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TLrKIMCVAl}3EEr

Seuraavassa selitettavat kallioperakarttalehdet kasittavat Maanmittaus-
hallituksen 1 : 100 000-kaavaisten topografisten karttalehtien Kalajoki
(2413), Ylivieska (2431) ja Haapavesi (2433) alueet. Niihin kuuluu osia
Lohtajan, Kannuksen, Himangan, Kalajoen, Sievin, Raution, Alavieskan,
Ylivieskan, Merijarven, Nivalan, Oulaisten, Haapaveden ja Vihannin pita-
jista. Nama kallioperakartat liittyvat osana geologisen tutkimuslaitoksen
julkaisemaan 1 : 100 000-kaavaiseen Suomen kallioperakarttaan .

Kenttatyot Ylivieskan ja Kalajoen karttalehtien alueella aloitettiin v .
1950, ja niita jatkettiin vuoteen 1955 . Naita toita ovat tehneet kesina 1950-
54 maisteri Juhani Koskinen, 1951 tutkimusassistentti Erkki Halme, 1952
maisteri IIkka Laitakari ja v . 1953 maisteri Ossi Naykki . Haapaveden kartta-
lehden alueen lansiosan on kartoittanut maisteri Juhani Koskinen . Mainitun
karttaleliden alueen itaosan kenttatyot on suoritettu paaasiassa malmi-
tutkimusten yhteydessa, ja ovat ne maisteri A . J. Laitakarin ja maisteri
Paunu Oivasen tekemat. Eri tutkijain kenttatyoosuudet kayvi t selville
oheisesta karttaluonnoksesta (kartta 1) . Taman kirjoittaja on suorittanut
revidoinnin seka laatinut kyseiset kallioperakartat ja kirjoittanut oheisen .
selityksen mainittujen tutkijain paivakirjamuistiinpanojen seka omien lisi-
havaintojensa ja laboratoriotutkimusten perusteella .

Myos aikaisemniat tutkimukset, Eero Makisen (1916), Martti Sakselan
(1932, 1933, 1935) ja W. W . Wilkmanin (1929, 1930, 1931), ovat osaltaan
auttaneet tekijaa nykyisen geologisen kuvan saamisessa .

Kentalla kootun aineiston tutkiminen on suoritettu geologisessa tutki-
muslaitoksessa vuosina 1950--59 . Mineraaleja koskevia optisia maarayksia
on suorittanut maisteri Toini Mikkola . Puhtaaksipiirranta on neiti Thyra
Abergin kasialaa .

Tahan selitykseen liittyviiin englannin kieliseen lyhennelmaan on kaan-
nostyon suorittanut maisteri Toini Mikkola ja sen tarkastuksen Mr . Richard
W. Ojakangas M.A .



Kartta 1 . Eri tutkijain kartoittamat osuudet Kalajoki-Ylivieska-Haapavesi-kartta-alueella .
I S = Ilmari Salli, JKn = Juhani Koskinen, EH = Erkki Ralme, IL = Ilkka Laitakari, ONA

Ossi Niiykki, AJL = Aatto Laitakari . PO = Paunu Oivanen
Map. 1 . The areas mapped by different persons .
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MORFOLOGIA JA PALJASTUMISSUHTEET

Yleisena morfologisena piirteena kyseisten karttalehtien alueella on

maanpinnan tasaisuus . Varsinkin Kalajoen karttalehden alueelle antavat
erikoisleiman merenrannikolta kauas sisamaahan ulottuvat lentohiekka-
kentat . Niita on viela n . 30-40 km:n paassa nykvisesta merenrannasta .
Ne muodostavat Kalajoella ja Lohtajalla ns . »hiekkapakat>. Nama alat ovat
myos paljastumiltaan alueen koyhimpia. Samaa on sanottava myos kuvat-
tavalle alueelle ominaisista suo-osueista, joita etenkin Ylivieskan lehden
alueella on useita . Kalajokilaakson laajoilla viljelyilla alueilla on myos
varsin vahan paljastumia, koska jokilaakson savimaat peittavat siella
kallioperan . Parhaiten paljastuneita ovat sellaiset meren rannikon kohdat,
joista puuttuu lentohiekka sek i Ylivieskan lehden alueella sijaitsevat
moreenimaat, joilla on paljon mataloita kallionnyppyloita . Ylivieskan
lehden alueelta onkin kallioperakartta saatu todellisimman tuntuiseksi .

Aivan omalaatuisia pintamuotoja ovat Himangalla ja Rautiossa etenkin
soiden reunamilla sijaitsevat kivilouhikot. Ne saattavat olla jossain paikassa
useiden hehtaarien laajuisia . Niiden tarkkailua kivilaskujen ja suuntaus-
tutkimusten muodossa on taman kirjoittajalla ollut tilaisuus jossain maarin
suorittaa, ja tuloksia on sovellettu kallioperakarttaa piirrettaessa sellaisilta
paikoilta, joissa ei ole kallionpaljastumia .

Etenkin niukasti paljastuneilla alueilla ovat geologisessa tutkimuslai-
toksessa tehdyt aeromagneettiset kartat olleet suurena apuna kalliopera-
karttoja laadittaessa . Onpa parissa paikassa yksistaan naiden indikaatioiden
perusteella piirretty kallioperakarttaan esiintyma, vaikka yhtaan kallio-
paljastumaa ei ole loytynyt . Samoin on karttakuvan muodostamisessa
kaytetty hyvaksi niita morfologisia piirteita, jotka ovat nahtavissd pohja-
karttoina kavtetvista ilmakuvakartoista .

KALLIOPER AN YLEISPIIRTEET

Kyseisten karttalehtialueiden kalliopera jakaantuu luontevasti erillisiin,
toisiaan muistuttaviin liuskevyohykkeisiin, joiden valeissa on laajoja syva-
kiviosueita . Kaikki alueen huomattavimmat suprakrustiset vyohykkeet
ulottuvat karttalehtialueiden rajojen ulkopuolelle. Ylivieskan Alavieskan
seudulla sijaitsevilla liuskeilla on keskeinen asema muihin alueen Iiuskeisiin
verrattuna, silly niissa on likipitaen kaikkia alueen liuskekivia . Niiden tunte-
minen helpottaa ymmartamaan myos muiden alueella tavattavien liuske-
vyohykkeiden kivilajeja .
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Suprakrustisten kivien havaitaan muodostavan jatkuvan sarjan, jonka
jasenet ovat kuin ketjussa toisiinsa nahden. Tahan sarjaan kuuluu seka
sedimenttisia etta vulkaanisia liuskekivia . Sarjan eri jasenet liittyvat toi-
siinsa tavallisimmin joko vahitellen tai valikerrosten valityksella toisikseen
vaihtumalla . Usein on tyolastii todeta rajaa esim . vulkaanisen ja sedi-
inenttisen liuskeen valilla. Seka kenttakokemukset etta laboratoriotutki-
mukset antavat tasty vakuuttavia todisteita .

Aikaisemmat tutkijat ovatkin tahdentaneet erityisesti sita seikkaa,
etta varsinaisten vulkaanisten kivien lisaksi myos sedimenttiset kivet sisal-
tavat runsaasti alkuperaltaan vulkaanista ainesta .

Eri suprakrustisia vy ohy kkeita nimitetaan tassa selityksessa paikka-
kuntien nimien mukaan . Niita ovat Himangan, Raution, Alavieskan-Yli-
vieskan ja Oulaisten Kankaan liuskeet .

Alueen huomattavin suprakrustinen kivilaji on jokaisessa liuskevyohyk-
keessa esiintyva grauvakkaliuske. Tama antaa erikoisleimansa jokaiseen
liuskevyohykkeeseen ja on tunnettavissa siina esiintyvista rakennepiirteista,
joista tarkein on virtakerroksellisuus . Taman liuskeen yhteyteen liittyy
usein konglomeraatteja, joiden aines suurelta osaltaan on juuri taman
tapaista grauvakkaliusketta .

Toinen melkein yhta huomattava suprakrustinen kivilaji on koostu-
mukseltaan arkoosinen, hapan sedimenttikivi, jota tassa kutsutaan kvartsi-
maasalpaliuskeeksi . Sitakin on kaikissa huornattavimmissa liuskevyohyk-
keissa. Suuren osan varsinkin Raution, Himangan ja Oulaisten Kankaan
liuskevyohykkeissa muodostavat erilaisia runsasalumiinisia mineraaleja
porfyroblasteina sisaltavat kiilleliuskeet, porfyroblastiset kiilleliuskeet,
jotka tavallisesti ovat kerrallisia .

Vulkaaniset kivet, joita on laajoilla aloilla varsinkin Oulaisten Kankaan
suprakrustisessa vyohykkeessa, ovat erilaisia porfyriittejii, kuten uraliitti-
ja plagioklaasiporfyriittejii, happamia maasalpa- ja kvartsiporfyreja,
emaksisia agglomeraatteja Himangalla ja Rautiossa, tyvnylaavaa Himan-
galla seka hapanta tuffiittia Oulaisissa. Lisaksi tavataan porfyriittimaista
happamia ja intermediaarisia vuorokerroksia sisaltavaa tuffiittiliusketta
varsinkin Kankaan Oulaisten vyohykkeessa (Salli 1955) .

Noin puolet alueen pinta-alasta on syvakivilajeja . Laajimmalle ovat
levinneet grano- ja kvartsidioriitit . Ne muodostavat satojen neliokilometrien
laajuisia massiiveja Himangalla, Kalajoella, Rautiossa, Ylivieskassa ja
Haapavedella. Niihin liittyy emaksisempia syvakiviesiintymia gabro-dio-
riitteja ja peridotiitteja . Karttakuvassa huomattavin gabroesiintyma on
Ylivieskan kirkonkylan itapuolella oleva iso gabropahku . Joskus gabro-
dioriitti reunustaa granodioriittimassiivia kuten Rautiossa .

Varsinaisia kaligraniitteja on alueen lansiosissa varsin vahan. Pienehkot
esiintymat Himangalla, Kalajoella ja Ylivieskassa on katsottava pikemmin-



kin juoniksi kuin alueellisiksi graniiteiksi . Sen sijaan Haapaveden kartta-
lehtialueen itareunassa on laajoilla aloilla mikrokliinigraniittia . Himangalla
on graniittiin liittynyt pienirakeista porfyyria, graniittiporfyyria, joka vaih-
tuu epaselvina intrusiivikontakteina granodioriittiseksi kiveksi . Samoin
ovat sen kontaktit mikrokliinigraniittiin epaselvan intrusiiviset .

Haapavedella ja Oulaisissa on mikrokliinigraniitin alueella unakiittia .
Se vaihtuu mikrokliinigraniitiksi vahitellen, ja samassa kalliossa saattaa
tavata unakiittia ja inikrokliinigraniittia rinnan ilman teravia vaihtumis-
rajoja .

Varsinkin Kalajoelta ita- ja etelasuuntiin ulottuvassa suuressa granodio-
riittimassiivissa on mikrokliinihajarakeita . Usein on granodioriittisessa
kivessa tiheassa mikrokliinihajarakeita, ja kiven koostumus on runsas-
kalinen .

Koko alueella on juonikivena apliittia, ja se nayttaa leikkaavan myos
kaligraniitteja. Joissakin paikoin Haapaveden karttalehtialueella nakee
diabaasijuonien leikkaavan kaligraniittia (Salli 1956) .

SUPRAKRUSTISET ELI PIN'TAKIVILAJIT

HIMANGAN LIUSKEET

Kalajoen karttalehtialueen lounaiskulman tayttaa ns. Himangan liuske-
vyohyke, jonka luoteispaa paattyy mereen ja kaakkoispaa ulottuu kartta-
lehtialueen rajan yli. Liuskevyohyke rajoittuu koillisreunastaan laajaan
granodioriittialueeseen . V yohyke kasittaa sekii kerrosrakenteisia sedimento-
geenisia liuskeita etta vulkaanisia liuskeita . Liuskeiden koostumus vaihtelee
pienipiirteisesti ja eri liuskeiden tarkkojen rajojen maaraaminen on vaikeaa .
tiuorokerroksellisuus on sedimenttisissa kivissa tavallista . MIyos vulkaaninen
aines on usein sekoittunut sedimenttiseen ainekseen niin, etta naiden rajaa-
minen on vaikeaa .

Himangan liuskevyohykkeessa voidaan erottaa selvina tyyppeina seu-
raavat kivilajit :

1) pienirakeinen, heikosti kerroksellinen kvartsi-maasalpaliuske
(leptiitti) ;

2) grauvakkamainen liuske ;
3) maasalpapitoinen kiilleliuske ;
4) porfyroblastinen kiilleliuske ;
5) emaksinen vulkanogeeninen liuske .

1) Kvartsi-maasalpaliuske . Kvartsi-maasalpaliusketta on parhaiten pal-
jastuneena Kannuksen MIutkalammin kylassa, joen varressa, myllyraunioiden
lahella .
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Kvartsi-maasalpaliuske on rapautuneessa pinnassa joko harmaata tai
punertavan harmaata, mutta tuore murros on mustan harmaa . Se on hei-
kosti kerroksellinen, ja kerrosten vahvuus vaihtelee muutamasta cm :sta
muutamaan mm :iin. Kiven raekoko on 0 .05 mm, eika v ksitvisia mineraali-
rakeita juuri pysty kuin mikroskooppisesti erottamaan . Mikrorakenteeltaan
kivi on granoblastista tai blastoklastista, ja mineraalirakeissa on usein
murskalemaisia muotoja .

Kvartsi-maasalpaliuskeen mineraalikoostumus on jokseenkin yksin-
kertainen : kvartsia, plagioklaasia (oligoklaasia), biotiittia, malmirakeita .
Kaikki mineraalirakeet ovat yleensa ehyita . Varsinkin kvartsi on usein
teravareunaista ja murskalemaista . Maarasuhteiltaan on plagioklaasia ja
kvartsia jokseenkin yhta paljon eli n . 40 50 % kumpaakin . Muiden mine-
raalien maara nain ollen on hyvin pieni. Biotiittia on tavallisesti eniten
kerrosten rajoilla tummina juovina, mutta muissa kerrososissa sita on hyvin
niukasti. Malmirakeet ja pigmentti antavat kivelle tuoreessa murroksessa
tumman varin .

2) Kallioperakarttoihin grauvakkamaiseksi liuskeeksi merkittva kivi-
lajia on Himangan liuskevyohykkeessa laajoilla aloilla . Sita on erittain
hyvin paljastuneena maantien varrella Kannuksen Mutkalammilla, Pera-
jarven tienhaarasta n. 2 km pohjoiseen .

Grauvakkamainen liuske on rapautuneessa kallion pinnassa saven-
harmaata. Se on aina kerroksellista . Kerrosten rajat nakyvat kallion pin-
nassa tummina juovina, jotka ovat muodostuneet paaasiassa biotiittisuo-
muista. Kerrosten vahvuudet vaihtelevat muutamasta mm :sta muutamaan

dm :iin . Kerroksellisuus on usein suoraviivaista, mutta paikka paikoin myos
virtakerroksellista .

Grauvakkamaisen liuskeen mineraaleina on kvartsia, maasalpia (joista
tavallisin on oligoklaasi), biotiittia, sarvivalketta, pienid maaria kloriittia
ja epidoottia seka hiukan malmia . Lisaksi se sisaltaa murskaleina kvartsi-
inaasalpaliusketta ja joskus kiilleliusketta. Grauvakkamaisen liuskeen
rakenne on blastoklastinen . Pienirakeinen (0 -- 0,3 mm) kvartsi-oligoklaasi-
massa on kiven perusaines . Siina nakyy kivilajimurskaleita ja selvasti
murskalemaisia, eri kokoisia kvartsi- ja oligoklaasirakeita, joiden lapimitta
on kiven monoklastisen perusmassan rakeiden lapimittaa sunrempi . n .

0.5 2, o mm .
Murskalemaiset kvartsirakeet ovat kirkkaita ja tavallisesti granuloituneet

pikkuosasiksi . On vaikeaa sanoa, olisiko niiden joukossa ehki kvartsiitti-
murskaleita, jotka olisivat metamorfoituneet juonikvartsia muistuttaviksi .
Olettamus on tuskin oikea, koskapa muut kivilajimurskaleet ovat tunnetta-
vissa .

Maasalvista on oligoklaasi murskaleiden yleisin aines . Ainoastaan jois-
sain harvoissa paikoissa on todettu kalimaasalpamurskaleita . Oliogoklaasi
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on joissain naytteissa primaarivyohykkeista, mika osoittaa sen olevan
metamorfoitumatonta. Se on yleensa kirkasta. Jos kalimaasalpaa on kivessa,
se sisaltyy tavallisesti pienirakeiseen osaan .

Yleisin tumma mineraali on biotiitti. Sita on eniten kerrosten rajapin-
noissa, ja suomut ovat yleensa asettuneet kerrospintojen kanss yhden-
suuntaisiksi .

Sarvivalketta esiintyy vahemman kuin biotiittia, ja sekin on asettunut
suurimmaksi osaksi kerrosten rajapintoihin .

Kloriittia on eraissa naytteissa joko itsenaisena tai biotiittisuomujen
reunoilla .

Kvartsin ja oligoklaasin (maasalpien) prosenttimaarat ovat jokseenkin
yhta suuret . Niita on keskimaarin 35 45 % kiven kokonaistilavuudesta .
Joskus voi jommankumman maara olla yli 50 % . Yleisesti on grauvakka-
maisen liuskeen mineraalikoostumus hyvin vaihteleva . Eri mineraalien pro-
senttimaaria nakvy taulukosta 1 sivulla 12 .

Grauvakkamaisen liuskeen valikerroksina on lahella syvakivimassiivin
rajaa liuskevyohykkeen koillispuoleisessa laitaosassa monomiktista kvartsi-
maasalpaliuskekonglomeraattia. Siita tehda in selkoa jaljempana olevassa
konglomeraattiluvussa .

3) Kallioperakarttoihin maasalpapitoiseksi kiilleliuskeeksi merkittya
kivilajia on Himangan liuskevyohykkeessa likimain yhta suurella alalla
kuin muita kivilajeja vhteensa . Sita on hyvin paljastuneena varsinkin
Himangan kirkonkvlan ja Pahkalan valisen tien varressa . Kivi on rapautu-
neessa kallion pinnassa tummahkon harmaata. Kerroksellisuus on nahta-
vissa milloin selvasti, milloin epaselvasti, ikaankuin taka-alalla. Kerrosten
vahvuudet vaihtelevat muutamasta mm :sta muutamaan cm :iin . Kerrokselli-
suus on tavallisesti suoraviivaista, ja kerrokset ovat miltei yhta karkea-
rakeisia kauttaaltaan. Siella taalla on virtakerroksellisuutta. Kivi lohkeaa
kerrosten rajapintoja tai tektonisia liuskeisuuspintoja myoten . Lohko-
pinnoilla on biotiittia runsaasti .

l\laasalpapitoisen kiilleliuskeen mineraaleina on kvartsia, oligoklaasia,
harvoin kalimaasalpaa, biotiittia ja vahan sarvivalketta . Aksessoreista
ovat kloriitti ja epidootti tarkeimmat. Lisaksi kivi sisa1taa hiukan malmi-
rakeita . Kvartsi ja oligoklaasi esiintyvat jokseenkin samankokoisina yksi-
loina, joiden hipimitta yleensa on alle 0,5 mm. Ne muodostavatkin kiven
varsinaisen perusaineksen . Taman Lisaksi kivessa on kookkaampia, n . l,o
mm :n lapimittaisia kvartsi- ja oligoklaasiniurskaleita . Kvartsin ja oligo-
klaasin maarat ovat melkein yhtasuuret . Oligoklaasia on ehka joissakin
tapauksissa enemman . Kvartsia on 20 50 % ja oligoklaasia 20 60 % .
Biotiittia on paaasiassa kerrosten rajapinnoilla, ja sen maara on 10---20 ° /)

kiven kokonaiskoostumuksesta . Biotiitin reunamilla esiintvvan kloriitin

2 3972-61!1,74
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Taulukko 1 . Happamien liuskeiden mineraalikoostumuksia .
Table 1. Mode o f acid schi sts . Determined utilizing point counting method

1 . Grauvakkamainen liuske, Ylivieska
Graywacke schist

	

Ylivieska

2 .

	

»

	

Mutkalampi, Kannus
Mutkalampi, Kannus

3 . Arkoosiliuske, Alavieska
Arkosic schist, Alavieska

4. Grauvakkamainen liuske, Alavieska
Graywacke schist

	

Alavieska

5 .

	

»

	

Rautio
Rautio

6 .

	

Himanka
Himanka

7 .

	

»

	

Mutkalampi, Kannus
Mutkalampi, Kannus

8 .

	

»

	

Himanka
Himanka

9 .

	

»

	

Himanka
Himanka

10 .

	

»

	

Ylivieska
Ylivieska

11 . Arkoosiliuske, Alavieska
Arkosic schist, Alavieska

12. Grauvakkamainen liuske, Alavieska
Graywacke schist, Alavieska

13 .

	

»

	

Alavieska
Alavieska

*) Koostumukseen kuuluu siella taalla kvartsirik-
kaita liuskemurskaleita .
*) The rock contains also fragments of quartz rich
schist .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13*)

Kvartsi - Quartz	 38,9 47,3 29,5 19,9 38,3 40,0 29,8 32,5 36,4 31,2 18,3 20,6 28,0

Kalimaasalpa - Potash
feldspar	 1,6 0,2 3,1 4,8 1,1

Oligoklaasi - Oligoclase . . . 26,7 28,5 35,2 47,0 46,5 39,0 43,7 47,4 35,0 40,1 56,7 50,3 50,0

Kiilteet - Micas	 31,s 23,7 31,2 16,5 13,1 20,0 26,0 14,0 27,6 25,6 20,4 27,5 18,0

Sarvivalke - Hornblende . . 15,4

Aksessoriset - Accessories . 1,0 0,3 1,0 1,2 2,1 1,0 0,5 1,3 1,0 3,1 3,5 1,6 4,0
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ja muiden satunnaisten mineraalien osuus jaa alle 5 %, mutta tavallisimmin
se on 1-3 % .

Vaikka maasalpapitoisen kiilleliuskeen lohkopinnoista nakyy, etta
misses on varsin runsaasti biotiittia, ei sites kiven kokonaiskoostumuksessa
ole niin suurta maaraa, etta, kiven sen perusteella voitaisiin nimittaa kiille-
liuskeeksi . Myos plagioklaasin suuri osuus tekee siita poikkeuksellisen kivi-
lajin. Sites voitaisiinkin paremmin nimittaa grauvakkamaiseksi liuskeeksi,
vaikka se ei sisallakaan kivilajimurskaleita . Kvartsia ja oligoklaasia esiintyy
siina kuitenkin samalla tavoin murskalemaisina ja kiven perusmassaa suu-
suurempina rakeina kuin grauvakkamaisessa liuskeessa . Kiven rakenne on
useimmiten enemman blastoklastinen kuin granoblastinen . Kun lisaksi
otetaan huomioon, etta seka grauvakkamainen liuske etta maasi lpapitoinen
kiilleliuske ovat kemialliselta koostumukseltaan hyvin samanlaiset seka etta
ne sijaitsevat konformisti rajatusten, onkin mites todennakoisinta, etta mo-
lemmat kuuluvat samaan sedimentoitumisfasiekseen .

4) Porfyroblastista kiilleliusketta on Himangan liuskevyohykkeen keski-
osissa, etelareunasta aina merenrantaan asti seka lisaksi Himangan saaris-
tossa. Hyvin paljastuneena sites on useissa kallioissa Hannin kylassa, meren-
rantakallioissa ja saaristoissa . Porfyroblastinen kiilleliuske on siell5 aina
kerrallista. Kerrosten vahvuudet saattavat vaihdella muutamasta mm :sta
aina metriin ja ylikin . Yleensa kerroksien paksuus on kuitenkin vain muu-
tamia senttimetreja . Kivi on rapautuneessa kallionpinnassa harmaata. Se
lohkeaa helposti liuskeisuuden tason mukaisesti hyvinkin ohuiksi liuskoiksi .

Porfyroblastisen kiilleliuskeen perusaineksena on kvartsi ja biotiitti .
Names muodostavat varsinaisen lepidoblastisen massan, jonka rakeiden
lapimitat ovat alle 1 mm :n. Tahan massaan on muodostunut erilaisista
runsaasti alumiinia sisaltavista mineraaleista, kuten stauroliitista, kordie-
riitista ja andalusiitista, kooltaan massasta selvasti erottuvia, mutta silti
vaihtelevan kokoisia porfyroblasteja . Yleisimmin on naiden lapimitta n .
1 cm. Jos kivi on ohutkerroksista, on vaikeaa huomata porfy roblastien
sijoittuneen erityisesti johonkin kerroksen osaan . Mutta jos kerrokset ovat
vahvuudeltaan noin desimetri, ovat porfyroblastit keskittyneet aina ker-
roksen toisen reunan laheisyyteen ja harvenevat toiseen reunaan pain .
Talloin on myos biotiittipitoisuus porfyroblasteja sisaltavassa reunassa
suurempi kuin kerroksen muussa osassa . Joskus on porfyroblasteja niin
runsaasti, etta niiden kasvu on hairinnyt kiven kerrosrakennetta . Talloin
kerroksien rajat ovat haipyneet ikaankuin taka-alalle ja nakyvat vain
heikkoina juovina .

Stauroliittiporfyroblasteja tavataan kiilleliuskekallioissa varsinkin Han-
nin kylan ja Maatilan jarven seudulla . Stauroliitti on tavallisesti pienina
porfyroblasteina (0 n . 0,5 10,o mm), jotka ohutkerroksisessa liuskeessa
usein tayttavat n . 1/4 kiven tilasta . Ne ovat miltei saannollisesti ristikak-
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sosia. Variltaan ne ovat tumman tai mustan ruskeita. Milloin kivi on vah-
vempikerroksista, ovat myos porfyroblastit sijoittuneet runsasbiotiitti-
semman kerrosreunan laheisyyteen .

Kordieriittia on porfyroblasteina j oko yksinaan tai stauroliitin kanssa
yhteen kasvaneena. Viimeksimainitussa tapauksessa kordieriittiporfyro-
blasti on useiden cm:ien lapimittainen ja repaleisen epamuotoinen . Sen
sisalla on talloin hyvinmuodostunut stauroliittikide, jonka lapimitta on vain
muutama millimetri. Mikroskooppisesti nahdaan stauroliitin j akaantuneen
pienempiin osasiin, joiden optinen suuntaus on kuitenkin sama . Ne ovat
siis samaa kidetta . Naiden osasten valit tayttaa vaalea mineraalisilppu,
joka kuuluu kordieriittiporfyroblastiin . Se sisaltaa paaasiassa kvartsia ja
serisiittia (kuva 1) . Stauroliittia ymparoiva kordieriitin vari on luonteen-
omaisen sinertava .

Andalusiittiporfyroblastit ovat edella selostettuihin stauroliitti- ja
kordieriittiporfyroblasteihin verrattuna harvinaisempia . Niita tavataan
paikoin joko kordieriittiporfyroblastien kanssa samassa kivessa tai yksinaan .
Tavallisesti ne ovat pyoristyneita, mutta myos kidemuotoisia tavataan .
Andalusiittiporfyroblastien vari on vaalean punertava . Taman perusteella

Kuva 1. Stauroliitti-kordieriittiporfyroblasti kiilleliuskeessa. Maatilanjarvesta n . 1 km
NW, Hanni Kannus . Nik . + ; 1 :10 . Valok . E . Halme

Fig. 1 . Staurolite-cordierite porphyroblast in mica schist . About 1 km NW of Maa-
tilanjarvi Lake . Hanni, Kannus. Nic. + ; 1 : 10 . Photo E. Halme



Kuva 2. Tyynylaava, Hanni, Kannus . Valok. E. Halme
Fig. 2. Pillow-lava, Hanni, Kannus . Photo E . Halme

ne voidaan erottaa kordieriittiporfyroblasteista . Andalusiittiporfyroblasti
on saannollisesti taynna kvartsi-serisiittisilppua . Rontgenografisesti ei ole
voitu todeta niiden sisaltavan andalusiittia, vaikka alkuperaisen mineraalin
muoto ja vari ovatkin sailyneet reliktina (kuva 3) .

5) Emaksista vulkaanista esiintymaa voidaan seurata Himangan liuske-
vyohykkeen keskustassa, jossa se NNW-SSE-suuntaisena ja alle 0,5 km:n
vahvuisena kaistaleena ulottuu liuskevyohykkeen etelaraj asta aina meren-
rantaan saakka. Esiintymassa on erotettavissa rakenteeltaan eri tyyppisia
vulkaanisia kivia, kuten tyynylaava-, agglomeraatti- ja porfyriittiraken-
teisia liuskeita. Esiintyman etelapaassa on enimmakseen porfyriittia, kun
taas keskiosassa on vallalla agglomeraatti ja osittain tyynylaava . Lahelle
meren rantaa karttaan piirretty erillinen vulkaaninen esiintyma on merkitty
ainoastaan aeromagneettisten indikaatioiden perusteella, eika nun open
sisalla kalliopalj astumia .

Uraliittiporfyriitin pienirakeinen perusmassa on muodostunut paaasiassa
neulamaisista sarvivalkerakeista . Siina on vahan plagioklaasia An n . 60%

15



1 6

ja hiukan myos biotiittia. Sarvivalke on vaaleanvihreaa tyyppia . Perus-
massan rakenne Iuistuttaa ofiittista rikkaruohorakennetta . Hajarakeet,
joita on paikoin hyvinkin tiheassa, ovat vihreaa sarvivalketta . Joissakin
on keskella reliktina pyrokseeni-(augiitti-)kide . Hajarakeiden lapimitta
vaihtelee, mutta keskimaarainen halkaisija on n . 0,5 em .

Emaksista agglomeraattia on paljastumissa etenkin vulkaanisen vyohyk-
keen keskivaiheilla . Sen heitteleet ovat suurelta osaltaan sarmikkaita ja
agglomeraatti on breksiamaista. Valimassaa on hyvin vahan . Paamineraalina
seka heitteleissa etta valimassassa on vaaleanvihrea sarvivalke . Seka vali-
massa etta heitteleet ovat koostumukseltaan jokseenkin samanlaisia. Seka
heitteleissa etta valimassassa on jonkin verran emaksista plagioklaasia
(An,,) . Paikoin on valimassassa epidoottia .

Tyynylaavaa tavataan vain parissa kalliopaljastumassa etelapuolisen
vulkaanisen esiintyman pohjoispaan laheisyydessa . Rapautuneessa kallion-
pinnassa ovat tyynyt hyvin selvasti erotettavissa . Niiden lapimitta vaihtelee
l0 :sta 50 :een em :iin . Ne ovat horisontaalileikkaukseltaan pitkanomaisia .
Niiden toinen puoli on tavallisesti pyoristynyt, kun taas toinen puoli on
jokseenkin suora . Tasty voidaan paatella asettumissuunta. Tasainen puoli
on pohj apuoli (kuva 2) .

Mineraaleina tyynyissa on ainakin 95 % vaaleaa sarvivalketta, joka on
pienirakeisena massana (0 n . 0,5	 1 mm) . Tyynyn paallispuoleen on muo-
dostunut rakkuloita, jotka nyt ovat kvartsin tayttamia .

RAUTION LIUSKEET

Ylivieskan karttalehtialueen lounaisosassa sijaitsee NW-SE-suuntainen,
useiden kilometrien levyinen pitkanomainen liuskevyohyke . Se on luoteis-
paastaan jakaantunut kahdeksi haaraksi, joista etelaisempi on kaantynyt
liuskevyohykkeeseen nahden poikittaissuuntaiseksi . Tata liuskevyohyketta
nimitetaan Raution liuskevyohykkeeksi . Se rajoittuu joka puoleltaan grano-
dioriittisiin syvakiviin .

Raution liuskevyohykkeesta on todettu seuraavat kivilajit :

1) kvartsi-maasalpaliuske ;
2) grauvakkamainen liuske ja konglomeraatti ;
3) maasalpapitoinen kiilleliuske ;
4) porfyroblastinen kiilleliuske ja
5) vulkaaniset liuskeet .

1) Kvartsi-maasalpaliusketta on liuskevyohykkeen pohjois- ja lansi-
reunassa. Se muistuttaa ulkoasultaan Himangan vyohykkeen kvartsi-
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maasalpaliusketta . Rapautumispinta on ehka vaaleampi kuin Himangan
vyohykkeen liuskeen . Kivi on pienirakeista (0 < 0,3 mm) . Kerroksellisuus
on suoraviivaista ja selvasti nahtavissa, silly vahainen biotiittimaara on
asettunut paaasiassa kerrosten rajapinnoille . Kiven mineraalikoostumus
on yksinkertainen : kvartsia, oligoklaasia ja vahan biotiittia . Kemialliselta
koostumukseltaan se on arkoosi . Kiven rakenne on granoblastinen, ja se
sisaltaa kvartsia ja oligoklaasia suunnilleen yhta paljon eli n . 45 50 %.

2) Grauvakkamainen liuske on Raution vyohykkeessa keskittynyt
paaasiassa itareunan laheisyyteen . Sen yhteyteen kuuluu eri vahvuisia
konglomeraattipatjoja, jotka sijaitsevat joko syvakiven rajaa vasten taikka
ovat grauvakkamaisen liuskeen valikerroksina . Koostumukseltaan grau-
vakkamainen liuske on paaasiassa samanlaista kuin esim . Himangan vyohyk-
keesta Mutkalammilta kuvattu liuske . Grauvakkamainen liuske vaihtuu
konglomeraatiksi seka valikerroksittain etta vahitellen . Toisinaan on ker-
roksen toinen puoli konglomeraattia, toinen grauvakkamaista liusketta .
Grauvakkamainen liuske on usein virtakerroksellista, kun taas konglo-
meraattikerrokset ovat suoraviivaisia. Konglomeraatteja kasitellaan jal-
jempana eri luvussa .

3) Maasalpapitoista kiilleliusketta on runsaasti seka liuskejakson pohjois-
reunassa etta sen etelapaan lansireunassa . Maasalpapitoisen kiilleliuskeen
erottaminen grauvakkamaisesta liuskeesta on siella yhta hankalaa kuin
Himangan vyohykkeessakin . Seka kemialliselta etta mineraalikoostumuk-
seltaan liuske on rinnastettavissa Himangan liuskevyohykkeen maasalpa-
pitoiseen kiilleliuskeeseen, ja se vaihtuu valittomasti konformiksi grauvakka-
liuskeeksi .

4) Porfyroblastista kiilleliusketta on Raution liuskevyohykkeessa eniten
sen lansiosassa . Liuskejakson levein osa Raution kirkosta lanteen on niukasti
paljastunutta, joten oikean karttakuvan saaminen on ollut tyolasta . Monessa
tapauksessa on ollut pakko kayttaa hyvaksi lohkarehavaintoja ja aero-
magneettisia karttoja . Myos liuskevyohykkeen etelaan suuntautuneessa
sivuhaarassa on porfyroblastista kiilleliusketta . Raution vyohykkeen por-
fyroblastinen kiilleliuske ei paljoakaan eroa Himangan kiilleliuskeista .
Huomata taytyy kuitenkin, etta Raution vyohykkeessa on kordieriitin
osuus porfyroblasteina suurempi kuin Himangan vyohykkeessa . Stauro-
liittiporfyroblastit ovat Raution vyohykkeessa harvinaisia . Andalusiitti-
porfyroblasteja, joista andalusiitti on jo havinnyt, kuten Himangan kiille-
liuskeistakin, on sangen vahan . Kordieriitin ja stauroliitin yhteenkasvettu-
maporfyroblasteja ei myoskaan ole todettu . Sen sijaan on joissakin paikoin
sillimaniittipseudomorfooseja, jotka ovat taynna kvartsi-serisiittisilppua .
Sillimaniittia niista ei ole loytynyt .

5) Vulkaanisia liuskeita on vyohykkeen etelapaan keskiosassa. Ne ovat
agglomeraatti- ja plagioklaasiporfyriittipatjoja seka amfiboliitteja, jotka
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todennakoisesti ovat alkuperaltaan vulkaanisia, vaikka niissa ei enaa nay
reliktirakenteita . Agglomeraattiliuske on happamempaa kuin Himangan
vyohvkkeessa . Sita nakee hyvin paljastuneena Ylivieskan asemalta Sievin
asemalle johtavan maantien varressa n . 13 km Ylivieskasta . Se on rapautu-
mispinnaltaan harmaata kivea, jossa on heittelepalloja siella taalla, milloin
harvemmassa, milloin tiheammassa. Pohjamassa on huomattavan kvartsi-
pitoista. Sen mineraaleina on sarvivalketta, plagioklaasia, biotiittia, kvartsia
ja epidoottia. Rakenne on lahinna granoblastinen . Heittelepallot sisaltavat
kvartsia, epidoottia ja biotiittia . Seka pohjamassa etta heitteleet ovat pie-
nirakeisia (0 < 1 mm) .

Taman vyohykkeen plagioklaasiporfyriitit ovat suuressa maarin meta-
morfoituneet; niiden ulkoasukin on muuttunut amfiboliittimaiseksi . Perus-
massa sisaltaa sarvivalketta ja andesiinia, biotiittia ja kvartsia. Andesiini-
hajarakeet ovat pyoristyneet ja tavallisesti samentuneet . Niissa saattaa
olla kalimaasalpaakin .

Sen sijaan, etta Himangan liuskevyohvkkeen vulkaaniset liuskeet ovat
koostumukseltaan basaittisia, Raution vyohykkeen vulkaaniset kivet ovat
andesiittisia .

VLIVIESKA'_\ALAVIESKAN LTUSKEET

Ylivieskan ja Alavieskan valilla sijaitsee liuskejakso, joka pohjois-
paeistaan suipeten paattyy lahelki kartta-alueen pohjoisreunaa . Eteliipaa
on useaan osaan haarautunut ja sijaitsee Ylivieskan kirkonkylan etela-
puolella kartta-alueen etelareunassa .

Kivilajeiltaan liuskejakso on hyvin monipuolinen . Alavieskan puoleisessa
paasszi voidaan erottaa

1) kvartsi-maasalpaliusketta :
?) konglomeraattivalikerroksista grauvakkamaista liusketta ;
3) maasalpapitoista kiilleliusketta ja
4) porfyroblastista kiilleliusketta .

1) Kvartsi-maasalpaliuske ulottuu Alavieskan kirkonkylasta n . 10 km
seka pohjoisluoteeseen etta etelakaakkoon . Leveimmalta kohdaltaan se on
noin 4 km:n levyinen, molemmista piiistaan suippeneva esiintyma . Liusketta
on hyvin paljastuneena kirkonkylan paikkeilla useana kalliona . Kivi on
heikosti kerroksellista, paikoittain niin massamaista, ettei kerroksia huomaa
lainkaan. Missii kerroksellisuus on nahtavissa, se on tavallisesti suoravii-
vaista, harvoin virtakerroksista. Rapautuneessa pinnassa kivi on punertavan
harmaata .



Kvartsi-maasalpaliuskeen mineraaleina on kvartsia, plagioklaasia, bio-

tiittia, satunnaisesti kloriittia, epidoottia, sarvivalketta, kiisumalmia,
grafiittia, muskoviittia tai apatiittia . Kiven rakenne on lahinna granoblasti-

nen. Kemialliselta koostumukseltaan se on arkoosi .
Kvartsia on 0,5-0,o5 mm :n lapimittaisina epasaannollisen muotoisina

tai murskalemaisina rakeina maaraltaan yli 50 % . Plagioklaasi on oligo-
klaasia, sen rakeet yleensa kookkaampia kuin kvartsin ja sita on yli 20 % .
Biotiittisuomut ovat useimmiten keskenaan samansuuntaisia . Kokonais-
koostumuksessa biotiittia on aina vahan . Biotiittisuomujen reunamilla
on useissa hieissa kloriittia, joskus myos erillisina suomuina. Joissakin
hieissa epidoottia on sameana massana biotiitti- ja kloriittisuomujen reuna-
milla. Sarvivalketta on todettu vahan . Malmirakeita on parissa hieessa ja
muskoviittia yhdessa hieessa . Apatiittia on paikoin pikkurakeina. Eri
mineraalien suhteet vaihtelevat huomattavasti kiven eri paikoissa ja eri
kerroksissa . Kvartsimaaran kustannuksella muutamissa paikoissa on pla-
gioklaasia huomattavan runsaasti. Toisinaan taas biotiitin maara saattaa
olla likimain kiilleliuskeen biotiittimaaraan verrattavissa, mutta muuta-
missa naytteissa sites on vain nimeksi .

2) Grauvakkamaista liusketta on Alavieskassa vyohykkeen molemmilla
sivuilla. Hyvin paljastuneena sites on mm. kirkosta n . 1 km etelakaakkoon ja
Alavieskan-Kalajoen inaantien varressa, Kalajoen pohjoispuolella n . 3,5 km

Alavieskasta . Grauvakkamaisen liuskeen valikerroksina on konglomeraatti-
patjoja kuten Himangan ja Raution liuskevyohykkeissakin . Niista on kuvaus

eri luvussa jaljempana . Seka mineraalikoostumukseltaan etta muilta omi-
naisuuksiltaan tames grauvakkamainen liuske on rinnastettavissa edella
kuvattuihin Himangan ja Raution grauvakkamaisiin liuskeisiin . Kerrokselli-
suus on paaasiassa suoraviivaista, virtakerroksellisuus harvinaista .

Liuskevyohykkeen Ylivieskan-puoleisessa paassa ovat enemmistona
vahvat konglomeraattipatjat, jotka reunustavat vyohyketta molemmilta

sivustoilta . Naiden valissa on paaasiassa grauvakkamaista liusketta .
3) Tassakin liuskevyohykkeessa liittyy grauvakkamaiseen liuskeeseen

muunnoksena maasalpapitoiseksi kiilleliuskeeksi nimitettya liusketta . Sen
esiintymistapa on taalla samanlainen kuin aikaisemmin kuvatuissa liuske-
vyohykkeissa ja siita saa kasityksen, etta names kaksi liuskemuunnosta
ovat syntytavaltaan lahella toisiaan .

4) Liuskevyohykkeeseen kuuluu myos porfyroblastista kiilleliusketta .
Sites on eraassa paljastumassa n . 4 km kirkolta lanteen Kalajoen etelarannan
laheisyydessa, samoin muutamissa paljastumissa liuskevyohykkeen ita-

reunassa . Porfyroblastista kiilleliusketta on vain ohuita patjoja . Porfyro-

blasteina on stauroliittia ja andalusiittia . Andalusiittiporfyroblastit ovat

pseudomorfooseja . Niita nakee isossa paljastumassa lahella Kalajoen etela-
rantaa Niemelan kylan maalla . Seka ulkoasultaan etta koostumukseltaan
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tames kiilleliuske on samanlaista kuin Himangan liuskevyohykkeessa tavat-
tava andalusiittikiilleliuske . Vyohykkeen lansipuolella sijaitseva kiille-
liuske on siina maarin gneissiytynytta, etta kerrosrakenne on hairiintynyt
ja porfyroblasteja on harvassa. Ne ovat stauroliittia .

KANKAAN-OtiLAISTEN LIUSKEET

Kankaan Oulaisten seudulla sijaitsee laaja liuskekentta, jonka pohjois-
paa ulottuu tutkitun alueen rajan yli ja kaakkoispaa tyontyy laajana kaa-
rena Ylivieskan Kantokylaan asti. Taman kentan keskiosassa on Kankaan
kylan laheisyydessa suuri vulkaanisia liuskeita sisaltava esiintyma . Oulai-
sista n. 10 kin kaakkoon on runsaasti erilaisia sedimenttisia liuskeita, joiden
kerrostumapatjat kiertavat sielta Ylivieskan Kantokylan kautta Raudas-
kylan pohjoisreunaan ja sielta edelleen lahelle Ylivieskaa .

Kankaan-Oulaisten liuskekentta kasittaa

1) kvartsi-maasalpaliusketta ;
2) konglomeraatti- ja grauvakkaliusketta ;
3) maasalpapitoista kiilleliusketta ;
4) porfyroblastista kiilleliusketta ja
5) vulkanogeenisia liuskeita .

1) Kvartsi-maasalpaliusketta on Oulaisista n . 10 km kaakkoon sijait-
sevassa liuskekaaressa useita esiintymia . Se on kerroksellista ja kerros-
valivuudet vaihtelevat muutamasta em :sta dm:iin. Kerroksellisuus on pai-
koin suoraviivaista, paikoin virtakerroksista . Kivi on y leensa rapautumis-
pinnaltaan punertavan harmaata, mutta paikoin hyvin vaaleanharmaata .
Seka mineraali- etta kemialliselta koostumukseltaan se on arkoosia . Se
voidaan taysin rinnastaa Raution liuskevyohykkeen lansi- *a pohjoisreu-
nassa esiintyviin arkoosimaisiin kvartsimaasalpaliuskeisiin .

2) Liuskekentan pohjoisreunan laheisyydessa Oulaisista n . H km ete-
laan on grauvakkamaisen liuskeen kanssa samassa esiintyn i ssa konglo-
meraattia, samoin Kekajarven seuduilla ja, Kekajarvesta n . 5 km pohjoiseen .
Sites on naissa paikoissa grauvakkamaisen liuskeen valikerroksina . Y leisesti
on (yrauvakkamaista liusketta koko kentassa verraten pienilla aloilla . Grau-
vakkamainen liuske on Himangan ja Raution vyohykkeista kerrotun kal-
taista .

3) Maasalpapitoisia kiilleliuskeita on laajoilla alueilla varsinkin liuske-
kentan hinsiosissa. Niinkuin aikaiseininin on selostettu, namakin maasalpa-
pitoiset kiilleliuskeet vastaavat koostumukseltaan grauvakkamaista lius-
ketta. Ne ovat kartta-alueen etelareunan laheisyydessa gneissiytyneet
usein suonigneissimaisiksi .



Kuva 3. Andalusiittipseudomorfoosi porfyroblastina kiilleliuskeessa . Andalusiittikide
muuttunut kvartsi-serisiittisilpuksi . Kantokyla, Ylivieska. Nik . + ;1:10 . Valok. E . Halme
Fig. 3. Andalusite pseudomorph as porfyroblast in mica schist . Andalusite crystal has
been changed into an intricate mixture of quartz and sericite . Kantokyla, Ylivieska . Nic .

+ ; 1 : 10 . Photo E . Halme

4) Porfyroblastinen kiilleliuske kuuluu olennaisena osana tahan liuske-
kenttaan. Vahvoja patjoja on etenkin sen etelareunassa . Paljastumien puute
kuitenkin vaikeuttaa liuskeen rajojen tarkempaa maarittelya. Porfyroblas-
teina tavataan andalusiittia, granaattia ja stauroliittia . Andalusiitille omi-
nainen punertava vari on naissa nahtavissa . Reliktisena sailynyt kidemuoto
(kuva 3), on myos monesti todettu, vaikka naissa ei ole monestikaan alku-
perdista mineraalia jaljella, vaan porfyroblastit ovat taynna paaasiassa
kvartsi- ja serisiittisulkeumia . Granaattiporfyroblastit, jotka alueen muista
liuskevyohykkeista puuttuvat miltei kokonaan, ovat siella varsin yleisia .
Granaatti (almandiini) esiintyy verraten pienina porfyroblasteina, joiden

lapimitta yleensa on < 0, 5 mm . Myos stauroliittia on siella porfyroblasteina,
mutta ne eivat ole niin selvapiirteisia kuin esim . Himangan vyohykkeen
kauniit ristikaksoset . Kentan etelareunan kiilleliuske sen sij aan on useim-
miten hyvin ohutkerroksista ja kordieriittiporfyroblastit yleisia . Mutta
myos sillimaniittiporfyroblastej a on todettu. Kerroksellisuus on epaselvaa,
silly porfyroblastimuodostus on sita havittanyt . Nama kiilleliuskeet muis-
tuttavat Himangan ja Raution kordieriittipitoisia kiilleliuskeita .

2 1
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5) Kankaan-Oulaisten liuskekentan keskiosan tayttavat monenlaiset
vulkaaniset liuskeet . Lahinna kiilleliusketta nayttaa olevan karkeita ura-
liitti- ja plagioklaasiporfyriitteja kasittava vahva patja . Nama porfyriitit
ovat rakenteeltaan hyvin useissa paikoissa ofiittisia, mutta myos on tyypilli-
sia syvakivimaisia muunnoksia . Happamet, tiiviit tuffiitit ja porfyriitit
ovat melko kapeina kerroksina emaksisten, melkeinpa amfiboliittisten,
mutta silti pienirakeisten, joskus plagioklaasi- tai sarvivalkehajarakeita
sisaltavien liuskeiden valeissa .

Uraliittiporfyriitti, joka on parhaiten paljastuneena Kankaan aseman
itapuolella, sisaltaa hyvin sailyneina hajarakeina (0 = 0,5-1,0 cm) ura-
liittia. Augiitin kidemuodot ovat tassa paljain silmin nahtavissa, ja mikro-
skooppisesti on uraliittikiteiden todettu sisaltavan viela muuttumatonta
augiittia. Enin osa uraliittiporfyriiteista on melkoisen karkeaa . Perus-
massan rakeet ovat halkaisijaltaan 0,5 mm :n kokoa, ja sen rakenne on ofiit-
tista. Kiven kemiallinen koostumus nakyy analyysista (anal . 1) . Uraliitti-
porfyriitit sijaitsevat alueen gabrojen naapureina . Usein nakee uraliittipor-
fyriitin ja gabron rajoilla ofiittista, gabromaista vaihtumismuunnosta .

Kuva 4. Plagioklaasiporfyriittia grauvakkamaisen liuskeen ja plagioklaasiporfyriitin
kontaktivyohykkeesta . Ylivieska. Nik . + ; 1 : 10 . Valok. E. Halme

Fig . 4 Plagioclase porphyrite from the contact zone between the graywacke-like schist
and plagioclase porphyrite . Ylivieska . Nic . + ; 1 : 10 . Photo E . Halme



Kuva 5. Karkea, ofiittinen plagioklaasiporfyriitti . Hanhipera, Oulainen . Nik. +;
1 : 10. Valok . E. Halme

Fig . 5 . Coarse ophitic plagioclase porphyrite . Hanhipera, Oulainen. Nic. +; 1 : 10 .
Photo E. Halme

Plagioklaasiporfyriitteja on paatyypiltaan kahdenlaisia :
- tavallinen plagioklaasiporfyriitti ;
- ofiittinen plagioklaasiporfyriitti .

Molemmat plagioklaasiporfyriitit esiintyvi t rinnan, ja ne vaihtuvat
toisikseen ilman jyrkkia kontakteja . Molemmat porfyriitit ovat myos kemial-
liselta koostumukseltaan paaasiassa samanlaisia (anal . 2) . Myos mineraali-
koostumus on samanlainen. Ne sisidtavat paaasiassa andesiinia, sarvi-
valketta, biotiittia ja vahan kvartsia . Paaasiallinen ero on rakenteessa .
Ofiittinen plagioklaasiporfyriitti on perusmassaltaankin ofiittista . Andesiini-
hajarakeita on tiheassa . Ne nakyvat rapautuneessa pinnassa selvasti, ja
liistakkeiden pituusleikkaukset ovat 1-2 cm :n mittaisia . Joskus nakee
hajarakeiden jarjestyneen johonkin tiettyyn suuntaan, jolloin kivi on hei-
kosti liuskeista. Tavallisen plagioklaasiporfyriitin perusmassa on likimain
granoblastista. Andesiinihajarakeita on runsaasti . Niiden leikkaukset ovat
luonteenomaisen polkkymaisia (0 = 0,5 cm) (kuva 4) . Molempien porfy-
riittien perusmassa on kohtalaisen pienirakeista (0 - 0,5 mm) . Kuva 5 on
karkeasta ofiittisesta plagioklaasiporfyriitista .

Vulkaanisten kivien kenttaan kuuluu laajoille aloille levinneita, osittain
heikosti kerroksellisia (juovaisia) ja nahtavasti tektonisten muutosten kautta
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liuskettuneita, mutta viela sarvivalketta hajarakeina sisaltavia kivia . Niita
on pitka esiintyma Kankaan aseman lounais- ja lansipuolella, joka melkein
jatkuu koko vulkaanisen kentan halki. Tallaisen kiven perusmassan rapau-
tumispinta on huomattavasti vaaleampaa kuin uraliitti- tai plagioklaasi-
porfyriitin perusmassan . Se sisaltaa tummana aineksena ainakin yhta paljon
biotiittia kuin sarvivalketta, ja plagioklaasi on happamampaa kuin parem-
min sailyneiden porfyriittien andesiini .

Varsinkin vulkaanisen kentan pohjois- ja etelapaissa on runsaasti sarvi-
valketta sisaltavia liuskeita, joista puuttuvat kaikki reliktiset rakenteet .
Kivi on homogeenista amfiboliittia .

Kankaan asemalta n. 7 km pohjoiskoilliseen on yleista kulkusuuntaa
myotailevina pitkanomaisina kaistaleina lasimaisen tiiviita happamia
liuskeita . Naissa ei palj ain silmin voi erottaa yksityisia mineraalej a eika
minkaanlaisia reliktisia jatteita . Mikroskoopissa kiven rakenne nayttaa
jonkin verran sotkuiselta, mika lahinna johtunee sen sisaltamasta suuresta
malmipigmenttimaarasta . Granoblastinen rakenne haamoittaa kuitenkin
taka-alalta. Raekoko on 0 .0,05 mm, joten yksityisia mineraaleja on
vaikea tunnistaa . Kuitenkin kvartsi, kalimaasalpa, biotiitti ja pienet malmi-

Kuva 6. Pienirakeinen tuffiittiliuske. Hanhipera, Oulainen. Nik . + ; 1 : 10 .
Valok. E. Halme

Fig. 6 Fine-grained tuffite schist . Honhipera, Oulainen. Nic . + ; 1 : 10 .
Photo E. Halme
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rakeet ovat todettavissa (kuva 6) . Tamin esiintyman jatkeella (kaakkois-
paassa) on pienirakeista maasalpaporfyyria, jonka granoblastinen perus-
massa (0,05 mm) sisaltaa hajarakeina (0 s 0,5 mm) kvartsia ja kalimaa-
salpaa .

KONGLOMERAATIT

Konglomeraatteja on karttalehtien alueella useana esiintymana . Jo
IVlakinen (1916) kuvasi Ylivieskan konglomeraatit, jotka sijaitsevat kahtena
vvohykkeena Ylivieskan kirkonkylan laheisyydessa, mutta uuden kallio-
perakartoituksen yhteydessa on loytynyt useita muita esiintymia .

Ylivieskan Niemelan kylassa on konglomeraattia useissa kallioissa, jotka
kartassa nakyvat kolmena erilliseni esiintymana Ylivieskan ison gabro-
pahkun pohjoispuolella .

Alavieskan liuskevyohykkeen lansipuolella on konglomeraattia paa-
asiassa kahtena esiintymana, jotka seuraavat liuskevyohykkeen reunaa .
Idan puoleisesta pistaa lanteenp iin uloke, joka tunnetaan jo aikaisemmista
kartoituksista . Pienehkoja esiintymia on mm. Oulaisten ja Ylivieskan
valilld, rautatien itapuolella ja Alavieskan kirkosta n . 1 km kaakkoon seka
Himangalla .

Litologisesti molemmat Ylivieskan konglomeraattiesiintvmat ovat saman
tyyppiset (kuva 7) . Molemmissa on palloina samantapaisia vulkaanisia
kivia, vaikkakin paaasiallisin pallomateriaali on hapan kvartsi-maasalpa-
liuske, joka on koostumukseltaan arkoosia ja rakenteeltaan t i sin grano-
blastista. Siina on naht ivissa haamuniaisia kerrosrakenteita misty paatellen
se lienee alkuaan ollut sedimenttikivi . Vulkaanisiksi kiviksi selvasti tunnet-
tavia ovat etupaassa plagioklaasiporfyriitti- ja sarvivalkeporfyriittipallot .
Naita molempia on eri karkeusasteisia ja eri tyyppisia . Plagioklaasipor-
fyriittia on myos karkeana ofiittisena muunnoksena, joka aina on helposti
tunnistettavissa ja hyvin sailvnytta. Sarvivalkeporfvriiteistii todennakoi-
sesti suurin osa on todellisia uraliittiporfvriitteja . Kiilleliuskepalloja ei ole
tavattu, kvartsipalloja siella taalla .

Yleisesti on konglomeraatti varsin epahomogeenista . Valikerroksina on
arkoosimaista liusketta ja grauvakkaliusketta. Iskos vastaa koostumuk-
seltaan tavallisesti grauvakkaa, jossa sarvivalkeen osuus on varsin huomat-
tava. Rakenne on reliktisesti klastinen, ja sen kvartsin maara on huomatta-
van suuri .

Ylivieskan Niemelan kylan lansipuolella sijaitsevista konglomeraatti-
esiintymista keskimmainen eroaa palloseurueensa vuoksi huomattavimmin
edellakuvatuista konglomeraateista. Siina kvartsipallot ovat valtavana
enemmistona. Toiseksi eniten on samanlaisia kvartsi-maasalpaliuskepalloja
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Kuva 7. Yleiskuva Ylivieskan konglomeraatista . N . 2 km kirkosta N . Valok. E . Halme
Fig . 7 . General view of the Ylivieska conglomerate. About 2 km N of the Ylivieska church .

Photo E . Halme

kuin Ylivieskan konglomeraateissa, ja vulkaaniset pallot ovat pienena
vahemmistona . Alla oleva pallolasku osoittaa konglomeraatin pallojen
(1 552 kpl) kivilajien prosenttisuhteet :

Iskos on tassakin konglomeraatissa grauvakkaa, joka on sarvivalke-
pitoista ja sisaltaa paaasiassa plagioklaasia ja kvartsia . Sarvivalke on keraan-
tynyt kasamaisiksi sikeroiksi. Massassa nakyy jonkin verran reliktista klas-
tisuutta . Iskos on tasalaatuista, mutta kiven kerroksellisuus on selvaa .
Konglomeraattikerroksien valeissa nahdaan virtakerroksellista grauvakkaa .

Taman konglomeraattiesiintyman kahden puolen merkityt konglo-
meraatit muistuttavat enemman Ylivieskan konglomeraatteja kuin edella-
kuvattu . Niiden palloseurue on monipuolisempi ja iskos sisaltaa huomatta-
van paljon sarvivalketta .

Alavieskan kvartsi-maasalpaliuskevyohykkeen lansipuolella tavattavien
konglomeraattien palloseurue muistuttaa suuresti Ylivieskan konglomeraat-

kvartsi	 58.7
kvartsi-maasalpaliuske	 32 .7
plagioklaasiporfyriitti j a muut porfyriitit	 8 .6

100.0



tien palloseurueita . Useimmiten on kuitenkin kvartsipallojen ylivoimaisuus
muihin verrattuna silmaanpistava . Eraan etelapuolisesta esiintymasta
tehdyn pallolaskun (222 kpl) mukaan on palloista :

kvartsia	 30.5
kvartsi-maasalpaliusketta	15.5
plagioklaasiporfyriittia	 14.o
uraliittiporfyriittia	 12.o
amfiboliittia	 25.o
epidoottirikkaita palloja	 3.0

100.0

Iskos on selvasti grauvakkamaista klastista liusketta .
Yllakuvatuista kahdesta konglomeraattiesiintymasta etelapuolisen poh-

joispaa on kaantynyt ita-lansi-suuntaiseksi . Kivea nakee maantien varrella
n . 5 km Raution kirkolta Kalajoelle pain . Siina on alueen konglomeraattien
happamin palloseurue. Sita voikin hyvalla syylla nimittaa kvartsiittikonglo-
meraatiksi. Paaosa palloista on kvartsipalloja, ja aivan pieni osa kvartsi-
maasalpaliuskepal1oja . Iskos on myos kvartsiittia .

Oulaisten ja Ylivieskan valilla on rautatien itapuolella konglomeraattia,
joka muistuttaa kaikin tavoin Ylivieskan konglomeraatteja .

4 3972-61

Kuva 8. Kvartsi-maasalpaliusketta konglomeraatin pallona . Ylivieska . Nik. -+- ; 1: 10 .
Valok. E. Halme

Fig. 8 Pebble of quartz-feldspar schist in conglomerate. Ylivieska . Nic. +; 1 : 10 .
Photo E. Halme

2 7
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Kuva 9. Grauvakkamaista liusketta konglomeraatin pallona . Ylivieska. Nik . + ; 1 : 10 .
Valok. E. Halme

Fig . 9 Pebble of graywacke-schist in conglomerate . Ylivieska Nic. +, 1 : 10 .
Photo E. Halme

Alavieskan kirkosta n. 1 km etelaan sijaitseva konglomeraattiesiintyma
on lahinna verrattavissa siita kaakkoon sijaitsevaan ja edellakuvattuun
Niemelan kylan keskimmaiseen konglomeraattiin .

Useissa grauvakkaliuskeissa on valikerroksissa kvartsimaasalpaliuske-
palloja. Tallaisia konglomeraatteja on Himangan liuskevyohykkeen pohjois-
reunassa seka joissakin paikoin muuallakin alueen grauvakkaliuskeissa .

Yllakuvattujen konglomeraattien pallojen halkaisija vaihtelee 2 mm :sta
10 cm:iin. Ylivieskan vyohykkeessa on siella taalla viela suurempiakin
palloja; niiden halkaisija saattaa olla jopa 20 cm .

Kaikkien edella kuvattujen konglomeraattien palloseurueisiin kuuluu
yksinomaan suprakrustisia kivia j a granuloitunutta kvartsia .

Kvartsi-maasalpaliuske, jota esiintyy palloina kaikissa havaituissa
konglomeraattipaikoissa, on rakenteeltaan taysin granoblastista ja tiivista .
Nam i pallot ovat kooltaan 0 = 0,05 mm. Koostumukseltaan pallot ovat
arkoosia (kuva 8) . Kvartsin ja maasalpien maarasuhteet vaihtelevat pai-
kallisesti eri palloissa . Kiillepitoisuus on aarimmaisen pieni. Kivi vastaa
likipitaen Alavieskan kvartsi-maasalpaliuskeen happamia osia . Tassa lius-
keessa kuten paikoin konglomeraatin palloissakin ovat tiiviit muunnokset
varsin yleisia. Etenkin Ylivieskan itapuolisessa konglomeraatissa on grau-
vakkamaisia palloja varsin runsaasti (kuva 9) .



Kvartsipallot, jonka muutamissa konglomeraattiesiintymissa ovat paa-
osana, ovat pienirakeiseksi granuloitunutta kvartsia .

Joskus palloina on niukkakiilteista, maasalpapitoista kiilleliusketta,
jonka tapaista on myos Alavieskan liuskevyohykkeessa . Plagioklaasi- ja
uraliittiporfyriittipallot ovat melko yleisia . Varsinkin Ylivieskan vyohyk-
keissa, niita on monentyyppisia . Niita voisi rinnastaa Ylivieskan kirkosta
koilliseen sijaitseviin porfyriitteihin, joita siella esiintyy laajoilla alueilla
useantyyppisina . Kaikkein parhaiten tunnettavia on karkea, ofiittinen
plagioklaasiporfyriitti, jota on jonkin verran palloina seka Ylivieskan etta
Alavieskan konglomeraattiesiintymissa (kuva 10) . Samannakoista ofiittista,
karkeaa porfyriittia on siella taalla koko alueella milloin juonimaisesti
uraliittiporfyriittia, plagioklaasiporfyriittia tai gabroa leikkaavana, milloin
vahitellen naihin vaihtuvana . Amfiboliittipallot sisaltavat paaasiassa sarvi-
valketta ja plagioklaasia . Ne ovat massamaisia tai liuskeisia, mutta ei voida
sanoa niiden edustavan sellaisenaan mitaan varsinaista alueella tavattavaa

Kuva 10 . Karkeaa, ofiittista plagioklaasiporfyriittia konglomeraatin
pallona . N . 2 km kirkosta N, Ylivieska

Fig. 10 Coarse ophitic plagioclase porphyrite pebble in conglomerate.
About 2 km N of the Ylivieska church
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Kuva 11. Kuroutuneita konglomeraatin kalkikkaita valikerroksia . Alavieska
Fig. 11 Lime-rich boudinage interbed in conglomerate . Alavieska

kivityyppia. Metamorfinen uudelleenkiteytyminen on ilmeisesti niita muut-
tanut. Epidoottia runsaasti sisaltavat pallot, joita niinikaan on Ylivieskan
tyyppisissa konglomeraateissa, eivat myoskaan edusta sellaisenaan alueella
tavattavaa kivityyppia . Epidoottipitoiset pallot lienevit kuroutuneet (bou-
dingae) kalkkipitoisista valikerroksista (kuva 11). Ainakin Alavieskan liuske-
vyohykkeen itapuolisessa konglomeraatissa on paljon runsaskalkkista ainesta .

Konglomeraateissa on havaittavissa yleisesti selvaa kerroksellisuutta .
Sen aiheuttaa pallojen erilainen koko eri kerroksissa tai kerrokseen sisalty-
van pallo- j a grauvakkaliuskeosan raekoon ero. Taman perusteella voidaan
maarata kerrostumispohjan suunta . Milloin taas konglomeraattikerrosten
vilikerroksina on muita liuskeita, kuten kvartsi-maasalpaliusketta tai
kiilleliusketta, havaitaan talloinkin konglomeraattikerroksissa karkeus-
eroja. Useimmiten konglomeraattikerros alkaa isopalloisena (0, 20 cm)
ja paittyy grauvakkaosaan . Grauvakkaliuske on usein virtakerroksista .

Pallojen venymissuhteet eri konglomeraattiesiintymissa ovat varsin
erilaiset . Kaikissa esiintymissa havaitaan pallojen venyneen . Kun esim .
Ylivieskan koillispuolisessa esiintymissa on venyma n . 2 kertainen, se on
Niemelan kylin keskimmaisessa esiintymissa ainakin 3-4 kertainen .
Yleisesti venyma on 2-2,5 kertainen . Venyminen on tapahtunut seka litis-
tymalla etta rullautumalla .



Kuten edella mainittiin, epidoottivaltaiset pallot, joita monet esiintymat
sisaltavat, lienevat syntyneet kalkkipitoisista valikerroksista kuroutumalla .
Tasty on ainakin jonkinlaisena todisteena kuva, joka esittaa Alavieskan kir-
kosta n. 1 km etelaan sijaitsevan konglomeraatin valikerrostumaa (kuva 11) .

Konglomeraattiesiintymien vahvuudet vaihtelevat varsin suuresti . Esim .
Himangan kvartsi-maasalpaliuskepalloisen konglomeraattikerrostuman vah-
vuus on vain muutama metri, mutta Ylivieskan esiintyman konglomeraatti
on satojen metrien vahvuinen .

Koska alueen konglomeraatit eivat missaan esiintymassa sisalla syva-
kivipalloja, eivatka nayta kerrostuneen alueella tunnetulle migmatiittiselle
alustalle, vaan ovat kaikissa tapauksissa konformisti samaan muodostumaan
kuuluvien muiden liuskeiden valeissa, ei niita voi pitaa muodostuman pohja-
konglomeraatteina . Ne ovat luonteeltaan paikallisia ja liittyvat valitto-
masti muodostuman liuskeiden sarjaan .

ITNFRAKRUSTISET ELI SYVAKIVILAJIT

Karttakuvasta huomaa gabrojen ja dioriittien ja niita happamempien
syvakivien peittavan melkein puolet tutkimusalueesta . `'allitsevin kivilaji
misty on granodioriitti, joka kiertaa liuskeita ja rajoittuu naihin milloin
tylpin, kaarevin kontaktein, milloin tunkeutuu konformisti niiden valeihin .
Granodioriittia emaksisemmat syvakivet esiintyvat pienempina tai suurem-
pina suikaleina tai pyoreahkoina massoina . Gabrojen ja dioriittien reuna-
miin liittyy usein peridotiittisia ulokkeita. Kaligraniitteja on Kalajoen ja
Ylivieskan alueella varsin niukasti ; ainoa huomattavampi tasarakeinen
graniitti sijaitsee Ylivieskan ja Oulaisten pitajien rajalla Hirvilammin
koillispuolella. Se on n. 5 km:n pituinen ja n . 1 km:n levyinen, tavallaan
juonimainen suikale, joka alueellisesti nayttaa suhtautuvan ymparoiviin
liuskeisiin konformisti . iMuut runsaskaliset esiintymat ovat viela enemman
juonimaisia . Niita on etupaassa Himangan liuskevyohykkeen piirissa . Ne
ovat paaasiassa mikrokliinipegmatiittigraniitteja, ja niiden suhde liuskeisiin
on konformi. Haapaveden karttalehden alueella sijaitsee sen itarajan y1i
ulottuva satojen neliokilometrien laajuinen kaligraniitti-unakiittimassiivi,
joka lansireunastaan rajoittuu pitkanomaiseen granodioriittivyohykkeeseen .

ULTRAEMAKSISET KIVET

Huomattavin alueen ultraemaksisten kivien esiintyma sijaitsee Ala-
vieskan Taluskylasta lanteen ulottuvan gabro-dioriitin lansipaassa . Sen
muoto gabroa vasten osoittaa sen kuuluvan laheisesti taman yhteyteen .
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Varsinaista jyrkkaa rajaa naiden kivilajien valilla ei havaitakaan, vaan lie
vaihtuvat toisikseen vahitellen . Kivi on tasarakeista, kohtalaisen karkeaa
peridotiittia, jonka pyrokseeni on osittain serpentiiniytynytta, varsinkin
maantien pohjoispuolella, missa eraissa kohdin kivea on louhittu kiuas-
kiveksi .

MMuut ultraemaksiset esiintymat, joista osa sijaitsee edellisesta lanteen
ulottuvan syvakivimassiivin takana, ovat paaasiassa sarvivalkekivia .
Nekin ovat yhteydessd happamampiin syvakiviin . Ainoa peridotiitti, joka
kartassa esiintyy liuskekiven sisalla, on Alavieskassa kirkolta n . 2 km lou-
naaseen, Kahtavan kylan itapuolella sijaitseva peridotiitti . Se on myos
serpentiinipitoinen .

GABROT JA DIORIITIT

Ylivieskan kirkonkylan lansipuolella nakyy kartassa n. 9 km:n pituinen
ja 5 km :n levyinen, miltei suorakaiteen muotoinen, pyoreakulmainen gabro-
esiintyma . Sita nimitetaan Ylivieskan gabroksi . Tata gabroa ymparoi poh-
jois-, lansi- ja etelapuolilta liuske, kun tags itapuoli rajoittuu syvilkiveen,
joka suikaleena erottaa gabron Ylivieskan konglomeraattivyohykkeesta .
Gabron luoteisreunassa on liuske ilmeisesti vain muutaman sadan metrin
vahvuinen . Taman lansipuolelle on aeromagneettisen voimakkaan hairion
perusteella merkitty gabrosuikale, vaikka paljastumia ei ole havaittu .
Gabron on ajateltu jatkuvan kapean liuskesuikaleen taakse ja liuskeen
olevan ohut myos pystysuunnassa . Ylivieskan gabron muodon hahmot-
telussa on kaytetty tukena paitsi kallionpaljastumia m\-6s aeromagneettista
ja ilmakuvakarttaa, joissa esiintvml:in rajat nakyvat selviisti . Edellisessa
on voimakas hairioalue, jalkiinmaisesta nakyy etenkin etelakaarre murros-
rakojen suunnista .

Petrografisesti Ylivieskan gabro on osittain noriittia, osittain oliviini-
pitoista pyrokseenigabroa . Oliviinipitoisuutta havaitaan jo paljain silmin
gabron itareunassa Perkion Ylivieskan valilla lihella rautatieta. Gabro
sisi ltaa pohjoispaassaan runsaasti magnetiittia . Kiven rakenne on yleensa
hypidiomorfinen, mutta paikoin on selvasti nahtavissa ofiittista rakennetta .
Raekoko vaihtelee huomattavasti, ja sainassa paijastumassa saattaa olla
karkeusasteeltaan kahta tai useampaa gabrolajia . Karkeassa muunnoksessa
yleisin raekoko on 3--5 mm, pienirakeisimmissa vain O,,-1 mm . Nama
muunnokset ovat tavallisesti ofiittisia .

Kalajoen granodioriitin alueella on useita pienehkoja gabro-dioriitti-
esiintymia . Niiden kontakteja kvartsi- ja granodioriittiin ei juuri ole pal-
jastuneena . Yleensa niiden mineraaliseurueena on sarvivalketta, plagio-
klaasia (andesiinia), biotiittia, apatiittia, titaniittia ja magnetiittia . Eraissa
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olluthieissa nahdaan sarviv ilkkeen kokonaan muuttuneen serpentiiniksi
ja kloriitiksi . Biotiittia on tassa tyypissa vahan, plagioklaasi on siina hapanta
oligoklaasia tai albiittia, ja se on kauttaaltaan sameaa (saussuriittia) .

Haapaveden karttalehden alueella on useita gabro-dioriittiesiintymia .
Niista alueen polijoisosien kaksi laajahkoa esiintymaa ovat koostulnuksel-
taan varsin samanlaisia kuin Kalajoen esiintymat . Etelaisemmassa on kui-
tenkin runsaasti kalimaasalpad sisaltavia graniittijuonia .

Unakiitti-graniittikentassd kartta-alueen itareunassa on myos muuta-
missa paljastumissa gabro-dioriittisia kivia . Myos naiden mineraali-
seurueessa on tapahtunut muutoksia . Plagioklaasi on albiittiutunut, ja
tummana aineksena on serpentiinia ja kloriittia .

Gabro-dioriitit ovat rakenteeltaan yleensa hypidimorfisia, mutta var-
sinkin pienirakeiset muunnokset ovat ofiittisia . Niiden plagioklaasi nakyy
kiven pinnassa liistakkeina ja sarvivalke pitkanolnaisina rakeina .

KVARTSI- JA GRAKODIORIITIT

KALAJOE_-N GRANODIORIITTI

Kalajoen granodioriitiksi nimitetty svvakivimassiivi ulottuu Kalajoen
karttalehden pohjoisrajasta Kannuksen Mutkalammille etelassa ; itapuolella
se rajoittuu Raution ja Alavieskan liuskeisiin ja ldnsireuna ulottuu mereen .

Kivilajeiltaan tamd svvdkivialue on varsin vaihteleva . Laajimmalle
on levinnyt kvartsi- ja granodioriittia . Situ on etenkin massiivin keskustassa
ja meren rannikolla . Sen koostumus vaihtelee, mutta siita huolimatta sita
voi pitad yhtenaisena kivilajina . Paamineraalina on aina plagioklaasi, joka,
jonkin verran vaihdellen, on oligoklaasia . Toisinaan oligoklaasin koostumus
on aivan albiitin rajalla, joskus se lahenee andesiinia . Siind on havaittavissa
vleisesti primaaristd vyohykkeisyytta, ja rakeiden keskiosa on useiinmiten
saussuriittiutunut. Joskus on kivessa seka saussuriittiutunutta ettd kirkasta
oligoklaasia. Viimeksimainitussa ei juuri ole vyohykkeisyyttd . Eri lakien
mukainen kaksostuminen on yleista . Kvartsia on yleensa n. 1/4 plagioklaasin
maarasta, ja se on joko aaltosammuvaa tai granuloitunutta . Kaliniaasalpii
on pertiittisinii rakeina, jotka sisaltavkt usein lisiiksi oligoklaasisulkeumia .
Tummista mineraaleista on biotiittia eniten . Se on tumman ruskeaa ja
esiintvy joko useista pikkusuomuista kasautuneina sikeroina tai sarvivalke-
rakeiden reunamilla . Se on voimakkaasti pleokrooista . Sarvivalketta n< issa
kivissa on yleisesti, mutta varsinaisia runsaasti sarvivalkettd sisaltavia
kvartsidioriitteja on harvoissa paikoissa . Sarvivdlke on tulnnianruskean
vihertiivaa ja pleokrooista . Sita on pistenliiisina kasoina tavallisesti biotiitin
seurassa . i\luutamista hieista on todettu kloriittia biotiitin reunamilla tai
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muuten biotiitin kanssa samassa kasaumassa . Satunnaisina mineraaleina

on titaniittia, apatiittia ja malmimineraaleja .
Kiven rakenne on hypidiomorfinen ja rakeiden koko 0,5-3 mm. Yhden-

suuntaisuusrakennetta on havaittavissa melkein jokaisessa kalliossa .
Kalajoen massiiviin kuuluu, paitsi puhtaita kvartsi- ja granodioriitteja,

myos monenlaisia muunnoksia, jotka sisaltavat kalimaasalpaa joko haja-
rakeina tai kvartsipitoisina juonina ja suonina .

Kalajoen kirkolta iavan on granodioriittisessa kivessa kalimaasalpaa

porfyroblasteina . Nama porfyroblastit sisaltavat yleisesti repaleisia oligo-

klaasisulkeumia. Kiven pohja-aines on biotiitt- tai sarvivalkepitoinen ja
yhdensuuntaisrakenteinen, granodioriittimainen. Kivea ei voi pitaa kali-
graniittina eika enact granodioriittina . Karttaan se on merkitty granodio-
riitin varilla ja kalimaasalpahajarakeet on kuvattu graniitin varilla .

Merenrannan laheisyydessa on todettu granodioriittisen kiven vaihtuvan
tavallista runsaammin kalimaasalpaa sisaltavaksi muunnokseksi. Kivi on
punertavaa, ja kvartsiakin siina on poikkeuksellisen runsaasti . Yhden-
suuntaisrakenne on kuitenkin samanlainen kuin granodioriitissa, ja sarvi-
valketta kuuluu mineraalikoostumukseen . Taman kiven kalimaasalvan
luulisi syntyneen myohemmasta kali-invaasiosta granodioriittiseen kiveen .

Himangan liuskevyohykkeen rajaa vasten lahella merenrantaa ja siita
itaanpain tavataan granodioriittiin liittyvia happamia porfyyreja . Niiden

suhtautumista muihin kivilajeihin ei ole pystytty maarittamaan. Porfyyrin

aineksina on miltei yksinomaan hapanta oligoklaasia ja kvartsia . Perus-

massa on granoblastista ja pienirakeista (0 0,i mm) . Se sisaltaa oligo-

klaasin ja kvartsin ohessa hiukan biotiittia. Hajarakeet ovat paaasiassa
primaarivyohykkeista oligoklaasia . Niiden koko on 0,5 - 1 mm. Ne ovat
keskiosistaan saussuriittiutuneet . Myos kvartsia on hajarakeina, mutta sen

maara on vain n . 1/4 oligoklaasihajarakeiden maarasta .
Kalajokisuun laheisyydessa kirkosta lanteen tavataan suonigneissia,

jonka alkuperaisaines on ollut alumiinista rikasta liusketta . Se sisaltaa nyt
runsaasti almandiinia, suoniaines on kalimaasalpavaltaista . Suuren grano-
dioriittimassiivin migmatiittiuttava vaikutus nayttaa tassa ilmeiselta .

SUSI EVAN GRANODIORIITTI

Raution kirkolta etelasuuntaan karttalehden etelarajan yli ulottuu
pahkumainen kvartsi-granodioriittiesiintyma . Kvartsi-granodioriittia tava-
taan puhtaimpana taman pahkun keskiosissa Rautiosta Kannukseen joh-
tavan tien etelapuolella ja tien varressa . Tama kivi on oligoklaasivaltaista
rapautumispinnaltaan vaaleanharmaata. Yhdensuuntaisrakenne on heik-

koa . Paikoin nakyy gabromaisia sulkeumia, jotka sisaltavat runsaasti
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sarvivalketta ja biotiittia. Yleensa kvartsia on huomattavasti vahemman
kuin oligoklaasia, mutta eraissa muunnoksissa kvartsin maara on suurempi
kuin oligoklaasin. Biotiittia ja sarvivalketta on likimain yhta paljon . Satun-

naisina aineksina on apatiittia, titaniittia ja malmirakeita . Oligoklaasi on
usein levvmiiisina kiteina, misty johtuu kiven puoliksi ofiittinen rakenne .
Kvartsi on granuloitunutta . Kalimaasa1paa on vain vahan, muutamissa
hieissa ei ollenkaan .

Taman tyyppisen kiven ohessa esiintymassa on etelareunaan pain menta-
essa kalipitoisempaa muunnosta . Siinakin on vhdensuuntaisrakennetta ja
emaksisia sulkeumia . Kivi on kuitenkin selvasti graniittimaisempaa kuin
edella kuvattu ja myos karkeampaa kuin edellinen . Paikoin siina nakyy
kalimaasalpaa hajarakeen tapaisina kookkaampina yksiloina . Biotiittia on
selvasti enemman kuin sarvivalketta . Molemmat esiintyvat repaleisina
kiteina. Biotiitin reunamilla havaitsee kloriittiutumista .

Pohjoisreunastaan taman esiintymiipahkun emaksisyys lisaantyy vahi-
tellen ja kivi vaihtuu liuskeiden rajalla gabro-dioriitiksi .

TALUSK LXN GRANODIORIITTI

Alavieskan Taluskylan itapuolella sijaitsee n . 100 km 2 :n laajuinen syva-
kivipahku, jonka pohjoisreuna on kaarevassa kontaktissa liuskeisiin . Etela-
reuna on jakautunut useaan haaraan ja tunkeutunut liuskeiden valeihin .

Tama pahku on paaosaltaan tyypillista yhdensuuntaisrakenteista grano-
dioriittia . Joskus vhdensuuntaisrakenne on nun voiniakas, etth sita voisi
nimittaa liuskeisuudeksi . Kivessa nakvv yleisesti myos tummempia gabro-
maisia sulkeumia . Oligoklaasin ja kvartsin maara vaihtelee eri paikoissa,
mutta oligoklaasia on aina enelnlnan kuin kvartsia. Pahkun lansiosissa
mineraalikoostumus vaihtuu runsaammin kalimaasalpaa sisaltavaksi. Siella

on myos kvartsimaara suurempi kuin pahkun itaosissa . Ulkoasultaan kivi
kuitenkin muistuttaa granodioriittia . Sarviviilke on siina harvinaista, ja
tummana aineksena on biotiittia . Pahkuun liittyy luoteisosassa liuskeiden
rajalla gabro-dioriittiesiintyma .

Raution ja Haapaveden valilla on useita suikalemaisia syvakiviesiinty-
mia, jotka ovat tunkeutuneet liuskevyohykkeiden valeihin . Karttakuvassa
ne ovat useimmiten liuskeiden kanssa konformeja . Paakivilaji missy kaikissa
on kvartsi-granodioriitti, mutta se sisaltaa yleensa huomattavan paljon
erilaisten liuskeiden murskaleita ja kontaktivyohykkeet ovat breksioituneet .
Alyos Haapaveden karttalehden alueella sijaitseva pohjois-etelasuuntainen
granodioriittivvohyke, joka ulottuu vli karttalehden alueen, sisaltaa sulkeu-
mina runsaasti erilaisia liuskeita . Taman vyohykkeen pohjoisosissa, missy
siihen liittyy gabro-dioriittipahkuja, on kuitenkin kvartsi- ja granodioriittia
yhta tyypillisena kuin esim . Kalajoen ja Susinevan esiintymissa .
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GRANIITIT. UNAKIITIT. GRANIITTIUTUMINEN

Lukuunottamatta Haapaveden lehden itareunaa varsinaisia mikrokliini-
graniitteja on karttalehtien alueella niukasti. Hirvilammin lahella Oulaisten
ja Ylivieskan valilla on kapeana suikaleena mikrokliinigraniittia . Kivi on
pienirakeista (0 .-- 1-2 mm) ja hyvin npuhtaan» nakoista . Paaaineksina siina
on mikrokliinia ja kvartsia . Oligoklaasia on pienia maaria hyvin saussuriitti-
utuneina rakeina. Biotiittia on vahaisessa maarin tummana aineksena . Tastes
johtuu, etta kiven vari on vaalea, hieman punertavan harmaa .

Himangalla on liuskevyohykkeen valissa pegmatiittigraniittia useana
kaistaleena . Kaistaleet ovat konformissa suhteessa liuskeisiin ja muodosta-
vat lahiliuskeeseen suonigneisseja . Paaasiallisin mineraali on mikrokliini .
Kvartsia on vahemman . Kirjornaasalpa on yleista. Paikoin on muskoviittia
runsaasti . Eraassa kalliossa Himangan saaristossa on tavattu turmaliini-
pitoista mikrokliinipegmatiittia .

Pienia pegmatiittiesiintymia on lisaksi Alavieskassa ja Raudaskylassa .
Ne ovat samantyyppisia kuin Himangalla tavatut pegmatiittisuikaleet .

Haapaveden karttalehden alueen itaosassa sijaitsee laaja graniitti-
unakiittimassiivi, joka ulottuu tutkitun alueen rajojen ulkopuolelle seka
itaan etta pohjoiseen . Tames massiivi sisaltaa hyvin erilaisia kivimuunnoksia,
jotka jo saman paljastuman puitteissa saattavat vaihdella suuresti keske-
naan. Paaasiallisin kivityyppi on mikrokliini-unakiitti, joka on mikrokliini-
valtaista sisaltaen kvartsia, kloriittia ja hematiittia tai magnetiittia. Taman-
tyyppisen kiven vaihtuminen albiitti-epidootti-kloriittiunakiitiksi tapahtuu
nun vahitellen, etta tarkallekin tutkijalle on vaihtumisrajan toteaminen
tvolasta. Tavallisesti sisaltaa mikrokliiniunakiitti n . 40-50 % mikrokliinia .
Albiittia siina on n. 20 % . Natroniunakiitti taas sisaltaa vastaavasti albiit-
tia n. 50 %, ja mikrokliinin osuus on 20 % :n lahella tai viela alhaisempi .
Unakiittikallioita on etenkin kentan keski- ja pohjoisosissa. Sen etelaosassa
on porfyyrista mikrokliinigraniittia . Unakiittiesiintymien alueella ja niihin
liittyvina on useassa paikassa alkaligraniittia, jonka mineraaleina on albiitin
oliessa arfvedsoniittia ja usein kalsiittia .

Paitsi varsinaista karkearakeista unakiittia on tally kentalla havaitta-
vissa albiitin muodostumista siella tavattaviin suprakrustisiin kiviin . Monesti
on plagioklaasiporfyriitin reliktirakenteen sailyttanyt kivi muuttunut
unakiitiksi . Plagioklaasi-hajarakeet ovat silloin albiittia ja massassa on
sarvivalkkeen tilalla epidoottia ja kloriittia ; plagioklaasi on albiittia . Joskus
voi kivessa olla pienia maaria biotiittia . Tallaista unakiittia on mm . radan
varressa Oulaisissa . Vatjusjarvesta luoteeseen ulottuvan agglomeraattilius-
keen rajoilla on unakiittivyohyketta vasten myos liuskeessa tapahtunut
unakiittiutumista. Tarkempi kuvaus tasty esiintymasta on A. J. Laitakarin
pro gradu -tutkielma v:lta 1953 .



Kuva 12. Eruptiivibreksiaa liuskeen ja breksioivan granodioriitin kontaktivyohyk-
keesta. Taluskyla, Alavieska, Valok. E. Halme

Fig . 12 Eruptive breccia from the contact zone between the schist and the brecciating
granodiorite . Taluskyla, Alavieska . Photo E. Halme

Seuratessa alueen syvakivien kontaktisuhteita nakee, etta ultraemaksiset
esiintymat liittyvat vahitellen vaihtuen gabrodioriitteihin . Erittain selvasti
tama voidaan todeta esim . Alavieskan Talusperalla ns . Kunnarinkiven
(peridotiitti) vaihtumisena vahitellen sarvivalkegabroksi . Edelleen voi
gabro-dioriitin todeta vahitellen vaihtuvan happamemmaksi syvakiveksi,
kvartsi- ja granodioriitiksi . Tasty on todisteena mm . Susinevan grano-
dioriittipahkun pohjoisreunaa kiertava gabro-dioriitti, joka etelasuuntaan
vahitellen vaihtuu happamammaksi . Paikka paikoin on gabro-dioriittien
ja granodioriittien rajoilla eruptiivibreksioita, joissa granodioriittinen aines
on breksioinut emaksisempaa syvakivea tai liusketta .

Kvartsi- ja granodioriittien vaihtuminen kaligraniiteiksi ei tavallisesti
ole vahittaista . Naiden vaihtuminen toisikseen tapahtuu useimmiten siten,
etta kaligraniittijuonina ja mikrokliinihajarakeita muodostuu granodio-
riittiseen kiveen . Tosin saattaa joissakin tapauksissa, kuten esim . Susinevan
granodioriitissa, havaita vahittaista vaihtumista melkoisen runsaskalisiksi
muunnoksiksi, mutta edella mainittu migmaattiutuminen on tavallisempaa .
Haapaveden lehden alueella, missy kaligraniitti on alaltaan isompana massii-
vina, ei paljastumien puuttumisen vuoksi voi tutkia kontakteja .
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Granodioriittipahkujen reunoja seuraa miltei koko alueella, mutta eri-
toten Alavieskan ja Ylivieskan seudulla, usein jopa 1 km :n levyinen erup-
tiivibreksian tapainen vyohyke . Kallioperakarttaan on naista merkitty vain
leveimmat ja selvimmat .

Usein tallaista breksiaa luulisi konglomeraatiksi, silly kuten oheiset
kuvat (12,13) osoittavat, se muistuttaa rakenteeltaan konglomeraattia .
Breksia sisaltaa erilaisia paikallisten sedimenttisten ja vulkaanisten liuskei-
den pyoristyneita tai teravasarmaisia murskaleita aivan jarjestymattomana
rykelmana . Valien taytteena on granaattipitoista, runsaasti oligoklaasia
sisaltavaa graniittia . Joskus graniitti on enemmistona ja murskaleita on
ainoastaan siella taalla ja nekin suuresti syopyneen nakoisia . Breksioiva
aines taas on granaattipitoista graniittia, ja breksia liittyy valittomasti
suurehkon granodioriittipahkun reunavyohykkeeseen .

Granaattipitoisuus onkin aivan oleellinen naiden breksioiden graniitti-
massassa, vaikka sites varsinaisessa graniittipahkussa ei yleensa tavata .
Oheinen optis-rontgenografisesti tehty (K. J . Neuvonen) koostumusmaarays
osoittaa granaatin olevan almandiittia (78 %), grossulariittia (12 %) ja
pyrooppia (10 %) . Sen taitekerroin on 1,807 . Names breksiat lienevat synty-
neet siten, etta silloin kun graniittinen massa on tunkeutunut sites vanhem-

Kuva 13. Eruptiivibreksiaa amfiboliitin ja breksioivan granodioriitin kontaktivyo-
hykkeesta. Ylivieska

Fig . 13 Eruptive breccia from the contact zone between amphibolite and brecciating
granodiorite . Ylivieska



piin liuskeisiin, tektoninen myllerrys on repinyt rikki ja sekottanut paikalla
olleet liuskeet, ja liikkuva graniittiaines on ymparoinyt ja osittain assimi-
loinut niiden aineksia. Joskus nahdaan murskaleissa migmaattiutumista ;
sen ailieuttava aines on samaa graniittia kuin murskaleiden valeissakin .

JUO\NIKIVET

Emaksisia juonikivia, on varsinkin Haapaveden karttalehden alueella .
Ne ovat diabaasijuonia, jotka leikkaavat suoraviivaisina mm. kaligraniittia .
Nayttaa silta, etta nama juonet ovat yhtey dessa alueella esiintyviin, osittain
diabaasimaisiin gabroihin . Siella olisi siten Haapaveden kaligraniitteja
nuorempia gabroesiintymia .

Pegmatiitti- ja apliittijuonet ovat etenkin meren rannikolla yleisia . Ne
leikkaavat kaikkia muita paikallisia kivia paitsi edella mainittuja gabro-
diabaaseja . Kuten jo edella ao . luvussa on mainittu, ovat Kalajoen ja Yli-
vieskan karttalehtien alueiden kaikki kaligraniittiesiintvmat juonen luon-
teisia .

MALIII AIHEET JA MUUT TALOUDELLISESTI JIERKITYKSELLISET KIVET
JA l-IINERAALIT

Kaivoksia ei karttalehtien alueilla ole . Muutamia vahempiarvoisia malmi-
aiheita on tutkittu Alavieskassa, Haapavedella ja Oulaisissa, mutta ne eivat
ole johtaneet taloudellisesti kannattavaan louhintaan .

`'uosisadan alkupuolella Kalajoella louhittiin vientia varten kvartsi-
dioriittia (tonaliittia), jonka kauppanimi oli Russian blue» . Ylivieskan isosta
gabropahkusta on useasta kohdin kirkonkylan ymparistossa otettu paa-
asiassa hautakiviveistamoille »mustaa kivea» . Naiden lisaksi on tietyomaille
otettu sepelikivea useista paikoista .

Nykyisin lahinna kayttokelpoisena rakennuskivena pitaisin tasaisia
graniitteja (granodioriitteja), joita alueella on useassa paikassa . Ne ovat
harmaita ja tasalaatuisia . Parhain esiintymispaikka on ehka Oulaisten
etelapuolella sijaitseva granodioriitti . Ns. Kunnarin kivea, jota on kaytetty
paikkakunnalla saunankiukaisiin, pidan tarkoitukseen hyvin soveltuvana .
Ylivieskan gabrolla lienee kiiyttoa etupaassa monumenttikivena, vaikka
se tavallisesti onkin laadultaan epatasaista ja rikkinaista .

TEKTONIIKKA. JA STRATIGRAFIA

Alueen tektonis-stratigrafinen tutkimus ilmestyy eri julkaisuna . Sen
takia kasitellaan tassa yhteydessa vain muutamia rakennegeologisia
seikkoj a .

39



40

Kerroksellisuutta on havaittavissa kaikkien liuskevyohykkeiden sedi-
menttisissa kivissa. Alueen lansiosissa se on yleensa pysty a. Ainoastaan
Ylivieskan konglomeraattikerroksien kaade on paikoin pienempi kuin 60 ° .
Kuitenkin voi todeta alueen lansiosan liuske-esiintymien kallistuvan lan-
teen . Kankaan Oulaisten liuskekentassa on melkein vaakasuoraa kerrok-
sellisuutta. Vulkaanisten liuskeiden (porfyriittien) suuri laajuus on jonkin-
laisena todisteena kerrostenkin loivasta asennosta. Kerroksellisuus on seka
suoraviivaista etti virtakerroksista . Usein nakvy suoraviivaisissakin ker-
roksissa kerrostumispohjan suunta . Pohjan suunta on myos nahtavissa
Kannuksen tyynylaavassa .

Liuskeisuus on sedimenttisissa kivissa tavallisesti kerrosmyotaista, mutta
muutamissa paikoissa on todettu kerroksellisuudesta suuresti poikkeavaa
liuskeisuutta. Tallainen paikka on mm . Ylivieskan gabropahkun pohjois-
puolella, missy liuskeisuus leikkaa kerroksia suunnilleen kohtisuoraan .
Alavieskan liuskevyohykkeen piirissa on havaittavissa muissakin paikoissa
voimakasta kerrossuuntaa leikkaavaa liuskeisuutta .

Poimuakselin suuntaa paasee alueella harvoin mittaamaan itse poimusta .
Sen takia onkin uskallettua sanoa sen kaltevuuskulmaa kovin tarkasti . Kun
ottaa huomioon liuskepatjojen suuret pituudet jyrkkakaateisissa liuske-
vyohykkeissa, kuten esim . Himangan liuskevyohykkeen keskella olevan
0,5 km:n levyisen vulkaanisen patjan kymmenien kilometrien pituuden,
ei voine tulla muuhun johtopaatokseen, kuin etta paapoimutus on verraten
loiva-akselinen .

Alueelta on joukko rakoilustereogrammeja . Niita on tehty paaasiassa
syvakivipahkuista . Niiden maksimikohtien ja ilmakuvakartoista tehtyjen
rakohavaintojen voi havaita soveltuvan hyvin yhteen (kuvat 14 a, b, c, d,
liitteena oleva rakoilukartta) (vrt. Geologi 1958 ss . 8-9) .

Suprakrustisten ja infrakrustisten kivilajien kontakteja seuraamalla on
voitu havaita kaikkien kvartsi- ja granodioriittien seka graniittien leikkaavan
liuskekivia. Gabrodioriittien ja ultraemaksisten kivienkontaktit liuskeisiin
ovat niukasti paljastuneet . Emaksiset ja ultraemaksiset syvakivet nayttavat
kuitenkin myotaavan liuskeita . Infrakrustisten kivien keskinaisista suh-
teista on ollut puhetta jo aikaisemmin. Tassa todettakoon, ettei gabrodio-
riitin eika ultraemaksisen syvakiven ole havaittu leikkaavan happamempaa
syvakivea, vaan ne vaihtuvat toisikseen vahitellen. Kaligraniitit migmatisoi-
vat granodioriitteja. Liuskeiden kanssa konformien pegmatiittigraniittien
kontakteja muihin syvakiviin ei ole nakyvissa . Liuskeiden kanssa nama
pegmatiitit muodostavat suonigneisseja. Pahkumaiset kvartsi- ja grano-
dioriittiesiintvmat muodostavat liuskeiden kanssa breksioita . Gabroissa
on havaittavissa ofiittisia piirteita ja emaksiset uraliittiporfyriitit vaihtuvat
gabroksi vahitellen .
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Kuva 14. Ralcoiluhavaintojen stereograafisia projektioita .
Fig. 14 Stereographic projections of the joints .

a) Granodioriitti . Taluskyla. Kartta 2431 09
Granodiorite . Taluskyla. Map 243109

b) Granodioriitti . Taluskyla . Kartta 2431 06
Granodiorite . Taluskyla . Map 2431 06

c) Granodioriitti . Kalajoki . Kartta 2431 03
Granodiorite . Kalajoki . Map 2431 03

d) Liuskevyohyke . Himanka . Kartta 2413 04 07 10
Himanka schist zone. Map 2431 04 07 10
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Suprakrustinen muodostuma on nain ollen vanhin . Sen kerrostumis-
pohjaa ei ole tavattu . Sen jalkeen ovat syvakivilajit syntyneet ehka seuraa-
vassa ikajarjestyksessa : ultraemaksiset kivet ja gabro-dioriitit, graniitit,
unakiitit, graniittiset juonikivet seka Haapaveden diabaasijuonet . Sakselan
mukaan esim. Himangan pegmatiittigraniitit ovat synkinemaattisia ja niin
ollen vanhempia kuin muut runsaasti kalia sisaltavat kivet . Niiden ei ole
todettu leikkaavan syvakivia . Suprakrustisista kivilajeista on kvartsi-rnaa-
salpaliuske seka grauvakkamainen liuske, jonka valikerroksina on konglo-
meraatteja, vanhin naiden jalkeen ovat liuskesarjassa kiilleliuskeet . Vul-
kaaniset liuskeet ovat yleensa paallimmaisina . Mutta on vulkaanisia lius-
keita myos konglomeraattien palloina .



6 3972 61

EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS

INTRODUCTION

The bedrock included on the map sheets Kalajoki Ylivieska-Haapavesi
belongs to an archean mountain chain which has been eroded to such an
extent than only one niveau of its root zone is visible at present . The bedrock

includes sedimentogeneous and volcanogeneous schists as several separate
zones. Infracrustal gabbro-diorites, grano- and quartz-diorites, granites
and ultrabasic rocks form wide occurrences between these zones .

SUPRACRUSTAL ROCKS

Sedimentogeneous schists

The sedimentogeneous rocks include quartz -feldspar, graywacke, con-
glomerate and mica schists .

The fine-grained schist with arkose-like composition is here called quartz-
feldspar schist . It is found most abundantly in the schist zone of Alavieska,
but it occurs likewise in the border parts of other schist zones against pluto-
nics . It contains quartz, oligoclase and biotite. Its structure is mainly grano-

blastic. The weathered surface is reddish gray . Graywacke schist appears in
wide areas in Himanka, Rautio and Alavieska . It is bedded and of a grey
color. Its texture is blastoclastic, and its minerals are oligoclase, quartz,
biotite, in places chlorite, hornblende, and sometimes potassium feldspar .
In addition to that, it contains fragments of other rocks . It has a grano-
blastic fine-grained matrix, with sharp-edged fragment-like quartz and
oligoclase grains with additional rock fragments, mainly from quartz-feldspar
rocks. These latter are coarser than the grains in the matrix . Conglomerates
associated to graywacke schists occur in places also as intercalations . Their

pebbles are of supracrustal rocks and granulated quartz (Fig . 7-11) .
The schist marked on the prequaternary map as feldspar-bearing mica

schist, and which largely occurs in every schist zone, has chemical and
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mineral compositions similar to the graywacke schist. The texture is fairly
granoblastic with some clastic relictic features still observable, as e.g. quartz
and oligoclase which appear as larger fragments in otherwise fine-grained
rock . Actual rock fragments are lacking .

Porphyroblastic mica schist is marked on the map as a separate rock
type . It is widely distributed, particularly in the schist zones of Himanka,
Rautio and Kangas Oulainen . The schist is quartz-biotite schist, which
contains as porphyroblasts, staurolite, cordierite, andalusite or garnet, and
sometimes sillimanite . Staurolite porphyroblasts are more common in
Himanka. Staurolite twins are met with there within the cordierite porphy-
roblasts (Fig. 1). Cordierite porphyroblasts are also quite common in the
schist zone of Rautio . Andalusite porphyroblasts are, in fact . andalusite
pseudomorphs as no andalusite was found in them, but the whole crystal was
occupied by a fine mixture of quartz and sericite. The crystal form and red-
dish color of andalusite remain . Such porphyroblasts are primarily met with
in the mica schist of Kangas Oulainen. Garnet (almandite) porphyroblasts
are rare. They appear mainly in mica schists E of Ylivieska . In the schist
zone of Rautio, sillimanite porphyroblasts are sometimes found .

Volcanogeneous schists

Volcanogeneous schists are met with in large areas in the Kangas-
Oulainen zone . They are uralite and plagioclase porph yyrites, acid tuffites
and porphyries, volcanic breccias and agglomerates . Agglomerate and pillow
lava occur in the middle part of the Himanka zone .

The uralite grains of uralite porphyrites are pseudomorphs after augite .
In their center augite may still occur as a crystalline core . The ground mass
is partly an ophitic hornblende-plagioclase mass. Plagioclase porphyrite
occurs as two main types : ordinary plagioclase porphyrite and coarse ophitic
plagioclase porphyrite . The phenocrysts of the ordinary plagioclase por-
phyrite are short prismatic andesine crystals (Fig . 4) . The ground mass
contains hornblende . andesine, biotite and some quarts . Ophitic texture is
visible to some extent . The andesine phenocrysts of the coarse ophitic plagio-
clase porphyrite are tabular and look like laths on the rock surface . The
composition of the ground mass is similar to an ordinary plagioclase por-
phyrite, but its texture is ophitic (Fig . 5) .

All volcanogeneous rocks of the Himanka zone are basic . Agglomerates
are breccia-like and their ejecta are angular. Matrix forms only a very small
portion of the rock . The pillows of the pillow lava are almost entirely
of amphibole (Fig . 2). Their upper parts contain amygdaloids filled with
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quartz . Intermediary agglomerate schist is met with in the schist zone of
Rautio. It contains more matrix than ejecta . The ejecta are rich in calcium
and contain epidote .

The Kangas-Oulainen schist zone contains also fine-grained acid
tuffite (Fig . 6) .

INFRACRUSTAL ROCKS

In the region of the Kalajoki Ylivieska-Haapavesi map sheets, the
intrusive rocks occur as rounded massifs alternating with different schists .
Changes in composition show a regular tendency which clearly manifests
the differentiation of the crystallized magma from the gabbro-dioritic com-
position to the rock with granitic composition . Sometimes the border of the
granodioritic-oligoclase granitic massif consists of a more basic rock which,
collar-like, is closely associated with the granodiorite massif. The relation-
ships of the different massifs are seen from the necks connecting them . At
the intrusive contacts it is seen that the gabbro-dioritic rocks follow the
schists conformably, while veins of the more basic, granodioritic and granitic
rocks penetrate them, although regionally they are conformable . These
veins, dominately oligoclase, are a pale grey color .

The texture of the gabbro-dioritic rocks is usually more or less ophitic,
and they pass into ophitic, coarse plagioclase porphyrites forming coherent
massifs with them . No differences of age can be noted between the gabbro-
diorites and ophitic plagioclase porphyrites . Sometimes they join each other
by means of breccia-like contacts, but the major part of these breccias are
apparently tectonic and no age differences can be detected between the
alternating brecciating and brecciated rocks . The conclusion seems evident,
that coarse plagioclase porphyrites and gabbro-diorites are results of the same
magma and were crystallized under slightly different conditions . In addition
to that, the uralite and plagioclase porphyrites are seen to pass into coarsely
ophitic plagioclase porphyrite without any sharp contacts .

Associated with the gabbro-diorites are ultrabasic occurrences. Far
advanced serpentinization is observed in their mineral composition .

Structurally peculiar tectonic intrusive breccias occur particularly in
the borders of the quartz-granodioritic massifs and between them, in the
Alavieska region. They seem to have originated in the contact zones between
the intrusive quartz-granodiorite and schists . Fragments of widely different
types of schist » swim» in the brecciating oligoclase-rich material (Figs . 12-
13) . Among them relics of ultrabasic and sometimes of gabbro-like rocks are
observed. The brecciating material seldom was able to assimilate much of the
schist fragments, which are angular and sharp edged . In places they, how-
ever, seem rounded, and alteration rims may also occur, especially around the
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ultrabasic fragments . The brecciating oligoclase-rich material usually con-
tains garnet. Weak ore mineralizations are often associated with these
breccias .

Even-grained microcline granite is fairly rare particularly in the Yli-
vieska-Himanka zone. It is true that reddish even-grained microcline
granite outcrops are met with here and there S of Kalajoki, but do not occur
in larger areas . They are, from the regional point of view, more dike-like .
Microcline is predominating in their mineral composition . Dark constituents
are scarce and the amount of quartz varies considerably . These granites are
observed to cut everywhere schists and gabbro-diorites as well as grano-
dioritic-oligoclase granitic rocks .

Orientated porphyry granite with big microcline phenocrysts appears
in a large area in Kalajoki . It occurs in diverse surroundings, cutting schists
and brecciating other intrusive rocks, except the microcline granite . The
well known porphyritic microcline granodiorite as Makinen (1916) called it,
is a typical member of this group . Its textures show both in the interstices
and in phenocrysts relics of seemingly corroded plagioclase .The most common
dark constituent is biotite, and in places hornblende also occurs . The amount
of microcline phenocrysts varies proportionally when compared with
the original material, which nearly always is texturally orientated and grano-
diorite-like . The visible impression of the rock is close to a hybride between
granodiorite and microcline granite .

E of Oulainen, principally within the map sheet of Haapavesi, there
are svenitic and unakitic rocks rich in albite in large areas mainly occupied
by microcline granite . Microcline granite is mainly a microcline-quartz
rock with the slightest possible amount of dark constituents . Hematite or
magnetite may occur as common dark minerals . Syenitic rocks often contain
hematite, whereas quartz also is more abundant than in the unakite proper,
of which albite-epidote-chlorite and scarce quartz are typical . In places
hornblende is seen in the albite-rich varieties, and then few other (lark
constituents occur . The rocks predominated by albite or by microcline seem to
blend with each other, even in the same outcrop . Their contacts are indistinct,
and quite often the border is not observed without a closer scrutiny . The
rocks predominated by Na and K seem to be contemporaneous to their
origin. In Himanka and Lohtaja, microcline pegmatites are met with as
narrow zones. They form veined gneisses with schists and are conformable
to them . Some of them contain muscovite, often as sun-like clusters . This form
is probably the pseudomorph of some earlier mineral, presumably sillimai .ite .
Pegmatite dikes with quartz cores are abundantly met with in Kalajoki .
Microcline aplite dikes cut all other rocks .

In the eastern part of the area on the Haapavesi map sheet, diabase-
like dikes are met with in places, cutting microcline-rich granites .



TECTONICS AND STRATIGRAPHY

The tectonic-stratigraphical investigation proper will be published as a
separate paper . Therefore only some aspects are treated in this connection .

Bedding is encountered in the sedimentogeneous rocks of all schist zones .
The beds in the western part of the area generally dip steeply to the E and
the dip is less than 60° only in the Ylivieska conglomerate . III the schist
field of Kangas Oulainen nearly horizontal bedding is seen . The wide lateral
extent of the volcanogeneous schists (porphyrites) is evidence of the gently
sloping bedding. Bedding occurs as laminar and cross bedding . The graded-
and cross-bedding and even the pillow lavas of Kannus often indicate the
base of the formation .

Schistocity of the sedimentogeneous rocks usually is conformable with
the bedding, but a radically deviating transversal schistocity is also seen in
places . Such a place is e .g. N of the gabbro massif of Ylivieska, where schis-

tocity is nearly perpendicular to the bedding . Also in the same schist zone
at Alavieska, strong transversal schistocity is present .

The direction of the fold axis can seldom be measured from the fold
itself . Therefore it would be risky to attempt to foretell its inclination too
accurately . If the extensive length of the schist beds is taken into consider-
ation in those schist zones where the dips are steep, as in the middle of the
Himanka schist zone where the volcanogeneous bed is tens of kilometres in
length but less than 0.5 km thick, no conclusion other than the very gentle
sloping nature of the principal fold axis can be drawn .

A number of joint stereograms of the area were compiled . They were
mainly made on the plutonic rock bodies . A good agreement of their maxima
and fracture observations from the aerial photographs is evident . The in-
cluded stereograms are numbered and marked on the structural map which
was constructed on the basis of the aerial photographs (Fig . 14) .

By following the contacts of the supracrustal and infracrustal rocks, it
was noted that all quartz- and granodiorites and granites cut schistose rocks .
Contacts of gabbro-diorites and ultrabasic rocks against schists are poorly
exposed. Basic and ultrabasic plutonics seem, however, to be conformable
with the schists . The mutual relations between the infracrustal rocks were
discussed earlier . It is worth while mentioning here that neither gabbro,
diorite, nor ultrabasics are ever seen to cut a more acid plutonic . Transitions
between all these rock types are gradual . Potassium granites migmatitize
granodiorites. Contacts between the pegmatites, which are conformable
with the schists, and other plutonics are not visible . These pegmatites form
veined gneisses with schists, whereas quartz and granodiorite bodies form
breccias. On the other hand, there are ophitic features in the gabbros ; and
basic uralite porphyrites gradually pass into this rock type .

4 7
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The supracrustal complex is consequently the oldest one . Its basement
has not been found . Plutonics may follow the following age succession :
ultrabasic rocks, gabbro-diorites, granites, unakites, granitic dike rocks,
and the diabase dikes of Haapavesi . According to Saksela (1932, 1933, 1935)
the pegmatite granites of Himanka were synkinematic and hence older than
other potassium-rich occurrences . They are not seen to cut plutonic rocks .

Taulukko 2. Kalajoki-Ylivieska-Haapavesi-karttalehtialueen
kivien kemiallisia koostumuksia

Table 2 . Chemical compositions of rocks

1 . Uraliittiporfyriitti, Uralite porphyrite, Merijarvi, Anal. P . Ojanpera .
2 . Plagioklaasiporfyriitti, Plagioclase porphyrite, Ylivieska, Anal. P. Ojanpera .
3 . Hapan tuffiitti, Acid tuf fite, Hanhipera, Oulainen, Anal . A. Heikkinen.
4 . Maasalpapitoinen kiilleliuske, Feldspar bearing mica schist, Mutkalampi, Kannus, Anal .

P.Ojanpera .
5 . Grauvakkaliuske, Graywacke schist, Kahtava, Alavieska, Anal . A. Heikkinen .
6 . Kvartsi-maasalpaliuske, Quartz-feldspar schist, Mutkalampi, Kannus, Anal. P. Ojanpera .

1 2 3 4 5 6

Si02	 47,66 52,06 72,92 65,05 65,42 71,41
Ti02	 0,97 1,22 0,23 0,76 0,7 0,45
A120 3	 15,01 18,55 14,0 16,58 15,2 15,10
Fe203	 2,41 2,79 0,49 0,67 1,46 0,43
FeO	 9,66 7,72 1,81 5,10 3,29 2,35
MnO	 0,23 0,17 0,02 0,07 0,06 0,05
MgO	 6,46 3,28 0,96 3,37 2,92 1,07
CaO	 9,09 8,00 1,39 1,78 3,52 2,79
11;a 20	 2,77 3,40 3,32 3,12 3,70 3,25
K 20	 1,30 1,38 4,02 3,28 2,13 1,90
P 2O 5	 0,39 0,38 0,03 0,19 0,19 0,15
CO2	 2,o1 0,00 0,00 - -
H2O	 1,68 1,28 0,69 1,o 0,80 1,09
H20	 0,12 0,11 0,04 0,11 0,03 1,18

99,76 100,34 99,92 101,08 99,42 101,22
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alueelta maarattyja kivien ominaispainoja
Maaraykset tehnyt Reijo Niemela

Hornblendiitti ; Yrttilampi, Ylivieska	 3,15
Sarvivalkegabro ; PerkkiO, Kalajoki	 3,oo
Karkearakeinen ofiittinen plagioklaasiporfyriitti ; Ylivieska . . . . 2,99
Gabro; Yrttilampi, Ylivieska	 2,99
Plagioklaasiporfyriitti ; Ylivieska	 2,94
Gabro; Tynka, Kalajoki	 2,94
Gabrodioriitti; Ylivieska	 2,88
Gabrodioriitti; Rautio	 2,88
Gabrodioriitti; Alavieska	 2,87
Sarvivalkeporfyriitti ; Ylivieska	 2,82
Kiilleliuske ; Mutkalampi, Kannus	 2,80
Kiilleliuske ; Himanka	 2,79
Dioriitti ; Tynka, Kalajoki	 2,78
Kvartsidioriitti ; Tynka, Kalajoki	 2,75
Kvartsidioriitti ; Kalajoki	 2,73
Grauvakkaliuske; Himanka	 2,72
Granodioriitti ; Kurikkala, Kalajoki	 2,72
Granodioriitti ; Rahja, Kalajoki	 2,70
Oligoklaasigraniitti ; Oulainen	 2,69
Oligoklaasigraniitti; Himanka	 2,68
Unakiitti; Haapavesi	 2,67
Graniitti; Taluskyla, Alavieska	 2,66
Graniitti ; Rautio	 2,66
Graniittiporfyyri ; Kurikkala, Kalajoki	 2,66
Graniitti; Kurikkala, Kalajoki	 2,65
Kvartsi-maasalpaliuske (leptiitti) ; Ylivieska	 2,64
Apliittigraniitti : Ylivieska	 2,64
Kaligraniitti ; Ylivieska	 2,62
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