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The Alajarvi and Evijarvi I : 100 000 map-sheet areas are situated in
southern Pohjanmaa, western Finland . The map-sheet areas lie entirely within
the easternmost part of Paleoproterozoic Svecofennian schist belt close to the
western margin of the Central Finland granitoid complex .

Among supracrustal lithologies turbiditic metagreywackes and pelites
dominate . Primary sedimentary structures are preserved, especially among the
more coarse grained greywacke schists in the eastern and middle parts of the
map-sheet areas but gneissose and migmatitic features become more common
to the west and southwest and in proximity to the Paalijarvi granodiorite in the
eastern part of the Alajarvi map-sheet area . Round, elongated, and often layer-
like calc silicate concretions are common and randomly distributed throughout
the greywacke schists .

Metavolcanic rocks together with skarns and black schists, as well as
carbonate rocks in the eastern part of the Alajarvi map-sheet area, occur as long
narrow zones within metal-re)wackes . Pillow lava structures are found in almost
all of these units but pyroclastic and resedimentary features predominate,
especially in the western part of the Alajarvi map-sheet area and eastern and
middle parts of the Evijarvi map-sheet area . The metavolcanic rocks are mostly
low- and medium-K tholeitic basalts, basaltic andesites, and andesites . and are
rather variable in their tectonomagmatic affinities, although none show distinct
arc characteristics .

The rocks have been multiply deformed, with most intense deformation
coinciding with the climax of the regional amphibolite facies metamorphism .
Based on metapelite parageneses some increase in the metamorphic grade
occurs from the east toward the west and southwest such that high grade
conditions were attained in the westernmost and southwestern parts of the area .
In the eastern parts of the Evijarvi map-sheet area, the porphyroblasts in
metapelites are staurolite and garnet, while in the central parts of the map area
muscovitic pseudomorphs with traces of relict andalusite occur . In the western
parts of the area potassium feldspar and sillimanite form porphyroblasts in
metapelites .

The platonic rocks of the map-sheet areas are syntectonic and the earliest
intrusions were emplaced prior to or during the main stage of deformation . The
Veteli and Paalijarvi granodiorites and probably the granodiorites in central
and south-eastern parts of the area are these older ones . The slightly younger are
wide spread pegmatitic granites, and small tonalitic intrusions (age 1883 ±6 Ma)
in the western part of Evijarvi area, and probably also the porphyritic granite
in the southernmost part of the area . Geochemically . the tonalites and `erano-
diorites show I-type affinities, but the pegmatitic granites and porphyritic
granite show rather S-type and A-type characteristics .



An allochthonous unit of Mesoproterozoic sandstone and silty claystone
some 18 m thick has been preserved within a ring graben related to the
Lappajarvi impact crater . It is underlayed by a ca . 40 m thick gradationally
weathered zone of Paleoproterozoic mica schists .

The Lappajarvi meteorite crater (age 77 .3 Ma) in the centre of the map-
sheet areas is rather deeply weathered, and has been filled with thick Quaternary
glacial sediments . Beneath these the crater is characterized by concentrically
arranged rocks recording shock phenomena . The centermost and topograph-
ically highest area inside the crater, in and around the Karnansaari island, is
occupied by impact melt rock or karnaite . This is both underlain and surround-
ed by suevite or impact breccia containing impact glass spatters . The suevite
gradually changes downward and outward from the center of crater to
allochthonous and then autochthonous impact breccia, and finally to un-
shocked rocks of the target area .

The text is in Finnish, with figure and table captions and a summary in
English .
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rock. metamorphic rocks, plutonic rocks, sedimentary rocks, physical proper-
ties, chemical composition . structural geology, meteor craters, Cretaceous,
Proterozoic, Alajdrvi, Evijarvi . Lappajarvi, Finland

Mark us Vaarina
Geological Surree of Finland
P.O . Box 96
FIN-02151 LSPOO
FINLAND

Fredrik Pipping
Co rskog
FIN-02580 S11 7 NTIO
FINLAND

F-mail.markus.rcuumaC ; .vf .fi

ISBN 951-690-683-4

Vanunalan Kirjapaino ON 1998



Vaarma, Markus ja Pipping, Fredrik 1997 . Alajarven ja Evijarven kartta-
alueiden kalliopera. Summary : Pre-Quaternary rocks of the Alajdrvi and
Evijdrvi map-sheet areas . Geological map of Finland 1 : 100 000. Explanation
to the Maps of Pre-Quaternary Rocks, sheets 2313 Alajhrvi and 2 314 Evijarvi .
83 sivua, 16 kuvaa ja 5 taulukkoa .

Alajarven ja Evijarven kartta-alueet sijaitsevat Etela-Pohjanmaalla enti-
sessa Vaasan Iaanissa, nykyisessa Lansi-Suomen Iaanissa . Kartta-alueetsisaltyvat
kokonaisuudessaan paleoproterotsooiseen svekofenniseen Pohjanmaan liuskejak-
soon ja sijoittuvat sen itaosaan melko lahelle Keski-Suomen syvakivialueen
lantista kontaktrvyohyketta .

Vallitsevina kivilajeina koko kartta-alueella ovat paaasiassa turbidiittiset
peliittisista karkean psammiittisiin vaihtelevat kiilleliuskeet, grauvakkalius-
keet ja gneissit . Primaariset sedimenttirakenteet ovat paikoin melko hyvin
sailyneet etenkin karkeampien grauvakkaliuskeiden yhteydessa kartta-aluei-
den ita-ja keskiosista, kun taas gneissimaiset ja migmatiittiset piirteet yleistyvat
lansi-ja lounaisosissa seka paikoin Alajarven kartta-aleen itaosissaPaalijarven
granodioriitin ymparilla . Metagrauvakka sisaltaa harvakseltaan vyohykkeel-
lisia, muodoltaan pyoreahkoja, usein pitkulaisia ja paikoin myos valikerros-
maisia karsikonkreetioita . Ne ovat yleisia koko kartta-alueella .

Metavulkaniitit, karsikivet ja mustaliuskeet seka Alajarven kartta-alueen
itaosassa lisaksi karbonaattikivet, ovat keskittyneet pitkiin kapeisiinjaksoihin .
jotka ovat valiosueina metaerauvakoissa . Tyynylaavarakennetta on tavattu
lahes jokaisesta jaksosta, mutta pyroklastiset ja uudelleenkerrostumispiirteet
oval vallitsevia etenkin Alajarven kartta-alueen lansiosan ja Evijarven kartta-
alueen ita- ja keskiosan jaksoissa . Koostumukseltaan metavulkaniitit ovat
enimmakseen alhaisenja keskimaar .iisen K-pitoisuuden tholeiittisia basaltteja,
basaittisia andesiittejaja andesiitteja . Niiden tektonomagmaattisessa luonteessa
on vaihtelua, mutta tyypillista on yleensa vulkaanisten kaarten luonteen
puuttuininen .

Deformaatio on ollut alueella monivaiheinen ja sen kulminaatio osuu
suunnilleen yksiin alueellisen inetamorfoosin huipun kanssa, mika on tapah-
tunut paaasiassa amfiboliittifasieksen tai keskiasteen fasieksen olosuhteissa .
Metapeliittien mineraaliseurueiden perusteella metamorfoosin ante on kohon-
nutalueen itaosista kohti lanttajalounastaja on saavuttanut siella Iahes korkean
asteen olosuhteet . Evijarven kartta-alueen itaosissa metapeliittien porfy-
roblasteina on stauroliittia ja granaattia . Alueen keskiosista nama puuttuvat, ja
tilalla on andalusiitin muskoviittisia pseudomorfeja . Alueen lansiosissa porfy-
roblasteina esiintyvat kalimaasalpa ja sillimaniitti .

Kartta-alueiden svvdkivet o\ at svntektonisia . Vanhinunat niista asettuivat
paikoilleen viimeistaan deformaation kulminaatiovaiheessa . Naita edustavat
Vetelin granodioriitti Evijarven kartta-alueen pohjoisosassa ja Paalijarven
granodioriitti Alajarven kartta-alueen itaosassa seka mahdollisesti myos Ala-
J rven kartta-alueen keski- ja kaakkoisosien granodioriitit . Edellisia hiernan
nuorempia oval laaja-alaisesti esiinty\at pegmatiittiset graniitit ja Evijarven
kartta-alueen lansiosan pienet tonaliittiset intruusiot tiled 1883±6 Ma) sekii



mahdollisesti myos porfyyrinen graniitti Alajarven kartta-alueen etelaosassa .
Geokemialliselta luonteeltaan tonaliititjagranodioriititovat I-tyyppia . kun tags
pegmatiittiset graniitit ja porfyyrinen graniitti sisaltavat S-tyypin ja A-t\ ypin
piirteita.

Mesoproterotsooista hiekkakivea ja saviliusketta on sailynyt Lappajarven
meteoriittikraatterin rengasvajoaman taytteen5 noin 18 m :n paksuisena muo-
dosturnana . Sen ally on noin 40 m paksu rapauma, joka vaihettuu alaspain
rapautumattomaksi paleoproterotsooiseksi kiilleliuskeeksi .

Lappajarven meteoriittikraatteri (ika 773 Ma) sijaitsee kartta-alueiden
keskellii . Se on melko syvalle kulunut ja yleensa paksujen maakerrosten
tayttama . Impaktisyntyiset kivilajit oval impaktilaava eli karnaiitti . sueviitti ja
impaktibreksiat . KSrnaiittia esiintyy vain kraatterin keskustassa Karnansaaren
alueella. Sen ally ja ymparilla on lasiraiskalepitoista breksiaa eli sueviittia,joka
edelleen alaspain ja kraatterin keskustasta ulospiin vaihettuu ensin allokto-
niseksi ja Bitten autoktoniseksi impaktibreksiaksi ja lopulta ehjiksi ymparist6n
kivilajeiksi .

Teksti on suomen kielell5 . Tiivistelmd\
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Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojcn selitykset 1 : 100 000, lehdet 2313 ja 2314
M01-us Vaar na ja Fre(I,' X Pl~)JW '

ALUE JA TUTKIMUSVAIHEET
Alajarven ja Evijarven kartta-alueet sijaitsevat Etela-Pohjanmaalla entises-

sa Vaasan laanissa, nykyisessa Lansi-Suomen laanissa . Vanhan kivilajikartan,
lehti B3 (Saksela 1934) . mukaan kartoitusalue kuuluu Etela-Pohjanmaan supra-
krustiseen liuskealueeseen, joka on osa varhaisproterotsooista svekofennista
liuskevyohyketta (Simonen 1980) . Alajarven kallioperakarttalehden (2313)
alueeseen sisaltyy osia Alajarven, Lapuan ja Kauhavan kaupunkien, seka Lap-
pajarven, Vimpelin ja Lehtimaen kuntien alueista . Evijarven kallioperakartta-
Iehti (2314) kattaa osia Evijarven, Lappajarven, Kortesjarven . Pietarsaaren
maalaiskunnan, Kruunupyyn, Vetelin ja Vimpelin kuntien seka Kauhavan kau-
pungin alueista .

Kartoitusalue on morfologialtaan Pohjamnaalle tyypilliseen tapaan alavaa,
suhteellisen tasaista suomaastoa . josta kohoaa matalia, pitkulaisia, yleensa
luode - kaakkosuuntaisia drumliinimaisia moreeni- ja soraharjanteita, jotka
siella taalla leviavat melko laajoiksi kankaiksi . Oman lukunsa alueen morfo-
logiaan antaa Lappajarven meteoriittikraatteri, joka laakeana kattilamaisena
painanteena sijoittuu Alajarven ja Evijarven karttalehtien rajalle . Kraatterin
reunavalli on viela nykyaankin erotettavissa hieman ymparistoaan ylemmdksi
kohoavien makien kaarimaisina ketjuina, jotka muodostavat lakes yhtenaisen
topografisen kohouman Lappajarven altaan ymparille .

Kallioperan paljastuneisuus on niukkaa ja epatasaisesti jakautunutta . Parhai-
ten oval paljastuneet alueen koillis- ja kaakkoisosien pegmatiittiset graniitit
ja lansiosan tonaliittipahkut . Ne kohoavat hyvin paljastuneina komeina kal-
lioina noin 5 - 20 metric ymparistoaan korkeammalle . Toisaalta alueen pohjois-
reunalla oleva Vetelin granodioriitti ei ole paljastunut lainkaan . Alajarven
alueen paljastuneisuus on myos vahaista erityisesti karttalehden keski- ja
kaakkoisosissa, mutta muualla paljastuneisuus on yleensa riittavaa antamaan
melko hyvan kuvan kallioperan luonteesta . Suprakrustisten kivien alueilla
paljastumat ovat pienia ja matalia ja esiintyvat useimmiten matalina selanteina
harjanteiden reunamilla suon laidan tuntumassa . Niiden koko vaihtelee parista
neliometrista muutamaan kymmeneen neliometriin . Paikoin ruopatuissa joki-
uomissa nama kivet paljastuvat melko hyvin, kuten Raisjoessa ja Valijoessa .

Lappajarven kraatterialtaan alueella paljastuneisuus on erityisen niukkaa,
silly pehmeina ja herk isti rapautuvina kivilajeina impaktisyntyset kraatterin
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taytteet ovat syvalle kuluneita ja siten paksujen, paikoin jopa kymmenien
metrien paksuisten maakerrosten peittamia . Vain kovaa ja paremmin kulutusta
kestavaa karnaiittia on paljastuneena parissa paikassa Karnansaaren koillis- ja
luoteisrannoilla .

Aikaisempia tutkimuksia, jotka koskevat varsinaisen liuskealueen geologi-
aa, on julkaistu kohtalaisen niukasti . Makinen (1916) kasittelee laajasti Keski-
Pohjanmaan geologiaa julkaisussaan "Oversikt av de prekambriska
bildningarna i mellersta Osterbotten i Finland" . Vaasan kivilajikartan B3 on
laatinut Saksela (1934) . Selityksen karttaan on koonnutja toimittanut A . Laita-
kari (1942) . Saksela itse (1935) on kasitellyt alueen geologiaa ja erityisesti
alueen suurrakenteita tutkielmassaan "Uber den geologischen Ban Sud-
Ostbothniens" . Metzger (1954 ja 1959) on kuvannut Kotakankaan kalkkikivi-
esiintyman geologiaa ja Paalijarven pyorean . monin paikoin vahvasti migma-
tiittisen granodioriittialueen luonnetta . Marmo (1960) on tutkinut musta-
liuskeita eri puolilla Suomea ja kasittelee myos Pohjanmaan mustaliuskeiden
petrologiaa . Lehtinen (1983) on kuvannut Pohjanmaan Jarviseudun kallioperaa
ja antaa lyhyet seikkaperdiset kuvaukset alueen vallitsevista kivilajeista .

Lappajarven meteoriittikraatteri on sen sijaan ollut 1970-luvulta lahtien
suuren tieteellisen mielenkiinnon kohteena . Niinpa siita saatuja tutkimustu-
loksia, jotka kasittelevLit impaktimuodostuman mineralogiaa . petrologiaa,
petrofysikaalisia ominaisuuksia, geofysiikkaa, paleomagnetismia, rakennetta
ja stratigrafiaa . geokemiaa, ikaa ja isotooppisuhteita, on tahdn mennessa jul-
kaistu noin 50 :ssa tieteellisessa kirjoituksessa . Joitakin niista referoidaan
tuonnempana Lappajarven meteoriittikraatterin geologiaa kasittelevassa lu-
vussa .
GTK :n (Geologian tutkimuskeskuksen) malmiosasto on tehnyt Alajarven ja

Evijarven kartta-alueilla malminetsintaa seka siihen liittyvaa kartoitusta ja
syvakairausta. Naista tutkimuksista on olemassa julkaisemattomia raportteja,
jotka asiasta kiinnostuneet voivat jaljittaa ja saada kayttoonsa GTK :n infor-
maatiotoimiston yllapitamien RAPGEO- ja LOPPI-tietokantojen valityksella .

Kallioperakartoitus tehtiin Alajarven karttalehdella (Pipping 1979) kesina
1971 - 1974 ja siina olivat mukana Kari A . Kojonen, Tauno Tirronen, Nils
Holmgren ja Ragnar Tornroos . Kenttatyot Evijarven karttalehdella tehtiin ke-
sina 1973 ja 1978 - 1981 ja niihin osallistuivat kirjoittajien lisaksi tutkimus-
apulaiset Kari A. Kinnunen, Karita Juutilainen, Merja Makela ja Sari Gronholm .
Kenttatoita johti kallioperaosaston geologi FL Fredrik Pipping . Havainnoi-
nissa sovellettiin kallioperaosaston yleista kaytantoa ja kartoitusohjeita
(Laitakari & Matisto 1974) .

Alueelta koottujen kivinaytteiden petrofysikaaliset mittaukset tehtiin
GTK :n geofysiikan osastolla . Kallioperan rakenteiden ja kivilajirajojen tulkin-
taan kaytettiin GTK :n tuottamista geofysikaalisista matalalentokartoista
aeromagneettisia totaali-intensiteetti- ja residuaalianomaliakarttoja seka aero-
sahkoisia amplitudikarttoja . Petrofysikaalisista mittaustuloksista kaytettiin
suskeptibiliteetti- ja remanenssiarvoja naiden karttojen tulkinnan apuna .
Ritva Forsman on puhtaaksipiirtanyt Alajarven karttalehden ja digitoinut
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Evijarven karttalehden . Liisa Siren on puhtaaksipiirtanyt taman selityksen
karttakuvat ja Jarmo Kohonen on nykyaikaisten ATK-teknisten kuvankasit-
telyohjemien avulla visualisoinut kuvan 1 sisaltaman geoinformaation . Se-
lityksessa kaytetyt ohuthieet, geokemialliset analyysit ja mineralogiset tutki-
mukset on tehty GTK :n laboratorioissa . Matti Vaasjoki ja Olavi Kouvo ovat
tehneet ianmaarityksia kartta-alueiden syvakivista ja antaneet lisaksi niin
suullista kuin kirjallistakin tietoa ikatulosten tulkinnan avuksi . Ilkka Laitakari
ja Tapio Koistinen ovat toirnittaneet karttojen ennakkotarkastuksen . Pekka
Pihlaja ja Yrjo Pekkala ovat ennakkotarkastaneet selityksen tekstin . Lisaksi
Martti Lehtinen tarkasti Lappajarven meteoriittikraatteria kasittelevat osat,
seka Juha Korhonen, Heikki Saavuori ja Risto Puranen kivilajien petro-
fysiikkaa kasittelevan osan . Peter Sorjonen-Ward teki englanninkielisten osien
kielen tarkastuksen ja Stiina Seppanen selityskirjan taiton .

Kaikille edella nimelta mainituille ja muille nimelta mainitsemattomille,
jotka ovat osallistuneet aineiston keraamiseen, kasittelyyn tai muokkaamiseen,
haluamme esittaa parhaimmat kiitokset yhteistyosta .

Tassa selityksessa pyritaan antamaan yleiskuva kartoitusalueen kivilajien
petrologiasta ja esitetaan kasitys suprakrustisten kivien rakenteesta ja strati-
grafiasta seka syvakivien tektonisesta asemasta . Lisaksi kasitellaan Lappajar-
ven meteoriittikraatterimuodostumaa .

Espoossa 10. lokakuuta 1996

	

Markus Vaarrna ja Fredrik Pipping
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KALLIOPERAN YLEISPIIRTEET

Pohjanmaan liuskevyohykkeen valtakivilaji on metagrauvakka . Makinen
( 1916) on nimittanyt sita plagioklaasigneissiksi ja todennut, etta siita puuttuu
kalimaasalpa lahes taydellisesti . Hanen mukaansa kivi on syntynyt veteen
kerrostuneesta, paaasiassa fysikaalisesti rapautuneesta vulkaanisesta
materiaalista. Saksela on nimittanyt kivea biotiitti-plagioklaasigneissiksi .
Hanen mukaansa se on alkuperaltaan normaalia epikontinentaalisedimenttia,
mutta koostuu osaksi myos tuffiittisesta materiaalista (Saksela 1935, Laitakari
1942) .
Suprakrustiseen vyohykkeeseen sisaltyy pitkina kapeina valiosueina

metavulkaniittijaksoja, jotka koostuvat etupaassa emaksisesta materiaalista
(kuva I) . Siella taalla tavataan melko hyvin sailyneina seka laavarakenteita
etta pyroklastisia primaarirakenteita . Metavulkaniittijaksojen yhteydessa on
myos mustaliuskeita . karsikivia ja karbonaattikivia (kalkkikivia) joko
valiosueina tai muodostumien reunamilla .

Metavulkaniittijaksot tulevat selvasti esiin voimakkaina positiivisina ano-
malioina aeromagneettisilla (kuva lb) ja aerosahkoisilla matalalentokartoilla,
joita hyvaksi kayttaen ne on karttaan piirrettykin . Pitkasalon alueella on kaksi
suhteellisen voimakasta anomaliaa, joista ei ole tavattu mitaan merkkeja meta-
vulkaniiteista . Samoin Raisjoen ja Isokylan jaksojen valissa on kaksi voi-
makasta kapeaa anornaliaa, joiden aiheuttajasta ei ole mitaan kivilaji-
havaintoja. Siksi ne on kartalla esitetty vain sahkoisena ja magneettisena
a noiialiana .

Seuraavissa kivilajikuvauksissa kasitellaan yhtend kokonaisuutena sita
suprakrustisen vyohykkeen osaa, joka on alkuperaltaan sedimentogeenista siis
metagrauvakoita ja kiilleliuskeita . Metavulkaniitit, mustaliuskeet . kiisulius-
keet ja karsikivet kuvataan yleisina kivilajeina ja tarvittaessa esitetaan eri
jaksojen tyypilliset erot . Metavulkaniittijaksot Evijarven karttalehdella oval
lannesta itaan Ahon jakso . Raisjoen jakso . Isokylan jakso . Patanan jakso,
Heikkilan jakso ja Kampelinkallion - Sillanpaan - Pulkkisen jakso, seka Ala-
jarven karttalehdella Kramsun jakso Lappajarven lansipuolella ja Loilunnevan
ja Kotakankaan jaksot sen itapuolella . Syvakivet Evijarven karttalehdella oval
Vetelin granodioriitti . Kalliokankaan (Monkin itapuolella), Aukeannevan-
kankaan (Monkin etelapuolella), Purmojarven ja Suolinevan tonaliittipahkut
seka Alajarven karttalehdella Ylipaan - Isonniemen . Kaartusenjarven, Paali-
jarven ja Palokankaan granodioriitti-intruusiot ja karttalehden etelaosassa ole-
va Saukonkyliin porfyyrinen graniitti . Pegmatiittia ja pegmatiittista graniittia
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1 a)

Kuva 1 . Alajarven (2313) ja Evijarven (2314) kartta-alueet . a : Yksinkertaistettu kivilajikartta,
johon on merkitty ikanaytepaikat (vihreat pisteet ; Kalliokangas, Purnojarvi ja Paalijarvi),
kemiallisten analyysien naytteenottopaikat (ympyrat, joissa naytenumero ja taulukkonumero),
valokuvien ottopaikat (neliot, joissa kuvanumero) ja Lappajarven kraatterialueen syva-
kairauspaikat (DH301-304) . Merkkien selitys : 1) Metagrauvakkaa, kiilleliusketta ja kiil-
legneissia ; 2) Mafista tai intermediaarista metavulkaniittia ; 3) Karsikivea tai kalkkikivea ;
4) Mustaliusketta ; 5) Granodioriittia ja tonaliittia ; 6) Porfyyrista graniittia ; 7) Pegmatiittia
ja pegmatiittista graniittia ; 8) Hiekkakivea ; 9) Sueviittia ja impaktibreksiaa ; 10) Karnaiittia e1i
impaktilaavaa ; 11) Shokin breksioimia ympariston kivilajeja Lappajarven meteoriittikraatterin
alueella . b : Alajarven (2313) ja Evijarven (2314) kartta-alueiden aeromagneettisten matala-
lentokarttojen ja kuvan la kivilajikartan yhdistelma .
Fig . 1 . Alajarvi (2313) and Evijarvi (2314) map-sheet areas. a: Simplified lithological
map with sampling sites of age determinations (green dots ; see Kalliokangas, Purnojarvi
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I b)

and Paalijarvi), chemical analyses (circles with sample number and Table number),
photographs, (squares with Fig. number) and the locations of drill holes within Lappajarvi
meteorite crater (DH301-304) . Explanation to the legend : 1) Metagreywacke, mica schist
and mica gneiss ; 2) Mafic and intermediate metavolcanics; 3) Skarn and limestone ; 4)
Black schist; 5) Granodiorite and tonalite ; 6) Porphyritic granite ; 7) Pegmatite and
pegmatitic granite ; 8) Sandstone ; 9) Suevite and impact breccia ; 10) Karnaite or impact
lava: 11) Shock brecciated country rocks within the Lappajarvi meteorite crater . b: A
compilation of airborne low altitude magnetic pixelmaps of the Alajarvi (2313) and
Evijarvi (2314) map-sheet areas and the lithologies of the map in Fig . 1 a .
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esiintyy laajoilla alueilla kummankin karttalehden alueilla . Syvakivet ovat
Sakselan (1935) mukaan synorogeenisia .

PINTAKIVILAJIT

Grauvakkaliuskeet, kiilleliuskeet ja kiillegneissit

Metagrauvakka eli grauvakkaliuske ja kiilleliuske ovat syntyneet alkuperal-
taan samantyyppisista normaaleista sedimenteista, kiilleliuske peliittisem-
masta ja metagrauvakka psammiittisemmasta materiaalista . Se, kumpaa nimea
on kaytetty, riippuu kiven biotiitti- ja plagioklaasimaarista seka raekoosta .
Kiilleliuskeiksi on nimitetty hienorakeisia runsaskiilteisia, yleensa vain vahan
plagioklaasia sisaltavia, voimakkaasti liuskeisia metapeliitteja ja metagrau-
vakoiksi hieman vahemman kiilletta sisaltavia, yleensa selvasti maasalpa-
pitoisia, hieman heikommin liuskeisia, hieno - keskirakeisia, psammiittisempia
metasedimentteja, joissa toisinaan voidaan viela aavistella blastoklasti-
suuttakin .

Metagrauvakka on alueella ylivoimaisesti laajimmin esiintyva kivilaji
(kuva 1) . Useimmiten se on melko massiivista, heikosti, joskin selvasti lius-
keista, hienorakeista, harmaata, tasarakeista kived, jossa ei ole suuria vaihte-
luja. Paikoin, melko yleisestikin, on nakyvissa primaarisia sedimenttiraken-
teita. Kerroksellisuus on talloin selvaa ja hyvin sailynytta . Kerrospaksuudet
vaihtelevat ohuesta laminaatiosta usean kymmenen senttimetrin ja yli metrin-
kin paksuuksiin . Yleisin vaihtelu on 5 - 50 cm . Paikoin alueella esiintyy
kerrallisia ja ristikerroksellisia valikerroksia seka load cast- ja scour and fill -
rakenteita (kuva 2) .

Kiilleliusketta on yleisesti koko alueella metagrauvakassa satunnaisina
valikerroksina . Peliitisen materiaalin osuus on alueen itaosissa hieman suurem-
pi kuin muualla. Siella kiilleliuskeita esiintyy paikoin arviolta muutaman
kymmenen metrin levyisina osueina . Runsasalumiinisiin kiilleliuskeisiin on

Kuva 2 . a. Kerroksellinen metagrauvakka, jossa on tumma peliittinen valikerros . Sen
alapuolella on nahtavissa ristikerroksellisuutta, josta saadaan kerrosten nuorentumis-
suunta (kuvassa ylospain) . Kerroksellisuutta leikkaa vasenkatisesti transverssiliuskeisuus
(=S 2 ) . (2314 08 A, x = 7021500, y = 2484200) . b . Ristikerroksetlinen metagrauvakka,
jossa on scour and fill ja load cast -rakennetta . Kerrosten nuorentumissuunta on kuvassa
ylospain (2314 08 C, x = 7023800, y = 2486750) . c . Psammiittinen konvoluutio-rakenteinen
valikerros sillimaniitti-porfyroblastisessa metapeliitissa. (2314 02D, x = 7029090, y =
2468370) . (Laatta 12 cm) .
Fig. 2. a . Stratified metagreywacke with a dark pelitic interlayer underlain by a thin
crossbedded sequence. Sedimentary younging is upward in the picture and layering is cutt
by a sinistral schistosity (=S,) . (2314 08 A, x = 7021500, y = 2484200) . b. Crossbedded
metagreywacke with scour and fill and load cast structures . Sedimentary younging is
upward in the picture . (2314 08 C, x = 7023800, y = 2486750) . c. Psammitic convoluted
interbed in sillimanite porphyroblastic metapelite . (2314 02D, x = 7029090, _
2468370) . (Tag. 12 cm).

1 2



Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehdet 2313 ja 2314
Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden kalliopera

1 3



Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehdet 2313 ja 2314
Markus Vaarma ja Fredrik Pipping

metamorfoosin yhteydessa kasvanut porfyroblasteja . Tallaisia liuskeita esiin-
tyy alueen itaosissa Sillanpaan ja Pulkkisen ymparistossa, seka lansiosissa
Ahon jakson lansipuolella . Porfyroblastiset liuskeet kuvataan erikseen myo-
hemmin. Kalliokankaan pohjoispuolella on peliittisessa materiaalissa muuta-
mia psammiittisia valikerroksia, joissa on slumping- ja channel filling rakenteita
(kuvat 2 - 4) . Kiilleliuskeen ja metagrauvakan valilla on selva kompetenssiero .
Kiilleliuskeessa deformaatio on havittanyt primaarirakenteita ja liuskeisuus on
voimakasta ja krenulaatioliuskeisuus on yleista, mutta metagrauvakassa sita ei
nay lainkaan . Nayttaa ilmeiselta, etta tutkimusalueen metasedimentit ovat
syntyneet turbidiittivirtauksista . Kaikki tavatut sedimenttirakenteet esiintyvat
Bouma-sekvenssissa (Bouma 1962) . Yleisin on A-yksikko, jota edustavat ker-
ralliset ja massiiviset metagrauvakkakerrokset . Laminaatiokerrokselliset osueet
edustavat B- ja D-yksikoita . Hairiorakenteiset ja ristikerrokselliset osat, kuten
kuvissa 2 - 4, edustanevat sekvenssin C-yksikkoa .

Metagrauvakan ja kiilleliuskeen suonittuminen ja migmatiittiset piirteet
ovat laajoilla alueilla varsin vahaiset tai lahes olemattomat, kuten Evijarven
kartta-alueen ita- ja keskiosissa . Alajarven kartta-alueella nama piirteet voi-
mistuvat paikoin, eritysesti kartta-alueen etela- ja lansiosissa seka alueen ita-
osassa Paalijarven granodioriitin ymparistossa (kuva 5) . Migmatisoiva suoni-
aines on yleisimmin pegmatiittista, ja se on yleisesti ottaen hyvin samanlaista
kuin kartta-alueen laajat pegmatiitit, joita kuvataan tuonnempana . Tama
suonittuminen tai migmatiittiutuminen nayttaa kuitenkin olevan varhaisempi
tapahtuma, kuin varsinaisten pegmatiittien tunkeutuminen .
Metagrauvakan ja kiilleliuskeen paamineraaleina ovat granoblastinen

kvartsi (20 - 50 %) ja plagioklaasi (An 16 - 35 %) (0 - 40 %), ruskea suomuinen
biotiitti (10 - 40 %) ja kirkas lepidoblastinen muskoviitti (0 - 5 %) . Kali-
maasalpa yltaa harvoin maaraltaan (0 - 5 %) paamineraaliksi asti, ja se esiintyy
aina vierasmuotoisena muiden mineraalien valitiloissa . Aksessorisina mine-
raaleina ovat apatiitti, zirkoni, opaakki, titaniitti, paikoin granaatti, turmaliini
ja sarvivalke . Mineraalien muuttumistuloksina on serisiittia, saussuriittia ja
joskus karbonaattia plagioklaasin yhteydessa seka kloriittia biotiitin yhtey-
dessa .

Tekstuuriltaan kivi on granoblastis-lepidoblastista ja suuntautunutta . Selvaa
klastisuutta ei enaa ole nakyvissa, vaan kaikki mineraalit ovat metamorfoosissa
uudelleenkiteytyneita . Blastoklastisuutta osoittavat enaa muutamat kvartsi- ja
maasalparaekasaumat entisina kivilajifragmentteina . Raekoko on yleensa sel-
vasti alle yhden millimetrin, mutta karkeampiakin metagrauvakoita esiintyy
paikoin .

Metagrauvakassa on yleisesti keharakenteisia karsikonkreetioita (kuva 3) .
Ne ovat pyoreita tai soikeita ja paikoin melko venyneita . Niiden koko
vaihtelee 5 - 50 cm . Yleisin halkaisijakoko on 15 - 30 cm . Karsikonkreetiot
nayttavat suosivan psammiittista grauvakkatyyppia, ja kerrallisissa kerroksissa
ne ovat usein keskittyneet kerrosten psammiittisiin alaosiin . Alueen
lansiosissa, Kalliokankaan pohjoispuolella, karsikonkreetioita on paikoin
myos porfyroblastisessa kiilleliuskeessa, mutta konkreetioiden ymparilla on
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Kuva 3 . a. Karsikonkreetioita psammiittisessa metagrauvakassa . b. Karsikonkree-
tioita porfyroblastisessa, peliittisessa metagrauvakassa (sillimaniitti-kiillelius-
keessa) . Huomaa konkreetioiden ymparilla oleva vyohyke, josta porfyroblastit
puuttuvat kokonaan . (Laatta 12 cm) . (a . 2314 08 A, x = 7022060, y = 2484750) .
(b: Kalliokangas NW, 2314 02 D, x = 7029090, y = 2468370) .
Fig. 3. a. Calc silicate concretions in psammitic metagreywacke . b . Calc silicate
concretions in porphyroblastic pelitic metagreywacke (sillimanite mica schist) .
Note the zone lacking in porphyroblasts surrounding the concretions . (Tag. 12
cm). (a . 2314 08 A, x = 7022060, y = 2484750) . (b . Kalliokangas NW, 2314 02
D, x = 7029090, y = 2468370) .

15



Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehdet 2313 ja 2314
Markus Vaarma ja Fredrik Pipping

Kuva 4. a. Muskoviittikyhmyinen granaattipitoinen kiilleliuskevalikerros metagrauvakassa .
Kivessa on voimakas krenulaatio, joka poimuttaa aikaisempaa liuskeisuutta (S 2) ja ohuita
kvartsirakojuonia (pre-, syn-S I /S 2 ) . Muskoviittikyhmyt ovat venyneet krenulaation akselin
suunnassa. (Laatta 12 cm). (Pitkasalo S, 2314 08 A, x=7021540, y=2484520) . b .
Kerroksellinen, kerrallinen kalimaasalpa-sillimaniittikiilleliuske, jossa on muutamia psam-
miittisia konvoluutiorakenteisia valikerroksia (vrt . kuva 2). Pienet vaaleat porfyroblastit
ovat rapautumispinnalla koholla olevia sillimaniittikyhmyja . Pienet kalimaasalpaporfy-
roblastit eivat erotu kuvassa. Suuremmat, vaaleat porfyroblastimaiset taplat koostuvat
plagioklaasista, muskoviitista ja vierasmuotoisesta reliktisesta andalusiitista . (Kompassin
pituus on 12 cm) . (Kalliokangas NW, 2314 02 D, x = 7029090, y = 2468370) .
Fig . 4 . a . Knobbly muscovite aggregates in garnet bearing mica schist intercalation in
metagreywacke. The regionally dominant schistosity and thin quartz veins are deformed
by a strong crenulation fabric . The stretching lineaton of the muscovite knobs is parallel
to the crenulation axsis . (Tag . 12 cm) . (Pitkasalo S, 2314 08 A, x = 7021540, y = 2484520) .
b . Potassium feldspar-sillimanite mica schist showing grading and some psammitic convoluted
interbeds . The small light-colored knots shown in relief by weathering are fibrolitic
sillimanite porphyroblasts . The potassium feldspar porphyroblasts are too small to be
discerned in the photograph . The larger porphyroblast-like spots consist of plagioclase,
muscovite and xenomorphic relict andalusite . (Length of the compass is 12 cm) . (Kallio-
kangas NW, 2314 02 D, x = 7029090, y = 2468370) .
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kuitenkin saannollisesti konkreetion koosta riippuen 10 - 30 cm levea
vyohyke, josta porfyroblastit puuttuvat (kuva 3b) . Nayttaa silta, etta
konkreetio on syntyessaan muuttanut lahiymparistonsa koostumusta
sellaiseksi, ettei siihen enaa metamorfoosin aikana ole voinut kasvaa
porfyroblasteja .

Karsikonkreetioissa ovat paamineraaleina kvartsi, plagioklaasi (bytowniittia
tai anortiittia), sarvivalke, biotiitti, diopsidi, granaatti, karbonaatti ja epi-
dootti. Aksessorisina mineraaleina ovat kloriitti, opaakki, zirkoni ja titaniitti .

Asultaan karsikonkreetiot ovat granoblastis - nematoblastisia ja melko
suuntautumattomia . Sarvivalke, biotiitti ja granaatti esiintyvat suurina poiki-
loblastisina laiskina . Niiden raekoko on 1 - 4 mm . Biotiitti on tummanruskeaa
ja sarvivalke tummanvihreaa. Ne ovat voimakkaan pleokroisia . Plagioklaasi on
granoblastista, polysynteettisesti kaksostunutta ja on usein matriksimaisena
materiaalina kvartsirakeiden valitiloissa . Kvartsi on samanlaista kuin meta-
grauvakoissa yleensa .

Stauroliitti-granaattikiilleliuske

Metagrauvakan peliittisiin valikerroksiin tai kerrallisten kerrosten peliit-
tisiin ylaosiin on paikoin metamorfoosin yhteydessa kasvanut porfyroblasteja .
Alueen itaosissa ne ovat stauroliittia ja granaattia. Pulkkisen alueella stauro-
liitti-granaattikiilleliusketta tavataan tieleikkauksessa arviolta 50 metric leve-
alla alueella . Se on hienorakeista, runsaasti muskoviittia ja biotiittia sisalta-
vaa, hopean harmaata, silkin hohtoista, ja se sisaltaa suuria stauroliitti- ja
granaattiporfyroblasteja, jotka usein saavuttavat noin kahden cm koon . Bio-
tiitti on kivessa noin 1 mm :n kokoisina mustina taplina . Liuskeisuus on voi-
makkaasti krenuloitunutta . Paikkakuntalaiset ovat antaneet talle kauniille ja
erikoiselle kivityypille nimen "kuulakivi" . Se nayttaa esiintyvan noin 20 - 50
m leveana jaksona, joka kulkee suunnilleen NNW - SSE-suunnassa Heikkilan
itapuolitse . Muualla stauroliitti ja granaatti ovat yleensa ohuehkoissa, 5 - 15
cm paksuisissa, peliittisissa kerroksissa, kuten Sillanpaan alueella Halsuanjoen
uomassa . THIN kivessa ei ole krenulaatiota ja porfyroblastit ovat pienempia
(alle 1 cm) ja granaatti nayttaa paikoin puuttuvan .

Stauroliitti-granaattikiilleliuskeen paamineraalit ovat hyvin tummanruskea
biotiitti, kirkas lepidoblastinen muskoviitti, granoblastinen kvartsi, joskus
kloriitti ja harvoin plagioklaasi . Stauroliitti ja granaatti ovat porfyroblasteina .
Granaatti saattaa joskus puuttua . Aksessorisina mineraaleina ovat opaakki,
zirkoni, turmaliini, kloriitti, joskus apatiitti ja titaniitti .

Asultaan kivi on lepidoblastis-porfyroblastinen, suuntautunut ja joskus
kink-poimuttunut . Stauroliittiporfyroblastien koko vaihtelee 1 mm :sta noin 2
cm:iin . Ne ovat poikiloblastisia ja sulkeumat ovat enimmakseen kvartsia .
Porfyroblastien valittomassa ymparistossa on usein kasaumina muskoviittia .
Granaatti on yleensa omamuotoisina porfyroblasteina, joiden lapimitta on noin
0,5 - 1 mm. Useimmiten ne ovat ehjia ja terveita, paikoin poikiloblastisia, ja
ne sisaltavat sulkeumina pienia kvartsirakeita ja nayttavat leikkaavan bio-
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Kuva 5 . a. Poimuttunutta metagrauvakkaa, jota pegmatiittiset suonet migmatisoivat .
(Roomin metsaautotien varrella, 2313 O1D, x = 6985700, y = 2465100) . b. Diktyo-
niittista migmatiittia Paalijarven granodioriitti-intruusion lantisen kontaktin tuntumas-
sa . (Luoma-aho, 2313 11 B, x = 6998650, y = 2493000) . (Kompassin pituus on 12 cm) .
Fig. 5 . a. Folded metagreywacke, migmatized by pegmatitic veinlets . (On the W-side of
Roomi forestry road, 2313 01D, x = 6985700, y = 2465100) . b. Diktyonitic migmatite
at the marginal zone of Paalijarvi granodiorite intrusion . (Luoma-aho, 2313 11 B, x
= 6998650, y = 2493000) . (Lenght of the compas is 12 cm) .
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tiittia .
Pitkasalon etelapuolella on metagrauvakan peliittisissa valikerroksissa por-

fyroblasteina suuria (1 - 3 cm x 0,5 - 1 cm) muskoviittikyhmyja. Tama kivi on
harmaata, silkinhohtoista, hienorakeista ja liuskeista . Liuskeisuus on edelleen
krenuloitunutta ja muskoviittikyhmyt ovat venyneet krenulaation akselin
suuntaisesti (kuva 4a) .

Kivi on esiintymistavaltaan, asultaan, mineraalikoostumukseltaan ja raken-
teeltaan hyvin stauroliitti-granaattikiilleliuskeiden tapaista, paitsi etta siina
on nyt stauroliitti-porfyroblastien tilalla muskoviittikasaumia . Muskoviitti on
kivessa suuntautuneina suomuina, jotka ovat biotiitin kanssa samansuuntaisia
tai sita loivasti leikkaavia . Porfyroblastimaisissa kasaumissa se on suuntau-
tumatonta. Granaatti on yleensa omamuotoista, ehjaa ja leikkaa biotiittia .

Nayttaa selvalta, etta muskoviittikyhmyt ovat jonkin porfyroblastin, mah-
dollisesti stauroliitin tai andalusiitin, pseudomorfeja . Ohuthietutkimuksissa
niista on paikoin loytynyt vierasmuotoista, reliktista andalusiittia ja alkavaa
fibroblastisen sillimaniitin muodostusta . Samantapaisia muskoviittikyhmyja
tavataan myos lannempana Ahon jakson lansipuolella .

Kalimaasalpa-sillimaniitti(-kordieriitti)kiilleliuske

Alueen lansiosissa peliittisen materiaalin osuus metagrauvakassa lisaantyy
paikoin melko runsaaksi . Nain on asian laita erityisesti Kalliokankaan ympa-
ristossa Ahon jakson lansipuolisilla alueilla . Taalla metagrauvakkamuodos-
tumaan kuuluu runsaasti kerroksellisia, hienorakeisia, runsasalumiinisia, por-
fyroblastisia kiilleliuskeita, jotka nayttavat paikoin poimuttuneen lahiympa-
ristonsa metagrauvakoita herkemmin ilmeisen kompetenssieron vuoksi . Ker-
roksellisuus on usein selvaa ja hyvin sailynytta ja kerrallisuus on suhteellisen
yleista (kuvat 3b ja 4b) . Kerrospaksuudet ovat 3 - 40 cm. Lisaksi paikoin on
useiden metrien levyisia massiivisia alueita, joissa on suhteellisen tasaisesti
porfyroblasteja . Kyse voi olla paksuista peliittisista primaarikerrostumista, tai
deformaatiot ovat havittaneet kerroksellisuuspiirteet ja homogenisoineet ja
paksuntaneet kerrostumia .

Porfyroblastisten liuskeiden yleisin tyyppi Ahon jakson lansipuolella on
kalimaasalpa-sillimaniittikiilleliuske . Se on hienorakeinen, liuskeinen ja ra-
pautumispinnaltaan harmaa, vaaleakyhmyinen, ja se sisaltaa paikoin lisaksi
pienia, omamuotoisia, vaaleita, posliinimaisia porfyroblasteja . Myhkyt ovat
kooltaan yleensa alle 1 cm :n, ja ne ovat suuntautuneita . Ne koostuvat silli-
maniitista ja muskoviitista . Posliinimaiset porfyroblastit ovat kalimaasalpaa .
Niiden koko on 1 - 2 mm .

Kalimaasalpa-sillimaniittikiilleliuskeen paamineraalit ovat kvartsi, plagio-
klaasi (An 20 - 28 %), biotiitti, muskoviitti, sillimaniitti ja kalimaasalpa .
Aksessorisina mineraaleina on opaakkia, turmaliinia, apatiittia, zirkonia ja
joskus titaniittia . Muuttumistuloksina on kloriittia biotiitin yhteydessa seka
serisiittia ja saussuriittia maasalpien yhteydessa .

Asultaan kivi on granoblastis - lepidoblastinen, suuntautunut ja porfyro-
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blastinen . Sillimaniitti on hienoa, fibroblastista, ja se esiintyy suurehkoina,
lyhdemaisina tai solmumaisina kasaumina, joiden koko on I - 3 mm . Kali-
maasalpa esiintyy puolimuotoisina, poikiloblastisina porfyroblasteina, joiden
koko on alle 2 mm . Sulkeumina on yleisesti pienta, pyoreaa, granoblastista
kvartsia, seka lisaksi yleensa myos biotiittia, muskoviittia ja plagioklaasia .
Paikoin kalimaasalpaa on vahan myos vierasmuotoisena muiden mineraa-
lirakeiden valitiloissa .

Kalliokankaan luoteispuolella, magneettisen anomalian lansipuolella ja sen
lantisen reunan tuntumassa, kalimaasalpa-sillimaniittikiilleliuskeessa on li-
saksi vaaleita, porfyroblastimaisia taplaa, joiden koko on 1 - 2 cm . Nama taplat
suosivat kivessa yleensa niita kohtia . joissa sillimaniittikyhmyja on harvassa
(kuvat 2c ja 4b) . Nama vaaleat taplat koostuvat vierasmuotoisista, yleensa
polysynteettisesti kaksostuneista plagioklaasirakeista (An noin 25 %), joiden
koko on 0,1 - 0,7 mm. Ne sisaltavat myos lepidoblastista muskoviittia, ja
paikoin lisaksi granoblastista, vierasmuotoista, pienirakeista (alle 0,2 mm)
andalusiittia . Biotiitti ei ole tasapainossa taplien alueella, vaan muskoviitti
syrjayttaa sita . Lisaksi muskoviittia on taplien alueella poikiloblastisina
sulkeumina plagioklaasissa ja suuntautumattomina suomuina taplien reuna-
osissa. Sen maara vaihtelee melko suuresti eri taplissa . Andalusiittirakeet esiin-
tyvat poikiloblastisina sulkeumina plagioklaasissa siten, etta useilla rakeilla
on sama optinen suuntaus . Kaikissa tapauksissa taplat eivat sisalla anda-
lusiittia, vaan sen tilalla on plagioklaasin yhteydessa vierasmuotoista kor-
dieriittia . Tallaisia tapauksia on magneettisen anomalian alueella ja aivan sen
lahituntumassa .
Magneettisen anomalian muodostaman poimun taipeen kohdalla, Kallio-

kankaan pohjoispuolella, on jonkin verran kalimaasalpa-sillimaniitti-kordie-
riittikiilleliusketta. jossa ei nay porfyroblasteja, vaan kivi on tummaa, hieno-
rakeista, massiivista, kuitenkin suuntautunutta ja liuskeista . Rapautumis-
pinnaltaan se on hiukan ruosteista .

Paamineraaleina tassa tyypissa ovat kvartsi, plagioklaasi (An 28 %), musko-
viitti, biotiitti, kalimaasalpa, sillimaniitti, kordieriitti ja opaakki . Aksessori-
sina mineraaleina on turmaliinia, titaniittiaja zirkonia . Muuttumistuloksina on
hiukan kellertavaa piniittia kordieriitin yhteydessa seka serisiittia ja saussu-
riittia plagioklaasin yhteydessa .

Asultaan kivi on granoblastis - lepidoblastinen ja heikosti suuntautunut .
Raekoko on 0,1 - I mm . Kalimaasalpaja kordieriitti muodostavat siella taalla
epamaaraisia kasaurnia yhdessa plagioklaasin kanssa . Kalimaasalpa syrjayttaa
plagioklaasia, ja paikoin niiden kontaktissa on myrmekiittia . Sillimaniitti on
fibroblastista ja lyhytkuituista . Se esiintyy pienina, heikosti suuntautuneina
lyhdemaisina kasaumina, joiden koko on alle 2 mm . Yleensa silli-
maniittikasaumat ovat erillaan kordieriitista ja kalimaasalvasta, mutta paikoin
ne ovat myos kontaktissa ja vaikuttavat talloin tasapainoisilta . Opaakki on
hienorakeista, polymaista tai granoblastista raekoon ollessa alle I mm :n . Sita
on suhteellisen tasaisena pirotteena kivessa ja paikoin sita on pienten rakojen
taytteena .
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Metavulkaniitit

Kartoitusalueen vulkaanissyntyiset kivet ovat grauvakkojen joukossa pitki-
na, kapeina jaksoina, jotka tulevat selvasti esiin aeromagneettisilla matala-
lentokartoilla voimakkaina positiivisina anomalioina . Ne koostuvat etupaassa
emaksisesta ja intermediaarisesta vulkaanisesta materiaalista .

Ahon ja Raisjoen jaksot

Evijarven kartta-alueen lansi- ja keskiosan metavulkaniitit muodostavat
Ahon ja Raisjoen jaksot . Metavulkaniitit ovat niissa useimmiten massiivisia,
suhteellisen homogeenisia, hieno- tai keskirakeisia, sarvivalkevaltaisia, hiu-
kan vihertavia ja jonkin verran suuntautuneita . Niissa on harvoin mitaan raken-
teita tai edes sanottavaa koostumusvaihtelua . Ne siis nayttavat esiintyvan
paksuina, massiivisina patjoina . joissa vain raekoko vaihtelee paikasta toiseen
hieman, hienorakeisesta keskirakeiseen . Paikoin on vahan karbonaattitayt-
teisia onteloita, jotka suurimmillaan ovat noin 20 cm :n pituisia ja parin sent-
timetrin levyisia, mutta varsinaista mantelirakennetta ei ole tavattu .

Emaksisessa metavulkaniitissa on tyynylaavarakennetta Ahon jaksossa Ahon
talon kohdalla tieleikkauksessa (kuva 6 . analyysi 3, taulukko 3) ja Kuoppa-
ahossa seka Raisjoen jaksossa Raisjoen lansirannan tuntumassa (analyysi 4,
taulukko 3) . Tyynyjen koko on valilla 70 - 30 cm x 40 - 20 cm . Ahon jaksossa
ne ovat lisaksi voimakkaasti venyneita. Tyynyjen valimassaa on yleensa va-
han . Ahossa se sisaltaa paikoin vaaleanpunertavia granaattiporfyroblasteja
(koko noin 8 mm) . Samanlaista granaattia on tavattu myos Lipsunniemessa
massiivisessa emaksisessa metavulkaniitissa siella taalla olevissa hienorakei-
sissa luirumaisissa osueissa .

Raisjoen jaksossa on emaksisessa metavulkaniitissa pienifragmenttista,
agglomeraattimaista tai lapillituffimaista rakennetta, joka nakyy selvasti vain
rapautumispinnalla . Fragmenttien ja valimassan koostumus on keskenaan hy-
vin samanlaista . Fragmenttien koko on 5 - 10 x 2 - 3 cm, ja niiden osuus kivesta
on noin 70 % . Ne ovat hieman karkearakeisempaa ainesta kuin valimassa, joka
on hienorakeista. Muuten tama tyyppi on massiivista. tummaa, hieman viher-
tavaa, amfiboliittimaista kive5 . joka sisaltaa myos paikoin vahan punertavaa
granaattia . Tama tyyppi on mahdollisesti alkuperaltaan hyaloklastista
breksiaa . Sen kemiallista koostumusta edustaa analyysi 5 (taulukko 3) .

Ahon jaksossa on massiivisen emaksisen metavulkaniitin yhteydessa ohut-
kerroksellisia emaksisia ja intermediaarisia metavulkaniitteja noin 5 - 20 m:n
levyisena kerrostumana Lipsunniemen lansirannan tuntumassa ja noin 45 m
leveana kerrostumana itarannan tuntumassa. Kerrospaksuudet ovat 1 - 15 cm .
Ohuemmat kerrokset ovat muodostuneet hienorakeisesta, tuffiittisesta materi-
aalista . Niiden yhteydessa on paikoin satunnaisesti ohuita karbonaattipitoisia
tai mustaliuskemaisia valikerroksia . Paksummat kerrokset ovat hieman kar-
keampaa metatuffia tai -laavaa . Niilla on selva kompetenssiero tuffiittiseen
ainekseen nahden . Deformaatiossa ne ovat budinoituneet, kun tags tuffiittinen
aines on kayttaytynyt plastisemmin ja siihen on syntynyt voimakas lius-
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keisuus . Myos rapautumiskestavyydessa on selva ero . Rapautumispinnalla
metatuffi- ja -laavakerrokset ovat selvasti koholla tuffiittisesta materiaalista .

Raisjoen jakson lansiosassa on parissa pienessa paljastumassa polymiktista
agglomeraattia tai pyroklastista breksiaa . Fragmenttien koko vaihtelee siina
suuresti ja on valilla 30 x 10 cm - 1 x 1 cm. Niiden yleisin lapimitta on noin
3 - 6 cm, siis lahella lapillikokoa . Fragmenttien muoto vaihtelee suhteellisen
kulmikkaista lahes pyoreisiin, joskin fragmentit ovat litistyneita liuskeisuus-
tasossa. Fragmentteja on kolmea tyyppia . Osa on vaaleita, melko happamia,
hienorakeisia ja osa vihertavia, emaksisia, hienorakeisia ja massiivisia . Vali-
massana on harmaa, vihertava, hienorakeinen, emaksinen tuffi . Sen osuus on
noin 50 % kivesta .

Agglomeraatin lansipuolella on paljastuneena tummaa, suuntautunutta, sar-
vivalkerikasta, keskirakeista, emaksista metavulkaniittia, joka lienee alkupe-
raltaan tuffia . Rapautumispinnaltaan se on rosoista ja hieman ruosteista .

Emaksisten metavulkaniittien paamineraaleina ovat plagioklaasi (An 25 - 54
%), kvartsi, vihrea sarvivalke, ja joskus lahes variton tremoliitti . Lisaksi melko
usein on vahan tumman ruskeaa biotiittia ja vihreaa kloriittia, joskin niiden
maara harvoin yltaa paamineraaliksi asti . Aksessorisina mineraaleina on opaak-
kia, titaniittia, apatiittia ja joskus myos zirkonia . Sekundaarisina mineraaleina
on karbonaattia, serisiittia, saussuriittia ja joskus epidoottia .
Mineraalien maarien suhteissa on suurta vaihtelua, mutta yleensa sarvi-

valketta on eniten, sitten kvartsia ja plagioklaasia . Myos opaakkia on usein sen
verran, etta se voidaan lukea paamineraalien joukkoon . Asultaan emaksinen
metavulkaniitti on granoblastis-nematoblastista, melko massiivista ja jonkin
verran suuntautunutta . Sarvivalke on yleensa suurina, paikoin poikiloblas-
tisina saloina . Muut mineraalit, etupaassa kvartsia ja plagioklaasia, ovat hieno-
rakeisina, vierasmuotoisina, granoblastisina rakeina niiden valitiloissa .

Kuva 6. a. Mafista tyynylaavaa . Kivi on melko massiivista, hieno - keskirakeista,
sarvivalkevaltaista ja edustaa Patana-tyyppia . Tyynyjen valitiloissa ja rakkuloiden tayt-
teena on vaaleaa serttia . Kemiallista koostumusta edustaa analyysi 6 (taulukko 3) .
(Kompassin pituus on 12 cm) . (Isokyla W, metsaautotien varrella tien E-puolella . 2314
09 C, x = 7033330, y = 2486380) . b . Paikoin tyynyjen valimassassa on pienta (noin 8 mm)
vaaleanpunertavaa granaattia . Paikoin on myos pitkulaisia kapeita karbonaattitaytteisia
onteloita, joista karbonaatti on yleensa rapautunut pois . Tyynyjen kemiallista koostumusta
edustaa analyysi 4 (taulukko 3) . (Laatta 12 cm) . (Tieleikkaus Ahon talon kohdalla Evi-
jarven N-puolella. 2314 06 B, x = 7035780, y = 2473380). c. Plagioklaasiporfyriittia,
jossa on tyynylaavarakennetta . Kivi koostuu paaasiassa plagioklaasista ja sarvivalkkeesta
ja sisaltaa suhteellisen runsaasti karbonaattia kaasurakkuloiden taytteena . Kemiallista
koostumusta edustaa analyysi 7 (taulukko 3) . (Kynan pituus on 14 cm) . (Isokylan jakson
keskiosa, 2314 09 D, x = 7036020, y = 2485660) .
Fig . 6. a . Mafic pillow lava . The rock is rather massive and fine to medium grained,
consisting predominently of hornblende, and is representative of the Patana type . The cavities
between pillows and the amygdules are filled with light colored chert. (Lenght of the compass
is 12 cm). (Isokyla W, E-side of the forestry road . 2314 09 C, x = 7033330, y = 2486380)
b. In places, the matrix between the pillows contains small pink garnet porphyroblasts up
to 8 mm across, and narrow elongated cavities filled with calcite, many of which have been
etched by weathering . (Tag. 12 cm) . (Road cut near Aho farm, northern side of lake Evijarvi .
(2314 06 B, x = 7035780, y = 2473380) . c. Mafic plagioclase phyric pillow lava, rich in
vesicles with carbonate filling . (Length of the pen is 14 cm) . (Middle part of the Isokyla
formation, 2314 09 D, x = 7035840, y = 2486060) .
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Isokylan ja Patanan jaksot

Isokylan ja Patanan jaksojen vulkanogeeniset kivet ovat Isokylan lansiosien
ja Patanan alueilla paaasiassa massiivista, hienorakeista, hieman vihertavaa,
amfiboliittimaista emaksista metavulkaniittia, jonka yhteydessa on myos tyy-
nylaavarakennetta (kuva 6) . Tyynyjen koko on 100 - 50 cm x 60 - 30 cm. Ne
ovat muodostuneet massiivisesta, homogeenisesta laavasta, jossa on vain va-
han tai ei lainkaan rakkuloita . Rakkuloiden taytteena ja tyynyjen valitiloissa
olevissa onteloissa on paikoin vaaleaa, hienorakeista serttia . Tyynyista puut-
tuvat myos sateittainen ja konsentrinen rakoilu . Noin 10 m tyynylaavan itapuo-
lella on emaksisessa metavulkaniitissa monomiktista, melko kulmikasta, rapau-
tumispinnallaan selvasti esiin tulevaa, lapillimaista fragmenttirakennetta . La-
heisen yhteytensa vuoksi tyynylaavaan tama on tulkittu hyaloklastiseksi
breksiaksi .

Isokylan lansiosissa on myos agglomeraattia, joka koostuu etupaassa emak-
sisesta materiaalista . Agglomeraatin fragmenttien muodot vaihtelevat suhteel-
lisen kulmikkaista pyoreahkoihin, ja kooltaan ne ovat 1 - 20 cm . Pienemmat
fragmentit ovat lahes samaa materiaalia kuin perusmassa ja isommat ovat yleen-
sa hieman vaaleampia. Paikoin on paksuhkoja hienorakeisia kerroksia, joissa
on vain lapillin kokoisia heitteleita . Lisaksi on siella taalla harvakseltaan
kooltaan vaihtelevia kvartsisia fragmentteja . Ne ovat tasarakeisia, homo-
geenisia ja hyvin hienorakeisia, serttimaisia, mutta osa on myos juonikvartsi-
maisia . Usein ne ovat ruskeita, mika johtuu niiden sisaltaman heikon ja hyvin
hienorakeisen kiisupirotteen rapautumisesta . Agglomeraatin perusmassa on
tummaa, raekooltaan hieman vaihtelevaa, hieno - keskirakeista, sarvivalke-
valtaista emaksista tuffia . Sitc on noin 20 - 40 % . Tata samaa agglomeraat-
tityyppia tavataan jaksossa myos hieman etelampana, Rutimaalla . Siella se
sisaltaa runsaammin magneettikiisua ja on rapautumispinnaltaan ruosteisem-
paa .

Emaksisten metavulkaniitti- ja agglomeraattikerrostumien paksuuksista, yh-
tenaisyydesta ja keskinaisista suhteista on paljastumien niukkuuden ja pienuu-
den takia vaikea muodostaa tarkkaa kasitysta . Vaikuttaa kuitenkin silta, etta
niiden yhteispaksuus voisi olla noin 100 - 200 m. Pyroklastisen materiaalin
osuus siita olisi paikoin ehka muutama kymmenen metric .

Isokylan lansiosien ja Patanan alueilla emaksisten metavulkaniittien pail-
mineraaleina ovat tummanvihrea saloinen sarvivdlke seka granoblastiset kvart-
si ja plagioklaasi (An 25 - 40 %). Plagioklaasin maara on yleensa vahainen, ja
paikoin se puuttuu kokonaan . Paikoin kivi sisaltaa myos vahan biotiittia ja
tremoliittia . Aksessorisina mineraaleina ovat opaakki, titaniitti ja paikoin
myos zirkoni . Sekundaarisina mineraaleina on kloriittia, karbonaattia ja seri-
siittia. Kiven asu on granoblastis - nematoblastinen, yleensa suhteellisen
tasarakeinen, hienorakeinen ja heikosti suuntautunut .

Varsinaisella Isokylan alueella, jakson keski- ja itaosissa, emaksinen meta-
vulkaniitti on plagioklaasiporfyriittista . Se esiintyy laavoina ja mahdollisesti
kerrosjuonina pyroklastisen materiaalin seassa . Paikoin se on hyvin massiivista
tai heikosti suuntautunutta, homogeenista, keskirakeista, sarvivalke- ja plagio-
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1 .
Kuva 7 . Plagioklaasiporfyriittisen laavan vedenalaista vulkaanista breksiaa . Valimassaa
on vahan. Se on emaksista - intermediaarista vulkaanista materiaalia ja sisaltaa usein hyvin
runsaasti karbonaattia . a . Tyynybreksiaa, jossa on pienia ehjia konsentrisesti vyo-
hykkeisia tyynymaisia fragmentteja kulmikkaiden fragmenttien seassa . b. Kulmikkaita
fragmentteja, jotka ovat peraisin rikkoutuneista tyynyista tai tuffia intrudoivista laava-
juonista . Fragmenttien raitaisuus on perua tyynyjen tai juonten nopeasta vyohykkeisesta
jaahtymisesta . (Laatta 12 cm) . (Isokylan jakso . a : 2314 09 D, x = 7035740, y = 2485630 ;
b: 2314 09 C, x = 7032260, y = 2488540) .
Fig . 7 . Subaquaeous plagioclase porphyritic volcanic breccia . The proportion of ground-
mass is small and comprises mafic to intermediate volcanic material typically rich in
carbonate. a. Pillow breccia with small concentrically zoned pillow-shaped roundish
fragments among the angular ones . b. Angular fragments derived from brecciated pillows
or dikes of lava intruding tuffs . Banding in fragments is due to zonal cooling of pillows
or lava dikes. (Tag. 12 cm) . (Isokyla formation. a : 2314 09 D, x = 7035740, y =
2485630; b: 2314 09 C, x = 7032260, y = 2488540) .
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klaasiliistakkeista ja paikoin plagioklaasiporfyriittista . Nayttaa silty, etta
porfyyrinen tyyppi olisi yleisempaa jakson itareunan tuntumassa . Siella
plagioklaasiporfyriitissa on paikoin tyynylaava-rakennetta (kuva 6, analyysi
7, taulukko 3), mutta jakson ita- ja pohjoisosalle on tyypillista vulkaanisten
breksioiden runsaus . Osassa jaksoa tavataan tyynylaavabreksiaa . Siina kulmik-
kaitten plagioklaasiporfyriittisten fragmettien seassa on pienehkoja, kon-
sentrisia, soikeita tai lahes pyoreita tyynyja (kuva 7a) . Paikoin breksia sisaltaa
kulmikkaita fragmentteja, joissa rikkoutuneiden tyynynkappaleiden konsent-
risuus nakyy raitaisuutena (kuva 7b) . Valimassaa naissa breksioissa on yleensa
vahan, ja se sisaltaa lahes aina runsaasti karbonaattia, josta osoituksena on sen
voimakas rapautuminen kuopalle paljastumissa .

Jakson ita- ja keskiosille on tyypillista pyroklastisten kivien runsaus . Pai-
koin esiintyy suurifragmenttista tuffibreksiaa . Fragmentitit koostuvat vaaleas-
ta, runsaasti plagioklaasia ja sarvivalketta sisaltavasta materiaalista . Perusmas-
sa on tummaa, keskirakeista tuffia . Tama saattaa olla alkuperaltaan akva-
geeninen, silly se sijaitsee vyohykkeessa, jossa on tyynylaavaa ja hieman
kauempana ohutkerroksista, karbonaattipitoista karsikivea. Osassa jaksoa tava-
taan myos hyvin sailynytta, suurifragmenttista, polymiktista vulkaanista brek-
siaa, jonka fragmentteina on karkeaporfyyrista plagioklaasiporfyriittia . Tata
on kahta tyyppia : toiset ovat perusmassaltaan vaaleaa, koostumukseltaan
intermediaarista ja toiset tummaa, sarvivalkevaltaista, emaksisempaa materiaa-
lia . Lisaksi jotkut pallot ovat vaaleita, hienorakeisia ja sisaltavat vahan mag-
neettikiisua . Fragmenttien koko vaihtelee suuresti ja on 3 x 5 cm - 20 x 55 cm .
Perusmassa on harmaata, suhteellisen tummaa, rapautumispinnaltaan kuitenkin
melko vaaleaa, keskirakeista, sarvivalkevaltaista emaksista tuffia .

Edella kuvattujen tyyppien lisaksi Isokylan alueella on runsaasti tummia,
heterogeenisia, rapautumispinnaltaan voimakkaasti rosoisiksi syopyneita ki-
via, jotka ovat joskus ruosteen ruskeita, massiivisia tai heikosti suuntautunei-
ta. Niissa on satunnaisesti harvakseltaan pienia, pitkulaisia, hienorakeisia
fragmentteja, jotka ovat koostumukseltaan muuten samanlaisia kuin valimassa,
mutta homogeenisia. Nama kivet on tulkittu alkuperaltaan tuffeiksi ja jakson
itaosissa ne voivat olla akvageenisia . Ne ovat sarvivalkevaltaista, ja niissa on
usein magneettikiisua heikkona pirotteena . Paikoin ne sisaltavat myos suhteel-
lisen runsaasti karbonaattia .

Parissa kohden on Isokylan pohjoispuolella tavattu pyroklastisen materiaa-
lin seassa vahan emaksista vulkaniittia, joka on voimakkaasti karbonaat-
tiutunutta ja mantelirakenteista . Se on tummaa, massiivista, hienorakeista,
sarvivalkevaltaista kivea, joka sisaltaa noin 1 cm :n pituisia, soikeita, karbo-
naattitaytteisia manteleita niin runsaasti, etta ne kattavat noin puolet kiven
kokonaistilavuudesta .

Plagioklaasiporfyriittisten vulkaniittityyppien paamineraaleina ovat sarvi-
valke, plagioklaasi (An 24 - 60 %) ja kvartsi, joita on aina eniten . Naiden
lisaksi maaraltaan vahaisempina paamineraaleina on lisaksi yleensa biotiittia,
karbonaattia, opaakkia ja joskus tremoliittia . Niiden maara vaihtelee ja on aina
alle 10 % ja erittain usein alle 1 % . Aksessorisina mineraaleina on lisaksi
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titaniittia, apatiittia ja zirkonia . Muuttumistuloksina on kloriittia sarvivalk-
keen ja biotiitin yhteydessa seka saussuriittia ja joskus serisiittia plagioklaasin
yhteydessa .

Kivien asu on blastoporfyyrinen, nematoblastis - granoblastinen ja heikosti
suuntautunut. Paikoin tavataan mantelirakennetta . Blastoporfyyrisyys johtuu
suurehkoista, omamuotoisista plagioklaasin hajarakeista . Paikoin ne ovat
metamorfoosin takia enaa haamumaisesti nakyvissa vaaleina granoblastisina
pseudomorfeina, jotka koostuvat hienorakeisesta kvartsista, plagioklaasista,
saussuriitista ja karbonaatista .
Hajarakeettomien emaksisten metavulkaniittien, joista osa on metatuffeja,

mineraalikoostumus ja asu ovat plagioklaasin blastoporfyyrisyytta lukuun
ottamatta hyvin samanlaiset kuin edella kuvatuilla tyypeilla . Toisinaan niissa
on lisaksi vahan klinopyrokseenia hypidiomorfisina rakeina . Paikoin se on
epamaaraisen ohutraitaisesti keskittyneena erossa kvartsista, jolloin se on gra-
noblastista diopsidia . Paikoin silly on myos blastoporfyyrisia piirteita, jolloin
se on mahdollisesti augiittia . Myos vahan granoblastista, vierasmuotoista epi-
doottia tavataan silloin talloin, useimmiten klinopyrokseenin ja opaakin
yhteydessa .

Heikkilan ja Kampelinkallion - Sillanpaan - Pulkkisen jaksot

Isokylan ja Patanan jaksojen itapuolella on aeromagneettisilla matalalento-
kartoilla kapeita, melko voimakkaita anomalioita, joiden alueilla on erittain
vahan paljastumia . Tiedot anomaliat aiheuttavista kivilajeista ovat usein vain
yhden tai kahden pienen paljastuman varassa .

Evijarven karttalehden pohjoisreunalla, Vetelin granodioriitin ymparilla, on
selva positiivinen magneettinen anomalia, jota on kutsuttu Heikkilan jaksoksi .
Sen alueelta on loytynyt vain yksi paljastuma . Kivi on tummaa, sarvivalkeval-
taista, heikosti suuntautunutta ja keskirakeista . Se sisaltaa magneettikiisua
heikkona pirotteena sen verran, etta kivi on heikosti magneettinen . Kahdesta
palanaytteesta mitatut suskeptibiliteetti- ja remanenssiarvot ovat myos korkeat .

Asultaan kivi on nematoblastinen, ja siina on vahan granoblastisia piirteita .
Paamineraaleina ovat vihrea, saloinen sarvivalke ja lahes variton tremoliitti
seka vierasmuotoiset, granoblastiset kvartsi ja plagioklaasi (An 40 %) . Akses-
sorisina mineraaleina ovat opaakki, titaniitti, apatiitti ja zirkoni . Muuttu-
mistuloksina on vahan serisiittia plagioklaasin yhteydessa . Kiven kemiallista
koostumusta edustaa analyysi 9 (taulukko 3) .

Heikkilan jakson kaakkoispuolella on pitka, kapea magneettinen anomalia,
joka muodostaa poimuinterferenssikuvion ja jota voidaan heikosti seurata
etelakaakkoon ja pohjoiskoilliseen . Sita on kutsuttu Kampelinkallion - Sillan-
paan - Pulkkisen jaksoksi samannimisille alueille osuvien kalliopaljastumien
mukaan . Tata anomaliaa voidaan seurata Kampelinkalliolta jonkin matkaa
kaakkoon ja koilliseen . Alueen kaakkoisosissa se nayttaa muodostavan tiukko-
ja poimuja, ja sitten se etenee kohti koillista Pulkkisen kylan etelapuolitse ja
on pienialaisesti paljastuneena Pihlajamaan alueella . Poimujen akselitason
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kulku on pohjois - etelainen . Kampelinkalliolta koilliseen pain anomalia muo-
dostaa myos tiukkoja poimuja, joiden akselitason kulku on likimain luode-
kaakkoinen . Alueen koillisosassa anomalian itapaassa, Sillanpaan pohjoispuo-
lella, on yksi kallion nokka, joka koostuu vaaleaperusmassaisesta, harmaa-
fragmenttisesta, voimakkaasti venyneesta, intermediaarisesta meta-agglome-
raatista .

Kramsun jakso

Alajarven karttalehden lansiosassa on laaja metavulkaniittialue . Se koostuu
paaosin emaksisista ja intermediaarisista metavulkaniiteista, jotka ovat alku-
peraltaan pyroklastisia. Materiaali on usein uudelleenkerrostunutta ja siksi
kerroksellisuus, joka monin paikoin on hyvin sailynytta, on yleisin nahtavissa
oleva primaarinen sedimenttirakenne . Toisinaan myos pyroklastiset piirteet,
kuten agglomeraatti- ja lapillituffirakenteet ovat sailyneet . Paikoin, erityisesti
vulkaniittialueen itaosissa on vaaleita hieman happamammasta materiaalista
koostuvia valiosueita . Niita on kartalla kuvattu happaman vulkaniitin vali-
kerrosmerkilla . Myos ne ovat tuffia ja uudelleenkerrostunutta vulkaniklastista
ainesta. Taman alueen metavulkaniiteille on tunnusomaista melko voimakas ja
yleinen karsittuminen . Karsivalikerrokset, karsiraitaisuus ja diopsidin runsaus
kivissa ovat tyypillisia piirteita . Paamineraaleina ovat diopsidi, plagioklaasi,
kvartsi ja tremoliitti . Asu on hypidiomorfinen, granoblastinen . Jonkin verran
esiintyy myos vierasmuotoista epidoottia . Plagioklaasi on koostumukseltaan
oligoklaasia tai andesiinia ja paikoin se on hyvin sailynytta ja paikoin taas
voimakkaasti saussuriittiutunutta samassakin naytteessa . Aksessorisina mine-
raaleina on opaakkia ja titaniittia paikoin melko runsaastikin .

Loilunnevan ja Kotakankaan jaksot

Alajarven karttalehden itaosissa Paalijarven pyorean granodioriitti-intruu-
sion pohjoispuolella on kaksi heikosti paljastunutta metavulkaniittijaksoa,
jotka jatkuvat Kyyjarven karttalehden (2331) puolelle .

Loilunnevan jakso koostuu emaksisista ja intermediaarisista metavulka-
niiteista ja vulkaniklastisista sedimenteista . Jakson lansiosassa on tavattu
tyynylaavaa ja itaosassa pyroklastiitteja, mm . agglomeraattia ja lapillituffia .
Laavatyyppisten metavulkaniittien paamineraleina ovat plagioklaasi (oligo-
klaasia - andesiinia), sarvivalke ja kvartsi . Aksessorisina mineraaleina ovat
opaakki, apatiitti, titaniitti, kloriitti, karbonaatti ja saussuriitti . Alkuperaltaan
pyroklastisissa metavulkaniiteissa on naiden lisaksi paamineraaleina yleisesti
ja paikoin runsaastikin diopsidia, tremoliittia, biotiittia ja epidoottia seka
aksessorisena paikoin pienirakeista zirkonia . Titaniitin ja apatiitin maara nayt-
taa olevan huomattavasti suurempi naissa metapyroklastiiteissa kuin meta-
laavoissa . Kivien asu on granoblastinen ja hypidiomorfinen . Mineraalien maa-
rien suhteissa ja raekoossa on suurta vaihtelua ja etenkin uudel-
leenkerrostuneet vulkaniklastiset ainekset ovat paikoin hyvinkin runsaskvart-
sisia .
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Kotakankaan alueella metavulkaniitit ovat myos emaksisia ja intermediaa-
risia, mutta taalla vallitsevat pyroklastiitit ja uudelleenkerrostuneet vulkani-
klastiset sedimentit. Kalkkikivimuodostuman lansipuolella namd kerroksel-
liset sedimentit ovat melko vaaleita, hieman ruskehtavia, melko kvartsi- ja
plagioklaasivaltaisia. Tummina mineraaleina on sarvivalketta tai aktinoliittia
ja biotiittia, joka on usein kloriittiutunutta . Vierasmuotoisen epidootin (yleen-
sa klinozoisiitti) esiintyminen muiden mineraalien valitiloissa on melko yleis-
td . Granaattia on suurehkoina poikiloblastisina porfyroblasteina runsaasti
kalkkikivimuodostuman laheisyydessa ja muutamissa valikerroksissa hieman
kauempana . Aksessorisina mineraaleina on yleisesti ja monesti melko runsaas-
tikin opaakkia, titaniittia ja apatiittia seka vdhan erittain pienirakeista zir-
konia . Asu on granoblastinen . Uudelleenkiteytyminen on ollut voimakasta,
eika primaaripiirteita enaa ole havaittavissa . Plagioklaasi on paikoin hyvin
tervetta ja paikoin voimakkaasti saussuriittiutunutta . Sen koostumus vaihtelee
melko suuresti oligoklaasista labradoriittiin, mutta pienet An-pitoisuudet
oligoklaasi - andesiini-rajan tuntumassa ovat yleisimpia . Kohti ldnttd, poispain
kalkkikivimuodostumasta, namd kerrokselliset metasedimentit vaihettuvat
mafisiksi ja intermediaarisiksi metavulkaniiteiksi, mm . uraliitti-plagio-
klaasiporfyriitiksi, jossa voi paikoin tunnistaa pyroklastisia piirteita .

Joentaustan alueella on paljastuneena kauniin porfyyrista plagioklaasi-
porfyriittia, joka esiintynee lahes konformeina juonina pyroklastisten kivien
joukossa, joskin kontaktisuhteet ovat epaselvat . Kivi on melko homogeenista
ja jonkin verran suuntautunutta siten, etta vaaleat hajarae-liistakkeet antavat
vaikutelman magmaattisesta virtausrakenteesta . Liuskeisuus on myos melko
voimakasta . Vaaleat liistakkeet eivat ole yksittaisia plagioklaasikiteita, vaan
ne koostuvat granoblastisesta plagioklaasista ja kvartsista . Lisaksi niissd on
vahan sarvivalketta, biotiittia, karbonaattia, kloriittia ja epidoottia yleensa
vierasmuotoisena vdlitiloissa . Kiven perusmassa on suurimmaksi osaksi sarvi-
valkettd ja kvartsia, mutta se sisaltad myos jonkin verran plagioklaasia ja
biotiittia . Aksessorisina mineraaleina esiintyvia opaakkia, titaniittia ja apa-
tiittia on tavattu vain perusmassasta, jossa opaakin mdara saattaa paikoin olla
melko runsas . Asultaan kivi on granoblastinen ja niin voimakkaasti uudelleen-
kiteytynyt, ettei primaarirakenteita enaa ole tunnistettavissa . Plagioklaasi on
koostumukseltaan yleisimmin andesiinista, mutta vaihtelu on laajaa oligo-
klaasista labradoriittiin . Ympariston pyroklastiittien mineraalikoostumus on
hyvin samanlainen kuin edelld kuvatun plagioklaasiporfyriitin, mutta ne
sisaltdvat lisaksi yleensa runsaasti diopsidia ja niiden titaniittipitoisuus on
suurempi .
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Karsikivet

Alueen karsikivet ovat syntyneet alueellisen metarnorfoosin vaikutuksesta
alun perin epapuhtaista . karbonaattipitoisista sedimenteista, jotka sisaltavat
vulkaniklastista, tuffi- ja tuffiittiainesta . Ne ovat yleensa laheisessa yhteydessai
vulkanogeenisiin kiviin ja paikoin mustaliuskeisiin . Karsikivia tavataan Rais-
joen jaksossa, sen itareunan tuntumassa. Sammalojan tienoilla seka Isokylan ja
Patanan jaksoissa myos itareunan tuntumassa seka Patanan tekojarven tienoil-
Ia .

Sammalojan alueella karsikivet ovat etupaassa tremoliittikarsia . Ne ovat
rapautumispinnaltaan yleensa voimakkaasti ruosteisia . koska kivet sisaltavat
melko runsaasti magneettikiisua ja rikkikiisua . Tuoreelta pinnalta kivi on
harmaata, paikoin kellan vihertavaa tai mustaa . hieno - keskirakeista, suun-
tautunutta ja amfiboliliistakkeista . Siella taalla on pienia runsaammin karbo-
naattia sisaltavaa osueita ja pitkulaisia onteloita . Kiisut ovat pirotteena ja
ohuina raontaytemaisina luiruina ja paikoin myos kulmikkaina pseudomor-
fimaisina kasaumina .

Tremoliittikarren paamineraaleina ovat tremoliitti, sarvivalke . kvartsi ja
opaakit, usein lisaksi plagioklaasi ja karbonaatti . Aksessorisina mineraaleina
on biotiittia, kloriittia, muskoviittia, epidoottia ja titaniittia . Kiven asu on
granoblastis - nematoblastinen, suhteellisen massiivinen, kuitenkin suuntautu-
nut. Kvartsi, amfibolit ja karbonaatti ovat paikoin keskittyneet siten, etta syn-
tyy epaselv55 . hienoa raitaisuutta . Amfibolit ovat repaleisia ja usein kitey-
tyneet lyhdemaisesti .

Sammalojan lounaispuolella on lisaksi epaselvana, muutarnien metrien le-
vyisena osueena vaaleaa, hiukan vihertavaa, keskirakeista diopsidi-karbonaat-
tikartta . Se sisaltaa paikoin jonkin verran scheeliittia . Sita on kivessa harvak-
seltaan noin 0,5 - 2 cm :n kokoisina poikiloblastisina laikkuina .

Diopsidi-karbonaattikarren yhteydessa on pienena osueena erikoista "silma-
kvartsikivea" . Se koostuu hyvin hienorakeisesta, rapautumispinnaltaan sokeri-
palaa muistuttavasta kvartsista . Osa kvartsista on keskittynyt pieniin (noin 5
mm), pyoreahkoihin, silmamaisiin . vaaleisiin, fragmenttimaisiin osueisiin, ja
osa on tummempana naiden fragmenttimaisten osueiden vdlitiloissa . Valitila-
kvartsin tummempi vari johtuu hyvin hienosta opaakkipigmentista . Vali-
tiloissa on myos vahan hienosuomuista muskoviittia ja kloriittia .

Isokylan jakson karsikivet oval Isokylan ja Manderbackan alueilla hyvin
laheisessa yhteydessa pyroklastisiin kiviin ja ne nayttdvatkin syntyneen voi-
makkaasti karbonaattiutuneesta, tuffisesta ja paikoin tuffiittisesta materiaalis-
ta . Kivi on talloin vaaleahkoa, paikoin vihertavaa tai harmaata, hieno - keski-
rakeista ja heterogeenista, mika tulee esiin selvana rapautumiserona : vaaleam-
pi . hienorakeinen materiaali on vahemman rapautunutta kuin tummempi, keski-
rakeinen, amfibolirikas aines, jota on pienina linssimaisina tai sukkulamaisina
osueina . Kiisuja on yleensa sen verran . end kivi on useimmiten rapautu-
mispinnaltaan ruosteista . Ne esiintyvdt hienona pirotteena ja paikoin ohuina
raontaytemaisina luiruina .

Isokylan eteldosassa tavataan ohutkerroksellista, hieno - keskirakeista karsi-
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kivea, jossa vaaleat, syvemmalle rapautuneet, runsaasti karbonaattia sisaltavat
kerrokset vuorottelevat tummempien, amfibolipitoisten kerrosten kanssa . Ker-
rospaksuudet ovat 3 - 15 cm . Aivan jakson etelaosassa, Isokylan etelapuolella,
on tavattu lisaksi yli metrin paksuinen, karkearakeinen, lahes kokonaan vihre-
asta diopsidista koostuva kerros .

Nayttaa silta, ettajaksoa pitkin kohti kaakkoa, Patanaan pain, sedimentaatio-
oloissa on tapahtunut muutos rauhallisempiin, ilmeisesti syvemman veden
oloihin, eika pyroklastisia kivea enaa esiinny karsikivien yhteydessa . Porasen-
joen kohdalla, Patanan kylan lansipuolella, nayttaa karsikivi vaihettuvan koh-
ti lantta sulfidiliuskeeksi, joka puolestaan edelleen vaihettuu kiilleliuskeeksi .
Karsikivi on taalla ruostepintaista, muuten vaaleahkoa, kellanvihertavaa tai
harmaata, suuntautunutta, suhteellisen tasarakeista, hieno - keskirakeista, amfi-
bolipitoista kivea, joka sisaltaa karbonaattia pienina, epasaannollisina man-
teleina tai suurehkoina, sukkulamaisina onteloina . Kiisuja on suhteellisen
runsaasti hienona pirotteena tai liuskeisuuden suuntaisina, ohuina, hopean-
harmaina juovina . Kivi on asultaan hiukan vulkaniittimainen, mutta paikoin
myos grauvakkamainen .
Patanan tekojarven alueella on karsikivea, joka on tyypiltaan grauvakka-

maista ja sisaltaa myos venyneita, kehamaisia konkreetioita . Tamakin on
ruostepintaista, harmaata, hieno - keskirakeista, tasarakeista, suhteellisen ho
mogeenista kivea, jossa on pienia, tummia, lyhdemaisia amfibolikimppuja ja
runsaasti hienoa kiisupirotetta .

Huolimatta karsikivien vaihtelevasta esiintymistavasta ja asusta nii1la on
hyvin samanlainen mineraalikoostumus, joskin mineraalien maarien suhteissa
on huomattavaa vaihtelua . Esimerkiksi karbonaattia voi joskus olla yli puolet
kiven sisallosta ja toisinaan sita ei esiinny lainkaan . Samoin muutoin yleiset
diopsidi, plagioklaasi, sarvivalke tai tremoliitti saattavat toisinaan puuttua .
Isokylan ja Patanan jaksojen karsikivet ovat etupaassa diopsidi-tremoliitti- tai
diopsidi-sarvivalkekarsia . Paamineraaleina ovat tremoliitti, sarvivalke,
kvartsi, diopsidi, karbonaatti, opaakit, plagioklaasi (An 35 - 68 %) ja joskus
biotiitti . Aksessorisina mineraaleina tavataan titaniittia, epidoottia, kloriittia,
muskoviittia, apatiittia ja zirkonia . Patanan tekojarven alueella on lisaksi ta-
vattu granaattia . Asultaan kivi on granoblastis-nematoblastinen ja suuntautu-
nut . Amfiboleille on tyypillista viuhkamainen tai lyhdemainen esiintymistapa,
ja paikoin ne muodostavat "aurinkoja" .

Edellisista karsityypeista poikkeavaa karsikivea tavataan Isokylan etelapuo-
lella parina noin 5 - 20 cm :n paksuisena valikerroksena mustaliuskeessa . Tama
karsi on vaaleanruskehtavaa, karkearakeista, kvartsipitoista kivea, joka sisal-
tad vaaleita, noin 1 cm pituisia, omamuotoisia vesuvianiittisaloja. Kiven
mineraalikoostumus on vesuvianiitti, granaatti, kvartsi, diopsidi, epidootti,
karbonaatti, kalimaasalpa ja opaakki . Asultaan kivi on karkearakeinen ja
granoblastinen siten, etta vesuvianiitti ja granaatti ovat suurina, lahes oma-
muotoisina rakeina ja muut hienorakeisempina ja vierasmuotoisina niiden
valitiloissa. Diopsidi on suttuista ja nayttaa olevan epatasapainossa muiden
mineraalien kanssa .
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Mustaliuskeet

Tutkimusalueen mustaliuskeet ovat joko sulfidiliuskeita tai sulfidi-grafiit-
tiliuskeita. Tyypiltaan ne vaihtelevat peliittisista kalkkipitoisiin, joskin pe-
liittiset tyypit nayttavat olevan enemmistona .

Peliittiset mustaliuskeet oval tummia . voimakkaasti liuskeisia, hieno-
rakeista, kiilleliuskemaisia tai joskus hieman grauvakkamaisia tai paikoin
hyvin hienorakeisia, serttimaisia . Paamineraaleina ovat kvartsi, kiilteet .
opaakit ja usein myos plagioklaasi (An 10 - 45 I7r) seka toisinaan lisaksi kali-
maasalpa ja muskoviitti . Aksessorisina mineraaleina on useimmiten titaniittia
ja muskoviittia seka toisinaan lisaksi zirkonia ja apatiittia . Muuttumistu-
loksina on kloriittia biotiitin yhteydessa seka serisiittia ja saussuriittia plagio-
klaasin yhteydessa .
Peliittinen mustaliuske on asultaan granoblastis lepidoblastista .

suuntautunutta ja hienorakeista. Raekoko on keskinid rin 0 .1 - 0,3 mm .
Tyypillisissa tapauksissa kiille on vaalean ruskehtavaa ja vain heikosti
pleokroista, flogobiittimaista, mutta kun kiven kiisu- ja grafiittipitoisuus pie-
nenee ja kivi alkaa laheta tavallista kiilleliusketta tai metagrauvakkaa, on
kiillekin tummanruskeaa ja normaalilla tavalla pleokroista biotiittia . Opaakki
on vierasmuotoista, granoblastista ja hienorakeista . Se esiintyy repaleisena
pirotteena ja paikoin ohuina raontaytteina seka hienona, polymaisena
pigmenttina. Kalimaasalpa on muiden mineraalirakeiden valitilojen vieras-
muotoisena taytteena .

Kalkkipitoisten mustaliuskeiden paamineraalit ovat kvartsi, tremoliitti tai
sarvivalke . opaakit seka toisinaan lisaksi plagioklaasi (oligoklaasia -
andesiinia) . karbonaatti ja diopsidi . Aksessorisina mineraaleina on usein tita-
niittia ja joskus muskoviittia ja epidoottia . Kloriittia on muuttumistuloksena
tremoliitin yhteydessa .

Asultaan kivi on granoblastis - nematoblastinen ja suuntautunut . Raekoko
on 0,1 - I mm . Karbonaatti on useimmiten keskittynyt amfibolien tai diopsidin
yhteyteen . ja se muodostaa niiden kanssa epasaannollisia kasaumia tai mahdol-
lisesti raitoja . Opaakki on granoblastisena, vierasmuotoisena, repaleisena
pirotteena tai paikoin pitkina, kapeina luiruina . ja lisaksi sita on hienona,
suhteellisen tasaisesti jakautuneena polyna .

Ahon jakson etelapaassa oleva koukkumainen jatke, joka tulee hyvin selvas-
ti esiin aeromagneettisilla ja -sahkoisilla kartoilla, nayttaa koostuvan yksin-
omaan mustaliuskeista ja jonkin verran kiisuuntuneista metagrauvakoista .
Mustaliuskeet ovat siella tyypiltaan peliittisia, paikoin grauvakkamaisia
sulfidiliuskeita . Ne ovat rapautumispinnaltaan kellanruosteisia ja kiisurik-
kaammista kohdista levymaisesti murenevia . Tuoreelta pinnalta ne ovat har-
maita, ei-tahraavia . Paikoin on myos tahraavia sulfidi-grafiittiliuskeita vali-
kerroksina tai osueina edellisessa tyypissa . Lipsunniemen alueella tavataan
kerroksellisten metatuffiittien yhteydessa hiukan sulfidi-grafiittiliusketta, jo-
ke on tyypiltaan amfiboliittista . Kerrospaksuudet ovat I - 20 cm, mutta eraassa
saaressa Lipsunniemen pohjoiskarjessa on kaksi I - 2,5 m :n paksuista kerrosta .
Nama ovat hieman kiisuja ja grafiittia sisaltavia tuffiittisia kerroksia .
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Raisjoen jakson its reunalla tavataan hyvin hienorakeisia peliittisia sulfidi-
grafiitti- ja sulfidiliuskeita, joiden yhteydessa on satunnaisesti jonkin verran
amfiboliittimaisia ja amfibolikarsimaisia sulfidi-grafiittiliuskeita osueina tai
valikerroksina . Paikoin peliittisen tyypin yhteydessa on kompaktia pyriittia ja
magneettikiisua pienina, noin 40 cm :n kokoisina taskuina tai I - 15 cm :n
paksuisina ja muutaman metrin pituisina juonimaisina pesakkeina . Mitaan
merkittavia mineralisaatioita ei kuitenkaan ole loydetty suhteellisen laajoista
tutkimuksista huolimatta (Laitakari, A . 1942, Lindmark 1978) . Mustaliuske-
osueen leveys Raisjoen kohdalla on noin 5 - 20 m. ja se sijoittuu kiilleliuskeen
ja emdksisen metavulkaniitin valiin . Suurimmaksi osaksi se on peliittista sul-
fidi-grafiittiliusketta. jossa grafiitin osuus on hyvin vaihteleva ja yleensa
melko vahainen . Itaan pain mustaliuske vaihettuu kiilleliuskeeksi . Lanteen
pain mentdessi peliittisessa sulfidi-grafiittiliuskeessa on pari tummaa, hyvin
hienorakeista, serttimdistc valikerrosta, joiden paksuus on arviolta 2 - 3 metric .
Edelleen lannempana mustaliuskemuodostumassa on amfiboliittisia ja amfi-
bolikarsimaisia sulfidi-grafiittiliuskeita valikerroksina, joiden paksuus on I -
15 cm tai useita metrejii . Lannessii mustaliuske rajoittuu emaksiscen
metavulkaniittiin, jossa tavataan tyynylaavarakennetta . Edellecn lannempdnd
sulfidi-grafiittiliuskeita tavataan vivid paikoin valikerroksina metavulkaniit-
tien, yleensa tuffisen tai tuffiittisen materiaalin yhteydessa .

Isokylan jaksossa tavatut sulfidi-grafiittiliuskeet ovat samaa tyyppia kuin
Raisjoen alueella . Paljastuneena niita on vain parissa paikassa . Isokylan eteld-
puolella sulfidi-grafiittiliusketta on vaihtelevan paksuisina kerroksina inter-
mediadrisen metavulkaniitin yhteydessa noin 20 m :n levyisella osueella . Sc on
mustaa. hienorakeista, liuskeista ja jonkin verran tahraavaa . Se koostuu pdaasi-
assa kvartsista, tremoliitista . opaakeista ja sisaltaa lisdksi hiukan biotiittia,
epidoottia ja titaniittia . Mustaliuskeen yhteydessa on myds pari ohutta . vaa-
lcanruskeaa, vesuvianiittipitoista karsivalikerrosta . Patanan jakson Aittanie-
messa on myds pieni rantapaljastuma voimakkaasti tahraavaa, hienorakeista
sulfidi-grafiittiliusketta . Patanan lansipuolella, Porasenjoen uomassa . tavataan
hiukan peliittista sulfidiliusketta, joka itaan pain vaihettuu kiisupitoiseksi
tremoliittikarreksi .

Patanan tekojarven liinsipuolella, Evijdrven kartta-alueen itaosassa . on tyy-
piltaan grauvakkamaista sulfidi-grafiittiliusketta . Siina biotiitti on tumman-
ruskeaa ja voimakkaan pleokroista .

Pitkasalon ja Valijoen voimakkaat magneettiset ja sdhkdiset anomaliat
johtunevat peliittisesta sulfidi-grafiittiliuskeesta, jota ilmeisesti on valiker-
roksina metagrauvakassa . Tahan viittaavat V ilijoen perkauksessa uomasta
louhitut kiviainekset .
Alajarven karttalehden alueella mustaliusketta on piirretty vain Loilunnevan

metavulkaniittijakson lansipuolelle . Se ei ole paljastunut, joten se on piirretty
aerosahkoisten ja aeromagneettisten matalalentokarttojen perusteella . Lisaksi
mustaliusketta on ohuina valikerroksina heti Loilunnevan kalkkikiven jalka-
puolella .
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Karbonaattikivi

Sedimenttisyntyista karbonaattikivea (kalkkikiven) on Alajarven kartta-
Iehden itaosissa kolmessa paikassa . Kotakankaalla on laaja esiintyma, joka on
sisaltanyt sekn kalsiittia etta dolomiittia . Esiintymaa on pitkaan hyodynnetty
taloudellisti, ja nykyaan siita on muistona vedella tnyttynyt avolouhos . Muo-
dostuma kaventuu ja jatkuu itaan pain Kyyjarven (2331) karttalehden puolelle .
Metzger (1954) ja Tornroos (1974) ovat esittaneet siita kuvauksen tutkimuk-
sissaan . Metzgerin mukaan esiintyman koostumus on 60 - 70 % dolomiittia, 10
- 15 % kalsiittia ja loput silikaatteja . Tornroosin (1974) mukaan silikaatit ovat
paaasiassa tremoliittia, diopsidia, kvartsia ja flogopiittia . Lisaksi jotkut ker-
rokset sisaltavat vahan kiisuja ja sarvivalketta . Karbonaattikiven kulku nakyy
vaaravnrikuvissa (Lauren 1973), mika johtuu siita, etta kalkki rehevoittaa
kasvistoa ja etta monia kalkinsuosijakasveja on runsaasti muodostuman paalla .

Toinen, kapeampi karbonaattikiviesiintyma sijaitsee Loilunnevan meta-
vulkaniittijakson lansipuolella ja kolmas Loilunnevan metavulkaniittijakson
etelnisen jatkeen lansipuolella Luoma-ahosta luoteeseen . Namn kaksi esiin-
tyman ovat Tornroosin (1974) mukaan koostumukseltaan paaosin kalsiittisia ja
poikkeavat Kotakankaan esiintyman dolomiittivaltaisesta koostumuksesta . On
ilmeistn, etta ainakin nnma kaksi esiintyman edustavat samaa stratigrafista
tasoa. Etelaisempi esiintyma on kohtalaisesti paljastuneena uuden ja vanhan
maantien vnlisessa makimaastossa noin 200 m levealla alueella . Siella muo-
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Kuva 8 . Karbonaattikivea, jossa on karsibreksiaa . (Kompassin pituus on 12 cm) .
(Luoma-aho NW, 2313 12A, x = 7000050, y = 2492600) .
Fig. 8. Carbonate rock with skarn breccia . (Length of the compass is 12 cm) . (Luoma-
aho NW, 2313 12A, x = 7000050, Iv = 2492600) .
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dostuman lansiosat koostuvat muutaman kymmenen metrin vahvuudella kalkki-
kivesta, joka aluksi on melko homogeenista ja kerroksellista, mutta vaihettuu
sitten itaan pain karsipitoiseksi ja on paikoin hyvinkin heterogeenista ja
breksiamaista (kuva 8) . Karsittuminen lisaantyy edelleen itaa kohti, ja muo-
dostuma sisaltaa enenevassa maarin vulkaniklastisia valiosueita ja vaihettunee
lopulta Loilunnevan jakson ohutkerroksellisiksi mafisiksi tuffeiksi ja tuffiiteiksi .

SYVAKIVET

Kartta-alueelle (kuva 1) nayttaa olevan tunnusomaista ultramafisten ja
mafisten, siis peridotiitti- ja gabroluokan, syvakivien taydellinen puuttumi-
nen . Sen sijaan alueelle on tyypillista pegmatiittien ja pegmatiittisten
graniittien runsaus . Monin paikoin laaja-alaisesta esiintymisestaan huolimatta
niiden esiintymistapa on lahinna juonimainen . Alueen varsinaiset syvakivet
ovat koostumukseltaan paaosin tonaliitteja ja granodioriitteja, jotka esiinty-
vat pienialaisina, yhtenaisina ja melko homogeenisina intruusioina . Alueelli-
sesti eri tyypit jakautuvat siten, etta koostumukseltaan tonaliittiset intruusiot,
Kalliokangas, Aukeannevankangas, Purmojarvi ja Suolineva sijaitsevat Evijar-
ven karttalehden (3214) lansiosissa . Koostumukseltaan granodioriittiset
intruusiot sijaitsevat selvasti naista erillaan . Vetelin granodioriitti on Evijar-
ven karttalehden pohjoisosassa ja jatkuu Kaustisen (2323) karttalehden puolel-
le . Paalijarven pyorea intruusio on Alajarven karttalehden itaosassa ja Iso-
niemen - Ylipaan intruusio sen keskiosissa Lappajarven meteoriittikraatterin
etelapuolella seka Palokankaan pitkulainen granodioriittialue karttalehden
kaakkoisosassa . Lisaksi on pari pienempaa granodioriittialuetta Kaartusen jar-
ven ymparistossa peruskarttalehtien 2313 08 ja 1 1 rajan tuntumassa . Alajarven
karttalehden etelaosassa on lisaksi porfyyrista graniittia laaja-alaisena intruu-
siona, joka jatkuu etelaan Lehtimaen karttalehden (2224) puolelle .

Tonaliitit

Kartoitusalueen tonaliitit ovat yleensa melko hyvin paljastuneita . Purmo-
jarven intruusio on vaaleaa, lahes tasarakeista, massiivista, paikoin jonkin
verran plagioklaasihajarakeita sisaltavaa, karkearakeista tonaliittia . Jokseen-
kin samanlaista kivea ovat myos kaksi itaisempaa rinnakkaista pyoreahkoa
intruusiota Monkin kylan etela- ja itapuolella, lounainen Aukeannevankangas
seka koillinen Kalliokangas ita- ja pohjoisreunaosiaan lukuun ottamatta (tau-
lukko 1, kuvat 1 ja 9) . Suolinevan pieni intruusio on edellisia hiukan mafi-
sempi ja voimakkaammin suuntautunut .

Kaikissa intruusioissa pienet, sukkulamaiset kiilleliuskesulkeumat ovat
yleisia (kuva 9). Niiden esiintymistiheys on 1 - 30 kpl/m 2 . Niiden koko on
yleensa 2 - 10 cm, mutta satunnaisesti tavataan suurempiakin, noin 50 cm :iin
asti .

Lisaksi kiven heterogeenisuuteen vaikuttavat siella taalla esiintyvat puner-
tavat, hieman yleisesta koostumuksesta poikkeavat kulmikkaat tai epamaarai-
sen muotoiset osueet, jotka ovat koostumukseltaan yleensa granodioriittisia ja
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Aukeannevankankaan lansiosissa lahes graniittisia .
Siella taalla intruusioiden kivea leikkaavat hienorakeiset apliittiset ja kar-

kearakeiset pegmatiittiset juonet . Lisaksi on ohuita risteilevia kvartsijuonia .
Juonten paksuudet vaihtelevat yhdesta senttimetrista pariin metriin . Pegma-
tiittiset juonet ovat paksuimpia ja kvartsijuonet jaavat yleensa alle 5 cm :n .
Paikoin, etenkin intruusioiden kontaktialueiden tuntumassa, pegmatiittijuonet
sisaltavat vahan mustaa turmaliinia .

Kalliokankaan intruusion itaosa on noin 600 metrin leveydelta koostumuk-
seltaan granodioriittia (taulukko 1), jolle on tyypillista kalimaasalvan esiinty-
minen suurina poikiliittisina hajarakeina (kuva 9b) . Itakontaktiin pain koostu-
mus muuttuu hieman graniittisemmaksi .

Tonaliitti on asultaan karkearakeinen, granulaarinen, hypidiomorfinen ja

Taulukko 1 . Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden syvakivien mineraalikoostumuksia .
Naytteen sisaltamat pistelaskussa poisjaaneet mineraalit on esitetty +-merkilla . Naytteen-
ottopaikat on esitetty kuvassa la. Kemialliset koostumukset on esitetty taulukossa 5 .
Table 1. Mineralogical compositions with nomenclaturic names of plutonic rocks of the
Alajarvi and Evijarvi map-sheet areas. Constituents that are present but not recorded by
point counting are indicated by use of the `+' symbol . Sampling sites are shown in Fig .
1 a. and chemical compositions are presented in Table 5 .
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1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

Kvartsi - Quartz

	

30 .9 35 .2 23 .7
Kalimaasalpa - Potassium feldspar

	

21 .7 10 .1
Plagioklaasi - Plagioclase

	

37 .0 43 .4 60 .6
(Anortiitti - Anorthite %)

	

(18) (27) (18)

24.6
3 .6

54.3
(18)

29 .3
1 .7

51 .6
(27)

23 .8
4.0

62 .2

20 .2
1 .5

49 .3

20 .9
1 .5

48 .2
(30)(20) (35)

Biotiitti - Biotite

	

9 .5

	

11 .0

	

9 .1 13 .0
2 .8

0 .3
0 .1

0 .2
0 .2
+

11 .9
3 .2

+

0 .2
0 .3
0 .1
+

8 .4
0 .7

+
0 .1
1 .1
0 .4
0 .2
0 .9
0 .2

25 .4
2 .9

0 .3

1 .1
0.4
+

0.4

24 .2

1 .3
0 .1

0 .6
+

Sarvivalke - Hornblende

	

2 .9

	

5 .6
Muskoviitti - Muscovite

	

0 .7
Kloriitti -
Opaakki -
Titaniitti -
Apatiitti -
Zirkoni -

Chlorite

	

+

	

+

	

+
Opaque

	

0 .1

	

+

	

+
Sphene

	

+

	

+

	

+
Apatite

	

0 .1

	

0 .1

	

0 .1
Zircon

	

+

	

0 .2

	

+
Karbonaatti - Carbonate

	

+

	

+

	

+
Allaniitti - Allanite

1. Granodioriitti - Granodiorite, Kalliokangas . 2314 05B, x=7028760, y=2471250,
(100-MOM-79) .

2 . Granodioriitti - Granodiorite, Kalliokangas . 2314 05B, x=7028760, y=2470820,
(95-MOM-79) .

3 . Tonaliitti - Tonalite, Kalliokangas . 2314 05B, x=7028760, y=2470400, (71-HKJ-79) .
4 . Tonaliitti - Tonalite, Kalliokangas . 2314 02D, x=7028470, y=2469520, (142A-MOM-80) .
5 . Tonaliitti - Tonalite, Aukeannevankangas . 2314 02D, x=7027420, y=2468490,

(85A-MOM-80) .
6 . Tonaliitti - Tonalite, Aukeannevankangas . 2314 02D, x=7026330, y=2468190,

(122-MOM-80) .
7 . Tonaliitti - Tonalite, Suolineva. 2314 02B, x=7026140, y=2461440, (36B-MOM-80) .
8 . Tonaliitti - Tonalite, Suolineva. 2314 02B, x=7025560, y=2461570, (30A-MOM-80) .
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17 18 19 20

	

21 22 23

Kvartsi - Quartz 32.7 35 .5 32.0 38 .6 31 .9 35 .1 16 .6
Kalimaasalpa - Potassium feldspar 3 .1 7 .7 4.2 22 .1

	

11 .6 4 .7 80 .9
Plagioklaasi - Plagioclase 52.3 46 .8 48 .9 22 .7 37 .6 48 .3 0 .5
(Anortiitti - Anorthite %) (17) (18) (30) (32) (17) (30)
Biotiitti - Biotite 9 .7 9 .4 10.2 9 .1

	

16 .4 8 .5
Sarvivalke - Hornblende 0.1
Muskoviitti - Muscovite 0.3 + 1 .9 1 .2

	

1 .4 1 .7 2 .0
Kloriitti - Chlorite 0.2 0 .5 1 .6

	

0.7 1 .6
Opaakki - Opaque 0.5 0 .1 0 .3 0 .2

	

0.1 +
Titaniitti - Sphene + 0 .1
Apatiitti - Apatite + 0 .4 0 .4 0 .4

	

0 .3 +
Zirkoni - Zircon + 0 .1 + 0 .2

	

+ +
Karbonaatti - Carbonate 3 .9

	

+
Allaniitti - Allanite +
Epidootti - Epidote 1 .1 1 .6

9 10 11 12 13

	

14 15 16

Kvartsi - Quartz

	

19.5 31 .9 32 .5 18 .6 18 .1 27 .7 32 .4 35 .9
Kalimaasalpa - Potassium feldspar

	

3 .5 3.9 11 .8 2.6 5 .9

	

6.1 1 .9
Plagioklaasi - Plagioclase

	

61 .9 55 .4 47 .5 54 .0 62 .3 50.0 42 .3 49 .8
(Anortiitti - Anorthite %)

	

(20) (18) (27) (34) (38) (28) (24) (34)
Biotiitti - Biotite

	

14 .0 7.4 4 .3 14 .3 11 .5

	

13 .6 15.4 9 .9
Sarvivalke - Hornblende 1 .1 8 .6 1 .0 3 .3 4 .3
Muskoviitti - Muscovite

	

+ + 1 .4 0 .2

	

+ 0 .3
Kloriitti - Chlorite

	

+ + 1 .0 0.9 1 .5

	

+ 1
Opaakki - Opaque

	

+ + 1 .1 + +

	

+ 0.5
Titaniitti - Sphene

	

0 .6 0.2 0 .4 0 .7 +

	

+ 0.3
Apatiitti - Apatite

	

0 .2 0.1 + + 0 .1

	

+ 0.1 0 .1
Zirkoni - Zircon

	

0 .3 + + + +

	

+ + +
Karbonaatti - Carbonate + +

	

0.3
Epidootti - Epidote 0 .3 0 .4

	

1 .3 2.5

17 . Tonaliitti - Tonalite, Paalijarvi. 2313 11D, x=6996850, y=2497050, (55-KRK-71) .
18 . Granodioriitti - Granodiorite, Paalijarvi . 2313 i1D, x=6999930, y=2498640, (73A-KRK-71) .
19. Tonaliitti - Tonalite, Paalijarvi. 2313 12C, x=7002940, y=2496290, (139-RT-71) .
20. Porfyyrinen graniitti - Porphyritic granite, Saukonkyla . 2313 10A, x=6983620, y=2491040, (30-TT-72) .
21 . Porfyyrinen graniitti - Porphyritic granite, Saukonkyla . 2313 07A, x=6982060, y=2483900, (33-RT-72) .
22. Porfyyrinen graniitti - Porphyritic granite, Saukonkyla . 2313 04C, x=6981300, y=2478400, (91A-RT-72) .
23 . Pegmatiitti - Pegmatite, Petajakangas . 2313 06B, x=7009360, y=2474040, (27-NJH-73) .

9 . Tonaliitti - Tonalite, Purmojarvi . 2314 02A, x=7022160, y=2462010, (34-SSG80) .
10 . Tonaliitti - Tonalite, Purmojarvi . 2314 02C, x=7022020, y=2465200, (95-SSG-80) .
11 . Tonaliitti - Tonalite, Veteli. 2314 09D, x=7039240, y=2489160, (148-MAV-79) .
12 . Tonaliitti - Tonalite, Palokangas . 2313 10A, x=6984640, y=2494360, (19-TT-72) .
13 . Tonaliitti - Tonalite, Palokangas . 2313 10A, x=6980590, y=2496420, (39-TT-72) .
14 . Granodioriitti - Granodiorite, Isoniemi. 2313 08B, x=6997060, y=2484680, (1-TT-71) .
15 . Tonaliitti - Tonalite, Isoniemi. 2313 08B, x=6996520, y=2483680, (3A-TT-71) .
16 . Tonaliitti - Tonalite, Paalijarvi . 2313 1IB, x=6997700, y=2493960, (6-KRK-71) .
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usein lievasti porfyyrinen . Sen paamineraaleina ovat plagioklaasi (An 18 - 35 %),
joka on usein melko omamuotoista ja vyohykkeellista, lievasti aaltomaisesti
sammuva kvartsi ja voimakkaan ruskea biotiitti . Lisaksi kivi sisaltaa vahan
vierasmuotoista, intergranulaarista kalimaasalpaa ja puolimuotoista, nema-
toblastista sarvivalketta . Plagioklaasin ja kalimaasalvan kontaktissa on pai-
koin vahan matomaista myrmekiittia . Aksessorisina mineraaleina kivi sisaltaa
muskoviittia, opaakkia, titaniittia, apatiittia ja zirkonia. Muuttumistuloksina
on kloriittia biotiitin ja sarvivalkkeen yhteydessa seka saussuriittia ja karbo-
naattia plagioklaasin yhteydessa .

Kalimaasalpahajarakeisen tyypin asu on karkearakeinen, hypidiomorfinen,
granulaarinen. Sen mineraalikoostumus on lahes samanlainen kuin intruusion
paakivilajin, paitsi etta kalimaasalpaa on nyt enemman ja sarvivalke puuttuu
(taulukko 1) . Kalimaasalpa on siina suurina, vierasmuotoisina, poikiliittisina
laikkuina, jotka ovat luonteeltaan enemman porfyroblastimaisia kuin por-
fyyrisia . Ne eivat ilmeisesti kuitenkaan ole alkuperaltaan metamorfisia, vaan
ovat syntyneet kivisulan viimeisten osien kiteytyessa. Lisaksi kalimaasalpaa
on vierasmuotoisena muiden rakeiden valitiloissa .

Tonaliitti-intruusioiden kontaktivaikutukset ovat olleet vahaisia (kuva 9c) .
Seka tonaliittisia, etta kalimaasalpahajarakeisia juonia tavataan siella taalla
lahella kontaktia . Ympariston liuskeet ovat myos jonkin verran migmatiittiu-
tuneet kapealla alueella kontaktin laheisyydessa, mutta jo noin 5 metrin paassa
kontaktista liuskeet ovat samanlaisia kuin etaammallakin, eika syvakiven vai-
kutus ole mitenkaan nahtavissa . Yleispiirre on, etta liuskeisuus intruusioiden
ymparilla nayttaa mukautuneen kontaktin suuntaiseksi ja kaatuu jyrkasti
intruusioista ulospain, mutta pienpiirteissa tonaliitit lavistavat metagrau-
vakassa esiintyvaa alueellisesti vallitsevaa liuskeisuutta (S 2 ) .

lounaisosa, 2314 02 D . x = 7025650, y = 2468480) . (Kompassin pituus on 12 cm) .
Fig . 9 . a. Tonalite with a typical inclusion. (Aukeannevankangas, road cut near the N-
margin of the intrusion, 2314 02 D, x = 7027900, y = 2468300) . b. Potassium feldspar
phenocrystic granodiorite in eastern part of the Kalliokangas tonalite intrusion. The light
roundish spots are poikilitic potassium feldspar. (Road cut, 2314 05 B, x = 7028720, y
= 2470970) . c. Contact between tonalite and metagreywacke . (Aukeannevankangas SW,
2314 02 D. x = 7025650, y = 2468480) . (Length of the compass is 12 cm) .
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Kuva 9 . a. Tonaliittia, jossa tyypillinen sulkeuma . (Aukeannevankangas, tieleikkaus
intruusion pohjoiskontaktin lahella, 2314 02 D, x = 7027900, y = 2468300) . b .
Kalimaasalpa-hajarakeista granodioriittia Kalliokankaan intruusion itaosassa . Kuvassa
vaaleat pyoreat laikut ovat poikiliittista kalimaasalpaa . (Tieleikkaus, 2314 05 B, x =
7028720, y = 24709-70) . c. Tonaliitin ja metagrauvakan kontakti . (Aukeannevankangas
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Granodioriitit

Granodioriitit ovat kartoitusalueella paljastuneet tonaliitteja paljon hei-
kommin . Esimerkiksi Evijarven (2314) kartta-alueen pohjoisosassa . Vetelin
Heikkilan kylan tienoilla sijaitseva pitkulainen, noin 3 km levea, luode -
kaakko-suuntainen granodioriitti-intruusio, joka ulottuu pohjoisosistaan
Kaustisen (2323) kartta-alueelle, ei ole paljastunut lainkaan, mutta sen rajat
tulevat selvasti esiin aeromagneettisella matalalentokartalla . Kisitys kivi-
lajista perustuu Kaustisen kartta-alueella olevasta Karjalankosken paljastu-
masta saatuun naytteeseen ja Heikkilankoskessa olevasta laajasta, yhtenaisesta
lohkareikosta tehtyihin havaintoihin . Molemrnat havaintokohdat sijaitsevat
Perhonjoen uomassa. Alajarven kartta-alueella olevat granodioriitit ovat pal-
jastuneet hieman paremmin . joskin paljastuneisuus siellakin on varsin epata-
saisesti jakautunutta ja puutteellista varsinkin kontaktialueilla . Paalijarven
intruusio tulee selvasti esiin aeromagneettisella kartalla, kun taas muut intruu-
siot erottuvat ymparistostaan tuskin ollenkaan .

Vetelin granodioriitti on vaaleahkoa . hiukan punertavaa . suhteellisen tasa-
rakeista . keskirakeista, hiukan suuntautunutta kivea . Kaustisen kartta-alueella
(Lonka 1971) sen suuntauksen kulku on noin 135° ja kaade pysty . Paikoin
kivessa on pienia, sukkulamaisia liuskesulkeumia .

Vetelin granodioriitti on asultaan granulaarista . hypidiomorfista ja jonkin
verran muurilaastirakenteista . Sen paamineraaleina on plagioklaasia (An 14 -
27 %) noin 48 9c, kvartsia noin 33 9c . kalimaasalpaa noin 10 t7c ja biotiittia noin
6 9- . Lisaksi siina on muskoviittia noin I % seka sarvivalketta, opaakkia ja
titaniittia alle 1 Yc kutakin . Aksessorisina mineraaleina on apatiittia ja zir-
konia . Muuttumistuloksina on serisiittia ja saussuriittia plagioklaasin yhtey-
dessa seka kloriittia biotiitin yhteydessa .

Granodioriitin sisaltamdt liuskesulkeumat ovat hienorakeisia, tasarakeisia,
granbolastisia sekd heikosti suuntautuneita . Niiden paamineraalit ovat kvartsi,
plagioklaasi ja biotiitti . Aksessorisina mineraaleina on titaniittia ja opaakkia .
Kloriittia on biotiitin muuttumistuloksena .

Alajarven kartta-alueen granodioriitit ovat asultaan lahes edella kuvatun
kaltaisia . Nekin ovat yleensa vaaleita, hiukan punertavia . suuntautuneita,
keskirakeista kivea, mutta paikoin viiri vaihtelee myos harmaaseen . Kali-
maasalvan maara on yleensa melko vahainen, ja siten kiven koostumus on
lahella tonaliitin ja granodioriitin rajaa . Selvisti tonaliittinenkin koostumus
on yleistii laajoilla alueilla . Pienet liuskesulkeumat ovat yleisia . Isonniemen -
Ylipaan, Kaartusen ja Palokankaan intruusiot ovat keskenaan hyvin samankal-
taisia . Ne ovat yleensa melko homogeenista. punertavaa tai harmahtavaa .
suuntautunutta kivea, jossa selvat syvakivipiirteet ovat kaikkialla vallitsevia .
Sen sijaan Paalijarven granodioriittialue Alajarven (2313) kartta-alueen ita-
osassa on heterogeenisempi ja voimakkammin deformoitunut . Taman pyorean
granodioriittialueen pohjois- ja Iansiosat ovat laajoilla alueilla myos edella
kuvatun kaltaista kauniin syvakivimaista, suuntautunutta keskirakeista kivea,
jonka koostumus vaihtelee granodioriitista tonaliittiin . Intruusion lansi- ja
lounaisosien kontaktivyohykkeella kivisula on tunkeutunut Loilunnevan



Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset I : 100 000, lehdet 2 31 3 ja 2314
Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden kalliopera

metavulkaniittijakson jatkeisiin ja ympariston liuskeisiin breksioiden ja assi-
miloiden niita. Nailla alueilla on melko suurta koostumusvaihtelua ja mig-
matiittiset piirteet ovat yleisia (kuva 5b) vaihdellen nebuliittisesta selvaan
raitaisuuteen, mika paikoin muistuttaa blastokerroksellisuutta . Metavulka-
niittiset kappaleet ovat pitkina, usein luirumaisina, taipuilleina, konformeina
fragmentteina, joista primaarirakenteet ovat yleensa havinneet . Intruusion ita-
osissa kivi on paaasiassa vaaleaa tai harmahtavaa, tumman ja vaalean kirjavaa,
koostumukseltaan enimmakseen tonaliittista, voimakkaan liuskeista gneis-
simaista kivea . Liuskeisuus on edelleen pienoispoimuttunut antaen kivelle
karkean krenulaatiomaisen tai kiehkuraisen asun . Pienet laahussiirrokset, jotka
usein esiintyvat pienoispoimutuksen akselitasoissa, ovat yleisia . Ne ovat usein
apliittisen leukokraattisen aineksen tayttamia .

Porfyyrinen graniitti

Saukonkylan alueen porfyyrinen graniitti Alajarven kartta-alueen etelaosas-
sa on yleissavyltaan punertavaa, karkearakeista, porfyyrista, jonkin verran
suuntautunutta ja osoittaa paikoin piirteita magmaattisesta virtausrakenteesta
(kuva 10) . Kalimaasalpa esiintyy isoina omamuotoisina hajarakeina, joiden
koko on noin 1 - 3 cm, mutta sita on yleisesti myos suurempina (<5 cm)
megakrysteina. Kiven perusmassassa on melko vahan kalimaasalpaa, joten
modaalilaskuissa koostumus tulee usein granodioriittiseksi . Missy isoja kali-

(Saukonkyla, 2313 07 C, x = 6983760, y = 2486500) .
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Kuva 10 . Karkeaporfyysista graniittia . (Kompassin leveys on 5,3 cm) . (Saukonkyla,
2313 07 C, x = 6983760, y = 2486500) .
Fig . 10 . Coarse porphyritic granite . (The sides of the compass are ca. 5 cm) .
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maasalpahajarakeita on runsaammin, on kiven kokonaiskoostumus kuitenkin
epailematta graniittinen . Intruusio sisaltaa paikoin pegmatiittisia alueita . Siksi
karttaan on merkitty muutamia pegmatiitin paallemerkintasymboleja intruu-
sion pohjois- ja lansiosiin .
Porfyyrisen graniitin paamineraalit ovat ristikaksostunut mikrokliini, joka

sisaltaa vahan sauvapertiittia, hypidiomorfinen, paikoin vahan saussu-
riittiutunut plagioklaasi (An 25 - 30 %), aaltomaisesti sammuva kvartsi ja
ruskea biotiitti . Muskoviittia on vahan biotiitin yhteydessa ja kloriittia bio-
tiitin muuttumistuloksena . Myos epidootti ja karbonaatti ovat melko yleisia .
Aksessorisina mineraaleina on yleiseti opaakkia, apatiittia ja zirkonia seka
paikoin allaniittia. Myrmekiittia on paikoin melko runsaasti . Joitakin modaali-
koostumuksia on esitetty taulukossa 1 .

Pegmatiitit ja pegmatiittiset graniitit

Kartoitusalueen ita- ja etelaosissa on runsaasti karkearakeisia vaaleita
pegmatiittisia graniitteja . Metamorfisia liuskeita paremmin kulutusta ja ra-
pautumista kestavina ne usein kohoavat muutaman metrin ymparistoaan kor-
keammalle . Laajimmillaan ne ovat vahan yli kilometrin pituisia ja muutaman
sadan metrin levyisia ja esiintyvat paikoin juonina, joiden paksuus vaihtelee
alle metrista kymmeniin metreihin . Yleensa pegmatiittisen graniitin esiin-
tymistapa nayttaa olevan juonimainen .

Rakenteeltaan pegmatiittiset graniitit ovat erittain karkearakeisia, massiivi-
sia ja yleensa suuntautumattomia . Heterogeenisia ne ovat siina mielessa, etta
karkea pegmatiittinen tyyppi vuorottelee kirjograniittisen tyypin kanssa .
Kirjograniittinen tyyppi on epasaannollisina, yleensa parin meliometrin suu-
ruisina osueina pegmatiittisen tyypin seassa . Paikoin, esim . Pihlajalammen
pohjoispuolella, nama tyypit esiintyvat vuorokerrokselliseen tapaan . Kerros-
horisontit ovat pitkia, loiva-asentoisia ja yleensa noin 1 - 2 m:n paksuisia .

Silloin talloin, erityisesti kontaktien laheisyydessa, sisaltaa pegmatiittinen
graniitti liuskesulkeumia, jotka ovat yleensa pitkia, kapeita ja usein luirumaisiksi
"sulaneita" . Ne ovat paikoin voimakkaasti turmaliiniutuneita (kuva I 1 a) .
Mineraalikoostumukseltaan pegmatiittiset graniitit ovat yksinkertaisia . Yksi

modaalikoostumus on esitetty taulukossa 1 . Paamineraaleina ovat kalimaa-
salpa, plagioklaasi, kvartsi ja muskoviitti, seka toisinaan lisaksi biotiitti .
Aksessorisina mineraaleina on useimmiten mustaa turmaliinia ja punertavaa
granaattia, joiden koko ja maara vaihtelevat huomattavasti eri paikoissa .
Kalliojarven ja Patanan tekojarven seka Paalijarven alueilla on lisaksi tavattu
vahan vaalean vihreaa apatiittia . Kellanvihertavaa omamuotoista beryllia ja
mustaa kolumbiittia on tavattu pienella alalla vain yhdessa paikassa Pihlaja-
lammen pohjoispuolella (kuvan 2b paljastuman lahella) . Beryllikiteiden koko
on 0,5 - 5 cm . Muskoviitti on karkeina suomupinkkoina tai erikoisina hieno-
suomuisesta, paikoin salomaisesta muskoviitista koostuvina sateittaisina
kimppuina, jotka muistuttavat karhunsammalta, kuusen havua tai linnun sulka-
peitetta (kuva Ilb). Naiden kimppujen koko on yleensa 5 - 20 cm .
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Kuva 11 . a. Voimakkaasti turmaliiniutunut metagrauvakkasulkeuma erittain karkea-
rakeisessa pegmatiittisessa graniitissa . (Laatta 12 cm) . (Pihiajalammen pohjoispuolel-
la, 2314 08 C, x = 7024050, y = 2486800) . b. Karkearakeista pegmatiittia, jossa on
rakenteeltaan sulkamaisia tai sulkakimppumaisia muskoviittikasaumia . (Kolikon hal-
kaisija on noin 2,5 cm) . (Patanan tekojarvi, 2314 1 t C, x = 7020100, y = 2497000) .
Fig . 11 . a . Strongly tourmalinized greywacke inclusion in a very coarse grained
pegmatite. (Tag. 12 cm) . (North of the lake Pihlajalampi, 2314 08 C, x = 7024050,
y = 2486800). b. Coarse grained pegmatite with plumose aggregate of muscovite .
(Diameter of coin is ca. 2,5 cm). (Patana reservoir, 2314 11 C, x = 7020100, y
2497000) .
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Kvartsijuonet

Paksut kvartsijuonet ovat tutkimusalueella harvinaisia . Evijarven pohjois-
puolella, Ahon talon pihassa, on paljastuneena yksi noin 3 x 5 m 2:n kokoinen,
tummasta kvartsista koostuva osue emaksisen metavulkaniitin yhteydessa .
Juoni sisaltaa vahan hyvin hienoa kiisua epapuhtautena . Myos Evijarven ita-
puolella, Inan tiesta itaan on tavattu pari noin 2 m paksua valkoista kvartsi-
juonta. Samoin Raisjoella heti tyynylaavan itapuolella joen lansirannalla on
noin 4 m:n osue puhtaan valkoista kvartsia .

Inan tien itapuolella Peltokankaan talosta itaan on mustaliuskeessa pienella
alalla kvartsia ohuehkona juoniverkostona . Taman yhteydessa kivi sisaltaa
suhteellisen runsaasti magneettikiisua .

Suprakrustisten kivien yhteydessa pienet kvartsijuonet ovat yleisia . Ne ovat
ohuita ja usein sukkulamaisia tai luirumaisia suonia . Yleensa ne ovat kerrok-
sellisuuden suuntaisia tai noudattavat eri tektonisia suuntauksia ja ovat siten
ilmeisesti syntyneet eri deformaatioiden aikana . Lisaksi esiintyy ohuita, taso-
maisia, leikkaavia kvartsirako-juonia, jotka ilmeisesti ovat posttektonisia .

SEDIMENTTIKIVET JA RAPAKALLIO
Mesoproterotsooista hiekkakivea ja saviliusketta on sailynyt Lappajarven

meteoriittikraatterin rengasvajoaman taytteena noin 18 m :n paksuisena muo-
dostumana. Sen alla on noin 40 m paksu rapauma, joka vaihettuu alaspain
terveeksi paleoproterotsooiseksi kiilleliuskeeksi .

Sedimenttikivia ei ole paljastuneena missaan kartoitusalueella, vaan ne on
tavoitettu ainoastaan Lappajarven meteoriittikraatterin kairauksissa (DH 302,
kuvat 12 ja 13) . Siten niiden esittaminen yhtenaisena rengasmaisena muodos-
tumana koko kraatterialtaan reunavyohykkeella on yleistys, joka perustuu la-
hinna gravimetrisista mittauksista tulkitun rengasvajoamarakenteen olemassa-
oloon (Elo et al. 1992, Pipping 1991 a) . Myohemmin Lappajarven kunnan
alueella suoritetut seismiset luotaukset kalliopohjavesitutkimuksia varten
(Lehtimaki 1992, 1993 ja 1995) osoittivat, etta hiekkakivi on Evijarven kart-
talehdella (2314) ilmeisesti saanut liikaa laajuutta . Naiden seismisten luo-
tausten perusteella hiekkakivea on tulkittu olevan huomattavasti kapeampana
renkaana kraatterin terassivyohykkeella, missy se rajoittuu kraatterin reuna-
vyohykkeessa rikkoutuneisiin ympariston kivilajeihin ja sueviittiin tai impak-
tibreksiaan, kuten kuvassa 12 on esitetty .

Kairauslavistyksen perusteella hiekkakivimuodostuma on 18,2 m paksu ja
lapikotaisin rapautunut . Se koostuu neljasta raekooltaan ja yleisvariltaan eroa-
vasta jasenesta (kuva 13, DH 302) . Ylinna on ruskeanvihertavaa paikoin hei-
kosti juovaista silttikivea . Sen alla on kellanruskehtavaa silttista hiekkakivea,
jossa erottuu paikoin selvia kerrosrajoja, kerrallisuutta ja pienta ristiker-
roksellisuutta . Sedimenttirakenteita leikkaavat, iskostumisen jalkeen synty-
neet, askelmaiset pikkusiirrokset ovat yleisia, ja siirrosraot ovat paikoin tum-
mien ja paikoin vaaleiden rakomineraalien tayttamia. Kerroksellisuuden kaade
on noin 60 astetta, joten muodostuma ei ole autoktoninen, vaan, kuten kraat-
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terimalliin sopiikin, romahtanut tai luiskahtanut rengasvajoaman taytteeksi .
Edellisen alla kolmantena jasenena on hyvin hienorakeista tumman vihertavaa
savista silttikivea . Se on hyvin homogeenista ja massamaista ja sisaltaa paikoin
glaukoniittid . Sen alla on melko vaalean kellertavaa tai ruskehtavaa karkea-
klastista hiekkakiveii, jossa myos on ohuita taytteisia pikkusiirrosrakoja .
Klastit ovat lakes yksinomaan kvartsia . ja satunnaisesti tavataan plagioklaasia .
Osa klasteista on melko kulmikkaita ja osa hyvin pyoristyneita ja muutamat
osoittavat uudelleenkerrosturnisen merkkeja .
Lajittuneisuus- ja raekokotutkimusten perusteella sedimentaatioymparisto

on todennakdisesti ollut delta (Kate Kranck 1991 . henkilokohtainen tiedonan-
to) . Sedimenttikivimuodostuman mikrofossiilit ovat akritarkkeja . kuten esim .
Leiosphaeridia ja Svnsphaeuidia . Niiden perusteella nama sedimentit ajoittu-
vat mesoproterotsooisiksi, noin 1200 Ma :n ikiiisiksi. ja ovat siten ajallisesti
verrattavissa Muhoksen muodostumaan (Uutela 1990) .
Hiekkakivimuodostuman alla on noin 40 m paksu paleoproterotsooisen

kiilleliuskeen rapautuma, joka alaspain vaihettuu terveeksi kiilleliuskeeksi .
Ylaosassa rapauma on hyvin kypsa, massamainen . hienorakeinen, savimaisen
pehmea ja tumman ruskea tai punertava ja hienorakeisen hematiitin varjaama .
Vahitellen alaspain kivi tervehtyy ja alkuperaiset rakennepiirteet tulevat yha
selvemmin ja paremmin sailyneina esiin, kunnes noin 130 metrin syvyydelta
alaspain rapautumisen rnerkit loppuvat .

Rapauturnan ylaosissa kiilleliuskccn alkuperaisestii mineraaliseurueesta oil
tunnistettavasti siilynyt vain kvartsi ja biotiitti seka paikoin muskoviitti .
Naistakin kvartsi on monin paikoin voimakkaasti syopynytta ja kiilteet ovat
aina hyvin repaleisia ja suttuisia . Muu aines on rapautunut hyvin hieno-
rakeiseksi saussuriittimaiseksi niatriksiksi . joka koostuu enimill akseen savi-
mineraalien (kaoliniitin . illiitin, montmorilloniitin) ja opaakin (enimmakseen
hematiittia ja goethiittia) epambaraisen heterogeenisesta seoksesta . Syvemmal-
la, jo noin 95 metrista lahtien rapautumamatriksin osuus vahenee ja kvartsin
seka paremmin sailyneiden kiilteiden ohella on plagioklaasin vahvasti syopy-
neita saussuriittisia relikteja ja enimmakseen savimineraaleista koostuvia
pseudomorfeja. Noin 99 metrista alaspiiin rapautumamatriksia ci enaa sanotta-
vasti ole kuin korkeintaan satunnaisesti kapeissa vyohykkeissa ja kiilteet ovat
suhteellisen terveita, mutta plagioklaasi on edelleen voirnakkaasti
saussuriittiutunutta ja syopynytta . Noin 130 m :n alapuolella rapautumis-
piirteet vahenevat myos plagioklaasista ja kivi alkaa olla tavanomaista, melko
hyvin sailynytta kiilleliusketta . Silmiinpistavana piirteena on vain joissain
vyohykkeissa esiintyva kvartsirakeiden sisainen ruhjerakenne ja kiilteiden lie-
v5 kink-poimutus, jotka ovat syntyneet meteoriitin tormayksen seurauksena .

Edellisten lisaksi preglasiaalisia sedimentteja on sailynyt vahaisessa maarin
Lappajarven impaktisyntyisiin kivilajeihin konsolidoitumisen jalkeen synty-
neiden rakojen taytteena . Naita on lavistetty kairanreiassa Dh 304 (kuva 13) .
Noin 25 metrin syvyydessa on kapea rako, joka on tayttynyt hyvin hieno-
rakeisella savisella aineksella. Noin 32 - 35 metrin valilla on sivuttu ja osittain
lavistetty lakes pystya rakoa. jonka taytteena lavistyksen ylaosassa noin 1 met-
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rin osuudella on hieno hiekkainen tai hiesuinen ja alaosassa noin 2 metrin
osuudella savinen sedimenttikivi . Nama raontayteainekset, toisin kuin kairan-
reiassa Dh 302 lavistetyt sedimenttikivet, koostuvat lajittumattomasta
detriaalisesta aineksesta (Kate Kranck 1991, henkilokohtainen tiedonanto) .
Uutela (1993) on tutkinut naiden sedimenttien mikrofossiilisisaltoa ja toteaa
sen olevan valtaosaltaan kambrista ja vahaisessa maarin ordovikista, mutta
sisaltavan myos Y :n muotoisia tuntemattoman ikaisia itioita .

LAPPAJARVEN METEORIITTIKRAATTERI

Lappajarven laaja ja alava alias, jota lahes joka puolelta ymparoivdt monin
paikoin yli Bata metric jarven pinnan ylapuolelle kohoavien makien kaari-
maiset jonot, on Etela-Pohjanmaan maisemassa morfologialtaan ja mittasuh-
teiltaan poikkeava . Jarvi on noin 23 km pitka pohjois-etelasuunnassa ja ita-
lansisuunnassa noin 12 km levea . Jarven pinta ja laajat itdiset ranta-alueet oval
kymmenia metrejn lnhialueiden korkeustason alapuolella . Aukean jarvialtaan
lahes ovaalin muodon rikkoo jarven luoteisosassa oleva pitkanomainen, matala
Karnansaari, joka on alaltaan noin 12 km' Se tyontyy kapean salmen erot-
tamana kohti etelnn, jarven keskiosien tienoille . Lisdksi on aavan jarvenselan
alueella parisenkymmenta pienehkoa saarta .

Karnnnsaaren muutamat kalliopaljastumat ovat kivilajia, jota jo viime vuo-
sisadan puolivalissa pidettiin vulkaanisena (Holmberg 1858) . Vuonna 1920
talle kivilajille annettiin nimeksi karnaiitti (Berghell 1921) edelleen siina
uskossa, ettn kivi on alkuperaltdan vulkaaninen . Mm . Eskola (1921) ja Laita-
kari (1942) kuvasivat karnaiittia dasiittisena laavakivena ja Saksela (1949)
vulkaanisena kivena, joka on paaasiassa agglomeraattia ja tuffia ja sisaltda
suuren mnaran sivukivifragmentteja . Niinpa Lappajarven alettiin pitna sammu-
neen tulivuoren kraatterina . Vasta kuututkimusten tuottaman tiedon myota tuli
mahdolliseksi tunnistaa karnaiitti shokkimetamorfoosin synnyttamnksi kivi-
lajiksi ja itse Lappajarven alias siis kosmista alkuperna olevaksi meteoriit-
tikraatteriksi (Svensson 1968, Lehtinen 1969 . 1970 ja 1976) .

Lehtisen vnitoskirja (1976) antaa erinomaisen kuvan Lappajarven shokki-
metamorfisten kivilajien petrologiasta, mutta kraatterin rakenteen selvittami-
nen jai GTK:n tehtavaksi . Kallioperakartoitus alueella aloitettiin 1970-luvun
alussa, ja samaan aikaan GTK :n geofysiikan osasto teki alueella aerogeo-
fysikaalisia matalalentomittauksia ja gravimetrisia maastomittauksia . Erityi-
sesti gravimetristen mittaustulosten avulla kraatterista voitiin esitt55 vat - sin
yksityskohtainen rakennemalli (Elo 1976) . Vuosina 1988 - 1990 kairattiin
kraatterin alueelle yhteensa nelja tutkimusreikaa, joista kaksi sijaitsee Karnan-
saaressa kraatterin keskiosissa ja kaksi Vimpelin kirkonkylan eteldpuolella
lahella kraatterin itareunaa (kuva 12 : Pipping 1991 a, b) . Kairanreikdndytteista
tehtiin petrologisia tutkimuksia, geokemiallisia analyyseja, petrofysikaalisia
mittauksia ja mikrofossiilitutkimuksia .

Alustavia tuloksia julkaistiin kevaalla 1990 Suomessa pidetyn symposion
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yhteydessa (Pesonen and Niernisara 1990) . Myohemmin erikoistutkimuksista
syntyi joukko julkaisuja . jotka kasittelivat kraatterin geologiaa yleisesti
(Pipping and Lehtinen 1992), kraatterin geofysiikkaa (Elo et al . 1992), kar-
naiitin ja muiden impaktikivilajien petrofysiikkaa (Kukkonen et al . 1992) .
kraatterimuodostuman paleomagnetismia (Pesonen et al . 1992) seka kraat-
terimudostumaan liittyvien sedimenttikivien mikrofossiileja (Uutela 1990 ja
1993) . Lisaksi aikaisemmista tutkimuksista mainittakoon Lappajarven kivi-
lajien petrografiaa ja geokemiaa kasitteleva julkaisu (Reimold 1982) ja iso-
tooppigeokemian alan ehka keskeisin tutkimus, jossa esitetaan karnaiitille
4°Ar-"'Ar-menetelmalla saatu isotooppi-ika 77,3±0,4 Ma (Jessberger and
Reimold 1980) . Tahan mennessa Lappajarven meteoriittikraatteriin liittyvia
tutkimustuloksia on julkaistu seka kansainvalisissa tieteellisissa julkaisu-
sarjoissa etta myos suurelle yleisolle suunnatuissa kirjoituksissa julkisen sanan
palstoilla niin runsaasti, etta julkaisumaara on nyt noin viidenkymmenen tie-
noilla . Asiasta kiinnostunut lukija voi paasta niiden jaljille esim . GTK :n ylla-
pitaman FINGEO-tietokannan avulla .

Lappajarven meteoriittikraatteri sijaitsee kartta-alueen keskella . Se on melko
syvalle kulunut ja yleensa paksujen maakerrosten tayttama . Impaktisyntyiset
kivilajit ovat impaktisulabreksia eli karnaiitti, sueviitti ja impaktibreksia .
Karnaiittia esiintyy vain kraatterin keskustassa Karnansaaren alueella . Sen alla
ja ymparilla on lasiraiskalepitoista sueviittia, joka edelleen alaspain ja kraat-
terin keskustasta ulospain vaihettuu ensin alloktoniseksi ja sitten autokto-
niseksi impaktibreksiaksi ja lopulta ehjiksi ympdriston kivilajeiksi . Varsinai-
nen kraatterimuodostuma . jonka t)iytteena ovat karniitti, sueviitti ja allokto-
ninen breksia, on varsin laaja ja suhteellisen ohut . Taman kraatterin osan hal-
kaisija on noin 12 km ja paksuus Dh 304 :n kohdalla noin 160 in . Paksuus
saattaa joissain altaan osissa olla hieman suurempikin, ehka noin 230 metriin
asti (kuvat 12 ja 13) . Alloktonisen breksian ally on autoktoninen breksia-
vyohyke, joka koostuu paikallisen peruskallion enemman tai vahemman rik-
koutuneista kivilajeista ja jossa on jonkin verran sueviitti- ja impaktibreksia-
juonia . Autoktonisen breksian leveys kraatterialueen reunoilla . kraatterin te-
rassivyohykkeella, jolla myos rengasvajoama sijaitsee (kuva 12), on noin 2 - 4 km,
ja siten kraatterin halkaisija kokonaisuudessaan on noin 17 km . Kairaukset
kraatterin keskustassa eivat lavistaneet tata breksiavyohykettd, joten sen pak-
suudesta ci ole tarkkaa tietoa . Ilmeisesti se ulottuu kuitenkin useiden satojen
metrien, jopa kilometrien syvyyteen alloktonisen breksian alla .

Karnaiittia on paljastuneena vain Karnansaaren luoteisosassa Kannan talon
rannassa ja saaren koillisosassa Vartijaniemen rannassa seka Vartijasaaressa .
Lisaksi Karnansaaren lansirannalla . noin saaren puolivalin tienoilla, on runsas,
pelkastaan karnaiitista koostuva lohkareikko, mika merkinnee hyvin lyhytta
kuljetusmatkaa ja karniitin esiintymista aivan lahistolla mahdollidesti vain
ohuiden maakerrosten peittamana .

Karnaiitti on perusmassaltaan jokseenkin homogeenista, hyvin hienorakeista
tai tiivista tumman ruskehtavaa tai vihertavan harmaata himmeaa vulkaniitin
nakoista kivea . Heterogeenisen vaikutelman antavat vaihtelevassa maarin
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esiintyvat sivukivifragmentit, jotka kooltaan ja muodoltaan vaihtelevat pie-
nesta kulmikkaasta silpusta suurempiin, usein osittain sulaneisiin ja fluidaa-
lisiin kappaleisiin . Harhauttavasti porfyyrisen vaikutelman antavat monin
paikoin yleiset vaaleat kidefragmentit, jotka ovat maasalpaa ja kvartsia ja
peraisin karkeista pegmatiiteista .

Kairauksen perusteella karnaiittia on noin 145 m :n paksuudelta ja se jakaan-
tuu kolmeen eri kerrokseen : ylempaan, perliittiseen ja alempaan karnaiittiin
(kuva 13) . Kannanrannassa ja Dh 301 :n ylaosassa, jotka edustavat ylempaa
karnaiittia, kivi on melko vahafragmenttista ja sisaltaa satunnaisesti kaasu-
rakkuloita, jotka ovat paikoin kalsiitin tayttamia . Noin 5 - 15 cm :n valein
toistuva loivasti kaareileva pystyrakoilu on tyypillista tally alueella (kuva
14a), kun tags Vartijaniemen alueilla kivi sisaltaa enemman fragmentteja, va-
hemman kaasurakkuloita ja on tyypiltaan hiukan sueviittimaista eika rakoilu
ole yhta voimakasta . Alempi karnaiitti on muuten hyvin samanlaista kuin
ylempi karnaiitti, mutta siina on jonkin verran enemman kaasurakkuloita ja
aivan alakontaktin tuntumassa on noin puolen metrin vyohyke, jossa kaasu-
rakkuloiden osuus on noin puolet kiven tilavuudesta . Seka ylempi etta alempi
karnaiitti ovat jonkin verran devitrifiytynytta tai uudelleenkiteytynytta ja
sekundaarisesti muuttunutta (Lehtinen 1991) . Perusmassa on himmeaa, paikoin
sferuliittista maasalpaa, mutta se sisaltaa myos kvartsia ja vahan biotiittia ja
kloriittia . Kordieriitti- ja pyrokseenimikroliitit ovat paaosin tai kokonaan
muuttuneet kloriitiksi ja punertavaksi biotiitikisi .

Perliittinen karnaiitti on hyvin sailynytta, vahafragmenttista, jokseenkin
homogeenista, vaalean vihertavan harmaata impaktilasia, jossa devitrifiy-
tyminen ja hydroterminen muuttuminen on vahaista . Tyypillista on kaareva tai

Kuva 12 . Lappajarven meteor iittikraatteriaIueen kivilajikartta ja ita-lansisuuntainen
poikkileikkaus . Merkkien selitykset : I) Impaktilaavaa eli karnaiittia . 2) Sueviittia
(impaktisularaiskalepitoista impaktibreksiaa) seka impaktibreksiaa . 3) Autoktoninen
breksiavyohyke (kraatterin terassivyohyke), paikallaan rikkoutuneita tormaysalustan
kohdekivilajeja : metagrauvakkaa, kiillegneissia, pegmatiittia ja granodioriittia seka
rapakalliota . 4) Mesoproterotsooisia sedimenttikivia (kraatterin terassivyohykkeen
rengasvajoaman tayte) . 5) Graniittipegmatiittia . 6) Granodioriittia ja tonaliittia . 7) Mafista
ja intermediaarista metavulkaniittia . 8) Kalkkikivea . 9) Metagrauvakkaa ja kiillegneissia .
10) Syvakairauspaikat . Poikkileikkauksessa ylin kerros on kvartaarista maapeitetta, paa-
asiassa moreenia . Huomaa myos voimakkaasti liioitellun topografian (vasen pysty
mittakaavajana) ja vertikaalimittakaavan (oikeanpuoleinen pysty mittakaavajana) valinen
ero . (Profiilin paatepisteiden koordinaatit : lansipaa x = 7008 .500, y = 2472 .000; itapaa
x = 7008 .500, y = 2495 .300) .
Fig . 12 . Lithological map and the E-W oriented profile of the Lappajarvi meteorite crater
area. Legend: 1) Impact melt rock or karnkite . 2) Suevite and impact breccia . 3)
Autochthonous breccia zone (the terrace zone of the crater), in situ brecciated target
lithologies of the impact area: metagreywacke, mica gneiss, pegmatite, granodiorite, and
regoliths within them. 4) Mesoproterozoic sedimentary rocks (within the annular graben
in the terrace zone of the crater) . 5) Granite pegmatite . 6) Granodiorite and tonalite . 7)
Mafic and intermediate metavolcanic rocks . 8) Limestone 9) Metagreywacke and mica
gneiss . 10) Drill hole locations. The uppermost layer in the profile consists of Quaternary
sediments dominated by till . Note the difference between topographic and the vertical
lithological scales, the former being highly exaggerated ; vertical scale bar is shown at
right. (Coordinates of the profile end points : W-end x = 7008.500, y = 2472.000; E-end
x = 7008.500, y = 2495.300) .
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sipulimaisesti pallomainen perliittinen rakoilu . Kivi sisaltaa pyrokseeni-,
kordieriitti- ja plagioklaasimikroliitteja, paikoin myos hiusmaisia kristal-
liitteja (trikiitteja) seka mustia sulfidi- ja metallipallosia (Lehtinen 1991) .

Kivilaji- ja mineraalifragmentit karnaiitissa ovat paaosin graniittia, kvartsia
ja maasalpaa . Tama viittaa siihen, etta kiillegneissifragmentit ovat ilmeisesti
enimmakseen sulaneet tai hajonneet perusmassaan . Kvartsissa on usein shokki-
lamelleja tai se sisaltaa simpukkamaista murrosrakennetta . Kvartsifragmenttien
ymparilla on saannollisesti ohut pyrokseenimikroliittikasauma, jossa mikro-
liittien pituus voi olla jopa 0,2 mm . Maasalpasirujen ymparilla tallaista mik-
roliittisaumaa ei ole. Maasalpa on tavallisesti korrodoitunutta, koostumuksel-
taan vaihtelevaa (oligoklaasi - bytowniitti) 'shakkilauta'-plagioklaasia, mutta
fragmentteina on myos haamumaista tai huopamaista kalimaasalpaa, sanidiinia
(Lehtinen 1991) .

Suurin osa kraatterialtaan alloktonisesta taytteesta koostuu sueviitista ja
impaktibreksiasta, jotka ovat laheista sukua toisilleen . Sueviitti on oikeastaan

Kuva 13 . Lappajarven meteoriittikraatterin kairanreikaprofiilit : DH 301sijaitsee Karnan-

litsevat, 7) impaktibreksiaa, jossa liuskefragmentit vallisevat, 8) impaktibreksiaa, jossa
pegmatiittifragmentit vallitsevat . DH 304 sijaitsee Karnansaaren etelaosassa (2313 09B, x
= 7005725, y = 2482705, suuntaus 030/80) . Kivilajit : 1) maapeite, 2) sueviittia, 3)
impaktibreksiaa, 4) silttikivea raontaytteena, 5) suuria pegmatiitti- tai kiillegneissi-
fragmentteja, 6) autoktoninen breksia, pegmatiittia, 7) autoktoninen breksia, kiille-
gneissia, jossa paikoin pegmatiittisuonia, 8) sueviittijuonia, 9) impaktibreksiajuonia . DH
303 sijaitsee Lappajarven itarannalla Vimpelin kirkonkylan lounaispuolella lahella Savon-
joen suuta (2313 09C, x = 7005560, y = 2489580, suuntaus 120/80) . Kivilajit ; 1) maapeite,
2) pegmatiittia, 3) kiillegneissia . DH 302 sijaitsee Vimpelin kirkonkylan etelapuolella
vedenpuhdistamon laheisyydessa (2313 12A, x = 7004970, y = 2490460, suuntaus 120/
80). Kivilajit : 1) maapeite ; 2 - 5) mesoproterotsooisia sedimenttikivia, jotka esiintyvat
kraatterin rengasvajoaman taytteena ; (2) silttikivea, (3) silttista hiekkakivea, (4) savista
silttikivea, (5) hiekkakivea . 6 ja 7) ovat paleoproterotsooista kiilleliusketta, (6) kiille-
liuskeen rapakalliota, joka vaihettuu rapautumattomaksi kiilleliuskeeksi (7) .
Fig . 13. Drill hole profiles for the Lappajarvi meteorite crater. DH 301 is situated in the
NW part of Karnansaari, near the bay Kannanlahti (2313 09B, x = 7009720, y = 2480580,
plunging 030/80) . Lithologies: 1) upper impact melt rock or karnaite, 2) perlitic impact
melt rock or perlitic karnaite, 3) lower impact melt rock or karnaite, 4) highly vesiculated
lowermost part of the lower karnaite and contact with suevite, 5) suevite with abundant
fragments of mica schist, 6) suevite with abundant fragments of pegmatite, 7) impact
breccia with abundant fragments of mica schist, 8) impact breccia with abundant fragments
of pegmatite . DH 304 is situated in the S part of Karnansaari (2313 09B, x = 7005725,
y = 2482705, plunging 030/80) . Lithologies: 1) Quaternary cover, mostly glacial till, 2)
suevite, 3) impact breccia, 4) siltstone dyke, 5) large pegmatite and mica schist fragments,
6) autochthonous breccia, pegmatite, 7) autochthonous breccia, mica gneiss with
occasional pegmatite veinlets, 8) suevite dykes, 9) impact breccia dykes . DH 303 is situated
on the eastern shore of lake Lappajarvi, SW from the town of Vimpeli, near the mouth of
the Savonjoki river (2313 09C, x = 7005560, y = 2489580, plunging 120/80) . Lithologies :
1) Quaternary cover, mostly glacial till, 2) pegmatite, 3) mica gneiss . DH 302 is situated
to the SSW of Vimpeli, near the water purification plant (2313 12A, x = 7004970, y
2490460, plunging 120/80) . Lithologies: Quaternary cover, mostly glacial till, 2 - 5)
Mesoroterozoic sedimentary rocks within the ring graben of the meteorite crater; (2)
siltstone, (3) silty sandstone, (4) muddy siltstone, (5) sandstone . 6 and 7) are
Paleoproterozoic mica schist; (6) being saprolite developed in the mica schist and grading
to (7) unweathered mica schist.
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saaren luoteisosassa Kannanlabden tuntumassa (2313 09B, x = 7009720, y = 2480580,
suuntaus 030/80) . Kivilajit : 1) ylempi karnaiitti, 2) perliittinen karnaiitti, 3) alempi
karnaiitti, 4) alemman karnaiitin runsasrakkulainen alaosa ja sueviitin kontakti, 5)
sueviittia, jossa liuskefragmentit vallitsevat, 6) sueviittia, jossa pegmatiittifragmentit val-
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impaktibreksiaa, joka sisaltaa runsaasti impaktilasiraiskaleita ja joko osittain
tai kokonaan sulaneita fluidaalisia plastisesti taipuilleita fragmentteja (kuva
14b) . Impaktibreksia sita vastoin koostuu lahes pelkastaan pirstoutuneista ja
sekoittuneista kivimurskaleista ja mineraalisiruista lasiaineksen ollessa kor-
keintaan pienena vahemmistona . Sueviitin paksuus karnaiitin alla on noin 30
m (kuvat 12 ja 13) . Kivi on yleissavyltaan melko vaaleaa, hieman ruskehtavan
harmaata ja melko heterogeenista . Vaihtelevasti on nakyvissa luirumaisia
lasiraiskaleita, haamumaisia fragmentteja ja epamaaraisen muotoisia osueita
pienifragmenttista perusmassaa, jossa voi nahda erilaisia turbulenssi- ja vir-
tausrakenteita . Lasiraiskaleiden vari vaihtelee vaaleasta lahes varittomasta
tummanruskeaan ja jotkut raiskaleista sisaltavat kaasurakkuloita . Joissain
perusmassan osueissa on kuin lapikotaisin murentuneen kiillegneissin piirtei-
ta, kun Was syvakivifragmentit ja kookkaat mineraalifragmentit nayttavat
sailyttaneen paremmin ulkoisen asunsa . Alloktonisen kraatterintaytteen alaosa
sueviitin alla koostuu paaasiassa lahes lasiraiskaleettomasta impaktibreksiasta,
joka sisaltaa toisaalta mm . kookkaita kiillegneissi- ja pegmatiittifragmentteja
ja toisaalta myos sueviittisia valiosueita (kuva 13) . Seka sueviitti etta impak-
tibreksia sisaltavat runsaasti rikkonaista, sykkyraisesti poimuttunutta ja klo-
riittiutunutta biotiittia mineraalisirujen joukossa . Kvartsisiruissa shokkila-
mellit ja eri suuntaiset shokkilamelliparvet ovat yleisia, mika osoittaa varsin
voimakasta shokkimetamorfoosia aivan alloktonisen kraatterintaytteen ala-
osissa . Kivilajifragmentit ovat graniittia, granodioriittia, graniittipegmatiittia,
metagrauvakkaa ja lievasti migmatiittista kiillegneissi seka satunnaisesti
karsikivea, mutta amfiboliittisia murskaleita ei nayta olevan . Lisaksi
sueviitista on loytynyt pienia, mustia, erittain hienorakeisia fragmentteja, jot-
ka voivat olla grafiittipitoista kiilleliusketta tai silttikivea (Lehtinen 1991) .

Autoktoninen breksiavyohyke alkaa kairanreian Dh 304 kohdalla noin 157
metrin syvyydessa ja Dh 301 :n kohdalla reign lopetussyvyyden alapuolella

Kuva 14 . a. Impaktilavaa eli karnaiittia, jossa on pienia vaaleita maasalpamurskaleita
fragmentteina . Tyypillista on hyvin kehittynyt loivasti aaltoileva tai kiilamainen kaateel-
taan pysty yhdensuuntaisrakoilu. Kolikon halkaisija on noin 27 mm . (Karnansaari NW,
Kannanranta, "karnaiittilouhos" ; 2313 09B, x = 7009750, y = 2480350) .
b . Karnaiittilohkare (vasemmalla) ja sueviittilohkare (oikealla) . Karnaiitissa on homo-
geenisessa impaktilaavassa kivilajisulkeumina kiillegneissin ja karkean pegmatiitin kappa-
leita seka pienempaa mineraalisilppua, joka koostuu paaasiassa maasalvasta ja kvartsista .
Sueviitti koostuu epamaaraisen muotoisten impaktilasiraiskaleiden, eri kokoisten kivilaji-
fragmenttien ja hienosta karkeaan vaihtelevan mineraali- ja kivisilpun kaoottisesta
sekoituksesta, joka on iskostunut hieman tuffibreksiaa muistuttavaksi melko loyhaksi
kiveksi. Kolikon halkaisija on 27 mm .
Fig. 14. a. Impact melt rock or karnaite containing light-colored small feldspar fragments
as inclusions . The well-developed somewhat curviplanar or wedgelike vertical parallel
jointing is a typical feature here . The diameter of the coin is 27 mm . (Karndnsaari NW,
Kannanranta, "karnaite quarry" ; 2313 09B, x = 7009750, y = 2480350) . b . Karnaite
boulder (left) and suevite boulder (right) . In karnaite, the homogenous impact lava
contains lithic fragments of mica gneiss and coarse-grained pegmatite and mineral
fragments of feldspar and quartz . Suevite is composed of a chaotic mixture of twisted
impact glass spatters and lithic fragments within a matrix of lithic and mineral debris,
loosely lithified forming a vitric lithic tuff breccia-like rock . The diameter of the coin is
27 mm .
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ehka noin 220 - 230 metrin syvyydessa (kuva 13) . Tally vyohykkeella vaihtelevan
levyiset sueviitti- ja impaktibreksiajuonet pilkkovat peruskalliosta suuria, usei-
den metrien tai jopa kymmenien metrien suuruisia kallioblokkeja, joissa kivi on
lahes ehjaa ja sisaltaa siella taalla vain kapeita murrosrakoja, joissa voi nahda
lievia shokin merkkeja, kuten kiilteiden sykkyraista kink-poimutusta .

KIVILAJIEN PETROFYSIKAALISET OMINAISUUDET

Molempien kartta-alueiden kivilajeista on yleensa melko kattavasti nayttei-
ta petrofysikaalisten ominaisuuksien selvittamiseksi . Poikkeuksen tekevat
vain Vetelin granodioriitti huonon paljastuneisuutensa takia, alueen peg-
matiitit seka Evijarven kartta-alueen lounaisosien ja Alajarven kartta-alueen
etela- ja lansiosien metagrauvakat vahaisen naytemaaran takia . Pegmatiittien
naytteet ovat paaasiassa Alajarven kartta-alueen itaosista ja Evijarven kartta-
alueen kaakkoisosasta . Mittaukset on tehty GTK :n petrofysiikan laboratoriossa
Otaniemessa. Mittaustuloksista on esitetty karttalehtikohtaisesti kivilajiryh-
mittain tilastollisia tunnuslukuja (taulukko 2) .
Metagrauvakkanaytteistoon (taulukko 2) on sisallytetty grauvakkaliuskeiden

lisaksi kiilleliuskeet, kiillegneissit ja porfyroblastiset kiilleliuskeet koko alueelta .
Metagrauvakoiden tiheysjakaumat ovat molemmilla kartta-alueilla hyvin saman-
laiset. Samoin on laita magneettisen suskeptibiliteetin jakautumien suhteen . Nii-
den keskiluvut ovat lahella toisiaan ja keskihajonnat ovat melko pienet . Rema-
nenssin jakaumat eivat ole vertailukelpoisia, silly Alajarven kartta-alueelta on
mittaukset vain kahdeksasta naytteesta . Evijarven kartta-alueella remanenssin
jakauma on melko levea, mutta naytteiden selva enemmisto on suhteellisen alhais-
ten arvojen alueella . Suskeptibiliteettijakauma on selvasti alueella, jolla para-
magneettisuus on naytteissa vallitsevana (K < 1500 * 10 -1 SI) (Puranen 1989) .

Mustaliuskenaytteisto on pelkdstaan Evijdrven kartta-alueelta ja se sisaltaa
kaikki grafiitti- tai sulfidipitoiset liuskeet . Se koostuu siis grafiitti-, sulfidi-
grafiitti- ja sulfidiliuskeista . Mustaliuskeiden tiheysjakauma on melko yhte-
nainen . Korkeimmat arvot ovat amfibolipitoisista sulfidiliuskeista . Suskepti-
biliteetin ja remanenssin jakaumissa tyyppiarvot osuvat alhaisten arvojen alu-
eelle, mutta jakaumat ovat melko tasaisia . Ne ulottuvat alhaisista melko kor-
keisiin arvoihin siten, etta keskiarvot ovat selvasti ferrimagneettisella alueella .

Metavulkaniittinaytteisto on sisalloltaan melko heterogeeninen, silly siihen
on koottu kaikki alueen eri tyyppiset ja koostumukselliset laavasyntyiset ja
pyroklastiset kivilajit. Siten sen tiheysjakauma on melko laaja . Naytteistdn
painopiste on selvasti intermediaaristen ja emaksisten vulkaniittien alueella .
Suskeptibiliteettijakauma on myos levea . Enemmisto arvoista on vallitsevasti
paramagneettisella alueella, mutta suuri osa on ferrimagneettisia . Remanenssi-
jakauma on melko tasainen, ja se ulottuu alhaisista melko korkeisiin arvoihin .
Alajarven ja Evijarven metavulkaniittien petrofysikaaliset arvot ovat varsin
hyvin toistensa kaltaiset, joskin hajonta Evijarven puolella, varsinkin
remanenssin osalta, on hieman suurempaa .

Alajarven kartta-alueen syvakivista on petrofysikaalisia mittauksia tehty
Isonniemen, Kaartusen jarven, Paalijarven ja Palokankaan granodioriitti-
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intruusioista seka Saukokylan porfyyrisesta graniitista . Koska intruusiot eivat
petrofysikaalisten ominaisuuksiensa suhteen eroa toisistaan, on niista koottua
naytteistoa kasitelty yhtena kokonaisuutena . Evijarven kartta-alueen syva-
kivinaytteisto on paaasiassa lansiosien tonaliitti-intruusioista (Kalliokangas .
Aukeannevankangas, Purmojarvi ja Suolineva) . mutta sisaltaa myos muutaman
naytteen Vetelin granodioriitti-intruusiosta . Myos tata naytteistoa on kasitelty
yhtena joukkona . Samoin kartoitusalueilla hajallaan olevien pegmatiittien ja
pegmatiittisten graniittien mittaustulokset on kasitelty yhtena joukkona kart-
talehtikohtaisesti .

Intrusiivikivien suskeptibiliteettijakaumissa on selvat maksimit vallitse-
vasti paramagneettisella alueella, ja samoin remanenssijakaumissa selva enem-
misto on aivan alhaisten arvojen alueella . Jakaurnat ovat lievasti vinoja korkei-
siin arvoihin pain . Evijarven alueen korkeimmat suskeptibiliteettiarvot (4 kpl)
ovat Vetelin granodioriitti-intruusiosta . Kolmella niista on myos melko kor-
keat remanenssiarvot valilla 40 - 100 * 10' A/m . Korkeimmat remanenssiarvot
(> 150 * 10 - ' A/m, 2 kpl) ovat Kalliokankaan tonaliitti-intruusion luoteisreunan
tuntumasta .

Pegmatiitit ja pegmatiittiset graniitit ovat petrofysikaalisten ominaisuuk-
siensa suhteen varsin homogeeninen ryhma . Molemmilla kartta-alueilla mitta-
usten keskiluvut oval lahella toisiaan ja keskihajonnat ovat pienia . Naiden
kivien suskeptibiliteetti ja remanenssi ovat aina pienet .

Molempien kartta-alueiden suprakrustisille ja intrusiivisille kivilajeille on
siis tyypillista melko yhtenaiset tiheysjakaumat . Metagrauvakoiden ja musta-
liuskeiden tiheydet ovat keskenaan samaa suuruusluokkaa, mika johtuu siita, etta
mustaliuskeet koostuvat suurelta osin peliittisesta perusmateriaalista eika niiden
suhteellisen alhainen sulfidisisaitokaan kohota tiheytta kovin merkittavasti . Me-
tavulkaniittien tiheys on selvasti metagrauvakoiden ja mustaliuskeiden tiheyksia
suurempi . Intrusiiviset kivet ovat keskimaarin tiheydeltaan suprakrustisia hiukan
kevyempia. Kevyimpia ovat pegmatiitit ja pegmatiittiset graniitit .

Suskeptibiliteettijakaumissa kaikkien em . kivilajien selva nayte-enemmisto
sijoittuu paramagneettisuuden vallitsemalle alueelle . Metavulkaniiteilla ja
mustaliuskeilla on lisaksi melko selvat huiput ferrimagneettisuuden vallitsemalla
alueella . Syvakivista vain Vetelin granodioriitissa on tavattu ferrimagneettisia
suskeptibiliteettiarvoja . Samoin remanenssijakaumissa on kaikilla em . kivi-
lajeilla enemmistot alhaisten arvojen alueella . Mustaliuskeiden ja metavulka-
niittien jakaumat ovat melko tasaiset alhaisista arvoista korkeisiin, kun taas
metagrauvakkojen seka tonaliitti- ja granodioriitti-intruusioiden jakaumissa
vain muutamat naytteet yltavat korkeisiin arvoihin .

Metavulkaniitit koostuvat kartta-alueella seka laavoista etta pyroklas-
tiiteista . Naiden eri tyyppien suskeptibiliteetti- ja remanenssiarvot eivat eroa
toisistaan, vaan mataliaja korkeita arvoja on yhtalaisesti molemmissa kivilaji-
ryhmissa . Sen sijaan metavulkaniitit ja karsikivet ovat tutkimusalueella usein
kiisuuntuneita . Keratyista naytteista noin puolet sisalsi magneettikiisua yleen-
sa heikkona. joskin selvana pirotteena . Sarnoin lahes kaikki mustaliuskeisiin
luetut naytteet sisalsivat ainakin merkkeja kiisuuntumisesta ja . olivat silloin
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Taulukko 2 . Alajarven ja Evijdrven kartta-alueiden kivilajien petrofysikaalisten mittaus-
tulosten tilastollisia tunnuslukuja . D (kg/m 3 ) on tiheys ; K*(10 -6 SI) on magneettinen
suskeptibiliteetti ; M*(10 -3 A/rn) on remanenssin magnetoituman voirnakkuus .
Table 2. Statistical properties of the petrophysical measurments of lithologies within the
Alajarvi and Evijdrvi map-sheet areas. D (kg/m') is density; K*(10 -6 SI) is magnetic
suskeptibility ; M*(10 -j A/m) is remanent magnetization .

N

40
56

39
79

165
317

3 3
165

51

4

MAGNEETTINEN SUSKEPTIBILITEETTI - MAGNETIC SUSCEPTIBILITY K(* 10-6 SI)

KIVILAJIT -

	

KARTTALEHTI

	

K

	

Md
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N
ROCK TYPES

	

MAP SHEET

Pegmatiitit -
Pegmatites

Granodioriitit ja tonaliitit -
Granodiorites and tonalites

Metagrauvakat -
Metagreywackes

Metavulkaniitit -
Metavolcanites

Mustaliuskeet - Black schists

Karbonaattikivet - Carbonate rocks

5 6

Alajarvi (2313) 96 40 151 40
Evijarvi (2314) 114 5 6 172 5 6

Alajarvi (2313) 2136 464 3336 39
Evijarvi (2314) 902 150 3149 79

Alajarvi (2313) 706 400 1251 165
Evijdrvi (2314) 451 290 947 317

Alajarvi (2313) 2392 808 8192 33
Evijdrvi (2314) 3583 1180 8852 165

Evijarvi (2314) 7415 1120 14293 51

Alajarvi (2313) 448 0 896 4

TIHEYS - DENSITY, D (Kg/m 3 )

KIVILAJIT -
ROCK TYPES

KARTTALEHTI
MAP SHEET

K Md s

Pegmatiitit - Alajarvi (2313) 2594 2584 43
Pegmatites Evijdrvi (2314) 2625 2614 69

Granodioriitit ja tonaliitit - Alajarvi (2313) 2706 2678 76
Granodiorites and tonalites Evijdrvi (2314) 2660 2656 50

Metagrauvakat - Alajarvi (2313) 2723 2712 84
Metagreywackes Evijarvi (2314) 2711 2705 5 6

Metavulkaniitit - Alajarvi (2313) 2901 2902 103
Metavolcanites Evijarvi (2314) 2876 2875 142

Mustaliuskeet - Black schists Evijarvi (2314) 2748 2712 199

Karbonaattikivet - Carbonate rocks Alajarvi (2313) 2734 2730 61



Suornen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehdet 2313 ja 2314
Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden kalliopera

Taulukko 2 (jatkoa)
Table 2 (continiued)

REMANENSSI - REMANENCE M *(10-3 A/m)

K = Aritmeettinen keskiarvo - Mean, s = Keskihajonta - Standard deviation,
Md = Mediaani - Median

	

N = Naytteiden lukumaara - Number of samples

melko voimakkaasti ruosteisia . Merkille pantavaa oli, etta jo varsin
heikostikin magneettikiisupirotteiset naytteet antoivat korkeita
remanenssiarvoja, mutta vastaavasti pelkastaan ruosteiset naytteet saattoivat
antaa aivan matalia mittaustuloksia . Kiisupitoisten metavulkaniittien ja karsi-
kivien suskeptibiliteetti- ja remanenssiarvot ovat yleensa korkeammat kuin
kiisuuntumattomien . Lisaksi erityisesti korkeilla suskeptibiliteetti- ja
remanenssiarvoilla on melko hyva positiivinen korrelaatio siten, etta
suskeptibiliteetin kasvaessa myos remanenssi kasvaa .

Alueen metagrauvakkojen ja intrusiivisten kivien suskeptibiliteetit ja eri-
tyisesti remanenssit ovat paaosin aihaiset, joskin paallekkaiset meta-
vulkaniittien ja karsikivien alhaisten suskeptibiliteetti- ja remanenssiarvojen
kanssa. Niinpa aeromagneettisilla kartoilla esiin tulevat positiiviset anomaliat
aiheutuvat paitsi magneettikiisupitoisista kivista, siis paaasiassa kiisuun-
tuneista metavulkaniiteista ja karsikivista seka mustaliuskeista, myos
kiisuuntumattomista metavulkaniiteista, joissa korkea remanenssi yhdessa
suskeptibiliteetin kanssa aiheuttaa riittavan anomaliakontrastin ymparoiviin
metagrauvakoihin nahden .
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KIVILAJIT -
ROCK TYPES

KARTTALEHTI
MAP SHEET

K Md s N

Pegmatiitit - Alajarvi (2313) 68 65 24 6
Pegmatites Evijarvi (2314) 21 10 19 20

Granodioriitit ja tonaliitit - Alajarvi (2313) ND ND ND 0
Granodiorites and tonalites Evijarvi (2314) 48 10 191 79

Metagrauvakat - Alajarvi (2313) 85 90 36 8
Metagreywackes Evijarvi (2314) 925 20 11661 288

Metavulkaniitit - Alajarvi (2313) 128 60 193 6
Metavolcanites Evijarvi (2314) 7784 560 23803 163

Mustaliuskeet - Black schists Evijarvi (2314) 19398 780 63695 51

Karbonaattikivet - Carbonate rocks Alajarvi (2313) ND ND ND 0



KIVILAJIEN GEOKEMIALLISET PIIRTEET

Metavulkaniitit

Geokemiallista analyysitietoa on Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden
metavulkaniiteista melko kattavasti . Evijarven alueen osalta meta-
vulkaniittijaksojen geokemiallisia piirteita ja geotektonista luonnetta ovat
kasitelleet Vaarma (1984 ja 1990) seka Vaarma ja Kahkonen (1994) . Muutamia
kemiallisia analyysituloksia eri puolilta kartta-aluetta on koottu taulukkoon 3 .

Taulukko 3 . Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden metavulkaniittien kemiallisia koostumuksia . Oksidit
(* kokonais-Fe FeO:na) ja S on ilmoitettu p-% :ssa, seka hivenalkuaineet ppm :ssa. Naytteenottopaikat on
esitetty kuvassa 1 .
Table 3. Chemical compositions of metavolcanic rocks from the Alajarvi - Evijarvi map-sheet area. Oxides
(* total-Fe as FeO) and S are as wt-%, and others as ppm . Sampling sites are shown in the Fig . 1 .

1

	

2 3 4 5 6

	

7 8 9 10

	

11 12

	

13

Si02 47 .34 47 .37 49 .92 50 .36 47 .61 49 .58 41 .97 60 .6 48 .58 51 .01 49 .10 48 .57 48 .48
TiO, 1 .44

	

3 .95 2 .54 2 .56 1 .81 1 .09

	

1 .50 0 .53 1 .13 1 .09

	

0 .94 0.92

	

0 .95
A1,0 3 14 .72 14 .58 15 .29 13 .27 12 .01 13 .87 15 .79 17 .14 13 .72 14 .99 17 .74 16.52 20 .26
FeO* 11 .83

	

14 .76 14 .69 13 .83 13 .87 12 .72

	

7 .78 5 .72 11 .97 7 .57

	

9 .36 9.88

	

8 .70
MnO 0 .188 0.15 0 .20 0.19 0 .19 0 .222 0 .094 0 .09 0 .15 0.088 0 .109 0.181

	

0 .118
MgO 6 .87

	

5 .41 4 .29 4.26 6 .33 7 .25

	

3 .41 2 .48 8 .43 6 .63

	

5 .71 6.66

	

2 .69
CaO 10 .19

	

4 .69 6 .02 7 .34 10 .87 8 .78 14 .44 4 .51 9 .39 9 .14

	

8 .20 9.21

	

9 .63
Na,O 2 .74

	

4 .33 3 .64 4.31 3 .17 2 .43

	

3 .90 3 .09 3 .02 3 .09

	

3 .80 2.00

	

3 .64
K20 0 .32

	

2 .34 0 .13 0.07 0 .15 0 .09

	

0 .50 1 .69 0 .30 0.83

	

0.94 0.82

	

0 .59
P20 1 0 .111 0 .28 0 .25 0.22 0 .16 0 .095 0 .459 0 .19 0 .11 0 .14

	

0 .119 0.168 0 .196

S 0 .08

	

0 .63 0 .03 0.02 1 .06 0 .01 0 .10 0 .06 1 .09 2 .05 0 .04 0.03

	

0 .03
V 378 650 520 470 347 298 356 262

	

337

	

279
Cr 220 50 100 510 140 103 198 116

	

134

	

31
Ni 128 60 100 250 85 82 111 152

	

61

	

24
Zn 119 160 140 190 111 118 165 92

	

96

	

93
Rb 8 3 11 15 25

	

17

	

9
Sr 453

	

240 30 130 150 122 388

	

870 110 144 203

	

343

	

453
Y 22 25 26 22 18

	

20

	

22
Zr 81

	

220 180 190 120 65 140

	

130 63 68

	

55

	

90
Nb 7 3 8 5 9

	

1

	

4
Ba 115

	

600 30 80 30 37 93

	

700 109 240

	

223

	

183
La 8 6 .3 7 7 .3 12 27 11 24

	

13

	

15
Ce 20 16 .2 18 .8 21 15 44 28 28

	

28

	

38
Pb 14 13 21 15 18

	

17

	

21
Th 0.6 1 .16 0 .89
U 0.4 1 .57 3 .9 7
Ta 0.86 0 .72
Hf 4 .3 2 .9
Sc 46 43
Nd 13 .3 15 .3 16 .9
S m 4 .5 5 .9 5 .2
Eu 0.184 2 .1 1 .82
Tb 1 .07

	

0 .98 0 .86
Y b 3 .8

	

2.7 2 .2
Cu 164 220 70 1 90 141 135

	

57

	

192
Ga 32 20 17

	

21

	

24



Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehdet 2313 ja 2314
Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden kalliopera

1 . Emaksinen metavulkaniitti - Mafic metavolcanite ; ( Sv,Plg(An58),Kv,Opak),
Navettamaa, 2314 02A, x=7027720, y=2460290, (7A-MOM-80) .

2 . Emaksinen metavulkaniitti - Mafic metavolcanite ;(Sv,Kv,Bt,Opak,plg(An25),
karb,apat,zirk), Aho, 2314 06A, x=7034280, y=2472630, (3)* .

3 . Emaksinen metavulkaniitti - Mafic metavolcanite ;(Sv,Plg (An53),
Kv,Opak,bt,tit,karb,apat), Aho, 2314 06B, x=7035780, y=2473380, (4)* .

4 . Emaksinen metavulkaniitti - Mafic metavolcanite ; (Sv,Plg(An25),Kv,Opak,karb),
Raisjoki, 2314 09A, x=7033760, y=2480980, (8)* .

5 . Emaksinen metavulkaniitti - Mafic metavolcanite ; (Sv, Pig (An30), Kv, Opak, bt,
tit, karb), Raisjoki, 2314 06C, x=7034520, y=2479120, (9)* .

6 . Emaksinen tyynylaava - Mafic pillow lava ; (Sv, Kv, pig (An40), opak,karb,tit),
Patana, 2314 09C, x=7033330,y=2486380, (M79.A1152) .

7 . Emaksinen tyynylaava , plagioklaasiporfyriittinen - Mafic pillow lava, plagioclase
phyric ; (Sv,Plg(An32), Kv,opak,tit,klo,musk,karb,epid,zirk,apat), Isokyla, 231409C,
x=7036020, y=2485660, (M79.A1151) .

8 . Intermedaarinen metavulkaniitti - Intermediaric metavolcanite ; (Sv,Plg(An40),
Kv,Bt,opak,klo,tit,kms,karb,zirk), Sillanpaa, 231412A, x=7034920,
y=2493030,(28)* .

9 . Emaksinen metavulkaniitti - Mafic metavolcanite ; ( Sv, PIg (An40), Kv, Opak, tit,
apat,zirk), Heikkila, 2314 12A, x=7034980, y=2490760, (29)* .

10 . Emaksinen metavulkaniitti - Mafic metavolcanite ; (Tre,Plg(An30),Di,Kv,Opak,
tit,karb), Patanan tekojarvi, 2314 11C, x=7022320, y=2499240, (MAV-78-74A) .

11 . Emaksinen metavulkaniitti - Mafic metavolcanite ; ( Sv,PIg(An30),Kv,Bt,opak,
tit,apat), Loilunneva, 2313 12C, x=7003540, y=2495820, (50B-RT-71) .

12 . Uraliitti-plagioklaasiporfyriitti - Uralite-plagioclase porphyrite ; (Sv,Plg(An52),
Kv,Bt,tre,musk,opak,klo,apat), Kotakangas, 2313 12C, x=7002700, y=2499460,
(MAV-93-100A) .

13 . Plagioklaasiporfyriitti - Plagioclaseporphyrite ; (Sv, Plg(An43), Kv, Bt, musk,
opak, k1o, epid,karb,kms,apat), Joentausta, 2313 12C, x=7003420, y=2496760,
(MAV-93-102A) .

Kv=kvartsi - quartz, Kms=kalimaasalpa - potassium feldspar, Plg=plagioklaasi -
plagioclase, (An##)=anortiittipitoisuus - anorthite content,

	

Opak=opaakki - opaque,
Bt=biotiitti - biotite, Musk=muskoviitti - muscovite, Karb=karbonaatti - carbonate,
Sv=sarvivalke - hornblende, Tre=tremoliitti - tremolite, Di=diopsidi - diopside,
klo=kloriitti - chlorite, tit=titaniitti - sphene, apat=apatiitti - apatite, zirk=zirkoni -
zircon, seris=serisiitti - sericite .
Paamineraalit on merkitty isolla alkukirjaimella ja aksessoriset pienella - Minerals as
major constituents are marked with capital initials, and minor constituents and
accessories with small ones . *Julkaisusta - From : (Vaarma 1990) .

Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden metavulkaniittien koostumuksessa
on melko suurta vaihtelua basalttisesta dasiittiseen, mutta basalttiset ja
andesiittiset koostumukset ovat ylivoimaisena enemmistona .

Alajarven kartta-alueella metavulkaniittien koostumus vaihtelee basalt-
tisesta andesiittiseen. K 20-pitoisuuden suhteen metavulkaniitit ovat enimmak-
seen keskimaaraisen K-pitoisuuden tyyppia, joskin vaihtelu on varsin suurta
alhaisen K-pitoisuuden tyypista lahes korkean K-pitoisuuden tyyppiin .
Tholeiittinen luonne on lahes saanto, joskin jotkut Paalijarven granodioriitin
mafiset sulkeumat ja yksi Loilunnevan jaksoon kuuluva basalttinen andesiitti
osoittavat pienta hajontaa myos kalkkialkaliseen suuntaan .

Evijarven kartta-alueen metavulkaniitit ovat paaasiassa alhaisen K-pitoisuu-
den tholeiittisia basaltteja ja basalttisia andesiitteja . Isokylan jaksossa on
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myos keskimdaraisen K-pitoisuuden basalttista ja andesiittista tyyppia . Ahon
jaksossa on lisaksi vahan ohutkerroksellisia tuffeja ja tuffiitteja, jotka ovat kor-
kean K-pitoisuuden havaiittista trakybasalttista tyypiltaan . Tholeiittinen luon-
ne on yleensb selva, paitsi Isokylan alueella . missy on myos nakyvissa siirty-
mista kalkkialkaliseen suuntaan .

Laattatektonisen ympariston suhteen Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden
mafiset metavulkaniitit osoittavat yleensa selvaa laatan reunan luonnetta . Vain
Ahon ja Raisjoen jaksojen mafiset vulkaniitit osoittavat rnyos laatan sisaisten
basalttien piirteita, mutta eivat eroa myoskaan T-tyypin MORB (transitive mid-
ocean ridge basalt) piirteista . Patanan jakson mafiset metavulkaniitit osoittavat
puolestaan N-tyypin MORB (normal mid-ocean ridge basalt) luonnetta, mutta
eivat eroa myoskaan IAT tai LKT (island arc tholeite, low-K tholeite .saari-
kaaren alhaisen K-pitoisuuden tholeiitti) luonteesta . Heikkilan jakso Vetelin
granodioriitin yrnparilla osoittaa samanlaista luonnetta Patanan jakson kanssa .
joskin analyysiaineisto on vahainen . Isokylan jakson ja Sillanpaan - Kam-
pelinkallion - Pulkkisen jakson metavulkaniitit ovat keskenaan hyvin saman-
tyylisia ja eroavat selvasti Patanan jakson metavulkaniittien tyypista . Myos
niiden luonteessa geotektonisen ympariston suhteen on melkoista hajontaa . Ne
osoittavat E-tyypin MORB (evolved mid-ocean ridge basalt)-, WPB (within
plate basalt)- ja myos IACAB (island arc calk-alkaline basalt)-luonnetta . Myos
Loilunnevan ja Kotakankaan jaksojen mafisten vulkaniittien geotektonisessa
luonteessa on hajontaa . Niiden geokemialliset piirteet rnuistuttavat seka val-
tameren pohjan basalttien, etta saari-kaaren tholeiittien luonnetta . Kaiken
kaikkiaan Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden mafisten metavulkaniittien
geotektonisissa luonteenpiirteissa on melkoista hajontaa . Tyypillista on kui-
tenkin selvien vulkaanisten saari-kaarten piirteiden puuttuminen . Koska alu-
een metavulkaniitijaksot ovat kapeina valiosueina paksujen grauvakka-
muodostumien yhteydessa, edustanevat ne lahinna sedimenttialtaan sisaista
vulkanismia . Geotektoninen ymparisto on talloin joko vulkaanisten kaarten
takainen alias (back-arc basin) tai saari-kaaren etuosaan liittyva alias (forearc
basin) .

Mustaliuskeet

Vaarma ( 1984 ja 1990) on kasitellyt Evijarven alueen mustaliuskeiden ke-
miallisia koostumuksia ja toteaa niiden geokemiallisten piirteiden tukevan
kasitysta, etta alueen mustaliuskeiden perussedimenttiaines on peraisin erias-
teisesti rapautuneesta ja lajittuneesta vulkanogeenisesta detrituksesta . Muuta-
mia analyysituloksia erityyppisista mustaliuskeista on esitetty taulukossa 4 .
Kaikki naytteet ovat Evijarven kartta-alueelta .
Marmo (1960) on esittanyt analyysituloksia sulfidi-grafiittiliuskeista eri

puolilta Suomea seka peliittisista etta kalkkipitoisista tyypeista . Yleisesti ot-
taen nyt saadut analyysitulokset ovat hyvin samansuuntaisia . Tutkimusalueen
mustaliuskeista kalkkipitoiseen tyyppiin kuuluvat (analyysit 3, 4 ja 5 ) eroavat
peliittiseen tyyppiin kuuluvista (analyysit 1, 2 ja 6) korkeampien Ti-, Mg- ja
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Taulukko 4. Mustaliuskeiden kemiallisia analyyseja Evijarven kartta-alueelta. Oksidit
(totaalirauta Fe z0 3:na) ja S on ilmoitettu p-% :ssa seka hivenalkuaineet ppm :ssa. CIA
(Chemical index of alteration) on kemiallisen muuttumisen indeksi (Nesbitt and Young
1982) .
Table 4 . Chemical analyses of black schists from the Evijdrvi map-sheet area. Oxides (total
iron as FeO,) and S are as wt-% , and others as ppm . CIA is Chemical index of alteration
after , Nesbitt and Young (1982) .

1 . Sulfidiliuske, peliittinen - Sulphide schist, pelitic, (Kv, Kms, Olig, Opak, Bi, musk,
tit) . Aho (x=7028620, y=2469000) .

2 . Sulfidi-grafiittiliuske, peliittinen - Sulphide graphite schist, pelitic, (Kv, Olig, Kms,
Bi, Opak, Musk, apt, tit) . Aho (x=7029480, y=2470840) .

3 . Sulfidi-grafiittiliuske, amfiboliittinen - Sulphide graphite schist, amphibolitic, (Kv,
Sv-Tre, Di, Opak, karb, pig, tit) . Aho (x=7034360, y=2472550) .

4 . Sulfidiliuske, amfiboliittinen - Sulphide schist, amphibolitic, (Sv, Kv, opak, tit,
andes, seris) . Raisjoki (x=7034130, y=2480440) .

5 . Sulfidiliuske, serttimainen - Sulphide schist, sherty, (Kv, Opak, Olig, Bi, Klo, Karb-
tohka) . Raisjoki (x=7033920, y=2480920) .

6 . Sulfidi-grafiittiliuske, peliittinen - Sulphide graphite schist, pelitic, (Kv, Andes, Bt,
Opak, apat, musk) . Patanan tekojarvi (x=7020180, y=2496600) .

Kv=kvartsi - quartz, Kms=kalimaasalpa - potassium feldspar, Plg=plagioklaasi -
plagioclase, Olig=oligoklaasinen plg - oligoclase, Andes=andesiininen plg - andesine,
Opak=opaakki - opaque, Bi=biotiitti (vaalea, lahes variton) - biotite (light, almost
colorles), Bt=biotiitti (tumman, voimakkaan pleokroinen) - biotite (dark, strongly
pleocroic), Musk=muskoviitti - muscovite, Karb=karbonaatti - carbonate,
Sv=sarvivalke - hornblende, Tre=tremoliitti - tremolite, Di=diopsidi - diopside,
klo=kloriitti - chlorite, tit=titaniitti - sphene, apat=apatiitti - apatite, seris=serisiitti -
sericite . Paamineraalit on merkitty isolla alkukirjaimella ja aksessoriset pienella -
Minerals as major constituents are marked with capital initials, and minor constituents
and accessories with small ones .
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1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .

Si0 2 69.46 59 .42 56 .37 56 .89 53 .71 63 .44
Ti0 2 0 .48 0 .89 1 .74 1 .23 3 .20 0.57
A1 20 3 13 .49 13 .81 9 .03 10 .50 14 .13 14 .13
Fe,0 3 1 .12 5 .99 17 .40 10 .30 8 .37 6 .10
MnO 0.03 0 .04 0 .13 0 .13 0 .18 0.05
MgO 1 .81 2 .75 3 .51 7 .16 5 .02 2 .00
CaO 1 .08 1 .79 2 .00 7 .50 5 .66 2 .42
Na,O 2.38 2 .69 2 .26 3 .14 3 .24
K 20 5 .29 2 .73 0 .00 1 .32 1 .55
P,0 5 0.13 0 .17 0 .33 0 .09 0 .31 0 .04

YHT . - SUM 95 .27 90.28 90 .51 96 .06 95 .04 93 .54

S 0.41 3 .23 2 .75 0 .06 5 .56 1 .83
Rb 170 150 150
Sr 200 160 90 110 130 2000
Zr 160 120 120 70 390 140
Ba 1000 500 300 500

CIA 53 .8 56 .5 71 .3 37.7 45 .6 55 .3
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Ca-pitoisuuksien puolesta . Titaanin ja magnesiumin runsaampi esiintyminen
kalkkipitoisen tyypin yhteydessa johtunee taman tyypin laheisemmasta suh-
teesta emaksisiin metavulkaniitteihin .

Naytteille on my6s laskettu kemiallisen muuttumisen indeksi . CIA (Nesbitt ja
Young 1982) . CIA-arvot 50 - 60 edustavat heikkoa rapautumisastetta ja arvot 80
- 90 voimakasta rapautumisastetta . Ojakankaan (1986) mukaan CIA-indeksi on
lisaksi kayttokelpoinen suhteellinen mittari arvioitaessa sedimenttisen tai vul-
kaanisen detrituksen rapautumisen rnaaraa . kun verrataan detrituksen ja mahdol-
lisen lahdcaineksen CIA-arvoja toisiinsa . Erilaisten ja eri-ikaisten vulkaniittien ja
metavulkaniittien CIA-arvot ovat yleensa alle 50 (esim . Ojakangas 1986) .
Evijarven kartta-alueen mustaliuskeiden CIA-indeksit oval yleisesti ottaen

melko alhaisia, eivatka siten osoita merkittavaa alumiinin rikastumaa edes
tyypiltaan peliittisiksi luokitelluissa mustaliuskeissa . Esim . naytteet I ja 6,
jotka on luokiteltu peliittisiksi .. osoittavat CIA-indeksin perusteella melko
alhaista rapautumisastetta .

Tamara perusteella ne koostunevat pa'iasiassa vulkanogeenisesta materiaalis-
ta . Toisaalta naytteen 3 suuri CIA-indeksi viittaa melko voimakkaaseen
rapautumiseen . Myos tama tarkastelu tukee siten kasitysta . etta alueen
mustaliuskeiden perussedimenttiaines on peraisin eriasteisesti rapautuneesta ja
lajittuneesta vulkanogeenisesta detrituksesta .
Ruskeeniemi ( 1988) on tutkinut Raisjoen jakson ja Isokylan jakson pohjois-

osan mustaliuskeiden geokemiaa piiiasiassa hivenalkuainciden avulla . H in
totcaa naiden mustaliuskemuodostumien sisaltavan merkkeja muinaisesta
hydrotermisesta toiminnasta . mika puolestaan merkitsee, etta alueella oval
vallinnect suotuisat olosuhtect malmin muodostumiselle .

Syvakivet
Kemiallisia analyyseja on molcmpien kartta-alueiden syvdkivista lahes jo-

kaisesta intruusiosta . Pegmatiiteista on kuitenkin vain yksi analyysi . Joitakin
edustavia analyyseja on esitetty taulukossa 5 . Vaarma (1984 ja 1990) on kasi-
tellyt laajemmin Evijarven kartta-alueen Idnsiosassa sijaitsevien Kallio-
kankaan ja Aukcannevankankaan tonaliitti-intruusioiden geokemiaa .

Alajiirven ja Evijarven kartta-al ueiden intruusioiden SiO,-pitoisuudet ovat
yleensa 62 - 76 t/c . Vain Suolinevan intruusio on sclvasti maf isempi . Sera paa-
tyypin SiO,-pitoisuudet oval 55 - 59 'It . Mali suns ilmenee myos mm .
korkeampina TiO, . FeO. MgO. CaO ja P,O, -pitoisuksina . K,O :n ja Na,O :n suh-
teen kaikki intruusiot ovat subalkalisia ja yleensa keskimaaraisen K-pitoisuu-
den tyyppia . Saukonkylan porfyyrinen graniitti ja Suolinevan tonaliitti oval
osittain myos korkean K-pitoisuuden tyyppia . seka Paalijarven intruusio alhai-
sen K-pitoisuuden tyyppid . Vain pegmatiitti on sclvasti korkean K-pitoisuuden
alkalista tyyppia . Kaikki intruusiot osoittavat yleensa kalkkialkalista luonnet-
ta . mutta Zr/Y -suhtcen perusteella Saukonkylan porfyyrinen graniitti ja Suo-
linevan tonaliitti osoittavat myos siirtymaa tholeiittiseen suuntaan .

Kaikki intruusiot . pegmatiittia ja Saukonkylan porfyyrista graniittia lukuun-
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Taulukko 5 . Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden syvakivien kemiallisia
koostumuksia . Oksidit (* kokonais-Fe FeO :na) ja S on ilmoitettu p-% :ssa. seka hiven-
alkuaineet ppm:ssa. Naytteenottopaikat on esitetty kuvassa 1 . Kivilajit ja
mineraalikoostumukset on esitetty taulukossa 1 .
Table 5. Chemical compositions of plutonic rocks from the Alajkrvi and Evijdrvi map-
sheet areas. Oxides (total-Fe as FeO) and S are as wt-%, and others as ppm. Sampling
sites are shown in Fig . 1. and mineralogical compositions with nomenclaturic names are
given in Table 1 .
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Taulukko 5 jatk. - Table 5. contd.
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ottamatta, ovat selvasti I-tyyppisia Chappellin ja Whiten (1974) luokittelun
perusteella, vaikka ovatkin suurimmaksi osaksi peralumiinisia .

Niiden Na,O-pitoisuudet ovat selvasti yli 3 .2 %, Na,_O/K,O-suhde on yli
yhden ja Mol .AI,O,/(Na,O+K,O+CaO) on yhta poikkeusta lukuun ottamatta alle

1 . 1 . mitka ovat tyypillisia piirteita I-tyypin granitoideille . White ja Chappell
(1983) esittavat S- ja I-tyyppien alumiinikyllaisyys-rajaksi 1,05 . Kallio-
kankaan itaosan kalimaasalpahajarakeista kivea lukuunottamatta kaikki, paitsi
em . poikkeus, ovat edelleen I-tyyppia . Myos Na,O vs . KO -tarkastelussa kaikki
naytteet ovat 1-tyyppia . Pegmatiitti ja Saukonkylan porfyyrinen graniitti ovat
voimakkaasti peralumiinisia ja osoittavat siina suhteessa selvaa S-tyypin luon-
netta . Lisaksi niiden Na,O -pitoisuudet ovat alle 3,2 % ja Na,O/K,O-suheet ovat
lahes poikkeuksetta alle yhden S-tyypin kriteerien mukaisesti . Sen sijaan Na,O
vs . K,O -tarkastelussa Saukonkylan porfyyrinen graniitti osoittaa suurimmaksi
osaksi myos I-tyypin ja runsas-alumiinisen A-tyypin luonnetta .

Joidenkin hivenalkuaineiden pitoisuuksiin perustuvassa geotektonisessa jaot-
telussa (Pearce et al . 1984) kaikki kartta-alueen intruusiot kayttaytyvat hyvin
yhtenaisesti . Ne eroavat eri alkuaineyhdistelmilla selvasti vaitameren selanteiden
granitoideista ja laatan sisaisista granitoideista seka vulkaanisten kaarten tai
mantereiden tormayksessa syntyneista granitoideista . Kartta-alueen intruusiot
osoittavat lahes yksiselitteisesti vulkaanisten kaarten granitoidien luonnetta, jos-
kin tubs on pd5llekkdinen tormayksen jalkeen paikalleen asettuneiden
granitoidien geokemiallisten piirteiden kanssa . Lahtinen (1994) tulkitsee joiden-
kin hivenalkuaine-pitoisuuksien ja -suhteiden perusteella Vetelin granodioriitin
syntyneen kalkkialkalisen andesiittisen kehittyneen saari-kaariaineksen alhaisen
sulamisasteen ja mahdollisesti hiukan amfibolia sisaltavan gabroisen residuaalin
tuloksena koyhtyneen vaipan olosuhteissa . Kalliokankaan ja Aukeannevan-
kankaan tonaliittien lahtokivilajeina ovat voineet olla kalkkialkaliset saa-
rikaariainekset residuaalin ollessa plagioklaasipitoista amfiboliittia .

KIVILAJIEN IANMAARITYKSET
Alajarven ja Evijarven kartta-alueilta on tehty radiometrisia iantnaarityksia

toistaiseksi vain kolmesta syvakivi-intruusiosta : Kalliokankaan ja
Purmojdrven tonaliiteista sekd Paalijarven granodioriitista . Lisaksi Vetelin
granodioriitista on ianmaaritys Kaustisen kartta-alueelta (2323), Karjalan-
koskesta otetusta naytteesta (Lonka 197 I ) . Nama kaikki ovat U-Pb-isotooppi-
ikamd5rityksia kivinaytteista separoiduista zirkoneista. Naiden lisaksi Lappa-
jarven meteoriittikraatterin impaktilaavasta eli karnaiitista on tehty radio-
metrinen ianmaaritys ' 0Ar- 39Ar menetelmalla (Jessberger and Remold 1980),
johon viitattin jo kraatterimuodostuman kivilajikuvausten yhteydessa .

Kalliokankaan ja Purmojarven tonaliittien ika
Evijarven kartta-alueen Iansiosissa sijaitsevista pienista tonaliitti-

intruusioista on kaksi naytetta radiometrista ianmaaritysta varten . Naytteet
ovat Kalliokankaan (x = 7028750 . y = 2470440) ja Purmojdrven (x = 7022510,
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y = 2461380) tonal iittipahkujen pohjoisosista, ja ne edustavat intruusioiden
vallitsevaa tyyppia . Naytteita otettaessa pyrittiin valttdmadn sulkeumia, jotka
ovat naissa syvakivissa melko yleisia . Naytteiden kdsittely ja idnmaaritykset
on tehty GTK :n isotooppilaboratoriossa Matti Vaasjoen johdolla . Tulokset ja
niiden tulkinta on raportoitu tarkemmin julkaisussa Vaasjoki et al . 1996 .

Tulokset osoittavat, ettd molempien ndytteiden zirkonipopulaatiot ovat
h eterogeeniset . ts . n e koostuvat useammasta Iahteesta perdisin olevista zirko-
neista (ja siten niiden isotooppisuhdepisteet eivat osu samalle diskordia-
suoralle konkordiadiagrammissa) . Kun ianmaaritykseen on otettu mukaan vain
nuorimmat zirkonifraktiot, saadaan Kalliokankaan naytteen iaksi 1883±6 Ma
ja Purmojarven naytteen iaksi 1901±224 Ma . Jos molempien naytteiden nuoret
zirkonifraktiot yhdistetaan, saadaan tulokseksi 1891+9 Ma . Purmojarven nayt-
teen suuri virheraja johtuu laskussa kaytettyjen fraktioiden pienesta maarasta
(3) ja analyysipisteiden sijainnista konkordiadiagrammissa 1ahelld toisiaan .
Regressiosovitusten hyvyyttd kuvaavat MSWD-arvot (1,8 Kalliokangas . 2 .2
Purmojdrvi ja 3,7 yhdistelma) osoittavat kuitenkin, etta laskuihin sisallytetyt
fraktiot ovat keskenadn vain Iievdsti heterogeenisia . Lisaksi Kalliokankaan
naytteen titaniitin '-°'Pb/'°°Pb -iaksi on saatu 1838±5 Ma .

Geologisesti mama tulokset voidaan tulkita siten . etta Evijarven kartta-alu-
een lansiosien tonaliitit ovat syntyneet 1883±6 Ma sitten ja ne sisaltavat vanhem-
paa materiaalia, josta ainakin osa on vahintaan 1950 Ma :n ikdistd . Titaniitin ika,
noin 1840 Ma, osoittaa alueellista jddhtymistd noin 500°C :n alapuolelle .

Vetelin ja Paalijarven granodioriittien ika

Vetelin granodioriitti . joka ulottuu Kaustisen kartta-alueen (2323) puolelle,
on ialtdan edellisid hiukan vanhempi . noin 1916 Ma (Lonka 1971 . Ekdahl
1993) . Samoin lienee laita Paalijarven granodioriitin tapauksessa, jonka varsin
diskordanttinen mittaustulos viittaa noin 1900 Ma tai vahan vanhempaan
ikaan (Kouvo 1964) . Paalijarven granodioriitin ikiysta on sittemmin tar-
kennettu hieman eri paikasta otetun lisanaytteen avulla . Myos taman naytteen
zirkonipopulaatio on heterogeeninen . Fraktiot muodostavat Pb/U-konkordia-
diagrammilla padasiassa kaksi ldhekkiiistd diskordiasuoraa, joiden avulla saa-
daan vastaavasti iat 1906±2Ma ja 1907±6 Ma . Yksi fraktio osuu Idhes kon-
kordiakdyralle antaen ikatulokseksi 1896±5 Ma (Kouvo, henkilokohtainen
tiedonanto) . Samoin kuin Kalliokankaan ja Purmojarven tonaliittien tapauksis-
sa . naissdkin on siis vanhemman, perityn zirkonin vaikutus ikaan mitd to-
denndkoisintd ja siten intruusioiden todelliset idt ovat jonkin verran nuorem-
pia . Naiden syvdkivien intrudoituminen on kuitenkin tapahtunut alueella ha-
vaittuihin deformaatiovaiheisiin ndhden varhaisvaiheessa, viimeistaan saman-
aikaisesti toisen deformaatiovaiheen kanssa ja ovat siis hiukan vanhempia kuin
Iannempand olevat Kalliokankaan ja Purmojarven tonaliitit . Siten on myos mah-
dollista, etta nama saadut iat edustavat likimain intruusioiden todellisia ikid .
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ME TA MORFOOSI

Metamorfoosi on kartoitusalueella tapahtunut muskoviitin ja muskoviitti-
kvartsi -parin stabiilisuusalueella mahdollisesti I)nsi- ja lounaisosien huippua
lukuun ottamatta. Metapeliittien mineraaliseurueiden perusteella metamor-
foosiaste kasvaa alueella idist5 kohti l5ntt) . Evijarven kartta-alueen itaosissa
metapeliiteissii on porfyroblasteina stauroliittia ja granaattia . Keskiosissa stauro-
liitti h)viaa, ja sen tilalla on muskoviittisia pseudornorfeja (kuvat 2 ja 4) . Lan-
siosissa metapeliittien porfyroblasteina on kalimaasalpaa ja sillimaniittia .
Migmatisoivien suonien maara metagrauvakassa lisaantyy myos kohti lantta ja on
Alajarven kartta-alueen lounaisosissa paikoin varsin runsasta (kuva 5) .

Karsikivien ja metagrauvakkojen karsikonkreetioiden mineraaliseurueiden
stabiilisuusalueet leikkaavat p-T-kentassa andalusiitin ja sillimaniitin valistii
faasirajaa . Tutkimusalueella tuota rajaa ilmentiia sillimaniitin ilmestyminen
metapeliitteihin alueen ldnsiosissa . Siten mainitun leikkausalueen avulla voi-
daan tehda arvio metarnorfisista oloista. Metarnorfoosi on kartoitusalueella
tapahtunut noin 4 - 5 Kb :n paineessa ja 600 - 650 °C :n lampotilassa (Vaarma
1984) . Paine ja Iampotila kohoavat kohti lantta .

RAKENNEGEOLOGIA JA STRATIGRAFIA

Alueen rakennetulkintaa on Evijarven kartta-alueen itii- ja pohjoisosista laa-
jemmin kasitellyt Vaarma ( 1984 ja 1990) seka Alajarven kartta-alueen itaosien
osalta Tornroos ( 1974) . Tutkimusalueella on paikoin nahtivissii merkkeja nel-
jan deformaation vaikutuksesta . Alueen rakenne on siis syntynyt monivai-
heisessa deformaatiossa ja kivilajijaksojen nykyinen esiintymistapaja asennot
Mat poimuinterferenssin seurausta .

Vanhin deformaatiorakennepiirre on kerroksellisuuden suuntainen liuskei-
suus (S) . Se on heikosti kehittynyt . a on vain harvoin nakyviss) . Kerrokselli-
suuden suunnassa on myos usein ohuita kvartsirakojuonia (kuva 4) . Osa niista
voi olla syntynyt jo ennen deformaatioita ja osa mahdollisesti ensimmiisen
dcformaation (D,) varhaisvaiheessa samaan tapaan . kuin Koistinen (1981) esit-
tiih tapahtuncen Outokummun alucella . Ensimmhinen deforinaahmaihe (D,) oil
kuitenkin vaikuttanut osaan niista . sill) paikoin tic ovat tiukasti poimuttuncita
ja muodostavat nuolenk)rkimiiisia . intraformationaalisia pienpoimuja . joiden
akselitasoliuskeisuutena on juuri kerrosmvtthinen liuskeisuus (S,) .

Paikoin niikyvhn kerrosten nuorentumissuuntien tiheiin vaihtelun . esim .
Pitkasalon alucella . voidaan piiiitelLi johtuvan F -poimutuksesta, sill)
kerroksellisuutta leikkaavan alueellisesti vallitsevan liuskeisuuden katisyy-
dessh ci tapahdu vastaavaa vaihtelua . Vaikka F -poimutusrakenteen alueclli-
nen esiintymistapa on epasely i . voidaan sen tyylin paatella olevan tiukka
isokliininen ja poimujen amplitudin olevan paljon suurempi kuin niiden aal-
lonpituus . Thhiin deformaatiovaiheeseen Iiittyy ilmeisesti myos merkitthvi5
ylityontoliikuntoja . jotka ovat tuoneet Ahon ja Raisjoen metavulkaniittijaksot
nykyiseen lahiyhteyteensa Patanan ja Isokylan metavulkaniittijaksojen kanssa
sek5 tuoneet lhntisen Kramsun metavulkaniittijakson nykyiseen asemaansa .
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Seuraava deformaatiovaihe (D 2 ) on aiheuttanut lapikotaisen, vallitsevan
liuskeisuuden (S 2) . Se on tutkimusalueen suprakrustisissa kivissa yleisin ja
voimakkain tektoninen piirre . Se on nahtavissa lahes kaikilla paljastumilla, ei
kuitenkaan aina metavulkaniittien yhteydessa . Se johtuu metasedimenteissa
biotiitin ja metavulkaniiteissa paaasiassa sarvivalkkeen uudelleenkiteyty-
misesta . Lahes poikkeuksetta se leikkaa kerroksellisuutta ja S 1-liuskeisuutta
(kuvat 2a ja 4) . Toiseen deformaatiovaiheeseen (D 2 ) liittyy myos voimakas
lineaatio 1 2 . Metagrauvakoissa olevat karsikonkreetiot ovat talloin voimak-
kaasti litistyneita ja venyneita . Yleisimmin 1 2-lineaatio nakyy kuitenkin
kvartsirakojuonten pinnoilla pienpoimutuksen akselin suuntaisena selvana
viivauksena . Paikoin myos metapeliittien porfyroblastit tai niiden pseu-
domorfit ovat taman lineaation suuntaisia (kuva 4) .

Seuraava kartoitusalueelta havaittu deformaatiovaihe (D 3 ) deformoi vallitse-
vaa S 2-liuskeisuutta . Paikoin erityisesti metagrauvakkojen peliittisten vali-
kerrosten ja usein porfyroblastisten kiilleliuskeiden yhteydessa esiintyy krenu-
laatioliuskeisuutta (S 3) (kuva 4a) . S 2-liuskeisuus on talloin voimakkaasti
rypyttynytta, krenuloitunutta. Psammiittisten metagrauvakkojen yhteydessa ei
krenulaatiota ole tai se ei tule nakyviin . Ohuthieissa nahdaan kylla paikoin bio-
tiitin kiteytymista nuorempaa, leikkaavaa muskoviittia . Krenulaatioliuskeisuutta
(S 3 ) on kartoitusalueen itaosissa jonkin verran ja etelaosissa, Pitkasalon etelapuo-
lella, suhteellisen yleisesti. Muualla sen esiintyminen on harvinaista . Pitkasalon
alueella S 3-liuskeisuuden kaade on 400- 55° etelaan (1850- 205°) .

Evijarven kartta-alueen keskiosissa, Kirsilan alueella, on tavattu kahdessa
paikassa tyyliltaan toisenlaista poimutusta, joka myos poimuttaa S 2-liuskei-
suutta . Nama poimut on tulkittu neljannen deformaatiovaiheen (D 4) aiheutta-
miksi. Ne ovat avoimia tai poimutustyyli vaihtelee avoimesta tiukkaan (kuva
15). Poimujen amplitudi on paljon pienempi kuin niiden aallonpituus . Poimu-
akselin suunta on luoteeseen ja kaade loiva, noin 100 . Myos Alajarven kartta-
alueen keskiosissa Pyhavuoren ymparistossa on samantyylista poimutusta,
mutta siella se on huomattavasti tiukempaa ja amplitudiltaan suurempaa (kuva
15c) .

Kuva 15. Voimakas rakoilu ja alueellisesti vallitseva liuskeisuus (S,) metagrauvakassa
uudelleenpoimuttuneena muodostaen post-D 2 vaiheen poimuja (tulkittu F 4-poimuksi) .
poimutustyyli a : Avoin, poimuakseli=308/12 ; b: Avoin-tiukka, poimuakseli=345/10 . c :
Tiukka poimun karki . (Laatta 12 cm) . (a: Kirsilan sillan luoteispuolella ; 2314 05D,
x=7027230, y=2476530, valok . Merja Makela ; b: Kirsilan sillasta noin 500 m etelaan joen
koillisrannalla, 2314 05D, x=7027230, y=2477050 ; c: Pyhavuoren pohjoisrinteella ; 2313
08D, x=6997350, y=2486700 .
Fig . 15 . Strong jointing and regionally dominant schistosity (S) in metagreywacke
refolded by the post-D, deformation stage (interpreted as F q folds) . Folding style a : Open,
fold axis=308/12 ; b: Open-tight, fold axis=345/10 ; c : the hinge of a tight overturned fold.
(tag . 12 cm) . (a : On NW-side of the Kirsild bridge; 2314 05D, x=7027230, y=2476530,
photograph by Merja Mdkeld; b: ca. 500 m S of the Kirsild bridge on the NE-bank of the
river, 2314 05D, x=7027230, v=2477050; c: On the N flank of the hill Pyhdvuori ; 2313
08D, x=6997350, v=2486700 .
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Kartoitusalueen syvakivet ovat intrudoituneet padasiassa toisen ja kolman-
nen deformaatiovaiheen aikana . Intruusioiden ymparilld S,-liuskeisuus on
yleensa konformisti intruusioiden kontakteihin nahden . Koska Evijarven kart-
ta-alueen Idnsiosien tonaliittipahkut ovat lisaksi ldhes suuntauturnattornia ei-
vMka sisalla merkkeja niin voimakkaasta deformaatiosta, kuin S,-Iiuskei-
suuden synty edellyttaisi, ovat ne ilmeisesti intrudoituneet post-D,-vaiheessa .
Kalliokankaan ja Aukeannevankankaan intruusioiden kontaktit leikkaavat
parilla paljastumalla myos selvasti S,-liuskeisuutta (kuva 9c) . Naiden tona-
liittien intrudoituminen saattaa olla yhteydessa Ahon jakson etel ipaan kouk-
kumaisen muodon syntyyn . Sen sijaan Vetelin granodioriitti on niin voimak-
kaasti suuntautunutta . ettd se on intrudoitunut ilmeisesti viimeistaan toisen
deformaation myohaisvaiheessa (myohiiis-D,) . Samoin on laita Alajarven
granodioriittien suhteen, joista voimakkaimmin on deformoitunut Paalijdrven
granodioriitti . Saukonkylan porfyyrinen graniitti sen sijaan lienee intrudoi-
tunut edelld mainittuja hieman myohemmin, silly tektonisoitumispiirteet ovat
siina hyvin heikot .

Kartoitusalueen ttd- ja keskiosien pegmatiittisten graniittien tektoninen
kontrolli ei ole taysin selva . Ne ovat massamaisia, suuntautumattomia ja yleen-
sa deformoitumattomia . joten ne ovat varmasti post-S,-vaiheisia . Evijarven
kartta-alueella on myos vallitsevaa liuskeisuutta (S,) leikkaavia kontakteja .
Esiintymistavaltaan pegmatiittiset graniitit ovat juonimaisia . Myos suurimpi-
en. yhtenaisten esiintymien pituus on aina selvasti suurempi kuin leveys . Li-
saksi pegmatiittinen graniitti on alueittain useimmiten yhdensuuntaisina .
rinnakkaisina paljastumajonoina, mika antaa vaikutelman juoniparvimaisesta
esiintymistavasta . Siten on mahdollista, ettd post-S,-vaiheiset deformaatiot
ovat aiheuttaneet rakoilua sopivissa suunnissa ja muodostaneet tilan seka va-
ranneet mekanismin pegmatiittisen aineksen tunkeutumiselle . Tama Hence
tapahtunut kolmannen (D 5 ) tai neljannen (D 4 ) deformaatiovaiheen tai molempi-
en aikana. Syntynyt rakoilu on ilmeisesti paikoin noudattanut vanhempia
rakennesuuntia, kuten kerrosrajoja ja liuskeisuuspintoja . Alajdrven kartta-alu-
een keskiosissa, Pyhavuoren alueella pegmatiitit ovat selvastikin olleet jo
mukana neljannessa poimutusvaiheessa .

Monivaiheisesta deformaatiosta ja F -poimutuksen alueellisen esiinty-
mistavan puutteellisesta tuntemisesta johtuen ei stratigrafiatulkinnassa ole
saatu yksiselitteista tulosta . Stratigrafiatulkinnassa on tukeuduttu paljolti
metavulkaniittijaksojen petrologisiin piirteisiin . Selvad on, etta metavulka-
niittijaksot ovat valiosueina metagrauvakassa .
Alueen stratigrafiatulkinnan avainrakenteen muodostaa Raisjoen jakso . Se

kulkee luode-kaakkosuuntaisena, yhtenaisesti jatkuvana johtohorisonttina
koko Evijarven kartta-alueen ldpi ja kaantynee alueen kaakkoiskolkassa lou-
nais-koillissuuntaiseksi . Jakson jatkeiden tarkka jdljittaminen on kuitenkin
epavarmaa johtuen heikosta paljastuncisuudesta ja aeromagneettisen
anomaliakuvion moniselitteisyydestd Sddksjdrven pohjoispuolisella laajalla
pegmatiittialueella . Kartoitusalueella jakso muodostanee siren avoimen
poimurakenteen ja jakaa alueen kahteen osaan : jakson itapuolisiin ja jakson
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lansipuolisiin alueisiin . Poimurakenteen avoimuus on ilmeisesti naennaistii,
silly ensimmaisen deformaatiovaiheen (D) poimutustyyli on tiukan isokliini-
nen . Siten poimurakenteen avoimuus johtuu vain poimutuksen akselitason
(PAT) loivasta lansilounaisesta kaateesta, myohempien deformaatiovaiheiden
interferenssivaikutuksesta ja nykyisesta eroosiotasosta .
Myos Raisjoen jakson itapuolella on stratigrafiatulkinnassa jouduttu tukeu-

tumaan paljolti petrografisiin ja geokemiallisiin tuloksiin. Niiden perusteella
Isokylan jakson lansiosa kuulunee Patanan jakson kanssa samaan strati-
grafiseen muodostumaan . joka puolestaan voi olla yhteydessa Heikkilan jak-
soon . Stratigrafisesti naiden ylapuolelle sijoittuu sitten varsinainen Isokylan
jakso. jossa vallitsevat plagioklaasiporfyriittiset ja pyroklastiset metavul-
kaniitit . Isokylan jaksolla saattaa puolestaan olla stratigrafinen yhteys Kam-
pelinkallion - Sillanpadn - Pulkkisen jaksoon . Kasitys alueen stratigrafiasta on
siis nuorimmasta vanhimpaan :

Metaurauv akkoja .

PI agiokIaasiporfyriittiset inetavuIkaniititn joissa pyroklastiset ainekset vaIIitsevat .

'valiosucina karsikiviIt ja In Lt staliuskeita : vat siit ainen Isokylan jakso ja Kampelin-

kallion - Sillanpaan - Pulkkisen jakso .

Metagrauvakkoja(? ) .

P3aasiassa Ti-koyhia metatholeiitteja, joissa valiosucina karsikiviii ja mustalius-

keita : Patanan jakso . Isokylan jakson lansiosa ja Heikkilan jakso . Loilunnevan

ja Kotakankaan jaksot('') .

Met a,rauvakkoja .

Paaasiassa Ti-rikkaita metatholeiitteja. joissa valiosueina karsikis a ja mustalius-

keita : Ahon ja Raisjoen jaksot seka niiden valisella alucella olevat magneettiset

anomaliat . Kramsun jakso(?) .

Mctaar<u vakkoja .

Esitetyssd stratigrafiatulkinnassa Ahon ja Raisjoen jaksojen Ti-rikkaiden
metatholeiittien asema on kiistanalainen . Ensiksikin ne saattavat edustaa eri
stratigrafisia horisontteja . jolloin kerrosten nuorentumissuuntien perusteella
alueen pohjoisosissa Raisjoen jakso olisi stratigrafiassa Ahon jaksoa ylempa-
na . Toiseksi tulkinnan mukainen kivilajien jdrjestys Raisjoen jakson itapuolel-
Ia edellyttaa synkliinirakennetta . mika puolestaan cdcllyttdd Raisjoen jakson
kivilajien nuorentumista lannestd kohti itad . Kaytettavissa oleva havainto-
aineisto ei kuitenkaan vahvista sits mutta ei myoskddn kurnoa sita eikd sisdlld
piirteita, joita ei voida selittda myohemrnilld deformaatiovaiheilla tai ensim-
maisen deformaatiovaiheen paikallisella vaikutuksella . Raisjoen jakson eteld-
osien tuntumasta on pari sellaista kerrosten nuorentumissuuntahavaintoa, joi-
den perusteella voidaan jakson kivilajeille esittad kuitenkin myos pdinvastai-
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nen, idasta kohti lantta tapahtuva nuorentuminen . Talloin Raisjoen jakson
itapuolinen poimurakenne olisi paaasiassa antikliini ja Raisjoen jakson
stratigrafinen asema olisi Isokylan plagioklaasiporfyriittisten meta-
vulkaniittien ylapuolella . Kolmanneksi aiemmin mainittujen varhaisten
ylityontoliikuntojen takia Ahon ja Raisjoen seka Kramsun meta-
vulkaniittijaksot olisivat alloktonisia Patanan ja Isokylan seka Loilunnevan ja
Kotakankaan jaksoihin nahden .

RUHJEET
Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden ruhjetulkinta (kuva 16) on tehty

topografisen ja aeromagneettisen kartta-aineiston avulla . Kallioperan peit-
teisyyden ja melko tasaisen reliefin vuoksi on ilmeista, etta kaikki ruhjeet eivat
tule aineistossa esiin . Vuorela (1982) on tehnyt koko maata kasittavan ruhje-
tulkinnan pienimittakaavaisesta topografisesta kartoitusaineistosta . Hanen
esityksessaan Alajarven ja Evijiirven kartta-alueita lavistavia pitkia ruhje-
linjoja on vahan ja niiden paiisuunnat ovat pohjoisluode-etelakaakko ja koil-
linen-lounas . Myos YST-projekti (Ydinjatteiden sijoitustutkimukset) on teh-
nyt ruhjetulkintaa osasta Alajarven ja Evijarven kartta-alueita ja keskittynyt
lahinna aluetta pohjoisluode-etelakaakkosuuntaisesti halkovan suurimman
ruhjevyohykkeen nykyisen aktiivisuuden tutkimiseen (Verio et al . 1993) .
Tama ruhjevyohyke sijoittuu Valijoen laaksoon ja kulkee edelleen
Karnansaaren itapuolitse Alajarven lansiosien kautta Ahtarinjarvelle ja jatkuu
kohti etelakaakkoa . Juuri tassa ruhjevyohykkeessa tapahtuneista liikunnoista
aiheutuivat Vimpelin etelapuolella 1979 sattuneet maanjaristykset (Slunga
1989 : in Verio et al . 1993) .
YST-projektin kehittamaa ruhjeluokitusta (Salmi et al . 1985, Verio et al .

1993) soveltaen Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden ruhjevyohykkeet kuu-
luvat toiseen, kolmanteen ja neljanteen luokkaan . Kuvaan 16 on koottu kartta-
alueen todennakoisimmat ruhjevyohykkeet, jotka tayttavat tai ylittavat kol-
mannen luokan mittasuhteet eli ovat leveydeltaan kymmenia metreja ja pituu-
deltaan useita kilometreja . Vallitsevimmat ruhjevyohykkeiden kulkusuunnat
ovat pohjoisluode-etelakaakko ja koillinen-lounas eli samat kuin Vuorelan
(1982) maanlaajuisessa ruhjetulkinnassa . Naiden lisaksi oman ryhmansa muo-
dostavat ne sateittaiset ja konsentriset ruhjeet, jotka liittyvat Lappajarven
meteoriittikraatterin syntyyn . Ne ovat kraatterirenkaan sateen suuntaisia, jat-
kuvat jonkin matkaa kraatterialueen ulkopuolelle ja niiden jatkeet kohtaavat
kraatterin sisalla keskipisteen tienoilla . Osa naista ruhjeista poikkeaa kraat-
terin sateen suunnasta, mika voi johtua meteoriitin iskualustan suuntau-
tuneisuudesta tai vanhojen ruhjevyohykkeiden aktivoitumisesta meteoriitin
iskun vuoksi . Lappajarven ymparille on piirretty myos joitakin konsentrisia
ruhjevyohykkeita topografia-aineiston perusteella . Nama ovat syntyneet
meteoriitin iskun aiheuttaman shokkiaallon seurauksena aivan samoin kuin
kraatterimuodostumaan kuuluva rengasvajoamakin (Pipping 1994) .
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Kuva 16. Alajarven ja Evijarven kartta-alueiden ruhjetektoninen kartta. Ruhjeiden tulkinta
on tehty topografisesta ja aerogeofysikaalisesta kartta-aineistosta ja perustuu osaksi aikai-
sempiin alueellisiin ruhjetutkimusiin (Vuorela 1982, Verio et al . 1993) .
Fig . 16. Fault tectonics of the Alajarvi and Evijarvi map-sheet areas . The interpretation
of faults is based on topographic and aerogeophysical maps, and partly utilizes results
from earlier regional investigations (Vuorela 1982, Verio et al . 1993) .
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TALOUDELLISIA AIHEITA

Alajarven ja Evijarven kartta-alueet ovat olleet varsinkin metavulka-
niittijaksojen ja mustaliuskeiden osalta pitkaan ja monivaiheisesti malminetsin-
nallisen mielenkiinnon kohteena . Suhteellisen laajatkaan tutkimukset eivat ole
kuitenkaan johtaneet tahan mennessa minkaan merkittavan malmimineralisaation
loytymiseen. Metavulkaniitit ja mustaliuskeet ovat monin paikoin jonkin verran
kiisuuntuneita ja sisaltavat yleensa magneettikiisua ja rikkikiisua seka joskus
vahan varillisia metalleja yleensa heikkona . mutta toisinaan melko vahvanakin
pirottena . Taman vuoksi alueelta on vuosien saatossa lahetetty runsaasti kan-
sannaytteita, joista muutamat ovat olleet lupauksia herauavia ja palkinnon
arvoisia . Paikallisten harrastama innokas malminetsinta on johtanut mm .
Sammalojan pienen scheeliittipitoisen diopsidi-karbonaattikarsiesiintymdn
loytymiseen . Lisaksi alucelta on lahetetty muutamia kansannaytteita, jotka
sisaltavat mielenkiintoisia merkkeja kullasta . Kun viela otetaan huornioon
mustaliuskeiden hivenainekoostumuksen osoittamat merkit hydrotermisesta
toiminnasta ja alueella siten vallinneista malmin muodostuksen kannalta suo-
tuisista oloista (Ruskeeniemi 1988), ndyttaa alueen malmipotentiaalisten mah-
dollisuuksien tutkimiseen olevan perusteita tulevaisuudessakin .

Karbonaattikiven (kalkkikiven) hyodyntamisella on Vimpelin itaosien alu-
eilla pitkat, jopa vuosisataiset perinteet . Sita on louhittu maanparannusai-
neeksi "Lakeuren" happarnille kytomaille ja myos rakennustarpeisiin . Parais-
ten Kalkki Oy on harjoittanut kaivostoimintaa Kotakankaan karbonaattikivi-
esiintymassa . Raaka-aineen sielta loputtua toiminta on siirtynyt Kyyjarven
kartta-alueen (2331) puolelle, jossa sita jatkaa Oy Nordkalk Ab . Kaivosyhtio
on tutkinut myos kaksi muuta Alajarven kartta-alueen itaosan karbonaatti-
kiviesiintymaa, Loilunnevan ja Luoma-ahon luoteispuoleisen esiintyman,
mutta ainakaan tally hetkella niissa ci ole kaivostoimintaa .

Kartta-alueen yleisimmat kivilajit . grauvakkaliuskeet ja kiilleliuskeet saat-
tavat paikoin sisaltaa osueita, joita voitaneen hyodyntaa esim . laattakivi-
tuotannossa . Tosin kartta-alueelta ei ole tiedossa yhtaan tallaista louhosta .
mutta Kyyjarven kartta-alueen (2331) aivan lounaisosassa on louhittu laatta-
kivea esiintymasta, jonka jatkeet ulottuvat myos Alajarven kartta-alueelle .
Grauvakkaliusketta, pegmatiittia ja amfiboliittia on paikoin louhittu myos
sepelin raaka-aineeksi . kuten Rdvarummun louhoksessa Lappajarven etelapuo-
lella ja Kauhavan tien varrella Kramsun jakson lansiosassa .

Kartta-alueen tonaliittien, granodioriittien ja porfyyrisen graniitin eteva,
lahes suorakulmainen lohkeavuus, melko hyva homogeenisuus ja kauniin rau-
hallinen vaaleasavyinen asu ovat luoneet hyvat edellytykset pienimuotoiselle
rakennuskivilouhinnalle kotitarpeiksi . Itse asiassa t illainen perinteinen koti-
tarvelouhinta on ollut niin yleista . etta jokaisen syvakivi-intruusion alueella
ja lahiymparistossa vanhojen rnaatilojen kivijalat ja navetat on lahes poik-
keuksetta rakennettu paikallisesta syvakivilajista . Jonkin verran naita kivila-
jeja nakee kaytetyn myos siltakiviksi ja kilometritolpiksi . Teollisuusmittaista
tuotantoa ajatellen niissa kivilajeissa oleva melko tihea rakoilu ja epatasainen
sulkeumien esiintyminen, mitkii kotitarvekdytdssa saattavat olla etu ja cIa-
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voittava kauneuselementti, katsotaan yleensa kiven laatua ja kaupallista arvoa
heikentaviksi tekijoiksi .

Kartta-alueen Iaajoja pegmatiitteja on tutkittu mahdollisena kalimaasalvan
raaka-ainelahteena keraamisen teollisuuden tarpeisiin, mutta nytteminin myos
varsinkin vaaleiden muunnosten soveltuvuutta rakennuskiviksi on selvitetty
jonkin verran . Pegmatiitit erikoisine mineraaleineen tarjoavat myos raaka-ai-
netta koruteollisuudelle .

Karnaiitti valittiin vuonna 1989 Etel i-Pohjanmaan maakuntakiveksi . Sita on
jo pitkaan kaytetty eksoottisuutensa takia koru- ja koristekivena . Nykyaan sen
louhintaa suunnitellaan myos rakennuskivitarkoitukseen .

EKSKURSIOKOHTEITA
Tyynylaavarakenteista mafista metavulkaniittia on nahtavana mm . Ahon

jaksossa Evijarven pohjoispuolella Ahon talon kohdalla tienvarsi-
paljastumassa (2314 06B, x = 7035780 . y = 2473380) : Raisjoen jaksossa Sarki-
kylalta lahtevan ja Raisjoen rantaan johtavan metsaautotien paassa heti
kaantopaikan luoteiskolkassa (2314 09A . x = 7033760, y = 2480980) : Isokylan
jakson lansiosassa Varashuhdan kautta kulkevan metsaautotien varressa, tien
itapuolisella ojatormalld (2314 09C, x = 7033330 . y = 2486380) : lsokylan
jakson itaosassa Isonvirankankaan lounaisrinteen ylaosissa noin 400 m sahko-
linjan etelapuolella (2314 09D, x = 7036020, y = 2485660) .

Kerroksellista metagrauvakkaa . jossa esiintyy Bouma-sarjaan liittyvia
sedimenttirakenteita, kerrallisuutta, laminaatiorakenteita ja ristikerrok-
sellisuutta, on nahtavissa ojanpohjapaljastumissa metsaautotien varrella noin
20 m kaakkoon risteysalueesta Hietaharjun itapuolella (2314 08D, x =
7029300 . y = 2486500) .

Stauroliitti-granaattikiilleliusketta on paljastuneena Halsuanjoen uoman
rantakallioissa Sillanpaan ja Hyvaluoman valilla ja tieleikkauksessa noin 1200
m Perhonjoen sillalta Pulkkisen kylan lounaispuolella (2314 12C . x= 7034900,
y = 2497700 ja 2214 1 ID . x = 7028300 . y = 2497700) .

Kalimaasalpa-sillimaniittikiilleliusketta ja siina esiintyvia konvoluutio-
rakenteisia psammiittisia valikerroksia ym . sedimenttirakenteita seka karsi-
konkreetioita on paljastuneena Monkin kylan koillispuoleisen Viirinevan ete-
Iaosassa kohoavan kallioisen Kalliokankaan metsaisen saarekkeen lantisella
rinteella ja lakialueella (2314 02D, x = 7029090, y = 2468370) .

Suonigeissi- ja muita migmatiittirakenteita voi tarkastella esim . Alajarven
kartta-alueen lansiosissa Roomin metsaautotien varren kalliopaljastumilla
(2313 O1D . x = 6985700, y = 2565100) ja alueen itaosissa Paalijarven
granodioriitin kontaktialueella Luoma-ahon etelapuolisilla tienvarsikallioilla
seka granodioriittialueen sisaosissa esim . Selmankalliolla (2313 1 1 D, x =
6997900. y = 2497300) .

Tonaliitit ja kalimaasalpahajarakeinen granodioriitti ovat hyvin
paljastuneina Evijarvi - Kortesjarvitien varrella etenkin uusien tieoikaisujen
varsilla olevissa kallioleikkauksissa Monkin kylan etela- ja itapuolella . (Esim .
2314 02D, x = 7027800 . y = 2468500) .
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Porfyyrista graniittia on jokin verran paljastuneena Saukonkylan tien varrel-
la (vrt . kuva 10) ja myos siella taalla kivilajin esiintymisalueella risteilevien
metsaautoteiden varsilla . (Esim . 2313 07C, x = 6983760 . y = 2486500) .
Pegmatiitit ovat yleensa melko hyvin paljastuneita ja siten helposti tar-

kasteltavissa lahes kaikkialla niita halkovien teiden varsilla . Hyvia paikkoja
on mm. Patanan tekojarven lansipuolisten metsaautote iden varsilla sekti maan-
tien varrella Huopanan alueella Vimpelin ja Vetelin rajan tienoilla . Nailla
alueilla pegmatiitti sisaltaa melko runsaasti turmaliinia ja granaattia . voimak-
kaasti turmaliiniutuneita metagrauvakkasulkeumia ja sulkamaisia muskoviit-
tikasaumia (vrt . kuva 1 1) .

Pyhavuoren alue ymparistoineen Lappajarven etelapuolella on varsin moni-
puolinen retkeilykohde . Monilla tienvarren 1~ihikallioilla vol tarkastella meta-
grauvakoiden ja pegmatiittien rakenteita, esiitymistapaa ja keskinaisia suhtei-
ta . Ravarummun sepelilouhoksen ymparistossa on hyvin paljastuneena ker-
roksellisia metagrauvakoita ja metapeliitteja, jotka paikoin sisaltavat porfyro-
blasteja (23 13 08C, x = 6994600 . y = 2486700) . Lisaksi pegmatiittia on suurina
Ieikkaavina juonina ja myos jonkin verran migmatisoivina suonina . Pyha-
vuoren pohjoisrinteella, kesateatterin alueella on komea metagrauvakkainen
poimunkirki (vrt . kuva I5c) . Pyhavuoren pegmatiittiselta laelta . vanhalta palo-
vartijan tornilta avautuu loistava nakoala Lappajarven meteoriitti-kraatte-
rialtaalle . Alueella on myos komeita pirunpeltoja .

Karnaiittia on paljastuneena kapea-alaisesti aivan vesirajan tuntumassa
Karnansaaren Kannam-annassa ja Vartijaniemessa . Nama ovat yksityisasu-
tuksen tai kesahuviloiden pihamaita, joten Iiikkuminen ja varsinkin nayt-
teenotto edellyttaa maanomistajan lupaa . Kannanrantaan on Lappajarven kunta
avanut pienen "louhoksen", jossa karnaiitti ja sille tyypillinen rakoilu tulevat
hyvin esiin . (2314 09B . x = 7009750 . y = 2480350) .

Sueviittia, impaktibreksiaa ja sedimenttikivia ei ole paljastuneena, mutta
hyvin lohkareita voi loytaa melko helposti vanhan Lapuan tien varren sora-
montuista Pyhavuoren tienristeyksen etelapuolella ja Hietakankaan alueilta .
(2313 08D . x = 6995600 . y = 2487400)

Vimpelin Lakis eli Lakeaharjun hiihtokeskus Lappajarven kaakkoispuolella
tarjoaa myos hyvin nakoalapaikan kraatterialtaan alueelle . Siella on myos
hyvin kalliopaljastumia . joissa voi tarkastella etenkin peliittisten metagrau-
vakoiden sedinientti- ja tektonisia rakenteita . kuten kerrallista kerroksel-
lisuutta, liuskeisuutta. krenulaatiota ja avointa poimutusta . (2313 12A . x =
7001000, y = 2491000) .
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Summary :

PRE-QUATERNARY ROCKS OF THE ALAJARVI AND EVIJARVI MAP-
SHEET AREAS

Introduction

The Alajarvi and Evijarvi map-sheet areas, consisting of two 1 : 100 000 map-
sheets, namely Alajarvi (2313 : Pipping 1979) and Evijarvi (2314 : Pipping and
Vaarma 1992), are situated in southern Pohjanmaa, western Finland . The map-
sheet areas (fig . 1) lie entirely within the eastern part of the Paleoproterozoic
Svecofennian Pohjanmaa schist belt (Saksela 1934 . 1935, Laitakari, A . 1942 .
Simonen 1980) close to the western margin of the Central Finland granitoid
complex .

Supracrustal rocks

Among supracrustal lithologies turbiditic metagreywackes and pelites dominate .
Primary sedimentary structures are commonly preserved especially among more
coarser greywacke schists in the eastern and middle parts of the map-sheet areas
(Fig . 2) but gneissose and migmatitic features become more common towards
the west and southwest and around the Paalijarvi granodiorite in the eastern
part of the Alajarvi map-sheet area (Fig . 5) . Round, elongated and often layer-
like talc silicate concretions are common and randomly distributed troughout
the greywacke schists (Fig . 3) .

The major constituents of the greywacke schists are quartz, plagioclase (An
16-35 %), biotite, and muscovite . Anhedral interstitial potassium feldspar is a
rather common minor constituent, but never occurs as blastoclasts . Common
alteration products include sericite and saussurite in plagioclase and chlorite
in biotite . Common accessory minerals are apatite, zircon, sphene, opaque, and
in places garnet and tourmaline . Pelitic mica schists contain staurolite and
garnet as porphyroblasts in the eastern parts of the map area, and potassium
feldspar and sillmanite in the western parts (Fig . 4) .

Metavolcanic rocks, together with skarns and black schists, as well as the
carbonate rocks in the eastern part of the Alajarvi map-sheet area, occur as long
narrow belts among the metagreywackes . Pillow lava structures (Fig . 6 and 7)
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are present in almost all of these belts although pyroclastic and resedimentary
features predominate particularly in the western part of Alajarvi map-sheet area
and the eastern and middle parts of the Evijarvi map-sheet area .

The metavolcanic rocks consist mostly of low-K and medium-K tholeitic
basalts, basaltic andesites, and andesites . They tend to have a wide variation
in tectonomagmatic affinities although none of them show distinctive arc char-
acteristics (Vaarma 1984, 1990, Vaarma and Kahkonen 1994) . There arc some
distinct variations between different belts with respect to their geochemistry as
well as the mineralogical compositions and textures . In the western part of the
Evijarvi map-sheet area, the Aho and Raisjoki volcanic belts consist predomi-
nantly of rather evengraned amphibolitic metalavas that display relatively high
Ti and Zr values. Towards the east . the Patana belt, and Heikkila belt around
the Veteli granodiorite, are alike but poor in Ti and Zr and P . Metavolcanics
in the lsokyla and Sillanpad - Pulkkinen areas are mostly plagioclase phyric
and pyroclastic features dominate . Geochemically they show some tendency for
being transitional from E-type MORB toward the calc-alkaline island arc rocks
although the island arc characteristics are nowhere very pronounced . Some
representative geochemical analyses with mineralogical compositions from
different metavolcanic belts are presented in Table 3 .

Black schists are either graphite- and sulfide-bearing or merely non-graphitic
only sulfide bearing fine grained schists, mostly associated with volcanic belts,
occurring as intercalations or at their margins . Due to their being essentially
either pelitic or volcanic-sedimentary and containing carbonate, they now re-
semble mica schists or amphibolitic and skarn schists, respectively . Some
chemical analyses and mineralogical data have been compiled in Table 4 .

Skarns, too, are associated with the volcanic belts . Because they consist of
carbonate-bearing volcanic sedimentary material, they now form diopside-,
tremolite-, and/or carbonate skarns . Most of these skarns contain some sulfide
disseminations, and at Sammaloja there is a small occurrence of scheelite bear-
ing diopside carbonate skarn .

There are three metasedimentary carbonate rock occurrences in the eastern
part of the Alajarvi map area, consisting of both calcitic and dolomitic varie-
ties . Two of them are broadly connected with the Loilunneva volcanic forma-
tion, while the third one at Kotakangas, almost quarried out, continues toward
the east and southeast into the Kyyjarvi (233 I) map-sheet area . These carbonate
rocks seem to occur in an environment in which the prevailing clastic sedimen-
tation was fine-grained greywacke-like layered quartz sands .

Plutonic rocks

The plutonic rocks of the map-sheet areas (Figs . 9-11) are syntectonic. The
emplacement of the oldest ones took place during if not before the culmination
of deformation . The Veteli granodiorite in the northern part of the Evijarvi map-
sheet area and the Paalijarvi granodiorite in the eastern part of the Alajarvi
map-sheet area, and probably also the granodiorites of the central and south-
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eastern parts of the area are these older ones . Slightly younger granitoids are
the wide-spread pegmatites . pegmatitic granites, and small tonalitic intrusions
(age 1883±6 Ma ; Vaasjoki et . 1996) in the western part of Evijarvi map-sheet
area, and probably also the porphyritic granite in the southernmost part of the
area . Tonalites and granodiorites show I-type characteristics (Vaarma 1990),
while the pegmatitic granites and porphyritic granite show rather S-type and A-
type affinities . Some mineralogical, petrophysical, and geochemical data are
presented in Tables I, 2, and 5 . respectively .

Deformation and metamorphism
Multiple deformation took place in the area (see Fig . 2a, 5, and 15) and it

culminated during the climax of regional metamorphism in the amphibolite
facies, mostly under conditions where muscovite is stable . Based on the mineral
parageneses of metapelites, there is some increase in the grade of metamorphism
from the eastern part of the area towards the west and southwest and high-grade
conditions were attained in the westernmost and southwestern parts of the area .
In the eastern parts of the Evijarvi map-sheet area, metapelites contain
porphyroblasts of staurolite and garnet, while in the central part of the map
area, muscovitic pseudomorphs with traces of relict andalusite occur instead of
staurolite (Fig . 4a) . In the western parts of the area potassium feldspar and
sillimanite porphyroblasts are present (Fig . 4b) .

Sedimentary rocks and saprolite

Mesoproterozoic sandstone and silty claystone have been preserved within
the ring graben associated with the Lappajdrvi impact crater, comprising an
allochthonous unit about 18 m thick . These are underlain by a ca . 40 m thick
saprolite developed in the mica schist . The uppermost part of saprolite is very
mature constituting mostly of abundant authigenic illite and kaolinite but
contains a lot of very fine-grained goethite and hematite with quartz being the
only residual silicate present . Downward the saprolite passes gradationally to
unweathered fresh Paleoproterozoic mica schist (Fig . 12 and 13) .

The acritarch microfossil assemblage of the sandstone unit includes such
forms as Leiosphaeridia and Synsphaeridia, and indicates an age of formation
around 1200 Ma, contemporaneous with Muhos formation to the north, near
Oulu (Uutela 1990) . Some unsorted fine-grained clastic sediments have also
been preserved as fracture fillings within the uppermost parts of the
allochthonous zone of the Lappajarvi impact crater formation (Fig . 12 and 13) .
These sediments contain a diverse assemblage of acritarchs consisting predomi-
nantly of Cambrian taxa, although some 3 °Ic of specimens were Ordovician, and
about 2 % were of unknown age (Uutela 1993) .
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Lappajarvi meteorite crater
The Lappajarvi meteorite crater (age 77,3 Ma) in the centre of the map-sheet

areas, is deeply weathered, and is mostly covered by thick Quaternary glacial
sediments . Beneath these the crater is filled by a concentric arrangement of rock
types related to shock phenomena of varying intensity (Fig. 12 and 13) . The
centermost and topographically highest areas inside the crater in and around
the Karnansaari area are occupied by impact melt rock or karnaite (Fig .14a) .
This is both underlain and surrounded by suevite or impact breccia which
contains impact glass spatters (Fig .14b) . This passes gradually downward and
outward from the crater centre firstly to allochthonous and then autochthonous
impact breccia, and finally to unshocked rocks of the target area .

More detailed investigations dealing with different aspects of the Lappajarvi
meteorite crater include those on the petrology of impact related rocks and
shock metamorphism (Lehtinen 1976), the 40Ar- 39Ar timing of karnaite
(Jessberger & Reimold 1980), petrography and geochemistry of karnaite
(Reimold 1982), general geology of the crater (Pipping & Lehtinen 1992),
geophysics of the crater (Elo et al . 1992), petrophysics of the karnaite and other
lithologies (Kukkonen et al . 1992), paleomagnetism of the crater formation
(Pesonen et al. 1992), and micro-fossils in the sedimentary rocks of the crater
formation (Uutela 1990 and 1993) .
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* 2032 Siuntio, 1960 . 2732 Kittila, 1984 . * 4112+4111 Imatra, 1966 .
* 2034 Helsinki, 1967 . * 3012 Pellinki, 1965 . * 4121 Virmutjoki, 1987 .
2041 Lohja, 1994 . 3021 Porvoo, 1964 . 4122 Lohilahti, 1992 .

* 2042 Karkkila, 1953 . 3022 Lapinjarvi, 1962 . * 4123+4114 Parikkala, 1982 .
* 2043 Kerava, 1969 . * 3023+3014 Kotka, 1970 . 4124+4124 Punkaharju, 1980 .
* 2044 Riihimaki, 1956 . * 3024 Karhula, 1965 . * 4213 Kerimaki, 1975 .
* 21 1 1 Loimaa, 1953 . * 3041+3043 Haapasaari, 1972 . * 4214 Raakkyla, 1985 .
* 2112 Huittinen, 1976 . * 3042 Hamina, 1973 . * 4221 Heinavesi, 1993 .
* 21 13 Forssa, 1954 . * 3044 Vaalimaa, 1979, * 4222 Outokumpu, 1971 .
* 2114 Toijala, 1973 . * 3111 Lahti, 1964 . 4223 Joensuu, 1985 .
* 2121 Vammala, 1967 . * 3112 Heinola, 1970 . *4224 Kontiolahti, 1971 .
* 2122 Ikaalinen, 1952 . * 3113 Kouvola, 1963 . * 4231 Kitee, 1973 .
2122 Ikaalinen, 1993 . * 3114 Vuohijarvi, 1969 . * 4232+4234 Tohmajarvi, 1967 .
2123 Tampere, 1961 . * 3121 Sysma, 1977 . * 4241 Kiihtelysvaara, 1971 .

* 2124 Viljakkala-Teisko, 1953 . * 3122 Joutsa, 1982 . 4242 Eno, 1983 .
* 2131 Hameenlinna, 1949 .
* 2132 Valkeakoski, 1970 .

* 3123 Mantyharju, 1978 .
3124 Hirvensalmi, 1988 .

* 4243 Oskajarvi, 1983 .
4244+5222 llomantsi, 1973 .

* 2133 Kark6la, 1961 . * 3131 Luumaki, 1975 . * 4311 Sivakkavaara, 1971 .
* 2 134 Lammi, 1964 . * 3132 Savitaipale, 1965 . 4322 Puukari, 1993 .
* 2141 Kangasala, 1964 . * 3133 Ylamaa, 1979 . * 4411 Ontojoki, 1976 .
2142 Orivesi, 1986 . * 3134 Lappeenranta, 1964 . * 4412 Hiisijarvi, 1973 .
2143 Padasjoki, 1971 . * 3141 Ristiina, 1990 . * 4413 Kuhmo, 1978 .
2144 Kaipola, 1973 . * 3142 Mikkeli, 1980 . 4414+4432 Lentiira, 1993 .

* 2213 Kuru, 1960. * 3144 Sulkava, 1966 . * 4421 Moisiovaara, 1986 .
* 2214 Virrat, 1965 . 3224 Karttula, 1991 . * 4423+4441 Ala-vuokki, 1987 .
2221 Jalasjarvi, 1990 .
2222 Seinajoki, 1962 .

3231 Haukivuori, 1984 . 4522 Vasarapera, 1989 .
* 4524+4542 Kuusamo, 1973 .
* 4613 Rukatunturi, 1982 .



IM
.~~

	

3em
28433821

	

3841 38434621

®®~®
®~®®37 4 4722

2743 VVow- 4711 __

2734 712®®w®~
®273337110 ®3773 4711

00
®®®®®
®®®®®

®~®®®®®~~1
®~®®®®®E~~®~®®®®®~~

MEMO

MOO
1]7ym®®®®®®®®®®~
WFOO ME IM000

	

Mel=®®IiiiiiiIIiii-- -~~-_MOM= /-
01=00 ®®®®®®~®®®®®WOM®® ®®~
®®®®®®®®~~®~ ®®®®®®®~~Non

®®~®~~®'

	

,

833 2811

I
38 2 384.4822

3831 3833 481

0043

0034

62-

391,

3914

	

3932 39314

3931 39331911 1913

3832 78311812

4911

6

41

84°

27•

27°

64

843

	

24°

66

68-

24 -

Karttalehtijako 1:100 000
Map division

	

1:100 000

3911

60
7°

30°

68

30°

62°


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	sivu53-endAlajärvi.pdf
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33

	insert34Alajär.pdf
	page 1

	insert51Alajär.pdf
	page 1




