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The area covered by the Haukivuori and Pieksamaki Pre-Quaternary map-sheets is
located in South Savo between Pieksamaki and Mikkeli . Geologically, the area is considered
to form part of the so-called Savo schist belt of the Svecofennian domain, which is limited
in the west by the Central Finland granitoid complex, and is also influenced by the
geotectonic suture known as the Raahe-Laatokka fracture zone .

The main part of the bedrock consists of Paleoproterozoic supracrustal rocks, which
include mica schists, mica gneisses, and migmatites of turbidite origin, associated with
graphite-hearing schists, black schists, and carbonate rocks . The deposition of the turhidites
was temporarily interrupted at ca 1905 Ma by a volcanic period which fact is indicated by
the erupted volcanic rocks (presently quartz feldspar- and hornblende gneisses . pyroclastic
rocks, and amphibolites( found mainly on the eastern halves of both map-sheets . These are
connected with carbonate rocks, talc-silicate rocks, cherts . Fe-rich beds, U-P-bearing beds,
and copper and tine occurrences . Turbidites deposited after this period were more monotone
of composition than earlier . Local . small-scale volcanic activity that took place much later
can be traced as chains of mafic and ultrarnafic metav olcanics showing pillow lava structures .

The youngest among the Svecofennian metasediments of the area include grey" acke
schists and conglomerates . and associated kalium- and aluminium-rich mica schists . The
granitoid clasts of the conglomerate are 1885 Ma old . i .e . practically the same age as the
svnorogenic granitoids cutting the surrounding schists . Early Proterozoic granitoids also
form a considerable part of the bedrock . Among the granitoids, the gneissose tonalite from
the Jappila-Virtasalmi block represents the earliest age group of 1903 Ma . The younger
synorogenic granitoids include mainly tonalites and less quartz diorites, granodiorites, and
porphyric granites . The zircon-age of the tonalite of the Pieksamaki batolite -1881 Ma - is
the youngest among the area's granitoids . Maf is and ultramafic rock occurrences are not
extensive .

The bedrock of the study area is intensively deformed and metamorphosed . The
metamorphism has occurred largely in intermediate or high grade amphibolite facies
conditions, but in some blocks granulite facies conditions were reached . It is possible that
the Haukivuori block with its unusually low grade of metamorphism is not in its original
environment but has been ox erthrusted to this location from the south . The bedrock and its
rock type structures are broken by fractures and faults of different ages . The most significant
fracture/fault zone is the Kolkonjarvi-lisvesi fracture/fault zone that extends obliquely
across the northeastern corner of the Pieksamaki map-sheet .

The remains of a meteorite impact crater have been discovered from under a thick layer
of soil in the [so-Naakkima area . The crater is filled with unmetamorphosed Neoproterozoic
(600- 1000 Ma) sedimentary rocks .

The Montola carbonate rock mine and the Virtasalmi copper mine have formerly
operated in the study area . The Ankele carbonate rock quarry is the only one in production
there at present . In addition, the study area is known for its various different mineral
occurrences (Cu, Zn . Ni-Cu, carbonate rock . kaolin) .

The text is in Finnish but the figure . table, and appendix texts, and the summary are in
English as well .
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Summary : Pre-Quaternary rocks of the Haukivuori and Pieksamaki map sheet areas .
Suomen geologinen kartta I : 100 000. Kallioperakarttojen selitvkset, lehdet 323/
ja 3232 . 98 sivua, 59 kuvaa,15 taulukkoa ja 3 liitetta .

Haukivuoren (3231) ja Pieksamaen (3232) kallioperakarttojen kattama alue sijaitsee
Pieksamaen ja Mikkelin valisella alueella Etela-Savossa . Geologisesti aloe luetaan svekofen-
niseen ns . Savon liuskealueeseen, joka rajautuu lannessa Keski-Suomen granitoidikomplek-
siin ja kuuluu myos Raahe-Laatokka-murtumalinjana tunnetun geotektonisen sutuurin
vaikutuspiiriin .

Paaosan kallioperasta muodostavat paleoproterotsooiset suprakrustiset kivet, joihin
kuuluu turbidiittisyntyisia kiilleliuskeita, gneisseja ja migmatiitiitteja, ja joihin liittyy
grafiittipitoisia liuskeita, mustaliuskeita ja karbonaattikivia . Turbidiittien kerrostumisen
keskeytti valilla vulkaaninen periodi (noin 1905 Ma), jolloin purkautuneita metavul-
kaniitteja (kvartsimaasalpa- ja sarvivdlkegneisseja ja pyroklastisia kiviaja amfiboliitteja)
esiintyy paaosin molempien karttalehtien alueen itapuoliskolla . Niihin Iiittyy karbonaatti-
kivia, kalkkisilikaattikivia, sertteja, Fe-rikkaita kerroksia, U-P-pitoisia kerroksia seka
kupari- ja sinkkiesiintymia . Taman periodinjalkeen kerrostuneilla turbidiiteilla oli aikai-
sempaa monotonisempi koostumus . Paljon myohemmin esiintyi uudelleen vulkaanista
toimintaa hyvin suppea-alaisesti, ja tasty todisteena ovat ketjumaisesti esiintyvat tyynylaava-
rakenteiset emaksisetja ultraemaksiset metavulkaniitit . Alueen svekofennisten metasedi-
menttien nuorimpiin kuuluvat grauvakkaliuskeet ja konglomeraatit ja niihin liittyvat kali-
ja aluminium-rikkaat kiilleliuskeet . Konglomeraatin granitoidipallot ovat 1885 Ma ikaisia
eli kaytannossa samanikaisia kuin ymparoivia liuskeita lavistavat synorogeeniset granitoi-
dit . Huomattavan osan kallioperasta valtaavat myos varhaisproterotsooiset granitoidit .
GranitoidienjoukossaJappila-Virtasalmen lohkon gneisssimainentonaliitti edustaa varhai-
sinta 1903 Ma :n ikaista ryhmaa . Nuorempiin synorogeenisiin granitoideihin kuuluu paa-
osin tonaliittejaja vahemman kvartsidioriitteja, granodioriittejaja porfyyrisia graniitteja .
Pieksamaen batoliitin tonaliitin ika 1881 Ma on alueen nuorin granitoideista saatu zirkoni-
ika . Emaksisten ja ultraemaksisten syvakivien esiintymat ovat pienialaisia .

Tutkimusalueen kalliopera on intensiivisesti deformoitunutta ja metamorfoitunutta .
Metamorfoosi on tapahtunut suurelta osin keskiasteen tai korkean asteen amfiboliittifasieksen
oloissa, mutta joissakin Iohkoissa saavutettiin granuliittifasieksen olosuhteet . On mahdol-
lista, etta poikkeuksellisen matalan metamorfoosiasteen omaava Haukivuoren lohko on
vieraassa ymparistossaja on siirtynyt paikoilleen ylityotyontymalla etelasta . Kallioperaaja
sen kivilajirakenteita rikkovat eri-ikaiset ruhjeet ja siirrokset . Naista merkittavin on
Kolkonjarven- lisveden ruhje/siirrosvyohyke, joka kulkee vinosti Pieksamaen kartta-
alueen koillisnurkan poikki .

Iso-Naakkiman alueelta, paksun maapeitteen alta on loydetty meteoriittitormayskraat-
terinjaannokset . Kraatterin taytteena on metamorfoitumattomia neoproterotsooisia (600-
1000 Ma) sedimenttikivia .

Tutkimusalueella on toiminut aikoinaan Montolan karbonaattikivikaivos ja Virtasal-
men kuparikaivos . Tally hetkella tuotannossa on vain Ankeleen karbonaattikivilouhos .
Tutkimusalue on lisiiksi tunnettu useista erilaisista malmiaiheistaan (Cu, Zn . Ni-Cu .
karbonaattikivet, kaoliini) .

Teksti on suomeksi ja kuva- . taulukko-ja liitetekstit seka yhtcenveto myos englannik-
si .

Asiasanat (Fingeo-sanasto . GTK) : aluegeologia, karttaselityksct, kalliopera, metamorfiset
kivet, syvakivet, mineraalikoostumus, kemiallinen koostumus, mineraalivarat . proterotsoo-
inen, paleoproterotsooinen, Haukivuori, Pieksamaki, Suomi
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Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000. lehdet 3231 ja 3232
Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kalliopera

JOHDANTO

Haukivuoren kallioperakartta (Pekkarinen & Hyvarinen 1984) kasittaa Suo-
men kantakartaston lehden 3231 alueen ja Pieksamaen kallioperakartta (Vorma
1971) kantakartaston Iehden 3232 alueen. Lehden 3231 alueeseen kuuluu laajoja
osia Haukivuoren, Virtasalmen ja Juvan pitajista seka reuna-alueita Joroisten ja
Kangasniemen pitajista ja Mikkelin kaupungista . Lehden 3232 alueeseen kuuluu
puolet Pieksamaen mlk :n pitajista, sen sisaan jaav5 Pieksamaen kaupunki,
puolikkaat Virtasalmen, Joroisten ja Jappilin pitajista seka reuna-alueita Hauki-
vuoren ja Leppavirran pitajista ja Varkauden kaupungista . Haukivuoren ja Piek-
samaen lehdet kuuluvat I : 400 000-mittakaavaisella Suomen geologisella yleis-
kartalla Pieksamaen lehden pohjoisreunaa Iukuunottamatta vuorilajikartta C2
(Mikkeli)-alueeseen. Tama yleiskartta julkaistiin vuonna 1900 ja sen Benj .
Frosteruksen kirjoittama selitys vuonna 1903 . Pieksamaen lehden pohjoinen
reunakaistale kuuluu 1 : 400 000-mittakaavaisella Suomen geologisella yleis-
kartalla kivilajikartta C3 (Kuopio)-alueeseen . Wilkmanin laatima kivilajikartta
julkaistiin vuonna 1935 ja hanen kirjoittamansa kartan selitys vuonna 1938 .

Mikkelin geologisella yleiskartalla Haukivuoren-Pieksamaen seutua luon-
nehtii laaja, lihes luode-kaakkoinen kiilleliuskemaisten kiillegneissien ja kiille-
gneissien valtaama alue, jota muutamat granitoidialueet rikkovat . Yleiskartalla
on kuvattu lisiksi sarvivalkegneisseji ja sarvivalkeliuskeita (amfiboliitteja)
Naaringin ja Vuorenmaan valisella vyohykkeella, Kaitaisissa ja Sysman ja Rummu-
kan valisella vyohykkeella . Lukuisat pienet karbonaattikiviesiintymat olivat jo
silloin tunnettuja, kuten esim . Ankeleen esiintyma. Myos Hepojarven konglo-
meraatti on ollut tiedossa . Frosterus (1903) lukee em . liuskeet silloisen jaottelun
mukaan ainakin osaksi vanhempaan, prebotniseen ryhmaan . Laajin yleiskartalla
esitetty granitoidialue alkaa Kantalasta ja jatkuu Virtasalmen ja Sysmajirven
kautta Syvansin itapuolelle ja muodostaa bumerangimaisen kuvion . Myos Piek-
samaen granitoidialue on kuvattu, samoin pienempia alueita Naaringissa ja
Pajulassa . Granitoidit ovat Frosteruksen mukaan Pieksamaen granitoidialueen
lounaisnurkkaa lukuunottamatta vanhempaan ryhmaan kuuluvia, prebotnisia .
Pieksamaen (3232) lehden pohjoisin reunakaista . joka kuuluu 1 : 400 000-
mittakaavaisen kivilajikartan C3 (Kuopio) etelireunaan on Wilkmanin (1938)
laatimassa selostuksessa jaanyt hyvin vahalle kuvaukselle .

Myohempien tutkimusten kohteena ovat olleet mm . karbonaattikiviesiintymat
ja niiden lahiymparisto, kuten Montola, jossa toiminta lahti kayntiin ensin
avolouksena ja sitten siirryttiin maanalaisen louhintaan (Eskola 1919, Metzger
1954) . Kaivos lopetti toimintansa vuonna 1976 .

Viela 1950-luvullakin kokonaiskasitys kyseisten karttalehtien geologiasta oli
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Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset I : 100 000, Iehdet 3231 ja 3232
Laiu-i PeXX u--i'uw

varsin hatara, joskin tietyilta pikkualueilta JuvalIa, Virtasalmella ja Pieksamaen
mlk :ssa oli saatu lisatietoa malmitutkimuksista, joita silloisen geologisen tutki-
muslaitoksen (GTL/ myohemmin Geologian tutkimuskeskus - GTK) malmiosasto
of i tehnyt kupari-ja nikkelipitoisten irtolohkareiden emakallioidenjaljittamiseksi .

1960-luvun alussa vuoden 1961 malminetsintakilpailussa loydetyt kupari-
rikkaat granaattikarsilohkareet antoivat sysayksen GTL :n malmiosaston uudelle
geologisen tutkimuksen aallolle . Ongelmallista vuonna 1962-1963 aloitetuille
tutkimuksille oli malminetsinnan tarpeisiin sopivien geologisten karttojen puute,
ja siksi laajoja alueita jouduttiin ensin kartoittamaan tutkimusten pohjaksi .
Merkkipaaluna naissa tutkimuksissa voidaan pitaa kupariesiintyman loytymista
vuonna 1964 Virtasalmen Hallimnaen kylan etelaosasta, paikasta,joka tutkimus-
vaiheessa sai nimen "Karsikumpu" . Esiintyma tutkittiin ja se luovutettiin 1966
Outokumpu Oy :llejatkotoimenpiteita varten . Kaivostoiminta alkoi viela samana
vuonna ja paattyi vuonna 1983 .

Kupariesiintyman loytyminen rohkaisi jatkamaan malmitutkimuksia 1960-
luvun puolivalin jalkeen ja 1970-luvun alussa ymparoiville alueille . Tahtaimena
ei ollut ainoastaan loytaa Karsikumpu-tyyppisia kupariesiintymia, vaan myos
selvittaa monien nikkeli-, sinkki- ja uraanipitoisten lohkareiden lahtokohta . Eri
malmiaiheiden tutkimuksiin liittyen Haukivuoren lehden systemaattinen kallio-
perakartoitus malminetsinnan tarpeisiin tehtiin L . Hyvarisen johdolla vuosina
1963-1972 . Maanpintageofysikaalisia mittauksia, moreenigeokemiallisia ja
kairaustuloksia, kaytettiin suuressa maarin geologisten karttojen laatimisessa .
Malminetsintatoita ja tuloksia on yksityiskohtaisesti selostettu lahdeluettolossa
mainituissa raporteissa ja L . Hyvarisen (1964) erikoistutkimuksessa . Kenttatyon
tehneet henkilotja heidan kartoitusalueensa on esitetty kuvassa 1 . L. Pekkarinen
ja L. Hyvarinen kokosivat kartoitustuloksista GTL:n kallioperaosaston toivo-
muksesta Haukivuoren (3231) kartta-alueelta 1 : 100 000-mittakaavaisen kallio-
perakartan . Muutamien taydennysten jalkeen se julkaistiin vuonna 1984 .

Kenttatutkimukset Pieksamaen (3232) 1 : 100 000-mittakaavaista kalliopera-
karttaa varten aloitettiin kallioperaosaston toimesta 1962 ja ne saatiin paatokseen
1968 . Kyseinen kartta-alue oli valittu kartoituskohteeksi myos malminetsinnallisia
nakokohtia silmallapitaen . A .Vorman johdolla suoritettujen kartoitustoihin osal-
listuneiden henkiloiden kartoittamat alueet on esitetty kuvassa 2 . Kartoitusten
aikana malmiosaston suorittamat malmitutkimukset ulottuivat osin myos Pieksa-
maen kartta-alueelle mm . Virtasalmen pohjoispuolelle, Laanajarven alueelle ja
Nykalan pohjoispuolelle, ja niiden tulokset olivat kartoittajien kaytettavissa .
A .Vonnan kokoama Pieksamaen (3232) kallioperakarttajulkaistiin vuonna 1971 .

Kummastakaan kallioperakartasta ei ole ollut tahan saakka selitysta . Kun
taman tekija oli jaanyt syksyll i 1998 pois Outokumpu Oy :n malminetsinnan
palveluksesta, hanelle ehdotettiin karttalehtiseloskirjan kokoamista Haukivuoren
(3231 ) ja Pieksamaen (3232) karttalehdista . Tehtavasta sovittiin GTK :n kanssa
kevaalla 1999 . Koska nama kaksi lehtea ovat geologisesti monessa suhteessa
hyvin samanluonteiset . niiden selityksetjulkaistaan yhdessa .

Selityksen laatimisen alkuvaiheessa, kevaalla 1999 kavi ilmi, etta sailynyt
vanha kartoitusaineisto oli hieman puutteellista karttalehtiselostyota silmallapi-
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Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehdet 3231 ja 3232
Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kalliopera

Kuva 1 . Eri henkiloiden kartoittamat alueet Haukivuoren karttalehdella .
Fig 1. Areas of the Haukivuori map-sheet mapped by different persons .
1 . S . Kielosto 1971, 2 . J. Paananen 1967, L . J . Pekkarinen 1968, A . Liuskallio 1968-1969, S .
Kielosto 1972, 3 . E. Lyytikainen 1964, E . Lindberg 1969, S . Kielosto 1971, 4 . J . Paananen 1967
& L. J . Pekkarinen 1967, 5 . L . J . Pekkarinen 1967, 1972, 6 . S. Kielosto 1972 & L . J . Pekkarinen
1972, 7 . L. J . Pekkarinen 1967-1968 & Y . Autere 1968, 8 . H . Appelqvist 1966, 9 . L . J . Pekkarinen
1967-1968, A . Liuskallio 1970 ja S . Kielosto 1972, 10 . S . Kielosto 1972, 11 . A . Liuskallio 1967,
1969-1970 , Y. Autere 1968, S . Kielosto 1971, 12 . A. Liuskallio 1967, 1969-1970, M . Niemela
1967-1968, S . Kielosto 1970, 1972, 13 . H . Appelqvist 1966 & V . Helppi 1969, 14. L. Hyvarinen
ym. 1964-1966, 15 . H. Appelqvist 1967, A . Liuskallio 1970, H. Karvonen 1970, 16 . E . Lindberg
1970, A . Liuskallio 1970, H . Karvonen 1970, L . J. Pekkarinen 1970, 17 . H. Appelqvist 1968,
S . Kielosto 1970, H . Karvonen 1970, 18 . L . J . Pekkarinen 1963, 1969, A. Liuskallio 1969-1970,
H. Karvonen 1969, S . Kielosto 1970, 1972, 19 . K. Rieck 1963, H . Karvonen 1969, S . Kielosto
1970, 20 . L. Hyvarinen 1962-1963, V . Helppi 1962-1963, 1974, L . J . Pekkarinen 1963, 1968,
H. Karvonen 1969 .

Kuva 2 . Eri henkiloiden kartoittamat alueet Pieksamaen karttalehdella .
Fig 2. Areas of the Pieksamaki map-sheet mapped by different persons.
1 . J . Paananen 1967, L . J . Pekkarinen 1967, 2 . P. Wasenius 1964, 3 . P. Wasenius 1965, 4 . A .
Vorma 1963, 1967, P . Wasenius 1965, K. Hokkanen 1967, 5 . K. Hokkanen 1967, 6 . K . Virta-
kainen 1967, 7 . A. Vorma 1964, 8 . L . Carlson 1968, 9 . K. Virtakainen 1963, 10 . M. Kontio 1968,
11 . K. Virtakainen 1962, 12 . K. Virtakainen 1964, 13 . K . Virtakainen 1964, H . Appelqvist 1966,
14 . T. Karppanen 1963, 15 . K. Virtakainen 1965, 16 . A. Vorma 1963-1967, 17 . A . Vorma 1963,
L. Carlson 1968, 18 . A. Vorma 1963, K . Virtakainen 1963, 19 . K. Virtakainen 1966 .
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Suomen geologinen kartta . Kallioperakarttgjen se Iitykset 1 : 100 000, Iehdet 3231 ja 3232
L uiri PekXoriiaen

taen, mutta se oil taydennettavissa uudemmilla tutkimuksilla . Tallaisista tutki-
muksista mainittakoon GTK :n nikkeli-, sinkki- ja kaoliinitutkimukset seka Outo-
kumpu Oy :n Malminetsinnan kupari- ja nikkeliaihetutkimukset . Kaoliinitut-
kimusten yhteydessa oli paasty Ison-Naakkiman meteoriittitormayskraatterin
jaljille . Kyseisia malminetsintatoita ja tuloksia on yksityiskohtaisesti selostettu
lahdeluettelossa mainituissa raporteissa ja opinnaytteissa seka erikoistutkimuk-
sissa . Erikoistutkimuksista mainittakoon Elon ym . (1993) meteoriittitormayskraat-
teria, H . Makkosen (1996) nikkeliesiintymia, O . Sarapaan (1996) kaoliiniesiin-
tymia ja K . Korsman ym . (1988) metarnorfoosia koskevat tutkimukset .

Karttalehtiselitysalueella on monia avainalueita, joiden geologian tarkistami-
nen, sainoin kuin lisanaytteiden otto ja tiettyjen kohteiden valokuvaaminen
vaativat kenttakaynteja . Kesan-syksyn 1999 aikana toteutettiin kuusi tarkistus-
matkaa . Kenttakayntien aikana sain ansiokasta avustusta ja opastusta A . Makelalta
ja J. Kousalta (GTK) seka L . Grundstromilta (Outokumpu Oy) ja J . Perttulalta
(Saxo Oy) .

Kenttakaynnit ja tutusturninen uudempaan tutkimusaineistoon osoitti, etta
karttalehtiselostuksen tueksi oil tarpeen laatia aikaisempien kallioperakarttojen
pohjalta Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueet kasittava, yhtenaistetty I : 100
000-mittakaavainen geologinen kartta, joka esitetaan taman selostuksen liittee-
na .

Suurena apuna kartan muokkauksessa ovat olleet GTK :n Vali-Suomen alue-
toirniston kuvalaboratoriossa matalalentogeofysiikasta (magn ., sahk . & sateily)
ja alueellisista painovoimamittauksista prosessoidut kartat ja niiden yhdistelmdt .
Tarkoituksena on ollut saada aikaan geologinen kartta, joka aikaisempaa parem-
min on sopusoinnussa geofysikaalisten mittaustulosten kanssa (kuva 3) .

Seka Haukivuoren etta Pieksamaen alkuperaisten kallioperakarttojen puhtaak-
sipiirto on Anni Vuoren kasialaa . Mn on myos digitoinut taman Iiitekartan
kivilajirajojen muutokset ja hoitanut kartan viimeistelyn, kuten myos selityksessa
esitetyt piirroskartat . Mikrokuvat on ottanut J . Vanne digitaalitekniikkaa kaytta-
en, maastokuvat ovat paaosin A . Makeldn ottamia, loput J . Kousan ja tekijan
ottamia .

Karttalehtiselostuksessa esitetaan 54 kemiallista analyysia . Naista 43 on
uudempia analyyseja, jotka on analysoitu vuonna 1999 GTK :n kemian laborato-
riossa Otaniemessa, 10 analyysia on vanhempaa perua, ja karbonaattikivianalyysit
on saatu J . Perttulalta (Saxo Oy) . Selostuksessa esitetaan 97 naytteen mineraali-
koostumus . Suurelta osin mineraalikoostumusmaaritykset ovat vanhempaa pe-
rua, mutta niiden lisaksi J. Eskelinen on tehnyt 23 uutta maaritysta, paaosin
vuoden 1999 naytteista .

Aikaisemmin Haukivuoren-Pieksamaen kartta-alueelta on julkaistu kaksi radio-
metrista ianmaaritysta . Tassa selityksessa esitetaan yksi uusi radiometrinen
ianmaaritys, joka on tehty GTK :n isotooppigeologian laboratoriossa Otaniemes-
sa Pieksamaen granitoidibatoliitin kivinaytteesta .

Taman selostuskirjan liitteena olevan 1 : 100 000-mittakaavaisen litologisen
kartan tarkoituksena on taydentaa aikaisemmin julkaistuja alkuperaisia 1 : 100 000-
mittakaavaisia kallioperakarttoja . Lukijan on kuitenkin syyta kayttaa tata selostus-
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Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kalliopera

Kuva 3. Yksinkertaistetun geologisen kartan ja lounaasta vinovalaistun aeromagneettisen kar-
tan yhdistelma Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueelta .
Fig . 3 . Combination of a geological map and the an aeromagnetic map of the Haukivuori and
Pieksamaki map-sheet areas shaded from the southwest.
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to lukiessaan rinta rinnan seka alkuperaisia kallioperakarttoja etta liitekarttaa,
silly mm . tektoniset merkit puuttuvat uudesta kartasta . Uudessa kartassa esitetaan
litologian lisaksi niiden naytteiden ottopaikat, joista on tehty kemiallinen analyy-
si ja/tai mineraalikoostumusmaaritys seka merkittavimmat mineralisaatiot ja
murrokset/siirrokset .

Koska selitysalueen kivilajien ikajarjestys tai stratigrafia on monessa suhtees-
sa viela kiistanalainen mm . alueen intensiivisen deformaation, metamorfoosias-
teen vaihtelun ja paljastumien niukkuuden vuoksi, niin eri kivilajit kuvataan
ryhmiteltyna syntytavan mukaan eika oletetussa ikajarjestyksessa . Ensiksi kuva-
taan pintakivilajit alkaen selvista metasedimenteista ja edetaan kiviin, joista osa
on viela sedimenttisyntyisia mutta valtaosa jo vulkaanisperaisia, ja paadytaan
selviin metavulkaniitteihin . Niista jatketaan syvakivien kuvauksellajarjestykses-
sa ultraemaksiset, emaksiset ja intermediaariset syvakivet ja paadytaan granitoi-
deihin . Taman jalkeen kasitellaan selitysalueen juonikivet seka meteoriittitormays-
kraatterin kivet .

Haluan erityisesti kiittaa J . Kousaa, J . Vannetta, A .Vuorta, M . Larronmaata ja
T . Murajaa selityksen liitekartan ja sen kartakkeiden ja valokuvien tyostamisesta
painokuntoon, unohtamatta A . Makelaa, joka avusti naytteenotossa ja valokuva-
uksessa . T . Koistinen, E . Luukkonen ja J . Kousa ovat lukeneet kasikirjoituksen,
ja heilta olen saanut rakentavia neuvoja ja ohjeita tata selityskirjaa muokatessani .
Kielenkaantaja Sari Baer on kaantanytenglanninkielisettiivistelma- ja yhteenveto-
tekstiosat . Esitan kaikille tyohon osallistuneille ja siina avustaneille parhaat
kiitokseni .

PINNANMUODOSTUS JA PALJASTUMAOLOSUHTEET

Etela-Savoon kuuluva Haukivuoren-Pieksamaen kartta-alue (323 1-3232) on
paaosin metsien peittamaa aluetta, siella taalla on pikku peltoja ja vain muutamia
Iaajempia peltoaukeita . Maisemaa luonnehtivat lukuisat lahes luode-kaakkoiset
drumliinit, joita maastossa pystyy seuraamaan jopa 3-4 km . Drumliinien suunta
on sama kuin jaatikon yleisin kuljetussuunta, ja tata seikkaa on voitu kayttaa
hyvaksi jaljitettaessa malmilohkareita . Tyypillisen drum] iinimaiseman piirteet
ovat hairiintyneet muutamien harjualueiden, suoalueiden ja suurten jarvialueiden
kohdalla . Kartta-alueella on runsaasti jarvia, ja ne kOsittavat noin 1/4-osan
kartta-alueesta. Jarvista suurimmat ovat Kyyvesi, Maavesi, Syvansi, Sysma,
Pieksajarvi ja Kangasjarvi .

Kalliopaijastumia on valtaosalla selitysaluetta melkein riittavasti normaalia
kallioperakartoitusta silmallapitaen . Myos jarvialueilla kartoitustulos on yleensa
luotettava, silly jarvien aariviivat ovat mutkittelevia ja saaria on runsaasti .
Kaikkein laajin huonosti paljastunut alue Haukivuoren kartta-alueella on Kyyveden
ja Nevajarven valialue ja Pieksamaen kartta-alueella lahes vastaavan kokoinen
alue Iso-Naakkiman ja Naarajarven valilla . Kyseisilla alueilla on paljon soitaja
viimeksi mainitun alueen pohjoispaassa harjumuodostumia .
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Pieksamaen lehden koillisnurkassa on paikannettu useita rinnakkaisia
murroksia, jotka Iiittyvat ns . Kolkonjarvi-Iisvesi-murros/siirrosvyohykkeeseen .
Sen lounaislaitaan kuuluva murros kulkee likipitaen Sysman itarannan ja Syvansin
lansirannan kautta. Taman murroksen sijainti nakyy hyvin myos geofysikaalisilla
(magn ., sahk . ja painovoima) kartoilla (vrt . kuva 3) . Murroksen koillispuolelle
jay 3-5 km levea huonosti paljastunut vyohyke, ilmeisesti paaosin liuskeita .
Murrosten kohdalla on usein kapeita laaksoja, lampia ja lahtia, ja niiden
lahipaljastumissa myloniitit ovat tavallisia . Jotkut murrokset ovat samalla
siirroksia, ja siita merkkina on jyrkka muutos geologiassa . Tarkeimmat kartta-
alueen murrokset/siirrokset on esitettyna taman selityksen liitekartalla .

KALLIOPERAN PAAPIIRTEET

Haukivuoren-Pieksamaen selitysalueen paleoproterotsooiset svekofennialaiset
liuskeet, gneissitja migmatiitit kuuluvat osana Savon liuskealueeseen,jokatylly
kohtaa sivuaa Keski-Suomen granitoidikompleksia . "Suomen Kalliopera 3000
vuosimiljoonaa" kirjassa kyseinen alue on luettu ns . Saimaan liuskealueeseen
(Kahkonen 1998) . Liuskeiden yleiskulku, joka Mikkelin (3142) kartta-alueella
on likimain etelasta pohjoiseen (Simonen & Niemela 1980, Simonen 1982), on
kaantynyt Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueilla pohjoisesta lievasti luotee-
seen, mutta se on jonkin verran hairiintynyt isojen syvdkivimassojen ymparilla .

Sedimenttisyntyiset kiillegneissit kattavat valtaosan (noin 60 %) kummankin
karttalehden alueesta . Ne ovat usein granaatti-, kordieriitti-ja sillimaniittipitoisia,
ja suonittuminen on yleistd . Laajin suonittumattomien kiillegneissien vyohyke
kulkee Kyyveden ja Kangasjarven valista ja jatkuu sielta joidenkin syvakivi-
intruusioiden pilkkomana lahelle Pieksamakea . Tally vyohykkeella on myos
kiilleliuskeita, grauvakkaliuskeita ja alueen ainoa konglomeraattimuodostuma .
Kun siirrytaan talta alueelta lanteen, etelaan tai itaan, suonittuminen asteittain
lisaantyy yhta aikaa syvakivien maaran lisaantymisen kanssa. Toinen alue parem-
min sailyneita liuskeita loytyy Sysma-Syvansi-murroslinjan koillispuolelta . Kiille-
gneisseissa on tavattu amfibolittivyohykkeiden Iaheisyydessa kapeina valikerrok-
sina kvartsi-maasalpagneissia, amfiboliittia ja grafiitti- ja kiisupitoisia kerrok-
sia, kuten Montolan ymparistossa .

Kallioperakartoilla kiilleliuskeen, grauvakkaliuskeen, kiillegneissin ja suoni-
gneissin alueet on esitetty yhteisella sinisella pohjavarilla erottamalla eri tyypit
paallemerkintojen avulla . Yhteisella pohjavarilla on haluttu havainnollistaa sita,
etta suonigneissin paleosomi ei eroa olennaisesti alueen suonittumattomista
kiillegneisseista eika kiilleliuskeista . Kiilleliuskeisiin ja kiillegneisseihin liitty-
vat grafiitti- ja kiisupitoiset kerrokset ja mustaliuskevalikerrokset on osoitettu
paallemerkinnoin . Taman karttalehtiselostuksen liitteena olevassa kartassa
kiilleliuskeet, kiillegneissit ja suonigneissit on esitetty sinisella pohjavarilla,
eika eri tyyppeja ole osoitettu paallemerkinnoin . Sita vastoin grauvakkaliuskeet
on esitetty omalla harmahtavan sinisella pohjavarilla .
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Amfiboliitteja ja sarvivalkegneisseja esiintyy eniten kummankin kartta-alu-
een itapuoliskolla . Silmiinpistavin on amfiboliittijaksojen muodostama keihaan-
karjen muotoinen kuvio kartta-alueen itapuoliskolla . Sen lansihaara alkaa Narilan
tienoilta ja jatkuu Virtasalmen kirkonkyan kautta Jappilan kirkonkylaan, ja
itahaara suuntautuu sieltn Huutokosken kautta kaakkoon V iholanniemeen . Sama
kuvio on hahmoteltavissa myos magneettiselta kartalta (kuva 3) . Keihaankarki-
kuvion keskelId on granitoidien ymparoima epamaaraisen muotoinen alue sarvi-
valkegneissia ja sen kylkiaisenakiillegneissia . Lansihaaran amfiboliittien reuna-
osissa ja osittain myos itahaaran amfiboliiteissa on rautarikkaita karsikivia,
joihin Iiittyy kuparimineralisaatioita, esimerkkina Karsikummun kupariesiintyma .
Runsaasti amfiboliitteja ja sarvivalkegneisseja on myos Vuorenmaan ja Naaringin
valilln seka Kaitaisten alueella . Edella mainittujen alueiden lisaksi niitn esiintyy
pienina erillisina saarekkeina kiillegneissialueiden sisalla .

Amfiboliitti-sarvivalkeliuskeseurueeseen kuuluu melko sannnollisesti kvartsi-
maasalpagneisseja, diopsidigneisseja, karbonaattikivia ja karsia . Diopsidigneissit
ovat vaihtelevasti kiisupitoisia, ja paikoin myos fosfori- ja uraanipitoisia . Sa-
moista vyohykkeista on paikannettu kaksi pienta sinkkiesiintymaa, Mustalampi
ja Luomanen . Karttalehtiselostusalueen lukuisat karbonaattikiviesiintymat ovat
olleet taloudellisen mielenkiinnon kohteena aina viime vuosisadan alusta lahtien
(Frosterus 1903, Eskola ym. 1919) . Valitettavasti ne ovat enimmakseen vain
kapeita valikerroksia tai pikku linssejn diopsidigneisseissa ja -amfiboliiteissa,
harvemmin kiillegneisseissa . Etsintojen tuloksena on ollut kaksi merkittavaa
esiintymaa : Montola ja Ankele .

Vaikka edella mainitut amfiboliititkin voidaan suurelta osin tulkita metavulka-
niiteiksi, niin selostusalueelta ldytyy kivia, joiden vulkaaninen syntypern on
kiistaton . Haukivuoren kartta-alueella Halmelammen ja Kangasjarven valilta on
ldydetty kolme perakkaista linssin, jsissa emaksiset ja ultraemaksiset metavulka-
niitit esiintyvat rinta rinnan . Niihin liittyy seka massamaisia osia etta tyynylaavoja .
Samanlaisia kivia on tavattu myos Pieksamaen lehdella Montolan pohjoispuolel-
ta. Kyseiset kivet on tulkittu tnssa amfiboliitteja nuoremmiksi kiviksi .

Merkittavan osan selostusalueen kallioperasta kattavat myos erilaiset happa-
mat syvakivet . Intermediaarisia, emaksisia ja ultraelnnksisia syvakivia on sel-
vasti vahemman .

Laajimmat yhtenaiset granitoidialueet ovat Narila-Jappila-Viholanniemi-
amfiboliittijakson keihaankarkikuvion rajaama gneissimaisten granitoidien alue,
Pieksamaen granitoidikompleksi ja Syvansi-Kolman granitoidikompleksi seka
hajanainen Kantalan granitoidi-intruusio . Selostusalueella on runsaasti edella
mainittuja pienempia granitoidi-intruusioita, jotka ovat tunkeutuneet liuskeisiin
osittain konkordantisti, osittain myos leikaten . Granitoidi-intruusioita on va-
hemman Kangasjarven ja Iso-Naakkimaa ymparoivilla alueilla . On merkillepan-
tavaa, etta koko kartta-alueella on suhteellisen vnhan tyypillisia graniitteja .

Kasilla olevien karttalehtialueiden ultraemaksiset, emaksiset ja intermediaa-
riset syvakivet voidaan esiintymistavan perusteella jakaa karkeasti neljaan ryh-
maan : peridotiitit ja gabrot kiillegneissialueilla tai laheisten granitoidialueiden
laidoilla, hiukan liuskettuneet sarvivalkerikkaat muunnokset Narila-Jappila-
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Viholanniemi-amfiboliittijakson keihaankarkuvion rajaaman alueen sisalla,
rengasrakenteinen Harjarven noriitti-intruusio seka muutamat erilliset dioriitti-
intruusiot ja dioriittiset osueet gabrojen yhteydessa .

Selitysalueen amfiboliittien yhteydessa esiintyy usein plagioklaasi- ja
uraliittiporfyriittijuonia . Koko alueella pegmatiitti- ja apliittijuonet ovat varsin
tavallisia . Niiden lisaksi Ankeleen ja Vuorenmaan alueella on tavattu muutamia
mikrotonaliittijuonia seka yksi diabaasijuoni Haukivuoren kartta-alueen lounais-
osassa Pajulankylassa .

Pieksamaen kartta-alueella on eras geologinen harvinaisuus . Kaoliinitutki-
musten yhteydessa tehdyilla painovoimamittauksilla paikannettiin Iso-Naakkima-
jarven luoteispaasta pyorea painovoimaminimi, lapimitaltaan noin 2 km . Syva-
kairauksen perusteella rakenne on tulkittu meteoriittitormayskraatteriksi, joka
on tayttynyt myohemmin nuoremmilla sedimenttikivilla (Elo ym . 1993, Sarapaa
1996) .

Haukivuoren ja Pieksamaen lehtien kalliopera on intensiivisesti deformoitu-
nutta, paikoin tektonisesti Iohkoutunutta, ja sen metamorfoosiaste vaihtelee
suhteellisen jyrkdsti eri Iohkoissa amfiboliittifasieksesta granuliittifasiekseen .

SUPRAKRUSTISET KIVET

Kiilleliuske

Kiilleliuskeen varisavy ja muu ulkoasu vaihtelee suhteellisen vahan . Kivilaji
on yleensa melko tasaisen harmaata ja vaihtelee jonkin verran kiilteiden, varsin-
kin biotiitin maaran mukaan . Pienikin grafiittipitoisuus tummentaa savya, ja
sulfidipitoisuus aiheuttaa rapautumispinnan ruostumista .

Metamorfisten mineraalien maarasuhteiden vaihtelu kerroksittain periytyy
alkuperaisen sedimenttiaineksen kerroksellisuudesta . Ilmeisesti syotteen laatu
on ollut sedimentaation aikana vain vahan vaihteleva, silly eri kerrokset ovat nyt
metamorfoituneinakin tasaisen harmaita . Taman vuoksi kerroksellisuus nakyy
monin paikoin huonosti, parhaiten rapautumispinnoilla . Kiilleliuskeiden, kuten
myos tuonnempana kuvattavien kiillegneissien, kerrosvahvuudet vaihtelevat muu-
tamasta senttimetrista kolmeenkymmeneen senttimetriin . Kiilleliuskeen raekoko
vaihtelee, mutta on yleensa 0,1-0,3 mm (kuva 6) . Koska kiilieliuskeen yksittaisis-
sa kerroksissa on vain harvoin havaittavissa selkeasti karkea alaosa ja hieno-
rakeinen ylaosa, niin kerrosten ylapinnan suunta on vain muutamissa tapauksissa
voitu madrittaa, kuten esim . Pyhitty-jarven etelapuolelia. Pieksamaen Vangas-
jarven tienoilla kiilleliuskeisiin liittyy grauvakkaliuskemaisia osia .

Pieksamaen kartta-alueen kiilleliuskeiden mineraalikoostumus on yleensd
monotoninen, ja paamineraalit ovat kvartsi, plagioklaasi ja biotiitti, usein myos
muskoviitti . Tyyppiesimerkki Pieksamaen kartta-alueen kiilleliuskeen mineraa-
likoostumuksesta on esitetty taulukossa 2 (nro 9) ja kemiallisista koostumuksista
liitteessa I (nrot 1-3) . Kalimaasalpa on Pieksamaen alueen kiilleliuskeissa suh-
teellisen harvinaista . Paikoin kiilleliuskeessa on tavattu pienid granaattiporfyro-
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blasteja . Aksessoreina on apatiittia, zirkonia, titaniittia, turmaliinia, opaakkiaja
grafiittia. Samankaltaisia kiilleliuskeita esiintyy myos Haukivuoren kartta-alu-
een lounaisnurkan alueella (3231 O1A) .

Haukivuoren lehden Kyyveden ja Kangasjarven valisella alueella on grau-
vakkaliuskeisiin Iiittyvia kiilleliuskeita, joihin on syntynyt metamorfoosissa
runsaasti 0,5-1,0 cm :n lapimittaisia muskoviitti-sillimaniittikyhmyja . Paikoin
kyhmyissa on mukana myos andalusiittia . Tyypillista on myos kalimaasalpa, joka
esiintyy yleensa muita mineraaleja sisaansi sulkevina suurina porfyroblasteina .
Se hence syntynyt muskoviitin hajoamisen tuloksena . EdeIIa mainittujen
aksessorien lisaksi kivessa on paikoin runsaasti turmaliinia . Tyyppiesimerkki
mineraalikoostumuksesta on esitetty taulukossa I (nro 2) ja kemiallisesta koos-
tumuksesta liitteessa 1 (nro 8) .

Kiillegneissi

Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden Iaajalle levinneet kiillegneissit
ovat epahomogeenisia, voimakkaasti metamorfoituneita ja enemman tai vahem-
man suonigneissimaisia kivia . Edella kuvatut kiilleliuskeet edustanevat vain
niiden paremmin sailyneita osia . Kiillegneissit ovat ilmeisesti olleet alkuaan
turbidiitteja sek i saven- ja hiekansekaisia sedimentteja, mutta niiden alkuperai-
set rakennepiirteet ovat usein taysin tuhoutuneet voimakkaassa metamorfoosissa
(vrt . kuva 4) .

Kerrosrake nteista jaanteena havaitaan kuitenkin tummempien, kiillepitoisten
ja vaaleampien runsaasti kvartsiaja maasalpia sisaltavien kerrosten vuorottelua
seka raesuuruuden asteittaista vaihtelua . Paikoin havaitaan myos porfyblasteja
sisaltavien ja niita sisaltamattomien kerrosten vuorottelua . Pitemmalle edistyneen
uudelleenkiteytymisen vuoksi kiillegneissi on jonkin verran karkeampaa kuin
kiilleliuske (rs . 0,3-0,7mm ) . Kiillegneissien mineraalikoostumukset vaihtelevat
jyrkkien metamorfoosiasteen muutosten vuoksi melkoisesti eri alueilla (taulukot
I ja 2) . Esimerkki kiillegneissien kemiallisista koostumuksista on esitetty liit-
teessa I (nro 9) ja esimerkkeja niiden mikrorakenteista kuvissa 7 ja 8 .

Pieksamaen kartta-alueella sen lounais- ja koilliskulmaa lukuunottamatta on
laajalti suhteellisen monotonisia biotiittiplagioklaasigneisseja (taulukko 2, nrot
10-14) . Kalimaasalp5d on suhteellisen vahan, samoin muskoviittia . Pienin maarin
on granaattia porfyroblasteina . Aksessoreina on tavallisesti apatiittia, zirkonia,
titaniittia, opaakkia ja grafiittia . Samantyyppiset kivet jatkuvat Pieksamaen
kartta-alueelta Haukivuoren kartta-alueelle Kangasjarven itapuolelle ja Nevajar-
ven tienoille .

Voimakkaasti ovatmetamorfoituneita ne kiillegneissit,joiden esiintymisalue
alkaa Pieksamaen karttalehden lounaiskulmasta ja jatkuu Haukivuoren Iehden
itaosan kautta Mikkelin karttalehdelle (Simonen 1982) . Naihin kiviin on usein
muodostunut granuliittifasieksen olosuhteissa karkeita granaattirikkaita kerrok-
sia, joissa on myos harvakseltaan andalusiittia (kuva 4) . Paikoin on tavattu
kummingtoniittia (taulukko 2, nro 16) ja sarvivalketta (taulukko 1, nro 7) . Myos
suonittuminen on yleista .
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Kuva 4.Vahvasti metamorfoitunut kiillegneissi, jossa granaattirikkaita kerroksia ja andalu-
siittiporfyroblasteja . Laatta 12 cm .
Fig . 4 . Strongly metamorphosed mica gneiss with some garnet rich layers and some andalusite
porphyroblasts . Tag. 12 cm .
Haukivuori, Pohjalahti, 3232 O1A, x = 6892 .08, y = 3503 .18 (19/PW/64) .
Kuva - Photo A . Makela .

Pieksamaen kartta-alueen koillisnurkan kiillegneissit ovat huonosti paljastu-
neita, mutta niissa nayttaa esiintyvan yleisesti kordieriittia, sillimaniittia ja
paikoin grafiittia .

Haukivuoren kartta-alueen itapuoliskon kiillegneissit ovat varsin heterogee-
nisia . Niissa on granaattiporfyroblastien ohella kordieriittia ja joskus sillimaniittia
(taulukko 1, nrot 3-6) .

Suonigneissit

Kiillegneissin vaihettuminen suonigneissiksi tapahtuu suhteellisen lyhyella
matkalla .

Muutos ei ole millaan tavalla tasainen, eika myoskaan lopputulos ole homogee-
ninen, vaan suonigneissien joukossa on kiillegneissivaltaisia osa-alueita . Vai-
hettumisessa kiillegneissista suonigneissiksi kerrosrajoille kvartsisuonien yhte-
yteen alkaa erottua plagioklaasimaasalpaa ja suonien reunoille biotiittia . Loppu-
tuloksena syntyy trondhjemiittisia suonia, jotka tavallisesti seuraavat kerrosrajo-
ja (kuva 5), mutta toisinaan eroavat omille poluilleen . Suonien valiin jaava
paleosomi-kiillegneissi muuttuu asultaan raitaiseksi, mutta se ei mineraalikoos-
tumukseltaan juuri poikkea edella kuvatuista voimakkaasti metamorfoituneista
kiillegneisseista .

1 7
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Taulukko 1 . Haukivuoren karttalehtialueen liuskeiden ja gneissien mineraalikoostumuksia .
Table 1. Mineral compositions of schists and gneisses from the Haukivuori map-sheet area .

1 . Metagrauvakka - Metagreywacke (141/JP/67) .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6883 .50, y = 3513 .22 .

2 . Kiilleliuske - Mica gneiss (161JP/67) .
Haukivuori, Savonranta, 3231 05D, x = 6875 .35, y = 3518 .12 .

3 . Kiillegneissi - Mica gneiss (176/EJL/64) .
Virtasalmi, Siilinkivi, 3231 12A, x = 6883 .74, y = 3532 .23 .

4 . Kiillegneissi - Mica gneiss (R103/63,50m) .
Virtasalmi, Huuhansuo, 3231 09C, x = 6883 .25, y = 3528 .10 .

5 . Kiillegneissi - Mica gneiss (161/HA/66) .
Juva, Hirsikangas, 3231 08D, x = 6878 .99, y = 3527 .12 .

6 . Kiillegneissi - Mica gneiss (102/HA/66) .
Juva, Harjula, 3231 08D, x = 6876 .80, y = 3529 .12 .

7 . Sarvivalkepitoinen kiillegneissi - Hornblende-bearing mica gneiss (443/JPP/67) .
Haukivuori, Lapinpuro, 3231 02B, x = 6879 .52, y = 3504 .30 .

8 . Mustaliuske - Black schist (R104/81,30m) .
Virtasalmi, Rajakangas, 3231 09C, x = 6880 .87, y = 3528 .34 .
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1 2 3 4 5 6 7 8

Kvartsi - Quartz 15,4 155 15,8 24,3 33,3 38,8 14,8 28,1

Plagioklaasi - Plagioclase 26,5 35,3 26,5 393 33,1 227 50,7 13,8

Kalimaasalpa - K-feldspar 22,4 17,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1,2 20,3

Sarvivalke -Hornblende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 3,3 0,0

Biotiitti - Biotite 24,5 8,4 55,4 35,4 27,8 33,9 29,3 21,1

Muskoviitti - Muscovite 4,1 10,4 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0

Sillimaniitti - Sillimanite 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

Kordieriitti - Cordierite 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0

Andalusiitti - Andalusite 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Granaatti - Garnet 0,0 0,0 0,0 0,5 4,6 0,0 0,0 0,0

Turmaliini - Tourmaline 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

Karbonaatti - Carbonate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grafiitti - Graphite 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 6,7

Sulfidit - Sulphides 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Muut - Others 1,0 0,2 2,3 0,5 1,2 1,0 0,7 0,0

1000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehdet 3231 ja 3232
Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kalliopera

Taulukko 2 . Pieksamaen karttalehtialueen liuskeiden ja gneissien mineraalikoostumuksia .
Table 2 . Mineral compositions of schists and gneisses from the Pieksamaki map-sheet area .

9 . Kiilleliuske - Mica schist (21/KH/67) .
Pieksamaen mlk, Ala-Siili, 3232 03A, x = 6911 .34, y = 3500 .15 .

10 . Kiillegneissi - Mica gneiss (52a/KV/62) .
irtasalmi, Langelmaki, 3232 04D, x = 6898 .20, y = 3519 .20 .

11 . Kiillegneissi - Mica gneiss (9/PW/65) .
Pieksamaen m1k, Syvajarvi, 3232 02A, x = 6903 .36, y = 3504 .50 .

12 . Kiillegneissivalikerros - Mica gneiss intercalation (104c/KV/62) .
Virtasalmi, Manninsaari, 3232 07B, x = 6895 .80, y = 3522 .65 .

13 . Kiillegneissi - Mica gneiss (4/PW/64) .
Haukivuori, Polkynkyla, 3232 01C, x = 6893 .39, y = 3509 .73 .

14 . Kiillegneissi - Mica gneiss (19/PW/64) .
Haukivuori, Pohjalahti, 3232 01A, x = 6892 .10, y = 3503 .20 .

15 . Kiillegneissi - Mica gneiss (23/PW/64) .
Haukivuori, Pohjalahti, 3232 01A, x = 6891 .60, y = 3503 .36 .

16 . Kummingtoniittipitoinen kiillegneissi - Cummingtonite-bearing mica gneiss (32/PW/64) .
Haukivuori, 3232 01A, x = 6891 .69, y = 3501 .84, y = 3501 .84 .

17. Hapan valikerros kiillegneississa - Acid intercalation in mica gneiss (8a/PW/64) .
Haukivuori, Ketola 3232 01A, x = 6890 .18, y = 3504 .90 .
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9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kvartsi - Quartz 307 282 37,1 25,6 29,2 31,6 27,4 15,9 73,9
Plagioklaasi - Plagioclase 401 41,4 39,1 59,9 398 351 389 47,0 181
Kalimaasalpa- K-feldspar 0,1 3,7 0,0 0 5 0,0 0,0 112 0,0 0,0
Amfiboli - Amphibole 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 8,0 0,0
Biotiitti - Biotite 27,0 26,3 23,3 13,5 30,3 27,2 19,1 22,6 7,2

Muskoviitti - Muscovite 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2 0,0 0 0 0,0
Granaatti - Garnet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,1 4 6 0,0
Titaniitti - Titanite 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Apatiitti - Apatite 0 0 0 3 0,4 0 0 0,0 0,9 0,0 0,1 0,0
Zirkoni - Zircon 0,1 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
Grafiitti - Graphite 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
Opaakki - Opaques 0,4 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Muut - Others 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1 9 0,3 0,0 0,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehdet 3231 ja 3232
Lauri Pekkarinen

Suonigneissimuodostus nayttaa liittyvan alueelliseen geologiseen toimintaan
ja vyohykkeellisyyteen . Ilmio vaikuttaa ilman muuta hyvin laajalti kummallakin
karttalehtialueella. Siella, missy suonigneissiytyminen on voimakkainta, on run-
saasti granitoideja joko suurempina massoina tai lukuisina pikkuintruusioina .
Parhaiten tama ilmio on todettavissa Haukivuoren lehden ita-, etela- ja lansiosis-
sa seka Pieksamaen lehden lounaiskolkassa ja Pieksamaen batoliitin ymparistos-
sa. Granitoidit eivat ilmeisesti suoranaisesti ole aiheuttaneet suonittumista, silly
ne leikkaavat suonittuneita osia, mutta ilmeisesti niiden intrudoitumista edeltaa
jonkinlainen "suonittumisrintama", joka saa aikaan kiillegneissien suonittumisen .

Kiillegneissit ja suonigneissit ovat voimakkaasti poimuttuneita ja vaantyneita,
ja niiden valikerrokset ovat katkeilleet (kuva 4) . Gneissien ja granitoidien
kontaktivyohykkeille on syntynyt erilaisia migmatiitteja, ja niista erikoisin on
Narilan tienristeyksen kohdalla sijaitseva Schollen-migmatiitti .

Grafiitti- ja kiisupitoiset kiilleliuskeet ja -gneissit

Amfiboliittivyohykkeiden laheisyydessa kiillegneisseissa on paikoin grafiitti-
ja kiisupitoisia kerroksia, jotka ovat vahvuudeltaan muutamasta kymmenesta
senttimetrista muutamaan metriin . Merkittavampia esiintymisalueita ovat Virta-
salmi-Jappila-amfibolittivyohykkeen lansipuoli ja Sysma-Syvansi-linjan itapuo-
linen kiillegneissialue seka Maaveden pohjoispuolinen kiillegneissialue . Grafiittia,

Kuva 5 . Kvartsi-maasalpasuonia kiillegneississa . Kyna 13 cm .
Fig. 5. Quartz feldspar veins in mica gneiss . Pen 13 cm .
Juva, Rappukalliot, 3231 07D, x = 6866 .78, y = 3525 .74 (178/MN/67) .
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Kuva 6 . Kiilleliuske, 1 nik .
Fig . 6. Mica schist, I nic .
Pieksamaen m1k, 3232 02B, x = 6908 .65, y = 3504 .75 (PI-14) .

Kuva 7 . Kiillegneissi, 1 nik .
Fig . 7. Mica gneiss, I nic.
Mikkeli, Virankyla, 3231 07B, x = 6869 .36, y = 3520 .39 (HA-13) .
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Kuva 8 . Kordieriitti- ja sillimaniittipitoinen kiillegneissi, nik . + .
Fig. 8. Cordierite and sillimanite-bearing mica gneiss, nic + .
Juva, Natkinselka, 3231 10D, x = 6869 .08, y = 3538 .35 (24-AA-JP-69) .

magneettikiisua ja rikkikiisua on yleensa vain aksessoreina, mutta muuten
mineraalikoostumus on kiillegneissien kaltainen, joskin kalimaasalpaa esiintyy
yleisemmin kuin kiillegneisseissa .

Edella mainittuja grafiitti- ja kiisurikkaampia ovat ne muutaman metrin vah-
vuiset mustaliuskevalikerrokset, joita on lavistetty syvakairauksella Tervalampi-
Ankele-vyohykkeen karbonaattikiviassosiaatiosta karbonaattikivi- ja kaoliinitutki-
musten yhteydessa. Kerrokset ovat pahasti syvalle rapautuneita ja hiertyneita .
Mustaliuskeen paamineraalit ovat kvartsi, kalimaasalpa, plagioklaasi, sulfidit ja
grafiitti . Aksessoreja on vahan (taulukko 1, nro 8) .

Metagrauvakat

Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueilta loytyy kuitenkin liuskeita, joissa
kerrosrakenteet ovat kiilleliuskeita paremmin sailyneet . Naita grauvakkaliuskeiksi
nimitettyja kivia on tavattu Pieksamaen etelapuolelta, Vangasjarven koillis-
puolelta, Jappilan Kapryn alueelta ja Haukivuoren Hepojarven ymparistosta
(kuva 10) . Naille kiville on ominaista kerrallinen kerrosrakenne, joskin joukossa
esiintyy myos ristikerroksia kuten Hepojarven alueella (kuva 11) . Joistakin
kerroksista pystytaan kerrosten ylapinnan suunta maarittamaan . Yleiskuva
grauvakkaliuskeiden suhteesta ymparistoonsa on jaanyt kuitenkin epaselvaksi
niiden heikon paljastuneisuuden takia .
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Grauvakoiden mikrorakenne poikkeaa edella kuvatuista kiilleliuskeista ja
kiillegneisseista siina, etta niissa nakyy melko kulmikkaita kvarts i- ja maasalpa-
rakeita hienompirakeisessa valimassassa, joka koostuu kvartsin ja maasalpien
lisaksi biotiitista, kloriitista ja sarvivalkkeesta seka pienesta maarasta aksessoreja
(kuva 9) . Aksessoreina tavallisimpia ovat apatiitti, turmaliini, titaniitti ja opaakki .
Pieksamaen Vangasjarven ympariston ja Hepojarven ympariston grauvakkalius-
keiden koostumus poikkeaa kuitenkin toisistaan siina, etta Hepojarven grauvakka-
liuskeissa (taulukko 1, nro 1) on huomattavasti enemman kalimaasalpaa ja
muskoviittia, mika nakyy myos eroavuutena kemiallisessa koostumuksessa (liite
1, nrot 4 - 6) .

Grauvakoiden kerrosrakenteista paatellen ne ovat turbidiittisyntyisia . Niiden
mikrorakenne on melko hyvin sailynyt (kuva 9) . Erityisen hyvin ovat sailyneet
Hepojarven ympariston grauvakkaliuskeet, mika osittain johtuu alhaisesta meta-
morfoosiasteesta mutta suurelta osin siita, etta ne ovat ilmeisesti nuorempia kivia
kuin ymparoivat kiillegneissit . Hyvin sailyneita ovat myos Kapryn grauvakka-
liuskeet .

Kuva 9 . Metagrauvakka, nik . + .
Fig . 9. Metagreywacke, nic . + .
Pieksamaki m1k, 3232 02D, x = 6908 .88, y = 3505 .01, (15.2/AV/63) .
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Hepojarven metakonglomeraatti

Hepojarven alueella metagrauvakoihin liittyy konglomeraattimuodostuma (kuva
10). Se nayttaa koostuvan useista grauvakoiden kanssa vuorottelevista konglo-
meraattipatjoista, joissa patjojen paksuus vaihtelee muutamista senttimetreista
pariin metriin . Konglomeraatin pallukat ovat deformaatiossa litistyneita ja
venyneita (kuva 12) .

Polymiktisen konglomeraatin valimassa ja konglomeraattikerrosten kanssa
vuorottelevien valipatjojen aines on samankaltaista grauvakkaa kuin ymparistos-
sa (taulukko 3, nrot 18,19 ja kuva 13) . Paikoin valimassassa on tavattu diopsidi-
ja karbonaattipitoisia luiroja .

Eri konglomeraattipatjoissa pallukoiden koko vaihtelee parista senttimetrista
aina 25 cm :iin . Paaosa pallukoista on hienorakeista felsista liusketta, joka koos-
tuu kvartsista, maasalvista ja pienesta maarasta kiilteita . Paatellen siita, etta
monissa pallukoissa on kvartsi- ja maasalpahajarakeita (kuva 14), ne ovat suurel-
ta osin happamia vulkaniitteja . Joissakin patjoissa on lisana runsaasti
granitoidipallukoita, etupaassa tonaliitteja, mutta joukossa on myos graniitteja
(kuva 15) . Huomautettakoon, etta yhdesta granitoidipallukasta Hepojdrven lansi-
puolelta on saatu zirkoni-ika 1885± 6 Ma (Korsman ym .1988) . On myos asultaan
harmaita kiillegneissien nakoisia kivia, joissa on pienia biotiittiporfyroblasteja .
Pallukoina esiintyy myos plagioklaasi-uraliittiporfyriittia (kuva 16) . Naiden li-
saksi esiintyy harvakseltaan kulmikkaita amfiboliittiklasteja, joita on runsaam-
min grauvakkavalipatjojen yhteydessa (kuva 12) . Naissa on tummina mineraaleina
sarvivalkkeen ohella diopsidia, ja ne ovat mita ilmeisimmin peraisin tutkimusalu-
een amfiboliitti- ja/tai vulkaniittimuodostumista . Kulmikkuudesta paatellen nai-
den kuljetusmatka on ollut selvasti lyhyempi kuin muilla pallukoilla . Vaikka
pallukoiden mikrorakenne on pahasti karsinyt litistymisen ja venymisen aikana,
niin joistakin mineraalikoostumus on voitu viela maarittaa (taulukko 3, nrot 20-
24) .

Kerrosrakenteista paatellen konglomeraatit ovat ilmeisesti turbidiittiviuhkan
syottokanaviin kerrostunutta ainesta . Konglomeraatin pallukoiden litistymisesta
ja venymisesta paatellen ne grauvakoiden tavoin ovat olleet deformaation kohtee-
na. Deformoituminen on ollut lievempi ja metamorfoosiaste alempi kuin ympa-
roivien alueiden kivissa .Ympariston granitoidien (1881 ± 8 Ma) kanssa lahes
samanikaisten granitoidipallukoiden esiintyminen konglomeraatissa osoittaa, etta
eroosio oli grauvakoiden kerrostumisvaiheessa leikannut jossakin kallioperaa
varsin syvalle. On ilmeista, etta grauvakat konglomeraattikerroksineen ovat
ymparoivia kiillegneisseja nuorempia kivia .

Kvartsimaasalpagneissit, diopsidigneissit ja happamat vulkaniitit

Karttalehtiselostusalueelle on tyypillista, etta kiillegneissi- ja amfiboliitti-
alueiden valissa on lahes aina kapea nauhamainen vyohyke kvartsi- ja maasalpa-
rikkaita kivia . Samankaltaisia kivia esiintyy myos karbonaattikivivyohykkeissa
seka kapeina valikerroksina kiillegneisseissd ja amfiboliiteissa . Tavallista
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Kuva 10 . Hepojarven metakonglomeraattiesiintyman yksinkcrtaistettu geologinen kartta . Selitys :
1- konglomeraattia, 2 - metagrauvakkaa ja kiilleliusketta, 3 - pegmatiittia, 4 - kerroksellisuus,
5 - liuskeisuus, 6 - venyma, 7 - kerrosten ylapinnan suunta, 8 - paljastuma, 9 -
konglomeraattipulteri, 10 - ianmaaritysnaytteenottopaikka .
Fig . 10. Simplified geological map of the Hepojarvi conglomerate occurrence . Legend:] -
conglomerate, 2 - metagreywacke and mica schist, 3 - pegmatite, 4 - bedding, 5 - foliation, 6
- lineation , 7 - younging direction, 8 - outcrop, 9 - conglomerate boulder, 10 - site of sample
for dating.

karkeampaa kvartsimaasalparikasta kivea esiintyy 1,5-2 km :n levyisella vyohyk-
keella Pieksamaen lehdella Syvansin ja Sysman valisella alueella . Midi kivid on
nimitetty ulkoasun mukaan leptiitiksi, meta-arkooseiksi, kvartsimaasalpa-
liuskeiksi, -gneisseiksi tai happamiksi gneisseiksi . Silloin kun niissa on runsaasti
diopsidia, niita on nimitetty diopsidigneisseiksi . Kyseiset kivet ovat vahvasti
uudelleenkiteytyneita, ja alkuperaisesta kerrosrakenteesta on jaljella vain
raitaisuutta, mutta valittomasti Kolkonjarvi-siirroslinjan itapuolelta loytyy hy-
vin sailynyttya hapanta vulkaniittia .
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Kuva 11 . Kerrallista rakennetta metagrauvakassa, joukossa on yksi ristikerroksellinen patja . Kyna
13 cm .
Fig . 11 . Graded-bedded metagreywacke with one separate cross-bedded layer . Pen 13 cm .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A , x = 6882 .33, y = 3513 .23 (459/SK/72) .

Amfiboliitteihin liittyvia kvartsimaasalpagneisseja esiintyy eniten Narila-Jap-
pila-Viholanniemi ja Vuorenmaa-Naarinki-amfiboliittivyohykkeiden yhteydes-
sa. Vyohykkeiden leveys vaihtelee muutamista metreista lahelle sataa metric .
Kvartsimaasalpagneissien seurassa on hyvin usein diopsidigneisseja, diopsidi-
karsia ja karbonaattikikivia . Kivet ovat vaaleahkoja ja heikosti raitaisia . Kvartsi-
maasalpagneissien raitaisuus johtuu toisaalta raekoon ja toisaalta mineraalikoostu-
muksen vaihtelusta . Mikrorakenne on granoblastinen, ja raekoko vaihtelee laajas-
ti 0,1- 1,0 mm . Pacmineraalit ovat kvartsi, plagioklaasi ja kalimaasalpa (taulukko
4, nrot 25 ja 28 ; kuva 17), joiden keskinaiset suhteet vaihtelevat raidoittain .
Samalla tavalla vaihtelee kivessa esiintyvien kiilteiden maara . Lahestyttaessa
amfiboliitteja kivi vaihettuu diopsidipitoiseksi gneissiksi. Paikoitellen kivessa on
myos amfibolipitoisia raitoja . Aksessoreina esiintyy apatiittia, titaniittia, epidoot-
tia, sulfideja, granaattia, zirkonia ja grafiittia .

Karbonaattikiviesiintymiin liittyvat kvartsimaasalpagneissit ovat erityisesti
esiintymien laidoilla, mutta myos niiden sisalla linssimaisina osueina, kuten
Tervalampi-Ankele-karbonaattikivivyohykkeessa tai Montolassa . Usein nama ovat
diopsidipitoisia, t s . n e ovat paremminkin diopsidigneisseja .

Narilasta pohjoiseen amfiboliiteissa esiintyy paikoin melko monotonisia kvartsi-
maasalpa- gneissivalikerroksia, joiden vahvuus vaihtelee muutamasta senttimetrista
aina muutamaan metriin. Tallaisia kerroksia on Luomasen alueella myos
kiillegneissien puolella . Naille on ominaista vaalea varisavy ja heikko juovaisuus,
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Kuva 12. Polymiktinen konglomeraatti, jossa kapea grauvakkavalikerros . Pallukat paa-
osin hapanta vulkaniittia, joukossa syvakivipallukoita ja harvakseltaan kulmikkaita
amfiboliittiklasteja . Laatta 12 cm .
Fig . 12 . Polymictic conglomerate with a thin greywacke interbed . Clasts are mainly
felsic volcanites with some plutonic rocks and rarely distributed amphibolite fragments .
Tag 12 cm .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6882.50, y = 3513 .68.
Kuva - Photo A. Makela .

Kuva 13 . Konglomeraatin valimassa, 1 nik .
Fig . 13. Matrix of conglomerate, 1 nic .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6882 .50, y = 3513 .68 (14a2) .
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Kuva 14. Hapan vulkaniittipallukka konglomeraatissa, nik . + .

Fig. 14 . Felsic volcanic rock clast in conglomerate, nic . + .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6881 .10, y = 3512 .73 (95a/SK/72) .

Kuva 15. Graniittipallukka konglomeraatissa, nik . + .
Fig.15. Granite clast in conglomerate, nic . + .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6882 .50, y = 3513 .68 (14c) .
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Kuva 16 . Plagioklaasi-uraliittiporfyriittipallukka konglomeraatissa, 1 nik .
Fig. 16. Plagioclase- uralite porphyrite class in conglomerate, 1 nic .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6882 .47, y = 3513 .70 (15b) .

Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehdet 3231 ja 3232
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Kuva 17 . Pienirakeinen kvartsi-maasalpagneissi, nik . + .
Fig. 17. Fine-grained quartz feldspar gneiss, nic . + .
Juva, Tetriviita, 3232 lOB, x = 6867 .97, y = 3532 .34 (324b/Ali/69 , nayte nro 28, taulukko 4
- sample No. 28, table 4) .
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Taulukko 3. Hepojarven polymiktisen konglomeraatin valimassan ja pallukoiden mineraali-
koostumuksia .
Table 3 . Mineral compositions of matrix and clasts of polymictic conglomerate at Hepojarvi .

20 . Hapan vulkaniittipallukka - Felsic volcanite clast (ranta 1) .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6882.52, y = 3513 .70 .

21 . Hapan vulkaniittipallukka - Felsic volcanite clast (ranta 2) .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6882.52, y = 3513 .70 .

22 . Tonaliittipallukka - Tonalite clast (ranta 4) .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6882.52, y = 3513 .70 .

23 . Graniittipallukka - Granite clast 14c1) .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6882 .50, y = 3513 .68 .

24 . Plagioklaasi-uraliittiporfyriittipallukka - Plagioclase-uralite porphyrite clast (15b1) .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6882.47, y = 3513 .70 .

joka johtuu lahinna raekoon vaihtelusta. Karkeimmat juovat jopa 1-2 mm . Paami-
neraalit ovat kvartsi, plagioklaasi ja kalimaasalpa . Kvartsin maara on kaksinker-
tainen edella kuvattuihin kvartsimaasalpagneisseihin verrattuna (taulukko 4, nrot
26 ja 27) . Aksessoreina esiintyy tavallisesti apatiittia, zirkonia, opaakkia ja
granaattia .

Hyvin tulkinnanvarainen on Sysman ja Syvansin valinen 1,5- 2 km levea
vyohyke edellisia hieman karkeampaa kvartsi-maasalpagneissia, josta kartoitus-
havaintojen mukaan on kaytetty nimityksia hapan gneissi, meta-arkoosi,
trondhjemiittigneissi tai apliitti . Eika ihme, sills kiven vari vaihtelee vaaleasta
vahan punertavaan ja se on vaihtelevasti gneissiytynytta, osin raitaista . Kiven
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18 19 20 21 22 23 24
Kvartsi - Quartz 42,6 52,6 25,0 49,6 25,0 29,5 0,0
Plagioklaasi - Plagioclase 22,2 11,5 48,9 32,2 45,0 26,9 56,6
Kalimaasalpa-K-feldspar 7,2 2,6 19,3 15,5 5,0 36,5 0,0

Sarvivalke-Hornblende 1,9 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2
Biotiitti - Biotite 25,1 28,1 6,2 1,8 22,0 6,5 19,5
Kloriitti - Chlorite 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
Serisiitti - Sericite 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0
Turmaliini - Tourmaline 0,1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Epidootti - Epidote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Apatiitti - Apatite 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0 0

Karbonaatti - Carbonate 0,1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
Opaakki - Opaques 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Muut - Others 0,7 0,7 0,6 0,9 0,0 0,6 0,7

100,0 100,0 1000 100,0 100,0 100,0 1000

18 . Valimassa - Matrix (14b2a) .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6882 .50, y = 3513.68 .

19 . Valimassa - Matrix (14a2) .
Haukivuori, Hepojarvi, 3231 06A, x = 6882.50, y = 3513.68 .
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Taulukko 4 . Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kvartsi-maasalpagneissien, diopsidi-
gneissien ja -karsien mineraalikoostumuksia .
Table 4 . Mineral compositions of quartz-feldspar gneisses, diopside gneisses and diopside
skarns from the Haukivuori and Pieksdmaki map-sheet areas .

25. Kvartsi-maasalpagneissi - Quartz-feldspar gneiss (11/JP/65) .
Virtasalmi, Sahinjoki, 3231 09D, x = 6885 .57, y = 3526 .38 .

26. Kvartsi-maasalpagneissi - Quartz-feldspar gneiss (R100/136,90m) .
Virtasalmi, Salajoki 3231 09C, x = 6882 .62, y = 3529 .67 .

27. Kvartsi-maasalpagneissi - Quartz-feldspar gneiss (R103/34,40m) .
Virtasalmi, Huuhansuo, 3231 09C, x = 6883 .26, y = 3528 .11 .

28. Kvartsi-maasalpagneissi - Quartz feldspar gneiss (324b/Ali/69) .
Juva, Tetrimaki, 3231 10B, x = 6867 .97, y = 3532 .34 .

29. Kvartsi-maasalpagneissi - Quartz-feldspar gneiss (PI-10) .
Joroinen, Matolampi, 3232 11B, x = 6907 .62, y = 3530 .12 . (*no .11) .

30. Kvartsi-maasalpagneissi - Quartz-feldspar gneiss (25a/TK/63) .
Joroinen, Puukkola, 3232 08D, x = 6909 .40, y = 3528 .40 .

31 . Kvartsi-maasalpagneissi - Quartz-feldspar gneiss (10/TK/63) .
Joroinen, Kortepuro, 3232 08D, x = 6907 .00, y = 3529 .60 . (* no .10) .

32 . Diopsidigneissi, apatiittipitoinen - Diopside gneiss, apatite-bearing (R334/70,70m) .
Juva, Naarinki, 3231 10D, x = 6866 .03, y = 3535 .05 .

33 . Diopsidigneissi/Diopsidikarsi - Diopside gneiss/Diopside skarn (93a/JP/64) .
Juva, Kaarinsuo, 3231 09C, x = 6880 .12, y = 3529 .22 (93a/JP/64)

(*) - myos kemiallinen analyysi - also chemical assay
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25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kvartsi - Quartz 24,9 41,4 39,0 16,7 38,2 24,6 24,2 1,5 1 7
Plagioklaasi - Plagioclase 68,5 49,0 47,3 47,4 417 65,6 64,4 37,0 21,2
Kalimaasalpa - K-feldspar 3,5 3,9 6 1 257 11 8 1 4 3 9 6,5 0 0
Diopsidi - Diopside 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 71,1
Amfiboli - Amphibole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
Biotiitti - Biotite 2,8 0 0 2,0 1,3 5,4 7,4 5 4 0,0 0 0
Kloriitti - Chlorite 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muskoviitti - Muscovite 0 0 3,5 0,0 8,0 0,9 0,0 1,8 0,0 0,0
Granaatti - Garnet 0,0 0,0 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Epidootti - Epidote 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 0,0 3,0 0,0
Titaniitti - Titanite 0,0 0,0 0,0 0 1 0,3 0,3 0 0 7 3 0,0
Apatiitti - Apatite 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,2 0,1 6,0 0,0
Karbonaatti - Carbonate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0 0
Sulfidit - Sulphides 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 6 0 0,0
Opaakki - Opaques 0,0 0,0 0,0 0 1 0,6 0 2 0,2 0 0 0,0
Muut - Others 0,3 0 8 5 6 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 6,0

100,0 100,0 1000 1000 100,0 1000 100,0 100,01000
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mikrorakenne on granoblastinen (kuva 18) . Kiven paamineralit ovat kvartsi ja
plagioklaasi ja paikoin myos kalimaasalpa . Biotiittia on hieman enemman kuin
aikaisemmin kuvatuissa kvartsi-maasalpagneisseissa (taulukko 4, nrot 29-31) .
Muskoviittiakin on pienia maaria . Tavallisimmat aksessorit ovat apatiitti, titaniitti,
epidootti ja opaakit . Kahdesta naytteesta on tehty kemiallinen analyysi (liite 1,
nrot 10 ja 11) .

Kvartsimaasalpagneisseihin ilmestyy karbonaattikivien ja diopsidiamfiboliit-
tien laheisyydessa lisaa diopsidia ja karbonaattia, ja ne vaihettuvat ilman jyrkkaa
rajaa diopsidigneisseiksi esim . Vuorenmaan ja Naaringin valilla . Paljastumissa
kivi on usein ruosteista kiisupitoisuuden vuoksi . Kivessa nakyy paikoin heikkoa
raitaisuutta . Rakenne on granoblastinen, ja keskimaarainen raekoko noin 0,3-0,6
mm. Kiven mikrorakennetta on esitetty kuvassa 19 . Paamineraalit ovat plagioklaasi,
kvartsi, diopsidi ja joskus kalimaasalpa . Niiden keskinaiset maarasuhteet vaihte-
levat eri raidoissa . Paikoitellen diopsidia on niin paljon, etta mineraalikoostumus
(taulukko 4, nro 33) lahenee diopsidikarsikivea, mika nakyy myos kiven kemial-
lisessa koostumuksessa (liite 1, nro 12) . Joissakin raidoissa esiintyy myos
karbonaattia, tremoliittia, kummingtoniittia ja biotiittia . Apatiitti, titaniitti ja
sulfidit ovat yleisimmat aksessorit . Tutusen alueella diopsidigneississa on run-
saasti magneettikiisua ja rikkikiisua ja kivi on vahvasti kvartsiutunutta . Se
sisaltaa poikkeuksellisen runsaasti apatiittia (taulukko 4, nro 32) ja hieman
uraania (noin 0,005 %) . Fosfori-uraanipitoinen kerros muistuttaa jossain maarin
Vihannin alueen ns . uraani-fosforihorisonttia (Loukola-Ruskeeniemi et al . 1997) .
Samankaltaista kivea on tavattu myos Naaringista . Tutusen vyohykkeen pohjois-
jatkeilta on paikannettu pieni Mustalammen sinkkiesiintyma ja sen etelajatkeilta
Luomasen sinkkiesiintyma (Makkonen 1989a ja 1992) .

Pieksamaen lehden kaakkoiskulmassa Kolkonjarvi-siirrossysteemiin kuulu-
vat luode-kaakkoiset myloniittivyohykkeet pilkkovat Lahnasalmen kohdalla Var-
kauden (3234) karttalehden Viholanniemen alueelta jatkuvan happamien
vulkaniittien vyohykkeen useiksi lohkoiksi . Myloniittien itapuolella kivella on
viela kaunis vulkaaninen mikrorakenne (kuva 20) . Taman happaman vulkaniitin
hajarakeina on plagioklaasia ja kvartsia, ja hienorakeinen perusmassa koostuu
paaosin kvartsista, maasalvista ja kiilteista . Merkillepantavaa on, etta myloniitti-
vyohykkeiden lansipuolelta loytyy vain voimakkaammin uudelleen kiteytynytta
kivea - kvartsimaasalpagneissia - eika siina enaa nay vulkaanisia piirteita . Ilmei-
sesti jyrkka muutos on yhteydessa siirrokseen .

Edella kuvattu tapaus omalta osaltaan antaa aihetta otaksua, etta huomattava
osa amfiboliitteihin ja karbonaattikiviin laheisesti liittyvista kvartsimaasalpa-
gneisseista on alkuperaltaan happamia vulkaniitteja ja niiden rapautumistuotteista
uudelleen kerrostuneita kivea . Tahan viittaavat myos samoihin vyohykkeisiin
liittyvat pienet massiiviset sulfidiesiintymat (Tutunen) ja sinkkiesiintymat (Musta-
lampi) ja Luomanen vertailukohtana naapurikartta-alueen Viholanniemen vulka-
niitteihin liittyva sinkkiesiintyma (Makkonen 1991) . Ilmeisesti ainekseen sekoittui
kerrostumisen aikana vaihtelevasti karbonaattista materiaalia ja kiviin syntyi
metamorfoosissa Ca-silikaatteja, kuten diopsidia . On mahdollista, etta Sysman ja
Syvansin valinen karkeampi kvartsi-maasalpagneissi on myos vulkaanista alku-
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Kuva 18 . Kvartsi-maasalpagneissi, nik . + .
Fig.18. Quartz feldspar gneiss, nic . + .
Joroinen, Matolampi, 32322 11B, x = 6907 .62, y = 3530 .12 (PI-10, nayte nro 29, taulukko
4 - sample No. 29, table 4) .

Kuva 19. Diopsidigneissi, apatiitti- ja sulfidipitoinen, 1 nik .
Fig. 19. Diopside gneiss, apatite and sulphide-bearing, I nic .
Juva, Naarinki, 3231 1OD, x = 6866 .02, y = 3535 .05 (R334/70,40m, nayte nro 32, taulukko
4 - sample No. 32, table 4) .
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peraa. Taman tekija on taipuvainen pitamaan sita jonkinlaisena happamiin
vulkaniitteihin liittyvana puolipinnallisena kivena, joka on vain vahvasti
deformoitunut ja uudelleen kiteytynyt . Sita vastoin kiillegneissien j a amfiboliittien
valikerroksina esiintyvat kvartsimaasalpagneissit ovat mineraalikoostumukseltaan
monotonisempia ja luultavimmin sedimentogeenisia meta-arkooseja . Niissakin
saattaa olla huomattava maara rapautuneista happarnista vulkaniiteista peraisin
olevaa materiaalia .

Kuva 20. Hapan vulkaniitti, nik. + .
Fig. 20 . Felsic volcanic rock, nic . + .
Joroinen, Lahnasalmi, 3232 IOC, x = 6890 .50, y = 3539 .95 (246a/KV/65) .

Karbonaattikivet

Karbonaattikiviesiintymia tunnetaan selitysalueelta etenkin Narila-Jappila-
Viholanniemi-vyohykkeen ja Naarinki-Vuorenmaa-vyohykkeen diopsidigneissien
ja -amfiboliittien yhteydesta, mutta osittain myos kiillegneissien puolelta . Laa-
jimmat esiintymat on kuitenkin loydetty kiillegneissiymparistosta : kyseessa ovat
Tervalampi-Ankeleen karbonaattikivimuodostuma ja Montolan karbonaattikivi-
muodostuma .

Vaikka Pieksamaen kartta-alueella useimmat amfiboliitteihin ja kiillegneissei-
hin liittyvat karbonaattikiviesiintymat ovat vain puolesta metrista muutamaan
metriin vahvuisia valikerroksia tai linsseja, niin monet niista, kuten Kangaslahti
/Langelmaenjarven, Rummukkajarven ja Sysman etela- ja pohjoispuoliset
karbonaattikiviesiintymat, ovat olleet tunnettuja jo viime vuosisadan alussa
(Eskola ym. 1919) . Nailla suhteellisen hyvin paljastuneilla esiintymilla on ollut
paikallisesti kayttoa mm . kalkinpoltossa . Myohemmin on loydetty Pieksamaen
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karttalehdella karbonaattikivia mm . Huutokoskelta, Italiankylasta, Syvansin
pohjoispaasta, Hakuniemesta, Ollinniemesta, Manninsaaresta ja Karankalahdesta .
Kiven vari vaihtelee valkoisesta lohenpunaiseen ja raekoko pienirakeisesta
keskirakeiseen. Koostumus vaihtelee kalsiittikivesta dolomiittikiveen . Kivessa
on karbonaattien lisaksi usein pienia maaria kvartsia, kondrodiittia, flogopiittia,
diopsidia ja tremoliittia . Karbonaattikivien mikrorakennetta on esitetty kuvissa
24 ja 25 .

Haukivuoren karttalehden diopsidiamfiboliittialueiden reunavyohykkeilla on
tehty runsaasti syvakairauksia malmiesiintymien paikantamiseksi ja samalla lby-
detty muutamia uusia karbonaattikivilinsseja ja -valikerroksia. Pituutta niilla
saattaa olla pari sataa metric ja enemman ja paksuutta kymmenia metreja, kuten
esim. Karsikummun kupariesiintyman kyljesta loydetylla karbonaattikivilinssilla
(kuva 22), joka on paaosin kalsiittikivea . Muita esiintymia ovat Luomanen,
Vuorenmaa, Tutunen ja Iso-Loukee . Niissa kalsiitti- ja dolomiittikiviosueet vuo-
rottelevat ja lisaksi on kvartsimaasalpagneissivalikerroksia ja metaserttilinsseja .

Haukivuoren kartta-alueella eniten karbonaattikivia on kiillegneissien ympa-
roimassa, noin 10 km pitkassa ja 300-400 m leveassa Ankele-Tervalampi-karbo-
naattikivijaksossa, jossa kerrosten kaade on jyrkasti pohjoiseen . Yleiskuva tasty
muodostumasta on saatu paljolti syvakairauksella, silly sen kivet ovat Ankeleen
paata lukuun ottamatta kauttaaltaan syvalle rapautuneita eika paljastumia juuri
ole . Muodostuman reunoilla on vaihtelevasti diopsidiamfiboliittia, diopsidigneissia
ja mustaliusketta . Muodostumassa sisempana on useita 15-30 m :n paksuisia ja
monia 1-3 m:n paksuisia karbonaattikivikerroksia, joiden valeissa on kvartsimaa-
salpagneissia, diopsidiamfiboliittia seka metasertti- ja karsiosueita . Kerrostumassa
kalsiittikivi- ja dolomiittikivikerrokset vuorottelevat . Karbonaattikiviseurueen
kivet ovat hyvin nakyvissa Ankeleen avolouksella, jossa louhinnan kohteena on
dolomiittikivi (liite 1, nro 13 ja kuva 21) . Louhoksella on myos nahtavissa, etta
karbonaattikivimuodostuma on lukuisien mikrotonaliittijuonien halkoma (kuva
55). Aksessoreina on kvartsia, kondrodiittia, flogopiittia, diopsidia, tremoliittia,
oliviinia, serpentiinia, grossulariittia, titaniittia, wollastoniittia, harvemmin kupari-
kiisua ja magnetiittia .

Pieksamaen lehdella sijaitsee kiillegneissien ymparoima Montolan karbonaatti-
kiviesiintyma . Kapea kaarimainen, noin 2 km :n pituinen muodostuma kallistuu
35-40 asteen kulmassa luoteeseen (Metzger 1954) . Kaivostoiminta alkoi vahitel-
len viime vuosisadan alussa ensin avolouhoksena, mutta jatkui myohemmin
monien vaiheiden jalkeen maanalaisena louhintana paksujen maapeitteiden takia .
Taman esiintyman kayttokelpoiset osat ovat tulleet loppuunlouhituksi, ja kaivos
suljettiin vuonna 1976 . Montolan karbonaattikiviesiintyma koostuu useista jalka-
puolen kiillegneissien paalle sijoittuneista vuorottelevista kalsiittikivi- ja
dolomiittikivilinsseista, joiden joukossa on harvakseltaan kapeita kvartsimaasalpa-
gneissivalikerroksia (leptiitteja) ja amfiboliittikerrosjuonia (Metzger 1954) . Kun
lahestytaan muodostuman kattopuolta, kalsiittikivi vaihettuu kvartsipitoiseksi ja
sen yhteydessa esiintyy diopsidigneisseja . Muodostuma rajoittuu kattopuolelta
sarvivalkegneisseihin . Aksessoriset mineraalit ovat paljolti samoja kuin Terva-
lampi-Ankele-karbonaattikivij aksossa .
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Kuva 21 . Pystykaateista dolomiittikivea Ankeleen louhoksen lansipaassa . Kivilajit kuvan oikeas-
ta laidasta alkaen : karsikivi (ruskehtavan vihrea), diopsidiamfiboliitti (tumma) ja serpentiini-
pitoinen dolomiittikivi (vaalea hiukan vihertava), jossa muutamia serttikielekkeita (hiukan pu-
nertavia). Mittatikku 10 cm .
Fig . 21 . Steeply dipping dolomite rock from the western end of the Ankele quarry . Rock types
starting from the right side : skarn rock (brownish green), broken diopside amphibolite layer
(dark green) and serpentine-bearing dolomite rock with some chert bands (slightly reddish) .
Scale stick 10 cm .
Virtasalmi, 3231 09B, x = 6885 .23, y = 3521 .37 .

Karsikivet

Karbonaattikivien, diopsidigneissien ja diopsidiamfiboliittien valisiin
kontaktivyohykkeisiin on monin paikoin syntynyt kivilajiseurueen mukaan eri-
laisia karsi- tai kalkkisilikaattikivia . Tassa tekstissa misty kivista on kaytetty
termia karsikivi sen laajassa merkityksessa . Siella missy karbonaattikivet ovat
kontaktissa syvakivia vastaan tai ovat syvakivien lavistamia, on kontaktiin syn-
tynyt kapea (1-5 cm) karsimineraaleista koostuva reunus . Tavallisimmat mine-
raalit niissa ovat diopsidi, tremoliitti, granaatti ja epidootti .

Lahes kaikkialla diopsidigneissien ja karbonaattikivien yhteydessa on pienina
pahkuina tai linsseina diopsidirikkaita kivia, joita tassa on nimitetty diopsidi-
karsiksi . Kivet ovat tavallisesti, kuten Narilan Kaarinsuolla ja Tervalampi-
Ankele-karbonaattikivivyohykkeessa, vaaleanvihreita, karkeita ja heterogeeni-
sia, ja niissa on diopsidin ohella on plagioklaasia ja usein melko runsaasti
skapoliitttia . Niiden lisaksi on sulfideja, tremoliittia, grossulariittia, epidoottia,
titaniittia, karbonaattia, apatiittia ja paikoitellen kalimaasalpaa . Satunnaisesti on
tavattu vesuvianiittia . Paikoin kivessa on magneettikiisua ja rikkikiisua runsaas-
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ti, joskus myos apatiittia, kuten Tutusen alueella ja Naaringissa (kuva 26) . Karret
ovat paikoin granitoidien pahasti breksioimia, mutta syvakivilla ei nayta olevan
suoranaista yhteytta karsien syntyyn . Ilmeisesti silikaattiaines on ollut alunperin
karbonaattirikasta ja siihen on syntynyt metamorfoosissa diopsidia ja muita Ca-
silikaattej a .

Paljon rajoitetumpi levinnaisyys on rautarikkailla karsikivilla, joita esiintyy
tietyilla vyohykkeilla diopsidiamfiboliittien ja karbonaattikivien yhteydessa .
Niihin liittyy paikoin kupariesiintymia, ja siksi niita on intensiivisesti tutkittu .
Taman selityksen liitekartalla esitetaan kyseisten potentiaalisten vyohykkeiden
likimaarainen sijainti ja niihin liittyvat merkittavimmat kupariesiintymat .
Esiintymisalueiksi voidaan rajata seuraavat diopsiamfiboliittivyohykkeiden osa-
alueet: Paunola-Virtasalmi kk-Sarkaniemi, Virmaanpaa-Etela-Pohjois-Virmas-
Pallolanmaki ja Parnanen-Italiankyla seka jotkut erilliset pikku alueet (ks . Bite
3) .

Tyypillisesti rautarikkaat karsikivet esiintyvat valikerroksina ja/tai breksia-
murskaleina diopsidiamfiboliiteissa tai karbonaattikiven ja diopsidiamfiboliitin
kontaktissa. Kompetenssierojen vuoksi karsikivivyohykkeet ovat boudinoituneet
ja rikkoutuneet. Karsikivien yleisvarisavy vaihtelee mineraalikoostumuksen mu-
kaan punaruskeasta tummanvihreaan . Paamineraalit ovat yleensa punaruskea
andradiittinen granaatti, tummanvihrea hedenbergiitti ja pistaasinvihrea epidootti .
Myos skapoliitti on yleinen mineraali . Lahes aina on mukana magnetiittipirotetta
tai -raekasaumia . Mineraalien maarasuhteet vaihtelevat saannottomasti, ja niinpa
kivista on kaytetty mm . nimityksia granaattikarsi, granaatti-hedenbergiittikarsi
tai epidoottikarsi .

Granaattikarsia on tavattu runsaimmin Virtasalmen vanhalla kuparikaivos-
alueella eli ns . Karsikummun kupariesiintymissa, jossa on useita osin limittaisia,
boudinoituneita granaattikarsivyohykkeita (kuva 22), joilla on paksuutta jopa 10
m. Karsikivet ja ymparoivat diopsidiamfiboliitit ovat eri generaation syvakivien
intrudoimia (Koistinen 1978) . Hieman kauempana koillispuolella on karbonaatti-
kivilinssi. Parhaimmat kuparipitoisuudet liittyvat juuri granaattikarsiin ja niiden
valittomaan ymparistoon . Granaatin ohella on vaihtelevasti hedenbergiittia,
skapoliittia ja epidoottia (kuvat 23 ja 27) . Magnetiittia on aina pirotteena,
raeryppaina ja myos erillisina pikku linsseina . Muina aksessoreina esiintyy
karbonaattia, plagioklaasia, kvartsia, sarvivalketta, titaniittia j a kiisuj a .

Samankaltaisia granaattirikkaita karsikivia esiintyy Karhuniemen, Larinkallion
ja Sahinjoen pienissa kupariesiintymissa . Virtasalmen kirkonkylan pohjoispuo-
lella (3232 07-08) Karankalahden ja Sarkaniemen kupariesiintymissa on run-
saammin epidoottia granaatin ohella . Suvannon (1983) mukaan osa epidootista
on syntynyt granaatin korvautumisen tuloksena . Epidoottirikkaita karsia esiintyy
myos Parnasen ja Italiankylan valisella vyohykkeella (3232 08,11 ; Sandberg
1980, Puustjarvi 1982) .

Naille diopsidiamfiboliittialueiden reunaosiin liittyville karsimuodostumille
loytyy muutamia yhteisia piirteita :

a) ne ovat granitoidien intrudoimia tai sijaitsevat laajemman granitoidimassan
laitaosissa,
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Kuva 22 . Virtasalmen vanhan kuparikaivosalueen yksinkertaistettu geologinen kartta .
Fig . 22 . Simplified geological map of the old Virtasalmi copper mine area .
Virtasalmi, Hallinmaki, Karsikumpu, 3231 09C .
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Kuva 23 . Tyypillista karsikivea vanhan avolouhoksen luoteispaasta . Punaruskea mineraali andra-
diittia, vihrea hedenbergiittia, vaaleat suonet skapoliittia ja karbonaattia . Kyna 13 cm .
Fig. 23 . Typical skarn rock from the northwestern end of the old open pit . The brownish red
mineral is andradite, the green is hedenbergite, and the light veins are scapolite and carbonate .
Pen 13 cm .
Virtasalmi, Hallinmaki, Karsikumpu, vanha kuparikaivosalue - old copper mine area, 3231 09C,
x = 6883 .68, y = 3528 .91 .

b) karbonaattikivet ovat lasna joko kapeina valikerroksina, kuten Karankalah-
dessa (Grundstrom 1979, Grundstrom ym . 1986, Suvanto 1983) tai suurempina
linsseina, kuten Karsikummussa,

c) karsikivet ovat rautarikkaita ja sisaltavat mm . magnetiittia, andradiittia ja
hedenbergiittia,

d) Cu-esiintymien lahella on dioriitteja ja gabroideja .
Ehka karret syntyivat karbonaattirikkaan kiven korvautumisen kautta kuumi-

en magmatogeenisten fluidien vaikutuksesta rautarikkaassa ymparistossa (Fe-
muodostumat) . Kupariesiintymilla nayttaisi olevan jonkinlainen yhteys dioriitti-
ja gabroidimassojen esiintymiseen .
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Kuva 24. Humiittipitoinen karbonaattikivi, nik . + .
Fig . 24. Humite-bearing carbonate rock, nic. + .
Virtasalmi, Manninsaari, 3232 07B, x = 6895,8, y = 3522,65 (104b/KV/62) .

Kuva 25. Pienirakeinen karbonaattikivi, nik . + .
Fig . 25. Fine-grained carbonate rock, nic + .
Virtasalmi, Hakuniemi, 3232 07B, syvakairausnayte R5/202,50m (R5-Pm-68 : x = 6899 .56,
y = 3524 .24) .
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Kuva 26. Magneettikiisupitoinen diopsidikarsi, 1 nik .
Fig. 26. Pyrrhotite-bearing diopside skarn, 1 nic .
Juva, Naarinki, 3231 01C, x = 6864 .23, y = 3538.77 (tutkimusoja MXIV-64) .

Kuva 27. Karsikivi, punertavan ruskea mineraali on andradiitti, vihrea hedenbergiitti ja
vaalea skapoliitti, 1 nik.
Fig . 27 . Skarn, the reddish brown mineral is andradite, the green is hedenbergite, and
the light is scapolite, 1 nic .
Virtasalmi, Hallinmaki, Karsikumpu, 3231 09C, syvakairausnayte R65/248,15m (R65 :
x = 6883 .64, y = 3529 .08) .
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Sarvivalkegneissit ja niihin liittyvat pyroklastiset kivet

Karttalehtiselostusalueelle on tyypillista, etta amfiboliittialueiden reunoilla j a
amfiboliittien valikerroksina on sarvivalkegneisseiksi nimitettyja kivia, kuten
Narila-Jappila-Viholanniemi-jakson ja Vuorenmaa-Naarinki-jakson amfiboliittien
yhteydessa .Vuorenmaan alueella niihin liittyy karkeampia pyroklastisia kivia .
Sarvivalkegneisseja esiintyy myos sulkeumina kiillegneisseissa eri puolilla aluet-
ta, kuten esim . Haukivuoren lehden karttaruudun 01 alueella .

Sarvivalkegneissit ovat vihertavanharmaita enemman tai vahemman raitaisia
kivia. Heterogeenisten kivien raekoko vaihtelee hyvin pienirakeisista keskirakei-
siin. Raitaisuus johtuu paaosin mineraalikoostumuksen vaihtelusta. Sarvivalke on
paaasiallisin tumma mineraali (kuva 31), mutta on raitoja, joissa on biotiittia,
kloriittia tai jopa diopsidia . Vaaleina mineraaleina on plagioklaasia ja kvartsia .
Aksessoreina tavallisimmat ovat epidootti, karbonaatti, titaniitti, apatiitti ja
sulfidit . Taulukossa 5 numero 34 edustaa Pohjois-Naaringin amfiboliittialueen
reunaan liittyvan sarvivalkegneissin mineraalikoostumusta ja numero 39
Hurskaalan amfiboliitin valikerroksena olevan sarvivalkegneissin mineraali-
koostumusta . Sarvivalkegneissien kemiallinen koostumus on analyysien mukaan
intermediaarinen (liite 1, nrot 14 ja 15) .

Pieksamaen kartta-alueella on Maaveden ja Sysman valilla ( 07,10) laajahko
alue hyvin heterogeenista sarvivalkegneissin, joka on runsaan trondhjemiittisen
aineksen migmatisoimaa. Paikoin on todella vaikea sanoa, mihin granitoidialueen
raja olisi vedettava .

Sarvivalkegneisseissa esiintyy paikoitellen plastoporfyyrisia sarvivalke- ja
plagioklaasirakeita . Lisaksi paikoin raitaisuus muistuttaa tuffien tai tuffiittien
kerroksellisuutta, kuten esim . Pieksamaen karttalehden koillisnurkassa (3232
12D) Kollinmaessn (kuva 31) . Kiven kemiallinen kokonaiskoostumus on
intermediaarinen (liite 1, nrot 16 ja 17) .

Vuorenmaan alueella (323108) sarvivalkegneissiin liittyy selvia pyroklastisia
kivia . Nama kivet ovat nakyvissa loiva-asentoisena, poimuilevana kerroksena
kahdessa tieleikkauksessa . Heitteleiden koko vaihtelee senttimetrista pariin kym-
meneen senttimetriin, ja ne ovat enemman tai vahemman liuskettuneita (kuva 28),
mutta heitteleiden joukossa on harvakseltaan myos happamia vulkaniitteja . Vali-
massa koostuu etupaassa plagioklaasista, sarvivalkkeesta, kvartsista ja kiilteista .
Paikoin siina on myos diopsidia. Tieleikkauksissa nahdaan muutamien
mikrotonaliitti- ja plagioklaasiporfyriittijuonien lavistavan sarvivalkegneissin .

Vaikka vulkaaniset rakennepiirteet sarvivalkegneisseissa eivat kaikkialla ole
deformaation ja metamorfoosin vuoksi sailyneet, tekijan nakemys kuitenkin on,
etta myos sarvivalkegneissien aines on suurelta osin vulkaanista alkuperaa ja
vastaa intermediaaristen vulkaniittien koostumusta .
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Kuva 28. Intermediaarinen pyroklastinen kivi . Kuvataso lahes kerroksellisuuden suuntainen .
Laatta 12 cm .
Fig. 28. Intermediate pyroclastic rock. The plan of image is almost parallel to bedding . Tag 12
cm .
Juva, Vuorenmaa, 3231 08D, x = 6876 .92, y = 3527.06 (6/JP/70) .
Kuva - Photo A. Makela .

Amfiboliitit ja plagioklaasi- ja plagioklaasiuraliittiporfyriitit

Karttalehtiselostusalueelle luonteenomaisia ovat pitkat poimuttuneet amfibo-
liittivyohykkeet, kuten Narila-Jappila-Viholanniemi-jakso ja Vuorenmaa-Naa-
rinki-jakso seka hajanainen Kaitaisten amfiboliittivyohyke . Vyohykkeiden leve-
ys vaihtelee kymmenista metreista pariin kilometriin . Lisaksi amfiboliitteja esiintyy
sulkeumina kiillegneississa eri puolilla selostustusaluetta. Suurin osa alueen
amfiboliiteista on diopsidiamfiboliitteja (kuva 29), jotka vuorottelevat epasaan-
nollisesti sarvivalkeamfiboliittien kanssa . Amfiboliiteissa on tavattu myos biotiitti-
ja hypersteenirikkaita muunnoksia . Paikoitellen amfiboliiteissa on plagioklaasi-
ja uraliittiporfyriittia enimmakseen kerrosjuonina . Hyvarinen (1966, 1969) on
kuvannut diopsidiamfiboliitteja leikkaavia metabasiitti- ja biotiittiamfiboliitti-
juonia Hallinmaesta. Amfiboliittivyohykkeiden reunoilla esiintyy kvartsi-
maasalpagneissi- ja karbonaattikivivalikerroksia ja karsirikkaita vyohykkeita,
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joita on kuvattu jo edella . Kemialliselta koostumukseltaan amfiboliitit ovat
emaksisia (Bite 1, nrot 19-25) . Erityisesti diopsidiamfiboliitit ovat monin paikoin
voimakkaasti deformoituneet ja poimuttuneet (kuva 30) . Amfiboliittivyohykkeiden
reunaosat ovat kaikkialla granitoidien lavistamia .

Diopsidiamfiboliittien raitaiselta nayttava rakenne syntyy siita, etta vaalean-
vihreat diopsidirikkaat linssimaiset tai liekkimaiset osueet vuorottelevat tumman-
vihreiden sarvivalkerikkaiden osueiden kanssa (kuvat 29 ja 32) . Vaaleissa osueissa
diopsidin lisaksi on plagioklaasia ja vahan sarvivalketta j a joskus kummingtoniittia
(taulukko 5, nro 35) . Lisaksi aksessoreina on karbonaattia, epidoottia, biotiittia,
skapoliittia, titaniittia, apatiittia ja opaakkeja . Tummissa osueissa sarvivalkkeen
lisaksi on plagioklaasia ja vahan diopsidia (taulukko 5, nro 36) . Diopsidirikkaiden
ja sarvivalkerikkaiden osueiden ero nakyy hyvin myos kemiallisessa koostumuk-
sessa (Bite 1, nrot 19-21) . Hyvin harvoin on mukana myos kummingtoniittia .
Aksessoreina on vaihtelevasti titaniittia, apatiittia ja opaakkeja . Jos paljastumasta
on nakyvissa vain pieni nurkka, saattaisi kuvitella, etta kyse on kerroksellisesta
kivesta, jossa diopsidirikkaat ja sarvivalkerikkaat kerrokset vuorottelevat .
Diopsidiamfiboliitteja kuvannut Hyvarinen (1969) pitaakin niita sedimentti-
syntyisina. Kun on tutkittu useita diopsidiamfiboliittipaljastumia eri puolilla
selitysaluetta, on kuitenkin paatelty, etta raitaiset diopsidiamfiboliitit ovat syn-
tyneet paaasiassa tyynylaavoista ja vulkaanisista breksioista voimakkaan defor-
maation ja metamorfoosin kautta (vrt . myos Pietikainen 1986) .

Huuhansuolla, Karsikummun kupariesiintymasta lanteen on syvakairauksella
lavistetty diopsidiamfiboliitissa muutamia hypersteeniamfiboliittivalikerroksia .
Niissa diopsidin tilalla esiintyy hypersteeni (taulukko 5, nro 38) . Samoihin
amfiboliittivyohykkeisiin liittyy myos granaattirikkaita kerroksia .

Sarvivalkeamfiboliitit esiintyvat vaihtelevan paksuisina vclikerroksina diopsi-
diamfiboliiteissa . Eri kerrosten valiset kontaktit eivat ole erityisen teravarajaisia .
Yleisesti ottaen sarvivalkeamfiboliittien osuus lisaantyy, kun siirrytaan Hauki-
vuoren kartta-alueelta Pieksamaen kartta-alueelle, erityisesti valilla Virtasalmen
kirkonkyla-Jappila . Siella sarvivalkeamfiboliittivyohykkeilla on leveytta par-
haimmillaan pari-kolmesataa metric . Sarvivalkeamfiboliitit ovat variltaan viher-
tavan tummanharmaita, paikoin hieman raitaisia kivia . Raitaisuus johtuu osin
raekoon, osin mineraalikoostumuksen kerroksellisesta vaihtelusta, kuten esim .
Hurskaalassa (kuva 33) . Kiven rakenne on yleensa granoblastinen, mutta paikoin
on tavattu blastoporfyyrisia sarvivalke- ja plagioklaasirakeita . Kivi koostuu
paaosaksi plagioklaasista ja sarvivalkkeesta ja pienesta maarasta biotiittia (tau-
lukko 5, nro 40) . Aksessoreina on kvartsia, kalimaasalpaa, kloriittia, epidoottia,
kummingtoniittia, apatiittia, titaniittia ja opaakkeja . Sarvivalkeamfiboliittien
kemiallinen koostumus poikkeaa diopsidiamfiboliiteista lahinna kalsiumpitoisuu-
deltaan (Bite 1, nrot 22-25) . Sarvivalkeamfiboliitit kuuluvat samaan vulkaani-
seen seurueeseen kuin diopsidiamfiboliititkin .

Virtasalmen kirkonkyldn ja Ison-Rummukan valilla esiintyvissa sarvivalke-
amfiboliiteissa on paikoin linssimaisia osia gabromaista kivea . Raekooltaan ne
ovat hieman edellisia karkeampia, ja mineraalikoostumus poikkeaa amfiboliiteista
siina, etta kivessa on runsaammin biotiittia (taulukko 5, nro 42) . Gabromaisen
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Kuva 29. Tyypillista diopsidiamfiboliittia . Vaaleanvihreat juovat diopsidirikkaita,
tummanvihreat sarvivalkerikkaita . Laatta 12 cm .
Fig. 29 . Typical diopside amphibolite with diopside rich (light green) and hornblende
rich stripes (dark green) . Tag 12 cm .
Juva, Tervalampi, 3231 08D, x = 6878 .78, y = 3528.68 (HA-27) .
Kuva -Photo A. Mdkeld .

Kuva 30 . Diopsidiamfiboliittia, joka on poimuttunut samanaikaisesti gneissimaisen
tonaliitin kanssa (edessa) . Laatta 12 cm .
Fig. 30. Diopside amphibolite folded simultaneously with gneissose tonalite (in front) .
Tag 12 cm .
Virtasalmi, Hallinmaki, Karsikumpu, avolouhoksen koillispuoli - northeastern side of
the open pit . Kuva - Photo A . Makela .
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Kuva 31. Raitainen, pienirakeinen sarvivalkegneissi, 1 nik .
Fig . 31. Banded, fine-grained hornblende gneiss, I nic .
Joroinen, Kollinmaki, 3232 12C, x = 6914 .30, y = 3536 .82 (198a-KV-66) .

Kuva 32. Diopsidiamfiboliitti, vaalea osa diopsidia, vihrea sarvivalketta, I nik .
Fig . 32. Diopside amphibolite, the diopside is light-colored, and the hornblende
is dark green, I nic .
Virtasalmi, Huuhanmaki, 3232 05C, x = 6901 .50, y = 3517 .70 (83a-KV-62) .
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Kuva 33. Amfiboliitti, I nik .
Fig. 33. Amphibolite, I nic .
Virtasalmi, Hurskaala, 3232 04D, x = 6896 .25, y = 3519 .60 (PI-1) .

ulkoasun takia niita on nimitetty gabromaisiksi amfiboliiteiksi .
Eri puolilta karttalehtiselostusaluetta on tavattu plagioklaasiuraliittiporfyriitti-

juonia . Paaosa niista esiintyy amfiboliiteissa ja sarvivalkegneisseissa enimmak-
seen kerrosjuonina mutta paikoitellen leikkaavina juonina, kuten Haukivuoren
lehden alueella Hallinmaessa (09C) ja Vuorenmaassa (08D) ja Pieksamaen lehden
alueella Kukkarolahdessa (03C) . Paikoin niiden on havaittu lavistavan kiille-
gneissia, kuten Jaaninlammella Jappilassa (09B). Joissakin juonissa on vain
plagioklaasia hajarakeina ja niiden kemiallinen koostumus on intermediaarinen
(liite 1, nro 18) . Toisissa taas on hajarakeina seka plagioklaasia etta uraliittista
sarvivalketta, ja ne ovat ilmeisesti emaksisempia . Pienirakeisessa perusmassassa
on naiden lisaksi biotiittia ja aksessoreja. Kovin suuria ikaeroja plagioklaasi-
uraliittiporfyriittijuonien ja amfiboliittien valilla ei liene, silla ne ovat poimuttuneet
muiden kivilajien mukana . Samankaltaisia kivia on Hepojarven konglomeraatin
pallukoina (ks . kuva 16) .

Emaksiset ja ultraemaksiset metavulkaniitit

Edella kuvattuja amfiboliitteja selvemmin vulkaanisia piirteita omaavia kivia
esiintyy Haukivuoren kartta-alueella ketjuuntuneina linssimaisina muodostumina
Halmelammelta Kangasjarvelle suuntautuvalla vyohykkeella . Pohjoisin on noin 2
km :n pituinen Airikan linssi, seuraava on vajaan kilometrin mittainen Kukkula-
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Taulukko 5. Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden sarvivalkegneissien ja amfiboliittien
mineraalikoostumuksia.
Table 5 . Mineral compositions of hornblende gneisses and amphibolites from the Haukivuori
and Piekskmaki map-sheet areas .

34. Sarvivalkegneissi - Hornblende gneiss (855/JP(63) .
Juva, Pohjois-Naarinki, 3231 1013, x = 6869.96, y = 3532 .64 .

35. Diopsidiamfiboliitti, vaalea raita - Diopside amphibolite, light band (R4/22,05m) .
Virtasalmi, Karsikumpu, 3231 09C, x = 6883 .67, y = 3529 .06 .

36. Diopsidiamfiboliitti, tumma raita - Diopside amphibolite, dark band (263/JP/64) .
Virtasalmi, Vitsaniemi, 3231 12A, x = 6884 .05, y = 3531 .25 .

37. Diopsidiamfiboliitti - Diopside amphibolite (17/BS/65) .
Joroinen, Hulkkonen, 3231 12A, x = 6881 .70, y = 3533 .55 .

38. Hypersteeniamfiboliitti - Hypersthene amphibolite (R107/110,17m)
Virtasalmi, Huuhansuo, 3231 09C, x = 6882 .56, y = 3528 .89 .

39. Sarvivalkegneissi - Hornblende gneiss (254b/KV/63) .
Virtasalmi, Hurskaala, 3232 04D, x = 6896 .30, y = 3519 .70 .

40. Amfiboliitti - Amphibolite (PI-1) .
Virtasalmi, Hurskaala, 3232 04D, x = 6896 .25, y = 3519 .60 . (* no .23) .

41. Amfiboliitti - Amphibolite (250/KV/65) .
Joroinen, Lahnasalmi, 3232 10C, x = 6891 .20, y = 3539 .60 .

42. Gabromainen amfiboliitti - Gabbroic amphibolite (169/KV/63) .
Pieksamaen mlk, Iso-Valkeinen, 3232 08A, x = 6903 .250, y = 3524 .600 .
** = & kummingtoniitti - cummingtonite
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34 35 36 37 38 39 40 41 42
Kvartsi - Quartz 15,5 0,0 0,0 0,0 0,9 19,9 0,0 5,9 12,3
Plagioklaasi - Plagioclase 56,3 437 29,4 68,6 55,9 55,4 46,2 40,2 46,6
Kalimaasalpa - K-feldspar 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,7 0 0 0 0 0,0
Diopsidi - Diopside 0,0 524 2,4 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hypersteeni - Hypersthene 0,0 0,0 0 0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Sarvivalke-Hornblende" 11,3 1,8 65,4 23,8 7,2 16,4 45,7 52,4 15,6
Biotiitti - Biotite 1 7 0,0 0,0 0,0 1,5 2,1 0,3 0 5 20,7
Kloriitti - Chlorite 4,7 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0

Epidootti - Epidote 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Titaniitti - Ttanite 2,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 2,4
Apatiitti - Apatite 0 9 0,0 0 0 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 2,1
Karbonaatti - Carbonate 0 0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Opaakki - Opaques 4,9 1,8 0,0 0,0 4,5 5,0 6,9 0,0 0,3

Muut - Others 0,0 0 0 2,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1000 100,0
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kankaan linssi, ja sita seuraa noin 1 1/2 km :n mittainen Halmelammen linssi .
Airikan linssin lansiosa on lahinna heterogeenista emaksista laavabreksiaa

(liite 1, nro 26), ja se koostuu paaasiassa plagioklaasista ja sarvivalkkeesta .
Breksiakappaleiden valeissa on mukana diopsidia . Paikoitellen siina on granaatti-
rikkaita luiroja . Linssin itaosa on vihreaa pienirakeista ultraemaksista kivea (liite
1, nro 29), jossa on harvakseltaan noin senttimetrin lapimittaisia tahtimaisia
oliviiniporfyroblasteja, jotka ovat osittain serpentiiniytyneet (kuva 38) . Perus-
massa koostuu paaosin amfibolista, kloriitista ja serpentiinista .

Kukkulakankaan linssin itaosa on emaksista tyynylaavaa (kuva 35 ; lute 1, nro
28). Kiven perusmassa on tiivista ja koostuu lahinna amfibolista, plagioklaasista,
ja siina on harvakseltaan sarvivalkehajarakeita (kuva 34) . Joissakin tyynyissa on
varioliittista plagioklaasia . Tyynyjen valiaines samoin kuin tyynyjen keskella
oleva aines on diopsidi- ja epidoottipitoista . Paljastumaryhman keskiosissa on
massamaista ultraemaksista kivea, jonka yksi kieleke tunkeutuu emaksiseen
vulkaniittiin . Taman jalkeen on ultraemaksista tyynylaavaa, jossa tyynyt ovat
hieman litistyneita (kuva 37 ; lute 1, nro 30) . Kivi on hyvin pienirakeista ja
koostuu paaasiassa amfibolista, kloriitista j a serpentiinista .

Halmelammen linssi nayttaa koostuvan massamaisesta ultraemaksisesta ki-
vesta, ja siina on harvakseltaan oliviiniporfyroblasteja samalla tavoin kuin
Airikan linssin kivessa .

Pieksamaen lehden Vehmaskylan alueella on tavattu samankaltaista emaksista
tyynylaavaa (liite 1, nro 27) . Tyynyt ovat kuitenkin enemman litistyneita kuin
esim. Kukkulakankaalla (kuva 36) . Myos siella tyynyjen valinen aines on
diopsidipitoista, ja kivet ovat tulleet kartoitetuksi aikaisemmin diopsidiamfibo-
liitteina . Tahan koukkumaiseen muodostumaan liittyy myos pienia linsseja
ultraemaksisia kivia, ilmeisesti vastaavia kuin mita edella on kuvattu . Alueella
saattaa olla muitakin samaan ryhmaan kuuluvia kivia, mutta sen toteamiseksi
tarvittaisiin lisatutkimuksia .

Tyynylaavarakenteiset metavulkaniitit ovat mita ilmeisimmin syntyneet ve-
denalaisissa purkauksissa suhteellisen matalassa vedessa . Diopsidin esiintymi-
nen tyynyjen valeissa viittaa siihen, etta tyynyjen valiin on samoihin aikoihin
saostunut karbonaattia . Ei voi valttya ajatukselta, etta tassa kuvatut kivet ovat
aikaisemmin kuvattuja diopsidiamfiboliitteja ja amfiboliitteja nuorempia kivia,
silly niin paljon paremmin sailyneita ne ovat .
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Kuva 34 . Emaksinen tyynylaava, tiivis perusmassa, sarvivalkehajarakeita, vaaleat suonet
plagioklaasia, 1 nik .
Fig . 34 . Basic pillow lava, tight matrix with hornblende phenocrysts and light plagioclase veins,
I nic .
Mikkeli, Kukkulakangas, 3231 07B, x = 6866 .52, y = 3520 .38 (HA-21) .

Kuva 35. Emaksinen tyynylaava . Kompassi 12 cm .
Fig . 35 . Basic pillow lava . Compass 12 cm .
Mikkeli, Kukkulakangas, 3231 07D, x = 6866 .52, y = 3520 .38 (HA-21) .
Kuva - Photo J . Kousa .
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Kuva 36. Hiukan litistyneita tyynyja emaksisessa metavulkaniitissa . Laatta 12 cm .
Fig . 36. Slightly flattened pillows in basic volcanic rock. Tag 12 cm.
Pieksamaki m1k, Vehmaskyla, 3232 04D, x = 6898 .39, y = 3516 .22 (PI-8) .
Kuva - Photo A. Makela .

Kuva 37. Ultraemaksinen tyynylaava .
Fig . 37. Ultrabasic pillow lava.
Mikkeli, Kukkulakangas, 3231 07B, x = 6866 .50, y = 3520 .29 (HA-22) .
Kuva - Photo J . Kousa .
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Kuva 38. Ultraemaksinen metalaava, tummat taplat oliviiniporfyroblasteja .
Fig . 38. Ultrabasic metalava, the dark spots are olivine porphyroblasts .
Haukivuori, Airikka, 3231 05C, x = 6872 .35, y = 3518 .49 (HA-9) .
Kuva - Photo J . Kousa .

SYVAKIVET

Peridotiitit

Karttalehtiselitysalueen ultraemaksisista syvakivista on tassa kuvauksessa
tarkoituksenmukaisuussyista kaytetty yleisnimitysta "peridotiitit", vaikkakin nii-
den mineraalikostumus vaihtelee huomattavasti . Selitysalueen peridotiitit esiin-
tyvat yleensa gabrojen seurassa . Intruusiot ovat pienia pitkulaisia massoja, usein
ryppaina seka kiillegneisseissa etta granitoideissa . On tavallista, etta intruusioista
kolmasosa tai puolet on peridotiittia ja loput gabroa . Harvemmin peridotiitit
esiintyvat itsenaisina intruusioina . Koska Haukivuoren kartta-alueen itaosan
peridotiitteihin liittyy paikoin nikkelimineralisaatioita, kuten Kekonen ja Ranta-
la, niita on tavallista enemman tutkittu kuten Makkosen (1988) seikkaperaisesta
kuvauksesta ilmenee . Tutkimuksia on tehty myos ko . lehden lansiosassa, kuten
Ihastjarven alueella (01C) ja Nykalan alueella (03B) seka Pieksamaen kartta-
alueella Lammasahossa (01A) ja Iso-Laanajarven (04) alueella .

Yleensa peridoottien ja gabrojen kontaktit ovat suhteellisen teravia, joskin
paikoin peridotiitit vaihettuvat plagioklaasin lisayksen kautta hyvin tummiksi
gabroiksi ns . melagabroiksi . Peridotiitit ovat yleensa keski- tai karkearakeisia
kivia . Isoimmissa peridotiittimassoissa kivi koostuu paaosin augiitista, ortopyrok-
seenista ja sarvivalkkeesta . Mukana on usein serpentiiniytynytta oliviinia ja
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hieman plagioklaasia. Joissakin intruusioissa pyrokseenit ovat muuttuneet osit-
tain sarvivalkkeeksi ja/tai kummingtoniitiksi (taulukko 6, nro 45) . Aksessoreista
tavallisimmat ovat sulfidit, kromiitti ja titaniitti .

Hyvin pienia peridoottipahkuja, kooltaan parista kymmenesta senttimetrista
muutamaan metriin, esiintyy ryppaina Haukivuoren kartta-alueen lansiosan (3231
02-03) suonigneisseissa, osittain myos Pieksamaen kartta-alueen lounaisnurkan
alueellakin (3232 01 A) . Ne koostuvat etupaassa karkeasta uraliittisesta sarvivalk-
keesta, mutta isoimmissa pahkuissa on viela jaanteina pyrokseeneja ja oliviinia
(taulukko 6, nro 47) .

Haukivuoren kartta-alueen muutamat peridotiittimassat, kuten Lumpeinen,
Turunen (IOA) ja Saarijarvi (11B), sisaltavat myos oliviinirikkaampia osia (tau-
lukko 6, nrot 43 ja 44 ; kuva 39). Oliviinin muuttumistuloksena on runsaasti
serpentiinia, ja se antaa kivelle tumman varisavyn . Niiden aksessoreina on

Taulukko 6 . Haukivuoren ja Pieksamaen karttalehtialueiden ultraemaksisten syvakivien mine-
raalikoostumuksia .
Table 6 . Mineral compositions of ultrabasic plutonic rocks from the Haukivuori and Piekskmdki
map-sheet areas .

43 . Oliviini-serpentiini peridotiitti - Olivine-serpentine peridotite (R14/16,85m) .
Juva, Turunen, 3231 10A, X = 6860 .11, y = 3532 .43 .

44. Peridotiitti - Peridotite (R13/9,95m) .
Juva, Turunen, 3231 10A, x = 6860 .20, y = 3532 .20 .

45 . Peridotiitti - Peridotite (19/BS/65) .
Joroinen, Hulkkonen, 3231 12A, x = 6881 .65, y = 3533 .42 .

46. Hornblendiitti, plagioklaasipitoinen - Hornblendite, plagioclase-bearing (HA-1) .
Juva, Naarinki, 3231 10C, x = 6863.89, y = 3536 .56. (* no .33) .

47. Peridotiitti - Peridotite (113/JPP/67) .
Haukivuori,Vihtalampi, 3232 01A, x = 6891 .95, y = 3501 .69 .

5 3

43 44 45 46 47
Plagioklaasi - Plagioclase 0,0 0,0 5,5 179 0,0
Oliviini - Olivine 36,8 7,4 6,1 0,0 8,9
Serpentiini - Serpentine 20,0 0,7 0,0 0,0 0,6
Augiitti - Augite 3,0 4,2 34,7 0,0 0,0
Hypersteeni - Hypersthene 0,0 0,0 18,7 0,0 7,2

Sarvivaike - Hornblende 37,6 87,5 32,3 72,5 82,7
Biotiitti - Biotite 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kloriitti - Chlorite 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Serisiitti - Sericite 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0
Karbonaatti - Carbonate 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0
Opaakki - Opaques 2,3 0,2 2,5 0,8 0,6
Muut - Others 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Kuva 39. Oliviini-serpentiinirikas peridotiitti, nik . + .
Fig. 39 . Olivine serpentine rich peridotite, nic . + .
Juva, Turunen, 3231 10A, (syvakairausnayte - drilling core R13/53,45m,
R13: x = 6860.20, y = 3532.20) .

magnetiittia, kromiittia ja sulfideja . Paikoin sulfidit ovat nikkelipitoisia . Kemial-
liselta koostumukseltaan nama ovat suhteellisen magnesiumrikkaita kivia (liite 2,
nro 31) .

Haukivuoren lehdella Naaringinjarven puolivalin tienoilla (10C) on vahan yli
kilometrin pituinen paarynanmuotoinen intruusio pyrokseniittia ja metapyrokse-
niittia . Intruusion keskiosa on kiisukoyhaa pyrokseniittia ja reunaosa on
metapyrokseniitttia, jossa klinopyrokseeni on muuttunut lahes taysin sarvivalk-
keeksi (taulukko 6, nro 46 ; lute 2, nro 33) . Muina muuttumistuloksina on karbo-
naattia, kloriittia, epidoottia ja serisiittia . Reunaosien kivi on trondhjemiittisen
aineksen breksioimaa, ja osa plagioklaasista lienee peraisin trondhjemiittisuonista .

Pieksamaen lehdella Hiltulankylan (07C) sarvivalkegabroihin liittyy karkeah-
koja, tummia sarvivalkerikkaita - hornblendiittisia osueita (liite 2, nro 32) . Kivet
ovat heterogeenisia ja trondhjemiittien lavistamia . Kivessa on suuria sarvivalke-
rakeita (jopa 12 mm), joiden valeissa on pienempia sarvivalkerakeita seka hieman
plagioklaasia ja biotiittia . Ilman selvia rajoja nama kivet vaihettuvat sarvivalke-
gabroiksi, joista lahemmin seuraavassa .
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Gabrot

Oliviini- ja pyrokseenipitoisten peridotiittien yhteydessa esiintyvien gabrojen
paamineraalit ovat plagioklaasi, molemmat pyrokseenit, sarvivalke ja joskus
biotiitti . Pyrokseeneissa on muuttumistuloksena sarvivalketta, kummingtoniittia
ja kloriittia (taulukko 7, nro 55) . Aksessoreina on tavallisesti titaniittia, apatiittia
ja opaakkia . Joissakin tapauksissa sulfidit ovat nikkelipitoisia .

Haukivuoren kartta-alueella Hallinmaen ja Ankeleen valilla (09) ja Kaitaisissa
(12C) seka Pieksamaen kartta-alueella Polkonjarven ymparistossa (04C) on
tavattu gneisseihin ja granitoideihin jyrkasti rajoittuvia ja osittain niiden lavistamia
pyorehkoja gabrointruusioita (Virtakainen 1966) . Muutamia pikkuintruusioita on
tavattu naiden alueiden ulkopuoleltakin . Intruusioiden pituus on yleensa satoja
metrej a j a vain harvoin ylittaa yhden kilometrin . Niihin ei juuri liity peridotiittisia
osia . Gabrot ovat suhteellisen homogeenisia, ei juuri suuntautuneita ja
keskikarkeita, j a niiden vari on hypesteenin vuoksi hiukan ruskehtava . Paamineraa-
leista runsain on plagioklaasi. Augiittia ja hypersteenia on vaihtelevasti (tauluk-
ko 7, nro 52). Intruusioiden reunoilla osa niista on muuttunut sarvivalkkeeksi,
kummingtoniitiksi ja joskus kloriitiksi . Lahes aina on pieni maara biotiittia .
Aksessoreina on titaniittia, apatiittia, magnetiittia ja sulfideja . Hallinmaen ja
Ankeleen valilla olevissa gabrointruusioissa, kuten Piilukassa (09B) on heikkoa
nikkelipitoisuutta, ja sen takia niita on syvakairattu .

Haukivuoren lehden karttaruudun 03 alueella ja osaksi Pieksamaen lehden
ruudun 01 puolella on kiillegneissien ja osittain granitoidien valiin tunkeutunut
joukko melko konkordantteja gabrointruusioita . Naiden laattamaisten, jyrkkakaa-
teisten intruusioiden pituus vaihtelee sadoista metreista neljaan kilometriin ja
leveys sadasta metrista puoleen kilometriin . Peridotiittisia osia niihin ei juuri
liity, joskin lahistolta on tavattu joitakin peridotiittipahkuja . Intruusioiden kivi
on paaosin keskirakeista ja massamaista . Paamineraaleina on plagioklaasin lisak-
si vaihtelevasti hypersteenia, augiittia ja biotiittia (taulukko 7, nrot 49-51 ja
taulukko 8, nro 57). Lammasahossa (3232 OIA) pyrokseenit ovat muuttuneet
kummingtoniitiksi ja sarvivalkkeeksi (taulukko 8, nro 60) . Aksessoreina naissa
gabroissa on sarvivalketta, kvartsia, titaniittia, apatiittia ja opaakkeja . Esimerkki
kemiallisesta koostumuksesta on liitteessa 2 (nro 35) .

Intruusioissa on tavallisesti muutaman metrin levyinen jaahtymisreunus, joka
koostuu pienirakeisesta (0,2-0,3 mm) kivesta, jossa on paikoin harvakseltaan
porfyyrisia plagioklaasirakeita (2 mm) . Tasty kivesta on kaytetty nimitysta
mikrogabro (kuva 42) . Kiven perusmassassa on plagioklaasin lisaksi runsaasti
sarvivalketta ja biotiittia seka vahan hypersteenia (taulukko 8, nro 56) . Kun
jaahtymisreunus on kontaktissa granaattirikkaaseen kiillegneissiin, myos
jaahtymisreunukseen on kiteytynyt granaatteja . Samankaltaista mikrogabroa on
tavattu Pieksamaen lehdella Kiekan kanavan lahella (08C) ja Haukivuoren leh-
della Rutkonlammen itapuolen (l ID) "diabaasimaisen" (Pietikainen 1986) 100 m
levean juonen reunaosassa . Niiden kemiallisia koostumuksia on esitetty liitteessa
2 ( nrot 36 ja 37) .

Pieksamaen karttalehtialueella on tavattu noriitteja ja metanoriitteja . Suurin
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Taulukko 7. Haukivuoren ja Pieksamaen karttalehtialueiden gabroidien mineraalikoostumuksia .
Table 7. Mineral compositions of gabbroids from the Haukivuori and Pieksamakimap-sheet
areas .

48. Sarvivalkegabro - Hornblende gabbro (R141/8,00m) .
Virtasalmi, Karhuniemi, 3231 12A, x = 6884 .49, y = 3530 .22 .

49. Gabro - Gabbro (27/JP/67) .
Haukivuori, Suurisuo, 3231 03B, x = 6886 .25, y = 3503 .87 .

50. Gabro - Gabbro 99/JP/67) .
Haukivuori, Hovinsalo, 3231 03C, x = 6881 .74, y = 3508 .70 .

51 . Gabro - Gabbro (251/JP/67) .
Haukivuori, Hovinsalo, 3231 03C, x = 6881 .94, y = 3509 .62 (251/JP/67) .

52. Gabro - Gabbro (R197/90,00m) .
Virtasalmi, Mahola, 3231 09A, x = 6884 .97, y = 3524 .65 .

53. Gabropahku kiillegneississa - Gabbro segregation in mica gneiss (318/SK/71) .
Mikkeli, Pulliala, 3231 01B, x = 6866 .78, y = 3504 .46 .

54. Gabro - Gabbro (R7/147,50m) .
Virtasalmi, Karsikumpu, 3231 09C, x = 6883 .57, y = 3529 .07 (R7/147,50m) .

55 . Kummingtoniittipitoinen gabro - Cummingtonite-bearing gabbro (R14/Jr/13,15m) .
Joroinen, Hulkkonen, 3231 12A, x = 6881 .40, y = 3533 .65 .

intruusio on Harjarven noin 2 km :n lapimittainen noriitti-intruusio . Naarajarven
etelapaassa on 1 th kilometrin mittainen, soikea Murtoniemen metanoriitti-
intruusio . Muut noriitti-intruusiot ovat pienia, noin 100 m :n suuruusluokkaa .
Harjarven noriitti-intruusio (10A) on vyohykerakenteinen, ja sen raekoko ja
koostumus vaihtelee huomattavasti eri vyohykkeissa . Kivet koostuvat paaosin
plagioklaasista ja hypersteenista, joiden raekoko ja maarasuhteet vaihtelevat
Vorman (1975) ja Tumannon (1986) mukaan vyohykkeittain . Tyyppiesimerkki
mineraalikoostumuksesta on esitetty taulukossa 8 (nro 58) . Karkeimmat muun-
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48 49 50 51 52 53 54 55
Kvartsi - Quartz 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,8
Plagioklaasi - Plagioclase 30,6 57,4 60,2 71,3 53,0 48,6 375 64,5
Kalimaasalpa - K-feldspar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oliviini - Olivine 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0
Augiitti - Augite 0 0 12,1 17,2 3 0 9,7 36,8 5,6 0,0
Hypersteeni - Hypersthene 0 0 155 21,0 17,1 9,7 0,0 0,0 0,0
Amfiboli -Amphibole 0,0 0,0 0,0 1,1 0 0 0 0 0 0 12,6
Sarvivalke - Hornblende 65,5 0,0 0,0 0,0 22,3 7,8 55,7 16,0
Biotiitti - Biotite 0,8 13,9 0,4 4,8 3,1 0,0 0,0 4,2
Epidootti - Epidote 0,0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,0 0,0 0,0
Titaniitti - Titanite 2,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0
Apatiitti - Apatite 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
Opaakki-Opaques 0,4 1,1 1,2 2,4 1,1 0,3 0,2 0,0
Muut - Others 0,0 0,0 0 0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Taulukko 8 . Haukivuoren ja Pieksamaen karttalehtialueiden gabroidien mineraali-koostumuksia .
Table 8. Mineral compositions of gabbroids from the Haukivuori and Pieksamaki map-sheet
areas .

56. Mikrogabro - Microgabbro (131/JP/67) .
Haukivuori, Suurisuo 3231 03B, x = 6885 .82, y = 3502 .74 .

57. Kvartsigabro - Quartz gabbro (246/JP/67) .
Haukivuori, Kiviselka 3231 03C, x = 6880 .00, y = 3508 .15 .

58 . Noriitti - Norite (262/KV/64) .
Joroinen, Harjarvi 3232 10A, x = 6892.95, y = 3532 .00 .

59 . Metanoriitti - Metanorite (15/PW/65) .
Pieksamaen m1k, Murtoniemi 3232 02A, x = 6904 .78, y = 3504 .86 .

60. Gabro, kummingtoniittipitoinen - Gabbro, cummingtonite-bearing (10/JP/67) .
Haukivivuori, Lammasaho 3232 01A, x = 6890 .85, y = 3500 .27 .

61 . Sarvivalkegabro - Hornblende gabbro (PI-13) .
Virtasalmi, Kiviniemi 3232 07B, x = 6896 .82, y = 3523 .30. (*no .34) .

62 . Gabro-amfiboliitti - Gabbroic amphibolite (182/KV/64) .
Virtasalmi, Sikalaniemi 3232 07B, x = 6897 .50, y = 3524 .30 .

63 . Kvartsigabro - Quartz gabbro (410/LC/68) .
Jappila, Vuoriranta 3232 12A, x = 6914 .80, y = 3531 .70 .

nokset loytyvat intruusion sisaosista (kuva 40) . Uloinna on vyohyke hienorakeisia
reunamuunnoksia, joissa on myos sarvivalketta . Murtoniemen intruusion (02A)
metanoriittina kartoitettu hypersteenipitoinen gabro sisaltaa plagioklaasin ohella
runsaasti sarvivalketta ja myos biotiittia (taulukko 8, nro 58) . Pieni intruusio
kvartsipitoista metanoriittia (taulukko 8, nro 63) on loydetty Pohjois-Vuori-
jarven lansipuolelta (12A) .

Aivan oman ryhmansa muodostavat enemman tai vahemman suuntautuneet
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56 57 58 59 60 61 62 63
Kvartsi - Quartz 0,0 9,0 0,0 0,6 1,4 0,0 20 14,6
Plagioklaasi - Plagioclase 470 69,3 75,2 48,0 66,2 31,8 33,0 51,9
Hypersteeni - Hypersthene 0,0 2,5 24,2 9,0 0,0 0,0 0,0 114
Amfiboli-Amphibole 0,0 0,0 0,0 1,9 21,5 0,0 0,0 1,1
Sarvivalke - Hornblende 0 0 3,2 0 0 31,0 5,0 57,7 57,3 1,5
Biotiitti - Biotite 8,2 5,9 0 5 7,8 4 8 0 0 0,0 18,8
Kloriitti - Chlorite 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1
Serisiitti - Sericite 27,7 0,0 0 0 0,0 0,0 0 3 0,0 0,0
Epidootti - Epidote 14,7 9,2 0,0 0,0 0,0 1,0 3,2 0,0
Titaniitti - Titanite 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 4,3 0,0 0,0
Apatiitti - Apatite 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,0 0,4 0,3
Karbonaatti - Carbonate 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Opaakki - Opaques 1,9 0,0 0,0 1,4 0,6 3,9 3,5 0,3
Muut - Others 0,5 0,9 0 1 0 0 0 5 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 1000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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sarvivalkegabrot tai amfiboliittimaiset gabrot, joita on melko konformeina massoi-
na Narila-Jappila- Viholanniemi-amfiboliittijakson yhteydessa seka Langelmaen-
jarven, Maaveden ja Sysman valisella alueella . Merkittavaa on, etta kyseisia
kivia esiintyy runsaasti niiden amfiboliittijaksojen yhteydessa tai valittomassa
laheisyydessa, joihin liittyy runsaasti karsikivia kupariesiintymineen . Hallinmaessa
Karsikummun ja Karhuniemen kupariesiintymien laheisyydessa esiintyvat
sarvivalkegabrot ovat keskikarkeita ja jonkin verran suuntautuneita, joskin lahes
massamaisiakin osia loytyy . Virtasalmen kirkonkylan ja Sarkaniemen valilla on
myos runsaasti sarvivalkegabroja, jotka ovat voimakkaammin suuntautuneita
kuin Hallinmaessa (Saltikoff 1971) . Paikoin ne nayttavat vaihettuvan
hienorakeisimmiksi amfiboliitteja muistuttaviksi kiviksi, erityisesti silloin kun
ne esiintyvat amfiboliittien yhteydessa. Talloin niista on kaytetty nimitysta
amfiboliittimainen gabro . Karankalahden alueella on sarvivalkegabroja leikkaavia
granitoideja, koostumukseltaan lahinna trondhjemiittisia .

Variltaan sarvivalkegabrot ovat melko tummia, ja ne koostuvat paaasiassa
sarvivalkkeesta ja plagioklaasista (taulukko 7, nro 48 ; taulukko 8, nro 61 ja kuva
41) . Biotiittia on yleensa aksessorisia maaria, mutta paikoin se saattaa kuulua
paamineraaleihinkin (Saltikoff 1971) . Muina aksessoreina on magnetiittia,
titaniittia ja apatiittia . Karsikummun kupariesiintyman kyljessa olevat gabromassat
ovat mineraalikoostumukseltaan samankaltaisia, mutta niissa on lisaksi
klinopyrokseenia (taulukko 7, nro 54) . Ne ovat hyvin heterogeenisia ja paikoin

Kuva 40. Karkearakeinen noriitti, nik . + .
Fig . 40. Coarse-grained norite, nic . + .
Joroinen, Harjarvi, 3232 1OA, x = 6892 .95, y = 3532 .00 (262/KV/64) .
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Kuva 41. Sarvivalkegabro, 1 nik .
Fig. 41 . Hornblende gabbro, 1 nic .
Virtasalmi, Kiviniemi, 3231 07B, x = 6896 .82, y = 3523 .30 (PI-13) .

Kuva 42 . Gabron reunamuunnos, mikrogabro, nik . + .
Fig . 42 . Marginal variety of gabbro - microgabbro, nic. + .
Haukivuori, Suurisuo, 3231 03B, x = 6886 .00, y = 3502 .70 (26/JP/67) .
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Kuva 43 . Pienia sarvivalkegabropahkuja heterogeenisessa sarvivalkedioriitissa, jota vaa-
lea trondhjemiittinen aines migmatisoi . Kyna 13 cm .
Fig . 43 . Small inclusions of hornblende gabbro in heterogenic hornblede diorite
migmatized by trondhjemitic material. Pen 13 cm.
Virtasalmi, Hallinmaki, Karsikumpu, avolouhoksen lounaislaita - southwestern side of
the open pit, 3231 09C .

Kuva 44. Dioriittia, jossa risteavia trondhjemiittisia juonia . Laatta 12 cm .
Fig. 44 . Diorite with crossing trondhjemitic dikes . Tag 12 cm .
Mikkeli, Pajulankyla, 3231 01B, x = 6865 .96, y = 3502 .14 (31-HA) .
Kuva - Photo A . Makela .
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kemiallinen koostumus lahenee jo dioriittia (liite 2, nrot 38 ja 39 ; kuva 43) .
Amfiboliittimaisen gabron mineraalikoostumus ei poikkea edellisista (taulukko
8, nro 62) . Paikoitellen sarvivalkegabroissa tummien mineraalien osuus on niin
suuri, etta koostumus lahenee hornblendiittia (vrt . Bite 1, nro 33) .

Muihin selitysalueen gabroihin verrattuna sarvivalkegabrot ovat vahvemmin
deformoituneita ja liuskettuneita, heterogeenisempia ja koostumukseltaan erilai-
sia, lisaksi niilla on joitakin yhtymakohtia amfiboliitteihin . Nama piirteet voi-
daan tulkita niin, etta sarvivalkegabrot ovat alueen muita gabroja vanhempia ja
ehka edustavat amfiboliittien - emaksisten vulkaniittien syvemmalla kiteytyneita
gabromaisia osia .

Dioriitit

Dioriitteja on karttalehtiselostusalueella melko vahan . Paaosa niista esiintyy
gabromassojen yhteydessa . Sarvivalkegabrojen on todettu monin paikoin
vaihettuvan tummien mineraalien osuuden vahentyessa ja plagioklaasin
koostumuksen muuttuessa dioriiteiksi, kuten Virtasalmen vanhan kuparikaivoksen
alueella (kuva 43) ja Virtasalmen kirkonkylan ja Sarkaniemen valisella alueella .
Sarvivalkegabroihin liittyvien dioriittien paamineraalit ovat plagioklaasi,
sarvivalke ja biotiitti (taulukko 9, nrot 64 ja 65) . Naissa sarvivalke on variltaan
vihrea ja biotiitti ruskea. Aksessoreina on kvartsia, titaniittia, apatiittia ja
opaakkeja. Kupariesiintymien lahella niissa on, osin kontaminaation vuoksi,
tavattu myos diopsidia ja kummingtoniittia .

Taulukko 9 . Haukivuoren karttalehtialueen dioriittien mineraalikoostumuksia .
Table 9. Mineral compositions of diorites from the Haukivuori map-sheet area .

64 . Dioriitti - Diorite (R3/28,75m) .
Virtasalmi, Karsikumpu, 3231 09C, x = 6883 .64, y = 3529 .02 .

65 . Dioriitti - Diorite (R143/56,50m) .
Virtasalmi, Karsikumpu, 3231 09C, x = 6884 .59, y = 3529 .90 .

66 . Dioriitti - Diorite (HA-32) .
Mikkeli, Pajulankyla, 3231 01B, x = 6866 .31, y = 3502 .14 (*no .41) .
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64 65 66
Kvartsi - Quartz 0,0 0,0 7,1
Plagioklaasi - Plagioclase 70,2 81,8 40,0
Sarvivaike - Hornblende 22,3 8,9 22,0
Biotiitti - Biotite 5,3 6,5 30,0
Titaniitti - Titanite 0,4 0,3 0,0
Apatiitti - Apatite 0,3 0,5 0,5
Opaakki - Opaques 1,5 2,0 0,3
Muut - Others 0,0 0,0 0,1

100,0 100,0 100,0
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Dioriitteja on tavattu myos granitoidialueiden reunoilla, epamaaraisen muo-
toisina pienina osueina tai intruusioina (liite 2, nro 40) . Niissakin plagioklaasi,
sarvivalke ja biotiitti ovat paamineraalit . Joskus sarvivalkkeessa on augiitin
jaanteita. Haukivuoren kartta-alueen lounaisnurkassa (0113) Pajulankyldssd on
noin 3 km :n pituinen intruusio dioriittia, jonka kontakti ymparoiviin tonaliitteihin
on terava ja paikoin trondhjemiittisten juonien lavistama (kuva 44) . Kivi koostuu
paaosin andesiinisesta plagioklaasista, vihertavasta sarvivalkkeesta ja ruskeasta
biotiitista. Kivessa on lisaksi vaihteleva maara kvartsia ja aksessoreina apatiittia,
titaniittia ja opaakkia (taulukko 9, nro 66) . Intruusion kivista on kaksi kemiallista
analyysia (liite 2, nrot 41 ja 42) .

Tonaliitit, kvartsidioriitit, granodioriitit ja trondhjemiitit

Kiillegneissien jalkeen huomattavan osan selostusalueen kallioperasta katta-
vat erilaiset granitoidit . Granitoidien jakautuma, jos graniitit jatetaan laskuista
pois, on kuvattu seka Haukivuoren (3231) etta Pieksamaen (3232) kalliopera-
kartalla siten, etta granodioriitti peittaa laajimmat alueet, kun kvartsidioriittia tai
trondhjemiittia (= leukotonaliittia) on siella taalla pienempina, erillisina osueina .
Kvartsidioriittia ja trondhjemiittia on merkitty kartalle sen mukaan, missy naista
kivilajeista on tiheammin yksittaisia havaintoja . Kuitenkin taman tyon yhteydes-
sa tehty ohuthieisiin perustuva selvitys osoittaa, etta suurin osa granodioriiteiksi
merkityista kivista onkin itse asiassa tonaliitteja ja kvartsidioriitteja IUGS :n
Iuokituksen mukaan . Tama muutos on pyritty ottamaan huomioon selostuksen
liitekartassa (liite 3), joskin kovasti vaihteleva paljastumatiheys rajoitti huomat-
tavasti tarkemman esitystavan soveltamista .

Kaikkein monimuotoisin on "Narila-Jappila-Viholanniemi-amfiboliittikol-
mion" rajaama granitoidikompleksi, joka nayttaisi olevan diapiirimaisesti ko-
honnut lohko, ja jonka kattoon on jaanyt "kellumaan" kerrostuma kiillegneisseja,
sarvivalkegneisseja ja amfiboliitteja . Kolmiomaisen alueen itapuoliskolla vallit-
sevat enemman tai vahemman liuskettuneet muunnokset, joista tassa on kaytetty
nimitysta gneissimainen tonaliitti. Itapuoliskon etela- ja lansireunalla esiintyy jo
gneissimaisia tonaliitteja lavistavia nuorempia massamaisia kvartsidioriitteja,
tonaliitteja ja granodioriitteja . Kolmiomaisen alueen lansipuoliskolla nuorempia
granitoideja nayttaa olevan enemman, mutta paijastumia ei ole riittavasti, jotta
gneissimainen tonaliitin rajat voitaisiin kartalla tarkemmin esittaa . Niita nayttaisi
kuitenkin olevan epamaaraisen muotoisina alueina ainakin Virtasalmen kirkon-
kylan ja Sarkaniemen valilla ja Virtasalmen vanhan kuparikaivoksen ymparistos-
sa .

Gneissimaisille tonaliiteille tyypillista on enemman tai vahemman kehittynyt
raitaisuus ja paikoitellen niissa on tavattu haamumaisia tummempia luiroja .
Virtasalmen vanhan kuparikaivoksen alueella on nahtavissa, miten raitainen
gneissimainen tonaliitti on poimuttunut samanaikaisesti diopsidiamfiboliitin kans-
sa (kuva 30) . Toisaalta samalla alueella on nahtavissa, etta nuorempi
trondhjemiittinen aines leikkaa ja breksioi seka amfiboliittia etta gneissimaista
tonaliittia (kuva 45) . Gneissimaisen tonaliittin "vanhahtavan ulkoasun" takia
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Haukivuoren karttalehden koilliskulman alueelta otetusta kahdesta naytteesta on
maaritetty radiometrinen ika . Tonaliittigneissin ika on 1903 ± 10 Ma (Huhma
1986), mika on virherajojen puitteissa samaa luokkaa kuin Viholanniemen
happaman vulkaniitin ika 1905 ± 2 Ma (Vaasjoki & Sakko 1988) .

Gneissimaiset tonaliitit ovat tavallisesti pieni- tai keskirakeisia, ja niiden
paamineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi ja biotiitti (taulukko 10, nrot 73 ja 74 ;
taulukko 12, nro 85 ; taulukko 13 nrot 93, 94 ja 95) . Oligoklaasinen plagioklaasi
on heikosti kaksostunutta ja vyohykkeista seka hieman muuttunutta, kvartsi
vahvasti deformoitunutta ja biotiittisuomut variltaan tummanruskeita (kuvat 47
ja 48). Harvemmin on tavattu vahan sarvivalketta ja kalimaasalpaa . Tummia
mineraaleja on yleensa suhteellisen vahan . Aksessoreina on titaniittia, apatiittia,
opaakkeja ja zirkonia . Gneissimaisten tonaliittien kemiallisia koostumuksia on
esitetty liitteessa 2 (nrot 47, 49 ja 50) .

Gneissimaisia tonaliitteja lavistavat synorogeeniset granitoidit poikkeavat
edellisista siina, etta niista raitaisuus puuttuu, liuskettuneisuus on heikompaa, ja
ne ovat ulkoasultaan homogeenisempia . Koostumus vaihtelee tonaliitista tai
kvartsidioriitista granodioriittiin, joskin granodioriittien osuus on vahainen .
Maaveden itapuolella seka Hallinmaen ja Narilan alueilla on seka tonaliitteja
etta kvartsidioriitteja . Ne ovat yleensa keskirakeisia, ja niiden paamineraaleina
ovat plagioklaasi, kvartsi, sarvivalke ja biotiitti (taulukko 10, nro 68 ; taulukko
11, nrot 76 ja 79) . Plagioklaasi on lyhytprismaista, selvasti kaksostunutta,
kvartsi vain vahan deformoitunutta, ja vihrea sarvivalke olennaisin tumma
mineraali ruskean biotiitin ohella. Kalimaasalpaa on yleensa vahan . Paikoitellen
on osueita, joissa kalimaasalpaa on enemman ja koostumus on granodioriittinen .
Hallinmaen alueella on epasaannollisen muotoisia trondhjemiittisia osueita,
jotka Virtasalmen vanhalla kuparikaivosalueella intrudoivat ja migmatisoivat
muita syvakivia ja amfiboliitteja (kuva 45) . Kiven paamineraalit ovatplagioklaasi,
kvartsi ja biotiitti . Biotiitin maara vaihtelee, ja joskus sen mukana on sarvivalketta
(taulukko 12, nro 89) . Aksessoreina on kloriittia, serisiittia, apatiittia ja opaakkia .

Pieksamaen kartta-alueella on laaja Pieksamaen granitoidikompleksi, joka
nayttaa intruusiotyypiltaan olevan batoliitti . Sita luonnehtivat suhteellisen
homogeeniset massamaiset tonaliitit, jotka vaihettuvat luodetta kohden
porfyyrisiksi granodioriiteiksi . Kivi on massamaista, mutta liuskeiden kontakti-
en lahella kivet ovat ruhjeliuskeisia . Batolitiitin alueella on sulkeumina ja
saarekkeina kiillegneissia ja amfiboliittia seka dioriittimaisia erkaumia . Kivi on
yleensa keskirakeista, ja sen paamineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi, sarvivalke
ja biotiitti (taulukko 11, nrot 77 ja 83 ; kuva 49) . Plagioklaasi on koostumuksel-
taan oligoklaasia, sarvivalke vihreaa ja biotiitti ruskeaa . Joskus sarvivalkkeen
keskella on augiitin jaanteita . Muuttumistuloksina on serisiittia ja epidoottia .
Aksessoreina on titaniittia, apatiittia, karbonaattia, zirkonia ja opaakkia . Kives-
sa on usein pieni maara kalimaasalpaa, mutta luodetta kohden kiveen tulee lisaa
kalimaasalpaa enimmakseen porfyyristen rakeiden muodossa ja kivi vaihtuu
porfyyriseksi granodioriitiksi (03A-D) . Kontiomaen tonaliitista (06C) tehty
radiometrinen ianmaaritys antoi aiemmin kuvattuja tonaliittigneisseja huomatta-
vasti nuoremman ian 1881 ± 8 Ma .
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Pieksamaen batoliitin ymparilla olevat intruusiot, kuten Susihauta (09B),
Vehmaskyla (04,05,09) ja Etela-Niskamaki (02A) ovat ilmeisesti sen satelliitte-
ja. Kivet ovat tonaliitteja, eika niiden mineraalikoostumus tai kemiallinen koos-
tumus juuri poikkea batoliitin kivien koostumuksesta (taulukko 11, nrot 78 ja 84 ;
lute 2, nrot 45 ja 46) .

Kantalan-Haapajarven granitoidi-intruusio muodostaa maanpintaleikkauksessa
epasaannollisen ja rikkonaisen kaaren, josta lahtee kapeita haarakkeita eri suun-
tiin . Sen nykyinen leikkauskuvio johtunee siita, etta se on tunkeutunut liuskeisiin
osittain konkordantisti, osittain leikaten. Sen paalla, ikaan kuin intruusion katos-
sa, on loiva-asentoisia liuskeita . Paaosa siita on massamaista granodioriittia,
joka vaihettuu intruusion pohjois- ja itaosassa paikoitellen porfyyriseksi
granodioriitiksi . Granodioriitti koostuu paaosin plagioklaasista, kvartsista ja
kalimaasalvasta seka pienesta maarasta biotiittia ja sarvivalketta (taulukko 12,
nrot 86 ja 92) . Porfyyrisessa granodioriitissa on mainittujen mineraalien lisaksi
suuria plagioklaasi- ja kalimaasalparakeita . Siella missy porfyyrinen granodioriitti
on kontaktissa gneissien kanssa kivesta on syntynyt silmagneissia .

Granitoidi-intruusion pohjoisreunaan liittyy myos tonaliittisia- kvartsidioriitti-
sia osueita . Sellainen on mm . Mustalammen (04C) itapuolelle ulottuva tonaliittikie-
leke, josta loytyy erikoista intrusiivibreksiaa - vaalea tonaliitti leikkaa tummem-
paa tonaliittia, ja naita molempia lavistaa viela apliittinen aines (kuva 46) .
Tumman kiven paamineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi, sarvivalke ja biotiitti
(taulukko 10, nro 75) . Kvartsin maara kivessa vaihtelee ja kemiallisesti kivella
on dioriittinen koostumus (liite 2, nro 40) . Sarvivalke on vihreaa ja biotiitti
ruskeaa. Aksessoreina on tavallisesti kalimaasalpaa, kloriittia, karbonaattia,
titaniittia, apatiittia ja opaakkia . Vaaleammassa muunnoksessa on vain puolet
edellisten tummien mineraalien maarasta, ja biotiitti on tyypillisin tumma mineraali
(taulukko 11, nro 81) . Kemialliselta koostumukseltaan se on selvasti edellista
happamampi (liite 2, nro 48) .

Haukivuoren lehden karttaruudun 01 ja Pieksamaen lehden karttaruudun 01
valisella alueella on joukko lahes konkordantteja granitoidi-intruusioita : Pohja-
lahden-Haapaniemen, Emasalon, Pajulankylan ja Ihastjarven intruusiot . Niissa
kivien koostumus vaihtelee tonaliitista granodioriittiin, mutta porfyyriset
muunnokset puuttuvat. Tonaliitit ovat yleensa massamaisia ja vain lahella
liuskeiden kontakteja hiukan liuskettuneita. Niiden paamineraalit ovat
plagioklaasi, kvartsi, sarvivalke ja biotiitti . Plagioklaasi on lyhytprismaista ja
kaksostunutta, sarvivalke vihertavaa tai vihreaa ja biotiitti ruskeaa . Muuttu-
mistuloksina on hiukan serisiittia ja kloriittia . Tavallisimmat aksessorit ovat
titaniitti, apatiitti ja opaakki . Tonaliittien mineraalikoostumuksia on esitetty
taulukossa 10 (nro 70) ja taulukossa 11 (nro 80) ja mikrorakennetta kuvassa 50 .
Granodioriitteja on runsaammin Emasalon ja Pajulankylan alueella, ja ne ovat
kontaktisuhteiden perusteella tonaliitteja nuorempia kivia . Paamineraalit ovat
plagioklaasi, kvartsi, kalimaasalpa ja biotiitti . Paikoitellen on vahan vihreaa
sarvivalketta. Granodioriittien mineraalikoostumuksia on esitetty taulukossa 12
(nrot 87 ja 88) ja mikrorakennetta kuvassa 51 . Pohjanlahden-Haapaniemen ja
Emasalon intruusioiden valisella alueella on muutamia pienia gabrointruusioita,
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Kuva 45 . Vaalea trondhjemiittinen aines breksioi ja migmatisoi diopsidiamfiboliittia
(tummanvihrea) ja gneissimaista tonaliittia (harmaa) . Laatta 12cm .
Fig. 45 . Diopside amphibolite ( darkgreen) and gneissose tonalite (grey) brecciated and
migmatized by light-colored trondhjemitic material . Tag 12 cm.
Virtasalmi, Hallinmaki, Karsikumpu, avolouhoksen koillislaita - northeastern side of the
open pit, 3231 09C . Kuva - Photo A . Makela .

Kuva 46. Kolme komponenttista intrusiivikivea .Vaalea tonaliitti leikkaa ja breksioi
tummempaa tonaliittia, ja molempia lavistaa apliittinen juoni . Laatta 12 cm .
Fig. 46 . Three component intrusive rocks . The dark gray tonalite is cut and brecciated
by a light variety of tonalite and both are cut by aplitic dykes . Tag 12 cm.
Virtasalmi, Vaisala, Mustalampi, 3232 04C, x = 6891 .73, y = 3518 .64 (PI-3) .
Kuva - Photo A . Makela .

6 5



Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset I : 100 000, lehdet 3231 ja 3232
Lauri Pekkarinen

Kuva 47. Gneissimainen tonaliitti, nik . + .
Fig. 47 . Gneissose tonalite, nic. + .
Joroinen, Saunakangas, 3231 12D, x = 6889 .33, y = 3539.16 (HA-23) .

Kuva 48. Gneissimainen tonaliitti, nik . + .
Fig. 48. Gneissose tonalite, nic . + .
Joroinen, Puukkola, 3232 08D, x = 6909 .40, y = 3528 .40 (25a/TK/63) .
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Kuva 49. Tonaliitti, nik . + .
Fig . 49 . Tonalite, nic + .
Pieksamaki mlk, Kontiomaki, 3232 06C, x = 6914 .03, y = 3515 .55 ( PI-9) .

Kuva 50. Tonaliitti, nik . + .
Fig . 50 . Tonalite, nic . + .
Mikkeli, Pajulankyla, 3231 01B, x = 6867 .05, y = 3501 .42 (HA-33) .
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Kuva 51 . Granodioriitti, nik . + .
Fig .51. Granodiorite, nic . + .
Mikkeli, Pajulankyla, 3231 01A, x = 6862 .71, y = 3500 .48 (115/SK/71) .

Kuva 52 . Porfyyrinen granodioriitti, nik . + .
Fig . 52. Porphyric granodiorite, nic . + .
Joroinen, Vaaranlammit, 3232 11D, x = 6909 .50, y = 3535 .00 (14/HK/76 ) .
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Taulukko 10. Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kvartsidioriittien ja tonaliittien mine-
raalikoostumuksia .
Table 10 . Mineral compositions of quartz diorites and tonalites from the Haukivuori and
Piekskmaki map-sheet areas .

67 . Tonaliitti - Tonalite (R319/92,05m) .
Juva, Honkamaki, 3231 11A, x = 6874 .44, y = 3533 .10 .

68 . Kvartsidioriitti - Quartz diorite (60b/JP/67) .
Virtasalmi, Hallinmaki, 3231 09D, x = 6885 .75, y = 3528 .40 .

69 . Kvartsidioriitti - Quartz diorite (347/JPP/67) .
Haukivuori, Emasalo, 3231 02D, x = 6876 .78, y = 3505 .54 .

70 . Tonaliitti - Tonalite (HA-33) .
Mikkeli, Pajulankyla, 3231 01B, x = 6867 .05, y = 3501 .42. (*no .44) .

71 . Kvartsidioriitti - Quartz diorite (979/JP/63) .
Juva, Naarinki, 3231 10C, x = 6863 .66, y = 3538 .20 .

72. Kvartsidioriitti - Quartz diorite (8a/BS/65) .
Virtasalmi, Hulkkonen, 3231 12A, x = 6881 .23, y = 3533 .40 .

73 . Gneissimainen tonaliitti - Gneissose tonalite (HA-24) .
Joroinen, Saunakangas, 3231 12D, x = 6889 .45, y = 3539 .03 . (*no .47) .

74 . Gneissimainen tonaliitti - Gneissose tonalite (HA-23) .
Joroinen, Saunakangas, 3231 12D, x = 6889 .33, y = 3539 .16 . (*no .49) .

75 . Tonaliitti - Tonalite (243c/KV/62) .
Virtasalmi, Mustalampi, 3232 04C, x = 6891 .73, y = 3518 .64 .
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67 68 69 70 71 72 73 74 75
Kvartsi - Quartz 16,6 11,9 6,0 177 8,0 13,4 32,9 32,7 14,1
Plagioklaasi - Plagioclase 496 668 71,9 49,0 52,9 60,5 52,6 51 9 38,0
Kalimaasalpa - K-feldspar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 2,7 01
Augiitti - Augite 0 0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0 0 0 0
Amfiboli - Amphibole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Sarvivaike-Hornblende 207 14,1 12,3 9,3 1,0 6,2 0,0 0,0 21,7
Biotiitti - Biotite 12,5 4,6 8 8 221 25,6 155 8,9 8,3 22,5
Kloriitti - Chlorite 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,6 1,5
Serisiitti - Sericite 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,5 0,0
Titaniitti - Titanite 0 0 0,4 0,0 1,3 0,5 0,0 0 9 0,9 0,3
Apatiitti - Apatite 0,5 0,2 0,0 0,3 0 9 0,0 0 3 0,3 0,8
Karbonaatti - Carbonate 0,0 0,0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0,0 0,6
Opaakki - Opaques 0,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0 3 0,8 1,1 0,4
Muut - Others 0,0 1,4 0 5 0,0 0,0 1,1 0 0 0,0 0,0

100,0 100,0 1000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1000
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Taulukko 11 . Pieksamaen karttalehtialueen kvartsidioriittien ja tonaliittien mineraalikoos-
tumuksia .
Table 11 . Mineral compositions of quartz diorites and tonalites from the Pieksamaki map-sheet
area .

76 . Kvartsidioriitti - Quartz diorite (255/KV/62) .
Virtasalmi, Uutela, 3232 10A, x =6892 .00, y = 3531 .80 .

77 . Tonaliitti - Tonalite (PI-9) .
Pieksamaen m1k, Kontiomaki, 3232 06C, x = 6914 .03, y = 3515 .55 . (*no .45) .

78 . Tonaliitti - Tonalite (31/KV/67) .
Jappila, 3232 09B, x = 6918 .70, y = 3520 .60 .

79 . Tonaliitti - Tonalite (84a/TK/63) .
Pieksamaen mlk, Pekkala, 3232 08C, x = 6904.30, y = 3525 .20 .

80 . Tonaliitti - Tonalite (PI-7) .
Haukivuori, Pohjalahti, 3232 01A, x = 6891 .06, y = 3502 .40 . (*no .43) .

81 . Tonaliitti - Tonalite (243d/KV/62)
Virtasalmi, Mustalampi, 3232 04C, x = 6891 .70, y = 3518 .65 .

82 . Tonaliitti - Tonalite (208/KV/62) .
Virtasalmi, Montola, 3232 04C, x = 6894 .10, y = 3515 .75 .

83 . Tonaliitti - Tonalite (116/KV/62) .
Jappila, Heinamaki, 3232 06B, x = 6916 .80, y = 3517 .10 .

84 . Kvartsidioriitti - Quartz diorite (3/PW/65) .
Pieksamaen m1k, Kortemaki, 3232 02A, x = 6901 .45, y = 3503 .45 .
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76 77 78 79 80 81 82 83 84
Kvartsi - Quartz 10,1 19,0 22,9 17,6 173 40,0 14,2 23,6 14,4
Plagioklaasi - Plagioclas, 60,9 480 52,8 62,4 53,1 46,4 46,1 48,0 59,4
Kalimaasalpa - K-feldspa 0,1 1,5 0,6 0,0 0,0 1,3 1,0 3,6 0,0
Augiitti - Augite 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 3,3 0,6 0,0

Kummingtoniitti -
Cummingtonite 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,8 0,0
Sarvivalke - Hornblende 20,2 105 8,2 7,6 6,9 1,5 220 6,1 11 7
Biotiitti - Biotite 7,3 11,5 14,8 10,4 17,7 9,9 11 5 15,8 13,7
Kloriitti - Chlorite 0,3 0,0 0 0 0,4 0 4 0,1 0,0 0,0 0,0
Serisiitti - Sericite 0 0 3,3 0 0 0,0 2 2 0 1 0,0 0,0 0,0
Epidootti - Epidote 0,0 3,5 0,0 0 2 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0
Titaniitti - Titanite 0,4 0,9 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0

Apatitti - Apatite 0,2 1,0 0,2 0,6 0,9 0 2 0,1 0 3 0,0
Karbonaatti - Carbonate 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0 0 0,9 0,0 0,0
Opaakki - Opaques 0,4 0,2 0,1 0 2 0,5 0,0 0,3 0,1 0 0

Muut - Others 0,1 0 3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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joiden ymparilla on muutaman kymmenen metrin levyinen trondhjemiittinen
reunus. Kivi on massamaista ja hyvin vaaleaa ja se koostuu plagioklaasista ja
kvartsista seka pienesta maarasta biotiittia, sarvivalketta ja aksessoreja (taulukko
12, nrot 90 ja 91) .

Haukivuoren kartta-alueella on Naaringin ja Kalvitsan valilla useita, kooltaan
vaihtelevia, pitkulaisia granitoidi-intruusioita . Granitoidit ovat tunkeutuneet lius-
keisiin osittain myotaillen ja osittain leikaten . Kivet ovat valtaosin massamaisia
tonaliitteja ja kvartsidioriitteja, mutta niihin liittyy vahaisia granodioriittiosueita .
Kivet ovat ulkoasultaan samankaltaisia kuin edella, mutta Naaringin alueella
niissa esiintyy yleisemmin tummana mineraalina augiittia biotiitin ja sarvivalkkeen
ohella (taulukko 10, nro 71) . Naaringinjarven gabrointruusion ymparistossa on
epasaannollisia osueita trondhjemiittia . Osa granodioriiteista on tasarakeisia

Taulukko 12 . Haukivuoren ja Pieksamaen karttalehtialueiden gneissimaisten tonaliittien,
granodioriittien ja trondhjemiittien mineraalikoostumuksia .
Table 12 . Mineral compositions of gneissose tonalites, granodiorites and trondhjemites from the
Haukivuori and Pieksamkki map-sheet areas .

85. Gneissimainen tonaliitti - Gneissose tonalite (61/KV/65) .
Joroinen, Sysmanranta 3232 10B, x = 6898 .00, y = 3534 .50 .

86. Granodioriitti - Granodiorite (34/HA/66) .
Virtasalmi, Salmenkyla 3231 09B, x = 6888 .74, y = 3520 .95 .

87. Granodioriitti - Granodiorite (205/JP/67)
Haukivuori, Kuivaselka 3231 02D, x = 6877 .85, y = 3505 .16 .

88. Granodioriitti - Granodiorite (494/JPP/67) .
Mikkeli, Pajulankyla 3231 01A, x = 6864 .60, y = 3502 .32 .

89. Trondhjemiitti - Trondhjemite (49b/JP/64) .
Virtasalmi, Hallinmaki 3231 09D, x = 6885 .61, y = 3528 .30

90. Trondhjemiitti - Trondhjemite (95/JP/67) .
Haukivuori, Hovinsalo 3231 03C, x = 6882 .79, y = 3508 .21 .

91. Trondhjemiitti - Trondhjemite (253/JP/67) .
Haukivuori, Hovinsalo 3231 03C, x = 6882 .48, y = 3509 .58

92. Granodioriitti - Granodiorite (8/KV/67) .
Virtasalmi, Vaisala 3232 04C, x = 6892 .20, y = 3515 .50 .
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85 86 87 88 89 90 91 92
Kvartsi - Quartz 39,6 252 21,1 285 24,3 13,1 6,0 23,3

Plagioklaasi - Plagioclase 48,1 381 58,8 46,2 60,1 79,9 91 1 55,3

Kalimaasalpa - K-feldspar 1,6 25,9 14,8 18,3 0,0 1,5 0 0 6,3

Sarvivalke-Hornblende 0,7 2,9 1,6 0,0 3,5 1,8 1,1 3,4
Biotiitti - Biotite 8,9 4,4 3 3 5,9 8,0 2,0 0,7 10,5

Kloriitti - Chlorite 0,0 0,6 0,0 0,2 0 7 0 2 0,0 0,3
Serisiitti - Sericite 0,0 1,2 0,0 0,9 1 7 1,0 0,0 0,0

Epidootti - Epidote 0 0 0,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0 2
Titaniitti - Titanite 0,2 0,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0 3

Apatiitti - Apatite 0 3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3

Karbonaatti - Carbonate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Opaakki - Opaques 0,6 0,4 0,0 0 0 0,3 0,0 0,6 0,0

Muut - Others 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0

100,0 100,0 1000 1000 1000 100,0 1000 100,0
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kuten edella, mutta porfyyrista granodioriittia esiintyy Kalvitsan lahella ja
Naaringinjarven etelapuolella. Porfyyriset maasalparakeet ovat paaosin
kalimaasalpaa, ja niiden joukossa on vahemman plagioklaasia . Naaringinjarven
lahella olevassa tieleikkauksessa porfyyrisen granodioriitin kontaktivyohykkeelle
kiillegneissiin on syntynyt j opa 4 cm : n pituisia kalimaasalpaporfyroblasteja .

Edellisten kanssa samankaltaisia granitoidi-intruusioita tonaliitteineen,
kvartsidioriitteineen ja granodioriitteineen esiintyy myos Naaringin alueelta
pohjoiseen Mutaselan-Jylhasuon alueella . Tonaliiteissa vihrea sarvivalke on
tyypillisin tumma mineraali (taulukko 10, nro 67) paitsi Hulkkosen alueella,
jossa sarvivalkkeen ohella on kummingtoniittia (taulukko 10, nro 72) . Grano-
dioriittien osuus on suhteellisen vahainen, ja niissa porfyyriset tyypit ovat
tavallisia .

Kolkonjarven siirroslinjan itapuolella sijaitseva Kolman-Tihusniemen grani-
toidikompleksi nayttaisi edustavan lahempaa plutonin kattoa olevaa, vinoa leik-
kausta. Syvempaa osaa maanpintaleikkauksessa edustavat etelaosan ja reunojen
massamaiset granodioriitit, jotka intruusion katon suuntaan vaihettuvat porfyy-
risten plagioklaasirakeiden lisayksen myota porfyyrisiksi granodioriiteiksi (kuva
52) j a sitten edelleen porfyyristen kalimaasalparakeiden lisayksen myota porfyyri-
siksi graniiteiksi, joista enemman seuraavassa kappaleessa .

Taulukko 13 . Pieksamaen kartta-alueen gneissimaisten leukotonaliittien
mineraalikoostumuksia .
Table 13 . Minaral compositions of gneissose leucotonalites from the
Pieksamaki map-sheet area .

93 . Gneissimainen leukotonaliitti - Gneissose leucotonalite (79/TK/63) .
Pieksamaen m1k, Puukkola 3232 08C, x = 6904 .40, y = 3525 .70 .

94 . Gneissimainen leukotonaliitti - Gneissose leucotonalite (237/KV/64) .
Virtasalmi, Hiltulankyla 3232 07C, x = 6893 .00, y = 3529 .00 .

95 . Gneissimainen leukotonaliitti - Gneissose leucotonalite (20/AV/63) .
Joroinen, Huutokoski 3232 11A, x = 6901 .24, y = 3534 .80 .
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93 94 95
Kvartsi - Quartz 24,2 223 22,4

Plagioklansi - Plagioclase 65,7 66,4 69,7

Kalimaasalpa - K-feldspar 1,8 2,4 1,9
Sarvivalke - Hornblende 0,0 0 0 0,0
Biotiitti - Biotite 7,1 7,0 3,3
Kloriitti - Chlorite 0,0 0,0 0,2
Serisiitti - Sericite 0,4 1,5 1,7
Epidootti - Epidote 0,3 0 0 0,6
Titaniitti - Titanite 0,3 0,0 0,0
Apatiitti - Apatite 0,2 0,2 0,0
Karbonaatti - Carbonate 0,0 0,0 0,0
Opaakki - Opaques 0,0 0,2 0,2

Muut - Others 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0
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Graniitit

Kolman-Tihusniemen granitoidikompleksi koostuu aivan etela- ja lansireunaa
lukuunottamatta porfyyrisesta graniitista, jonka valtaama alue on laajuudeltaan
noin 6 x 15 km. Sita vastoin muualla selostusalueella graniitit ovat edustettuina
vain vahan, enimmakseen pikkuintruusioina ja pahkuina seka pegmatiitti- ja
apliittijuonina .

Kolman-Tihusnimen plutonissa etela- ja lansiosan porfyyrinen granodioriitti
vaihtuu jyrkasti suurten porfyyristen kalimaasalparakeiden lisayksen myota
porfyyriseksi graniitiksi (liite 2, nro 52) . Kalimaasalparakeet ovat kooltaan
suuria (2- 7cm), vaaleanvarisia ja kaksostuneita ja niita on kivessa 2 -10 cm :n
valein . Suurten rakeiden valinen massa on kuitenkin granodioriittinen ja koostuu
paaasiassa plagioklaasista, kvartsista, kalimaasalvasta ja biotiitista (kuva 53) .
Aksessoreina on apatiittia, zirkonia, titaniittia ja opaakkia . Graniitissa sulkeumina
oleviin kiillegneissilohkoihin on myos kehittynyt lahes samankokoisia kali-
maasalpaporfyroblasteja .

Paikoitellen granodioriittien yhteydessa on aivan pienia osueita graniitiksi
luokiteltavaa kivea, kuten esim. Ankeleen pohjoispuolella (taulukko 14, nro 96) .
Nama graniittiset osueet koostuvat paaosin kalimaasalvasta, plagioklaasista,
kvartsista ja biotiitista . Aksessoreina on apatiittia ja usein myos magnetiittia .

Kalvitsasta noin 4 km itaan on pitkulainen apliitti-intruusio . Kivi on melko
pienirakeista ja variltaan vaaleaa, usein hiukan punertavaa . Se koostuu paaosin
kalimaasalvasta, plagioklaasista, kvartsista ja pienesta maarasta biotiittia,
muskoviittia ja aksessoreja (taulukko 14, nro 97) .

,5 mm

Kuva 53 . Porfyyrinen graniitti, nik. + .
Fig . 53. Porphyric granite, nic . + .
Joroinen, Vuorilammit, 3232 1IB, x = 6909 .53, y = 3534 .84 (PI-15) .
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Taulukko 14. Haukivuoren karttalehtialueen graniittien mineraalikoostumuksia .
Table 14 . Mineral compositions of granites from the Haukivuori map-sheet area .

96 . Graniitti - Granite (14/HA/65) .
Virtasalmi, Ankele 3231 09B, x = 6886 .07, y = 3523 .30 .

97 . Apliittigraniitti - Aplitic granite (59/YA/68) .
Mikkeli, I11aa 3231 04D, x = 6866.46, 3518.30 .

JUONIKIVET

Karttalehtiselostusalueella esiintyvat plagioklaasiporfyriitti- ja plagioklaasiuraliittiporfy-
riittijuonet liittyvat suurelta osin laheisesti sarvivalkegneisseihin ja amfiboliitteihin, ja siita
syysta ne onkin kuvattu jo edella niiden yhteydessa .

Pegmatiitti- ja apliittijuonet, joiden leveys vaihtelee tavallisesti parista senttimetrista muu-
tamaan metriin tai satunnaisesti sen ylikin, ovat tavallisia koko selostusalueella . Runsaimmin
niita nayttaa olevan suurten granitoidikompleksien ymparistossa . Usein pegmatiittia ja apliittia
nayttaa tunkeutuneen syvakivien intrudoitumisen tai poimutuksen aikana syntyneisiin repeamiin,
kuten esim. Hepojarven konglomeraattikerrosten poimujen repeamiin (kuva 10) . Koostumuksel-
taan pegmatiitit ja apliitit ovat suhteellisen monotonisia ja koostuvat paaasiassa kalimaasalvasta
ja kvartsista ja pienesta maarasta albiittia, kiilteita ja aksessoreja, kuten turmaliinia .

Mikrotonaliitiksi nimitettya epatavallisen vahan deformoitunutta ja taipunutta juonikivilajia
on havaittu Ankeleen karbonaattikivilouhoksessa. Kivi esiintyy juoniparvina louhoksen seka
pituus- etta poikkisuunnassa . Tummanharmaiden juonien leveys vaihtelee muutamasta
senttimetrista hieman yli metriin (kuva 55) . Kapeimmat juonet ovat tiivista kivea ja isoimmat
pienirakeista heikosti porfyyrista kivea, joka koostuu paaosin plagioklaasista, kvartsista ja
biotiitista seka pienemmasta maarasta kalimaasalpaa (kuva 54) . Porfyyriset rakeet ovat
vyohykkeista plagioklaasia (oligoklaasi-andesiini) . Juonien ymparilla sivukivea vasten on
kapea reaktiosauma . Muutaman mikrotonaliittijuonen on havaittu leikkaavan pyroklastista
kivea Vuorenmaan tieleikkauksissa . Luultavasti niita on alueella enemmankin, mutta harmaan
varinsa takia niita ei ole maastossa helppo havaita. Niiden kemiallinen koostumus vastaa
leukotonaliittia .

Haukivuoren kartta-alueen lounaisosassa Rauhasalmen tieleikkauksessa on havaittu noin 30
cm levea metadiabaasijuoni . Esiintymistapa ja koostumus on samankaltainen kuin niissa juonissa,
joita Simonen (1982) on kuvannut Mikkelin kartta-alueelta .
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96 97

Kvartsi - Quartz 13,9 29,9
Plagioklaasi - Plagioclase 25,6 27,1
Kalimaasalpa - K-feldspar 50,4 40,5

Biotiitti - Biotite 8,0 1,9

Serisiitti - Sericite 1,0 0,3

Titaniitti - Titanite 0,7 0,0

Apatiitti - Apatite 0,2 0,3
Opaakki - Opaques 0,2 0,0

100,0 100,0
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Kuva 54 . Mikrotonaliitti, nik . + .
Fig. 54 . Microtonalite, nic . + .
Virtasalmi, Ankele, karbonaattikivilouhos - carbonate rock quarry, 3231 09B, x
= 6885.10, y = 3521 .75 (HA-18) .

Kuva 55. Poikittainen (N-S), melko pystyasentoinen mikrotonaliittijuoni, joka leikkaa
karbonaattikivimuodostumaa Ankeleen louhoksella . Juonen leveys 80 cm .
Fig. 55 . Transverse (N-S), subvertical microtonalite dyke cutting the carbonate rock
formation in the Ankele quarry . Width of the dyke 80 cm .
Virtasalmi, 3231 09B, x = 68855.26, y = 3521 .48 .
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ISO-NAAKKIMAN METEORIITTITORMAYSKRAATTERI

Pieksamaen maalaiskunnasta Iso-Naakkimajarven luoteisosasta loydettiin
vuonna 1989 kaoliinitutkimuksiin liittyvissa painovoimamittauksissa negatiivi-
nen painovoima-anomalia, jonka halkaisija on noin 2 km (ks . lute 3 ja vrt. kuva
3) . Alustavissa tutkimuksissa sen arveltiin johtuvan joko kaoliinirapautumasta
tai meteoriitin tormayksessa syntyneesta kraatterista, joka on tayttynytkivimurs-
kalla ja nuoremmilla sedimenttikivilla (Elo ym . 1993 ; Sarapaa 1996) .

Geologian tutkimuskeskus kairasi vuonna 1990 alueelle nelja reikaa, jotka
osoittivat maljamaisen kraatterirakenteen syvyydeksi noin 140 m . Kraatterin alla
on kiillegneissia, joka on rapautunutta ja rikkoutunutta . Kraatterin pohjalla
olevan konglomeraattisen hiekkakivien shokkilamelleja sisaltavien kvartsi-
rakeiden perusteella on paatelty, etta kyse on todella meteoriittikraatterista .
Konglomeraatin (3 m) paalla on kerros kaoliinisavea ja kvarts ihiekkakivea,
sitten punertava silttikivikerros ( 26 m) ja sen paalla punaista saviliusketta (10 m)
ja ylinna violettia saviliusketta (n .30 m) . Sedimenttikivet ovat 40 m paksujen
jaakaudella kerrostuneiden moreeni- j a hiekkakerrosten peittamia (Elo ym . 1993 ;
Sarapaa 1996) .

Ylaosan saviliuskeen sisaltamien myohaisproterotsooisten, 600-1000 miljoo-
naa vuotta vanhojen, mikrofossiilien perusteella kyseisen kraatterin taytyy olla
vielakin vanhempi . Meteoriitin tormayksessa syntynyt alias tayttyi myohemmin
soralla, hiekalla ja savella, jotka aikojen kuluessa kovettuivat konglomeraateiksi,
hiekkakiviksi, silttikiviksi ja savikiviksi (Elo ym . 1993 ; Sarapaa 1996) .

KIVILAJIEN KEMIALLINEN KOOSTUMUS

Vuonna 1999 analysoitu naytesarja (43 naytetta) on tekijan kokoama edustava
otos Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kivilajeista . Analyysit on tehty
Geologian tutkimuskeskuksen kemian laboratoriossa Espoossa 1999. Naista
naytteista on analysoitu 34 alkuainetta rontgenfluoresenssimenetelmalla, ja nii-
den lisaksi on maaritetty vesi ja hiili ja rikki LECO-laitteilla . Ankeleen louhoksen
dolomiittikivinaytteista oli kaytettavissa J . Perttulalta (Saxo Oy) saadut kuusi
iahes vastaavaa analyysia, joista tassa esitetaan vain keskiarvo . Naiden lisaksi oli
kaytossa 9 vanhempaa rontgenfluorisenssimenetelmalla GTK:ssa tehtya analyy-
sia, joissa analysoitujen alkuaineiden valikoima on paljon suppeampi kuin edel-
lisissa. Mukana on lisaksi ns . Turusen peridotiitin kuuden naytteen analyysien
keskiarvo H. Makkosen (1986) tutkimuksesta . Tassa selostuksessa esitetaan
kaikkiaan 54 kemiallista analyysia .

Suurin osa naytteista on otettu paljastumista geologikairalla . Vanhemmissa
analyysinaytteissa on joitakin syvakairausnaytteita . Aina on pyritty ottamaan
mahdollisimman homogeeninen noin 20 cm :n pituinen nayte . Jokaisesta
analysoidusta naytteesta on tehty ohuthietutkimus kivilajimaarityksen
tarkistamiseksi joko arvioimalla mineraalien paljoussuhteet tai laskemalla point
counting-menetelmalla mineraalikoostumus .
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Suprakrustisten kivilajien kemiallisia analyyseja on esitetty liitteessa 1 ja
syvakivien kemiallisia koostumuksia liitteessa 2 . Kymmenen paaalkuaineen li-
saksi analyysitaulukoiden alkuosassa on ilmoitettu prosentteina Fe 203:n
totaalipitoisuus, totaalihiilipitoisuus, vesipitoisuus ja rikkipitoisuus . Kaksikym-
mentanelja alkuainetta on annettu analyysitaulukoiden jalkimmaisessa osassa
ppm-pitoisuuksina. Tavallisesti paaalkuaineina ilmoitettavien kymmenen alku-
aineen seuraan taulukoissa lisatyt hiili, vesi ja rikki ovat kartta-alueiden joissa-
kin kivilajiryhmissa pitoisuuksiltaan hyvin erilaisia kuin toisissa ryhmissa . Tie-
tyissa naytteissa hiili sisaltyy paaosin tai kokonaan karbonaattiin . Jos kyseisten
naytteiden taulukoissa ilmoitettu totaalihiilipitoisuus korjattaisiin karbonaatti-
hiilipitoisuudeksi, komponenttien summa olisi lahella 100 % :a . Myos hiven-
aineiden joukossa on useita, joilla on luokittelun kannalta diagnostista arvoa .

Suprakrustisten kivilajien kemiallinen koostumus

Kemiallinen analyysiaineisto ei ole selitysalueen kiilleliuskeiden, grauvakka-
liuskeiden ja kiillegneissien osalta kovinkaan edustava (liite 1, nrot 1-9) . Alueen
kiiilleliuskeiden (nrot 1-3), kiillegneissien (nrot 8-9) ja Pieksamaen lahialueen
grauvakkaliuskeiden (nrot 5-6) kemiallisissa koostumuksissa on vaihtelua, mutta
myos samankaltaisuutta . Virankylan kiillegneississa (nro 9) on kyllakin edellisia
korkeampi K 20-pitoisuus, mika saattaa olla lahtoisin kiven granitoidisuonista .
Enemman poikkeavia ovat Hepojarven grauvakkaliuskeen (nro 4) ja Kapryn
grauvakkaliuskeen (nro 7) analyysit, joissa on edellisiin verrattuna korkeampi
Al203-pitoisuus, ja Hepojarven liuskeessa lisaksi kohonnut K 20-pitoisuus . Ero
kemiallisessa koostumuksessa johtunee paaosin alkuperaisen syotemateriaalin
vaihtelusta . Analyyseja on kuitenkin niin vahan, ettei pitemmalle meneviin
johtopaatoksiin ole aihetta .

Karbonaattikivien, diopsidigneissien ja karsikivien analyysiaineisto on puut-
teellista ; lisatietojen osalta viitataan Eskolan (1919), Hyvarisen (1966) ja Suvan-
non (1983) seikkaperaisissa kuvauksissa esitettyihin analyyseihin . Liitteessa 1
numero 13 edustaa Ankeleen Iouhoksella louhinnan kohteena olevan
dolomiittikiven kuuden naytteen keskikoostumusta. Numero 12 puolestaan edus-
taa diopsidirikkaan diopsidigneissin kemiallista koostumusta karbonaattikiven
kontaktin lahella Juvan Narilassa .

Tekija on tulkinnut selitysalueen kvartsimaasalpagneissit ( lute 1, nrot 10 ja
11), sarvivalkegneissit (14, 15) ja amfiboliitit (19-25) vulkaanisperaisiksi kiviksi,
ja ne esitetaan SiO 2 vs . Zr/Ti0 2-diagrammissa yhdessa pyroklastisten kivien (16,
17) seka emaksisten (26-28) ja ultraemaksisten metavulkaniittien (29, 30) kanssa
(kuva 56) . Tekijan kasityksen mukaan kvartsimaasalpagneissit (10, 11) ovat
alkuperaltaan happamia vulkaniitteja ja niiden rapautumistuotteista kerrostuneita
kivia . Kvartsimaasalpagneissia edustavan pisteen (11) sijoittuminen diagrammissa
ryoliittien kenttaan puoltaa tata kasitysta . Jos kerrostuvaan materiaaliin saostui
karbonaattia, niin naista aineksista syntyi myohemmin metamorfoosissa
diopsidigneisseja . Sarvivalkegneisseja (14, 15) ja niihin liittyvia pyroklastisia
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kivia (16, 17) ja plagioklaasi-porfyriittia (18) edustavat pisteet osuvat selkeasti
andesiittien kenttaan . Diopsidiamfiboliitteja (19-21) ja amfiboliitteja (23-25)
edustavat pisteet osuvat diagrammissa sub-alkaalisten basalttien kenttaan, ja ne
muistuttavat Zr- ja Y-pitoisuuksiltaan laattojen sisaisia basaitteja . Tekijan
nuoremmiksi olettamat emaksiset metavulkaniitit (26-28) sijoittuvat myos sub-
alkaalisten basalttien kenttaan. Ultraemaksisia metavulkaniitteja edustavat pis-
teet (29, 30) osuvat hieman taman kentan ulkopuolelle . Nuorempien metavulka-
niittien kemialliset piirteet puolestaan muistuttavat Zr- ja Y-pitoisuuksiltaan
lahinna valtameren keskiselanteiden basaltteja (vrt . Kousa 1985) . Aineisto on
kuitenkin liian suppea vulkaniittien tarkempaan luokitteluun, ts . lisatutkimukset
olisivat tarpeellisia .
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Kuva 56. Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden vulkanogeenisten kivien koostumuksia
esitettyna SiO, vs . Zr/TiO 2-diagrammilla (Winchester & Floyd 1977) . Symbolit : risti =
kvartsimaasalpagneissi, vinonelid = sarvivalkegneissi, umpinainen vinonelio = intermediaarinen
pyroklastinen kivi, kolmio = pagioklaasiporfyriitti, nelio = amfiboliitti, umpinainen kolmio =
diopsidiamfiboliitti, ympyra = emaksinen metavulkaniitti, umpinainen ympyra = ultraemaksinen
metavulkaniitti (vrt . Bite 1) .
Fig . 56 . Compositions of the volcanogenic rocks from the Haukivuori and Pieksamaki map-sheet
areas in SiO 2 vs . Zr/TiO 2 diagram (Winchester & Floyd 1977) . Symbols : cross = quartz feldspar
gneiss, open diamond = hornblende gneiss, solid diamond = intermediate pyroclastic rock,
triangle = plagioclase porphyrite, square = amphibolite, solid triangle = diopside amphibolite,
circle = mafic metavolcanic rock, solid circle = ultramafic metavolcanic rock (cf. Appendix 1) .

7 8

Rvoliitti
Rhyolite

-

	

Ryodasiitti-Dasiitti
Rhyodacite-Dacite

Andesiitti
Andesite

I

	

I

	

.

	

I

	

I . .il

	

.

	

.

	

.

	

.

	

I . . .I



Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehdet 3231 ja 3232
Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kalliopera

Syvakivien kemiallinen koostumus

Selitysalueen lukuisien peridotiitti-, gabro- ja dioriitti-intruusioiden kivista
on tassa esitetty vain muutama yksittainen esimerkkianalyysi (ljite 2, nrot 31-
42). Lisaanalyysien osalta viitataan Hyvarisen (1969), Vorman (1975), Tumannon
(1986) ja Makkosen (1988) tutkimuksiin .

Juvan Unijoen alueella (3231 l0A) tyypillisia ovat pienet peridotiitti-
intruusiot, joissa on oliviini-serpentiinirikkaita osueita . Oliviinin ja serpentiinin
esiintyminen ns . Turusen peridotiitissa nakyy kohonneena MgO-pitoisuutena
(Bite 2, nro 31) . Hornblendiiteista on kaksi analyysia, toinen Naaringin intruusion
(3231 10C) uraliittiutuneesta pyrokseniitista (nro 33) ja toinen Hiltulankylan
(3232 07C) sarvivalkegabroihin liittyvasta hornblendiittisesta osueesta (nro 32) .

Haukivuoren karttalehden lansiosan (3231 03) pyrokseenipitoisen gabron
koostumuksesta on yksi analyysi (nro 35) . Sarvivalkegabrosta on yksi analyysi
(nro 34), ja se on Pieksamaen lehdelta Ollinniemen tienoilta (3232 07B) . Analyy-
sit poikkeavat jonkin verran toisistaan : erityisesti rautapitoisuudet sarvivalke-
gabrossa ovat selvasti suuremmat . Gabroihin liittyvista pienirakeisista mikrogab-
roista on kaksi analyysia (nrot 36 ja 37), joista toinen Pieksamaen kartta-alueelta
(3232 08C) ja toinen Haukivuoren kartta-alueelta (3231 11D9) . Naiden koostu-
mukset ovat samankaltaisia .

Virtasalmen vanhalta kuparikaivosalueelta on mukana kaksi heterogeenista
dioriittia (nrot 38 ja 39), jotka paremminkin ovat gabro-dioriitteja . Ne ovat
eraanlaisia seoskivia, jotka paljastumahavaintojen mukaan ovat assimiloineet
ymparoivia liuskeita ja saaneet siina yhteydessa lahinna A1 203 - ja CaO-lisaysta .
Numero 40 on tumma dioriitti-kvartsidioriitti (kvartsipitoinen) Mustalammen
alueelta (3232 04C) . Numerot 41 ja 42 edustavat Pajulankylan (3231 O1B)
suhteellisen plagioklaasirikkaiden dioriittien kemiallisia koostumuksia .

Mielenkiintoisin kysymys granitoidien koostumuksien vertailussa on, loytyy-
ko vanhemman generaation gneissimaisten tonaliittien (Bite 2, nrot 47, 49 ja 50)
ja nuorempien massamaisten tonaliittien (nrot 43-46 ja 48) valilla selvia eroja .
Selvin ero paakomponenteissa on se, etta gneissimaisten tonaliittien Fe 203 -,
CaO- ja K20-pitoisuudet ovat alhaisempia kuin massamaisissa tonaliiteissa,
mutta SiO 2-pitoisuudet ovat leukotonaliittia (48) lukuun ottamatta hieman korke-
ampia . Granodioriiteista on vain yksi analyysi (nro 51) . Se poikkeaa tonaliittien
vastaavista lahinna alhaisemman Fe 203 - ja CaO-pitoisuutensa puolesta . Erikoi-
nen koostumus on Pieksamaen lehden koilliskulman porfyyrisella graniitilla (nro
52). Ohuthieesta nakyy, etta kalimaasalpahajarakeiden valiaines on mineraalikoos-
tumukseltaan lahinna granodioriittista . Suuret kalimaasalparakeet aiheuttavat
sen, etta kiven kemiallinen kokonaiskoostumus lahenee graniittia . Liitteessa 2 on
kaksi analyysia juonikivista, joita on nimitetty mikrotonaliiteiksi (nrot 53 ja 54) .
Niiden koostumus on samankaltainen kuin vaalealla tonaliitilla (nro 48) .

Jos granitoidien analyyseja edustavat pisteet sijoitetaan Pierce et al . (1984)
laatimaan tektoniseen erotteludiagrammiin (kuva 57), niin todetaan, etta massa-
maisia tonaliitteja, mikrotonaliitteja, granodioriitteja ja porfyyrisia graniitteja
edustavat pisteet sijoittuvat vulkaanisten saarikaarien granitoidien kenttaan
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(WAG) . Sita vastoin gneissimaisia tonaliitteja edustavat kaksi pistetta lankeavat
laatan sisaisten granitoidien kenttaan (WPG) . Nayttaa silta, etta vanhemman
generaation gneissimaiset tonaliitit ovat syntyneet erilaisessa tektonisessa ympa-
ristossa kuin nuoremmat massamaiset tonaliitit .

1000

100

fx

10

1
1 10

Y+Nb

100 1000

Kuva 57. Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden granitoidien koostumuksia esitettyna Rb
vs . (Y + Nb) -diagrammilla (Pearce et al . 1984) . WPG = laatan sisaiset graniitit, VAG =
vulkaanisten saarikaarien graniitit, SynCOLG = tormaysvaiheen graniitit, ORG = valtameren
keskiselanteen graniitit. Symbolit: nelio = tonaliitti, vinonelib = gneissimainen tonaliitti, kolmio
= granodioriitti, risti = porfyyrinen graniitti, ympyra = mikrotonaliitti (vrt . lute 2) .
Fig. 57. Compositions of the granitoids from the Haukivuori and Pieksamaki map-sheet areas
in Rb vs . (Y +Nb) diagram (Pearce et al . 1984) . WPG = within-plate granites, VAG = volcanic
arc granites, SynCOLG = syn-collision granites, ORG = ocean ridge granites . Symbols : square
= tonalite, diamond = gneissose tonalite, triangle = granodiorite, cross = porphyric granite,
circle = microtonalite (cf. Appendix 2) .

KIVILAJIEN IKASUHTEISTA, STRATIGRAFIASTA,
METAMORFOOSISTA JA DEFORMAATIOSTA

Tutkimusalueen kalliopera edustaa syvalle kulunutta leikkausta paleoproterot-
sooisesta, kratonisoituneesta orogeniavyohykkeesta . Tektonis-metamorfisen
kehityksen ja verrattain pitkaan jatkuneiden liikuntojen tuloksena kalliopera
koostuu lomittain puristuneista ja poimuttuneista lohkoista, joiden tektonis-
stratigrafinen rakenne on monimutkainen .
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Kivilajien ikasuhteista

Jonkinlaisia kehyksia tapahtumien ikajarjestykselle on saatu, kun Hauki-
vuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kolmesta kallioperan kohteesta on tehty U-
Pb-ajoitus GTK:n isotooppigeologian laboratoriossa . Kahden kohteen analyysi-
tiedot ja niihin liittyvat diagrammit on julkaistu jo aikaisemmin . Pieksamaen
batoliittiin kuuluvan Kontiomaen tonaliitin ikamaaritys julkaistaan tassa
selityksessa. Ikanaytteiden ottopaikat nakyvat selityksen karttaliitteesta nro 3 .

Narila-Jappila-Viholanniemi-kolmion amfiboliittiseurueen rajaaman alueen
sisalle jaavasta gneissimaisesta tonaliitista on Joroisten Saunakankaalta kahdesta
lahekkaisesta kohteesta otettu naytteet (A93 ja A133) ikamaaritysta varten .
Kummankin kivinaytteen zirkoni antaa U-Pb-ian 1903 ± 10 Ma ( Huhma 1986) .
Gneissimainen tonaliitti nayttaa leikkaussuhteiden perusteella olevan nuorempi
kuin amfiboliittiseurueen kivet. Viholanniemen metaryoliitin zirkonista saatu U-
Pb-ika 1905 ± 2 (Vaasjoki & Sakko 1988) on sopusoinnussa taman havainnon
kanssa, joskin virherajojen puitteissa eroa ei ole .

Gneissimaista tonaliittia ja alueen liuskeita ja gneisseja lavistavat ja osittain
migmatisoivat synorogeeniset keski- ja tasarakeiset granitoidit . Ne ovat koostu-
mukseltaan paaosin tonaliitteja, mutta niihin liittyy vahaisemmassa maarin
kvartsidioriitteja, granodioriitteja, trondhjemiitteja (leukotonaliitteja) . Tonaliitit
nayttavat paikoitellen vaihettuvan ilman jyrkkaa rajaa kvartsidioriiteiksi tai
joskus granodioriiteiksi . Paikoitellen granodioriitit vaihettuvat edelleen porfyyri-
siksi tyypeiksi. Joskus, kuten Pajulankylassa, raja granodioriittiin on jyrkka ja
granodioriitissa on tonaliittisulkeumia. Synorogeenisia tonaliitteja nayttaa ole-
van hieman eri-ikaisia tyyppej a, silly muutamassa kohteessa vaaleamman tonaliitin
on havaittu leikkaavan tummempaa tyyppia (kuva 46) . Trondhjemiittien
esiintymistapa on hyvin epasaannollinen, ja ne esimerkiksi reunustavat gabromas-
soja tai breksioivat ja migmatisoivat amfiboliittivyohykkeiden reunaosia .

Pieksamaen batoliitista otettu ikamaaritysnayte on otettu Pieksamaen mlk :n
Kontiomaesta, ja sen tunnus on A1167 (= PI-10) . Kivi on keski- ja tasarakeinen
harmahtava tonaliitti, joka koostuu paaosin plagioklaasista, kvartsista, biotiitista
ja sarvivalkkeesta (taulukko 11, nro 77) . Sarvivalke on vihreaa ja biotiitti ruske-
aa. Kalimaasalpaa on hyvin vahan . Kivesta on tehty myos kokokivianalyysi (lute
2, nro 45) . Kivi sisaltaa runsaahkosti zirkonia, joka on paasaantoisesti oma-
muotoista pyramidis-prismaattista materiaalia . Pituus/leveyssuhde vaihtelee 2-4 .
Variltaan zirkoni on vaalean ruskeaa ja lapikuultavaa . Immersiotarkastelussa
havaittiin oskilloivaa vyohykkeisyytta . Ytimia tai sulkeumia ei todettu .

Analyysitulokset on esitetty taulukossa 15, josta kay ilmi, etta zirkonien
diskordanssi noudattaa normaalia kaavaa, ts . fraktioiden uraanipitoisuuden kas-
vaessa niiden tiheys vahenee ja diskordanssi kasvaa . Initiaalilyijyn maara on
pieni, eika common lead-korjauksen isotooppikoostumuksella ole sanottavaa
merkitysta . Kahden raskaimman fraktion diskordanssi on suhteellisen pieni .
Konkordiadiagrammilla (kuva 58) analyysipisteet maarittelevat suoran (MSWD
= 2,2), jonka leikkauspisteet ovat 1881 ± 8 ja 219 ± 130 Ma . Ylaleikkauksen
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voidaan katsoa edustavan Kontiomaen tonaliitin intruusioikaa . Tama on tyypil-
linen synorogeenisten granitoidien ika . Toisin kuin eraissa muissa Mikkelin-
Pieksamaen alueen granitoideissa ei nyt analysoidussa kivessa ole havaittavissa
zirkonien heterogeenisuutta .

Synorogeeniset granitoidit lavistavat melkein kaikkia selitysalueen liuskeita .
Vehmaskylassa ainakin leukotonaliitti lavistaa myos nuoremman generaation
metavulkaniittia . Airikassa ja Kukkulakankaalla leikkaavia granitoideja ei ole
havaittu . Mielenkiintoinen liuskeiden stratigrafian kannalta on se, etta metagrauva-
koiden konglomeraatin valikerroksissa on 1885 ± 6 Ma-ikaisia (Korsman et al .

Taulukko 15 . Pieksamaen Kontiomaen naytteen A1167 U-Pb-analyysitiedot .
Table 15. U-Pb mineral analyses from sample A1167, Kontiomaki, Pieksamdki .

Data corrected for blank and common lead
Common lead correction: 206/204: 15.7; 207/204/.• 15.3 ; 208/204: 35 .2
Average analytical errors : U/Pb ratios ±0.65%, Pb/Pb ratio 0.15% ; error correlation 0 .97
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Kuva 58 . Kontiomaen tonaliitin zirkonien konkordiadiagrammi .
Fig. 58. Concordia diagram of zircons from Kontiomaki tonalite .
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Nayte Fraktio U conc Pb conc 206Pb 208Pb 206Pb 207Pb 207Pb T206/238 T207/235 T207/206

Sample Fraction 204Pb 206Pb 238U 235U 206Pb

ppm ppm meas .

A +4.5 225,3 772 10424 01157 03297 5 217 0,1148 1836 1855 1876

B 4 .3-4 .5 341,9 112,6 9105 0,1159 0,3200 5068 0,1148 1789 1830 1877

C 4 .2-4 .3 5501 164,1 4283 0,1164 0,2845 4,458 01137 1613 1723 1858

D 4.3-4 .5/ 333,8 110,8 7406 0,0810 0,3218 5,088 01147 1798 1834 1875
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1988) granitoidipallukoita, ts . valikerrokset ovat kerrostuneet ainakin taman
ajankohdan jalkeen . Ei ihme, etta grauvakkaliuskeita, kuten myos niihin liittyvia
sillimaniitti-kiilleliuskeita, leikkaavia granitoideja ei ole tavattu, mutta sita
vastoin ymparoivat kiilleliuskemaiset kiillegneissit ovat granitoidien lavistamia .

Stratigrafiasta

Karttalehtiselostusalueen liuskeiden stratigrafia on kovin kiistanalainen eri-
tyisesti siita syysta, etta alue on pahasti lohkoutunut ja deformoitumis- ja
metamorfoosiaste vaihtelee huomattavasti eri lohkoissa . Se on kuin palapeli,
jossa vihjeina ovat havainnot kivilajien keskinaisista suhteista paljastumien,
syvakairausprofiilien j a geofysikaalisen tulkinnan perusteella . Selvittelyn kan-
nalta tarkein alue on ollut Haukivuoren karttalehden itaosa, jossa on tehty paljon
syvakairauksia, ja toisaalta Kangasjarven ja Kyyveden valinen alue grauvakkalius-
keineen ja konglomeraatteineen . Paattelynperusteella voidaan esittaa suprakrusti-
sille kiville seuraava stratigrafiakaavio lueteltuna nuorimmasta vanhimpaan :

(nuorin)
- meteoriittitormayskraatterin sedimenttikivet
- grauvakkaliuskeet ja konglomeraatit, kali-ja aluminiumrikkaat kiilleliuskeet
- emaksiset ja ultraemaksiset metavulkaniitit
- kiilleliuskeet ja kiillegneissit
- amfiboliitit, sarvivalkegneissit ja intermediaariset pyroklastiset kivet
- karbonaattikivet, karret, metasertit j a rautamuodostumat
- kvartsimaasalpagneissit j a happamat vulkaniitit
- kiilleliuskeet, mustaliuskeet, kiillegneissit ja suonigneissit .
(vanhin)

Todettakoon, etta nyt esitetty stratigrafiakaavio on vain alustava ja sen
tarkentaminen vaatisi jatkotutkimuksia . On epavarmaa mm. se, missy maarin
alimman vulkanogeenisen yksikon paalle tulee metasedimentteja tai onko nuo-
remman vulkanogeenisen yksikon asema oikein tulkittu tai miten grauvakka-
liuskeet konglomeraattikerroksineen niveltyvat tahan systeemiin .

Metamorfoosista

Haukivuoren ja Pieksamaen lehtien kalliopera on intensiivisesti deformoi-
tunutta ja paikoin tektonisesti lohkoutunutta . Metamorfoosiaste vaihtelee suh-
teellisen jyrkasti amfiboliittifasieksesta granuliittifasiekseen .

Korsman ym . (1988) ovat tutkineet Savon liuskealueen tektonis-metamorfisia
piirteita ja laatineet hyvin havainnollisen kaavion Etela-Savon osalta . Koska
Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueet sisaltyvat osana tahan kaavioon, min
kaavio on haluttu esittaa tassa yhteydessa, mutta modifioituna siten, etta lohkon
lc nimi on vaihdettu " Jappilan-Virtasalmen Iohkoksi" ja nimeamattomalle lohkolle
Ib on annettu nimi "Pieksamaen lohko" ; lisaksi siihen on lisatty Haukivuoren ja
Pieksamaen karttalehtien rajat (kuva 59) .
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Korsmanin ym . (1988) mukaan Savon liuskealueen pohjoisen ja etelaisen osan
valilla on tektonis-metamorfisen diskordanssi (kuva 59) . Progressiivinen
metamorfoosivaihe alkoi heidan mukaansa pohjoisosassa Virtasalmen lohkolla
ennen 1903 Ma (ennen vanhemman generaation tonaliitteja), mutta se paattyi
ennen 1880 Ma-ikaisten granitoidien tunkeuturnista . Etelassa progressiivinen
metamorfoosivaihe liittyi paaasiassa D 2-deformaatioon ja alkoi 1880 Ma- ikais-
ten tonaliittien tunkeutumisen jalkeen mutta kulminoitui viela aikana 1830-1810
Ma. Tuona aikana tektonis-metamofisten asetelmien otaksutaan olleen jo nykyi-
sessa muodossaan, vaikkakin jotkut hiertovyohykkeet, kuten Kolkonjarvi-Iisvesi-
murrosvyohyke, ovat paikoin sotkeneet metamorfista vyohykkeellisyytta .

Jos y11a esitetty tulkinta otetaan tarkastelupohjaksi todetaan, etta suurimmalla
osalla karttalehtiselostusaluetta metamorfoosi on tapahtunut ylemman amfiboliitti-
fasieksen lampotila- ja paineolosuhteissa . Granuliittifasieksen olosuhteet on
saavutettu mainittujen karttalehtialueiden lansiosissa Kyyveden lohkolla (kuva
59, lohko la) . Matalin metamorfoosisaste on vallinnut Kyyveden ja Kangasjarven
valisella Haukivuoren lohkolla (Ila), jossa metamorfoituminen on tapahtunut
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Kuva 59 . Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-lehtialueiden sijainti Etela-Savon tektonis-
metamorfisella (Korsman ym . 1988) kartalla .
Fig . 59 . Location of the Haukivuori and Pieksamaki map-sheet areas on the tectonometamorphic
map of southern Savo (Korsman et al. 1988) .
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alemman ja keskiasteen amfiboliittifasieksen olosuhteissa . Naaringin-Vuoren-
maan vyohykkeen itapuolella on alue kordieriitti- ja granaattipitoisia
kiillegneisseja, jotka Korsmanin ym . (1988) mukaan kuuluvat metamorfoosin
luonteen perusteella Sulkavan alueen vaikutuspiiriin .

Deformaatiosta

Aluksi on syyta todeta, etta kummallakin kartta-alueella suprakrustisten kivi-
lajien liuskeisuus monissa tapauksissa yhtyy kerroksellisuuteen, mutta isompien
poimujen paissa on mitattu myos transverssiliuskeisuuksia (paivakirjojen mu-
kaan). Valitettavasti eri liuskeisuusgeneraatioita ei ole kartoilla erotettu toisis-
taan. Kun viela kartoilla esitetyt poimuakselihavainnot tarkoittavat useimmiten
pienoispoimuakselia, niin tektonisten havaintojen kaytto tektonis-rakenteelli-
seen tulkintaan on rajallista . Yleisesti ottaen nayttaisi silta, etta varhaisemman
vaiheen poimutus on tapahtunut likipitaen luode-kaakkosuuntaisen poimuakselin
mukaan, mutta seuraavassa vaiheessa siihen nahden poikittaisen akselin mukai-
sesti. Nain ollen nykyisessa eroosiotasossa on nakyvissa eri poimutusvaiheiden
interferenssikuvioita, joita lukuisat granitoidi-intruusiot viela rikkovat .

Haukivuoren karttalehdella Kyyveden lohkon (kuva 59, lohko la) etelaosassa
liuskeet ovat ikaan kuin painanteina granitoideissa liuskeisuuden myotaillessa
suhteellisen jyrkkakaateisina rakenteita (vrt . kuva 3 ja kuvan 59 poikkiprofiili) .
Kyyveden lohkon keskiosassa granitoidit tulevat esille kupolimaisesti
loivakaateisten liuskeiden alta . Lohkon pohjoisosassa on useita sisakkaisia luo-
teeseen aukeavia poimukaaria, ja ne jatkuvat Pieksamaen kartta-alueen puolelle .
Tama rakenne on mahdollisesti antiformi ja poimuakseli kaakkoon .

Matalan metamorfoosiasteen Haukivuoren lohkon (kuva 59, II a) ydinalueen
grauvakkaliuskeet konglomeraattivalipatjoineen ja niihin Iiittyvat kaimaasalpa-
ja sillimaniittipitoiset kiilleliuskeet ovat loiva-asentoisia ja loivasti poimuttuneita .
Lohkon reunaosien kiilleliuskemaisten kiillegneissien kaade on jyrkasti lohkon
reunoja kohti, ja ne ovat ovat granitoidien lavistamia . Korsman ym. (1988)
mukaan grauvakkaliuskeet konglomeraatteineen ja kalimaasalpa- ja sillimaniitti-
pitoiset kiilleliuskeet ovat vieraassa ymparistossa ja tulleet paikoilleen ylityon-
tymalla ehka alasvajonneen lohkon paalle . Myohemmin konglomeraatin
granitoidipallukan iasta paatellen (1885 ± 6 Ma) tams lohko ilmeisesti kohosi ja
kerrokset poimuttuivat loivasti . Tama lohko rajoittuu kaakkoispaasta jonkinlai-
seen saumavyohykkeeseen, samaan jossa esiintyy emaksisia ja ultraemaksisia
metavulkaniitteja (vrt. kuva 3) .

Haukivuoren lohkon itapuolella on Pieksamaen lohkoksi nimetty lohko I b
(kuva 59) . Lohkon etelapuoliskolla kiillegneisseissa poimutus on suurelta osin
avointa ja kohtalaisen loivapiirteista, mutta alueen etelapaassa liuskeet ovat
intensiivisemmin poimuttuneita, osin suonittuneita ja granitoidien intrudoimia .
Kantalan-Haapajarven granitoidi-intruusion pohjoispuolella, lohkon pohjoisella
puoliskolla, on ita-lantinen kiillegneisseja ja amfiboliittiseurueen kivia kasittava
liuskejakso, joka niveltyy Jappilan-Virtasalmen lohkon lansireunan suprakrustisiin
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kiviin Langelmaenjarven itapuolella . Talle alueelle pakkautuu useita plastisesti
kayttaytyvia poimuja, joiden akselikaateen suunta on todennakoisesti itakaakkoon .
Taman liuskejakson pohjoispuolella, Vehmaskylassa seka Iso-Naakkimajarven ja
Pyhityn ymparistossa, loiva-asentoisten kiilleliuskeiden poimutus on avointa ja
nayttaa tapahtuneen loivan poimuakselin suhteen, kuten myos Pieksamaen lounais-
puolen grauvakkamaisissa liuskeissa . Pieksamaen kartta-alueen lansireunalla
kiilleliuskeiden kaateet muuttuvat jyrkiksi .

Lohkon lb etelaosan itapuolella on runsaasti amfiboliittiseurueen kivia sisaltava
Naaringin-Vuorenmaan liuskevyohyke, jossa on useita plastisesti kayttaytyvia
poimuja, joiden poimuakselin suunta on loivahko j a aaltoileva, ja suunta paaasi-
assa kaakkoon. Sita nayttaa hairitsevan heikommin nakyva poikittainen poimutus,
mika nakyy muuallakin tutkimusalueella.Vyohykkeen lansiosan poimutus on
ollut avointa, mutta muuttuu itaa kohden enemman isokliiniseksi, kuten myos
taman vyohykkeen pohjoispuolella olevassa Tervalammen-Ankeleen karbonaatti-
kivia sisaltavassa vyohykkeessa . Lohkon lb itapuolen metasedimenttikivet ovat
intensiivisesti poimuttuneita ja granitoidien intrudoimia .

Karttakuvassa on silmiinpistava "keihaankarjenmuotoinen" lohko Ic, joka
tassa on nimetty uudelleen "Jappila-Virtasalmi-lohkoksi" (kuva 59) . Taman loh-
kon reunoilla on enemman tai vahemman yhtenaisesti amfiboliittiseurueen kivia .
On merkillepantavaa, etta tama rakenne nayttaa rajaavan gneissimaisten tonaliittien
esiintymisalueen. Tekija on tulkinnut taman siten, etta kyseessa on suurelta osin
vanhemman generaation (1903 Ma) tonaliittien tunkeutumisen synnyttama
diapiirimainen rakenne, jota myohemmat deformaatiot ja lohkoliikunnot ovat
edelleen muotoilleet .

Jappila-Virtasalmi-lohkon itapuolen Syvansi-Sysma-linjan koillispuolen
metasedimenttikivia luonnehtii yleisesti kiharainen poimutus . Tihusniemen-
Kolman plutonin kollispuolella nayttaa olevan antikliinipoimu, jonka poimuakseli
kallistuu pohjoisluoteeseen .

Tutkimusalueen kalliopera on erityisesti koillisnurkastaan lukuisien ruhje-
vyohykkeiden rikkomaa, mutta vain tarkeimmat niista on esitetty liitekartalla
(liite 3) . Koillisosaa luonnehtivat muutamat N25-35W-suuntaiset, merkittavaan
Kolkonjarven-Iisveden ruhje/siirrosvyohykkeeseen kuuluvat ruhjevyohykkeet .
Niita on voitu seurata geofysikaalisten matalalentokarttojen avulla kayttaen
siteena kenttahavaintoja . Ruhjevyohykkeisiin liittyy usein voimakasta myloniitin
muodostusta useamman kymmenen metrin levyisina vyohykkeina . Osa ruhje-
vyohykkeista on samanaikaisesti siirroslinjoja, kuten esim . Syvansin etelarannan
ja Sysmajarven koillispuolitse kulkeva ruhjesiirroslinja, joka paloittelee edella
mainitun Jappila-Virtasalmi-lohkon itareunan pahasti (vrt. kuva 3) . Myos muita
samansuuntaisia ruhjevyohykkeita on tavattu eri puolilla tutkimusaluetta, ja
niista mainittakoon Juvan Vehmaalta Ruokojarvelle suuntautuva ruhjevyohyke,
jonka yhteydesta on tavattu kaoliiniesiintymia (Sarapaa 1996). Naiden lisaksi
muutamat lahes ita-lantiset ja lounais-koilliset ruhjevyohykkeet ovat tutkimus-
alueella tavallisia, mutta vahemman karttakuvassa nakyvia .
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KAIVOKSIA, LOUHOKSIA JA MALMIAIHEITA

Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueilla oli aikoinaan toiminnassa kaksi
kaivosta, Montolan karbonaattikivikaivos ja Virtasalmen kuparikaivos . Nykyisin
tuotantoa on vain Ankeleen karbonaattikivilouhoksella . Tutkimusalueelta tunne-
taan lukuisia malmiaiheita ja malmiviitteita, jotka ovat edelleenkin malmin-
etsinnallisesti kiinnostavia . Naista esitettakoon muutamia valikoituja esimerkke-
ja (ks. myos Puustinen ym . 2000 & Saltikoff ym. 2000) .

Entiset kaivokset :

Montolan karbonaattikivikaivos (3232 04D, x = 6895.20, y = 3516.15) .
Montolan karbonaattikiviesiintyma loydettiin vuonna 1906, ja kaivostoiminta
alkoi 1909 avolouhoksena . Vuosikymmenten aikana louhintamaarat vaihtelivat
huomattavasti, ja monien vaiheiden jalkeen paadyttiin maanalaiseen louhintaan .
Kaivostoiminta paattyi vuonna 1976 . Vuosina 1925-1976 malmin (dolomiitti ja
kalsiittikivi) kokonaislouhinta oli noin 3,8 milj . tonnia .

Virtasalmen kuparikaivos (3231 09C, x = 6883.65, y = 3529.01) . Virtasal-
men Hallinmaen kylassa sijaitsevan kupariesiintyman loysi Geologinen tutki-
muslaitos vuonna 1964. Kaivoksen tuotanto kaynnistyi 1966 avolouhintana .
Vuonna 1972 siirryttiin maanalaiseen louhintaan, ja se jatkui vuoteen 1984
saakka. Kuparimalmia, jonka isantakivena oli paaasiassa granaattikarsikivi ja
osittain diopsidiamfiboliitti, louhittiin kaikkiaan 4,2 milj . tonnia kuparin keski-
pitoisuuden ollessa 0,73 % (Pulkkinen 1985) .

Teollisuusmineraalilouhokset :

Ankeleen karbonaattikivilouhos (3231 09B, x = 6885 .20, y = 3521 .60) .
Ankeleen karbonaattikivipaljastumat olivat tiedossa jo viime vuosisadan alku-
puolella, ja kalkkikivea oli louhittu ja poltettu omaan tarpeeseen . Esiintyma
tutkittiin tarkemmin 1960-1970-luvulla ja varsinainen tuotanto alkoi 1974
avolouhintana. Vuosien varrella esiintyman haltija on vaihtunut useasti ja louhinta-
maarat vaihdelleet vuosittain huomattavasti . Vuoteen 1998 mennessa malmia
(paaosin dolomiittikivea) oli louhittu yhteensa noin 2,5 milj . tonnia (J. Perttula,
henkilokohtainen tiedonanto) . Sen lisaksi oli louhittu pienia maaria marmoria .

Malmiaiheita

Granaattikarsikiviin liittyvia kupariesiintymia :

Karankalahti (3232 07A, x = 6894.82, y = 3524 .13). Granaatti-epidootti-
karsikiveen ja diopsidiamfiboliittiin liittyvaan kuparimineralisaatioon GTK ja
Outokumpu Oy:n Malminetsinta (OKME) ovat kairanneet yhteensa 24 syvakairaus-
reikaa . Esiintymassa on arvioitu olevan n. 300 000 tonnia mineralisoitunutta
kivea, jossa on keskimaarin 1 % kuparia .

Sarkaniemi (3232 08A, x = 6900 .45, y = 3523.90). Edellista muistuttava,
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mutta runsaammin magnetiittia sisaltava kuparimineralisaatio, johon OKME on
kairannut 10 reikaa . Kupariesiintyma osoittautui hajanaiseksi ja dimensioiltaan
vahaiseksi .

Karhuniemi (3231 12A, x = 6884 .35, y = 3530 .08). GTK on kairannut 13
syvakairausreikaa ja OKME 4 lisareikaa . Kupariesiintyma on todettu hajanaisek-
si ja vaikeasti tutkittavaksi .

Larinkallio (3231 09C, x = 6884.80, y = 3526.75) . Alunperin malmikoira
Larin "haistama" kupariviite . GTK on kairannut 5 syvakairausreikaa ja OKME 2
lisareikaa . Karsivyohykkeeet ovat dimensioiltaan pienia j a granitoidien breksioi-
mia ja sen vuoksi kuparimineralisaatio on hajanainen .

Sahinjoki (3231 09D, x = 6886 .25, y = 3526 .15). OKME on kairannut 7
syvakairausreikaa . Hajanainen ja dimensioiltaan vahainen kuparimineralisaatio .
Muistuttaa Larinkallion kupari-mineralisaatiota .

Sinkkiesiintymia

Mustalampi (3231 08D, x = 6875 .20, y = 3527 .80) . Naaringin-Vuorenmaan
vyohykkeen kvartsimaasalpagneisseihin (happamiin vulkaniitteihin) ja karsi-
kiviin liittyva sinkkiesiintyma, johon GTK on kairannut 15 syvakairausreikaa
(Makkonen 1989a) . Kahdessa mineralisoituneessa linssissa on noin 36 000
tonnia mineralisoitunutta kivea, jossa keskimaarin 2,87 % sinkkia ja 9,3 % rikkia .

Luomanen (3231 1OD, x = 6867 .95, y = 3537 .20) . Edellisen kanssa samaan
vyohykkeeseen liittyva sinkkiesiintyma, mutta kooltaan edellista vaatimatto-
mampi (Makkonen 1992) .

Nikkeli-kupariesiintymid

GTK:n suorittamissa malminetsinnoissa on Juvan-Virtasalmen alueelta 16y-
detty muutamia peridotiitti-gabrointruusioihin liittyvia nikkeli-kupariminerali-
saatioita (ks . myos Makkonen 1988) . Kyseiset intruusiot ovat dimensioiltaan
pienia ja siita syysta myos esiintymat vaatimattomia, alla kaksi tyyppiesiintymaa .

Kekonen (3231 11B, x = 6876.25, y = 3533 .48) . Pieni gabro-peridotiitti-
intruusio, jonka peridotiittisessa osassa on nikkeli-kuparimineralisaatio . Esiintyma
on mittasuhteiltaan vaatimaton (Makkonen 1992a) .

Rantala (3231 11C, x = 6873 .05, y = 3535 .10) . Pieni gabro-peridootti-
intruusio, jonka ultramafisessa osassa on Ni-Cu-mineralisaatio . Edellista vaati-
mattomampi nikkeli-kupariesiintyma (Makkonen 1992a) .

Kaoliiniesiintymia

GTK :n vuosina 1986-1992 Virtasalmen alueelta paikantamat kaoliiniesiintymat
(Sarapaa 1996) ovat jaanteita ennen vendikautta syntyneesta kallionpintaa
peittaneesta kaoliinirapautumasta, josta osia on paikoitellen sailynyt kallioperan
ruhjevyohykkeissa (esim . Vehmaa-Ruokojarvi ruhjevyohyke) . Kaoliinin laatu
riippuu isantakivesta, ja parhaimmat osueet ovat syntyneet kvartsimaasalpa-
gneissien rapautumisessa. Kaoliiniesiintymat ovat nykyisellaan paksujen maa-
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kerrosten peitossa . Sarapaan (1996) mukaan potentiaalisimpia ovat seuraavat
esiintymat :

Ukonkangas (3231 09C, x = 6882 .12, y = 3527 .40) .
Vuorijoki (3231 09A, x = 6884 .50, y = 3523 .85) .
Montola (3232 04D, x = 6895 .55, y = 3515 .30) .
Kahdeksaisiensuo (3232 07D, x = 6896 .66, y = 3520 .07) .

GEOLOGISIA TUTUSTUMISKOHTEITA

1 . Pohjalahti (3232 01A, x = 6892 .08, y = 3503 .18) . Ganuliittifasieksessa
metamorfoitunut granaattirikas kiillegneissi (ks . kuva 4) .

2 . Hepojarvi (3231 06A, x = 6882 .50, y = 3513 .68) . Polymiktinen konglo-
meraatti, jossa grauvakkaliuskevalikerroksia .

3 . Ankele (3232 09B, x = 6885 .26, y = 3521,48) . Karbonaattikivilouhoksessa
nahtavissa karbonaattikivea, diopsidiamfiboliittia, karsiosueita, serttiluiroja ja
mikrotonaliittijuonia .

4 . Kaarinsuo (3231 08D, x = 6879.34, y = 3529 .84) . Diopsidigneissi/
diopsidikarsi .

5 . Vuorenmaa (3231 08D, x = 6876 .92, y = 3527 .06) . Tieleikkauksessa
intermediaarista pyroklastista kivea seka mikrotonaliitti- ja plagioklaasiporfyriitti-
juonia .

6 . Tervalampi (3231 08D, x = 6878 .78, y = 3528,68) . Diopsidiamfiboliitti,
tonaliittikielekkeita ja -juonia .

7 . Karsikumpu (3231 09C, x = 6883 .65, y = 3529 .01). Virtasalmen vanhan
kuparikaivoksen avolouhos, jonka reunoilla nahtavissa diopsidiamfiboliittia,
karsikivea, gabroa, dioriittia, tonaliittia ja trondhjemiittia .

8 . Kukkulakangas (3231 07D, x = 6866 .50, y = 3520.29) . Suon keskella
olevia paljastumia, joissa nakyvissa emaksista ja ultraemaksinen tyynylaavaa .

9 . Airikka (3231 05C, x = 6872.35, y = 3518 .49) . Ultraemaksinen laava,
tahtimaisia oliviinirakeita .

10 . Vehmaskyla (3232 04D, x = 6898 .39, y = 3516 .22) . Useita paljastumia
emaksista tyynylaavaa ja sita lavistavaa tonaliittia .

11 . Saunakangas (3231 12D, x = 6889 .33, y = 3539 .16) . Vanhemman gene-
raation gneissimainen tonaliitti (zirkonin U-Pb-ika 1903 Ma) .

12 . Mustalampi (3232 04C, x = 6891 .73, y = 3518 .64) . Granitoidien leikkaus-
suhteita (ks . kuva 46) .

13 . Kontiomaki (3232 06C, x = 6914 .03, y = 3515 .55) . Pieksamaen batoliittiin
kuuluva synorogeeninen tonaliitti (zirkonin U-Pb-ika 1881 Ma) .

14 . Vuorilammet (3232 1 1B, x = 6909 .53, y = 3534 .84) . Porfyyrinen, suuria
mikrokliinirakeita sisaltava graniitti .
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Litmanen (3231 09C, x = 6884 .50, y = 3527 .70) .
Etelakyla (3231 09C, x = 6884 .20, y = 3528.50) .
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Summary:

PRE-QUATERNARY ROCKS OF THE HAUKIVUORI AND
PIEKSAMAKI MAP-SHEET AREAS

Main features of the bedrock

The study area (map-sheets 3231 and 3232) is located in South Savo between
Pieksamaki and Mikkeli in the contact zone of Central Finland granitoid complex
and so-called Savo Schist Belt, in a zone affected by the geotectonic suture known
as the Raahe-Ladoga fracture zone . The principal rock types of the study area are
Paleoproterozoic Svecofennian mica schists, mica gneisses, and migmatites, as
well as synorogenic and earlier granitoids, accompanied by metavolcanites of
varying composition and features, with their chemical sediments . Intermediate,
mafic, and ultramafic plutonic rocks are less frequent . The rocks of the study area
are intensively metamorphosed and deformed, except for the Neoproterozoic
sedimentary rocks that fill the Iso-Naakkima meteorite impact crater .

Supracrustal rocks

The dominating Pre-Quaternary rocks are mica schists, mica gneisses, and
veined gneisses of turbidite origin associated with graphite-bearing schists, black
schists, and carbonate rocks (the lowest metasediment assemblage) . Typical mica
schists are rare though . The essential minerals include quartz, plagioclase, and
biotite, and rarely K-feldspar. Depending on the metamorphic grade, garnet,
cordierite, sillimanite, and andalusite are present as porphyroblasts ; veined
variants are frequent .

The deposition of the turbidites was temporarily interrupted at ca 1905 Ma by
a volcanic period which is indicated by the erupted volcanic rocks - presently
quartz feldspar- and hornblende gneisses, pyroclastic rocks, hornblende
amphibolites, and diopside amphibolites - which are found mainly in the eastern
halves of both map-sheets, especially lining the so called Jappila-Virtasalmi
block. Their composition varies from felsic to mafic (Fig . 56) . The chemical
composition of the mafic metavolcanites resembles intraplate basalts .The lowest
felsic member of the assemblage has been considered to correspond chronologically
to the Viholanniemi metarhyolite, the zircon-age of which is 1905 Ma (Vaasjoki
& Sakko 1988) . Because they are connected with carbonate rocks, calc-silicate
rocks, cherts, U-P-bearing beds, and iron formations in addition, they were
evidently erupted into relatively shallow water .

Turbidites (the middle metasediment assemblage) deposited after this period
are difficult to distinguish from the earlier ones if there is no volcanic cover in
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between . The rocks of th+_ 9 metasediment assemblage seem to be mostly monotone
plagioclase-biotite gnei ses with mainly garnet porphyroblasts, and with more
frequent mica schist- or greywacke-like intercalations (Fig . _59, block l b) .

Later, ca 1890 - 1880 Ma, volcanic activity reappeared, but only in certain
zones, which tact is indicated by mafic and ultramafic metavolcanites of pillow
lava structure ( Figs . 35 -38 . and 56) occurring as chain-formed groups of lenses .
Their chemical features bear near resemblance to mid-ocean ridge basalts (see
Kousa 1985) .

The youngest metasediments of the area (the upmost metasediment assemblage)
include greywacke schists with their conglomerate interbeds (Figs . 10 - 12), and
the associated K- and Al-rich mica schists, because the conglomerate's granitoid
clasts are aged 1885 Ma, i .e ., practically the same age as the synorogenic
granitoids penetrating the surrounding schists .

Plutonic and dyke rocks

Granitoids

Second only to mica gneisses, different kinds of granitoids cover a notable
part of the bedrock of the study area . The largest uniform granitoid areas are the
area of distribution of older generation tonalites, i .e . the Jappila-Virtasalmi
block (Fig . 59, block lc) and the plutons of the synorogenic granitoids : the
Pieksamaki batolite, the granitoid complex of Syvansi-Kolma, and the scattered
Kantala intrusion . In addition, the study area includes numerous smaller-scale
synorogenic granitoid intrusions that have penetrated into the schists partly
concordant and partly cutting .

Of granitoids, the gneissose tonalite limited by the Jappila-Virtasalmi block
(Fig . 59) represents the earliest group aged 1903 Ma (Huhma 1986), the rocks of
which cut the surrounding metavolcanics . The gneissose tonalite shows more or
less schistosity and handedness in places . The essential minerals include quartz,
plagioclase, and biotite (Tables 10, 12, and 13) . Hornblende and K-feldspar are
rarely found . Dark minerals are relatively scanty and leucocratic varieties are
frequent. The plagioclase is weakly twinned and the quartz is deformed (Figs . 47
and 48) . The chemical composition of the gneissose tonalites resembles that of
intraplate granitoids (Fig . 57) .

The synorogenic granitoids are more homogeneous than the above mentioned
granitoids and they are only slightly gneissose in the vicinity of schist contacts .
The synorogenic granitoids include mainly tonalites, and less quartz diorites,
granodiorites, trondhjemites, porphyric granodiorites, and porphyric granites .
The synorogenic granitoids pierce and migmatize the gneissose tonalites,
especially in the west half of the Jappila-Virtasalmi block . The granitoids are
mainly tonalites, the majority of which consists of plagioclase, quartz, hornblende,
and biotite (Tables 10 - 12) . Darker intercalations of quartz diorite occur in
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places. Generally, there is little of K-feldspar, but in places there are intercalations
with granodioritic composition containing more K-feldspar . It is common that
larger feldspar grains appear in the granodiorite and it grades into porphyric
granodiorite. In the Syvansi-Kolma pluton, the equigranular granodiorite grades
first into porphyric granodiorite . Then, addition of large K-feldspar grains (1 - 8
cm) leads to granitoid composition (App . 2, No 52) . Porphyric granite possibly
represents an oblique section nearer to the roof of the intrusion .

The chemical composition of the synorogenic granitoids reveal that they
belong to the island arc granitoid group . The age of the tonalite of the Pieksamaki
batolite - 1881± 8 Ma - is the youngest zircon-age obtained for the granitoids of
the area. The synorogenic granitoids cut through the oldest supracrustal rocks of
the area, but only a few single observations of rocks of a younger volcanic period
have been made from the trondhjemite dykes crossing them . Instead, they do not
pierce the rocks of the greywacke assemblage . The cross-cutting relations show
that the synorogenic granitoids include rocks of slightly different ages (Fig . 46) .
The youngest among them are the light leucotonalitic or trondhjemitic rocks that
are found as narrow margins around mafic intrusions or migmatizing the margins
of amphibolitic areas . Granites of the age group 1830 Ma have not been observed
in the study area, unless the aplite granite is not included in that group .

Intermediate, mafic, and ultramafic plutonic rocks

A large number of mainly small-scale intermediate, mafic, and ultramafic
intrusions are found in the study area . Basically, these rocks can be divided into
four groups according to their mode of occurrence and mineral composition :

1) orientated hornblende gabbros and associated hornblendite portions on the
borders of and inside the Jappila-Virtasalmi block ;

2) pyroxene-bearing peridotites and gabbros in mica gneiss areas or on the
bordering areas of adjacent granitoid areas ;

3) the Harjarvi ring structured norite intrusion ;
4) separate diorite intrusions limited by tonalites .
Mineral compositions of these rocks are shown in Tables 6 - 9 and chemical

compositions in Appendix 2 .
Hornblende gabbros are found as relatively conform masses in amphibolites

lining the Jappila-Virtasalmi block and associated with hornblende gneisses
within the block. They are oriented but massive parts are found as well. They are
normally rather dark of colour with plenty of hornblende associated with
plagioclase, and less biotite (Fig . 41) . In places, hornblende is abundant enough
to grade into hornblendite, but on the other hand, intercalations with dioritic
composition (Tables 7 and 8) do occur as well . These are evidently relatively old
rocks because, in places, they seem to grade into fine-grained rocks resembling
amphibolites . It is common that hornblende gabbros are found in the vicinity of
copper occurrences associated with skarn rocks . The hornblende gabbros include
some diopside due to contamination (Fig . 43) .
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In the eastern and western parts of the Haukivuori map-sheet area and the
southwestern part of the Pieksamaki map-sheet area, the ultramafic plutonic
rocks occur partly as small separate lenses and partly as small portions, particularly
in the central parts of gabbro lenses . The ultramafic rocks are primarily composed
of light clinoamphibole, clinopyroxene, and orthopyroxene . Olivine- and
serpentine-rich intercalations are rare (Fig . 39) . The ultramafic parts of some
intrusions are mineralized (Ni, Cu) . Usually, the gabbros of the same intrusion
contain both pyroxenes and biotite in addition to amphibole and plagioclase . A
separate metapyroxenite intrusion has been found in the Naaringinjarvi area .
Larger, roundish gabbro masses and some diorite masses have been found there
as well. As dark minerals, the gabbros contain characteristically both kinds of
pyroxene, hornblende, and biotite . In diorites, in addition to the dark minerals
hornblende and biotite, some clinopyroxene is found . Both the gabbros and
diorites contain cutting granitoid dykes (Fig . 44) .

Rocks of granulite facies are found in the northwestern part of the Haukivuori
map-sheet area, which is where several elongate gabbro intrusions occur in a
schist and granitoid environment . One gabbro intrusion of the same kind has been
found in the eastern part of the Haukivuori map-sheet area (Pietikainen 1986) . In
addition to both pyroxenes, these gabbro intrusions contain as dark minerals a
varying amount of biotite and some amphibole . Along the margins of the intrusion
there is normally a chilled margin a few metres broad, with fine-grained and
slightly porphyric microgabbro (Fig . 42). With mica gneiss as the country rock,
a narrow, garnet-rich hybrid margin has been developed here and there in the
contact .

In the southeastern part of the Haukivuori map-sheet area there is the pipelike,
roundish Harjarvi norite intrusion . The ring-structured intrusion, circa 2 km in
diameter, is easily observable in magnetic maps as well (see Fig . 3). The Harjarvi
intrusion is zone structured and the grain-size and composition varies markedly
between zones (Vorma 1975 and Tumanto 1986) . The rocks consist mainly of
plagioclase and hypesthene, and the coarser-grained zones are found in the
interior of the intrusion (Table 8 and Fig . 40) . Outermost there are finer-grained
marginal varieties including hornblende as well . The Pieksamaki map-sheet area
includes also other but smaller-scale, not ring-structured, norite intrusions .

Dyke rocks

The plagioclase porphyrite- and plagioclase uralite porphyrite dykes found in
the map-sheet area are relatively narrow and mostly closely connected with
hornblende gneisses, pyroclastic rocks, and amphibolites, where the dykes occur
partly as sills and partly as cutting . The phenocrysts are composed solely of
plagioclase or of hornblende and plagioclase together . According to field
observations, the dykes have become deformed simultaneously with the hornblende
gneisses, pyroclastic rocks, and amphibolites .

In the southwestern part of the Haukivuori map-sheet area, a 30 cm wide
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metadiabase dyke has been found in a road-cutting . Its mode of occurrence and
composition are similar to the dykes described by Simonen (1982) in the Mikkeli
map-sheet area .

The unusually weakly deformed and bent dyke rock type called microtonalite
is found as dyke swarms in the Ankele carbonate rock quarry (Fig 55) . The width
of the grey dykes varies from a few centimetres to over one metre . The narrowest
dykes are formed of dense rock and the widest dykes of porphyric rock which
consists mainly of plagioclase, quartz, and biotite (Fig . 54) . There is a narrow
reaction rim around the dykes against the country rock . Similar dykes cut
pyroclastic rock at Vuorenmaa. It is likely that there are still more dykes in the
study area but they are not easily observable due to their grey colour . The
composition of the dykes corresponds to microtonalite (App . 2) .

The pegmatite and aplite dykes - with their width ranging usually from a few
centimetres to a few metres or occasionally even more - are common in the whole
area under investigation, but most of them occur in the environs of large granitoid
complexes . And for their composition, the pegmatite and aplites are monotone,
consisting mainly of K-feldspar and quartz, and small amounts of albite, micas,
and accessory minerals .

Meteorite impact crater filled with Neoproterozoic sediments

The remains of a meteorite impact crater have been discovered from under a
thick layer of soil (ca 40 m) in the Iso-Naakkima area (App . 3). The crater of ca
2 km in diameter is filled with unmetamorphosed Neoproterozoic sedimentary
rocks (Elo et al . 1993 and Sarapaa 1996) . The bottom consists of conglomerate,
kaolin clay, and quartz sandstone, on top of which there is first a siltstone bed and
then slates . On the basis of the 600 - 1000 Ma old microfossils contained in the
slates of the upper part, the crater itself must be still older .

Metamorphism and deformation

The bedrock of the study area is intensively deformed and metamorphosed .
The deformation (D 1 - D 2 ) started relatively early, presumably around 1905 Ma,
and culminated (D 2) slightly before the penetration of the synorogenic granitoids
(1880 Ma) . The bedding and the predominant schistosity are mainly directed
NNW, but they show intensive arching, and earlier folding seems to have taken
place following a gentle NNW fold axis . The deformation intensity of the later
stage varies but it produced mainly folds with mostly ENE axial planes and fold
axises . During the deformation stages D 1 - D 2), the metamorphism took place
mostly in conditions of intermediate or high grade amphibolite facies, but
granulite facies conditions were reached in some blocks, however (Korsman et al .
1988). Following this, not so much folding took place but, instead, the area
became divided into different kinds of blocks . The most conspicuous fracture/
fault zone is that of Kolkonjarvi-Iisvesi (see Figs . 3 and 59) . It was possibly
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during this deformation stage that the weakly metamorphosed Haukivuori block
was overthrusted from the south into its current position . The metamorphic
overprint caused by the so called Sulkava thermal dome is observable in the rocks
of the southeastern part of the Haukivuori map-sheet area (Korsman et al . 1988) .

Mines and quarries

There are two former mines in the map-sheet area ; the Montola carbonate rock
mine and the Virtasalmi copper mine . The Ankele carbonate rock quarry is
presently in operation in the area . In addition, the study area is known for its
various mineral occurrences (App . 3) .

The Montola carbonate rock occurrence was found in 1906 . Open-pit mining
operations started in 1909 and continued for a long time before underground
mining took over . After an eventful history, the mining operations in the area
ended in 1976. Total ore (dolomite and calcite rock) mined between the years
1925 and 1976 amounted to ca 3 .8 million tonnes .

The Karsikumpu copper occurrence at the village Hallinmaki in Virtasalmi
was found by the GSF in 1964. Ore production was started in 1966 as open-pit
mining (Virtasalmi mine/ Outokumpu Oy) . In 1972, underground mining operations
began and continued untill 1984 . A total of 4 .2 million tonnes of copper ore was
mined. The host rock was garnet skarn rock and partly diopside amphibolite and
the mean copper content was 0 .73 % (Pulkkinen 1985) .

Mineral occurrences

Metallic

Iron-rich skarn rocks (garnet hedenbergite skarns, garnet epidote skarns, etc .),
connected with diopside amphibolites, are sometimes associated with Cu-
occurrences such as Karankalahti, Sarkaniemi, Karhuniemi, Larinkallio, and
Sahinjoki (App . 3) . Unfortunately, most occurrences are intensely brecciated by
granitoids . The Karankalahti Cu-occurrence is estimated to contain 300,000
tonnes of mineralized rock grading ca 1 % copper .

In places, the rocks (quartz feldspar gneisses, diopside gneisses, and carbonate
rocks) of the felsic volcanite assemblage of the NaarinkiBVuorenmaa zone are
rich in pyrrhotite and pyrite, and are associated with two small-scale Zn-
occurrences: Mustalampi and Luomanen (Makkonen 1989a and 1992b ; see also
App . 3) .

In the eastern parts of the Haukivuori map-sheet area, small-scale Ni-Cu
occurrences, such as Rantala and Kekonen, have been found in the ultramafic
parts of certain mafic intrusions (Makkonen 1996, see also App . 3) .
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Industrial minerals
In both map-sheet areas, potentially utilizable carbonate rock occurrences are

found in the company of older generation metavolcanites and partly on the side
of mica gneisses .

The Virtasalmi kaolin occurrences localized by the GSF in 1986 - 1992 are
relics from the weathered rock that formed before the Vendi period, covered the
rock surface, and parts of which have been occasionally preserved in the bedrock
fracture zones (Sarapaa 1996) . The best intercalations have been created through
the weathering processes of quartz feldspar gneisses . According to Sarapaa
(1996), the following occurrences show most potential (see App . 3) : Litmanen,
Etelakyla, Ukonkangas, Vuorijoki, Montola, and Kahdeksaisiensuo .
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Lute 1 . Haukivuoren ja Pieksamaen karttalehtialueiden suprakrustisten kivien kemiallisia koostu-
muksia .
Appendix 1. Chemical compositions of supracrustal rocks from the Haukivuori and Pieksamaki
map-sheet areas .

I . Kiilleliuske - Mica schist (PI-14)
Pieksamaen mlk, Vangasjarvi 3232 02B, x = 6908 .65, y = 3504 .75 . Anal . L99018191 .

2 . Kiilleliuske - Mica schist (PI-2)
Virtasalmi, Lakeakangas 3232 04A, x = 6890 .90, y = 3513 .77. Anal. L99018181 .

3 . Kiilleliuske - Mica schist (HA-30)
Mikkeli, Pajulankyla 3231 O1A, x =6863 .46, y = 3502 .78 . Anal. L99018173 .

4. Grauvakkaliuske - Greywacke schist (HA-14) .
Haukivuori, Hepojarvi 3231 06A, x = 6882 .95, y = 3513 .96. Anal. L99018163 .

5 . Grauvakkaliuske - Greywacke schist (17 .1/AV/63) .
Pieksamaen mlk, Vangasjarvi 3232 02B, x = 6908 .89, y = 3505 .00. Anal . 11970 .

6. Grauvakkaliuske - Greywacke schist (17 .5/AV/63) .
Pieksamaen mlk, Vangasjarvi 3232 02B, x = 6908 .88, y = 3505.02. Anal. 12070 .

Oksidi/oxide 1 2 3 4 5 6
5102 64,27 66,72 70,65 60,69 70,16 70,85
'1'i02 0,73 0,80 0,54 0,72 0,54 0,52
A1203 14 83 14,69 13,15 18,02 13,81 12,77
Fe203 6,80 6,56 4,97 7,11 4,46 5,01
MnO 0,08 0,06 0,06 0,05 0,06 0,09
MgO 3,21 2,01 2,15 2,75 2,26 1,99
CaO 4,53 1,76 1,77 0,67 2,22 2,61
Na 20 1,08 2,76 2,47 1,10 2,96 2,23
K20 2 80 3,50 2,66 5,39 3,46 3,50
P205 0 16 0,18 0,13 0,13 0,13 0,15
C to , <0 .01 0,13 0,09 0,06 nd nd
H20 1,06 0,98 1,15 2,40 0,78 0,86
S <0 .01 0,40 0,02 0,29 nd nd
Summa/tot 99 56 100,57 99,83 99,38 100,84 100,61
ppm:
Cl 82 122 42 49 nd nd
Sc 5 3 5 nd nd
V 135 129 108 147 nd nd
Cr 252 106 93 142 nd nd
Ni 70 41 36 62 nd nd
Cu 4 30 9 62 nd nd
Zn 111 139 65 123 nd nd
Ga 26 26 17 37 nd nd
As 1 20 0 36 nd nd
Rb 118 150 97 209 nd nd
Sr 432 207 212 98 nd nd
Y 23 32 16 27 nd nd
Zr 190 218 158 152 nd nd
Nb 11 15 8 14 nd nd
MO 0 0 1 1 nd nd
Sn 0 0 0 0 nd nd
Sb 0 0 0 0 nd nd
Ba 655 752 604 818 nd nd
La 37 41 38 40 nd nd
Ce 0 0 0 14 nd nd
Pb 30 38 31 37 nd nd
Bi 5 0 0 0 nd nd
Th 5 10 7 11 nd nd
U 0 5 4 3 nd nd
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7. Grauvakkaliuske - Greywacke schist (42a/KV/66) .
Jappila, Kapry 3232 09D, x = 6919 .20, y = 3527 .70. Anal . 12370 .

8 . Kiilleliuske, sillimaniittipitoinen - Mica schist sillimanite-bearing (HA-29) .
Haukivuori, Loytynlampi 3231 05C, x = 6873 .59, y = 3516 .52 . Anal. L99018172 .

9 . Kiillegneissi - Mica gneiss (HA-13) .
Mikkeli, Virankyla 3231 07B, x = 6869.36, y = 3520 .39. Anal. L99018162 .

10 . Kvartsi-maasalpagneissi - Quartz feldspar gneiss (10/TK/63)
Joroinen, Kortepuro 3232 08D, x = 6907 .00, y = 3529 .60 Anal. 12170 .

11 . Kvartsi-maasalpagneissi - Quartz feldspar gneiss (PI-10) .
Joroinen, Matolampi 3232 11B, x = 6907 .62, y = 3530 .12. Anal. L99018187 .

12 . Diopsidigneissi - Diopside gneiss (HA-28)
Juva, Kaarinsuo 3231 08D, x = 6879 .34, y = 3529 .84. Anal . L99018171

Oksidi/oxide 7 8 9 10 11 12
S102 59 25 66,75 60,01 70,59 74,66 51,200'
'1'i02 16 0,65 0,77 0,25 0,31 0,21
A1203 17,46 14,47 15,79 16,48 12,81 10,17
Fe203 7 09 5,79 7,69 1,79 3,04 2,82
MnO 0 08 0,08 0,07 0,65 0,07 0,09
MgO 3,46 2,78 3,07 0,65 0,54 1,43
CaO 3 74 1,69 0,77 2,64 1,92 7 98
Na20 3 00 3,21 2,32 5,82 4,60 1 50
K20 3 13 3,15 6,81 1,20 1,72 0 38
P205 010 0,15 0,14 0,06 0,06 0,12
Zror nd 0,13 0,25 nd <0 .01 0,25
H20 1,86 0,95 1,13 0,42 0,36 0,68
S n <0.01 0,14 nd <0 .01 <0 .01
Summa/tot 100 33 99,79 98,97 100,55 100,08 96 92
ppm:
Ci nd 29 179 nd 124 44
Sc nd 7 7 nd 16

nd 122 152 nd 28 18
Cr nd 127 151 nd 21 19
Ni nd 49 69 nd 2 3
Cu nd 5 24 nd 43 27
Zn nd 88 165 nd 31 72
Ga nd 21 32 nd 26 20
As nd 7 0 nd 5 0
Rb nd 131 273 nd 50 21
Sr nd 256 172 nd 71 100
Y nd 22 32 nd 38 37
Zr nd 145 182 nd 286 259
Nb nd 11 15 nd 32 30
Mo nd 20 0 nd 1 0
Sn n 0 0 nd 0
Sb nd 0 nd 0
Ba nd 779 931 nd 355 79
La nd 28 41 nd 47 27
Cc nd 0 21 nd 11 21
Pb nd 33 49 nd 12 25
Bi nd 0 1 nd 1 0
Th nd 6 11 nd 4 9
U nd 3 nd 8
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13. Karbonaattikivi - Carbonate rock (ka. 6 naytetta - av . 6 samples)
Virtasalmi, Ankeleen louhos 3231 09A, x = 6885 .20, y = 3521 .60. Anal. 9939323-28

14. Sarvivalkegneissi - Hornblende gneiss (PI-11)
Joroinen, Savuniemi 3232 10B, x = 6895 .69, y = 3532 .76 . Anal . L99018188 .

15 . Sarvivalkegneissi - Hornblende gneiss (HA-2) .
Juva, Nevajarvi 3231 08C, x = 6873 .14, y = 3528 .05 . Anal. L99018154 .

16. Intermediaarinen pyroklastinen kivi - Intermediate pyroclastic rock (HA-3)
Juva, Vuorenmaa 3231 08D, x = 6876 .75, y = 3526 .29 . Anal. L99018155 .

17. Intermediaarinen pyroklastinen kivi - Intermediate pyroclastic rock (HA-4) .
Juva, Vuorenmaa 3231 08D, x =6876 .75, y = 3526 .31 . Anal . L99018156 .

18 . Plagioklaasiporfyriitti - Plagioclase porphyrite (165a/KV/63) .
Pieksamaen m1k, Rantakyla 323208C, x = 6903 .00, y = 3525 .20 . Anal . 1760,82 .

Oksidi/okside 13 14 15 16 17 18
510 2 12 56 53,89 55,94 57,23 6 48 54,22
Ti0 2 0 02 1,51 1,77 1,59 1,81 1,69
A120 3 0 79 15,41 16,11 14,83 16,72 15,55
Fe203 0 29 10,34 10,91 8,04 4,53 11,43
MnO 001 0,15 0,14 0,11 0,07 0,17
MgO 1977 4,63 2,31 4,07 2,31 4,69
CaO 32 48 6,89 5,97 6,96 6,43 6,63
Na20 0 07 4,12 4,96 3,46 4,91 3,43
K20 015 1,14 0,43 1,40 1,15 2,16
P205 0,04 0,33 0,38 0,51 0,60 0,43
C lot 8 69 0,04 0,06 0,17 0,13 nd
H20 nd 1,02 0,82 1,04 0,62 nd
S nd <0 .01 0,06 <0 .01 <0 .01 nd
Summa/tot 74,87 99,46 99,87 99,42 99,76 74,87
ppm :
C1 213 374 36 62 80 nd
Sc 0 18 26 23 21 nd
V 6 251 323 282 311 nd
Cr, 8 82 24 33 30 72
Ni 93 40 39 27 38
Cu 0 80 20 277 247 nd
Zn 8 118 133 117 86 nd
Ga 0 32 25 31 29 nd
As 15 4 4 0 0 nd
Rb 13 20 3 29 30 nd
Sr 69 546 301 363 334 2600
Y 2 21 27 29 36 21
Zr 0 152 229 228 259 190
Nb 18 27 21 23 27 nd
MO 0 0 0 3 2 nd
Sn 12 4 0 0 0 nd
Sb 2 0 0 0 0 nd
Ba 47 351 107 387 313 700
La 17 20 35 26 34 nd
Ce 8 2 32 22 18 nd
Pb 14 12 15 17 nd
Bi 28 0 0 0 1 nd
Th 0 0 3 2 nd
U 8 2 1 1 nd
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19. Diobsidiamfiboliitti - Diopside amphibolite (HA-36)
Juva, Iso-Hirvijarvi 3231 11C, x = 6870 .86, y = 3536 .80 . Anal. L99018178 .

20. Diopsidiamfiboliitti - Diopside amphibolite (HA-8) .
Juva, Tervalampi 3231 08D, x = 6878 .78, y = 3528 .68 . Anal. L99018159 .

21 . Diopsidiamfiboliitti - Diopside amphibolite (253/KV/64) .
Virtasalmi, Pallolanmaki 3232 10A, x = 6890 .75, y = 3531 .75. Anal . 1761,82 .

22 . Amfiboliitti - Amphibolite (R5/93,75m)
Virtasalmi, Karsikumpu 3231 09C, x = 6883 .55, y = 3529 .13. Anal. 8866 .

23 . Amfiboliitti - Amphibolite (PI-1) .
Virtasalmi, Hurskaala 3232 04D, x = 6896 .25, y = 3519 .60. Anal. L99018180 .

24 . Amfiboliitti - Amphibolite (265b/KV/62) .
Virtasalmi, Karankalahti 3232 07B, x = 6895 .60, y = 3522 .95. Anal . 1762,82 .

Oksidi/oxide 19 20 21 22 23 24
5102 45,48 45,66 49,79 49,40 50,06 47,97
'1'10 2 1,19 2,50 1,04 1,57 1,13 0,90
A120 3 13,90 13,52 15,58 19,26 16,52 15,92
Pe203 11,77 14,46 9,47 9,69 11,14 10,40
MnO 0,19 0,18 0,20 0,15 0,15 0,18
MgO 5,37 5,76 6,35 5,35 4,94 9,16
CaO 15,91 10,21 14,76 8,77 10,15 11,64
Na20 1,22 3,36 3,44 4,22 3,07 2,59
K20 0,92 0,43 0,68 0 .78 0,76 0,56
P20 5 0,11 0,25 0,28 0,45 0,25 0,15
Ctot 0,24 0,19 ad nd 0,04 ad
H20 1,00 1,28 ad 1,01 1,15 nd
S <0 .01 0,03 ad ad <0 .01 nd
Summaltot 97,31 97,84 101,59 99,87 99,36 99,47
ppm:
Cl 52 43 nd nd 91 nd
Sc 33 34 ad nd 26 nd
V 325 536 nd nd 203 nd
Cr 159 53 250 nd 69 300
Ni 106 74 140 nd 138 220
Cu 66 280 nd nd 4 nd
Zn 90 142 nd nd 87 nd
Ga 22 27 nd nd 24 ad
As 0 1 nd ad 0 nd
Rb 35 9 nd nd 10 ad
Sr 86 356 220 nd 294 170
Y 15 28 22 nd 21 20
Zr 70 114 90 nd 116 70
Nb 5 10 ad ad 15 nd
MO 0 0 nd nd 2 nd
Sn 0 0 nd nd 0 nd
Sb 0 0 nd nd 0 nd
Ba 124 93 600 nd 162 100
La 9 20 nd nd 14 nd
Ce 0 12 nd nd 14 nd,
Pb 17 12 nd nd 14 ndl
Bi 5 0 ad ad 0 lid !
Th 0 2 nd ad 2 ndl
U 2 0 nd ad 25 nd
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25. Amfiboliitti - Amphibolite (285a/KV/62) .
Virtasalmi, Karankalahti 3232 07A, x = 6894 .95, y = 3523 .80. Anal . 1763,82 .

26. Emaksinen laavabreksia - Mafic lava breccia (HA-10) .
Haukivuori, Airikka 3231 05C, x = 6872.68, y = 3518 .20. Anal. L99018161 .

27. Emaksinen tyynylaava - Mafic pillow lava (PI-8)
Pieksaen m1k, Vehmaskyla 3232 04D, x = 6898 .39, y = 3516 .22. Anal . L99018185 .

28. Emaksinen tyynylaava - Mafic pillow lava (HA-21) .
Mikkeli, Kukkulakangas 3231 07B, x = 6866 .52, y = 3520 .38 . Anal. L99018165 .

29. Ultraemaksinen laava - Ultramafic lava (HA-9) .
Haukivuori, Airikka 3231 05C, x = 6872.35, y = 3518 .49. Anal. L99018160 .

30. Ultraemaksinen tyynylaava - Ultramafic pillow lava (HA-22) .
Mikkeli, Kukkulakangas 3231 07B, x = 6866 .50, y = 3520 .29 . Anal. L99018166 .

Oksidi/oxide 25 26 27 28 29 30
5102 49,79 47,96 47,10 47,34 43,87 44,73
'I'iO2 115 3,08 1,43 1,33 0,78 1,13
A1 20 3 19,06 14,26 13,78 13,38 8,46 10,04
Fe 203 10,62 18,86 15,23 12,71 11,49 11,79
MnO 0,15 0,29 0,21 0,17 0,18 0,17
MgO 5,58 3,88 6,11 8,44 17,31 16,42
CaO 10 05 5,62 10,94 10,15 12,26 9,68
Na20 4 33 4,34 2,75 3,22 1,06 1,38
K20 0,58 0,90 0,20 0,14 0,12 0,12
P205 0,36 0,39 0,12 0,11 0,07 0,13
C ror nd 0,01 0,06 0,03 0,11 0,12
H2O nd 0,99 1,03 1,18 2,08 2,43
S nd <0.01 <0 .01 0,04 0,03 <0 .01
Summa/tot 10167 100,60 98,96 98,22 97,82 98,14
ppm :
Cl nd 56 42 41 75 40
Sc nd 34 41 42 31 29
V nd 542 407 353 218 278
Cr 200 15 118 299 1537 969
Ni 150 37 92 245 851 374
Cu nd 170 185 91 54 16
Zn nd 144 122 104 80 78
Ga nd 28 24 20 19 19
As nd 1 0 0 293 0
Rb nd 39 0 2 2 2
Sr 270 256 189 158 226 101
Y 18 43 26 18 14 17
Zr 90 229 86 76 50 65
Nb nd 24 2 13 3 4
MO nd 0 0 2 0 0
Sn nd 0 1 0 0 2
Sb nd 0 0 0 0 0
Ba 00 419 59 85 15 21
La nd 20 7 9 8 16
Ce nd 12 0 0 8 0
Pb nd 11 13 8 10 9
Bi nd 0 0 2 1 0
Th nd 3 1 2 0 2
U nd 0 23 1 1
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sheet areas.

31 . Peridotiitti - Peridotite (keskiarvo 4 naytetta- av . 4 samples) .
Juva, Turunen 3231 IOA, x = 6860 .05, y = 3532 .15. Ref . Makkonen, 1988 .

32 . Hornblendiitti - Hornblendite (PI-12) .
Virtasalmi, Hiltulankyla 3232 07C, x = 6892.59, y = 3527 .71 . Anal. L99018189 .

33 . Hornblendiitti, plagioklaasipitoinen - Hornblendite, plagioclase-bearing (HA-1) .
Juva, Naarinki 3231 10C, x = 6863 .89, y = 3536 .56. Anal . L99018153 .

34 . Sarvivalkegabro - Hornblende gabbro (PI-13) .
Virtasalmi, Kiviniemi 3232 07B, x = 6896 .82, y = 3523 .30. Anal. L99018190 .

35 . Gabro - Gabbro (HA-26) .
Haukivuori, Kolmisoppi 3231 03B, x = 6885 .96, y = 3502 .68. Anal. L99018170 .

36 . Mikrogabro - Microgabbro (78a/TK/63) .
Joroinen, Kiekan kanava 3232 08C, x = 6901 .40, y = 3529 .70. Anal . 12470 .

Oksidi/oxide 31 32 33 34 35 36
'i02 45 74 49,07 48,31 45,78 47,19 49,68

"1'i02 0 39 0,88 0,51 2,10 1,21 1,33
A1203 4 23 7,76 11,84 15,20 17,65 16 82
Fe203 16,04 10,11 9,61 16,14 10,63 13,62
MnO 0,22 0,22 0,19 0,16 0,16 0,17
MgO 26 3 14,19 12,07 6,51 7,65 7,70
CaO 8,52 10,87 11,54 9,82 9,05 9,57
Na20 0,25 1,58 1,16 3,05 2,59 1,57
K20 0,07 0,70 0,49 0,47 0,66 0,31
P205 0,01 0,17 0,02 0,20 0,24 0 04
C:tat nd 0,04 0,13 <0 .01 0,06
H 2O nd 1,86 2,01 1,05 0,90 0 38
S nd <0.01 <0 .01 0,05 0,02 nd
Summaltot 101,60 97,44 97,87 100,53 98,02 101 19
ppm :
CI nd 113 141 352 110 nd
Sc nd 46 49 32 29 nd
V nd 249 604 611 217 nd
Cr 568 692 154 28 153 nd
Ni 660 342 25 193 105 nd
Cu 190 76 23 638 37 nd
Zn 115 156 110 123 96 nd
Ga nd 29 18 46 19 nd
As nd 2 2 0 0 nd
Rb nd 17 28 9 17 nd
Sr nd 158 201 331 583 nd
Y nd 21 7 13 29 nd
Zr nd 81 21 81 98 nd
Nb nd 16 1 11 6 nd
MO nd 0 0 0 1 nd
Sn nd 0 0 0 0 nd
Sb nd 0 0 0 0 nd
Ba nd 87 96 84 355 nd
La nd 23 15 0 14 nd
Ce nd 34 0 0 0 nd
Pb ad 15 13 18 14 nd
Bi nd 0 0 0 0 nd
Th nd 2 0 0 0 nd
U nd 0 0 4 2 n
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37. Mikrogabro - Microgabbro (HA-37) .
Juva, Rutkonlampi 3231 11D, x = 6876 .30, y = 3535 .50. Anal. L99018179 .

38 . Dioriitti - Diorite (HA-25) .
Virtasalmi, Karsikumpu 3231 09C, x = 6883 .62, y = 3529 .10 . Anal. L99018169 .

39 . Dioriitti - Diorite (HA-7) .
Virtasalmi, Karsikumpu 3231 09C, x = 6883 .57, y = 3529 .00 . Anal. L99018158 .

40 . Dioriitti - Diorite (PI-3) .
Virtasalmi, Mustalampi 3232 04C, x = 6891 .73, y = 3518 .64. Anal L99018182 .

41 . Dioriitti - Diorite (HA-32) .
Mikkeli, Pajulankyla 3231 01B, x = 6866 .31, y = 3502 .14 . Anal . L99018175 .

42 . Dioriitti - Diorite (HA-31) .
Mikkeli, Pajulankyla 3231 01B, x = 6865 .96, y = 3502 .37 . Anal. L99018174 .

0 sidi/oxide 37 38 39 40 41 42
Si02 51,60 51,22 51,49 52 11 55 55 56,59
'1'10 2 0,78 1,36 0 40 1,33 1,03 1,06
A120 3 17,06 2045 1931 15,75 15,17 15,79
I,e20 3 12,66 9,30 3 54 10,93 771 7,47
MnO 0,17 0,12 0 08 0,17 0,11 0,10
MgO 6,30 3,14 5 37 4 56 6,05 5,05
CaO 7,78 7 74 15,56 6,99 5 54 4,86
Na20 2,26 5,24 3,12 3,16 3,37 3,53
K20 0,82 0,41 018 1 91 2 27 2,62
P205 0 08 0 58 0 05 0,46 0,36 0,34
Ctat 0 3 <0.01 0 05 0 04 0,03 0,06
9 20 0 52 071 0 43 1 13 1,28 1,23
S 0 12 0,07 <0 .01 0,0 0 02 <0 .01
Summa/tot 100 28 100,34 99,60 98 55 98 49 98,70
ppm :
Cl 43 178 119 383 293 259
Sc 28 14 25 30 8
V 240 171 105 244 185 171
Cr 305 22 158 68 283 220
Ni 92 20 146 19 114 79
Cu 69 90 44 39 66 46
Zn 77 92 42 138 99 87
Ga 30 32 22 27 25 20
As 3 1 5 1 9 7
Rb 33 7 3 79 82 85
Sr 192 896 312 516 567 528
Y 20 21 10 34 19 22
Zr 72 475 38 245 154 154
Nb 3 22 4 14 15 17
MO 0 2 6 39 0 0
Sn 0 0 0 0 0 0
Sb 0 0 0 0 84 0
Ba 182 177 116 661 632 808
La 16 22 6 32 34 16
Ce 0 0 3 0 0 16
Pb 12 12 9 19 30 25
Bi 0 0 0 0 0 2
Th 1 3 1 2 7 4
U 2 2 0 1 2
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43 . Tonaliitti - Tonalite (PI-7) .
Haukivuori, Pohjalahti 3232 OIA, x = 6891 .06, y = 3502 .40. Anal. L99018182 .

44. Tonaliitti - Tonalite (HA-33)
Mikkeli, Pajulankyla 3231 O1B, x = 6867 .05, y = 3501 .42. Anal. L99018176 .

45 . Tonaliitti - Tonalite (PI-9)
Pieksamaen m1k, Kontiomaki 3232 06C, x = 6914 .03, y = 3515 .55. Anal . L99018186 .

46 . Tonaliitti - Tonalite (153/KV/63) .
Pieksamaen m1k, Siikamaki 3232 05D, x = 6909 .20, y = 3518 .70 . Anal . 11770 .

47 . Gneissimainen tonaliitti - Gneissose tonalite (HA-24) .
Joroinen, Saunakangas 3231 12D, x = 6889 .45, y = 3539 .03. Anal. L99018168 .

48 . Tonaliitti - Tonalite (PI-4) .
Virtasalmi, Mustalampi 3232 04C, x = 6891 .70, y = 3518 .62. Anal. L99018183 .

Oksidi/oxide 43 44 45 46 47 48
Si02 59,29 58,06 62,04 64,34 68 22 69,76
Ti02 0 89 1,06 0,85 0,89 0 64 0,49
A1 20 3 17 20 16,44 16,04 16,12 15 11 15,02
Fe20 3 6,53 6,90 6,20 5,58 4,81 3,57
MnO 0 09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,05
MgO 2,53 4,45 2,36 2,16 1,07 0,82
CaO 5,13 5,09 4,90 4,59 3,34 2,49
Na20 4 03 3,87 4,46 4,05 4 87 3,64
K 20 2,28 2,47 1,95 2,05 1,30 3,48
P205 0,30 0,32 0,37 0,22 0,17 0,14
Ztor 0,06 0,01 0,05 nd 0 02 0,05
H20 0 79 1,28 0,87 0,80 0,43 0,47
S <0 .01 0,07 0,05 nd 0 03 <0 .01
Summa/tot 99,10 100,13 100,22 100,87 100 06 99,98
ppm :
Cl 293 202 233 nd 136 256
Sc 10 4 4 nd 0 0
V 128 176 121 nd 65 50
Cr 64 191 49 nd 17 22
Ni 6 85 0 nd 14 7
Cu 13 53 67 nd 26 44
Zn 87 96 91 nd 48 60
Ga 23 25 23 nd 23 29
As 0 6 32 nd 0 13
Rb 88 96 59 nd 43 96
Sr 555 606 538 nd 246 324

20 16 19 nd 26 18
Zr 262 179 260 nd 447 376
Nb 16 15 14 nd 44 24
MO 1 0 0 n 1 6
Sn 0 0 0 nd 0 0
Sb 0 127 0 nd 0 0
Ba 667 794 510 nd 358 1474
La 42 41 54 nd 90 93
Ce 24 0 31 nd 61 25
Pb 26 24 19 nd 15 21
Bi 0 0 0 nd 0 0
Th 4 5 nd 9 0
U 0 0 nd 2



Lute 2 jatkuu
Appendix 2, continues

Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehdet 3231 ja 3232

Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kalliopera

49. Gneissimainen tonaliitti - Gneissose tonalite (HA-23) .
Joroinen, Saunakangas 3231 12D, x = 6889 .33, y = 3539 .16 . Anal. L99018167 .

50. Gneissimainen tonaliitti - Gneissose tonalite (26/TK/63) .
Joroinen, Puukkola 3232 08D, x = 6908 .30, y = 3527 .70 . Anal . 12270 .

51 . Granodioriitti - Granodiorite (HA-34) .
Mikkeli, Kotalahti 3231 O1A, x = 6864 .55, y = 3502 .37 . Anal. L99018177 .

52. Porfyyrinen graniitti - Porphyric granite (PI-15) .
Joroinen, Vuorijarvet 3232 1113, x = 6909 .53, y = 3534 .84. Anal. L99018192 .

53 . Mikrotonaliitti - Microtonalite (HA-5) .
Juva, Vuorenmaa 3231 08D, x = 6876 .75, y = 3526 .30. Anal. L99018157 .

54 . Mikrotonaliitti - Microtonalite (HA-18) .
Virtasalmi, Ankele 3231 09A, x = 6885 .10, y = 3521 .75. Anal. L99018164 .

Oksidi/oxide 49 50 51 52 53 54
Si02 70 87 64,00 72,17 68,20 70,22 70,64
'1'102 0,53 0,83 0,19 0,74 0,46 0,34
A1203 14 28 16 22 15,48 13,95 5,17 15,20
F'e203 3 93 6,37 1,66 5,41 3 18 2,46
MnO 0 08 0 08 0,04 0,06 0 04 0,05
M90 0 93 1 76 0,40 1,28 091 1,33
CaO 2 39 4,53 1,90 2,32 271 2,52
Na 20 5,51 461 5,18 3,02 5,06 4,78
K20 1 00 0 92 2,55 3,67 1,51 2,12
P205 0,14 0 22 0,07 0,22 0,12 0,10
C 1a 0,01 0,01 <0.01 0,01 0,10 0,01
H20 0,50 0 68 0,34 0,75 071 0,65
S <0 .01 nd <0.01 0,09 0,08 <0.01
Summa/tot 100,16 00 23 99,97 99,73 100,26 100,20
ppm:
Cl 99 nd 75 142 92 131
Sc 0 nd 0 6 0 0
V 46 nd 15 81 54 35
Cr 20 nd 20 45 31 22
Ni 4 nd 2 16 16 10
Cu 4 nd 2 12 99 0
Zn 47 nd 44 91 59 61
Ga 28 nd 28 25 28 26
As 1 nd 0 12 0
Rb 30 nd 111 130 44 108
Sr 199 nd 563 210 508 304
Y 56 nd 7 35 7 13
Zr 378 nd 92 373 164 197
Nb 73 n 7 17 9 13
MO 0 nd 1 5 0 0
Sn 0 nd 0 0 0 0
Sb 0 nd 8 0 0 0
Ba 247 nd 601 829 478 426
La 65 nd 16 72 26 27
Ce 16 nd 0 36 0 2
Pb 14 nd 25 35 20 23
Bi 0 nd 0 2 0 0
Th 7 nd 5 9 3 5
U nd 3 3 3
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