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'TUTKIMUSVAIHEET

Kangasalan kallioperakartta kasittaa Suomen kantakartaston lehden 2141 alueen .

Varhaisimmat tiedot taman alueen kallioperasta, etelaista reunamaa lukuun ottamatta,
sisaltvvat jo Sederholmin (1897) klassiseen tutkimukseen SW'-Suomen arkeeisesta
sedimenttimuodostumasta . Kuvaukset alueen lansi- ja itaosien kallioperasta sisalty-
vat Tampereen (Sederholm 1903, 1913) ja Mikkelin (Frosterus 1900, 1903) vuori-
lajikarttoihin ja niiden selitvksiin .

Kuhmalahden kalkkikivesta ja Kangasalan seka Erajarven pegmatiittimineraa-
leista on lisaksi olemassa seka vanhempaa etta uudempaa kirjallista tietoa, johon osit-

tain viitataan a .o . kivilajien yhteydessa ja joista viitteita on lovdettavissa myos Lai-
takarin (1967) mineraalihakemistosta .

Maastotutkimukset 1 : 100 000-kaavaisen kallioperakartan laatimista varten suo-
ritettiin vuosina 1961-63 . Tahan tvovaiheeseen osallistuivat kirjoittajan lisaksi
Seppo Aaltonen (1962), W . K . Fletcher (Englannista, 1962), Erkki Halme (1961-62),
Kalevi Hokkanen (1963), Kari Kemppainen (1961 ja 1963), Kari Laakso (1962) .
Mauno Laaninen (1962), Reijo Niemela (1963), Eero Pokki (1961-62), Markus
Torssonen (1961) ja Kari Vuorio (1961) . Alueella tvoskennelleiden kartoittajien lu-
kuisuus johtuu siita, etta tvomaa toimi samalla uusien tutkimusapulaisten koulutus-
kenttana .
V. 1964 ilmestvneen kallioperakartan on piirtanyt puhtaaksi rouva Kvllikki Kon-

kola. Osan kivilajien mikroskooppisista tutkimuksista on suorittanut maist . Matti

Lehtonen . Niin karttaa kuin sen selitysta laadittaessa ovat tutkimusassistentit Reijo
Niemela ja Kari Vuorio olleet monipuolisena apuna .

Kaikille tvohon osallistuneille seka siina avustaneille esittaa kirjoittaja parhaim-
mat kiitoksensa .

KALLIOPERAN YLEISPIIRTEET

Kangasalan karttalehtialueen vallitsevia kivilajeja ovat rapautumisaineksista koos-
tuneet liuskeet ja gneissit seka granitoidiset svvakivilajit . Emaksisia syvakivilajeja
seka metavulkaniitteja on alueella edellisiin verraten varsin vahan. Kaikki nama
Sederholmin klassisen luokituksen pre-botniset kivilajit NW-kulmauksen vahaisine
botnisine liuskeineen luetaan nv_ kvaan svekokarelidiseen vuorijonovyohykkeeseen
(Simonen 1971) .
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Liuskeita ja gneisseja on laajalti Sahalahden, Kuhmalahden ja Erajarven alueilla,
runsaasti mv- os Kangasalan lansi- ja pohjoisosissa seka Kukkian seuduilla Luopioi-
sissa. Niille ovat luonteenomaisia lukuisat grauvakka- ja mustaliuskevalikerrokset
seka kalkkikonkreetiot . Naiden liuskeiden miogeosynkliinista alkuperaa ilmentavat
lisaksi vulkanogeenisten kivilajien vahvys, pari selkeaa, joskin ohutta kvartsiittiker-
rosta, niiden kanssa samaan stratigrafiseen horisonttiin osuvat kalkkikivet seka eraat
kinzigiittiset gneiss irnuunnokset .

Svvakivilajit, paaasiallisena esiint misalueenaan lounais- ja etelaosat, muodosta-
vat verraten yhtenaisen sarjan peridotiiteista graniitteihin . Viimeksi mainittuja lu-
kuun ottamatta eivat pyrokseenipitoiset muunnokset ole harvinaisia . Graniiteista
laajimmat ovat SW-osan paaosiltaan porfyyriset ja NE-osan apliittiset muunnokset,
molemmat kuuluja mineraaliharvinaisuuksia sisaltavista peg matiittiesiintymistaan .
Poikkeava on myos nuorin, pegmatiittejakin lavistava, alueen W-reunalla ja etelassa
Palkaneveden tuntumassa esiintvva harmaa graniitti .

Alueen W-reunalla leikkaa metadiabaasijuoni gabro-peridotiitti-intruusioita ja koil-
liskulmauksessa muutamat oliviinidiabaasijuonet leikkaavat seka liuskeita etta gra-
niitteja ja pegmatiitteja .

PINTAKIVILAJIT

Runsaasti vii puolet karttalehtialueen kallioperasta koostuu pintasyntyisista kivi-
lajeista . Naissa vallitsevat rapautumisaineksista syntyneet liuskeet ja gneissit, vulkaa-
nisten muunnokten ollessa varsin pienena vahemmistona .

Kerrosrakenteisia fvlliitteja ja kiilleliuskeita on vain alueen NW'-kulmauksessa
seka vahaisina relikteina gneisseissa . Nama puolestaan jakaantuvat lihes tasaveroi-
sesti kiillegneisseihin ja suonigneisseihin, jotka esiintyvat saannottomasti toistensa
lomissa. Niissa molemmissa on valikerroksina musta- ja grauvakkaliuskeita, muutama
ohut kvartsiittijakso seka jokunen kalkkikivi-, diopsidigneissi- tai kinzigiittikerros-
tuma .

Metavulkaniitteja edustavat pienet, joskin lukuisat uraliittiporfvriitti- ja amfi-
boliittilinssit, jotka esiintyvat joko sulkeumina svvakivissi tai valikerroksina lius-
keissa ja gneisseissa .

Kerrostuneet kivilajit

Fylliitit ja kiilleliuskeet

Selvasti kerrosrakenteista ja alkuperaiset rakennepiirteensa hvvin sailvttanytta
fylliittia ja kiilleliusketta tavataan vain alueen NW-kulmauksessa Aitolahden ja Kan-
gasalan rajavy ohvkkeelle ulottuvassa Tampereen botnisen grauvakkaliuskeen reuna-
massa . Rakenteeltaan vastaavanlaista liusketta on vahaisina relikteink siella taalla
kiille- ja suonigneissien vhtevdessa .



Kiille- ja suonigneissit

Kiille- ja suonigneisseilla on runsaasti vhteisia ominaisuuksia . Mineraalikoostumus
on samansuuntainen, paikoin esiintvy A1-rikkaita muunnoksia, joissa on granaatti,
ja/tai andalusiittiporfyroblasteja seka kinzigiittisia osueita . Molemmissa on lisaksi
runsaasti kalkkikonkreetioita, sapropelisvntvisia mustaliuskevalikerroksia seka pak-
sukerroksisia, karkearakeisia grauvakkaliuskeita . Harvinaisempia, mutta miogeo-
svnkliinimuodostumille luonteenomaisia ovat lisaksi muutamat ohuet kvartsiitti-
jaksot seka diopsidigneissi- ja kalkkikivikerrokset .

Molempien muunnosten kivi on asteeltaan vaihdellen suunnittunutta tai gneissiv-
tvnytta. Mikrorakenne on granoblastinen . Metamorfoosissa ja liikunnoissa ovat kar-
keimmat rakeet granuloituneet ja muu aines taas on uudelleenkiteytvnvtta . Keski-
naisilti paljoussuhteiltaan vaihtelevan mineraalikoostumuksen muodostavat kvartsi,
biotiitti, plagioklaasi (Anzo-35) ja kalimaasalpa. Raekoko on 0,2-0,7 mm, mutta
paikoin varsinkin maasalpien osalta jopa 2 mm . Tavanomaisia, mutta vahaisia ak-
sessoreja ovat epidootti, apatiitti, opaakki ja zirkoni. Kiven plagioklaasi on usein
serisiittivtvnvtta. Biotiitti on lahes aina hieman kloriittiutunutta . Liikkuneimmissa
vyohvkkeissa on kivi saanut jopa myloniittisen kloriittiliuskeen luonteen .

Suonigneissi eroaa kiillegneissista ohuiden, kerrosmyotaisesti kaartelevien kvartsi-
ja maasalparikkaiden suoniensa ansiosta . Paaasiassa nama ovat peraisin pienista

Kuva 1 . Pisnoispoimuinen suc	aolen pituus 10 cm .
Fig . / . _Minor folds in veined go rs . 1. -th of arrow 10 cm .

Sahalahti Haapasaari .
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Kuva 2. Agmatiittista suonigneissia . Mittakaavana tulitikkurasia .
Fig. 2 . _Agntatitic veined gneiss . Match box as scale.

Sahalahti, Pakkala .

gneissiin intrudoituneista graniittiplutoneista . Suonet ovat tavallisimmin vain 1-2
cm:n paksuisia ja seurailevat gneissin monesti mutkikkaita poimurakenteita (kuva 1) .
Paikoin muodostaa graniitti liuskeen kanssa isomittaisempaakin migmatiittia, eivatka
agmatiittiset rakennepiirteet naissa ole harvinaisia (kuva 2) . Mineraaliainekseltaan
hyvin samantapaisia, graniittisia, ovat molemmista paistaan paattvvat, ilmeisesti
veniittiset, liuskeesta itsestaan metamorfisen differentiaation tieta svntvneet suonet
(kuva 3). Oman tyvppinsa muodostavat paikoin kontaktivvohvkkeilla tavattavat
gneissimuunnokset, jotka ovat saaneet suoniaineksensa granodioriiteista .

Grauvakkaliuskeet

Gneissien valikerroksina sijaitsevat grauvakkaliuskeet ovat usein, kvartsirikkaina
ja karkearakeisina, sailvttaneet isantakiveaan paremmin alkuperaiset rakennepiir-
teensa, kerroksellisuuden ja kerrosten sisaisen lajittuneisuuden . Vain muuttuneim-
missa vvohvkkeissa ovat niin iskos kuin rakeetkin uudelleenkiteytvneet niin, etta
koko kivi lahentelee asultaan ja ainekseltaankin suunnittunutta granodioriittia .



Kuva 3 . Veniittista suonigncissia .
Fig . 3. G ciaitic veined gneiss .

Kuhmalahti, Vaha-Pent o .

Hvvin sailvneita grauvakkaliuskekerrostumia on Sahalahden, Kuhmalahden ja
Frajaven gneisseissa . Yhtenaisimmat ja karkearakeisimmat naista ovat Mutikon
jakso Vesijarven ja Ponsanselan valisella kannaksella ja Verkkojarven jakso Kuhma-
lahden ja Palkaneen rajan tuntumassa .

Mutikon liuskeessa vaihtelevat kerrospaksuudet 1-11 metriin . Sille ovat luon-
teenomaisia siella taalla tavattavat muutamien metrien paksuiset, granaatteja sisalta-
vat amfiboliittivalikerrokset seka 1--2 metric paksut ruosteiset, metamorfoituneet
mustaliuskekerrokset . Vahaiset leikkaavat graniittijuonet eivat liioin ole harvinaisia .
Kerrosten pienirakeinen pintaosa on aina, joskus paljonkin, karkearakeista pohja-
osaa mittavampi, ja niiden valinen raja on aina terava (kuva 4) . Pintaosa, raekooltaan
0,3-3,0 mm, ei juuri eroa alueen kiillegneisseista . Pohjaosassa tavsin saman kaltainen
aines muodostaa iskoksen runsaille mineraaliraeaggregaateille ja kivilajifragmenteille,
joiden koko vaihtelee 2 x 5 mm:sta 8 x 15 mm:iin . Mineraaliaggregaatit ovat
kvartsia tai maasalpia, kivilajifragmentit taas vaihtelevat fylliitista metamorfiseen
gneissiin, karkeimmat muistuttavat granodioriittista ortogneissia . Saattaapa osa
fragmenteista alkuaan ollakin svvakivea .

Paapiirteiltaan ei Verkkojarven grauvakka eroa Mutikon vastineestaan . Kerros-
paksuudet ovat taalla pienempia, rajoittuvat 0,5-4,0 metriin . Pintaosia ja pohjaosien
iskosta lukuun ottamatta on taalla raekoko kuitenkin suurempi . Monissa kerroksissa
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Kuva 4. Karkearakeisen grauvakan terava kerrosraja . Nuolen
pituus 10 cm .

Fig . 4 . A sharp contact between layers in coarse-gained greywacke .
Length of arrow 10 cm .

Kangasala, Mutikko .

ovat rakeiden lapimitat (.),3--3,o cm tavanomaisia, joissakin eivat esim . 3X6 cm:n
kokoiset ole aivan harvinaisia, ja muutamissa karkeimpien kerrosten konglomeraatti-
sissa pohjaosissa on tavattu jopa 5 x 15 cm:n suuruisia kivilajifragmentteja (kuva 5) .
Muutoin ei rakeiden laatu juuri poikkea siita, mita edella on Mutikon liuskeesta
mainittu .

Kinzigiitit

Kiillegneisseissa on paikoin kinzigiittisik muunnoksia . Siihen viittaa megaskooppi-
sesti granaatti- ja joskus sillimaniittipitoisuus, kordieriitti sen sijaan jaa lahes aina
mikroskooppisesti tunnistettavaksi (kuva 6) . Karttalehdella todetut kinzigiitit sijait-
sevat Kangasalla Pelisalmen E-puolella ja Roineen N-rantarnalla, Palkaneella Jout-
tenselan ja Luopioisissa Kukkian W-rantaman tuntumassa .

Nama liuskeet ovat selvasti suunnittuneita, usein gneissimaisik ja mikrorakenteel-
taan granoblastisia . Keskimakrainen raekoko on 0,3-2,0 mm . Paamineraaleina on
pertiittista kalimaasalpaa, kvartsia, plagioklaasia (Ant., granaattia, biotiittia ja
kordieriittia . Niiden keskinaisissa paljoussuhteissa on melkoista vaihtelua . Yleisia
muuttumistuloksia ja aksessoreja ovat sillimaniitti, zirkoni, muskoviitti ja opaakki
seka kordieriitin pienet sulkeumat pleokroisine kehineen .



Kuva 5 . Karkearakeisen grauvakkakcrrokscn konglomernattinen
pohiaosa .

	

ittaviivain 10 cm .
I e. .

	

'11je congloweratic basal part of a coarse -,grained "repracke
layer . .Scale rule /0 cm .

S a h a I a h t i, V c r k k o j a r %, i .

Kuva 6. Sill itnaniitti ku ituja kinzigiitissa . 60x, Nic .
Fig. 6 . Nillimanile fibres in kin,rigile . 60x, Nic.

P aI k a n c, S a I m e n t a k a .
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Mustaliuskeet

Mustaliuskevalikerrokset ovat tavanomaisia kautta koko kiille- ja suonigneissialu-
eiden . Itaosissa niitk kuitenkin on selvasti vahemman kuin keski- ja lansiosissa .
Niiden paksuus vaihtelee jopa alle metristk muutamiin kvmmeniin metreihin . Koos-
tumukseltaan ne eivat kovin suuresti eroa kiillegneissista . Ne ovat kuitenkin pieni-
rakeisempia ja siskltdvdt lisdksi vdhdn grafiittia ja vleensa ruostuneita rautakiisuja,
joista vleisimmin on viela magneettikiisu tunnistettavissa . Tavanomaisia, joskin
mddraltaan vahkisia ovat sekundaarinen muskoviitti ja ortoklaasiksi maaritetty kali-
maasalpa . Samoin kuin Tampereen lehden alueella, esim . Nokialla, voidaan naidenkin
liuskeiden katsoa edustavan alkuperaisia sapropelikerrostumia .

Kvartsiitit

Karttalehtialueella on Erajarven ja Kuhmalahden rajan tuntumassa ja Sahalahden
SE-kulmauksessa muutama useiden kilometrien mittainen kvartsiittijakso ja naiden
jatkeilla kiille- ja suonigneississa joitakin vahkisia kvartsiittivklikerroksia . Leveys-
suunnissaan ovat jaksot vain yhden paljastuman indikoimia ja leveimmillaan vain
pariksi kvmmeneksi metriksi arvioituja .

Samankin jakson puitteissa on kvartsiitin koostumuksessa vaihtelua . Puhtaimmil-
laan se sisaltaa 60 ° ;) kvartsia, 15-20 °,, plagioklaasia (An 21 3 ,,) ja kalimaasalpaa,
lisana muskoviittia, aktinoliittia seka aksessoreina joskus granaattia ja kummingto-
niittia tai rutiilia seka usein viela opaakkia, apatiittia, osittain kloriittiutunutta bio-
tiittia ja paikoin karbonaattia ja zirkonia .

Kvartsiitin rakenne vaihtelee klastisesta granoblastiseen ja suuntautumattomasta
liuskeiseen . Tavanomainen raekoko on 0,2-0,3 mm, pienimmillddn 0,1 ja uudesti-
kitevtvneimmissa muunnoksissa jopa 0,7 mm. Plagioklaasi on vleensa hyvin seri-
siittivtvnvttd, biotiitti, jos sitk on, paljolti kloriittiutunutta . Kalimaasdlpa on monesti
aivan kirkasta ja ilmeisesti kokonaan uudelleen kitevtvnvtta .

Kvartsiittijaksot esiintvvat samoissa horisonteissa diopsidigneissien ja kalkkikivi-
kerrostumien kanssa ja kertovat pitkasta ja rauhallisesta evoluutiovaiheesta .

Diopsidigneissit

Palkdneen, Kangasalan ja Saarioisten rajaliittyman S-puolisessa svvakivilajien
vmpkroimassd gneissijaksossa on eraiden kvartsiittisten pienten vdlikerrosten ohella
moos muutamia diopsidigneissivalikerroksia . Nami ovat pienempia ja vahemman
selvdsti kerroksellisia kuin esim . Vammalan karttalehden vastaavat muunnokset,
mutta lienevat silti alkuaan kalkkihiekkasedimenttejd, jotka liittvvat toisaalta kvartsiit-
teihin, toisaalta kalkkikivihorisontteihin ja kuuluvat pitkan rapautumisvaiheen ja
hitaan evoluution sedimentteihin . Kiven pdkmineraalina on kvartsi, jonka mdard
saattaa nousta vii 50 °, ;, :n . Anortiittirikasta plagioklaasia (An ; .., h „) on keskimadrin



30 °,, ja varitonta diopsidia 5--15 °- ;, . Yleisia aksessoreja ovat opaakki, titaniitti,
sarvivalke ja apatiitti . Rakenne on granoblastinen ja verraten suuntautumaton .
Raekoko on pieni, 0,1-0,2 mm O .

Kalkkikivet

Vastaavissa horisontaalisissa asemissa kuin kvartsiitit ja diopsidigneissit on kartta-
lehtialueella tavattu moos kalkkikivea . Koillisen kvartsiittijakson lantisella jatkeella
on Kuhmalahden Kivisalmen kvlassa pieni kalkkilouhos, joka on tunnettu jo 1700-
luvulla (Laitakari 1967) . Varsinainen kalkki on louhittu pois . Louhoksen reunamilla
on vahaisten kalsiittisten osueiden ohella diopsidirikasta karsikivea, joka 2-20 cm :n
paksuisin kerroksin vuorottelee kiilleliuskeen kanssa . Diopsidikarressa on diopsidin
lisaksi kalsiittia seka kvartsia, sarvivalketta ja anortiittirikasta plagioklaasia . Akses-
soreja ovat titaniitti, epidootti, tremoliitti seka plagioklaasin muuttumistulos seri-
siitti . Rakenne on granoblastinen, vleensa massamainen, mutta paikoin nakvv moos
vahaista suunnittuneisuutta . Raekoko on 0,5-1,0 mm.

Palkaneen NE-nurkkauksessa on useita valkeita kiteisen kalkkikiven lohkareita
tavsin asumattomassa ja tiettomassa seudussa . On todennakoista, etta lohkareet ovat
kulkeutuneet mannerjaan mukana Saarioisten kvartsiitin lantisella jatkeella olevasta,
mutta viela tuntemattomasta kalkkikiviesiintvmasta .

Vulkaaniset kivilajit

Muihin verraten on koko alueella svnnvltaan vulkaanisia kivilajeja huomattavan
vahan . Koostumukseltaan ne kaikki ovat emaksisia .

NW-nurkkauksen vahainen uraliittiporfvriittilinssi agglomeraattirakenteisine reu-
namuunnoksineen on tavsin analoginen Viljakkala-Teiskolehden (Simonen 1952, 1953)
S-reunan vastaavien kivilajien kanssa ja kuuluu ilmeisesti Tampereen pohjoispuoli-
seen abotniseen» liuskejaksoon .

Paaosa alueen vahaisista vulkaniiteista esiintvv tuffiittivalikerroksina gneisseissa .
Naiden ohuiden, vain harvoin hieman kookkaampien kerrostumien aines on grano-
blastista, liuskeista amfiboliittia, jossa joskus erottuu reliktista kerrosrakennetta .
Poikkeuksen tekee lansireunan vahainen metabasalttilinssi .

Paikoin nama kerrokset, samoin kuin osa granodioriittien amfiboliittisulkeu-
mista, esiintvvat breksiamaisina murskaleina, joiksi ne plastisia gneisseja vastustus-
kvkvisempina ovat hikunnoissa sarkvneet .

SYVAKIVILAJIT

Alueen maaraltaan pintakivilajeja vahaisemmat svvakivilajit sijaitsevat verraten
yhtenaisena osueena lounaiskulmauksessa . Lisaksi niita on lukuisina pienehkoina
intruusioina eri puolilla gneisseissa ja hieman laajempina alueina SE-kulmauksessa
ja N-reunamalla .

1 3
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Vallitsevat svvakivilajit ovat kvartsi- ja granodioriitteja porfvvrisine ja pvrok-

seenipitoisine muunnoksineen . Laajimmat graniitit sijaitsevat NE-kulmauksessa Era-

jarvella seka SW-osan svvakivialueella . Graniitteihin kuuluu tavanomaisen punaisen

ja tasarakeisen ohella karkearakeisia, porfvvrisia, apliittisia, pegmatiittisia ja harmaita

muunnoksia .
Emaksisimmat svvakivilajit hornblendiitista dioriittiin pvrokseenipitoisine muun-

noksineen sijaitsevat pienehkoina, joskin lukuisina muodostumina niin gneissi- kuin

svvakivivmparistossa .
Kokonaisuudessaan svvakivilajit muodostavat melko vhtenaisen sarjan emaksisista

happamiin. Niin emaksisissa kuin granitoidisissakin, vahankaan kookkaammissa

intruusioissa on emaksisempia osueita, jotka ilman jvrkkaa rajaa vaihettuvat happa-

mempiin. Tama antaa vaikutelman magmaattisesta differentiaatiosta . Kuitenkin on

alueen SE-kulmauksessa Luopioisissa ja N\k'-kulmauksessa Vesijarven N-puolella

niin koostumukseltaan kuin asultaankin granodioriittimaisia kivilajeja, jotka paikoin

sisaltavat nebuliittisia liuskejaanteita (kuva 7) ja joskus viela tunnistettavia kalkki-

konkreetioita osoituksena kiven liuskealkuperasta .

Emaksiset syvakivilajit

Emaksiset svvakivi-intruusiot vaihtelevat koostumukseltaan ultraemaks sista dio-

riittisiin ja usein niin, etta samassa muodostumassa liittvv emaksiseen vdinosaan

vahittaisina vaihteluina useita happamempia differentiaatteja .

Kuva 7. Nebuliittisia relikteja liuskesyntyises a granodioriitissa .
Ii . 7. Neb«liiic relics in granodiorite that derives from ,re'hi / .

Luopioincn, Holja .



Hornblendiittia on v-leensa joko verraten pienina muodostumina tai joidenkin
kookkaampien ydinosueina . Paamineraalia, sarvivalketta, on siina aina vii 70, useim-
miten 80-90 j, . Lisaaineksena on plagioklaasia (An.; 6 ,;) ja muutamissa tvvpeissa
poikkeuksellisesti vahan kvartsia . Kuhmalahden -Sahalahden rajalla seka Kangas-
alan Kirkkoharjun S-reunan muodostumissa on lisana hivenen hvpersteenia. Akses-
soreina ovat tavanomaisia kvartsi, ilmeniitti, titaniitti, zirkoni ja apatiitti seka muut-
tumistuloksina biotiitti, serisiitti, kloriitti ja joskus karbonaatti . Kivi on tnustahkoa,
suunnittumatonta, mirkorakenteeltaan granoblastista, ja keskimaarainen raekoko on
1,0--3,0 mm (kuva 8) .

Muutamin paikoin, runsaimmillaan Luopiosten Niemilcunnan kvlassa (x =
6805,26 y = 536,70), on hornblendiitissa tavattu jonkin verran rautakiisuja, pyrho-
tiittia ja pyriittia .

Gabrojen esiintymistapa on hyvin samanlainen kuin hornblendiittien, mutta niita
on alueella selvasti enemman . Ne jakautuvat hypersteenipitoisiin noriitteihin ja ta-
vanomaisiin gabroihin .

Noriittien mineraalikoostumuksen muodostavat plagioklaasi (An,,,-, p , 60 0 J,
hypersteeni (n. 30

	

sarvivalke ja joskus kvartsi seka aksessoreina apatiitti, opaakki,
zirkoni ja muuttumistuloksina serisiitti, biotiitti ja karbonaatti . Rakenne on hypi-
diomorfinen ja suunnittumaton . Keskimaarainen raekoko on pienehko, 0,5-1,0 mm.

Tavanomaiset gabrot poikkeavat noriiteista vain siina, etta plagioklaasia, An,, 55,

on noin puolet mineraaliaineksesta ja se antaa salomaisena kivelle ofiittisen leiman .

Kuva 8. Hypersteenipitoinen hornblendiitti . 14x, Nic .
I i . S . Hypersthene-hearittr hornblendite . 7-1x, Ni(.

Kangasala, Suorama .
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Kuva 9. Hypersteenipitoinen, otiittisrakentcinen dioriitti . 14x, Nic .
Fig . 9 . H_ypersthene-bearing ophitir diorite . l 4x, Nir . - .

PaIkanc, iso Arajarvi

Toisena paaaineksena on reunoiltaan biotiittiutunut sarvivalke ja lisana tavanornaiset
aksessorit .

Pvrokseenidioriitti asettuu emaksisten ja intermediaaristen svvakivilajien vaihet-
tumisrajalle . Vahaisina differentiaatteina sita voi tavata siella taalla, mutta selvemmin
alueellisina sita on todettu, tarkeimmat mainiten, Kangasalan Majaalahden seudulla,
Palkaneveden W-puolella Isokankaan-Kirpun alueella ja Palkaneen Isc-Arajarven
pohjoispuolella . Raekoon, rakenteen ja ulkonaon muutos edellisiin verraten on va-
hainen. Tosin niille on moroutuminen usein ominaista . Mikroskooppisesti on todet-
tavissa plagioklaasirnaaran vaheneminen ja An-pitoisuuden aleneminen . Kuitenkin
se antaa viela tallekin muunnokselle selvahkon ofiittisen rakenteen (kuva 9). Pyrok-
seenin koostumus vaihtelee hvpersteenista diopsidiin tai augiittiin, jotka vaihdellen
ovat reunaosiltaan muuttuneet sarvivalkkeeksi .

Kvartsi- ja granodioriitit

Vahaisin vaiheutturnin siirrvtaan edellisesta rvhmasta intermediaarisiin svvakiviin,

p\- rokseenipitoisiin, porfyvrisiin tai tasarakeisiin kvartsi- ja granodioriitteihin . Nama
muunnokset esiintyvat useimmiten toistensa vhteydessa samoissa intruusioissa . Naistd
emaksisintk edustavat orto- tai klinopvrokseenia sisaltavat kvartsidioriitit, jotka
naissa vaaleammissa kivilajeissa helposti erottuvat pvrokseenin niille antarnan ruseh-
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tavan varisavyn perusteella . Isompialaisina naita on tavattu Langelmaveden etelaosan
itapuolella Heposelan ja Pelisalmen vdlilla .

Kvartsidioriitti eroaa edellisistd olennaisimmin vain pyrokseenittomuutensa pe-
rusteella . Plagioklaasin madra on 30-45 °% ja An-pitoisuus n . 35 ° , . Kvartsimaara
vaihtelee 10-30 0 ,,, :iin . Lisana on sarvivalketta, joka vleensd on paljolti muuttunut
biotiitiksi ja tama edelleen kloriitiksi . Joskus siina on viela tunnistettavissa pyrok-
seenin pseudomorfooseja. Raekoko vaihtelee 0,5-1,0-2,0 mm :iin. Mirkoskoopissa
kivi on suunnittumatonta ja hypidiomorfista, mutta kvartsissa on kuitenkin tunnis-
tettavissa heikkoa aaltoavaa sammumista. Megaskooppisesti siina onkin erotettavissa
selvahkoa suuntausta. Koostumuksessa on vaihteluita, joista toiset viittaavat selvasti
trondhjemiittiseen suuntaan vaikka An-U) jaakin liian korkeaksi, toiset taas edustavat
valivaiheita granodioriitteihin .

Granodioriitit ovat koko karttalehtialueen vleisin syvakivilajirvhma . Siindkin on
tavanomaisen tasarakeisen lisdksi tavattavissa rusehtavia hvpersteenipitoisia seka
porfvvrisia muunnoksia .

Granodioriitteihin siirrvttaessa on plagioklaasin madra laskenut 25-35 °(', :iin ja
koostumus oligoklaasiin. Siind ovat mvrmekiittiset reunat ja vvohvkkeisten rakeiden
serisiittiyyty-neet keskustat yleisia . Kvartsia on 15-25 samassa mitassa sarvi-
valketta, joka tavallisesti on osittain biotiittiutunut ja tama edelleen kloriittiutunut .
On kuitenkin muunnoksia, joissa sarvivalke ja biotiitti ovat selvasti erilladn ja il-
meisesti molemmat primaarisia. Kivi on rakenteeltaan hypidiomorfisuutta tavoittele-
vaa, mutta reunavvohvkkeissa gneisseja vasten muuttuu rakenne granoblastiseksi ja
suunnittuneisuus voimistuu .

Porfyvrisissa rnuunnoksissa, joista niistdkin jotkut ovat vahaisen hvpersteenin
rusehtavaksi sdvvttdmia, on poikkeavia tyyppejd . Toisissa on asu lahinnk pienoispor-
fvvrinen, ja n . 6 x 10 mm :n kokoiset porfvroblastit ovat plagioklaasia . Varsinaisissa
porfvvrigranodioriiteissa sen sijaan on perusmassa tavanomaista granodioriittia ja
siina olevat runsaat hajarakeet (kuva 10) mikrokliinia . Taman ansiosta on kiven
modaalinen koostumus graniittinen, mutta kartalle se on merkittyv granodioriitin
pohjavarilla erotetuksi niista porfvvrisista kivista, joissa moos perusmassa on graniit-
tia .

Tampereen karttalehtiselityksessd (Matisto 1976) on jo viitattu Simosen (1960)
tulkintaan porfvyristen granodioriittien hajarakeiden autometasomaattisesta luon-
teesta. Samaan on kirjoittaja viitannut kirjoituksessaan porfyyristen granodioriittien
maasdlvista, joissa juuri taman lehden alueelta on esimerkki porfvroblastien muodos-
turnisesta vasta sitten kun pegmatiittijuonet jo ovat plastisesti lavistdneet padkivea
ja hajarakeita on muodostunut moos tahan pegmatiittiin (Matisto 1962) .

Graniitit

Kautta karttalehtialueen on graniittia lukuisina pienina, SVG'- ja NE-osissa hiernan
kookkaampinakin intruusioina niin gneisseissa kuin granodioriittisissa syvakivila-
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Kuva 10 . Porf1 - 'rinen granodioriitti . Nuolen pituus 10 cm .
Fig . 10 . Porp~jyritic granodiorite . Length of arrow 10 vii .

Kangasala, PeliniemiP

jeissa . Huomattavat madrat graniittia on lisaksi gneissien suoniaineksena . Mainittavia
ovat myos Erajarven ja Kangasalan pegmatiittiesiintymat ja Palkaneveden harmaa
graniitti .

Tavanomaisin graniittimuunnos on tasarakeinen ja punertava. Siihen liittyy siella
taalld seka variltakn etta raekooltaan poikkeavia muunnoksia . Naista selvimmin
oman tvyppinsa muodostavat Kangasalan keski- ja lounaisosien porfvyrigraniitti,
Erajarven apliitti-pegmatiittigraniitti, Kangasalan Varalan pegmatiitin isantakivi,
Aitoon karkeahko, punaruskea muunnos ja viela lahinna Palkaneella vleinen harmaa
graniitti .

Alueella pienina intruusioina tavanomainen tasarakeinen graniitti sisaltaa keski-
maarin 35 °-~ kvartsia ja saman verran mikrokliinia . Plagioklaasia (An, ,) on n . 25 0,,

ja lisana vahan biotiittia . Tavanomaisia aksessoreja ovat apatiitti, zirkoni ja opaakki .

Plagioklaasi on serisiittivtvnvtta, kalimaasalpa pertiittista ja hiotiitti osittain klo-
riittiutunutta . Rakenne on hvpidiomorfinen ja suunnittumaton, raekoko 1,0-3,0 mm .
Biotiittimaaran noustessa yli 5 °-~, muuttuu kiven vari harmahtavaksi ja rakenne hei-
kosti pilsteiseksi, kuten Erajarvella karttalehtialueen pohjoisreunan ja Langelmaella
koilliskulmauksen graniiteissa .

Erajarven ja Enonselan tuntumassa oleva graniitti on rakenteeltaan ja koostumuk-

seltaan vaihteleva. Sen itaosa on karkeahkoa, liuskeista muskoviittigraniittia, joka
kuitenkin paikoin vaihtuu apliittiseksi biotiittigraniitiksi . Se sisaltaa pilsteisyyden
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suuntaisia pahku- ja juonimaisia pegmatiittiosueita, joilla on vahittaiset vaihettumat
paakiveen . Lansiosa on paaasiassa karkeaa, massamaista musk oviittigraniittia, joka
sekin paikoin vaihettuu pegmatiitiksi . Naiden graniittien vmparist6alueella on pegma-
tiittijuonia ja pahkuja moos muissa syvakivissa ja liuskeissa . Taman alueen pegma-
tiitit jakautuvat vksinkertaisiin turmaliinipegmatiitteihin ja komlpeksisiin berylli-
ja litiumpegmatiitteihin (Volborth 1954, Vesasalo 1956a, Virkkunen 1964, Lahti 1974) .

Tasarakeista karkeampaa, savvltaan punaruskeata graniittia on vhtenaisimpina
osueina Kangasalan kaakkoisrajalla ja Luopiosten Aitoossa . Sen mineraalikoostumuk-
sen muodostavat kalimaasalpa (35-50 0,,,), kvartsi (20-30 ° ,) ja plagioklaasi (15--
20 %), ja sille antaa erikoisleimansa 5-15 °-(, :n sarvivalkepitoisuus. Plagioklaasi
(An,,,_,,) on samentunutta, kalimaasalpa pertiittista ja sarvivalke osin biotiittiutu-
nutta. Rakenne on hypidiomorfinen ja raekoko 2,0-3,0 mm, kalimaasalvalla joskus
jopa 5,0 mm . Tallaisessa graniitissa on Kangasalan Varalan pegmatiitti . Siina graniitti
muuttuu ensin apliitiksi . Edettaessa kohti pegmatiittia ilmaantuu tahan ikaan
kuin ofiittisesti asettuneita kookkaita biotiittilaattoja ennen kuin kivi muuttuu kar-
keaa kalimaasalpaa sisaltavaksi pegmatiittierkaumaksi, jonka vdin on kvartsia . Taalta
on aikoinaan louhittu maasalpaa, ja louhoksen seinamassa on tummia ortiittipitoisia
laikkuja (Aartovaara 1925, 1927, Lokka 1935, 1943, 1950, Vesasalo 1956h) .

Kuohenmaan vmpariston graniitissa alueen lounaiskulmauksessa on puolet ai-
neksesta kalimaasalpaa, loppu jakautuu lahes tasan kvartsin ja plagioklaasin (An, ;)
kesken. Tavanomaisin raekoko on n . 2,0 mm . Kangasalan keskiosissa ja isoillakin
aloilla Kuohenmaan graniittia on porfvvrista rnuunnosta. Siina on paikoin tasaisesti
jakaantuneina paralleelipipedimaisia mikrokliiniporfvroblasteja, joiden suurin lavistaja
on 1,0-2,0 cm . Kun perusmassa pysyttelee edella kuvatun graniitin kaltaisena ja
porfyroblastien maim on suurehko, on tama muunnos huomattavan kalimaasalpa-
rikasta. Mainittakoon, etta juuri tassa graniitissa sijaitsee Tampereen karttalehden
puolella mineraaliharvinaisuuksistaan tunnettu, nvkvaan hvlatty PvOronmaan peg-
matiittilouhos (Vesasalo 1956b, Vorma et . al . 1966, Siivola 1975) . Poikkeuksena
on lisaksi Sahalahden Lahdenkulman S-puolella tavattu leveahko pegmatiittijuoni,
jossa on joitakin vii desimetrin mittaisia piniittivtyneita kordieriittikasaumia ja naita
runsaammin useiden senttimetrien mittaisia muuttumattomia andalusiittikiteita .

Omalaatuista muunnosta alueen graniiteissa edustaa sen Iansiosassa ja eritoten
Palkaneveden tuntumassa esiintvva harmaa graniitti . Ulkonaoltaan se muistuttaa
paljon Kurun harmaata ja mvos tata on jossain maarin louhittu rakennus- ja monu-
menttikiveksi . Palkaneen kivi eroaa kuitenkin Kurun kivesta . Tassa on paamineraa-
lina kvartsi, toisena pertiittinen kalimaasalpa ja sitten lahes albiittinen (An, „) plagio-
klaasi . Molemmissa on muutama prosentti biotiittia. Kurun kivi (Matisto 1961 a,
1961 b) navttaisi ainakin moodinsa ja plagioklaasinsa perusteella olevan muita sika-
laisia tasarakeisia graniittimuunnoksia varhaisempi differentiaatti . Palkaneen harmaa
sen sijaan on alueen graniiteista happamin, ja sen on todettu monin paikoin leikkaa-
van juonina seka gneisseja ja granodioriitteja etta punaisen graniitin monia, mvos
pegmatiittisia muunnoksia .
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DIABAASIJUONET

Alueella on muutamia niin svva- kuin pintakivilajejakin jvrkdsti leikkaavia dia-
baasijuonia (kuva 11) .

Erajarven ja Langelmaveden tuntumassa olevat juonet ovat oliviinidiabaasia . Ne
ovat pienirakeisia, mikrorakenteeltaan ofiittisia ja koostuvat labradoriitista, augiitista
ja oliviinista (kuva 12) . Luonteenomaista niille ovat kookkaat, porfvvriset plagio-
klaasihajarakeet (Laitakari 1969) .

Karttalehtialueen W-reunalla emdksista intruusiota lavistdvd juoni on Tampereen
alueella tavanornainen metadiabaasi . Se koostuu vvohvkkeellisista plagioklaasiliistak-
keista (An, ; s ,;) ja vahvasti biotiittiutuneista sarvivdlkesaloista . Tavanomaisia akses-
soreja ovat kvartsi, zirkoni, titaniitti, apatiitti ja opaakki . Kivi on pienirakeinen ja
mikroskooppiselta rakenteeltaan ofiittinen .

RAKENNETTA JA STRATIGRAFIAA

Karttalehtialueen kallioperan ruhjevvohykkeet ja naiden rajoittamat lohkot ilme-
nevat selvasti alueen topografiassa notkelmina, svvanteina, seinamina ja vesistolin-
joina. Svvakivialueiden sarkvneisvys on verraten niukkaa ja saannotonta, liuskealu-
eilla sen sijaan huomattavan runsasta. Varsinkin alueen keskiosassa saattaa ilmiota
korostaa samansuuntainen mannerjaan muinainen liikuntasuunta, mutta ilmeista kui-
tenkin on, etta ruhjeet paaosaltaan seuraavat kiinteasti liuskeisuuden kulkusuuntia .
Lisaksi on niin maastossa kuin kartoilta helposti havaittavissa, etta svvakivilajien ja
liuskeiden kontaktilinjat hyvin vleisesti korostuvat topografiassa (kartta 1) .

Kiille- ja suonigneissivvohvke on hyvin intensiivisesti poimuttunutta. Liuskeisuu-
den kulkusuunnat, pohjansuunnat ja pvstvhktit kaateet vaihtelevat niin, ettd poimuun-
turnisen luonne ei kohtalaisista paljastumasuhteista huolimatta ole yksitviskohtaisesti
konstruoitavissa . Vaaka-asentoisen poimuakselin paasuunta seurailee kuitenkin suun-
tia W-F tai NNW-SSE ja jyrkahkot venymansuunnat navttavat enimmakseen asettu-
van kohtisuoraan poimuakselia vastaan .
Syvakivilajeissa on emaksisimmista aina dioriittiin asti vallalla hvpidiomorfinen

ja suunnittumaton rakenne, jos tosin eraat suurimmat intruusiot rajauksiltaan mvv6-
tailevat y-mpariston suuntausta . Kvartsi- ja granodi-)riitit sen sijaan ovat rakenteel-
taan granoblastisia ja eritoten kontaktivvohvkkeilla selvasti suunnittuneita .

Graniiteissa puolestaan ovat vallalla hypidiomorfiset ja massamaiset rakenteet,
ell i gneissien graniittista suoniainesta oteta huomioon . Lisaksi on varsinkin Era-
jarven pegmatiitti-apliittigraniitin ja Palkaneveden harmaan graniitin esiintvmisalu-
eilla runsaasti naiden graniittien muita kivilajeja leikkaavia juonia .

Liuskeet edustavat alueen vanhinta ainesta . Vain niiden vahainen luoteiskulmaus
kuuluu Tampereen pohjoispuoliseen eugeosvnkliinijaksoon . Muu osa vastaa Tarn-
pereen S-puolitse leviavaa gneissivvohvketta . Sille on luonteenornaista vulkaniittien



Kuva

	

Granitttipegmatiittia leiKkaava ouviinidiabaasijuoni .
11, An olivine diabase dyke cut! ,g,grani peon,atite .

E rajarvi .

Kuva 12. Ofittisrakenteiden uliviinidiabaasi . 31x, Nic. /l .
Fig . 12 . Ophitic olivine diabas . 31x, N!c .
Kuhmalahti, Nlattilan nicmi .
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niukkuus, mustaliuskevalikerrokset, muutamat, joskin ohuet kvartsiitti- ja kalkki-
kivijaksot seka konkreettioiden muodossa esiintvva kalkkipitoisuus . Nama ominai-
suudet viittaavat botnisia eugeosvkliiniliuskeita rahallisemmissa olosuhteissa muo-
dostuneisiin miogeosvnkliinisedimentteihin .

Vahaisista ernaksisista vulkaniiteista kuuluu N W-kulmauksen pieni uraliittiporfv-
riitti-agglomeraattilinssi Tampereen eugeosvnkliinimuodostu naan, muut ovat ohuina
valikerroksina gneisseissa tai sulkeurnina happamissa svvakivilajeissa .

Syvakivilajit muodostavat lahes vhtenaisen differentiaatiosarjan hornblendiiteista
pegmatiittijuoniin . Poikkeuksen tekevat kuitenkin eraat gneissien vhteydessa tavatut
muunnokset, jotka erehdvttavasti ovat karkeahkojen, heikosti suunnittuneiden gra-
nodioriittien kaltaisia, mutta jotka valivaiheita seuraten ovat osoittautuneet alkupe-
raltaan rapautumissedimenteiksi .

Muutamissa granodioriitin voimakkaasti liikkuneissa ruhjeissa, esim. Hauhon ja
Luopioisten rajavvohykkeella Arajarvella, on termaalisena muuttumistuloksena lau-
montiittia (Eskola 1960) .

TALOUDELLISIA AIHEITA

Alueen kallioperan nvkvaan tunnetut taloudelliset aiheet eivat juuri viittaa hvvaksi-
kavton mahdollisuuksiin . Fraat niista kuitenkin ansaitsevat mielenkiintoisuutensa

vuoksi maininnan .
Palkaneveden Luikalan saaresta, Yli-Mikkolan talon NW-puolisesta kalliosta

(x = 6808,94 .% = 519,60) lovsi silloinen vlioppilas Eero Pokki kartoitustvon vhtev-
dessa metallista kultaa . Lovtopaikka sijaitsee mustaliuske- ja tuffiittivalikerroksia
seka harmaan graniitin juonia sisaltavassa suonigneississa . Kivessa on hvdrotermisia,
kvartsia, albiittia, prehniittia, kalsiittia ja analsiittia sisaltavia rakojuonia, joista vh-
dessa oh n. 30 cm:n pituudelta, sentin verran koholla kiven pinnasta ja kvmmenkun-
nan sentin svm-vteen ulottuvana, n . 0,1 mm:n vahvuista, hieman repaleista kulta-
levva. Geologisen tutkimuslaitoksen malmiosaston alueella suorittarnat lisatutkimuk-
set . osoittivat esiintvmalla olevan lahinna rariteettiarvoa (gtl :n vuosikertomus 1962) .

Kiille- ja suonigneisseissa on siella taalla todettu vahaisia maaria rikki- !a /'tai
magneettikiisua, jotka kallioiden pintaosissa, eritoten metamorfisissa mustaliuskeissa,
nakvvat vain ruosteisuutena . Mvos aikaisemmilta ajoilta on alueelta tiedossa joitakin
vksittaisia hajahavaintoja malmimineraalien esiintvmisesta (Laitakari 1967) .

Muita mielenkiintoisempi on Luopioisten Niemikunnan magneettikiisupitoinen
ultraemaksinen intruusio (x ~ 6805,26 v -= 536,70) . Tosin se on kooltaan pieni ja
pitoisuudeltaan riittamaton, mutta se edustaa samaa tvvppia kuin Kylmakosken ja
Tvrvaan nikkelimalmit ja muutamat analogiset malmiaiheet tassa samassa Tampereen
etelapuolisessa, » prebotnisessa» gneissijaksossa .

Kuhmalahden Kivisalmen pienella, jo 1700-luvulla tunnetulla, loppuun louhitulla

kalkkikivilinssilla (Laitakari 1967 lisaviitteineen) seka Palkaneen NE-kulmauksesta
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kartoitusty-on yhteydessa lovdetvilla kalkkikivilohkareilla on enemman sedimentti-
fasieksellista kuin taloudellista merkitvsta .

Vuosisadan alkupuolella loytvneet .Erajarven ja Kangasalan pegmatiitit olivat pit-
kaan, vilkkaimmillaan 30-luvulla, louhinnan kohteina, mutta viimeisissakin taukosivat
toot kannattamattomina 60-luvun puolivaliin mennessa (Luoto 1967, Lahti 1974) . Lou-
hinnan paakohteena oli kalimaasalpa, joissain maarin moos kvartsi . Lisaksi on eraista
Erajarven pegmatiiteista saatu useita kvmmenia tonneja beryllia ja kvmmenia kiloja
tantaliittia . Taloudellisen antinsa lisaksi ovat Erajarven pegmatiitit tulleet kuuluisiksi
lukuisista mine raalih a rvinais uu ks is taan (Volborth 1954, Lahti 1974, Vesasalo 1956a,
Virkkunen 1964) ja Kangasalan Varalan louhos mm . ortiittimineraaleistaan (Aarto-
vaara 1925, 1927, Lokka 1935, 1950, Vesasalo 1956b) .



Summary

PRt CAMBRIAN ROCKS OF THE KANGASALA MIAP-SHEET AREA

Introduction

The area covered by the map-sheet is located in Sam' Finland, east of the town of
Tampere. Its Precambrian bedrock belongs entirely to the Svecokarelian orogenic
belt (Simonen 1971) although in the classic division by Sederholm (1897) it was
included in the Prebothnian formation, with the exception of some minor Bothnian
schists in the northwestern corner of the area .

The area is occupied predominantly by mica and veined gneisses whose diverse
characteristic features together with the scarcity of metavolcanites suggest that they
are products of miogeosynclinal sedimentation during slow evolution .

Most of the coherent plutonic rocks that are younger than the schists are located
in the southwestern corner of the area, where they form a fairly continuous series
from peridotites to granites . The granitoids, particularly the members of the granodio-
rite group, predominate . Not only are the granites marked by diversity, but they
also contain several pegmatite occurrences that are famous for their rare minerals .

The area includes a metadiabase dyke that crosscuts the mafic plutonic rocks .
In the northeastern corner some younger dykes of olivine diabase have been noted
that are younger than all the other rocks .

Schists

The schists deriving from weathering sediments have been largely metamorphosed
into mica and veined gneisses by orogenic movements . Consequently, they have
lost their primary structural features, so much so that well-preserved features are
only visible in the coarse-grained greywacke intercalations. The veins in the veined
gneisses are granitic in composition and mainly arteritic in origin although venitic
veins are locally encountered that derive from the schist itself through the action of
metamorphic differentiation .

Both schists are characterised by black schist and tufftic intercalations, as well
as by numerous epi- and syngenetic calcareous concretions . Owing to the slow evo-
lution the sediments have had time to undergo selective sorting . Hence, quartzitic
or quartz-rich layers are encountered locally in the same stratigraphic horizons
together with limestone lenses and diopside gneisses . Clay-rich sediments are repre-
sented by some kinzigitic gneiss portions .



Plutonic rocks

Crosscutting and contact relations show that the plutonic rocks are younger than
the schists . The former occur as minor intrusives throughout the schists, but as
more coherent and large bodies especially in the southwestern and southern parts
of the area . The plutonic rocks form a fairly continuous series from pcridotites to
granites, and except for the latter they also contain pyroxene-bearing varieties .

The ultramafic varieties, gabbros and norites are seldom homogeneous . They
contain several differentiates and tend to occur in the rocks of the quartz diorite and
granodiorite series as a crystallisation nucleus grading into more silicic variants .
Similar phenomena can also be observed in the predominant granitoidic plutonic
rocks, which also include equigranular and porphyritic variants . All of these refer
to magmatic differentiation . In the northwestern and southeastern corners of the
area, however, there are granodiorites that contain nebulitic remnants of schists as
well as some still recognisable calcareous concretions indicating that these rocks
were derived from schists through metamorphic processes .

Although rare, the granites of the area exhibit widely diversified composition .
Several pegmatites, from which feldspar and to some extent also beryl and tantalite
used to be extracted, are associated with the aplitic variants in the northeastern corner
and the equigranular varieties in the southwestern corner (Volborth 1954 ; Lokka
1935, 1950; Vorma, 1966 ; Siivola 1975) . A further peculiarity is the fine-grained and
equigranular grey granite south of the centre of the area, Which, younger than the
others, has been noted to crosscut the pegmatites of the other granites as well .

Tectonics

The bedrock of the area is broken into blocks bordered by fracture lines (Map 1)
that are visible in the terrain and topography as valleys, steep slopes and waterways ;
these fractures follow the contacts of plutonic and sedimentary rocks, but in the
latter, also the strike of schistosity .

The mica and veined gneisses have undergone intense folding and many of the
plutonic intrusives have elaborated their tectonic trends . At the same time orogenic
movements have granulated the larger grains and brought about the recrvstallisation
of the fine-grained material, and thus the primary structures are only locally recognis-
able as minor relics .

The mafic plutonic rocks have generally preserved their idiomorphic and massive
structure. The synkinematic plutonic rocks of the granodiorite series and particularly
their contact zones are distinctly granoblastic and orientated . The orientation is
naturally best developed in the granodioritic varieties that derive from schists . Most
of the late orogenic tend to be fairly massive, with subidiomorphic texture .

Laumontite, brought about by thermal alterations, has been observed in some
fractures in granodiorite .
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Karttalehtialueen kallioperan
ruhjelinjat ja lohkot ilmakuvien,
topografikarttojen seka maasto-
havaintojen mukaan .

Fractures and blocks in the map
sheet area according to aerial photos,
topographic maps and field
observations.
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Map 1

Kallioperakartan selitys, 2141 Kangasala
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