary to its name, the suite also con-
tains well-preserved greywackes, especially in the 
Tammijärvi area. Volcanic rocks belonging to the 
Pirkanmaa migmatite suite are picritic in compo-
sition, and thus differ from the calc-alkaline Mak-
kola suite dominated by intermediate and felsic 
compositions. The Makkola suite (1895–1875 Ma) 
forms a northeast-trending discontinuous volcan-
ic belt mainly running parallel to the Leivonmäki 
shear zone, which has in many places destroyed all 
primary structures, although they are locally well 
preserved. The Makkola suite includes the Lam-
muste quartz diorites occurring in its vicinity, and 
interpreted to present synmagmatic activity based 
on its age. The Vammala suite in the study area in-
cludes the gabbros and ultramafic rocks intruding 
into Pirkanmaa migmatite and intrusive suites.

As the name implies, the CFGC mainly consists 
of different granitoid types, containing small su-
pracrustal segments and mafic intrusive rocks. In 
the study area, the complex was divided into two 
major suites: Jyväskylä and Oittila. The first rough-
ly corresponds the “syn-kinematic granitoids” of 
Nironen (2003) and is aged 1885–1880 Ma. It is fur-
ther divided into two lithodemes: Muurame grani-
toids and Vaajakoski quartz diorites. The Muurame 
granitoids include the most voluminous rock type 
in the area: porphyritic granites and granodiorites. 
The Vaajakoski quartz diorites are concurrent with 
the Muurame granitoids, representing the more 
mafic end of the same plutonic events. The Oit-
tila suite contains granites and granodiorites that 
based on both field relationships and age determi-
nations (ca. 1875 Ma) are slightly younger than the 
Jyväskylä suite rock, and occur as variably sized in-
trusions and locally abundant dykes. Especially the 
dykes are commonly leucocratic. 
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The bimodal Saarijärvi suite, named post-kine-
matic by Nironen (2003), is in the study area actu-
ally partly coeval with the Jyväskylä suite, as the 
intrusions belonging to it yield ages between 1885 

and 1875 Ma. The Puula granite lithodeme includes 
the granitoid variants of this suite, while the  
Istruala suite hosts the more mafic intrusions.

19.2 Pirkanmaa migmatite suite

The Pirkanmaa migmatite suite mainly consists 
of migmatized paragneisses (Fig. 5) occurring in 
the study area both as separate areas (Appendix 1) 
and as enclaves, especially in the granitoids of the 
Pirkanmaa intrusive suite. Observed metamor-
phic index minerals include in descendent order of 
commonness: garnet, sillimanite, cordierite, stau-
rolite and orthopyroxene. Well preserved rocks 
of Tammijärvi and Rusalansuo greywacke lithodemes 
display clear depositional structures and are only 
locally migmatized, and the amount of neosome is 
always significantly smaller than in the migma-
tized versions (Fig. 6A, B, C, 7). Majority of theses 
rocks are greywackes, but locally grade into con-
glomerates and pelites. Based on unpublished ma-
terial the detrital zircon populations of these rocks 
resemble those reported for the same suite further 
west (Lahtinen et al. 2009) i.e. most of the samples 
contain significant Neoarchean zircon population 
but the major population is aged ca 2030–1930 Ma 
and only in limited number of the samples the 

paragneisses and greywackes contain zircons with 
ages corresponding to the Makkola suite or Tam-
pere group in the areas further west. 

Two areas of intermediate volcanic rocks in the 
study area were included in the Pirkanmaa migma-
tite suite based on their location within the parag-
neisses of the suite. In neither of these locations 
they do not display any clear primary features, 
but based on heterogeneous appearance (Fig. 8A) 
and small grain size, they were interpreted as vol-
canic in origin. The Ala-Siili mafic volcanic rocks 
are found in two places in the study area: in the 
very northeast corner of the study area and in the 
Kivisuo area. In the Ala-Siili area, they are inten-
sively sheared and altered to biotite and muscovite 
(Fig. 8B, C). In the Kivisuo area, the rock is uralite 
porphyrite, often sheared, although less deformed 
parts also exist (Fig. 8D). Compositionally, these 
Ala-Siili mafic volcanic rocks are basic to ultraba-
sic picrites, clearly differing from the mainly in-
termediate to felsic Makkola suite.

19.3 Makkola suite

The largest volcanic segments form a discontinu-
ous belt trending northeast across the whole study 
area. Due to a combination of often intensive de-
formation and poor exposure, a stratigraphic ap-
proach was not used, and these volcanogenic rocks 
were instead combined into the Makkola suite, 
under which the different rock types were organ-
ized as lithodemes. The same basic characteristics 
are found from all the different segments, but the 
Makkola area in the middle is best preserved and 
relatively well exposed, and it has thus been used 
as a type area with which the other segments have 
been correlated to the extent possible. 

The majority of the Makkola suite consists of 
felsic to intermediate volcanic rocks, which dis-
play both primary volcanic and redepositional 
structures. Tuffites are layered, locally laminar and 
commonly contain porphyrite dykes parallel to the 
original bedding. Volcanic breccia structures in the 
area include pyroclastic deposits, volcanogenic 
conglomerates and lava breccias. Mesiänmäki felsic 
volcanic rock forms the central part of the Makkola 

segment and also occurs as narrow interlayers in 
the more mafic tuffs. The unit includes all lami-
nar and cross-bedded rocks and is typically cut by 
younger granite veining and porphyrites parallel to 
the bedding (Fig. 9A, B).

Teuraanmäki intermediate volcanic rock is areally 
the largest unit of the Makkola suite and includes 
the typical tuffs and breccias that occur as inter-
beds in them. Tuffs are variably bedded or mas-
sive featureless rocks (Fig. 10A). The majority of 
the fragments of the volcanic breccias are either 
uralite or plagioclase porphyrites, but quartz di-
orite fragments also exist. Locally the rock hosts 
conglomerate, calc-silicate and black schist inter-
beds (Fig. 10B, C)

Orala mafic volcanic rock mainly occurs in the 
Makkola and Halttula areas, and the lithodeme 
consists of laminar and banded tuffs. Especially 
near the village of Makkola, the unit contains tuff 
breccias as interbeds (Fig. 11B, C), in which size of 
the clasts varies from lapilli to bombs.
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Oralanmäki uralite porphyrite is wide spread and oc-
curs as dykes of varying size in both volcanic rocks 
and the surrounding plutonic rocks. In addition 
to uralite, the dykes locally contain plagioclase 
phenocrysts. When intruding supracrustal rocks, 
the dykes either crosscut the bedding at a low angle 
or intrude as sills. (Fig. 12A, B). Locally observable 
weak bedding and lava breccia structures suggest 
that the suite also contains lava formations. 

Kieroselkä plagioclase porphyrite consists of pla-
gioclase porphyritic dykes within both the vol-
canic segments and the plutonic rocks surround-
ing them. Thus, it is the more felsic equivalent of 
the Oralanmäki uralite porphyrite. The dykes can 
be divided into three groups: those with idiomor-
phic unoriented plagioclase crystals, those with 
rounded and oriented plagioclase crystals (Fig. 
13B) and those with more felsic groundmass with 
fewer phenocrysts and K-feldspar in the ground-
mass (Fig. 13 C). The width of the dykes varies from 
a few centimetres to a few hundred metres. Some 
of the plagioclase porphyrites display banding that 
could be a primary feature and indicate that some 
of these rocks are lavas, especially as this type ap-
pears to have gradual contacts with tuffs belonging 
to the Teuraanmäki lithodeme. 

Kivisuo mafic volcanic rock is only known from the 
Leivonmäki segment, where it forms a discontinu-
ous band in tectonic contact with the Tammijärvi 
greywackes. The unit mainly consists of banded 
amphibolites with calc-silicate interbeds and epi-
dote rich spots (Fig. 14A). The unit is often crosscut 
by diorites and gabbros belonging to the Vaajakoski 
lithodeme (Fig. 14B). Another unit in close connec-
tion with Kivisuo mafic volcanic rock is the Holla 
iron formation, which occurs in the vicinity of the 
contact between Kivisuo mafic volcanic rock and 
Mäyräsalo paraschist. Based on the few available 
younging direction observations, the latter one 
was deposited on top of the previous one.

Mäyräsalo paraschist is poorly exposed and ob-
servations have mainly been made from drill cores. 
The Holla iron formation occurs as an interbed in 
it, and especially at the upper contact of the iron 
formation, the iron content decreases gradation-
ally. The typical structure is laminar bedding (Fig. 
14C). In addition to the intact area, paraschist re-
sembling the Mäyräsalo paraschist occurs as inclu-
sions in plagioclase porphyrite interpreted as tuff 
(Fig. 14D) and as brecciated fragments in subvol-
canic Töppöspohja intermediate subvolcanic rock 
(Fig. 15A). The Mäyräsalo paraschist differs in one 
respect from the Tammijärvi greywackes, which 

contain paraschist interbeds, as it does not contain 
greywackes or conglomerates, which are an inte-
gral part of the latter unit.

The Holla iron formation includes all the iron for-
mations of the study area, although their modes of 
occurrence and textures vary significantly. In the 
Holla area, the thin bedded iron formation (Fig. 15C) 
forms a 10-metre-thick interbed in the Mäyräsalo 
paraschist and is known to exist locally in the same 
geological horizon over the length of 10 kilometres. 
In the Heinosniemi area, the iron formation does 
not display clear layering and occurs as enclaves 
less than 20 metres in size in granodiorites (Fig. 
15B) together with other supracrustal rocks. Both 
of the above-mentioned occurrences have been 
known earlier (Mattila 1976, 1979), but a new find-
ing in these studies was the existence of local iron 
formation boulders east of Lake Päijänne. 

Myllypelto tuffite occurs as narrow interbeds in 
other volcanic units, and most of these occurrenc-
es are so small that they cannot be shown on the 
map in Appendix 1. Like other volcanic rocks in the 
area, the tuffites host plagioclase porphyrite dykes 
(Fig. 15D). 

Keijupelto volcanogenic sedimentary rock is mas-
sive, recrystallized and quartz-rich rock, with 
no preserved primary features. Locally, the rock 
shows weak signs of partial melting (Fig. 16A). The 
detrital zircon population also containing Archae-
an zircons proves the rock to be sedimentary, but 
the main population defining a concordia age of 
1888 ± 3 Ma (Hannu Huhma, written communica-
tion 2015) indicates a significant input from syn-
depositional volcanic activity.

Töppöspohja intermediate subvolcanic rock cover-
ing large areas, especially in the southwest corner 
of the study area, is homogeneous, weakly porphy-
ritic rock with varying amounts of both plagioclase 
and uralite porphyries. The unit is deduced to be 
subvolcanic, mainly based on the lack of primary 
structures indicating a surface origin, but differ-
entiation from massive crystal tuffs is difficult. 
However, in the field, the subvolcanic character is 
locally evident (Fig. 15A). 

Toivakanlehto paraschist 5 km northeast of Toiv-
akka consists of well-preserved clastic sedimen-
tary rocks (Fig. 17C). As the name implies, the ma-
jority of the rocks are paraschists, but greywackes 
occur as interbeds. Differences compared to the 
Tammijärvi and Rusalansuo greywackes are the 
abundant calc-silicate concretions and uralite por-
phyrite dykes occurring in the Toivakanlehto area, 
which are lacking from the other two.
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Smaller, often more deformed areas occurring 
further away from the larger segments of the Mak-
kola suite have been included with it as undefined 
intermediate and mafic volcanic rocks. 

The Lammuste quartz diorite lithodeme includes 
hornblende-bearing, even-grained quartz di-
orites, quartz montzodiorites and quartz mont-
zonites that yield ages similar to the oldest vol-
canic rocks of the Makkola suite (ca. 1895 Ma), 

and are thus slightly older than the main plutonic 
activity of the CFGC. The lithodeme suite contains 
three larger intrusions, Lammuste, Nyröpohja and 
Pölläkkä, as phases, and smaller intrusions are in-
cluded in it as undefined quartz diorites etc. based on 
their mineralogical composition. The lithodeme 
also includes small gabbros. Rocks of this unit are 
commonly crosscut by porphyrite dykes belonging 
to the same suite (Fig. 18B). 

19.4 Pirkanmaa intrusive suite

The Pirkanmaa intrusive suite forms a major part of 
the bedrock in the study area south of the Leivon-
mäki shear zone. The Kangasniemi granodiorite 
lithodeme consists of grey, equigranular rock, 
with a varying grain size and abundant paragneiss 
enclaves belonging to the Pirkanmaa migmatite 
suite. Hornblende and biotite are present as mafic 

minerals in varying proportions. The strength of 
orientation and texture of the rock vary due to lat-
er deformation. The Pirkanmaa intrusive suite also 
contains tonalites, quartz diorites and diorites as 
smaller areas hosted by the Kangasniemi granodi-
orite.

19.5 Vammala suite

The Vammala suite in the study area includes those 
gabbro and ultramafic intrusions that intrude 
into Pirkanmaa migmatite and intrusive suites. 
In the current state, their differentiation from the  
gabbro intrusions belonging to the Makkola suite 
and the CFGC is solely based on the country rocks. 
With respect to the Istruala lithodeme, the distinc-
tion is based on the location of the Istruala-type 
rocks in the vicinity of the Puula suite granitoids, 
and its often a weaker deformation. The size of 
the intrusions and fragments making up the Vam-
mala suite varies from several square kilometres to 
palm-sized. This variation in size is partly a primary 
feature, as the size of the intrusions originally var-
ied from plutons to narrow dykes, and it is partly 
caused by deformation fragmenting the intrusives 
(Fig. 19A). The Vammala suite has been studied due 
to its potential for both nickel and copper.

Typically, the Vammala suite intrusions mainly 
consist of gabbros, in which the primary original 
mafic mineral was pyroxene (Fig. 19), which has 
been variably altered to hornblende. In some of the 
intrusions, magmatic differentiation series can be 
interpreted based on compositional variation from 
diorite to ultramafic rocks. However, some of the 
intrusions lack such features and solely consist 
of either gabbroic or ultramafic rocks. There are 
high-grade ore boulders with unknown sources in 
the area (Kohonen 1988d), but the Ni and Cu min-
eralizations so far located in the study area are both 
low in grade and small (Heikkilä-Harinen 1977, 
Mänttäri & Kohonen 1988). Rocks of the Vammala 
suite are crosscut by often leucocratic Oittila suite 
granitoids.

19.6 Rocks belonging to the Central Finland Granitoid Complex

19.6.1 Jyväskylä suite

The Jyväskylä suite divides into two lithodemes, 
which are Vaajakoski quartz diorite and Muurame 
granitoids. The former contains the quartz diorites, 
diorites and gabbros north of the Leivonmäki shear 
zone, and the latter the porphyritic granitoids for-
ming the majority of the CFGC in the study area, 
and also in the whole area. Based on structural si-

milarities and field relationships, the two lithode-
mes are synmagmatic, representing the felsic and 
mafic ends of the same plutonic event with ages 
between 1885 and 1880 Ma (Rämö et al. 2001, Han-
nu Huhma, written communication 2015, 2016). 
Both suites are crosscut by granites belonging to 
the Oittila suite.

The Vaajakoski quartz diorite lithodeme contains 
several phases, comprising Vaajakoski quartz diorite, 
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Kuikka quartz diorite, Kuokkala enderbite, Kännää gab-
bro and those not defined in detail and grouped into 
phases based on their mineralogical composition. 
Characteristic mafic minerals in these homogene-
ous and often equigranular rocks are hornblende 
and biotite, whereas pyroxenes have only locally 
been preserved from the post-crystallization al-
teration. The Vaajakoski quartz diorite intrusion is 
8 km in diameter and displays gradual contacts with 
the surrounding granitoids of the Muurame lith-
odeme, as well as with the small diorite and gabbro 
areas it contains. Variably abundant finer-grained 
mafic enclaves present at least partly synmagmatic 
dykes that have been broken up in concurrent de-
formation (Fig. 20A). Another larger intrusion be-
longing to the Vaajakoski quartz diorite lithodeme 
is the Kuikka quartz diorite, north of Jyväskylä. This 
intrusion has a well-developed ring structure that 
consists of Kännää gabbro in the core surrounded by 
quartz diorite and rimmed by tonalite. The Kuokka-
la enderbite phase consists of the pyroxene-bearing 
members of the lithodeme and forms small areas 
south of Jyväskylä. The contacts of the enderbites 
with the surrounding quartz diorites are gradual, 
and the amount of pyroxene decreases as the inten-
sity of the deformation increases. 

Muurame granitoids forming the majority of the 
bedrock north of the Leivonmäki shear zone also 
occur south of it, where they intrude the rocks of 
the Pirkanmaa migmatite suite. Muurame grani-
toids contain locally abundant xenoliths of suprac-
rustal rocks (Fig. 20D), as well as microgranular 
mafic enclaves (MME), which are at least partly 
similar synplutonic dykes as in the case of the 
Vaajakoski quartz diorite. Based on both published 
and unpublished data, the crystallization ages of 
the Muurame granitoids are between 1885 and 1880 
Ma (Rämö et al. 2001, Hannu Huhma, written com-
munication 2015). The lithodeme is divided into 
two phases: Muuratjärvi porphyritic granodiorite and 
Muuratsalo porphyritic granite. The only difference 
between the phases is the proportion of K-feldspar 
phenocrysts, which in granodiorite is 5 –20% and in 
granite 20–40% (fFgs. 21A, B, C). Hypidiomorphic 
phenocrysts are typically 2–3 cm in size and their 
amount varies in a way that could locally repre-
sent magmatic flow structures. The common mafic 
minerals are biotite and hornblende, whereas py-
roxenes are present in small areas in the vicinity of 
Jyväskylä.

19.6.2 Oittila suite

The Oittila suite includes the younger granites and 
granodiorites of the study area, occurring both 
as intrusions (<10 km in diameter) and as locally 
abundant dykes. The ages obtained from the Oitti-
la suite (ca. 1875 Ma, Hannu Huhma, written com-
munication 2015, 2016) partly overlap with those 
of the Saarijärvi suite (1885–1875 Ma, Hannu Huh-
ma, written communication 2015, 2016, Rämö et 
al. 2001), but the latter suite is clearly bimodal and 
its granitoids display A-type characteristics, both 
features missing from the Oittila suite. A major 
difference between the Oittila and Jyväskylä suites 
is the more leucocratic and less deformed charac-
ter of the former. Three better-studied intrusions 
are included in the suite as lithodemes, while the 
others are grouped as undefined granite, undefin-
ed granodiorite, and so on. 

Oittila granite is unoriented, granular or weakly 
porphyritic rock (Fig. 22A) forming a 12 * 5 km in-
trusion with clear core-rim structure. The core is 
formed by younger grey granite that locally cross-
cuts the rim formed by red granite. Apart from the 
colour, linked to differences in oxygen fugacity, 
there is no major difference between the phases, 
as they are chemically, structurally and mineral-
ogically similar.

The Kelkkämäki granite intrusion is 7.5 km in di-
ameter and consists of homogeneous and medi-
um-grained biotite granite, with K-feldspar that is 
slightly coarser (<1 cm) than the ground mass. The 
rock is variably oriented due to intrusion’s location 
in the junction of two shear zones.

The Soimavuori granite lithodeme consists 
of two small equigranular granites crosscutting 
(Fig. 22C) the older rocks north of Jyväskylä in 
the Hiekkapohja region. A typical feature in this 
rock is the lighter-coloured “patches” formed by 
intensively epidotized and chloritized rims sur-
rounding titanite.

19.6.3 Other units of the Central Finland 
Granitoid Complex

The Lehesvuori porphyritic granite forms an area 2 km 
across north of Jyväskylä. The undeformed biotite 
granite contains idiomorphic and hypidiomorphic 
K-feldspar phenocrysts less than 2 cm across (Fig. 
23). It is not included in the Muurame suite due to 
its anomalously old age (1892 ± 2 Ma, Lahtinen et 
al. 2016), which is even more peculiar as the rock 
displays practically no signs of deformation.
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K-feldspar porphyritic granite dykes are only known 
from three places in the same area as the Lehes-
vuori porphyritic granite. These leucocratic dykes 
(Fig. 23) are over 10 metres wide and at least 300 
metres long. Based on field relationships, these 
dykes are younger than the Lehesvuori porphyritic 
granite, but otherwise their possible genetic con-
nection remains open. 

The Rutalahti peridotites are known from a small 
area between Rutalahti and Vaajakoski, where a 
number of small dyke-like (<1000 * 400 m) intru-
sions have been identified. These intrusions are 

clearly visible on the aeromagnetic map (Appen-
dix 2), and consist of variably altered peridotites, 
while alteration products include clinoamphibole, 
talc, carbonate and serpentine.

Small supracrustal segments within the CFGC 
include both volcanic and sedimentary material. 
These do not differ significantly in appearance 
from the respective rocks belonging to the Makko-
la suite and Pirkanmaa migmatite suite (Figs. 20A, 
24A, B, 25), and differentiation is based on the host 
rock, as detailed studies allowing the correlation of 
these units have not been carried out. 

19.7 Saarijärvi suite 

The bimodal Saarijärvi suite mainly consists of 
two lithodemes: Puula granite and Istruala diorite 
respectively containing the felsic and mafic intru-
sions of the suite. Granites of the suite are typi-
cally undeformed, compositionally A-type in geo-
chemistry and K-feldspar porphyritic, although 
equigranular versions exist. Mineralogically, the 
rocks are granites and quartz montzonites with 
hornblende, biotite and locally pyroxenes as mafic 
minerals. The largest of the granite intrusions is 
the Puula granite, which is 40 * 10 km in size and 
locally contains abundant enclaves of the country 
rocks (Fig. 26A). Smaller Riitalampi and Viiniperä 
intrusions mainly consist of porphyritic quartz 
montzonites, which locally display a rapakivi tex-
ture. In both of these intrusions, mingling textures 
with Istruala diorites are clearly visible (Fig 26B). 
Approximately 10 smaller intrusions included in 
the Puula lithodeme are known from other parts of 
the study area, and like the larger ones, they are 
located in the vicinity of large-scale southeast-

trending faults. The Puula lithodeme in the study 
area yield crystallization ages between 1885 and 
1875 Ma (Rämö et al. 2001, Hannu Huhma, written 
communication 2015, 2016).

Intrusions belonging to the Istruala diorite 
lithodeme are typically less voluminous than the 
granitoid intrusions, but most often spatially as-
sociated with them, although exceptions exist. The 
lithodeme shows variation from gabbro to quartz 
diorite and locally up to tonalites. A typical fea-
ture of the intrusions is the presence of several 
magma pulses forming different crosscutting re-
lationships in the field, especially in the Simuna 
and Korpilahti intrusions (Fig. 27A, B). Most of 
the intrusions are equigranular, but for the Hii-
teri intrusion, a plagioclase porphyritic texture is 
characteristic (Fig. 27C). Based on available ages, 
the diorites are of the same age as the youngest  
Puula granites (ca. 1875 Ma, Hannu Huhma, writ-
ten communication 2015).

19.8 Orbicular rocks

Several orbicular rock boulders and boulder fans 
are known from the study area, which have been 
described in detail by Lahti (2005). Most of the 
known boulders are located on a line running 
north–northeast from the village of Toivakka, 
including the two new boulders (Fig. 27D) found 

during these studies based on tips from local in-
habitants. Both of the new boulders resemble the 
previously known ones; mineralogically they are 
quartz diorites, and the abundant orbiculars are 
3–10 in size.

19.9 Metamorphism

Data concerning the metamorphism of the CFGC 
are mainly available from its border zones, as 
the internal parts lack rocks suitable for detailed 
metamorphic studies. Mineral assemblages suit-

able for determining the metamorphic conditions 
of the study area commonly exist in rocks of the 
Pirkanmaa migmatite suite and also locally in the 
Makkola suite. The majority of the study area has 
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been metamorphosed in upper amphibolite phas-
es, exceptions being Rusalansuo and Tammijärvi 
greywackes and certain parts of the Makkola suite, 
which have been metamorphosed in lower am-
phibolite phases (Hölttä & Heilimo, unpublished 

data). Based on preliminary results, the migmatitic 
paragneisses of the Pirkanmaa suite in the current 
study area have been metamorphosed at low pres-
sure (3–6 kbar, i.e. at a depth of 10–20 km) and 
high temperature (700–900 °C). 

19.10 Structural geology 

With respect to structures, the same bimodal-
ity is observable as with the general geology: the 
Leivonmäki shear zone separates the Pirkanmaa 
intrusive and migmatite suites from the CFGC (Fig. 
28). The study area is located southwest of the wide 
Raahe-Laatokka shear zone, and lacks the large-
scale southeast–northwest-trending fault struc-
tures characterizing it (Makkonen et al. 1999); in-
stead, the general structural trend in the current 
area is southwest–northeast. 

Volcanic rocks of the Makkola suite commonly 
show only one clear folding phase prior to the ini-
tiation of the Leivonmäki shear zone. This north-
west–southeast-trending folding could be con-
nected to thrusting of the Pirkanmaa migmatite 
and intrusive suites from the southeast on top of 
the CFGC. Due to the sporadic occurrence of the 
Pirkanmaa migmatite suite within the Pirkanmaa 
intrusive suite, the possibilities for detailed struc-
tural analysis of the former is not possible. How-
ever, the observable features are similar to those 
further south in the Mikkeli-Sulkava region, and 
these could be connected to the last compressional 
phases in South Finland. Regionally, in addition 
to the Leivonmäki shear zone (Figs. 28, 29), an-
other major deformation zone affecting the area is 
the Mikkeli shear zone (MiSZ) east of the current 
area, which divides the Pirkanmaa migmatite suite 
(PimS) from the Häme migmatite suite (HämS).

The sinistral Leivonmäki shear zone is 25 km 
wide in the northeastern part of the study area, 
where it rotates the Lammuste intrusion (Appen-
dix 3) and divides the Makkola suite volcanic rock 
into separate blocks. The southern contact of the 

Makkola volcanic segment with the Pirkanmaa 
migmatite suite, and coinciding with one of the 
faults of the Leivonmäki shear zone, is also a met-
amorphic boundary that could be older than the 
shear zone. In the southwestern part of the study 
area, the Leivonmäki shear zone narrows down to 
ca. 4 kilometres and forms fault duplexes, and in-
dividual faults are more difficult to identify. How-
ever, based on isotope studies, here the contact 
between the Tammijärvi greywackes and Makkola 
suite is also tectonic in character, and the situation 
further to the northeast is thus repeated.

The southeast-trending dextral faults transect-
ing the CFGC, and continuing into both of the Pir-
kanmaa suites, are younger than the Leivonmäki 
shear zone, at least they have been active relatively 
late, and this brittle fracturing is clearly visible in 
topography. Their location dictates the position 
of the elongated bays of Lake Päijänne, which in-
cludes the largest water depth in Finnish lakes 
(Rutalahti). The Kuisaari suite diabases associated 
with the Rapakivi granites (ca. 1600 Ma) have the 
same trend as these faults. 

The primary bedding and observations made of 
the younging directions at the outcrop scale do not 
allow detailed structural analyses due to the low 
observation density. The folding of the original 
bedding of the Makkola suite varies from open to 
tight and its axis typically has shallow plunges. Due 
to the mineralogical composition, planer schistos-
ity is poorly developed (Fig. 9A). The effects of the 
Leivonmäki shear zone are often visible as narrow 
mylonite seams (Fig. 13B). 

19.11 Potential for aggregate and dimension stone

The potential for aggregate rock in the study area 
was mainly assessed based on data available from 
GTK’s previous aggregate rock studies in the area. 
Due to the limited number of samples actually 
tested, the estimated quality was also used in the 
assessment. The areas regarded as potential must 
have at least 20–30% of favourable rock types and 

contain enough outcrops, indicating a limited 
depth of Quaternary deposits. This excluded areas 
with large swamps and glaciofluvial deposits from 
the potential areas, even if the rock type was re-
garded as prospective. The areas regarded as most 
potential for high quality aggregate are associ-
ated with Töppöspohja intermediate subvolcanic 
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rock and certain larger gabbro intrusions. Medium 
quality aggregates could be located from granitoid 
areas.

With respect to the dimension stone poten-
tial, the most favourable areas are associated with 
small gabbro and diorite intrusions, which could be 

used for the production of dark stone types. Addi-
tionally, certain grey and reddish granitoids as well 
as multicoloured garnet cordierite gneisses could 
be further studied if their demand on the market 
increases.

19.12 Ore potential

19.12.1 Hiekkapohja hydrothermal system

Several small mineralizations in the Hiekkapohja 
area northeast of Jyväskylä have been known since 
1970s (e.g. Ikävalko, 1983, 1986a, 1986b, 1985, 
Nenonen & Huhta 1983). The highest concentra-
tions reported for a 1-metre drill core sample 
are: Cu 0.7%, Zn 230 ppm and Ag 17 ppm. These 
mineralizations (Fig. 20) and their surroundings 
were re-evaluated during this project (Halonen 
2015, Heilimo & Niemi 2015). The mineralizations 
are associated with an aeromagnetic low (9 * 4.5 
km). Cu, Mo and Ag indications are located in the 
central part of this magnetic low and surrounded 
by Zn indications, while Au and As enrichment 
mainly occurs as the outermost rim. The aero-
magnetic low does not correlate with lithology, 
as bedrock within it mainly consists of the same 
porphyritic Muurame granitoids as the bedrock 
outside it. The only difference is in the crosscut-
ting Soimavuori granite, which could be more 
voluminous at depth. Fluids released from this 
granite during crystallization could have hydrat-
ed the overlying granitoids and altered the mag-
netite to hematite. The same fluids could have 
caused the mineralizations, but as the alteration 
was not pervasive, they concentrated in exist-
ing fractures. The observed ring structure of the 
mineralizations is typical for porphyrite systems. 
Alternatively, the mineralizations could only be 
linked to the fault system in the area, but as simi-
lar faulting and host rocks occur over the whole 
CFGC, this does not explain the concentration  
of the mineralizations in the Hiekkapohja area. 
Based on till geochemical studies, it is relatively 
certain that the Hiekkapohja area, at least at the 
current erosion level, does not host significant 
porphyry type deposits. However, it demonstrates 
the potential for such deposits within the CFGC.

19.12.2 Au-Ag-Cu-Zn indications in the  
Lammuste area

The area of the Lammuste intrusion west of Piek-
sämäki was chosen as a target for more compre-
hensive studies (Solismaa et al. 2016) based on 
Au-Cu-Zn-Ag-enriched layman’s samples (Fig. 
31) that GTK received from the area in 2013. The 
best of the received boulder samples contained Cu 
10%, Au 1.32 ppm and Ag 78 ppm. The area mainly 
consists of quartz diorite hosting mafic dykes and 
enclaves. It is located within a drumlin field and is 
thus poorly exposed. Rocks in drill cores were si-
milar to the boulder samples, with sporadic pyrite 
and chalcopyrite, but the Cu and Au concentrations 
were significantly lower. Based on the drilling, the 
lithology of the area is more diverse than indica-
ted by the limited number of outcrops and contains 
more mafic volcanic rocks and paragneisses than 
anticipated. Based on the observed features of the 
Lammuste area, a porphyrite-type origin can also 
be suggested for this area. The conducted studies 
also revealed that similar mineralization signs oc-
cur throughout the Lammuste intrusion, but due to 
GTK’s limited resources, the clear potential of the 
area was not investigated in detail.

19.12.3 Magmatic Ni-Cu ores

The demonstrated Ni-Cu ore potential of the Sve-
cofennian area is associated with mafic to ultra-
mafic intrusions (so-called nickel intrusions), and 
segregation of sulphide melt from their parental 
magma. In the generally accepted model, sulphur 
saturation is reached when tholeiitic magma deri-
ved from mantle is contaminated with crustal ma-
terial, preferably sulphur bearing, during ascent. 
The known deposits have been divided into two ty-
pes: Kotalahti and Vammala. The former type con-
tains orthopyroxene peridotites and displays clear 
differentiation series, whereas the latter consists 
of clinopyroxene peridotites often representing 
magma flow conduits lacking clear differentiation 
signs. The differences are attributed to differences 
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in the contaminating material, which in the Kota-
lahti type is Archaean granitoids or paragneisses 
and in Vammala is paragneisses belonging to the 
Pirkanmaa migmatite suite. (Peltonen 1995, Mak-
konen 1996)

The majority of the gabbro and diorite samples 
from the study area follow the Vammala type dif-
ferentiation series, although the majority of them 
are poor in MgO and rich in SiO2 relative to the 
known nickel intrusions (Fig. 31). Only the Ruta-
lahti peridotites, Ala-Siili mafic volcanic rocks 
and some of the samples from the Vammala suite 
appear to have ore potential in this respect. The 
MgO-poor character of the majority of the sam-
ples is also evident in the Mg-Fe cation diagram. 
The intrusions resembling nickel intrusions are 
depleted in nickel (Fig. 31), indicating segregation 
of sulphide melt. The known mineralizations as-
sociated with the Venetekemä and Ohensalo in-
trusions, as well as indications from other intru-
sions, prove that the current study area could host 
unlocated Ni and Cu resources. One limiting factor 
in this respect could be the sulphur-poor country 
rocks mainly consisting of granitoids, as based on 
current views, external sulphur is crucial for the 
formation of magmatic Ni and Cu ores (Barnes et 
al. 2016).

19.12.4 Suolikko Zn-Pb mineralization 

The Suolikko mineralization south of Muurame is 
located within typical porphyritic Muurame gra-
nitoids. The mineralization is at least 400 metres 
long and 10 metres wide at the most. It is inter-
preted as shear zone, which contains disseminated 
pyrite, pyrrhotite, sphalerite, galena and chalco-
pyrite in varying proportions. The highest ana-
lysed concentrations are: Pb 1.69%, Zn, 1.64%, Cu 
0.17% and Ag 51 ppm. The mineralization is spati-
ally associated with garnet diorite and green ama-
zonite granite (Pb-bearing K-feldspar). Based on 
preliminary results, the mineralization and wall 
rock alteration are coeval and related to fluid ac-
tivity in the active shear zone. If this is the case, 
the potential for economic deposits of this type of 
mineralization is limited. 

19.12.5 Au potential

The strongest indications of gold mineralizations 
in the study are located in the vicinity of the Lei-
vonmäki shear zone. The Tammijärvi minerali-
zation just south of the present study area is also 

located in the same zone (Luukkonen et al. 1992). 
The other indications northeast of Tammijärvi in-
clude bedrock showings in Kärmekallio (Oivanen 
1958) and Lepola (Mattila 1980), and the newly dis-
covered Harjujärvensuo mineralization. In Harju-
järvensuo, the width of the gold-enriched zone is 
nearly 200 metres, and it includes a 10-metre sec-
tion containing ppm-level concentrations, which 
of the highest is 4.52 ppm/m. Here, the minera-
lization is associated with variably sheared cong-
lomerates (Fig. 34) associated with Tammijärvi 
greywackes and hosting narrow quartz ± carbonate 
veins, thus largely resembling the Tammijärvi mi-
neralization.

The Vatsa mineralization, located 5 kilometres 
north of Harjujärvensuo, is situated in an east–
west-trending shear, likely to represent a branch 
of the Leivonmäki shear zone. Here, gold is associ-
ated with abundant quartz veining in the contact 
zone between gabbro and granite (Lehto & Finnäs 
1997). The mineralization has been reported to 
contain 1 million tons of mineralized rock with an 
average grade of 1.73 ppm (Mineraaliesiintymätie-
tokanta). The best reported seven-metre intersec-
tion contained 6.5 ppm Au.

The gold indications in the Makkola area are also 
located in the vicinity of the Leivonmäki shear zone 
in moderately seritized volcanic rocks, which have 
not been intensively sheared and do not contain 
significant quartz ± carbonate veining. Here, the 
highest concentration is only 128 ppb in a 1-metre 
drill-core sample. However, but it is noteworthy 
that gold anomalies were encountered in several 
locations (Mikkola et al. 2014), especially as the ar-
eas indicated as most interesting based on old till 
material were not studied due to issues related to 
access rights (Hartikainen 2013).

As the gold indications are concentrated in the 
vicinity of the Leivonmäki shear zone, the as-
sumption that they are orogenic in type seems 
valid. The observed host rock characteristics also 
support this view. Theoretically, the area could 
also host intrusion-related gold ores, suitable  
locations being associated with younger granitoids 
(e.g. Oittila intrusion) or subvolcanic units in Töp-
pöspohja, but neither of these locations shows 
signs of significant alteration zones. Based on its 
location, the gold potential part of the study area 
forms the eastward continuum of the Tampere  
Au-Cu tract (Eilu et al. 2012).
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19.12.6 Iron formations

The mineral deposit database of GTK includes the 
iron formation occurrences of both Holla and Hei-
nosniemi. However, these have been studied in 
such detail, and proven to be so small and low in 
grade that they cannot be regarded to contain eco-
nomic potential (Mattila 1979a, c). The cause of 
the major magnetic anomalies in the study area is 
known to such an extent that the potential for eco-
nomic iron ores is very low.

19.12.7 Ore potential modelling

The gold and nickel ore potential of the research 
area was modelled with the aid of GIS modelling 

tools. The separate gold and nickel potentiality 
models were constructed based on georeferenced 
bedrock geochemical and geophysical interpolated 
evidence raster data. The data were modelled with 
an unsupervised clustering algorithm tool. The 
modelling results were combined into a single map 
view to validate the models by eye with the detec-
table gold, nickel and some PGE concentrations 
observed in the bedrock of the research area. Ac-
cording to the modelling results, most of the gold 
potential is connected to the Leivonmäki Shear 
Zone or porphyritic granitoids. Some nickel poten-
tial may be found in ultramafic rocks in the area. 
In many places, elevated gold and nickel potential 
appears to occur together, and may sometimes also 
be combined with PGEs (Figs. 29, 35).

19.13 Crustal evolution

Over the years, numerous models varying in detail 
but united in the main points have been proposed 
for the development of the Svecofennian orogeny. 
Volcanic arcs developing in the vicinity of the Ar-
chaean craton collided with it during 1.91–1.77 Ga, 
creating new continental crust (e.g. Nironen 1997). 
The core of the area is the round shaped CFGC, 
which is enveloped by discontinuous volcanic belts 
and often migmatized paragneisses, and these 
features are also present in the current study area. 
The round shape of the CFGC can be explained with 
the model of Lahtinen et al. (2014). In this model, 
the originally elongated arc is later deformed in 
large-scale shear zone into a round shape and at 
the same time shortened in order to raise the mag-
matic core with respect to the surrounding suprac-
rustal units.

Inclusion of the plutonic rocks of the Kangas-
niemi area in the Pirkanmaa intrusive suite in-
stead of the CFGC is one of the major differences 
between previous interpretations (e.g. Nironen 
2003) and this report. The Pirkanmaa intrusive 
suite is ca. 10 Ma older than the main phase of the 
CFGC (1895 Ma, Nironen 1989, Kallio 1986, Hannu 
Huhma, written communication 2015), and its age 
also determines the minimum deposition age of 
the Pirkanmaa migmatite suite, which occurs as 
inclusions in it. The Ala-Siili mafic volcanic rocks 
probably represent an extensional phase in the 
basin that the protoliths of the Pirkanmaa mig-
matite suite were deposited in. As the Vammala 
suite intrudes both the Pirkanmaa migmatite and 
intrusive suites, it must represent mantle-derived 
magmatism that is younger than the Ala-Siili maf-

ic volcanic rocks, although these units do not have 
significant compositional differences.

Rocks of the Makkola suite resemble those from 
Tampere both in age and calc-alkaline arc type 
character (Hannu Huhma, written communica-
tion 2015, Kähkönen 2005, Mönkäre 2016). Por-
phyrite dykes belonging to the Makkola suite and 
crosscutting both Lammuste quartz diorites and 
the Pirkanmaa intrusive suite indicate that these 
units already formed a geological entity at 1895 Ma. 
Even though the volcanic units in Tampere and the 
current study area resemble each other, direct cor-
relations cannot be made. One major difference is 
that the Makkola suite lacks the equivalent of the 
Myllyniemi formation, which is widespread in the 
Tampere area. The Myllyniemi formation repre-
sents turbidite sediments deposited prior to the 
onset of the main volcanic phase, and their detri-
tal zircon populations are similar to those for the 
majority of the Pirkanmaa migmatite suite sedi-
ments, i.e. they lack zircons younger than 1900 Ma 
(Lahtinen et al. 2009, Mikkola, unpublished data). 
The presence of Archaean detrital zircons in the 
Pirkanmaa migmatite suite and Keijupelto volca-
nogenic sedimentary rock indicates their deposi-
tion in the vicinity of continental crust.

The main magmatic phase of the GFGC oc-
curred at 1885–1180 Ma (Rämö et al. 2001, Nikkilä 
et al. 2016) and relates to the peak of the colli-
sional phase in the area. It is slightly younger than 
the peak of the volcanic activity of the Tampere 
group (Kähkönen 2005) and Makkola suite, but 
partly overlaps it. The calc-alkaline plutonic rocks 
(Muurame and Vaajakoski lithodemes in the study 
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area) of the CFGC represent melts from lower and 
middle crust (Rämö et al. 2001, Nikkilä et al. 2016), 
and they have been emplaced as numerous magma 
pulses varying in composition. This is observable, 
for example, in reflection seismic material (FIRE), 
which also reveals numerous reflectors caused 
by shear and thrust zones as well as supracrustal 
units hidden beneath the current erosion surface 
(Korja et al. 2009). 

The bimodal Saarijärvi suite (1885–1875 Ma, 
Rämö et al. 2001) partly overlaps in age with the 
Jyväskylä suite and also with the volcanic activity 
of the Makkola suite. However, based on its com-
position, it represents a compositionally different 
type of magmatism. The likely explanation for this 
is in the large-scale faults allowing the efficient 
descent of magma from a different source. Thus, 
the rocks of the Saarijärvi suite are not post-kine-
matic (Nironen 2003) in the full sense of the word, 
as they only represent local extension during the 
main phase of the orogeny.

The Oittila suite, which is of the same age (1875 
Ma) as the youngest members of the Saarijärvi 
suite, represents different types of melts. Their 
often leucocratic composition suggests a smaller 
degree of partial melting than in the case of the 
other granitoid suites in the area. The occurrence 
as small crosscutting intrusions and dykes, of-
ten intruding brittle structures, also differs from 
them. Thus, they are likely to represent small vol-
umes of melts generated in middle crust or the last 
remaining melt fractions of the other magmatic 

suites. Both possibilities are typical for magma-
tism following the peak of crust formation in the 
area.

As the metamorphism in the area is of the low 
pressure, high temperature type, it is probably co-
eval with the main phase of the magmatism (1885 
Ma), when large volumes of intruding granitoid 
magma heated the current erosion level. Howev-
er, in order to explain the occurrence of the well-
preserved Tammijärvi and Rusalansuo greywackes 
at the current crustal level, significant vertical 
movements must have occurred after this time. 
These movements are probably related to pressure 
from the southeast, defining the main trend of the 
structures in the area. 

Both the Leivonmäki shear zone and southeast-
trending faults characterizing the CFGC have also 
been active in the late stages, as they additionally 
display clearly brittle features (Figs. 15C, 19C). The 
youngest activity is likely to be related to the fi-
nal stages in the development of the bedrock in 
Southern Finland. The intrusion of small dyke-
like Rutalahti peridotites indicates that even at 
this late stage, magmas with a clear mantle origin 
could rise into the crust via suitable structures. The 
other young clearly southeast-trending rock units 
are the Kuisaari suite diabases, likely to be related 
to the formation of Rapakivi granites in south-
east Finland and aged ca. 1.65 Ga (Rämö & Haapala 
2005). This does not necessarily mean that the 
faults were active at this stage; instead, the rising 
magma utilized pre-existing structures.
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EPHE-2013-353.1
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Koordinaattijärjestelmä – Coordinate system
Kartan datumi – Map datum EUREF-Fin
Projektio – Map projection ETRS-TM35FIN
Keskimeridiaani – Central meridian E27

Analyysinäytteiden, valokuvien ja retkikohteiden sijainti sekä kiviainespotentiaalisimmat alueet 1:250 000 versiolla Jyväskylän seudun kallioperäkartasta.
Location of analysed samples, photographs and excursion targets plus the areas with highest aggregate potential on 1:250 000 version of the bedrock map of the Jyväskylä area.
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Appendix 3
Jyväskylän seudun aeromagneettinen kartta, 1:250 000.
Aeromagnetic map of the Jyväskylä area.

10km

Koordinaattijärjestelmä – Coordinate system
Kartan datumi – Map datum EUREF-Fin
Projektio – Map projection ETRS-TM35FIN
Keskimeridiaani – Central meridian E27

Aimo Ruotsalainen

Magneettinen matalalentokartta
-Kansainvälinen geomagneettinen
 vertailukenttä (IGRF-65) on poistettu
 aineistosta
-Napakorjattu

Low-altitude aeromagnetic anomaly map
-The International Geomagnetic Reference
 Field (IGRF-65) is removed from the data
-Data are reduced to the pole (RTP)
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Appendix 4

10km

Koordinaattijärjestelmä – Coordinate system
Kartan datumi – Map datum EUREF-Fin
Projektio – Map projection ETRS-TM35FIN
Keskimeridiaani – Central meridian E27

Alueellisen painovoimamittausaineiston (APV)
interpoloitu Bouguer-anomaliakartta,
joka kuvaa maankamaran tiheysvaihtelua.
Vinovalaistus koillisesta.

Interpolated Bouguer anomaly map of the
gravity data describing the density variation
in the ground. Shaded from northeast.

Jyväskylän seudun painovoimamittauksen Bouguer-anomaliakartta
Bouguer anomaly map of the gravity measurements in Jyväskylä area

Maarit Nousiainen
Sami Niemi
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Appendix 5

10km

Koordinaattijärjestelmä – Coordinate system
Kartan datumi – Map datum EUREF-Fin
Projektio – Map projection ETRS-TM35FIN
Keskimeridiaani – Central meridian E27

Jyväskylän seudun painovoima-aineiston residuaalikartta
Residual of the gravity data of the the Jyväskylä area

Maarit Nousiainen
Sami Niemi

Alueellisen painovoimamittauksen (APV)
Bouguer-anomalian residuaalikartta,
joka korostaa tiheyden paikallista vaihtelua.
Vinovalaistus koillisesta.

Residual Bouguer anomaly map describing
the local scale density variation in the ground.
Shaded from northeast.
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Liite 6. Edustavia geokemian analyysejä.
Appendix. 6. Representative geochemical analysis.
Liite 6: Edustavia geokemian analyysejä
Appendix 6. Representative geochemical analyses
Seurue -suite              
Kompleksi - Complex

Pirkanmaan 
migmatiittiseurue

Pirkanmaan 
migmatiittiseurue

Pirkanmaan 
migmatiittiseurue

Pirkanmaan 
migmatiittiseurue Makkolan seurue

Litodeemi - lithodem Ala-Siili migmatiittinen 
paragneissi Rusalansuo Tammijärvi Mesiänmäki

Faasi - Phase           
Intruusio - Intrusion Lapaskangas

Kivilaji -rock Emäksinen 
vulkaniitti Paragneissi Grauvakka Grauvakka Felsinen vulkaniitti

Näytetunnus
N4432014R1 

140.00-141.00 ASM$-2012-115.1 ASM$-2012-250.1 PIM$-2013-274.1 KK4$-2012-802.1

SiO2 % 49,6 62,6 61,3 71,4 69,1
TiO2 0,80 0,78 0,63 0,52 0,31
Al2O3 11,7 17,8 16,8 13,9 15,8
Fe2O3t 10,70 7,23 6,72 4,23 3,84
MnO 0,17 0,04 0,04 0,05 0,07
MgO 14,80 3,14 2,88 1,62 0,93
CaO 7,05 1,11 1,91 1,86 3,06
Na2O 1,57 2,28 2,33 3,09 4,18
K2O 2,10 4,17 2,58 2,88 2,19
P2O5 0,24 0,06 0,10 0,14 0,11
Yhteensä - total 98,72 99,21 95,29 99,69 99,60

As ppm <20 <20 <20 <20 <20
Ba 336 643 n.a. 547 1011
Bi <30 <30 n.a. <30 <30
Cl 115 306 <60 83 90
Co 50,4 15,5 25,0 <5 4,3
Cr 983 138 126 67 <20
Cu 113 45 91,00 <20 <20
Ga <20 28 23 <20 22
Hf 1,4 3,9 4,1 5,4 4,4
Mo <10 <10 n.a. <10 <10
Nb 4,2 10,8 12,1 7,1 10,3
Ni 499 69 129 <20 <20
Pb <20 <20 <20 <20 <20
Rb 61,4 154,0 114,0 91,7 38,1
S <60 2443 26240 468 61
Sb <100 <100 <100 <100 <100
Sc 28,6 19,8 25,8 11,4 5,7
Sn <20 <20 <20 <20 <20
Sr 728 141 155 212 384
Ta 0,2 0,5 1,0 0,5 0,4
Th 2 12 14 14 7
U 0,9 2,6 6,1 2,9 2,0
V 215 137 307 74 25
Y 15,5 22,3 30,6 18,0 16,9
Zn 95 137 279 55 50
Zr 75 158 189 233 164

La 13,8 38,7 40,3 16,0 43,6
Ce 30,3 77,8 77,3 29,1 85,0
Nd 16,50 33,90 34,90 9,88 34,80
Pr 4,0 9,4 9,4 3,0 9,3
Sm 3,44 6,27 6,59 2,12 5,71
Eu 1,00 1,41 1,22 0,95 1,41
Gd 3,34 5,35 6,05 2,45 4,55
Tb 0,49 0,74 0,90 0,48 0,58
Dy 2,96 4,41 5,01 3,32 3,33
Ho 0,59 0,86 1,00 0,70 0,63
Er 1,71 2,54 2,80 2,16 1,90
Tm 0,23 0,34 0,41 0,30 0,28
Yb 1,60 2,38 2,63 2,12 1,90
Lu 0,22 0,35 0,41 0,31 0,31

C 680 3820 11400 667 1240

Au ppb <5 <5 <10 42 n.a.
Pd 6 n.a. <10 n.a. n.a.
Pt 5 n.a. <10 n.a. n.a.

Esiintymistapa Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji
E-Euref 499564 474580 481204 450078 465382
N-Euref 6908575 6876212 6875408 6858482 6886428
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Liite 6: Edustavia geokemian analyysejä
Appendix 6. Representative geochemical analyses
Seurue -suite              
Kompleksi - Complex

Litodeemi - lithodem

Faasi - Phase           
Intruusio - Intrusion

Kivilaji -rock

Näytetunnus

SiO2 %
TiO2
Al2O3
Fe2O3t
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Yhteensä - total
As ppm
Ba
Bi
Cl
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
Mo
Nb
Ni
Pb
Rb
S
Sb
Sc
Sn
Sr
Ta
Th
U
V
Y
Zn
Zr

La
Ce
Nd
Pr
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

C

Au ppb
Pd
Pt

Esiintymistapa
E-Euref
N-Euref

Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue

Mesiänmäki Teuraanmäki Teuraanmäki Teuraanmäki Orala

Felsinen vulkaniitti Kalkkisilikaattikivi Intermediäärinen 
vulkaniitti

Plagioklaasi-
porfyriitti Vulkaaninen breksia

ASM$-2012-369.1 ASM$-2014-541.1
N4342013R1 74.00-

75.00 PIM$-2014-49.1 KK4$-2012-809.1

62,7 59,4 65,2 61,3 51,0
0,60 0,56 0,40 0,55 0,95
17,1 13,1 16,3 17,8 18,8
5,85 9,10 4,91 5,81 11,00
0,08 0,19 0,11 0,11 0,15
1,72 3,32 1,18 2,22 3,46
6,67 12,29 4,41 5,06 8,98
2,87 0,35 3,23 3,17 3,85
1,69 0,86 3,45 3,38 0,98
0,33 0,22 0,15 0,22 0,47

99,61 99,38 99,34 99,62 99,64

<20 <20 21 <20 <20
375 282 1720 1232 839
<30 <30 <30 <30 <30
169 99 95 130 <60
17,2 n.a. 8,8 13,3 27,7
27 309 6 33 <20

293,00 <20 22 63 <20
25 <20 22 25 22
2,7 n.a. 3,6 3,6 1,6
<10 <10 17 <10 <10
11,9 <7 11,0 10,7 5,6
<20 80 <5 <20 <20
<20 <20 27 <20 <20
77,8 36,0 110,0 92,8 21,1
480 <60 398 <60 <60

<100 <100 <50 <100 <100
24,0 <20 7,2 13,1 27,5
<20 33 <20 20 <20
603 345 1020 904 1131
0,6 n.a. 0,5 0,5 <0.2
3 n.a. 8 9 1

1,2 <10 2,9 3,5 0,6
127 110 40 96 284
16,5 22,0 15,4 14,7 16,2
93 79 94 77 118

131 147 165 148 50

33,4 <30 42,5 30,2 23,3
64,5 75,0 68,8 63,3 50,8

29,20 n.a. 28,00 27,00 29,00
7,7 n.a. 7,6 7,4 6,6
5,07 n.a. 4,64 4,99 6,20
1,40 n.a. 1,37 1,30 1,83
4,44 n.a. 3,86 4,32 5,22
0,58 n.a. 0,47 0,55 0,68
2,88 n.a. n.a. 3,19 3,52
0,52 n.a. 0,53 0,62 0,61
1,47 n.a. 1,62 1,82 1,60
0,21 n.a. 0,24 0,26 0,23
1,33 n.a. 1,77 1,74 1,42
0,20 n.a. 0,26 0,26 0,20

526 1750 2600 645 <500

<10 <10 <5 <5 <10
<10 n.a. n.a. n.a. <10
<10 n.a. n.a. n.a. <10

Pääkivilaji Välikerros Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji
456118 436302 465673 440827 465377

6870513 6856469 6882217 6861851 6885264

Liite 6. Jatkuu.
Appendix. 6. Cont.
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Liite 6: Edustavia geokemian analyysejä
Appendix 6. Representative geochemical analyses
Seurue -suite              
Kompleksi - Complex

Litodeemi - lithodem

Faasi - Phase           
Intruusio - Intrusion

Kivilaji -rock

Näytetunnus

SiO2 %
TiO2
Al2O3
Fe2O3t
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Yhteensä - total
As ppm
Ba
Bi
Cl
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
Mo
Nb
Ni
Pb
Rb
S
Sb
Sc
Sn
Sr
Ta
Th
U
V
Y
Zn
Zr

La
Ce
Nd
Pr
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

C

Au ppb
Pd
Pt

Esiintymistapa
E-Euref
N-Euref

Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue

Orala Oralanmäki Oralanmäki Oralanmäki Kieroselkä

Emäksinen 
vulkaniitti Uraliittiporfyriitti Plagioklaasi-

uraliittiporfyyri Uraliittiporfyriitti Plagioklaasi-
porfyriitti

ASM$-2012-391.1 KK4$-2012-823.2
N4342013R9 

171.25-171.75
N4342014R15 
103.00-103.50

N4342013R9 10.00-
11.00

47,7 48,5 54,1 49,8 65,4
0,97 0,77 0,72 0,50 0,51
14,1 14,4 16,4 18,6 15,6

11,90 13,10 11,10 8,50 4,82
0,18 0,28 0,37 0,12 0,10

11,20 6,90 4,40 6,08 3,66
8,35 10,23 7,53 8,99 3,24
1,68 2,74 2,75 1,87 2,97
0,95 0,94 1,91 2,06 3,12
0,26 0,39 0,33 0,20 0,22

97,29 98,25 99,61 96,73 99,64

<20 <20 <20 <20 <20
507 303 754 431 833
<30 <30 <30 <30 <30
<60 512 949 152 264
60,4 31,8 23,2 29,9 11,7
799 206 39 99 11

84,00 29 15 50 59
22 <20 <20 <20 <20
1,8 0,9 2,9 1,6 5,4
<10 <10 <5 <10 7
7,7 3,2 5,8 4,2 15,7
263 35 12 <20 9
<20 <20 n.a. <20 n.a.
31,4 7,6 66,9 72,8 109,0
2829 <60 255 177 1840
<100 <100 <50 <100 <50
44,5 37,4 31,3 29,6 13,0
<20 <20 <20 21 <20
402 883 832 388 545
0,3 <0.2 0,3 <0.2 0,7

<0.5 1 3 2 11
0,3 0,4 0,9 0,9 3,4
328 261 224 172 87
20,1 12,4 16,3 13,3 16,7
149 157 214 75 150
88 25 65 59 172

14,2 12,3 25,1 14,1 41,4
32,5 29,1 46,3 22,3 73,0

18,80 17,00 24,80 9,62 31,50
4,5 3,7 6,0 2,7 8,5
4,00 3,96 5,02 2,24 5,41
1,13 1,35 1,59 0,73 1,16
4,04 3,69 4,27 2,31 4,48
0,58 0,50 0,56 0,37 0,58
3,41 2,73 3,02 2,22 3,05
0,65 0,49 0,57 0,49 0,56
1,88 1,34 1,57 1,42 1,66
0,27 0,19 0,22 0,24 0,23
1,82 1,13 1,56 1,47 1,73
0,25 0,18 0,21 0,19 0,24

<500 <500 <500 <500 <500

n.a. <10 <5 12 <5
n.a. <10 20 n.a. 28
n.a. <10 n.a. n.a. n.a.

Pääkivilaji Juoni Juoni Pääkivilaji Pääkivilaji
455472 464765 460518 466873 460518

6876040 6887219 6884337 6903498 6884337

Liite 6. Jatkuu.
Appendix. 6. Cont.
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Liite 6: Edustavia geokemian analyysejä
Appendix 6. Representative geochemical analyses
Seurue -suite              
Kompleksi - Complex

Litodeemi - lithodem

Faasi - Phase           
Intruusio - Intrusion

Kivilaji -rock

Näytetunnus

SiO2 %
TiO2
Al2O3
Fe2O3t
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Yhteensä - total
As ppm
Ba
Bi
Cl
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
Mo
Nb
Ni
Pb
Rb
S
Sb
Sc
Sn
Sr
Ta
Th
U
V
Y
Zn
Zr

La
Ce
Nd
Pr
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

C

Au ppb
Pd
Pt

Esiintymistapa
E-Euref
N-Euref

Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue

Kieroselkä Kieroselkä Kivisuo Kivisuo Mayräsalo

Plagioklaasi-
porfyriitti

Plagioklaasi-
porfyriitti

Antofylliitti-
sarvivälkeliuske

Emäksinen 
vulkaniitti Paraliuske

KK4$-2012-703.1 HEKI-2012-14.1
N4312015R4 99.00-

100.00 JKL$-2013-35.1
N4312014R2 72.00-

73.00

59,8 64,7 46,4 45,7 56,5
0,73 0,44 0,45 0,79 0,48
18,1 16,9 9,5 15,4 14,0
6,97 3,82 9,82 11,00 15,30
0,12 0,05 0,14 0,18 0,15
1,24 2,26 19,30 3,32 2,95
5,49 4,46 5,63 16,45 1,73
3,68 4,44 0,78 2,15 2,39
2,40 2,36 1,68 0,32 3,47
0,38 0,16 0,14 0,20 0,19

98,91 99,60 93,89 95,51 97,16

<20 <20 <20 <20 <20
1107 972 425 274 761
<30 <30 <30 <30 <30
60 294 163 141 137
9,9 11,7 62,3 37,9 14,9
<20 55 2389 313 117
70 <20 40 52 32
29 <20 <20 <20 24
3,0 3,7 1,2 2,2 4,1
<10 <10 <10 <10 <10
9,4 13,4 4,3 5,5 9,4
<20 36 656 75 39
<20 <20 <20 93 <20
56,2 67,5 53,2 5,8 111,0
232 119 98 664 173

<100 <100 <100 <100 <100
17,4 9,8 27,7 35,0 13,2
<20 <20 22 <20 28
1113 844 36 359 135
0,6 1,3 <0.2 <0.2 0,3
5 5 2 3 8

1,8 2,2 0,7 0,9 2,0
66 83 162 259 68

23,0 9,2 10,9 16,8 22,3
96 40 81 232 96
94 117 52 81 160

31,6 17,3 9,4 13,0 28,3
64,6 34,9 20,9 27,5 58,6

33,80 14,20 9,97 14,20 25,50
8,0 3,8 2,6 3,3 6,6
7,07 2,62 2,13 3,16 5,03
1,87 0,75 0,50 0,96 0,93
6,32 2,31 2,08 3,23 4,59
0,87 0,33 0,29 0,49 0,68
4,82 1,83 1,79 3,13 4,12
0,92 0,36 0,35 0,60 0,81
2,58 1,06 1,03 1,77 2,37
0,37 0,15 0,15 0,24 0,34
2,36 1,04 0,93 n.a. 2,24
0,36 0,16 0,14 0,23 0,33

2830 558 <500 1210 532

<10 <10 <5 <10 <5
<10 <10 n.a. <10 n.a.
<10 <10 n.a. <10 n.a.

Juoni Juoni Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji
465236 478176 451140 443912 443068

6886347 6896296 6864850 6863402 6860345

Liite 6. Jatkuu.
Appendix. 6. Cont.
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Liite 6: Edustavia geokemian analyysejä
Appendix 6. Representative geochemical analyses
Seurue -suite              
Kompleksi - Complex

Litodeemi - lithodem

Faasi - Phase           
Intruusio - Intrusion

Kivilaji -rock

Näytetunnus

SiO2 %
TiO2
Al2O3
Fe2O3t
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Yhteensä - total
As ppm
Ba
Bi
Cl
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
Mo
Nb
Ni
Pb
Rb
S
Sb
Sc
Sn
Sr
Ta
Th
U
V
Y
Zn
Zr

La
Ce
Nd
Pr
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

C

Au ppb
Pd
Pt

Esiintymistapa
E-Euref
N-Euref

Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue

Mayräsalo Holla Holla Holla Holla

Holla Holla Holla Heinosniemi

Paraliuske Rauta-muodostuma Rauta-muodostuma Rauta-muodostuma Rauta-muodostuma

N4312014R1 57.00-
58.00

N4312014R3 33.00-
34.00

N4312014R2 87.00-
87.95

N4312014R2 84.00-
85.00 PIM$-2015-4.1

59,9 56,1 42,9 54,1 51,5
0,63 0,38 0,08 0,27 0,04
17,5 12,5 2,7 7,7 1,1
7,83 21,80 48,70 31,40 41,40
0,05 0,11 0,14 0,12 0,26
3,01 2,86 2,34 2,51 2,98
2,67 1,54 2,48 1,81 2,65
1,55 1,66 0,23 0,51 0,11
3,69 2,75 0,28 1,35 0,08
0,24 0,15 0,09 0,14 0,09

97,07 99,85 99,90 99,93 100,18

<20 <20 36 <20 34
886 942 33 440 409
<30 <30 <30 <30 <30
124 75 133 106 153
n.a. n.a. 5,2 7,7 n.a.
214 80 20 52 <20
48 <20 25 28 28

<20 22 <20 <20 <20
n.a. n.a. <0.5 2,1 n.a.
<10 <10 <10 <10 <10
11,0 <7 1,2 5,4 <7
42 20 23 <20 <20
25 <20 <20 <20 <20

137,0 80,0 9,8 60,8 <10
207 185 381 309 187

<100 <100 <100 <100 <100
<20 <20 2,7 7,7 <20
<20 29 30 38 <20
345 169 147 214 27
n.a. n.a. <0.2 <0.2 n.a.
<30 <30 1 5 <30
<10 13,0 0,4 1,4 <10
97 54 28 43 <30

n.a. 20,0 18,9 24,0 <7
111 97 52 61 42
188 144 27 106 17

<30 <30 16,9 24,8 <30
85,0 47,0 31,7 49,5 <30
n.a. n.a. 12,40 20,70 n.a.
n.a. n.a. 3,1 5,3 n.a.
n.a. n.a. 2,28 4,06 n.a.
n.a. n.a. 0,53 0,75 n.a.
n.a. n.a. 2,59 4,00 n.a.
n.a. n.a. 0,37 0,59 n.a.
n.a. n.a. 2,35 3,71 n.a.
n.a. n.a. 0,49 0,74 n.a.
n.a. n.a. 1,45 2,24 n.a.
n.a. n.a. 0,19 0,30 n.a.
n.a. n.a. 1,09 1,96 n.a.
n.a. n.a. 0,15 0,27 n.a.

<500 <500 1170 746 <500

<5 <5 <5 <5 <10
n.a. n.a. <5 <5 n.a.
n.a. n.a. <5 <5 n.a.

Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Sulkeuma
442905 443082 443068 443068 434146

6860510 6860289 6860345 6860345 6878760

Liite 6. Jatkuu.
Appendix. 6. Cont.
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Liite 6: Edustavia geokemian analyysejä
Appendix 6. Representative geochemical analyses
Seurue -suite              
Kompleksi - Complex

Litodeemi - lithodem

Faasi - Phase           
Intruusio - Intrusion

Kivilaji -rock

Näytetunnus

SiO2 %
TiO2
Al2O3
Fe2O3t
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Yhteensä - total
As ppm
Ba
Bi
Cl
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
Mo
Nb
Ni
Pb
Rb
S
Sb
Sc
Sn
Sr
Ta
Th
U
V
Y
Zn
Zr

La
Ce
Nd
Pr
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

C

Au ppb
Pd
Pt

Esiintymistapa
E-Euref
N-Euref

Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue

Holla Holla Myllypelto Keijupelto Töppöspohja

Heinosniemi Heinosniemi

Rauta-muodostuma Rauta-muodostuma Felsinen tuffiitti Hapan vulkaniitti Plagioklaasi-
uraliittiporfyriitti

PIM$-2015-2.1 PIM$-2015-1.1 KK4$-2012-900.1 PIM$-2013-20.1
N4342014R13 
165.80-166.30

43,4 48,1 68,3 62,9 58,2
0,09 0,06 0,67 0,53 0,67
2,9 2,0 15,6 18,4 17,0

47,10 38,50 4,57 5,28 7,60
0,36 0,93 0,07 0,07 0,10
3,14 3,32 1,35 1,29 2,54
2,64 6,64 2,99 4,26 5,14
0,29 0,32 3,66 4,29 3,11
0,16 0,15 2,16 2,38 4,53
0,14 0,10 0,20 0,42 0,43

100,24 100,06 99,58 99,82 99,32

22 <20 <20 <20 <20
<30 <30 641 961 835
<30 <30 <30 n.a. <30
633 343 <60 0 164
13,9 n.a. 10,8 6,8 16,1
26 <20 118 9 170
25 56 <20 12,70 72

<20 <20 27 0 20
<0.5 n.a. 10,6 3,2 3,6
<10 <10 <10 <5 <10
1,9 <7 11,0 7,3 12,0
<20 <20 <20 <5 27
<20 <20 <20 28 <20
2,2 <10 90,3 46,9 110,0
115 354 <60 135 263

<100 <100 <100 <50 <100
2,6 <20 11,7 6,3 24,1
<20 26 <20 <20 26
35 12 304 650 434

<0.2 n.a. 1,8 <0.2 <0.2
1 <30 20 6 9

0,8 <10 3,9 1,3 2,4
25 <30 70 26 124

10,2 10,0 26,1 19,0 21,1
46 93 60 70 56
32 13 336 133 141

11,5 <30 41,0 29,1 36,6
22,1 <30 87,2 54,4 64,6
8,63 n.a. 36,00 25,30 25,70
2,2 n.a. 9,5 6,3 7,7
1,66 n.a. 6,76 4,03 4,99
0,38 n.a. 1,44 0,87 1,24
1,88 n.a. 5,90 3,55 4,43
0,25 n.a. 0,87 0,35 0,64
1,58 n.a. 5,09 2,84 3,60
0,34 n.a. 1,00 0,44 0,74
1,02 n.a. 3,00 1,61 2,12
0,14 n.a. 0,46 <0.1 0,34
0,81 n.a. 3,12 1,75 2,13
0,12 n.a. 0,50 0,15 0,31

<500 <500 <500 n.a. 785

<10 <10 <10 20 <5
n.a. n.a. <10 n.a. n.a.
n.a. n.a. <10 n.a. n.a.

Sulkeuma Sulkeuma Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji
434646 434641 468288 430827 466685

6878667 6878721 6886544 6875063 6904160

Liite 6. Jatkuu.
Appendix. 6. Cont.
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Liite 6: Edustavia geokemian analyysejä
Appendix 6. Representative geochemical analyses
Seurue -suite              
Kompleksi - Complex

Litodeemi - lithodem

Faasi - Phase           
Intruusio - Intrusion

Kivilaji -rock

Näytetunnus

SiO2 %
TiO2
Al2O3
Fe2O3t
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Yhteensä - total
As ppm
Ba
Bi
Cl
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
Mo
Nb
Ni
Pb
Rb
S
Sb
Sc
Sn
Sr
Ta
Th
U
V
Y
Zn
Zr

La
Ce
Nd
Pr
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

C

Au ppb
Pd
Pt

Esiintymistapa
E-Euref
N-Euref

Makkolan seurue Makkolan seurue Makkolan seurue
Keski-Suomen 

granitoidikompleksi
Keski-Suomen 

granitoidikompleksi

Töppöspohja Toivakanlehto Toivakanlehto määrittelemätön 
vulkaniitti

määrittelemätön 
vulkaniitti

Uraliitti-plagio-
klaasiporfyriitti Paraliuske Kalkki-silikaattikivi Intermediäärinen 

vulkaniitti
Plagioklaasi-

porfyriitti

KAKA-2014-155.1
N4342015R20 
123.00-123.60

N4342015R20 
89.15-89.90 KRRO-2015-27.1 PIM$-2014-266.1

62,9 72,0 66,1 61,0 52,2
0,62 0,36 0,38 0,73 1,29
16,3 14,5 13,1 18,5 17,5
6,03 2,58 5,94 7,71 8,98
0,09 0,05 0,33 0,09 0,12
2,82 0,93 1,24 2,91 5,02
4,07 6,68 11,76 1,31 8,83
3,76 0,74 0,53 2,03 3,04
2,75 1,75 0,26 3,65 1,90
0,31 0,08 0,11 0,17 0,58

99,65 99,66 99,75 98,10 99,46

<20 37 <20 <20 <20
655 484 253 674 772
<30 <30 <30 <30 <30
285 102 138 234 432
16,1 1,4 2,1 n.a. 35,3
66 <5 9 90 128
98 18 33 21 22
22 <20 20 32 22
3,9 5,0 4,6 n.a. 3,4
<10 <5 <5 <10 <10
11,5 14,2 14,1 <7 11,0
25 7,4 7,5 38,0 59

<20 41 31 <20 <20
85,2 65,0 9,6 132,0 58,0
74 365 1862 111 213

<100 <50 <50 <100 <100
12,8 8,4 9,8 24,0 24,1
<20 <20 <20 <20 20
722 657 617 126 887
0,7 0,4 0,2 n.a. 0,6
9 7 7 <30 3

2,7 2,2 2,2 <10 1,0
93 <5 6 129 170

17,3 32,9 39,7 26,0 19,5
88 50 85 155 102

138 210 198 151 116

31,5 40,6 48,5 <30 24,5
64,4 71,4 84,0 68,0 57,7

27,20 33,20 38,00 n.a. 29,80
7,1 8,4 9,7 n.a. 7,5
4,86 6,94 7,61 n.a. 5,74
1,15 1,37 1,45 n.a. 1,58
4,46 7,08 7,25 n.a. 5,02
0,56 1,01 1,04 n.a. 0,65
3,55 n.a. n.a. n.a. 3,75
0,65 1,11 1,28 n.a. 0,78
2,01 3,19 3,94 n.a. 2,10
0,30 0,46 0,57 n.a. 0,32
1,82 3,10 3,83 n.a. 1,87
0,31 0,50 0,59 n.a. 0,27

559 <500 2320 772 614

<5 n.a. <10 n.a. <5
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pääkivilaji Pääkivilaji Vali Pääkivilaji Pääkivilaji
431715 456176 456176 422113 429994

6866091 6889844 6889844 6881167 6880832

Liite 6. Jatkuu.
Appendix. 6. Cont.
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Liite 6: Edustavia geokemian analyysejä
Appendix 6. Representative geochemical analyses
Seurue -suite              
Kompleksi - Complex

Litodeemi - lithodem

Faasi - Phase           
Intruusio - Intrusion

Kivilaji -rock

Näytetunnus

SiO2 %
TiO2
Al2O3
Fe2O3t
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Yhteensä - total
As ppm
Ba
Bi
Cl
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
Mo
Nb
Ni
Pb
Rb
S
Sb
Sc
Sn
Sr
Ta
Th
U
V
Y
Zn
Zr

La
Ce
Nd
Pr
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

C

Au ppb
Pd
Pt

Esiintymistapa
E-Euref
N-Euref

Pirkanmaan 
intrusiiviseurue

Pirkanmaan 
intrusiiviseurue

Pirkanmaan 
intrusiiviseurue

Pirkanmaan 
intrusiiviseurue Makkolan seurue

Kangasniemi Kangasniemi määrittelemätön 
tonaliitti

määrittelemätön 
kvartsidioriitti Lammuste

Lammuste

Sarvivälke-
biotiittigranodioriitti Biotiittigranodioriitti Sarvivälke-

biotiittitonaliitti Kvartsidioriitti Kvartsidioriitti

HEKI-2012-11.1 EPHE-2012-82.1 PIM$-2012-54.2 KSMO-2015-21.1 EPHE-2012-67.1

68,7 71,5 65,7 49,8 56,7
0,39 0,31 0,58 2,38 0,75
15,3 15,4 16,4 17,8 16,5
3,67 2,45 5,28 10,30 8,92
0,06 0,03 0,07 0,14 0,16
1,33 0,74 1,92 4,33 3,26
3,08 2,68 3,81 9,10 6,59
3,55 5,06 3,98 3,44 3,30
3,46 1,34 1,88 0,87 1,76
0,10 0,10 0,18 1,40 0,30

99,64 99,61 99,80 99,56 98,25

<20 <20 <20 <20 <20
878 473 258 385 966
<30 <30 <30 <30 <30
112 94 230 279 166
8,6 6,2 9,3 31,9 22,0
39 <20 29 35 <20

<20 <20 <20 30 81,00
<20 22 22 21 <20
3,2 4,0 2,7 1,6 2,1
<10 <10 <10 <10 <10
9,2 8,4 6,1 5,0 9,7
<20 <20 <20 <20 <20
<20 <20 <20 <20 <20

129,0 77,5 84,8 23,1 32,3
115 <60 <60 255 187

<100 <100 <100 <100 <100
8,5 11,0 15,1 27,1 36,9
<20 <20 <20 <20 <20
299 401 452 854 843
0,9 0,9 0,4 <0.2 0,5
11 4 6 2 2
2,5 2,2 1,7 0,5 0,6
60 43 78 256 191

12,1 7,1 10,8 n.a. 19,4
54 57 89 124 103

103 158 121 55 69

20,0 15,9 32,4 29,0 27,7
37,2 27,6 60,2 66,0 57,9

12,70 9,94 25,10 38,40 28,40
3,5 2,9 6,8 8,7 7,0
2,57 1,79 4,68 7,94 5,53
0,64 0,59 0,98 2,22 1,51
2,51 1,86 3,96 7,69 5,19
0,38 0,26 0,52 0,99 0,69
2,25 1,27 2,72 n.a. 3,54
0,44 0,22 0,44 1,07 0,67
1,30 0,54 1,11 2,85 1,88
0,19 <0.1 0,13 0,38 0,27
1,28 0,55 0,84 2,27 1,87
0,20 <0.1 0,12 0,33 0,27

<500 0 564 739 0

n.a. n.a. n.a. n.a. <10
n.a. n.a. n.a. n.a. <10
n.a. n.a. n.a. n.a. <10

Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji
480123 491937 480024 490205 495040

6894488 6871541 6872814 6887094 6902773

Liite 6. Jatkuu.
Appendix. 6. Cont.
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Liite 6: Edustavia geokemian analyysejä
Appendix 6. Representative geochemical analyses
Seurue -suite              
Kompleksi - Complex

Litodeemi - lithodem

Faasi - Phase           
Intruusio - Intrusion

Kivilaji -rock

Näytetunnus

SiO2 %
TiO2
Al2O3
Fe2O3t
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Yhteensä - total
As ppm
Ba
Bi
Cl
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
Mo
Nb
Ni
Pb
Rb
S
Sb
Sc
Sn
Sr
Ta
Th
U
V
Y
Zn
Zr

La
Ce
Nd
Pr
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

C

Au ppb
Pd
Pt

Esiintymistapa
E-Euref
N-Euref

Makkolan seurue Vammalan seurue Vammalan seurue Jyväskylän seurue Jyväskylän seurue

Lammuste Salmenkylän gabro Petäisen peridotiitti Muurame Muurame

Nyröpohja Muuratsalo Muuratsalo

Biotiitti-sarviväl-
kekvartsidioriitti

Kloriitti-
sarvivälkegabro Peridotiitti Graniitti Graniitti

EPHE-2012-20.1 KK4$-2012-601.1 JTHO-2012-93.1 MAAH-2014-27.1 EPHE-2013-353.1

51,4 52,3 42,7 72,0 73,3
0,88 1,08 2,60 0,28 0,25
17,7 21,5 6,5 14,4 13,6
9,51 6,54 19,20 3,04 2,43
0,16 0,09 0,17 0,03 0,03
4,05 2,62 12,40 0,46 0,41
7,62 10,74 14,00 1,56 1,69
3,84 3,53 0,91 3,22 3,41
1,80 1,20 0,34 4,76 4,52
0,46 0,09 0,07 0,07 0,08

97,42 99,68 98,93 99,82 99,72

<20 <20 <20 <20 <20
1251 218 96 446 470
<30 <30 <30 <30 <30
472 121 236 372 227
25,6 18,4 n.a. <5 2,4
23 26 240 <20 <5

73,00 70 191 <20 8
22 21 24 <20 <20
1,3 1,4 n.a. 4,8 3,8
<10 <10 <10 <10 <5
8,9 4,1 <7 9,3 9,7
<20 <20 228 <20 5,6
<20 <20 <20 <20 59
56,0 38,5 21,0 180,0 102,0
81 3641 3290 80 <60

<100 <100 <100 <100 <50
36,3 11,7 41,0 9,2 3,7
<20 26 23 <20 <20
1434 382 n.a. 110 158
0,3 <0.2 n.a. 0,4 <0.2
2 2 <10 12 13

0,7 0,7 <10 2,4 1,6
222 82 649 21 11
14,9 5,6 10,0 26,2 15,1
90 65 105 72 49
53 43 54 160 160

30,7 6,9 n.a. 36,2 37,6
62,4 13,6 36,0 78,0 60,5

31,20 6,15 n.a. 34,10 22,10
7,6 1,6 n.a. 9,1 6,4
5,60 1,33 n.a. 6,97 3,88
1,80 1,03 n.a. 0,71 0,62
4,95 1,29 n.a. 6,52 3,47
0,61 0,19 n.a. 0,95 0,49
3,05 1,20 n.a. 5,72 n.a.
0,53 0,23 n.a. 1,10 0,51
1,41 0,65 n.a. 3,10 1,48
0,19 <0.1 n.a. 0,38 0,20
1,33 0,61 n.a. 2,46 1,20
0,19 <0.1 n.a. 0,33 0,19

<500 <500 n.a. <500 652

n.a. n.a. <5 n.a. n.a.
n.a. n.a. <5 n.a. n.a.
n.a. n.a. <5 n.a. n.a.

Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Juoni
456758 480607 492218 427383 431671

6886190 6880328 6869551 6883701 6896034

Liite 6. Jatkuu.
Appendix. 6. Cont.
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Liite 6: Edustavia geokemian analyysejä
Appendix 6. Representative geochemical analyses
Seurue -suite              
Kompleksi - Complex

Litodeemi - lithodem

Faasi - Phase           
Intruusio - Intrusion

Kivilaji -rock

Näytetunnus

SiO2 %
TiO2
Al2O3
Fe2O3t
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Yhteensä - total
As ppm
Ba
Bi
Cl
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
Mo
Nb
Ni
Pb
Rb
S
Sb
Sc
Sn
Sr
Ta
Th
U
V
Y
Zn
Zr

La
Ce
Nd
Pr
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

C

Au ppb
Pd
Pt

Esiintymistapa
E-Euref
N-Euref

Jyväskylän seurue Jyväskylän seurue Jyväskylän seurue Jyväskylän seurue Jyväskylän seurue

Muurame Muurame Vaajakoski Vaajakoski Vaajakoski

Muuratjärvi Muuratjärvi Vaajakoski Kuikka Kuokkala

Sarvivälke-biotiit-
tigranodioriitti Biotiitti-granodioriitti Kvartsidioriitti Sarvivälke-bio-

tiittikvartsidioriitti
Sarvivälke-py-
rokseenidioriitti

ASM$-2013-144.1 EPHE-2013-35.1 EPHE-2013-77.1 MAAH-2014-43.1 EPHE-2013-342.1

67,5 69,0 59,1 59,6 48,1
0,36 0,41 0,74 0,86 1,51
15,5 15,3 17,3 16,7 19,3
3,79 3,89 6,63 7,34 10,80
0,06 0,06 0,10 0,11 0,13
0,76 0,93 2,71 2,90 4,16
2,39 2,71 5,61 5,90 7,58
3,49 3,54 3,33 3,50 3,35
4,40 3,80 2,76 2,33 2,60
0,14 0,12 0,29 0,25 0,56

98,39 99,76 98,56 99,49 98,09

<20 <20 <20 <20 <20
703 665 763 810 889
<30 <30 <30 <30 <30
292 626 441 460 690
n.a. 6,9 16,4 16,4 27,3
<20 22 27 37 29
<20 11 26 <20 50
25 24 <20 23 28

n.a. 4,9 2,2 3,9 3,9
<10 <5 <5 <10 <5
<7 8,6 5,3 6,2 10,9

<20 6 10 <20 14
29 <20 <20 <20 <20

165,0 169,0 99,9 76,6 115,0
<60 144 423 241 741
<100 <50 <50 <100 <50
<20 10,7 19,1 15,2 31,3
<20 <20 <20 20 29
212 269 623 583 669
n.a. 0,3 <0.2 0,4 0,2
21 8 3 2 1

<10 1,8 2,1 1,0 0,8
33 46 110 123 180

36,0 22,9 13,8 14,1 20,5
65 168 126 89 170

178 152 95 139 146

48,0 40,9 29,7 22,3 37,1
88,0 69,5 46,2 43,3 55,5
n.a. 28,80 21,80 19,70 30,70
n.a. 8,0 5,6 5,1 7,3
n.a. 5,26 3,92 3,69 5,88
n.a. 0,99 1,17 1,23 1,43
n.a. 4,67 3,44 3,36 5,27
n.a. 0,67 0,50 0,45 0,78
n.a. 3,98 2,75 2,63 4,32
n.a. 0,78 0,54 0,50 0,85
n.a. 2,37 1,59 1,48 2,34
n.a. 0,34 0,22 0,21 0,32
n.a. 2,52 1,49 1,29 2,20
n.a. 0,35 0,22 0,21 0,31

628 <500 <500 528 531

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji
449568 438433 442950 431178 432458

6874753 6901601 6900262 6908261 6888026

Liite 6. Jatkuu.
Appendix. 6. Cont.
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Liite 6: Edustavia geokemian analyysejä
Appendix 6. Representative geochemical analyses
Seurue -suite              
Kompleksi - Complex

Litodeemi - lithodem

Faasi - Phase           
Intruusio - Intrusion

Kivilaji -rock

Näytetunnus

SiO2 %
TiO2
Al2O3
Fe2O3t
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Yhteensä - total
As ppm
Ba
Bi
Cl
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
Mo
Nb
Ni
Pb
Rb
S
Sb
Sc
Sn
Sr
Ta
Th
U
V
Y
Zn
Zr

La
Ce
Nd
Pr
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

C

Au ppb
Pd
Pt

Esiintymistapa
E-Euref
N-Euref

Jyväskylän seurue Oittilan seurue Oittilan seurue Oittilan seurue Oittilan seurue

Vaajakoski Oittila Oittila Kelkkamäki määrittelemätön

määrittelemätön Punainen graniitti Harmaa graniitti

Sarvivälke-pyrok-
seenigabronoriitti Graniitti Graniitti Biotiittigraniitti Leukograniitti

MAAH-2013-581.1 TOS$-2014-177.1 SMMA-2012-9.1 MAAH-2013-287.1 EPHE-2013-35.2

43,8 71,9 72,3 70,6 75,8
0,86 0,25 0,23 0,32 0,09
8,3 14,4 14,6 15,4 13,3

13,40 2,53 2,13 3,25 1,23
0,19 0,05 0,03 0,05 0,03

12,60 0,41 0,44 0,68 0,09
12,58 1,37 1,68 2,04 0,69
1,00 3,94 4,12 3,43 2,64
0,62 4,82 4,11 3,89 5,93
0,08 0,09 0,09 0,09 <0.01375

93,38 99,75 99,72 99,75 99,80

<20 <20 <20 <20 <20
97 645 691 465 261

<30 <30 <30 <30 <30
189 251 181 152 87
n.a. 2,6 2,4 <5 1,1
453 <20 <20 <20 <5
396 <20 <20 <20 19
<20 20 <20 23 <20
n.a. 5,1 4,5 3,5 5,1
<10 <10 <10 <10 <5
<7 13,9 12,5 7,8 0,8
179 <20 <20 <20 <5
<20 27 31 <20 26
24,0 153,0 110,0 173,0 202,0

12020 110 107 <60 <100
<100 <100 <100 <100 <50
50,0 3,4 2,8 5,6 1,3
<20 21 <20 <20 <20
159 164 209 210 110
n.a. 0,6 0,7 0,7 <0.2
11 15 13 17 12

<10 3,1 1,6 2,6 3,1
231 11 14 27 16
18,0 16,3 13,0 17,2 3,3
81 45 39 65 60
52 209 171 129 83

<30 40,1 22,4 41,3 21,4
<30 66,2 43,4 76,9 40,1
n.a. 23,30 13,70 28,50 14,60
n.a. 6,9 4,0 8,4 4,3
n.a. 3,92 2,72 5,17 2,09
n.a. 0,67 0,59 0,89 0,49
n.a. 3,27 2,53 4,43 1,50
n.a. 0,48 0,37 0,62 0,16
n.a. 2,92 2,17 3,60 0,77
n.a. 0,57 0,43 0,68 0,15
n.a. 1,77 1,33 1,95 0,43
n.a. 0,25 0,20 0,26 <0.1
n.a. n.a. 1,40 1,73 0,53
n.a. 0,26 0,21 0,23 <0.1

1380 <500 501 509 503

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Juoni
444020 433425 434101 451293 438433

6897716 6871517 6868587 6902629 6901601

Liite 6. Jatkuu.
Appendix. 6. Cont.
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Liite 6. Jatkuu.
Appendix. 6. Cont.

Liite 6: Edustavia geokemian analyysejä
Appendix 6. Representative geochemical analyses
Seurue -suite              
Kompleksi - Complex

Litodeemi - lithodem

Faasi - Phase           
Intruusio - Intrusion

Kivilaji -rock

Näytetunnus

SiO2 %
TiO2
Al2O3
Fe2O3t
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Yhteensä - total
As ppm
Ba
Bi
Cl
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
Mo
Nb
Ni
Pb
Rb
S
Sb
Sc
Sn
Sr
Ta
Th
U
V
Y
Zn
Zr

La
Ce
Nd
Pr
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

C

Au ppb
Pd
Pt

Esiintymistapa
E-Euref
N-Euref

Saarijärven seurue Saarijärven seurue Saarijärven seurue
Keski-Suomen 

granitoidikompleksi
Keski-Suomen 

granitoidikompleksi

Puula Puula Istruala Rutalahden 
peridotiitti

Kalimaasälpäpor-
fyyrinen graniitti

Puula Riitalampi Poikaraiskansuo Iso tonttuvuori

Kvartsimontsoniitti Biotiitti-sarvivälke-
kvartsimontsoniitti Dioriitti Peridotiitti Graniitti

PIM$-2012-91.1 EPHE-2012-91.1 ASM$-2013-225.1 34.1-TM$$-05 MAAH-2013-864.1

65,2 63,1 49,9 44,4 75,8
0,75 0,77 1,18 0,44 0,06
15,3 15,9 19,1 3,7 12,9
6,43 6,25 10,10 11,56 1,37
0,07 0,08 0,14 0,18 0,03
0,72 1,01 5,46 21,50 0,06
2,59 2,84 9,03 13,20 0,65
3,07 3,32 3,23 0,30 3,49
5,13 5,03 1,21 0,17 4,50
0,23 0,22 0,31 0,03 0,02

99,49 98,52 99,65 95,47 98,87

<20 <20 <20 <20 <20
1429 1749 370 65 <30
<30 <30 <30 n.a. <30
245 257 234 350 54
4,5 9,2 37,8 83,1 110,0
28 <20 137 1295 <20
21 20,00 46 38 <20
22 <20 30 n.a. 23

10,4 12,8 2,8 0,9 n.a.
<10 <10 <5 n.a. <10
21,5 24,0 5,2 0,7 12,0
<20 <20 82 205 <20
<20 <20 <20 <30 42

122,0 132,0 36,9 6,4 171,0
683 395 1030 550 <60
n.a. <100 <50 n.a. <100
16,9 28,8 30,8 73,8 <20
<20 <20 27 n.a. <20
200 268 362 92 15
1,2 1,2 <0.2 <0.2 n.a.
10 10 1 <0.5 23
2,7 3,2 0,8 0,3 <10
31 55 173 229 <30

32,1 37,2 24,7 8,6 40,0
132 117 115 80 67
433 512 115 12 145

46,8 52,1 26,3 2,4 <30
93,6 104,0 39,3 5,9 n.a.

43,60 47,80 22,10 5,42 n.a.
11,2 12,3 5,3 1,0 n.a.
8,01 8,98 4,89 1,64 n.a.
1,39 1,99 1,24 0,46 n.a.
7,90 8,83 4,84 2,12 n.a.
1,11 1,24 0,80 0,30 n.a.
6,28 6,87 4,73 1,77 n.a.
1,23 1,35 0,99 0,33 n.a.
3,47 3,82 2,87 0,85 n.a.
0,50 0,55 0,39 0,10 n.a.
3,34 5,67 2,79 0,70 n.a.
0,51 0,56 0,38 0,10 n.a.

<500 <500 823 n.a. 881

n.a. n.a. n.a. <10 n.a.
n.a. n.a. n.a. <10 n.a.
n.a. n.a. n.a. <10 n.a.

Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji Pääkivilaji
484832 454346 450785 441753 434075

6860731 6878414 6882311 6895942 6912690



G
eologian tutkim

uskeskus

Tässä tutkimusraportissa on esitetty Jyväskylän seudun kallioperätut-
kimusten tulokset. Tutkimusalueen pinta-ala on lähes 5 000 km2, ja 
maantieteellisesti se sijoittuu Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakuntien 
raja-alueelle. Kallioperägeologisesti alue on Keski-Suomen granitoidi-
kompleksin ja sitä etelässä reunustavien Pirkanmaan migmatiitti- ja 
intrusiiviseurueiden rajalla. Maastotöiden aikana tehtiin yli 8 000 uutta 
kallioperähavaintoa ja timanttikairattiin lähes 8 kilometriä. Raportissa on 
kuvattu alueen kivilajeja, niiden rakenteita ja niihin mahdollisesti liittyviä 
taloudellisesti hyödynnettäviä esiintymiä. Alueen kallioperäkartta mitta-
kaavassa 1:200 000 on raportin liitteenä.

This Report of Investigation summarizes the results of bedrock studies 
in the Jyväskylä area. The study area covers nearly 5,000 km2 and is 
geographically located in the border zone between the provinces of 
Central Finland and South Savo. Geologically, the area is at the border 
of the Central Finland Granitoid Complex and Pirkanmaa migmatite and 
intrusive suites flanking it to the south. During the fieldwork, over 8,000 
new bedrock observations were made and nearly 8 km of diamond 
drilling carried out. Different rocks types, their structures and potential 
for economic deposits are described in this report. The bedrock map 
of the area, at the scale 1:200,000, is provided in the appendices of the 
report.
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