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TUTKIMUSVAIHEET

Nilsian kallioperakartan alue vastaa 1 :100 000-mittakaavaisen topografikartan n :o
3334 aluetta. Se kasittaa alueita Nilsian, Juankosken, Rautavaaran ja Varpaisjarven
kunnista, ja siihen kuuluu seka Kuopion (lehti 3C, Wilkman, 1933) etta Joensuun
(lehti 3D, Frosterus & Wilkman, 1913) 1 : 400 000 geologisen yleiskartan alueita .
Niista on myos selitys (Wilkman 1938 ; Frosterus & Wilkman 1920) . Myohemmin
on Nilsian kartta-alueen kallioperaa kasitellyt tutkimuksissaan ennen muita Heikki
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Kuva 1 . Eri tutkijoiden kartoittamat alueet Nilsian karttalehdella .
Fig. 1 . Areas mapped by different researchers .

JVP = J . Paavola, JPK = J . Kousa, RKV = R . Vartiainen
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Vayrynen (1939 ja 1954) . Tapio Koistinen (1965) on pro gradu -tyonaan tutkinut
Lansi-Syvarin alueen kallioperaa ja Esko Parviainen (1968) Tahkovuoren-Kinahmin
kvartsiittijaksoa lahinna sen taloudellisten hyvaksikiyttomahdollisuuksien kannalta .
Kaytettavissa on ollut myos Outokumpu Oy :n kartoitusaineistoa Hankamaen
alueelta, Rautaruukki Oy :n tutkimusmateriaalia Varpaisjarven alueelta seka Geolo-
gian tutkimuskeskuksen geofysiikan- ja malmiosaston Nilsian kartta-alueella suorit-
tamat geofysikaaliset mittaukset ja kairaukset . Nilsian kallioperakartan kenttatyot
on tehty vuosina 1974-1978 . Lisatutkimuksia on suoritettu vuonna 1979 . Kartoi-
tustoihin ovat kirjoittajan lisaksi osallistuneet kesaapulaisina Jukka Kousa ja Risto
Vartiainen vuosina 1976-1978 . Tutkimusmateriaalin kokoamisessa on avustanut
Jukka Eskelinen . Ianmaaritykset on tehty Geologian tutkimuskeskuksen massa-ana-
lyyttisessa laboratoriossa ja kemialliset analyysit sen kivilajianalytiikan laboratorios-
sa .

Nilsian (3334) kallioperakartan on piirtanyt puhtaaksi Anni Vuori . Kasikirjoi-
tuksen ovat tarkastaneet ennakkoon Kauko Merilainen ja Fredrik Pipping . Suo-
menkielen tarkastuksen on tehnyt Tarja Anttila ja englanninkieliset kaannostyot
Paul Sjoblom .

Esitan kaikille tyohon osallistuneille ja siina avustaneille parhaimman kiitokseni .

KALLIOPERAN PAAPIIRTEET JA PALJASTUMASUHTEET

Valtaosa Nilsian kartta-alueen kallioperasta koostuu prekarjalaisista granitoideis-
ta ja migmatiiteista . Tama ei kuitenkaan merkitse sita, etta kalliopera olisi mono-
tonista, vaan sen kivilajit ovat hyvinkin vaihtelevia nun rakenteeltaan, metamorfoo-
siasteeltaan kuin kokonais- ja mineraalikoostumukseltaankin . Varpaisjarven alueella
tavataan mm . erilaisia pyrokseenipitoisia kivia ja granaattikordieriittisillimaniittiki-
via, kun taas kordieriittikyaniittikivet ja erilaiset orto- ja para-amfiboliitit ovat Sy-
varin alueella tavallisia . Pisan alueen ymparistossa ovat silmagneissit tyypillisia .
TahkornHen- Kinahmin jakson lansipuolella kalliopera on paaasiassa vaihtelevaa
kataklastista graniittigneissia . Kartta-alueen keskiosan kalliopera koostuu suurelta
osin raitaisista )a/tai migmatiittisista kiille- ja sarvivalkerikkaista gneisseista, amfi-
boliiteista ja muista paragneissityyppisista kivista . Kartta-alueen itaosan ylityonto-
vyohykkeella pohjan granitoidit ovat hyvin vahvasti suunnittuneita ja loivakaatei-
sia .

Karjalaiset liuskeet kattavat vain noin 8-9 % kartta-alueesta, joskin ne ovat
morfologisesti maisemaa hallitsevia korkeine, likimain pohjois-etelasuuntaisine jatu-
likvartsiittiselanteineen (Valimaki 313,6 m, Tahkomaki n . 296 m, Kinahmi 313,7 m,
Pisa 270,6 m ja Keyrityn Paljakka 264,1 m mpy.). Tahkomaki kohoaa Syvarinjarven
(95,9 mpy.) rannasta vajaan kilometrin matkalla noin 200 m.

Tahkomaen-- Kinahmin jakso kasittaa kartta-alueella etupaassa kvartsiitteja .
Aholansaaressa on tosin karjalaista kerrallista kiilleliusketta ja fylliittia, ja Kinahmin



Kuva 2 . Nilsian (3334) kartta-alue .
A = pistelaskuanalyysin nro (nrot 34 - 38 puuttuvat, koska ne ovat

keskiarvoja ; vrt . taulukko 3), B = kemiallisen analyysin nro,
C = valokuvan nro, D = ianmaaritys .

Fig. 2 . Area of the Nilsia (3334) map sheet .
A = point counting analysis No. (Nos 34 - 38 are omitted, because they

are averages; see Table 3), B = chemical analysis No ., C =fig. No .,
D = age determination.
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itapuolella on kvartsiraitainen rautamuodostuma . Keyrityn jaksossa ei ole tavattu
kuten muualla stratigrafian mukaisesti kvartsiitin paalla muita karjalaisia liuskeita .
Pisan alueella sita vastoin on kvartsiittien paalla dolomiitteja, karsia, grafiittikiisu-
liuskeita, konglomeraatteja ja kiilleliuskeita .

Sayneisten liuskejaksoa alueen kaakkoisosassa lavistaa Maariarivaaran tyyppinen
granodioriitti .

Pienehko alue kvartsiittia ja kiilleliusketta on Korpimaessa, kartta-alueen koillis-
nurkassa . Naihin liittyy rnyos serpentiniitteja, jotka jatkuvat nauhamaisesti etelaan .

Koko kartta-alueella tyypillisten metadiabaasien lisaksi Varpaisjarven alueella on
likimain 16--Iansisuuntaisten pyrokseenidiabaasijuonien parvi, joita kiviteollisuus
louhii "mustana graniittina" rakennuskiveksi .

Alueen karttakuvaa hallitsee luode - kaakkosuuntainen Syvarin ruhjejarvi, joka
jakaa karttalehden kahtia . Muita samansuuntaisia, merkittavia siirroksia ja ruhjeita
on yli koko kartta-alueen . Kalliopera onkin tavallisesti hyvin rikkonaista, ja sen
kivilajit: ovat vahvasti tektonisoituneita . Kivilajien kulut ovat keskimaarin pohjois-
etelasuuntaisia . Kaateet ovat vaihtelevia, mutta kartta-alueen itaosissa ne suuntau-
tuvat poikkeuksetta loivasti lanteen . Kalliopera on karttalehden alueella yleensa
riittavasti paljastunutta . Peitteista hiekkakangasta ja harjumaastoa on ennen muuta
Harsukankaalla seka muutamilla pienemmilla alueilla, kuten esinierkiksi Nilsian
kirkonkylan ymparistossa seka Paloiskylassa, kartta-alueen luoteisosassa . Myos osa-
alueilla 01 ja 02 on heikommin paljastuneita suoalueita .

PRESVEKOKARJALAINEN POHJAGNEISSIALUE
Kartta-alueen kalliopera on valtaosaltaan arkeeista ja koostuu paaasiassa erilaisis-

ta granitoideista, raitaisista gneisseista ja migmatiiteista .
Tahkomaen-Kinahmin kvartsiittiselanteen lansipuolella oleva graniittigneissi on

etupaassa kataklastista, granokvartsidioriittista tai trondhjemiittista, heterogeenista
kivilajia. Paikoin, kuten esimerkiksi Eitikansalon (O1B) alueella, on kiille- ja sarvi-
valkegneissivaltaisia ja Eitikan-Kaijanmaen (01C) alueella sarvivalkedioriittisia ja
gabroidisia osueita ja sulkeumia . Nama emaksiset osueet ovat todenndkoisesti poh-
joisempana, Jonsan-Kuikkalan (02D, 03C) alueella tavattavien pyrokseeniamfibo-
liittien retrogradisia jaanteita . Trodhjemiittinen, seka nuorempi pegmatiitti- ja
apliittigraniittinen migmatiittiutuminen on alueen kivissa yleista .

Lehtornaen (O1D) alueella, kvartsiittiselanteen lahistolla, on pohjagneissiin kas-
vanut maasalpaporfyroblasteja tai -silmia . Pohjagneissi koostuu tavallisesti tally
alueella seuraavista mineraaleista : kvartsista, muuttuneesta oligoklaasista, usein vi-
hertavasta biotiitista seka kiven koostumuksen vuoksi monin paikoin myos sarvi-
valkkeesta . Kalimaasalpaa on vaihtelevia maaria, ja se nayttaa olevan paljolti sekun-
daarista . Tavallisimmat muuttumistulokset, joita on usein hyvin runsaastikin, ovat
epidootti, kloriitti, karbonaatti ja titaniitti . Sekundaaristen mineraalien runsaus
osoittaa myos taman alueen kivilajien muuttunutta ja vaihtelevissa maarin kataklas-
tista, usein myloniittistakin luonnetta (kuva 3) .



Kuva 3 . Mylonntuutunut graniiu :;neissi . Nik . +, 10x .
Fig. .3 MylonuIc granite gneiss. Nit . t, 10 x .
Kata)amaki, 01B, x = 7 016, 18, v = 540,90 .

Graniittigneississa on kartta-alueen lansilaidalla paikoin samanlaisia piirteita kuin
Siilinjarven ja Lapinlahden kartta-alueiden syeniitti-feniittivyohykkeella, jonka jat-
keet ilmeisesti kaartavatkin Nilsian alueelle . Ti]laiset epidoottivaltaiset ja muuttu-
neet vyohykkeet lienevdt syntyneet merkittaviin ruhjesaumoihin tektonismeta-
somaattisissa prosesseissa . Eras vahvasti kataklastinen vyohyke kulkee Tahkomaen-
Kinahmin kvartsiittiselanteen lansipuolella pohjois-etelasuuntaisena ja yksi Neu-
lamaen - Jouhilahden (02) valisella alueella, missy kivi on enimmakseen taysin rik-
konaista epidootti-kloriittimassaa, jossa on 1 - 10 mm :n maasalpaporfyroklasteja .

Voimakkaasti tektonisoituneita vyohykkeita on pyritty esittamaan kartalla mus-
tilla aaltoviivoilla .

Selvia paragneisseiksi katsottavia kivia ei ole kvartsiittiselanteen lansipuolella ai-
nakaan siina maarin kuin sen itapuolella, joskin niyos voimakkaampi tektonisoitu-
minen ja sarkyminen lantisella alueella vaikeuttaa paikoin kivien alkuperan selvit-
tamista .

Kartta-alueen luoteisosa, Kuikkalan - Jonsan - Saarisen clue, poikkeaa kartta-
lehden muusta prekarjalaisesta kallioperasta . Ero nakyy ennen muuta korkeampana

2 408401210K
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metamorfoosiasteena, mika heijastuu erilaisina granuliittifasieksen mineraaliseuru-
eina. Aluetta hallitsee plagioklaasivaltainen hypersteenipitoinen kivilaji, joka on
yleensa harmaanruskehtavaa ja raitaista . Raitaisuus johtuu karkeiden plagioklaasi-
rikkaiden ja tummien sarvivalkerikkaiden osien vaihtelusta . Paikoin kivi on jopa
pegmatiittisen karkeaa. Valkeismaen - Saarisen (03A) alueella se on taas massa-
maista ja homogeenista muistuttaen erehdyttavasti nuorta syvakivea . Tallaisen hy-
persteenipitoisen kvartsidioriittistrondhjemiittisen aineksen homogenisoituminen
vol olla alkuperaltian anatektista. Alueelle tyypillista raitaista hype rsteenikivea
esiintyy myos Syvarin jarven koillispuolella kuten Karsamaen, Salinniemen ja Re-
pomaen (03C) seutuvilla, joskaan ei laajoina yhtenaisina alueina . Monin paikoin
tassii kivessi tavataan sulkeumina, raltoina tai laajempina konformeina vyohykkeina
pyrokseeniamfiboliittia . Laaja-alaisimmin situ esiintyy Kuikkalan - Karsanlahden
alueella .

Alueen hypersteenipitoisen (enderbiittisen) kiven paamineraalit ovat plagioklaasi,
sarvivalke ja hypersteeni . Lisaksi on vahan biotiittia ja vaihtelevia maaria kvartsia
(0 - 207c) .

Plagioklaasia (An- 30) on runsaasti. Se on yleensa tervetta ja antipertiittilaikut
ovat tavallisia . Sarvivalke on enimmakseen tummaa, ruskeanvihreaa . Biotiitti on
turnmanruskeaa ja vahvasti pleokrooista . Hypersteeni on yleensa muuttumatonta .
Apatiittia on verrattain runsaasti ja magnetiittia 0,5 - 2 % . Hypersteenipitoinen
granitoidialue erottuu aeromagneettisella kartalla vahvana positiivisena anornaliana .
Taulukossa 1 on esitetty alueen muutarnan enderbiittisen kiven mineraalikoostu-
mus. Kivesta tehdvt zirkonin U-Pb-ajoitukset on esitetty taulukossa 8 .

Taulukko 1 . Varpaisjarven alueen enderbiittisten kivien mineraalikoostumuksia .
Table 1 . Mineralogical compositions of the enderbitic rocks in the Varpaisjarvi area .
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1 . Niemismaki, V arpaisjarvc . 03A, x = 7 030, 74, y = 540,20 .
2. Petajalampi, Varpaisjarvi . 02B, x = 7 029,90, v = 542,50.
3 . Nieminen, Varpaisjarvi . 03A, x == 7 031,92, y = 540,84 .
4. Nieminen, Varpaisjarvi . 03A, x = 7 031,92, y = 540,70 .
5 . Suuri-Kago, Varpaisjarvi . 03A, x = 7 031,62, y = 542,42 .
6 . Laurinmaki, Varpaisjarvi . 02B, x = 7 029,46, y = 543,68 .
7 . Longansuo, Varpaisjarvi . 03B, x = 7 036,20, y = 543,90 .

Mineraalit -- Minerals 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .

Kvartsi - Quartz 19,2 17,3 5,2 4,9 0,6 3,2
Plagioklaasi - Plagioclase 55,2 62,6 76,4 69,6 52,4 64,1 79,0
Hypersteeni - Hvpersthene 4,8 2,2 7,0 1,7 0,5 4,2 2,8
Sarvivalke -- Hornblende 17,8 9,9 9,2 20,3 43,7 28,9 13,9
Biotiitti--Biotite 0,2 5,1 1,1 1,3 1,6 1,1 0,3
Apatiitti - Apatite 0,7 0,6 0,3 0,1 0,4
Opaakit - Opaques 1,6 2,0 0,7 2,0 1,1 1,0 0,6
Aksessorit-Accesso es 0,5 0,3 0,1 0,1 O,l 0,3 0,2



Kuva 4 . Korundiporfvroblasteja .
Fig. 4. Corundum porpbvroblasts .

jonsa, 03A, x = 7 032,10, v =- 543,46 .

Suuri-Jonsa -nimisen jarven (03A) luoteispuolella on enderbiittisessd kalliope-
rassa pieni synformi, johon on kiteytynyt sillimaniittia ja omamuotoisia, 0<7 cm:n
korundiporfyroblasteja (kuva 4) . Muuten kivi koostuu paaasiassa biotiitista ja pla-
gioklaasista, ja se lienee alkuperdltdan runsasalumiininen rapauturniskerrosturna
ympdriston kivistd .

Kuikkalan - Jouhimaen (02D, 03C) alueella paakivilajina on pyrokseeniamfibo-
iiitti . Sitd esiintyy myos Syvdrin ja Karsanjarven valilld . Kivi on monesti massamais-
ta ja hornogeenista; gabromaista . mutta sita suonittavat karkearakeiset kvartsi-pla-
gioklaasierkaumat ovat kuitenkin yleisid . Tuna leukosomiaines lienee metamorfisen
differentiaation tulosta, ja silloin kun kivessd on granaatteja, ovat ne paljolti rikas-
tuneet tahan leukosomiainekseen (kuva 5) . Kivi koostuu tavallisimmin plagioklaa-
sista, sarvivalkkeesta ja klinopyrokseenista, mutta hyvin usein myos ortopyrokseeni
ja/tai granaatti kuuluvat sen mineraal1seurueeseen . Joskus esiintyy viihdn kvartsia .
Kiven tekstuuri on granoblastinen ja mineraalit tavallisesti terveita, mutta pyrok-
seeni on usein osittain tai kokonaan uraliittiutunut . Plagioklaasi on yleensa andesii-
nia . Sarvivdlke on tummanruskeanvihreaa ja vahvasti pleokrooista .
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Kuva 5 . PvrokseeniamtiboLtti, iota kva : ,,Iagioklaasidifferen,	~onutavat. Mittakaavan pituus 12 cm .
Fig. 5 . Pi'roxene amphibolite zeiritd l y quartz-- plagioclase '),-r( :hates . Length of scale : 12 cm .

Karsanjarvi, 03C, x = 7 032,70, y = 548,60 .

Tassa ermaksisessa ymparistossa esiintyy konformisti n . 10 - 30 m leveita si-
saanpoimuttuneita juonteita granaattikordieriittisillimaniittikivea ja kvartsiitti-
maista kordieriittikivea, jotka vaihettuvat ilmeisesti toisikseen ja joista tavataan sen
vuoksi erilaisia valimuotoja . Granaattikordieriittisillimaniittikivien yhteydessa on
tavattu lisaksi ortoamfibolikordieriittikived, jossa esiintyy usein vihan safiriinia .
Naita kordieriittipitoisia kivia on tavattu Kuikkalan - Karsanlahden alueella .

Kvartsiittimaiset kordieriittikivet koostuvat paiasiassa vain kvartsista ja
piniittiytyneesta kordieriitista . Granaattikordieriittisillimaniittikivissa kordieriittia
on yleensa melko vahan . Granaattia on runsaasti, ja se on ohuthieessa taysin vari-
tonta (pyrooppipitoisuus 45 - 55 %). Sillimaniitti esiintyy pitkina omamuotoisina
saloina . Kvartsia on runsaasti, usein myos plagioklaasia . Biotiitti on repaleista ja
sageniittista. Karsanlahden alueen granaattikordieriittisillimaniittikivessa on lisaksi
hypersteenia .

Arkeeisen metamorfoosin tuotteiksi nama granuliittifasieksen mineraaliseurueet
ovat sailyneet hyvin, joskin retrogressiivisia ilmioita esiintyy jo kallioperan rikko-
naisuudenkin vuoksi. Lisaksi alueella on granokvartsidioriittisia osia, joissa meta-
morfoosiaste ei vdlttamdtta tule mineraaliseurueessa nakyviin .



Kuva 6 . Raitaista graniittigneissia . Mittakaavan piruus 12 cm .
Fig. 6 . Banded granite gneiss. Length of scale: 12 cm .

Tiirinlahti, 04C, x = 7 010,56, v = 559,80 .

Kallioperahavaintojen, aeromagneettisen kartan ja topografian perusteella ndyt-
taa ilmeiselta, etta se alue, jossa edella mainittuja korkean metamorfoosiasteen kivia
esiintyy, on ymparistostaan pystysiirrosten rajoittan-ia erillinen lohko . Sita erottaa
etelapuolella olevasta kataklastisesta graniittigneissialueesta ruhje, jossa esiintyy
myloniittiutunutta metadiabaasiamfiboliittia ja graniittigneissia .

Pieni-Jurnisen ja Haronlammen (03D) valiselle alueelle on kartalle merkitty
leukodioriittista graniittigneissia . Tamd kivi on tyypillisimmillaan punertavaa tai
harmaata ja keski- tai karkearakeista . Suunnittuneisuus on heikko tai puuttuu . Kivi
koostuu tyypillisesti saussuriittiutuneesta plagioklaasista (albiittioligoklaasi) ja sar-
vivalkkeesta, joka on myos muuttunutta . Kvartsia on yleensd huomatta .van niukas-
ti . Epidoottia, biotiittia, karbonaattia ja serisiittia esiintyy sekundaarisina vaihtele-
via maaria . Yleensa kivi muistuttaa niitd muuttuneita feniittimdisid kivid, joita
esiintyy mm . Siilinjdrven syeniitti-karbonatiittijakson ymparistossa, joten se ei ole
oikeastaan itsenainen kivilaji eika sen rajaaminen lahiymparistonsa prekarjalaisista
kivista ole mitenkaan selva . ldassd tams leukodioriitiksi kutsuttu kivi ndyttaa kui-
tenkin rajoittuvan teravalla ruhjeella raitaisiin, kiillegneissivaltaisiin, selvemmin pa-
ragneissityyppisiin kiviin . Kivi saattaa olla laheisen hypersteenipitoisen pohjagneis-
sin rehydrautunutta muunnosta .
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liuva 7. Tc ._vasti l imuttunutta pohian kiilL pt ia .
Fig . 7. 0,zron-joldtw m~.a gneiss

	

the basement .
Kolnisoppi, 06A, , 7 03010, v -- 55100 .

Syvarin alueen prekarjalaiselle kallioperalle ovat tyypillisia koostumukseltaan
vaihtelevat raitaiset migmatiitit (kuva 6) . Naita erilaisia kiillegneisseja, orto- ja pa-
ra-amfiboliitteja yms . esiintyy konformeina vyohykkeina tai linsseina granokvartsi-
dioriittisissa osin graniittisissakin gneisseissa ja migmatiiteissa . Kartalla to iaisia
vyohykkeita on esitetty mm . erivarisilla "liekeilla" . Esimerkiksi sinisten "liekkien"
runsaus karttalehtialueen keskivaiheilla pyrkii kuvaamaan kallioperan kiillegneissi-
maisten osuuksien paljoutta . Vaikka raitaisuus jaltai migmatiittisuus onkin Syvarin
alueen gneissien hallitseva pin- re, on niilla usein roves selva syvakiven asu . Joskus
gneissin neo- ja paleosomi ovat assimiloituneet, ja kivi on nebuliittista. Migmatisoi-
vana aineksena esiintyy trondhjemiittia, graniittia ja graniittipegmatiittia . Emaksi-
sempia, gabro- tai dioriittikoostumuksisia vyohykkeita on mm . Ahosaaren ja Pen-
tinsaaren (04D, 05A) alueilla seka Saaski .niemen linsilaidalla ja Niittyjarven (05B)
alueella, rnissa kivi on paikoin voimakkaasti migmatisoitunutta schollen-stiktoliitti-
tyyppisesti . Naina migmatisoituneet, paljolti gabromaiset amfiboliitit ovat ilmeises-
ti Kuikkalan - Karsanlahden (02D, 03C) alueen pyrokseeniamfiboliittien aihai-
semman metamorfoosiasteen muunnoksia tai niiden retrogressiivisia jaanteita . Am-
fiboliittivaltaisia alueita on melko runsaasti, ja varsinkin Syvarin saarilla ne ovat
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Kuva 8 . Kyaniittikordieriittikivi . Kyaniittisalot kohoila rapautumispinnasta . Mittakaa , n pituus 12 cm .
Fig. 8 . Kyanite - cordierite rock. Kyanite laths raised up on the weathering surface . Length of scale : 12 cm .

Pajuniemi, 04A, x = 7 013,72, y = 554,72 .

hyvin paljastuneita. Horsmanselan (04D) luodoilla esiintyy kerrosmaisesti kahden-
laista para-amfiboliittia : gabromainen homogeeninen ja karkeampi karsimainen kivi,
joka on yleensa syvdlle rapautunutta . Naissa vyohykkeissa on usein emaksisia ja
ultraemaksisia murskaleita . Niita tavataan esimerkiksi Janissaaren (04D) ja Pentin-
saaren (05A) luodoilla seka Ollukan (07B) saaressa ja Ahosaaressa (04D) . Amfibolii-
tit koostuvat paaasiassa sarvivalkkeesta ja plagioklaasista joskus myos kummingto-
niitista . Vahemman on biotiittia, kvartsia ja opaakkia .

Edella mainittujen raitaisten, paikoin runsaskiilteistenkin gneissivyohykkeiden 1i-
saksi esiintyy myos laajempia yhtenaisia kill legneissivaltaisia alueita . Niihin liittyy
vahakiilteisia, psamntiittisia raitoja, jotka ilmeisesti edustavat alkuperaista kerrok-
sellisuutta . Naiden kivien tyypilliset mineraalit ovat kvartsi, plagioklaasi, biotiitti,
kloriitti seka koostumuksesta riippuen usein sarvivalke ja joskus granaatti . Kiille-
gneissivaltainen kalliopera on tyypillista etenkin Kangaslahden - Keyrityn - Palo-
nurmen alueella (05, 06) kartta-alueen keskivaiheilla ja Syvarin saarilla . Naissa
gneisseissa on usein nahtavissa intensiivinen poimuuntuminen (kuva 7) .

Nilsian kirkonkylan ja Tiirinlahden (04C) valilla on laajalti vahvasti deformoitu-
nutta prekarjalaista kiilleliusketta .
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Ruva 9 . A ahva ''puikkomainen'' im ratio aniiboliitissa . '- uaran pituus 60 cm .
Fig. 9. Conspicuously lineated "rod-like" aniphibolite . Length of harroner: 60 cm.

Haiikamaki, 1111, x =- 7 027,40, a - 5 7 3,26 .

Koostumukseltaan vaihtelevia kivilapvy6hykkeita on erityisesti Lansi-Syvarin
alueella . Koostumusvaihteiut nakvvat kivissa moninaisina nietaznorfisina mineraali-
seurueina. Koistinen (1965) on kuvannut erityisesti Oman alueen geologiaa . Erika
nakyvimpina tally alueella esiintyvat runsaasti kvaniittia ja kordieriittia sisaltavat ki-
vet, joita on mm. Pajuniemella, Ristisaaressa ja Suurisaaressa (04A, B) . Kyaniitti
erottuu monesti 1 - 5 czn:n pituisina, rapautumispinnasta koholla olevina liistak-
keina (kuva 8). GTK :n teollisuusmineraaliryhman kuudesta Pajuniemen naytteesta
suorittaman separointityon tuloksena saatiin kiven keskimairaiseksi kyaniittipaino-
prosentiksi 8,1 . Kvaniittisaioja ympar6i usein variton kloriitti . Tervetta kordieriit-
tia esiintyy mvos runsaasti . Kivessa on runsairninin kvartsia, plagioklaasia vahan .
Muita paamineraaleja ovat vaalea biotiitti ja rutiili .

Nilsian kirkonkylan pohjois- ja itapuolella esiintyy useassa paikassa omina vyo-

hykkeinaan graniittikor(,Aieriittistauroliittigneissia . Eraissa vyohykkeissa, kuten
Vaikeiskylan (04A) alueella, on lisaksi antofylliittia . Myos nama kivet ovat kvartsi-
valtaisia seka biotiitti- ja kloriittipitoisia .

Vaikka kartta-alueen prekarjalaisista kivista ei voida osoittaa mitaan varmoja se-
dimentogeenisia tins . primaarirakenteita, esiintyy kuitenkin kerroksellisuuteen viit-



taavaa koosturnuksellista vaihtelua monin paikoin, etenkin kartan keskialueen pa-
ragneisseissa . Keltaisella "liekilla" on pyritty esittamaan niita kvartsiitti- tai kvart-
simaasalpagneissikerroksiksi tulkittuja rakenteita, jotka ovat etenkin Syvarin alueen
paragneisseille tyypillisia . Keyrityn Niittyjarven (05B) alueella on kiillegneissivaltai-
sia kivia, joissa on nahtavissa rytmisyytta, kun psammiittiset ja runsasgranaattiset
peliittiset osat vuorottelevat kerrosmaisesti .

Kartta-alueen italaidan Sayneisten ylityontovyohykkeelle on tyypillista kivien
vahva suunnittuneisuus ja viivaus (kuva 9) seka niiden loiva kaade lanteen . Taman
vyohykkeen prekarjalaiset granitoidit vaihtelevat koostumukseltaan ja ovat paljolti
kiille- ja sarvivalkegneissimaisia . Kartta-alueen italaidan kallioperan voimakasta yli-
tyontoa kuvastavat myos ne lukuisat karjalaiset "liuskenauhat", jotka etenkin
Hankamaen - Korpimaen (11,12) alueella ovat pohjagneississa valiin rutistuneina .
Sarnassa vyohykkeessa on myos useita serpentiniitteja ja pegmatiittigraniitteja . Poh-
jagneissin graniittinen migmatisaatio nayttaa olevan myos ymparistoaan runsaam-
paa talla vyohykkeella .

Taulukko 2 . Graniitigneissikompleksin kivien mineraaiikoostumuksia Nilsian
karttalehtialueeila .

Table 2 . Mineralogical compositions of the rocks belonging to the granite gneiss complex of the
Nilsid map sheet area .
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8 . Raitainen gneissi - Banded gneiss. Ruokosalrni, Nilsia . 04B, x = 7 018,30, v = 552,68 .
9 . Graniitti (kongl . pallonen) - Granite (cobble in congl . ) . Pitka-V iitanen, Nilsia . 01D, x = 7 018,44,

y = 547,28 .
10 . Graniittigneissi - Granite gneiss. Etela-Reittio, Nilsia . Ol D, x = 7 018,60, y = 548,30 .
11 . Graniittigneissi - Granite gneiss. Vaskivuori, Juankoski . 10A, x = 7 014,10, y = 572,44 .
12 . Graniittigneissi - Granite gneiss. Tonnikka, Juankoski . 10B, x == 7 015,52, y = 572,30 .
13 . Graniittigneissi - Granite gneiss. Ahmapuro, Nilsia . 11A, x = 7 021,34, y = 571,10 .
14 . Graniittigneissi - Granite gneiss. Ahmapuro, Rautavaara . 11A, x = 7 023,16, y = 573,58 .
15 . Graniittigneissi - Granite gneiss. Autiokoski, Rautavaara . 11A, x = 7 021,42, y = 573,70 .
16 . Graniittigneissi - Granite gneiss. Sarkka, Juankoski . 10A, x = 7 015,00, y = 574,54 .

3 408401210K

Mineraalir - Mineral, 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 .

Kvartsi-- Quartz 29,8 18,5 0,8 26,3 18,6 21,1 41,2 7,1 13,9
Plagioklaasi -- Plagioclase 36,3 15,1 31,8 23,4 35,0 34,4 36,8 39,0 68,8
Kalimaasalpa--Potash 42,1 34,8 44,1 30,8 24,7 19,2 -
feldspar
Sarvivalke -- Hornblende 21,8 -- - 3 .3 0,9 37,6
Biotiitti - Biotite 7,2 - 10,6 16,0 1,2 12,4
Muskoviitti - Muscovite 20,2 15,2 0,9 0,5 0,9
Kloriitti - Chlorite - 0,7 4,3 1,4 14,9
Epidootti - Epidote 1,1 - 8,2 0,2
Karbonaatti - Carbonate 3,4 4,1 3,6 0,2
Opaakit - Opaques 4,0 0,7 0,7 2,3 0,8
Aksessorit - Accessories 0,9 0,9 0,3 0,5 0,8 0,7 1,4 1,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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17 . Silmagneissi - Augen gneiss . Yla-Siikajarvi, Nilsia . 07D, x = 7 017,00, v = 567,72 .

18 . Silmagneissi - Augen gneiss . Ala-Siikajarvi, juankoski . IOA, x = 7 014,94, y = 570,08 .
19 . Silmagneissi - Augen gneiss. Vaatalankyla, Nilsia . 07B, x = 7 017,14, y = 565,00 .
20 . Silmagneissi - Augen gneiss. jokivarsi, :Nilsia . 071), x = 7 019,60, v = 569,92 .
21 . Kullegneissi - Mica gneos . Hankamaki, Rautavaara . 1 lB, x = 7 027,40, y = 573,26 .
22 . Graniittigneissi - Granite gneiss . Hankarnaki, Rautavaara . 11B, x = 7 027,40, y = 573,24 .

23 . Raitainen gneissi - Banded gneiss . Tonnikka, Juankoski . lOB, x = 7 016,74, y = 572,10 .
24 . Raitainen gneissi - Banded gneiss. Majalahti, Nilsia . 07B, x = 7 016,52, y = 563,78 .

25 . Raitainen gneissi --- Banded gneiss . 1 .apmsaari, :Nilsia . 07A, x = 7 013,24, y = 562,02 .

26 . Graniittigneissi - Granite gneiss . Reittio, :Nilsia . 02C, x = 7 022,82, y = 546,48 .
27 . Graniittigneissi - Granite gneiss . Reittio, Nilsia . 02A, x = 7 020,20, y = 543,80 .
28 . Graniittigneissi - Granite gneiss . Urimolahti, Varpaisjarvi . 02B, x = 7 027,10, y = 543,40 .
29 . Graniittigneissi - Granite gneiss . Valkeiskyla, Nilsia . 04A, x = 7 014,80, y = 553,20 .
30 . Raitainen gneissi - Banded gneiss . Nurmeslarvi, Nilsia . 05D, x = 7 028,40, y = 558,70 .
31 . Raitainen gneissi - Banded gneiss . Lauttalampi, Nilsia . 051), x = 7 029,16, y = 556,72 .
32 . Raitainen gneissi -- Banded gneiss . Niittyjarvi, Nilsia . 05B, x = 7 028,70, v = 551,98 .
33 . Graniittigneissi -- Granite gneiss . Riomaa, Rautavaara . 12A, x = 7 030,70, v = 572,25 .

Mineraalit-Minerals 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 .

	

32. 33 .

Kvartsi - Quartz 20,7 15,2 28,1 49,9 34,2 73,2

	

51,3 44,4
Plagioklaast - Plagioclase 60,5 63,2 30,9 38,3 47,7 7,2

	

24,5 22,9
Kalimaasalpa - Potash 6,1 39,9 -

	

13,6 29,0
feldspar
Sarvivalke - Hornblende
Biotntti - Biotite 4,7 6,2 13,8 17,1

	

6,5 2,5
Muskoviitti - Muscoz°ite 2,6 2,7 0,8 0,8 0,7
Kloriitti - Chlorite 0.6 12,6 1,0 0,3 0,4
Epidootti- Epidote 0,9 4,1 0,2 3,5 1,2

	

1,0
Karhonaatti - Carbonate 3,5 1,8
Opaakit - Opaques 1,8 - 0,8

	

1,5 0,1
Aksessorit - Accessories 0,4 0,2 0,1 2,8 0,8 0,5

	

0,5

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

'Iaulukko 2. jatkuu
Table 2. continues

Mineraalit - ;1 inerals 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 .

Kvarrsi - Quartz 43,5 36,4 31,4 25,2 16,6 45,7 35,3 45,2 75,2
Plagioklaasi - Plagioclase 37,1 40,0 19,9 12,4 41,9 26,5 48,8 30,4 10,8
Kalimaasalpa-Potash 2 ,3 31,6 30,5 2,4 22,8 - 11,0 2,4
feldspar
Sarvivalke - Hornblende 4,4 0,6 4,5 4,2
Biotiitti - Biotite 14,0 12,1 13,6 21,7 32,5 4,2 6,2 8,7 11,4

Muskoviitti-Mus(oszte l,0 I,1 0,1 1,1

Kloriitti - Chlorite 0,6 1,4 0,4 0,4 8,2 1,3
Lpidootti-Epidote 1,4 0,1 2,1 0,4 1,6
Karbonaatti-Carbonate 1,9 1,4 0,2 1,2
Opaakit - Opaques 0,3
Aksessorit- Accessories 0,5 1,8 1,1 1,9 2 ,4 0,8 0,8 0,7 0,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Kuva 10 . Maasalpaporfvroblasteja ja -silmia pohjan gneisslssa .
Fig. 10 . Feldspar porphyroblasts and ah,,,i in . ...sement gneiss .

Ruohomaki, 08C, x = 7 021,06, v = 567,64 .

Silmkgneissiksi kutsuttua kivea esnntyy kartta-alueella pakasiassa Pisan liuske-
alueen ymparistossa . Se rajoittuu lansiosastaan suhteellisen jyrkasti ja suoraviivai-
sesti linjaan Lastukoski - Raatti (07A, B) seka itaosastaan Sayneisten liuskejak-
soon muuttuen kuitenkin sen lahistolla raitaiseksi, runsaasti sarvivalketta ja kiilletta
sisaltavaksi gneissiksi . Pohjoisosistaan silmagneissilla ei ole se]vaa rajaa, vaan se su-
lautuu muihin pohjan gneisseihin, ja sita tavataan paikallisesti siella taalla myos
varsinaisen yhtenaisen silmagneissialueen pohjoispuolella . Sihnagneissivaltainen
vyohyke loppuu kuitenkin suunnilleen Venejarven (08B) korkeudella .

Silmagneissit ovat asultaan ja koostumukseltaan hyvin erilaisia alueen eri osissa .
Monin paikoin kivi ei sisalla "silmia" tai maasklpaporfyroblasteja lainkaan, vaan se
on raitaista tai epahomogeenista gneissia .

Pisan (07C) alueen lansi- ja pohjoispuolella olevat silmagneissit ovat asultaan
yleensa enemman ortogneissimaisia kuin Pisan liuskeiden itapuolella olevat kiille- ja
sarvivalkegneissityyppiset silmagneissit, jotka ovat yleensa raitaista ja vahvasti
suunnittuneita . Lansi- ja pohjoisosan silmagneissit ovat myos suunnittuneita, ja
niiden 2 - 10 cm :n lapimittaiset punertavat tai valkeat maasalpasilmat ovat joskus
lahes omamuotoisia porfyroblasteja . Toisinaan ne muodostavat myos aggregaatteja
(kuva 10) .
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Kuva 11. Silmagneissi . Mittakaavan pituus 12 cm .
Fig. 11 . Augen gneiss. Length of scale 12 cm.

Ala - Siikajarvi, 10A, x = 7 014,94, y = 570,08 .

Alueen itiosan gneissien "silmat" ovat valtaosaltaan valkeita, vahvasti litistyneita
ja viirumaisia kvartsimaasalpakasaumia. "Silmien" koko vol olla paikoin vain n .
0,5 - 1,5 cm, mutta ne nakyvdt selvasti muuten verraten tummassa, runsaasti bio-
tiittia ja sarvivalketta sisaltavassa kivessa (kuva 11) . Myos tally alueella silmagneissi
vaihettuu paikallisesti raitaiseksi gneissiksi .

Kaikessa kirjavuudessaan voidaan "silmat" jakaa kahteen paatyyppiin .
- Pohjois- ja lansiosissa vallitsevat poikiloblastiset kalimaasalpaporfyroblastit,

jotka paikoin lahentelevat omamuotoisuutta .
- Itaosassa vallitsevat valkeat, vahvasti litistyneet "silmat", jotka koostuvat gra-

noblastisista kvartsimaasalpaaggregaateista .
Taulukossa 2 on muutaman Pisan alueen silmagneissin mineraalikoostumus .
Silmagneissien koosturnus on tutkituissa tapauksissa vaihdellut tonaliittisesta

graniittiseen Streckeisenin (1976) luokituksen mukaan . Alueen silmagneissit ovat
yleensa runsaskvartsisia . Maasalpien keskinainen osuus vaihtelee alueittain . Pla-
gioklaasi on enimmikseen saussuriittiutunutta . Biotiitti on usein reunoiltaan klo-
r1ittiutunutta, ja sen pleokroismi on voimakas ja tummasavyinen . Sarvivalke ja seri-
siitti ovat yleisia, mutta puuttuvat paikallisesti .
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Vayrynen (1954) selittaa alueen silmagneissien syntyneen voimakkaiden ylityon-
toliikuntojen yhteydessa, jolloin myos Pisan liuskeet ovat saaneet nykyisen ailokto-
nisen asemansa .

Mehnertin (1971) mukaan maasalpasilmat pyrkivat kasvamaan idiomorfisiksi me-
tasomaattisesti kuitenkin korkeintaan 12 - 15 cm:n kokoon. Han erottaakin nama
nk. "aidot silmat" kvartsimaasalpaaggregaattisilmista, joissa on aplograniittinen
mikrorakenne ja joita ei hanen mukaansa voida varsinaisesti kutsua "silmiksi" . Han
katsoo naiden aggregaattisilmien liittyvan aina pegmatiittiseen neosomiin .

Pisan alueella on naiden molempien silmatyyppien katsottu syntyneen tektonis-
metamorfisissa Iiikunnoissa .

KARJALAISET KIVILAJIT

Sedimenttikivet

Pohjakonglomeraatit ja -arkoosit

Nilsian kartta-alueen karjalaisten liuskeiden pohjamuodostumia on paljastuneena
useissa eri paikoissa kvartsiittiselanteiden lansipuolella . Tahkomaen - Kinahmin ja
Keyrityn (09) kvartsiittijaksojen kontaktit ovat italaidan pohjaa vasten tektonisia
(kuva 12). Laajin pohjakonglomeraattiesiintyma on Reittion (0113) alueella, Pitka-
Viitanen-nimisen lammen koillisrannalla ja sen koillispuoleisessa maastossa .
Lampi liittyy huomattavaan luoteis - kaakkosuuntaiseen ruhjeeseen, jossa konglo-
meraattia vol seurata noin 3 km :n matkalla . Reittion alueen toinen laajempi kon-
glomeraatti on paljastuneena Pitka - Viitasen kaakkoispaasta noin 1 km koilliseen .
Konglomeraattien valilla esiintyy puhtaita serisiittikvartsiittityyppeja . Pohjagneis-
sin ja konglomeraatin diskordanssi ei ole tally alueella paljastuneena . Luoteis -
kaakkosuuntainen ruhjevyohyke kontrolloi paljolti Reittion liuskealueen rakennet-
ta. Alueen liuskeiden kerroksellisuuden kulku yhtyy likimain muodostuman pituus-
suuntaan ja kaade on tavallisesti rnelko pysty. Lukuisat, enimmakseen kerrosmyo-
taiset metadiabaasit lavistavat Reittion liuskealuetta .

Konglomeraatin iskos on kellanharmaata arkoosia, ja sen paamineraalit ovat
kvartsi, mikrokliini, plagioklaasi, serisiitti ja karbonaatti . Konglomeraatin mukulat
ovat o- 1 - 30 cm:n kokoisia, pyoristyneita, pa aasiassa pohjan granitoideja : mik-
rokliinigraniittia, pegmatiittigraniittia ja apliittigraniittia seka juonikvartsia (kuva
13a, b) . Myos kvartsiittimaisia pallosia ja joitakin liuskefragmentteja tavataan satunnai-
sesti . Konglomeraatista saakin sen vaikutelman, etta mukulat olisivat peraisin gra-
niittisemmasta kallioperasta, kuin ympariston nykyisen graniittigneissipohjan eroo-
siotaso edustaa. Konglomeraatissa on myos pallottomia tai hyvin pienipalloisia va-
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Kuva 12. Iatulikvartsiitin ja pohjagnei in tektomnen kontakti (nuolten c ;ilissa) .
fig. 12 . Ilea( cc contact between lata/iart q

	

tzite id bas vent (beta z n arrozn ;s) .
Tarpinen, 04B, x == 7 016,14, y = 551,52 .

likerroksia, joissa aines on harmaata runsasseriittista arkoosiliusketta . Sielld tddlla
voi kuitenkin olla noin 0,5 - 1 cm:n juonikvartsipalloja (kuva 14) . Kerrosjdrjestyk-
sessd ylospain mentaessa granitoidimukulat kdyvdt harvinaisiksi ja kooltaan pienik-
si . Sen sijaan yleistyvdt sellaiset kerrokset, joissa on runsaasti parin kolmen sentin
lapimittaisia, etupadssa juonikvartsimukuloita .
Tahkomaen - Kinahmin kvartsiittiseldnteeseen vdlittomdsti liittyvid pohjakon-

glomeraatteja on paljastuneena muutamissa paikoissa harjanteen lansilaidalla Syrjd-
Loutteisen (04A) ruhjelaakson kohdalla . Ruhjeessa olevan Karankaisen lammen ete-
ldrannalla voidaan ndhda runs askaliumisen pohjakonglomeraatin vaihettuvan arkoo-
siksi ja sitten serisiittikvartsiitiksi . Jonkin verran litistyneet granitoidimukulat (0<
15 cm) ndkyvat yleensd selvasti, mutta paikoin ne ovat sulautuneet punertavaan
runsasmikrokliiniseen ainekseen min, etta vain kvartsirakeista voi erottaa mukulan
rajat. Erittain voimakas tektonisoituminen on myos tuhonnut Oman alueen kivien
rakenteita . Tdma graniittiutuminen, joka on selvasti nahtavissa myos Karankaisen
pohjoispuolella, liittynee pohjan jyrkkdan ylityontymiseen kvartsiittia vasten .

Konglomeraatin arkoosinen aines on vahvasti hiertynytta ja uudelleenkiteytynyt-
ta . Se sisdltda voimakkaasti unduloivaa kvartsia, poikiloblastista mikrokliinid sekd
epidoottia, serisiittia, karbonaattia ja vdhari plagioklaasia .



Kuva 13 . a) Pohjakonglomeraatti, jossa arkoosivalikerros .
b) Pohjakonglomeraatti . Mittakaavan pituus 12 cm .

Fig. 13 . a) Basal conglomerate with intercalated arkose .
b) Basal conglomerate. Length of scale: 12 cm.

Reittio, CID, x = 7 019,60, y = 547,60 .
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Kuva 14 . pienipalloinen pohja-arkoosi . Mittakaava, pituus 12 cm .
Fig. 14. Small-pebbled basal arkose . Len gth of 's ale : 12 cm .

Reittid, 01D, x = 7 019,60 y = 547,60 .

Pohjoisempana, Rahasmaen ldnsipuolella, Rahasen lammesta (02C) noin 1 km
itaan, on nakyvissd pohjamuodostumaa, jossa mukuloita ja fragmentteja on verrat-
tain harvassa. T ama paljastuma edustanee pohja-arkosiittimuodostuman ylaosia .
Iskos on karkeahkoa, blastoklastista serisiittikvarsiittia . Maasdlpa puuttuu tai esiin-
tyy aksessorisena . Harvassa olevat pallot ovat 0,5 - 20 cm:n kokoisia, pyoristynei-
ta, paaasiassa kvartsi- ja kvartsiittimukuloita, mutta myos satunnaisia apliittigra-
niittisia pallosia esiintyy . Satunnaiset serisiittiliuskefragmentit ovat vahvasti litisty-
nei ta .

Jouhilahdessa (02D), Rahasmaen pohjoispaassa, on meta-arkoosia, joka on vah-
vasti tektonisoitunutta . Runsasserisiittiseen arkoosimateriaaliin on paikoin kasva-
nut metasomaattisesti albiittiporfyroblasteja (kuva 15) . Taman alla olevassa graniit-
tigneississa vol erottaa seka selvia etta tulkinnanvaraisia paleorapautumisen merkke-
j a .

Vayrynen (1939, 1954) pith Pisan liuskealuetta alloktonisena muodostumana .
Siksi han arvelee pohjamuodostumien puuttuvan ja ymparoivien silmagneissien syn-
tyneen voimakkaissa ylityontoliikunnoissa ikaan kuin pohjamuodosturnien paikalle .
Vayrynen (1939, vrt . s . 30 - 31) lukee myos Keyrityn kvatsiittijakson Pisan poh-
joiseksi jatkeeksi ja samaan alloktoniseen lannesta tyontyneeseen sarjaan . Keyrityn
kvatsiittiselanteen ldnsilaidalta on kuitenkin tavattu pohjakonglomeraattia kolmes-
ta paikasta (Riitamaki, Nurmeslahti, Paljakka) .



Kuva 15 . Albiittiportyroblasteja arkoosimateriaalissa . Mittakaavan pituus 12 cm.
Fig. 15 . Albite porphyroblasts in arkosic material . Length of the scale 12 cm .

jouhilahti, 021), x = 7 026,20, y = 548,08 .

Riitamaen (08D) konglomeraatin pallot ovat hyvin pyoristyneita joskin yleensa
litistyneita (kuva 16) . Ne koostuvat leuko- ja apliittigraniitista, trondhjemiitista ja
juonikvartsista. Pallot ovat kookkaimmillaan noin 15 X 30 cm . Kivi on voimak-
kaasti suunnittunut . Iskos koostuu paaasiassa kvartsista, maasalvista, serisiitista ja
karbonaatista .

Nurmeslahden (09C) pohjakonglomeraatin iskos sisaltaa paikoin huomattavan
paljon biotiittia . Siella konglomeraatin paalla on noin 50 - 60 m:n vahvuudelta
harmaata, runs aserisiittista arkoosikvartsiittia, jossa on paikallisia kalsiumsilikaat-
tipitoisia valikerroksia . Siella taa11a on pyoristyneita muutaman cm :n kokoisia juo-
nikvartsipallosia .

Pisan alueella, Pienen Pisan (07D) luoteispaassa on kivessa myos, tosin hieman
tulkinnanvaraisia, pohjamuodostuman rakennepiirteita (kuva 17) . Kiven stratigrafi-
nen asema ja rakenneasu viittaavat konglomeraattiin . Suurimmat mukulat, kooltaan
n. 3 - 12 cm, nayttavat olevan enimmakseen epidoottiutuneita, tonaliittisia frag-
mentteja, jotka ovat vaihtelevissa maarin litistyneita . Lisaksi esiintyy juonikvartsi-
pallosia (o^' 0,5 - 2 cm) ja tiiviita, vihertavia serisiittikvartsiittimaisia fragmentteja .
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Kuva 16 . Pohjakonglomeraatti, jossa mukulat vahvasti litist ne a .
Fig. 16 . Basal conglomerate with markedly elongated pebbles .

Riitamaki, 08D, x = 7 029,62, y = 566,68 .

Kuva 17 . Pohjakonglomeraatti . Mittakaavan pituus 12 cm .
Fig. 17. Ba__ : .' conglomerate . Length of stile: 12 cm .

Pisa, 07D, x = 7 015,62, y = 566,42 .



Kuva 18 . Vahvasti hiertynytta kvartsiittia laattakivilouhoksessa . Mittakaavan pituus 12 cm .
Fig . 18 . Intensively sheared quartzite in a flagstone quarry . Length of scale: 12 cm .

Tarpinen, 04B, x = 7 016,62, v = 551,02 .

Iskos koostuu maasalvasta, kvartsista, biotiitista ja epidootista . Maasalpa on taval-
lisesti "ryynimdista" . Voimakas tektonisoituminen ta11a ylityontojen luonnehtimal-
la alueella peittad alleen kiven primaarisia piirteita .

Kvartsiitit

Tahkomaen - Kinahmin, Pisan ja Keyrityn kvatsiitit edustavat tyypillisid jatuli-
kvartsiitteja, ja suurin osa niistd on puhtaan valkeita ortokvartsiitteja . Niissa on
kvartsia kuitenkin harvoin yli 95 %, keskimaarin noin 90 % . Ortokvartsiittijakso-
jen alimmat kerrokset sisdltdvat yleensa runsaasti serisiittia, paikoin ne ovat myos
maasalpd- ja karbonaattipitoisia, joskin runsaasti serisiittia sisaltavia kerroksia esiin-

2 7
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Kuva 19 . Virtakerroksellituutta ortokvartsiitissa . Mittakaavan pituus 12 cm .
Fig . 19. Cross-bedded orthoquartzite . Length of scale: 12 cm .

Jouhilahti, 02D. x = 7 026,08, y = 548,70 .

Kuva 20 . Kvartsi- seka kvartsiittimukulainen konglomeraatti . Mittakaavan pituus 12 cm .
Fig. 20 . Conglomerate containing quartz and quartzite pebbles . Length o/ scale : 12 cm .

Rahasmaki, 02C, x = 7 023,58, y = 549,90 .



tyy myos kvartsiitin ylemmissa osissa. Juonikvartsipalloset ovat tavallisia varsinkin
kvartsiitin alimmissa ja niiden sgrisiittisimmissa kerroksissa . Kvartsiitti on kuitenkin
enimmakseen puhdasta, valkeaa, lasimaista tai sokerimaista . Monin paikoin, etenkin
ortokvartsiittisari an ylaosissa, rautaoksidit antavat kivelle kuitenkin punertavia ja
sinertavia savyja . Tekstuuri vol olla joko blastoklastinen tai granoblastinen . Vaikka
kvartsiitit ovat paikoin erittain vahvasti tektonisoituneita ja hiertovyohykkeissa
laattamaiseksi liuskettuneita (kuva 18), on primaarirakenteitakin usein sailynyt .
Niinpa kerroksellisuus on usein mitattavissa ja virtakerroksellisuutta ja aallonmerk-
keja esiintyy kiistattomimmin Tahkomaen - Rahasmaen kvartsiitissa (kuva 19) .

Kvartsin ja serisiitin lisaksi on naissa puhtaimmissa kvartsiittityypeissa joskus
kaoliniittia ja kloritoidia seka yleisesti vahaista opaakkipirotetta . Kyaniittia on Tah-
komaen - Kinahmin kvartsiittijaksossa useissa paikoissa, runsaimmin Valimaen
(04B) kaakkoisrinteella . Kinahmilla on kvartsiitissa havaittu vahan fibroliittista silli-
maniittia, Pisan ja Tahkomaen kvartsiiteista parissa paikassa latsuliittia
((Mg,Fe2+)Al2(PO4)2(OH)2) .

Rahasmaen ja Tahkomaen valilla on kellanharmaata, runsasserisiittista kvartsiit-
tia, jossa on tavallisesti konglomeraattivalikerroksia . Konglomeraatin mukulat ovat
tavallisesti parin kolmen sentin lapimittaisia ja koostuvat seka kvartsista etta kvart-
siitista . Niita on yleensa runsaasti (kuva 20) . Kvartsipallojen joukossa on ortokvart-
siittimukuloita, joten nama serisiittikvartsiitti - konglomeraattikerrokset lienevat

Taulukko 3 . Nilsian kartta-alueen kvartsiittien mineraalikoostumusten keskiarvoja .
Table 3. Average mineralogical compositions of the quartzites of the Nilsid map sheet area .

34 . Mineraloginen keskikoostumus yhdeksasta jatulin ortokvartsiitista .
Naytteet Tahkomaen - Kinahmin, Pisan ja Keyrityn jaksoista .
Average mineralogical composition of nine Jatulian ortho-quartzites from Tahkomaki - Kinahmi, Pisa
and Keyritty ridges.

35 . Mineraloginen keskikoostumus yhdeksasta jatulin alaosan serisiitti- ja arkoosikvartsiitista . Naytteet
Tahkomaen - Kinahmin, Pisan ja Keyrityn jaksoista .
Average mineralogical composition of nine sericite- and arkosequartzites of lower Jatulian parts.
Samples from Tahkomaki - Kinahmi, Pisa and Keyritty ridges .

36 . Mineraloginen keskikoostumus kuudesta Pisan alueen "siniharmaasta" jatulikvartsiitista .
Average mineralogical composition of six Jatulian "bluish grey" quartzites from Pisa area .

37 . Mineraloginen keskikoostumus kuudesta Pisan, Ala-Siikajarven alueen merijatulityyppisesta
tummasta kvartsiitista .
Average mineralogical composition of six dark Marine Jatulian quartzites from Pisa area .

38 . Mineraloginen keskikoostumus neljasta Sayneisten jakson kvartsiitista .
Average mineralogical composition offour quartzites from the Sdyneinen ridge .
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Mineraalit - Minerals 34 . 35 . 36 . 37 . 38 .

Kvartsi - Quartz 91,9 71,0 86,2 83,8 81,7
Plagioklaasi - Plagioclase 0,3 1,3 0,1 5,4
Kalimaasalpa - Potas feldspar 5,0 - 1,6
Biotiitti - Biotite 0,5 0,8 0,7 0,1
Serisiitti - Sericite 6,5 20,6 8,1 6,7 5,2
Tremoliitti - Tremolite - 0,7 2,6
Kloriitti - Chlorite - 0,3 - -
Granaatti - Garnet - 0,3 -
Kyaniitti - Kyanite 0,3 - -
Epidootti - Epidote 0,3 -
Karbonaatti - Carbonate 0,1 - 2,7 0,3
Opaakki - Opaque 1,0 1,0 4,3 4,7 2,6
Aksessorit - Accessories - 0,2 0,6 0,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Kvartsi

Serisiitti

Kuva 21 . Nilsian kartta-alueen kvartsiittien mineraalikoostumuksia kolmiodiagrammeissa
kvartsi-serisiitti-maasalvat ja kvartsi - serisiitti - opaakit . Sama nayte yhdistetty katkoviivalla .
Symbolit : Ympyra = arkoosi-, serisiitti- ja ortokvartsiitit . Risti = tummansiniharmaa kvartsiitti

(Pisan alue) . Musta nelio = merijatulin tummat kvartsiitit (Pisan - Ala-Siikajarven alue) .
Avoin nelio = Sayneisten jakson kvartsiitti .

Fig . 21 . Mineral compositions of the quartzites in the Nilsia map sheet area represented in
qua rtz-sericite-feldspa r and quartz-sericite-opaque diagrams . Symbols: Circle = arkose-, sericite- and

orthoquartzites. Cross = dark bluish grey quartzite (Pisa area) . Black square = dark quartzites of
the Marine Jatulian (Pisa - Ala-Siikajarvi area) . Open square = quartzite of the Sayneinen ridge .

saaneet ainakin osan materiaalistaan jatulin alemmista ortokvartsiittisista osista ja
heijastanee lyhytta kulutuskautta sedimentaatiovyohykkeella . Virtakerrosrakenteet
ovat yleisia tassakin kvartsiitissa .

Pisan itapuolella, Mustikkamaen - Kakkomaen (07C) jakson ita- ja lansilaidoilla
on runsas serisiittista kvartsiittia . Varsinainen Mustikkamaen - Kakkomaen jakso
erottuu omana stratigrafisena yksikkonaan ja koostuu tummansiniharmaasta kvart-
siitista . Tama kvartsiitti on yleensa tasalaatuista ja helposti tunnistettavissa, mutta
muuttuu pohjoisempana Valkeisen ja Ala - Siikajarven (07D) valisella kannaksella
sekavaksi ja rikkonaiseksi . Tassa kvartsiitissa esiintyy virtakerroksellisuutta . Sen
paamineraalit ovat kvartsi, serisiitti ja opaakki . Aksessoreina on mm . biotiittia, klo-
riittia ja granaattia . Kvartsiitin tummansiniharmaa vari aiheutunee saannollisesti
poikkeuksellisen runsaana esiintyvasta opaakkipirotteesta . Tekstuuri on granoblas-
tinen. Kolmiodiagrammissa kvartsi-serisiitti-opaakki tams kvartsiittityyppi muodos-
taa nuorempien kvartsiittien kanssa verrattain yhtenaisen ryhman (vrt . kuvan 20
diagrammi ja taulukko 3) .
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Kuva 22. Nilsian kartta-alueen kvartsiittien mineraalikoostumuksia . Ryhmat 1 - 5 vastaavat
taulukon 3 analyyseja .

Fig.22 . Mineral compositions of the quartzites in the Nilsia' map sheet area. Group numbers 1 - 5 refer to the
analyses 34 - 38 of Table 3.

Symbolit - Symbols : A = Kvartsi - Quartz, B = Maasalpa - Feldspar, C = Serisiitti - Sericite,
D = Biotiitti - Biotite, E = Kloriitti - Chlorite, F = Amfiboli - Amphibole,

G = Kyaniitti - Kyanite, H = Karbonaatti - Carbonate, I = Opaakki - Opaque,
J = Aksessorit - Accessories .

Tahkomaen - Kinahmin jaksossa, etenkin sen italaidalla, esiintyy n1in ikaan
tummia kvartsiittimuunnoksia, mutta ne nayttavat olevan pikemminkin valikerrok-
sia kuin stratigrafisia yksikkoja .

Keyrityn kvartsiittiselanne Rautavaaralla (09) on tyypiltaan valkeaa, jatulille
luonteenomaista ortokvartsiittia ja serisiittikvartsiittia . Se on monin paikoin hyvin
rikkonaista .

Kartta-alueen itaosan vahvalla Sayneisten - Rautavaaran ylityontovyohykkeella
olevan Sayneisten liuskejakson lansilaidalla on ohut yhtenainen kvartsiittikerros . Se
on tavallisesti vahvasti liuskettunut ja sisaltaa vaihtelevissa maarin serisiittia, maa-
salpaa, amfibolia ja opaakkia (taulukko 3) . Usein se on hyvin lasimaista, mutta toi-
saalla siina tavataan serisiittikiilleliuskevalikerroksia . Pohjan runsaskiilteiset gneissit
ovat tyontyneet loivaan asentoon taman kvartsiitin paalle, ja niiden kontakti on
vahittainen ja sekava . Kvartsiittiin liittyy karsimaisia kiisupitoisia osia Sayneisten
(10A) ja Ahmapuron (11A) alueilla . Korpimaen (09D, 12B) pieni liuskealue Rauta-
vaaralla sisaltaa voimakkaasti poimuttunutta, epapuhdasta kvartsiittia . Se on vah-
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vasti liuskeista ja sisaltaa kvartsin (80 - 90 %) lisaksi plagioklaasia, biotiittia, seri-
siittia, opaakkia seka aksessoreina karbonaattia ja granaattia . Rakenne on grano-
blastinen .

Taulukossa 3 ja kuvien 21 ja 22 diagrammeissa on esitetty joidenkin kvartsiitti-
tyyppien mineraalikoostumuksia . Mukana ovat myos Pisan alueen nuoremmat
kvartsiitti (ks . s . 29-31) .

Dolomiitit, karret, karsiamfiboliitit ja rautamuodostumat

Kartta-alueen dolomiitit ja karsikivet keskittyvat lahinna Ala-Siikajarven alueel-
le. Suurin, paikoin noin 200 m levea, osittain karsiutunut dolomiittipatja on valit-
tomasti Mustikkamaen kvartsiitin itapuolella yhtajaksoisena 4 - 5 km:n pituudelta
Likolahdesta (07C) Huosiaisniemen kautta Kyparaisen (07D) lansipuolelle . Kivi on
rapautumispinnaltaan ruskehtavaa, puhtaana homogeenista ja massamaista . Niissa
kerroksissa, joissa tremoliittia on runsaasti, on rapautumispinta epatasainen, urai-
nen ja onteloinen . Kivessa on puhtaimmillaan karbonaattia yli 95 % seka hieman
tremoliittia ja vaaleanruskeaa kiilletta (flogobiittia) seka opaakkia . Puhtaan karbo-
naattikiven rakenne on granoblastinen, mosaiikkimainen . Taulukossa 7 on yksi
kemiallinen analyysi kyseisesta karbonaattikivesta .

Dolomiitin ja kvartsiitin valissa on monin paikoin karsi, joka koostuu paaosin
kookkaista sarvivalke- ja tremoliittisaloista ja omamuotoisista, kookkaista granaa-
teista . Vaihtelevissa maarin karsiutuneita dolomiittikivivalikerroksia on Ala - Sii-
kajarven alueella lisaksi Kyparaisen itapuolella, Pienessa Kalmosaaressa (07C), Mo-
kinniemessa (07D) seka Riihisaaren - Olkisaaren (10A) vyohykkeella. Tuohisaa-
ren - Niittysaaren (10A) kalliopera on min ikaan granaattirikasta karsiamfiboliit-
tia, jossa on dolomiitti- ja kiilleliuskevalikerroksia . Ohuet karsivalikerrokset ovat
tavallisia koko A1a-Siikajdrven alueella, missy poimutustyylin vuoksi sama kerros
saattaa tulla toistuvastikin nakyviin . Karsien paamineraaleina on karbonaattia, tre-
moliittia, kvartsia seka vahemman maasalpia, vaaleanruskeaa kiilletta ja usein myos
diopsidia . Titaniittia ja opaakkia on verrattain runsaasti .
Tahkomaen - Kinahmin jakson ainoa merkittava karsikarbonaattikivi on naky-

vissa Syrja-Loutteiselta Hiekkavuorelle (04A) . Se on tiukasti poimuttuneena pysty-
asentoisen kvartsiittiliuskeen sisalla . Paamineraalit ovat dolomiitti, kvartsi, tremo-
liitti, diopsidi ja kalimaasalpa .

Kinahmin itarinteessd kvartsiitti sisaltaa merkittavasti karbonaattia, mutta do-
lomiittia ei ole paljastuneena .

Aholansaaren luoteisosan liuskealueella (s . 35) on myos karsivalikerroksia .
Sayneisten liuskehannan lansilaidalla on kvartsiitin ja kiilleliuskeen valilla yhte-

nainen amfiboliittinen patja, johon liittyy paikoin karsityyppisia osia . Tama amfi-
bolikiveksi kartalla merkitty patja on vahvasti liuskettunut, ja sen on katsottu kuu-
luvan karsiamfiboliitteihin . Se koostuu valtaosin aktinoliittisesta amfibolista, usein
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myos sarvivalkkeesta . Muut, alueittain vaihtelevat pdamineraalit ovat kvartsi, pla-
gioklaasi seka usein diopsidi . Aksessoreina tavataan titaniittia, kloriittia, musko-
viittia, karbonaattia, epidoottia ja talkkia .

Itaisella ylityontovyohykkeella, Rautavaaran - Ala-Keyrityn alueella on graniit-
tigneississa valiinpuristuneena muiden liuskeiden ohella epidoottivaltaista karsiki-
vea . Muina pdamineraaleina on plagioklaasia, karbonaattia ja serisiittia .

Malmiosasto on tavannut myos laheiselta Korpirnaen alueelta kairauksissaan
ohuita karbonaatti- ja karsikivikerroksia .

Kinahmin (04A) kvartsiittiselanteen itapuolella ulottuu etelasta Nilsian kartta-
alueelle kiilamainen esiintyma kvartsiraitaista rautamuodostumaa . Sen tiukka iso-
klinaalinen poimutus on selvasti nahtavissa . Valkeat muutamasta millimetrista
muutamaan serittiin vahvuiset serttiraidat vuorottelevat siina granaattiamfibolirai-
tojen kanssa . Usein serttiraidat kuitenkin puuttuvat, ja kivi nayttda koostuvan
vaihtelevista mdarista granaattia ja sateittaista amfibolia . Magnetiittiraitoja kivessa
on vain vahan, joitakin kapeita satunnaisia soyreja tai aggregaatteja . Rautaa on kui-
tenkin yhden granaattiamfibolikivesta tehdyn analyysin niukaan kaikkiaan 22,5 % .
Kiven voidaan myos tally perusteella katsoa kuuluvan rautarnuodosturnaan )a edus-
tavan sen silikaattifasiesta . Serttiraidat koostuvat vahaista amfiboli- ja opaakkipiro-
tetta lukuun ottamatta puhtaasta kvartsista . Valtaosa kivesta koostuu kuitenkin
gruneriittisaloista ja -lyhteista seka sarvivalkkeesta, granaatista, biotiitista ja pai-
koin pyrokseenista . Opaakkia (magnetiittia) on vaihtelevia maaria, lahinna pirot-
teena. Paikoin tavataan karbonaattia .

Mustaliuskeet

Kartta-alueen laajimmat mustaliusketyyppiset grafiitti- ja rautakiisukivet ovat
Pisan liuskejaksossa Ala-Siikajarven alueella . Nama ruosteiset liuskeet ovat inten-
siivisesti poimuttuneita, ja niissa ovat tavallisia karsi- ja dolomiittivalikerrokset se-
ka tummat, tiiviit kvartsiittivdlikerrokset, joissa on aina runsas opaakkipirote (vrt .
taulukko 3 ja kuvat 21 ja 22). Pisan alueen grafiittikiisuliuskeet ovat yleensa paljas-
ttmlilla nun ruosteisia ja rikkonaisia, ettei primaaripiirteitd helposti erota .

Kivi on hyvin hienorakeista ja vahvasti rypyttynytta (kuva 23) . Se koostuu paa-
asiassa kvartsi-, serisiitti-, biotiitti-, opaakkimassasta . Lisaksi on vahan plagioklaasia
ja joskus granaattia . Niita on siella taalla myos kookkaampina, alle 1 mm:n suurui-
sina rakeina . Omamuotoiset rikkikiisukuutiot ovat yleisia. Hienorakeiseen perus-
massaan on monin paikoin kasvanut repaleisia biotiittiprofyroblasteja . Joskus mus-
koviitti on vallitsevana kiilteena. Taulukossa 4 on muutamia Pisan alueen musta-
liuskeiden mineraalikoostumuksia .

Karttaan on merkitty Sayneisten - Rautavaaran ylityontovyohykkeelle grani-
toidien keskelle ohuita valiinpuristuneita mustaliuskejuonteita, jotka ovat paria pal-



34

Kuva 23 . Grafiittikiisuliuskeen pienipiirteista poimutusta . Nik . -, 10x .
Fig . 23 Microjolded graphite-sulphide-bearing schist . Nic. -, 10x .

Ala-Siikajarvi, 07C, x = 7 012,06, v = 569,34 .

jastumaa lukuun ottamatta paikannettu sahk6isten mittausten perusteella . Liuskeet
ovat hyvin vahvasti deformoituneita ja koostuvat paaasiassa kvartsista, kiilteista,
rautakiisupirotteesta ja tremoliitista . Nama liuskeet ovat paitsi ornina, granitoidien
valiin puristuneina patjoinaan, my6s usein serpent 1niittien reunoilla .
Tahkomaen - Kinahmin kvartsiittijakson vahaiset mustaliuskeet Syrja-Louttei-

sen ja Kinahmin (04A) maastossa ilmenevat vain sdhk61sina hairi6ina .
Myos Aholansaaren (05A) lansirannalla ja laheisilla luodoilla on kvartsiitissa

ruosteisia mustaliusketyyppisia valikerroksia .

Kivilajifragmentteja sisaltavat kvartsiitit ja muodostuman sisaiset
konglomeraatit

Ala-Siikajarven (07D) alueella esiintyy "grauvakkamaista" kivea, joka on kartalla
nimella "kvartsiittia, jossa kivilajifragmentteja" . Se esiintyy hyvin loivakaateisina
kerroksina kiilleliuske-mustaliuskepatjojen joukossa . Tama, paikoin konglomeraat-



tityyppinen kvartsiitti on sinertavaa tai harmaata, joskus hyvinkin tummaa ja vah-
vasti suunnittunutta . Tietyissa kerroksissa on pienia fragmentteja ja mukuloita sel-
vasti runsaammin kuin toisissa, jotka taas usein muistuttavat aiemmin mainittua
siniharmaata kvartsiittia . Kvartsiitin tekstuuri on paaasiassa granoblastinen . Se si-
saltaa suhteellisen runsaasti opaakkipirotetta (grafiitti, rautakiisu) . Serisiitti ja usein
myos biotiitti ovat kvartsin ohella paamineraaleina . Grafiittifylliittisirusia on frag-
menteista runsaimmin . Muina sirusina, fragmentteina tai palloina on valkeaa kvart-
siittia, kvartsia ja dolomiittia, joka nakyy rapautumispinnalla syopyneina koloina .
Valtaosa naista fragmenteista on litistynyt n . 0,5 - 2 cm :n mittaisiksi, mutta jopa
3 - 4 cm :n mittaisiakin esiintyy . Tama kvartsiitti kivilajifragmentteineen kuvastaa
tietynasteista rauhattomuutta ja epastabiiliutta sedimentaatio-olosuhteissa, mita
ilmentaa myos lahella oleva, samaan kivilajiassosiaatioon kuuluva, muodostuman
sisainen konglomeraatti .

Konglomeraatin iskos on peliittista liusketta, jossa on karbonaattirikkaita, noin
1 cm:n vahvuisia valikerroksia . Mukulat tai fragmentit ovat kiillekarbonaattilius-
ketta, kvartsiittia, dolomiittia ja juonikvartsia . Myos joitakin granitoidityyppisia
palloja on havaittavissa . Ne nayttavat olevan pyoristyneempia kuin muut fragmen-
tit, jotka ovat usein hyvin kulmikkaita . Fragmenttimateriaali on kooltaan Q' 1 -
30 cm, mutta nakyvissa on noin yhden metrin lapimittainenkin dolomiittilohkare .

Kiilleliuskeet

Laaja-alaisin karjalainen kiilleliuskejakso pistaa Sivakkavaaran (4311) liuskealu-
eelta (Huhma, 1975) pohjoista kohden kapenevana kielekkeena Sayneisten - Hon-
kavaaran (10) alueelle, missy se on puristunut pohjan loivakaateisen ylityontovyo-
hykkeen granitoidien valiin . Rautavaaran Korpimaessa (09D, 12B) on pienempi alue
vastaavaa kiilleliusketta .

Sayneisten liuskejakso muuttuu lansilaidallaan vahitellen karsiamfiboliitista kiil-
leliuskeeksi . Liuskejakson itakontakti pohjaa vasten on vahvasti tektonisoitunut, ja
kiilleliuske asteettain gneissiytynyt . Primaarirakenteet ovat tuhoutuneet . Poimut-
tunut juonikvartsimigmatisaatio on tavallista .

Kiilleliuskeen tyypilliset pa amineraalit ovat kvartsi, plagioklaasi, biotiitti . Muina
paamineraaleina esiintyy vaihtelevasti kalimaasalpaa, kloriittia, granaattia seka mus-
koviittia . Taulukossa 4 on esitetty muutaman kiilleliusketyypin mineraalikoostu-
mus .

Sayneisten - Honkamaen kiilleliuskealueella on joitakin erittain vahvasti tekto-
nisoituneita, myloniittisia vyohykkeita, kuten esim . Saarvon lammen (10A) kohdal-
la. Talloin kivi on epidootti- ja kloriittivaltaista ja tekstuuriltaan taysin sarkynytta .
Alueen liusketta lavistaa Maarianvaaran tyyppinen syvakivi (vrt . s . 36), joka on lius-
keessa konkordantteina linsseina ja juonina .

Aholansaaren (05A) luoteisosassa on merkittavin Tahkomaen - Kinahmin jak-
soon liittyva kloriittifylliitti-kiilleliuske-esiintyma . Varsinkin sen lansilaidalla ovat
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Taulukko 4 . Merijatulin ja kalevan kiilleliuskeiden mineraalikoostumuksia .
Table 4. Mineralogical compositions of the Marine Jatulian and Kalevian mica schists .

39 . Kiisu - kiilleliuske - Sulphide-mica schist . Ala-Siikajarvi, Juankoski . 07C, x - 7 012,06,
y = 569,34 .

40 . Kiilleliuske - ,'vflca schist . Honkavaara, Juankoski . lOB, x = 7 018,78, y = 572,50 .
41 . Kiilleliuske - Mica schist. Honkavaara, Juankoski . 10B, x = 7 019,10, y = 572,16 .
42 . Kiilleliuske - Mica schist. Sayneinen, juankoski . 10C, x = 7 010,86, y = 578,08 .
43 . Granaatti-kiilleliuske - Garnet-mica schist . Ala-Siikajarvi, Juankoski . 07C, x = 7 014,75,

y = 569,74 .
44. Kiisuhuske - Sulphide schist. Ala-Siikajarvi, Juankoski . 07C, x - 7 012,18, y - 568,88 .
45 . Kusuliuske - Sulphide schist . Ala-Siikajarvi, Juankoski . 07C, x - 7 013,60, y -- 568,96 .
46. Kiisu-kulleliuske - Sulphide-mica schist . Ala-Siikajarvi, Juankoski . 07D, x -- 7 015,7C, y - 568,74 .
47 . Kiisu-kiilleliuske - Sulphide-mica schist . Ala-Siikajarvi, Juankoski . 07C, x - 7 012,18, y - 569,20 .
48 . Kiisu-kulleliuske - Sulphide-mica schist . Ala-Siikajarvi, Juankoski . 07D, x - 7 015,44, y - 569,52 .
49 . Kiilleliuske - Mica schist. Korpimaki, Rautavaara . 12B, x = 7 038,48, y - 570,60 .

ruosteiset rautakiisu- ja karsivdlikerrokset tyypillisia . Muuten liusketta luonnehtii,
etenkin alueen itaosissa, hyvin kaunis kerrallisuus (kuva 24) . Kertojen vahvuus
vaihtelee tavallisesti parista sentista muutamaan kymmeneen senttiin, paikoin jopa
metriin asti. Kertojen karkeissa, hiekkaisissa alaosissa on usein nahtavissa fylliittisid
siruja ja fragmentteja, jotka ovat mitd ilmeisimmin voimakkaiden virtausten alus-
tasta irti tempaamia kappaleita . Min on asian tulkinnut myos Koistinen (1965) .

Aholansaaren kerrallinen kloriittifylliitti koostuu hyvn hienorakeisesta kloriitti-
serisiitti-kvartsi-maasalpaaineksesta, johon on kasvanut 0- 1 mm :n biotiittiporfy-
roblasteja . Kivessa on opaakkipirotetta kauttaltaan seka joitakin kookkaampia
omamuotoisia kiisurakeita siella tadlla . Aksessoreina esiintyy turmaliinia, zirkonia,
epidoottia ja karbonaattia. Kerrosten karkeampien osien mineraalikoostumus on
sama, joskin 0 1 mm:n kvartsirakeet ovat yleisimpia .

Magmakivet

Honkavaaran granodioriitti

Vuotjarven (3333) italaitaa kaartavan kiilleliuskejakson pohjoispaa pistaa Say-
neisten kirkonkylan kohdalla pohjois-luode-suuntaisena kiilana Nilsian kartta-

Mineraalit - Minerals 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47, 48 . 49 .

Kvartsi - Quartz 62,9 39,0 37,2 42,0 23,4 41,0 47,2 12,4 X7,0 45,4 46,3
Plagioklaasi - 11,2 33,9 26,1 22,2 0,1 10,1 23,0
Plagioclase
Biotiitti - Biotite 30,7 47,4 26,2 29,7 17,6 43,4 70,1 31,0 41,8 29,4
Muskoviitti - 0,9 30,7 5,4
Muscovite
Kloriitti - Chlorite 0,9 1,0 - 2,5
Granaatti - Garnet 0,2 - 28,6 2,7 0,6
Opaakit - Opaques 5,7 1,2 0,4 1,3 6,6 13,5 21,2 2,8 9,1 ~, ,b 0,3
Aksessorit - 0,5 0,3 0,4 0,9 1,6 2,0 0,9 2,1 0,2 1,8 0,4
Accessories

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



Kuva 24 . Kerrallista kloriittikiilleliusketta . Mittakaavan pituus 12 cm .
Fig . 24 . Chlorite-mica schist with graded bedding . Length of scale 12 cm .

Aliolansaari, 05B, x = 7 024,26, v = 551,60 .

alueelle sen kaakkoisnurkasta . Tata liusketta lavistaa enimmakseen konkordantisti
Maarianvaaran-tyyppinen syvakivi-irtruusio, jonka koostumus vaihtelee granodio-
riitin ja graniitin valilla, vaikka se kartalla onkin esitetty graniittina . Se on noin 6
km pitka, ja sen leveys on suurimmillaan 500 - 600 m. Maastossa granodioriitti on
yleensd havaittavissa N - NNW-suuntaisina kumpareina ja selanteina, kun taas
kiilleliuskealueet ovat vahemmdn kulutusta kestavina painanteissa . Intruusion asen-
to noudattelee kartta-alueen itaosan yleista loivaa kaadetta (30 - 50 °W) . Sen
muoto on sukkulamainen, mutta se sisaltaa runsaasti konformeja liuskepatjoja sul-
keumina ja kielekkeina . Intruusion kontaktit ovat teravia eika liuskeessa ole nahta-
vissa mitaan merkittavaa kontaktivaikutusta . Liuskeen ja granodioriitin kontakteja
on nahtdvissa useissa kohdin . Paikoin kivilajit vuorottelevat nun tiheaan, etta kivi
saa suonimigmatiittisen luonteen .

Granodioriitti on harmaata, keski- ja tasarakeista . Siina vol paikoin havaita pien-
ta varin epahomogeenisuutta, ja se on vain heikosti suunnittunutta tai suunnittu-
matonta. Tekstuuri on hypidiomorfinen . Sen paamineraalit ovat kvartsi, mikroklii-
ni, plagioklaasi (An25-3o), biotiitti, kloriitti ja muskoviitti . Aksessoreina on apatiit-
tia, zirkonia, epidoottia ja opaakkia . Maasalvat esiintyvat kookkaina, toisinaan
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vyohykkeellisina rakeina . Plagioklaasi on osittain saussuriittiutunutta, ja siina esiin-
tyy myrmekiittirakennetta . Kvartsi on voimakkaasti aaltosammuvaa . Biotiitti on
vahvasti pleokrooista ja vahan kloriittiutunutta .

Honkavaaran granodioriitti kuuluu siis Maarianvaaran tyyppisiin intruusioihin .
Huhma (1975) on tutkinut naita syvakivia Outokummun ja Sivakkavaaran kartta-
alueilla ja kehitellyt niista lukuisten kemiallisten analyysien perusteella differentiaa-
tiosarjan dioriiteista leukograniitteihin. Han pitaa tata sarjaa myohaisorogeenisena .
Myos Vayrynen (1939) tulkitsee Honkavaaran granodioriitin myohaiskarjalaiseksi .
Honkavaaran ganodioriitista kartoitustyon aikana tehdyt havainnot tukevat naita
kasityksia. Honkavaarn granodioriitista tehdyt kaksi kemiallista analyysia on esitet-
ty taulukossa 7 .

Diabaasit, metadiabaasit ja amfiboliitit

Karjalaiset metadiabaasijuonet ovat yleisia koko karttalehtialueella . Ne ovat
asultaan sarvivalkegabromaisia tai amfiboliittimaisia . Wilkmankin (1938) on kutsu-
nut niita tallaisiksi . Tektonisoitumisasteesta riippuu, onko kivi gabromainen vai
amfiboliittimainen metadiabaasi .

Laaja-alaisimmat metadiabaasit ovat jatulikvartsiittien yhteydessa, jolloin ne
esiintyvat paljolti konkordantteina, mutta myos leikkaavina juonina tai linsseina ja
aiheuttavat tavallisesti selvan positiivisen magneettisen anomalian .

Prekarjalaisella granitoidialueella juonet ovat paaasiassa luoteis - kaakko- tai
pohjois - etelasuuntaisia, puolipinnallisia rakointruusioita . Siella ei aina ole mah-
dollista erottaa tektonisoitunutta karjalaista metadiabaasia tai amfiboliittia prekar-
jalaisista, vastaavan koostumuksisista kivista .

Tyypillinen hyvin sailynyt metadiabaasi on keskirakeista ja massamaista . Toisi-
naan on ofiittisen tai subofiittisen tekstuurin piirteita nahtavissa . Paamineraalit
ovat vihrea tai vaaleanvihrea sarvivalke seka plagioklaasi, joka on yleensa vaihtele-
vissa maarin saussuriittiutunutta . Plagioklaasin anortiittipitoisuus vaihtelee, mutta
on yleisimmin noin 30 % . Plagioklaasin ja sarvivalkkeen maarasuhteissa on myos
vaihtelua. Sarvivalkkeen ohella voi olla kummingtoniittia . Lisaksi on biotiittia, klo-
riittia, epidoottia, kvartsia ja karbonaattia . Aksessoreina voi esiintya titaniittia,
apatiittia, serisiittia, opaakkia (paaasiassa magnetiittia) ja zirkonia .

Rahasmaen (02C) kvartsiittia U :n muotoisena kiertava metadiabaasi on hieman
muista poikkeava. Se kulkee paljolti kerrosmyotaisena, mutta on paikoin myos sel-
vasti lavistava . Silmiinpistavimpana kivessa ovat kookkaat, usein 1 - 2 cm:kin
mittaiset, runsaslukuiset plagioklaasirakeet ja suuri magnetiittipitoisuus . Plagioklaasi
on albiittista ja epidoottiutunutta, sarvivalke on repaleista ja muuttunutta . Kvartsia
on paikoin suhteellisen runsaasti . Muina mineraaleina esiintyy biotiittia, titaniittia
(leukokseenia), kloriittia, karbonaattia ja apatiittia .

Kivi on albiittidiabaasityyppinen, ja siita tehty yksi kemiallinen analyysi on esi-
tetty taulukossa 7 ja radiometrinen zirkoni-ika taulukossa 8 .



Taulukko 5. Diabaasien ja amfiboliliuskeiden mineraalikoostumuksia .
Table 5 . Mineralogical compositions of diabases and amphiole schists .
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Etenkin Jonsan - Kuikkalan seudun hypersteenipitoisen pohjan alueella on lu-
kuisia keskimadrin ita - lansisuuntaisia diabaasijuonia . Juonten leveys vaihtelee
muutamasta senttimetristd noin 150 metriin. Diabaasin ja sivukiven kontakti on ama
hyvin terdvd, ja hienorakeinen reunamuunnos (chilled margin) on juonissa tavalli-
nen. Diabaasit ovat homogeenisia, massamaisia ja hieno- tai keskirakeisia . Ofiitti-
nen rakenne on usein selvd . Osa diabaaseista on vahvasti muuttuneita ja koostuvat
paaasiassa sekundaarisesta, sinivihreastd sarvivdlkkeesta ja saussuriittiutuneesta pla-
gioklaasista .

Terveimmdt diabaasit koostuvat paaasiassa osin vyohykkeellisesta plagioklaasista
(An40 - 60) la augiitista seka paikoin myos ortopyrokseenista . Joissain diabaaseissa
on primaarinen, ruskehtava sarvivalke vallitseva tumma mineraali, joka pyroksee-
nien tavoin on monin paikoin muuttunut reunoiltaan vaaleaksi amfiboliksi. Muita
sekundaarisia mineraaleja ovat epidootti ja biotiitti . Wilkman (1924 & 1938) jakaa
nama diabaasit saman differentiaatiosarjan enstatiittiaugiitti- ja sarvivalkediabaasei-
hin ja pitdd niitd myohais-prekambrisina .

Varpaisjarven alueen diabaasien asun vaihtelevuudesta huolimatta on kuitenkin
toclenndkoistd, etta ne voidaan lukea ympdriston karjalaisten metadiabaasien kanssa
samaan ikdryhmaan, vaikka ne ovatkin paremmin sailyttaneet primaarisen asunsa .
kartalle ruskealla vdrilla merkityt karjalaiset diabaasit eroaisivat siis vihredlld merki-
tyista metadiabaaseista vain paremman sdilyneisyytensa vuoksi .

Taulukossa 7 on esitetty kolmen Varpaisjarven alueen diabaasin kemiallinen
koostumus .

Mincraalit- Minerals 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 .
Kvartsi - Quartz 5,3
Plagioklaasi - Plagioclase 37,7 50,2 28,2 38,9 40,4 25,1 32,6 23,7
Pyrokseeni - Pyroxene 48,6 42,1 47,2 40,4
Amfiboli - Amphibole 9,3 3,4 22,5 18,8 53,9 70,5 66,1 64,0
Biotiitti - Biotite 0,3
Serisiitti - Sericite - 0,5
Kloriitti - Chlorite 3,0
Epidootti - Epidote 0,3
Titan iitti - Sphere 4,9 3,4 2,6
Opaakit - Opaques 4,4 4,0 2,1 1,9 0,4 0,6 0,1

	

0,6
Aksessorit- Accessories 0,3 0,1 0,1 1,2

	

0,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

50 . Diabaasi - Diabase. Kayo, Varpaisjarvi . 03A, x = 7 032,15, y = 541,85 .
51 . Diabaasi - Diabase. Jonsa, Varpaisjarvi . 03A, x = 7 032,12, y = 545,00 .
52 . Diabaasi - Diabase. Suuri-Jonsa, Varpaisjarvi . 03A, x = 7 032,14, y = 543,70 .
53 . Diabaasi - Diabase. Suuri-Jonsa, Varpaisjarvi . 03A, x = 7 032,14, y = 543,70 .
54 . Metadiabaasi - Metadiabase . Jouhilahti, Nilsia . 02D, x = 7 025,75, y = 547,72 .
55 . Metadiabaasi - Metadiabase. Tarpinen, Nilsia . 04B, x = 7 016,42, y = 551,78 .
56 . Amliboliliuske - Amphibole schist. Ala-Siikajarvi, Juankoski . 07D, x = 7 015,56, y = 568,48 .
57 . Metadiabaasi - Metadiabase. Majalahti, Nilsil . 07C, x = 7 014,72, y = 565,26 .
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Pisan kvartsiitti-dolomiittisarjan paalle, Ala-Siikajarven lansilaidalle on kartalle
merkitty amfiboliliusketta, joka on mahdollisesti alkuperaltaan vulkaanista, joskaan
mitaan kiistattomia primaarirakenteita ei ole havaittu . Kivi on hienorakeista, vah-
vasti liuskettunutta, rikkonaista ja amfiboli- (tremoliitti-) valtaista . Plagioklaasi on
toinen paamineraali . Kvartsia ja biotiittia esiintyy myos vahan .

Kivesta on kemiallinen analyysi taulukossa 7 .

Serpentiniitit

Paaosa serpentiniiteista on kartta-alueen itaosan, Sayneisten - Rautavaaran
ylityontovyohykkeella . Naita serpentiniitteja voidaan seurata laajemmaltikin aero-
magneettisella kartalla vahvojen positiivisten hairioiden nauhana Sivakkavaaran
alueelta aina Sotkamon (3433) ja Ristijarven (3434) alueelle asti .

Kartta-alueen Serpentiniitit ovat pohjan gneissien keskella, valiinpuristuneiden
karjalaisten liuskejuonteiden yhteydessa . Serpentiniitit ovat yleensa karkearakeisia,
mustia, vihertavanmustia tai mineraalikoostumuksesta johtuen joskus hyvin vaalei-
takin . Naiden serpentiniittien paamineraalit ovat serpentiini (paaasiassa lizardiitti),
tremoliitti, talkki, karbonaatti (usein myos rakotaytteenc), kloriitti seka opaakki
(paaasiassa magnetiitti) .

Keyritynjarven etelapaasta pari kilometric etelaan on vaalea muunnos, joka koos-
tuu paikoin lahes pelkastaan antofylliittiasbestista ja talkista . Kloriittia on vahan .
Toisaalla taas tremoliitti on lakes ainoa paamineraali . Paikoin kivessa esiintyy
kookkaita kiillepinkkoja .

Kolmisopen alueella, Niittyjarven (06A) pohjoispuolella on esiintymistavaltaan ja
asultaan selvasti poikkeava serpentiniittimuunnos . Se aiheuttaa poikkeuksellisen
voimakkaan magneettisen hairion ja on myos hyvin paljastunut, joten sen geofysi-
kaalisissa kartoissakin ilmeneva "vinonelion" muoto on voitu rajata suhteellisen
tarkasti . Kivi on muihin serpentiniitteihin verrattuna hienorakeisempaa ja tiiviim-
paa . Reunaosissa esiintyy paikoin raitaisuutta seka talkkiutumista ja kloriittiutu-
mista. Ohuthieesta voidaan serpentiinin seassa nahda paikoin oliviinijaanteita . Mui-
ta paamineraaleja ovat kloriitti, opaakki (magnetiitti) ja karbonaatti .

Kolmisopen serpentiniitin esiintyminen nayttaa selvasti rajoittuvan pohjagneissin
teraviin ruhjeisiin . Serpentiniitin ja ympariston granitoidien valissa on lakes ympa-
riinsa sarvivalkegabroa .

Tonaliittijuonet

Syvarin alueella, Tahkomaen - Lastukosken (04 - 07) valisella paragneissival-
taisella vyohykkeella esiintyy lukuisia intermediaarisia (tonaliittisia), leikkaavia juo-
nia (kuva 25) . Niiden aines on hienorakeista, massamaista ja yleensa homogeenista .
Kontakti sivukiveen on terava, paikoin sahalaitainen . Apofyysit ovat tavallisia . Pai-
koin juoniaines breksioi sivukivea. Juonten leveys vaihtelee muutamasta sentista



Kuva 25 . Graniittigneissia leikkaava tonaliittijuoni . Mittakaavan pituus 12 cm .
Fig. 25 . Granite gneiss cut by a tonalite dyke. Length of scale 12 cm.

Syvari, 04C, x = 7 014,02, y = 559,80 .

4 - 5 metriin, ja niiden suunta vaihtelee valilla N15W - N85W. Kiven mineraalit
ovat plagioklaasi (An25 - 35), kvartsi, biotiitti ja sarvivalke seka aksessoreina epi-
dootti, titaniitti, apatiitti ja opaakki .

Nama juonikivet ovat koostumukseltaan Streckeisenin (1975) luokittelun mukaan
tonaliitteja, osin kvartsidioriittteja . Taulukossa 6 on muutaman juonen mineraali-
koostumus. Juonet ovat analogisia Huhman (1975 & 1981) Pohjois-Karjalasta ku-
vaamien tonaliittijuonten kanssa . Siella niiden ika on 1860 - 1830 Ma. Taulukossa
7 (nrot 8 )a 9) on kahden Syvarin alueen tonaliittijuonen kemiallinen koostumus .

Lamprofyyrijuonet

Sadskiniemen alueella on tavattu muutamia lamprofyyrityyppisia juonia . Ne si-
joittuvat samaan luode - kaakkosuuntaiseen vyohykkeeseen kuin Niinivaaran (4311)
alueen lamprofyyrit, joita on tutkinut Hackman (1914) ja Huhma (1975 & 1981) .
Koistinen (1965) on kuvannut Nilsian lamprofyyreja .
Laukkanen (1983) on vastikadn tutkinutlta-Suomen alueella olevia lamprofyyri-

juonia, myos Nilsian alueelta .

4 1
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Taulukko 6. Nilsian Syvarin alueen tonal iittijuonien mineraalikoostumuksia .
Table 6. Mineralogical compositions of the tonalitic dykes in the Syvari area, Nilsia .

Juonten leveys vaihtelee muutamasta sentista noin 1,5 metriin . Juonet ovat pys-
tyja, ja niiden suunta on pohjoisen ja lannen valilla . Kivi on tummaa ja hienorakeis-
ta. Paamineraalit ovat plagioklaasi, kalimaasalpa, flogopiitti, opaakki ja pyrokseeni .
Lisaksi esiintyy karbonaattia, apatiittia, fluoriittia, serisiittia, titaniittia, kloriittia ja
kvartsia . Hajarakeina on paaasiassa flogopiittia, ja niiden koko on yleensa n . 0,5 -
2 mm, mutta jopa 1 - 2 cm:n kokoisia esiintyy . Myos maasalpia on hajarakeina .

Kivi on usein perusmassaltaan hyvin hienorakeista, ja mineraalit vaikeasti tunnis-
tettavia .

Yhdesta juonesta on tehty kemiallinen analyysi, joka on esitetty taulukossa 7
(nro 10) .

Laukkanen (1983), joka on tarkemmin tutkinut Nilsian lamprofyyrien koostu-
musta, pith niita tyypiltaan minetteina .

Graniittipegmatiitit

Graniittipegmatiittijuonet ovat tyypillisia koko kartta-alueen arkeeiselle osalle,
joskin ne niyttavat selvasti keskittyvan tektonisoituneille liikuntoalueille, missy
graniittiutuminenkin on yleista . Tallaisia alueita ovat esim . Lehtomaen - Reittion
(01D) ja Lastulahden (07A) tienoot .

Kartta-alueen itaosan, Sayneisten - Rautavaaran ylityontovyohykkeella, Kor-
pimaen - Hankamaen (11 - 12) maastossa ovat kuitenkin laajimmat graniitti-
pegmatiittilinssit ja -pahkut . Ne ovat hyvin karkearakeisia, punertavia ja suuntau-
tumattomia. Niiden paamineraalit ovat kvartsi, mikrokliini, plagioklaasi, rnusko-
viitti ja biotiitti . Kivi sisdltaa usein hyvin paljon kalimaasalpad, ja mineraalien kes-
kinainen paljoussuhde vaihtelee muutenkin .

Mineraalit - Minerals 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 .

Kvartsi - Quartz 7,7 13,0 14,6 12,0 18,0 15,6
Plagioklaasi - Plagioclase 60,7 51,1 59,1 57,1 54,7 41,4
Sarvivalke - Hornblende 5,0 10,2 9,0 15,3 9,6 15,0
Biotiitti - Biotite 23,9 21,0 16,1 13,8 16,1 23,3
Epidootti - Epidote 1,1 0,9 0,3 0,7 3,3
Titaniitti - Sphene 0,2 2,0 0,6 1,2 0,2 1,0
Apatiitti - Apatite 1,2 1,0 0,4 0,1
Opaakit - Opaques 0,2 0,8 0,2 0,3 0,6 0,4

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

58 . Kumpuniemi, Nilsia . 07A, x = 7 013,61, y = 560,62 .
59 . Oulunsaari, Nilsia . 07A, x = 7 012,61, y = 560,28 .
60 . Munasaari, Nilsia . 04C, x = 7 014,09, y = 559,94 .
61 . Kumpuniemi, Nilsia . 07A, x = 7 013,61, y = 560,63 .
62. Kumpuniemi, Nilsia . 07A, x = 7 013,80, y = 560,13 .
63. Kumpuniemi, Nilsia . 07A, x = 7 013,01, y = 560,35 .



Taulukko 7. Nilsian kartta-alueen kivien kemiallisia koostumuksia .
Analyysit XRF-menetelmalla .

Table 7. Chemical compositions of rocks in the Ndsid map sheet area .
Determined by the XRF-method.

43

1 . Granodioriitti - Granodiorite . Honkavaara, Juankoski . 10B, x = 7 018,30, y = 572,38 . Anal . V .
Hoffren.

2 . Granodioriitti - Granodiorite. Honkavaara, Juankoski . 10B, x = 7 018,00, y = 572,22 . Anal . V .
Hoffren .

3 . Diabaasi - Diabase . Kaijo, Varpaisjarvi . 03A, x = 7 031,62, y = 542,42. Anal . R . Saikkonen.
4 . Diabaasi - Diabase . Jonsa, Varpaisjarvi . 03A, x = 7 032,14, y = 543,70 . Anal . R . Saikkonen .
5 . Diabaasi - Diabase . Jonsa, Varpaisjarvi . 03A, x = 7 032,22, y = 545,00 . Anal . R . Saikkonen .
6 . Amfiboliliuske = Amphibole schist . Ala-Siikajarvi, Juankoski . 07D, x = 7 016,10, y = 568,20 . Anal .

P . Ojanpera .
7 . Albiittidiabaasi - Albite diabase. Rahasmaki, Nilsia. 02C, x = 7 020,02, y = 548,96 . Anal . C .

Ahlsved .
8 . Tonaliittijuoni - Tonalite dyke. Syvari, Nilsia . 04C, x = 7 014,60, y = 558,76 . Anal . R . Saikkonen .
9 . Tonaliittijuoni - Tonalite dyke . Syvari, Nilsia . 07A, x = 7 013,60, y = 560,62 . Anal. C. Ahlsved .

10. Lamprofyyrijuom - Lamprophyre dyke . Keyrntty, Nilsia . 05B, x = 7 025,06, y = 552,96 . Anal . P .
Ojanpera .

11 . Doiomiitti - Dolomite. Ala-Siikajarvi, Juankoski . 07C, x = 7 013,06, y = 568, 74 . Anal . V . Hoffren .

1 . 2. 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 .
SiO, 72,50 73,09 50,13 47,89 52,02 53,88 53,95 57,52 57,42 47,97 3,47
Ti0, 0,35 0,24 2,25 1,25 1,50 0,38 2,08 1,12 1,00 1,37 0,07
Al,O, 14,45 14,17 12,84 14,58 14,52 15,35 12,53 18,62 19,40 13,67 0,45
Fe,O, 1,09 0,86 2,58 2,59 2,40 1,02 8,74 1,52 1,61 4,70 0,67

FeO 1,52 1,18 14,49 10,93 10,37 6,55 9,99 4,97 3,93 2,89
(tot)

MnO 0,04 0,04 0,23 0,22 0,19 0,15 0,22 0,08 0,09 0,14 0,03
MgO 0,80 0,61 4,76 7,08 5,98 8,48 2,78 3,21 3,06 3,09 19,13
CaO 2,17 1,53 9,15 11,95 9,72 11,08 2,47 6,05 5,98 7,79 35,38
Na,O 3,78 3,59 2,38 2,32 2,60 1,46 3,65 3,99 4,19 2,39 -
K2 O 3,01 3,32 1,22 0,44 0,61 0,16 1,07 1,72 1,67 7,21 0,34
1320; 0,10 0,06 0,26 0,10 0,18 0,02 0,44 0,32 0,22 1,00 0,13
CO2 0,00 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48
H,O+ 0,57 0,90 0,41 1,17 1,47 0,82 0,98 0,78
H,O- 0,02 0,04 0,02 0,04 0,01 0,06 0,06 0,24

99,81 98,69 100,88 100,49 100,62 99,74 99,40 100,00 99,61 97,72

Q 32,81 34,97 0,95 3,18 7,83 16,74 8,10 7,89 0,23
C 1,27 2,03 1,93 0,35 0,54
or 17,79 19,62 7,21 2,60 3,60 0,94 6,32 10,16 9,87 42,61
ab 31,98 30,38 20,14 19,63 22,00 12,35 30,88 33,76 35,45 20,22
an 10,11 7,20 20,75 28,07 26,15 34,86 9,38 27,82 28,23 3,79
of fo 5,10

fa 5,18 -
en 1,99 1,52 9,35 4,15 10,75 15,93 6,92 7,97 7,62 7,70
fs 1,38 1,12 14,92 3,83 10,78 8,18 8,10 6,15 4,40
di en 3,51 6,21 4,15 5,18 0,02

fs 6,27 5,73 4,16 2,66 0,02
wo 9,58 12,23 8,46 8,34 0,04

mt 1,59 1,25 3,74 3,75 3,48 1,48 12,67 2,20 2,33 5,80
it 0,66 0,46 4,27 2,37 2,85 0,72 3,95 2,13 1,90 2,60
hm 0,70
ap 0,24 0,14 0,62 0,24 0,43 0,05 1,04 0,76 0,52 2,37
cc - 0,45 0,23 10,19

fem 5,86 4,49 51,26 49,26 45,28 42,55 32,69 19,30 16,78 29,36

Qu 39,73 41,16 3,37 11,04 37,05 31,03 15,56 14,84 0,37
Or 21,54 23,09 25,47 11,70 12,52 4,48 11,72 19,54 18,54 67,56
Ab 100 38,73 35,75 71,16 88,30 76,44 58,47 57,25 64,90 66,62 32,07

Qu 35,39 37,94 1,95 - 5,78 13,98 26,44 10,14 9,69 0,35
Or 19,19 21,29 14,70 5,17 6,56 1,69 9,98 12,73 12,12 63,73
Ab 34,51 32,96 41,05 39,03 40,06 22,07 48,77 42,29 43,53 30,25
An 100 10,91 7,81 42,30 55,80 47,60 62,26 14,81 34,84 34,66 5,67
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TEKTONIIKKA JA STRATIGRAFIA

Nilsian kartta-alueen kalliopera on valtaosaltaan selvasti suunnittunutta ja usein
ruhjoutunuttakin, jos kohta myos primaarirakenteita on sailynyt karjalaisissa muo-
dostumissa . Hyvin voimakasta liuskeisuutta tai kataklastisuutta on kartalla merkit-
ty mustalla aaltoviivalla . Vallitseva liuskeisuuden, raitaisuuden ja kerroksellisuu-
denkin kulun suunta alueella on likimain N - S ±30°, mutta paikalliset vaihtelut
ovat tavallisia.

Kartta-alueen kallioperan liuskeisuutta tai raitaisuutta leikkaavat useat merkitta-
vat, paaasiassa luode - kaakkosuuntaiset ruhjeet ja siirrokset, jotka osaltaan maa-
raavat nuorempien kivilajien sijoittumista . Esimerkiksi Reittion Sariola-tyyppinen
konglomeraatti nayttaa olevan taysin luode - kaakkosuuntaisen ruhjevyohykkeen
kontrolloima .

Tahkovuoren - Kinahmin lansipuolella oleva pohjagneissi on tyontynyt suhteel-
lisen pystyyn asentoon kvartsiittiselannetta vasten, osittain myos jyrkasti sen paal-
le . Tilanne on likipitaen sama Keyrityn kvartsiittiselanteen kohdalla . Pisan alueella
on pohjagneissi myos tyontynyt kvartsiitin paalle . Siella sen kaade on noin 50 -
70°lanteen .
Kartta-alueella vallitsevat yleensa verrattain pystyt kaateet . Selva muutos tapah-

tuu kuitenkin Pisan - Keyrityn liuskejaksojen itapuolella, missy pohjagneissin ja
myos sen valiin jaavien karjalaisten liuskekielekkeiden ja -linssien kaateet ovat
poikkeuksetta loivia lanteen (kaade paaasiassa 30 - 40°) . Tally itaisella vyohykkeel-
la liittyy kallioperaan yleensa myos erittain vahva lineaatio, joka painuu kohti lou-
nasta. Voimakkaimmillaan lineaatio on kiven rakennetta taysin hallitseva piirre
tehden sen "puikkomaiseksi" (kuva 9) .

Kuvassa 26 on esitetty Nilsian kartta-alueen kallioperan tiettyjen osa-alueiden
hallitsevimmat tektoniset elementit . Osa-alueita on yhdeksan : kolme karjalaista ja
kuusi prekarjalaista . Prekarjalaisten osa-alueiden jaoettelu on pyritty tekemaan kal-
lioperan lohkorajojen tai tektonisen luonteen mukaan . Osa-alueista on esitetty ste-
reografisessa projektiossa (pallon alapinta) vallitseva liuskeisuus tai lineaatio tai mo-
lemmat. Prosenttirajat on valittu kuhunkin projektioon erikseen havainnollisuusna-
kokohtien mukaan, joten projektiot eivat ole rajojensa suhteen suoraan vertailukel-
poisia .

Tarkempaa deformaatiofaasien selvittelya ei kartta-alueelta ole tehty . Kartalla on
kuitenkin pyritty esittamaan mm . poimuakseleilla kallioperan nakyvimpia rakentei-
ta. Karelidien selvimmin havaittava poimutus nayttaisi tapahtuneen tiukkaan, usein
taysin isoklinaalisesti, likipitaen vaakasuoran pohjois - etelasuuntaisen akselin
ympari. Poimutus liittynee lannesta suuntautuneeseen ylityontotapahtumaan .
Myos pohjagneissin raitaisuuden poimuttuneisuutta on pyritty havainnollista-

maan kartalla poimuakselimerkeilla .
Kartta-alueelle luonteenomaisena rakennepiirteena ovat myos jo mainitut luode -

kaakkosuuntaiset ruhjeet, joihin liittyy usein oikeankatinen horisontaalisiirros .



Stereografisten projektioiden prosenttirajat .
The percent contours of projections
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Kuva 26 . Nilsian kartta-alueen kallioperan hallitsevimmat tektoniset elementit eri osa-aiueilla
(projektio pallon alapinnalle) . Karttakuvassa viivoitus tarkoittaa prekarjalaista osa-aluetta ja pisteytys

karjalaista osa-aluetta .
Fig. 26. Predominant tectonic elements in different parts of the Nilsia map sheet area (projection on the
lower hemisphere) . The striped subareas in the map are Prekarelian, while the spotted subareas represent

Karelian formations,

projektion
N:o

havainto-
maara

alueiden
1"e-rajat

1 76 0 - 2,6- 13,2
2 185 0 - 3,2 - 8,1
3 116 0- 1,7- 3,4
4 13 0 - 4,6
5 38 0 - 7,9- 28,9
6 41 0 - 4,9 - 14,6

259 0 - 1,1 - 5,4
8 23 0 - 4,3
9 113 0 - 7,9 - 42,5

10 29 0 - 10,3 - 31,0
11 24 0 - 16,7- 29,2
12 77 0 - 1,3 - 24,7
13 95 0- 3,1 - 17,9



46

Ruhjeet ja siirrokset tulevat kartalla nakyviin vesistoina, juonien suuntina, kivila-
jien epajatkuvuuksina Me . Nama ruhjeet ovat ilmeisesti olleet aktiivisina useita ker-
toja aina varhais-proterotsooiselta ajalta asti. Pohjois - etelasuuntaiset ruhjeet ja
vahvasti tektonisoituneet vyohykkeet nakyvat nun ikaan selvasti seka maasossa etta
ilmakuvissa. Aiemmin mainittu Varpaisjarven alueen korkeamman metamorfoosias-
teen lohko on kartalla erotettu muusta pohjasta ita - lansisuuntaisella siirroksella .
Se nakyy paljastumilla, topografiassa seka myos aeromagneettisella kartalla . Samat
ruhjesuunnat, jonka Talvitie (1971) on todennut vallitseviksi Kuopion alueella, hal-
litsevat myos tata karttalehtialuetta .

Kartta-alueen prekarjalaisia kivia ei ole stratigrafisesti tarkemmin jaoteltu . Ra-
diometriset zirkonin U-Pb-ajoitukset Varpaisjarven alueen enderbiittisista pohjan
kivista antavat tuloksen 2 682 Ma (taulukko 8 kuva 27) . Tama zirkoni-ika nayttaisi
olevan pohjan granitoideille luonteenomainen kartta-alueen ulkopuolellakin .

Kartta-alueella hajallaan olevat karjalaiset liuskealueet koostuvat valtaosin jatuli-
kvartsiiteista, mutta Pisan - Sayneisten alueella on runsaasti myos muita karjalaisia
liuskeita . Pohjakonglomeraatit ovat aina liuskealueiden lansilaidalla, italaita rajoit-
tuu pohjan gneisseihin tavallisesti tektonisella kontaktilla (kuva 12) .

Kallioperan vahva tektonisoituminen ylityontoliikuntoineen hankaloittaa karja-
jalaisten muodostumien stratigrafian selvittelya . Nilsian kartta-alueen karjalaisten
liuskeiden stratigrafia on kuitenkin paapiirtein seuraava .

Kiilleliuske
Kiisupitoinen kiilleliuske ja kvartsiitti, jossa kivilajifragmentteja . Paikallisia
muodostumansisaisia konglomeraatteja
Grafiittikiisuliuske, jossa dolomiitti-, karsi- ja kvartsiittivalikerroksia
Karsiamfiboliitti ja paikallisia rautamuodostumia (silikaattifasies)
Amfiboliliuske
Dolomiitti tai karsi
Ortokvartsiitti, jonka ylimmissa osissa karbonaattipitoisuutta ja sinipunaisia,
rautaoksidipitoisia valikerroksia . Myos vahvempia kerrostumia siniharmaata
kvartsiittia
Ortokvartsiitti, jossa satunnaisia serisiittirikkaita kerroksia ja kvartsipalloisia
konglomeraatteja
Serisiittikvartsiitti, jossa kvartsipalloisia konglomeraattikerroksia
Pohlakonglomeraatti ja -arkoosi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pohjagneissikompleksi

RADIOMETRISET IANMAARITYKSET

Geologian tutkimuskeskuksen isotooppigeologian laboratoriossa on kartta-
alueelta analysoitu yhteensa 17 zirkonifraktiota neljasta naytteesta . U-Pb-analyysi-
tulokset on esitetty taulukossa 8 ja naytteiden ottopaikat kuvassa 2 .



Taulukko 8 . Radiometrisia ikia .
Table 8. Radiometric age determinations .

atomisuhde - atomic ratio
238,/235, = 137,88

A73-Sayneinen

	

Paragneissimainen kivi - paragneiss-like rock . Kirkonkyla, Sayneinen . 10A,x = 7 013,8,
y = 571,4

A843-Paloiskyla

	

Enderbiittinen pohjagneissi - Enderbitic basement gneiss . Paloiskyla, Varpaisjarvi . 03A,
x = 7 033,22, y = 540,70

A844-Palokangas

	

Enderbiittinen pohjagneissi - Enderbuzc basement gneiss. Palokangas, Varpaisjarvi . 03A,
x = 7 031,92, y = 540,84

A977-Rahasmaki

	

Albiittidiabaasi - Albite diabase. Rahasmaki, Nilsia. 02C, x = 7 020,02, y = 548,96 .
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Nayte
Sample

Pitoisuudet

	

Atomisuhteet-Atomic ratios
Concentrations

Radiometrinen ika
Radiometric age

Zircon fractions ug/g

	

mea- blank corrected corrected for Ma
d = density sured blank and

common lead

0 = size in urn 206 ,b 206 1'6 206 pb 207pb 208 16 2061'6 207 1'6 206 Pb 207pb 207 pb
HF = preleached 238, radlio-
in HI genic 2041', 2041'6 206 1,6 206 1'6 238 u 235, 238v 235, 206pb

A73
A totaali 656,8 209,97 5440 13915 ,17390 11704 ,3695 8,814 2027 2318 2587

total ± 24 ± 68
B monatsiitti 1494 429,23 4007 5868 11574 6,522 ,3322 5,195 1848 1851 1855

monazite ± 19 ± 34
C 4,45 < d < 4,6;HF 273,0 109,70 20221 28911 18278 21631 ,4644 11,676 2459 2578 2674

± 24 ± 62
D 4,35 < d < 4,45;HF384,6 150,06 10549 11095 18247 14752 4510 11,276 2399 2546 2665

crushed ± 24 f 61
F 4,35 < d < 4,45;HF353,3 142,12 36219 50244 18304 15020 ,4649 11,717 2461 2582 2678

± 24 ± 62
F 4,35 < d <4,45;HF374,8 150,28 19432 22211 18235 14888 ,4634 11,616 2454 2573 2669

crushed ± 24 f 62
G 4,2 < d < 4,35;HF 507,5 191,89 12501 13469 17848 12388 ,4370 10,699 2337 2497 2630

± 23 ± 57
H 4,2 < d < 4,35 555,3 186,28 4693 4774 17666 12262 ,3877 9,306 2112 2368 2597

± 29 ± 75
1 4,0 < d < 4,2 806,1 259,84 3029 3069 17042 10671 ,3725 8,544 2041 2290 2521

± 23 ± 55

5A843
A d > 4,6 ; 0 > 160 56,87 24,17 8921 100223 18233 ,11386 4911 12,337 2575 2630 2673

± 26 ± 70
B d > 4,2 ; 0 > 160 238,5 103,80 12049 19521 18274 ,11555 ,5030 12,628 2626 2652 2672

± 27 ± 70
C 4,0 < d < 4,2; 760,8 305,72 5448 5974 ,18199 ,0799'1 ,4644 11,522 2459 2566 2652

0 > 70 ± 24 f 61

' - °- A844
A d > 4,6 94,22 41,98 10585 43676 ,18346 ,14297 ,5150 13,007 2678 2680 2682

± 27 ± 73
A977
A 4,0 < d < 4,2 1060 177,65 515,7 528,7 13451 90653 ,1936 2,903 1140 1382 1778

± 11 ± 19
B 3,8 < d < 4,0 684,2 155,26 460,0 469 .7 14498 1,1596 ,2623 4,203 1501 1674 1899

± 24 ± 40
C 4,0 < d < 4,2;HF 1352 213,64 467,5 476,5 13392 92904 ,1826 2,650 1081 1314 1718

± 10 ± 15
D 3,8 < d < 4,0;HF 495,7 134,74 809,8 818,4 ,13511 1,0089 ,3142

	

5,140 1761 1842 1936
± 16 ± 27

E 3,8 < d < 4,0 598,4 145,65 485,0 489,4 14365 1,1608 ,2813 4,503 1597 1731 1897
± 15 ± 26

A(238U) = 1,55125 X 10- 1C/a Huhma (1976)
A(235U) = 9,8485 X 10 - 1C/a Neuvonen et al. (1981)
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Kuva 27. Konkordiadiagrammi ja U-Pb isotooppisuhteet mineraalifraktioille Nilsian kallioperakartan
alueelta . Kts . taulukko 8 .

Fig. 27 . Summary plot of U-Pb zircon data from the Nilsia map sheet area . Each sample has a number
and letter corresponding to the fractions listed in Table 8 .

Varpaisjarven enderbiittisestd pohjasta tehdyt kaksi zirkoniajoitusta on aikai-
semmin julkaistu (vrt . Neuvonen ja muut, 1981, s . 116 - 117). Tdmdn hyperstee-
nikiven zirkonin initiaalisuhdetta 176 Hf / 177H f ovat tutkineet Patchett ja muut
(1981) .

Enderbiittindytteiden antama zirkoni-1U, 2 682 Ma heijastaa mahdollisesti jotain
alueellista metamorfista tapahtumaa .

Varpaisjarven enderbiittisen (hypersteenikvartsidioriittisen) pohjan zirkonit ovat
hyvin konkordantteja, ndyte A844 on jopa konkordiakdyrdlld (Neuvonen ja muut,
1981, s. 117) . Arkeeinen zirkoni-ika on saatu myos Sdyneisten alueelta (10A) para-
gneissityyppisestd kivestd ja parista muusta pohjan kivestd viereisiltd karttalehti-
alueilta . Ndmd tulokset on julkaissut Huhma (1976) . Ndytteestd A73-Sdyneinen on
analysoitu 7 uutta zirkonifraktiota sekd monatsiitti . Muodostuneen isokronin yld-
leikkaus konkordiadiagrammilla antaa iiksi 2727 Ma (kuva 27) . Monatsiitti osoit-
tautuu nuoremmaksi metamorfiseksi mineraaliksi kuten useissa muissakin yhteyksis-
sd maamme kallioperdssd .

Rahasmden (02C) albiittidiabaasin viiden separoidun zirkonifraktion tulosydin-
ldhtoydinkonkordiadiagrammi on esitetty kuvassa 27 ja analyysitulokset taulukossa



8 . Zirkonit ovat suhteellisen uraanirikkaita, ja tulokset ovat sen vuoksi diskordant-
teja. Ilmeisesti sulkeumista johtuen kevyempi zirkonifraktio sisdltaa vThemman
uraania kuin raskas fraktio . Suhde 206Pb/208Pb(n . 1) osoittaa, etta torium-pitoisuus
on suuri verrattuna tavallisiin syvakivizirkoneihin, joissa se on yleensd n . 10. Zirko-
nit ovat vdriltddn ja muodoltaan jatulidiabaaseille tyypillisia kiteita . Diskordiasuoran
ylaleikkaus antaa zirkonien radiometriseksi iaksi 1967±24 Ma . Alaleikkaus kertoo
myohemmastT hairiytymisesta .

METAMORFOOSI

Nilsian kartta-alue tarjoaa mielenkiintoisen tyokentan prekarjalaisten kivien me-
tamorfoosin tarkasteluun . Tosin graniittigneissi on alueella yleisesti ruhjeista, kata-
klastista orto- tai paragneissia, joka koostuu paljolti sekundaarisista retrogressiivi-
sen metamorfoosin tuottamista mineraaleista (epidootti, kloriitti, karbonaatti
yms.). Tallaiset kivet eivat ole usein kiitollisia metamorfoositutkimuksen kannalta .
Varpaisjirven - Nilsian alueella esiintyy kuitenkin kivilajeja, joiden arkeeisessa
metamorfoosissa syntyneet mineraaliseurueet ovat poikkeuksellisen hyvin sailyneiti
ja myos koostumukseltaan metamorfoosin tarkasteluun sopivia . Varpaisjirven
alueen kivien mineraaliparageneesit (vrt . s . 9 - 12) ja tiettyjen mineraalien koostu-
mukset osoittavat metamorfoosin tapahtuneen granulaattifasieksessa, lihinni koh-
talaisessa paineessa (Paavola, 1984) . Sillimaniitti esiintyy tuolla alueella ainoana
A1 2Si0 5-mineraalina. Tiettyyn progressiivisuuteen, etenkin lampotilan suhteen, viit-
taa mm. se, etti Ni1si n Syvarin prekarjalaisella alueella on puolestaan kyaniitti va1-
litseva . Jyrkat metamorfisen gradientin muutokset viittaavat monin paikoin siirros-
ten erottamiin, eroosiotasoltaan erilaisiin kallioperan lohkoihin . On myos mahdol-
lista, etti pohjan graniittigneissialue on kokenut laajemmaltikin em . korkean asteen
metamorfoosin, jonka kulminaation primaariset indeksimineraaliseurueet olisivat
kuitenkin tavallisimmin tuhoutuneet myohemmissa geologisissa prosesseissa .

Alueen karjalaiset muodostumat ovat metamorfoituneet selvasti edellisii alhai-
semmissa PT-olosuhteissa ja kuuluvat matalan paineen tyyppiin . Niiden mineraali-
seurueet (vrt . s . 29-36) viittaavat lihinni vihrealiuskefasieksen tai alhaisen amfi-
boliittifasieksen paine- ja limpotilaolosuhteisiin .

KIVILOUHOKSIA JA MALMIMINERALISAATIOITA

Nilsian - Varpaisjirven alueella on kivenlouhintatoiminnalla puolen vuosisadan
perinteet. Nilsian Hiekkavuorelta alettiin louhia kvartsihiekkaa lasiteollisuuden
tarpeisiin v . 1934 . Nykysin toimiva Oy Lohja Ab:n louhos on tosin karttalehti-
alueen ulkopuolella Halunassa . Sama yhtio louhii myos laattakivikvartsiittia Nilsian
Tarpisenmaelta .
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Pitkat ovat perinteet myos Varpaisjarven alueen diabaasilouhoksilla, joiden
"mustaa graniittia" on louhittu vuodesta 1931 . Nilsian karttalehtialueella on useita
hylattyja louhoksia, ja nykyinen louhostoiminta onkin Lapinlahden karttalehti-
alueen puolella .

Nilsian kartta-alueelta ei ole loytynyt yhtaan ekonomista malmia, mutta viitteita
on useita . Jouhilahdesta on tosin viimevuosisadalla louhittukin vahan hematiittia .

Outokumpu Oy on aikanaan tutkinut kuparikiisuaihetta Saaskiniemen alueella
seka Ahmapuron alueen kiisuntumaa, Jolla nayttaa olevan heikkoja jatkeita myos
etelampana Sayneisten jaksossa . Vahaisia kuparikiisuhavaintoja on myos ruosteisis-
ta liuskeista Pisan alueelta ja Aholansaaresta, missy GTK :n malmiosasto on selvitel-
lyt asiaa tarkemmin .

Malmiosasto on kairannut myos karttalehtialueen koillisosan Sotkamo-tyyppisia
grafiitti-kiisuliuskeita, joiden on todettu sisaltavan taallakin mm . kuparia, sinkkia ja
nikkelia . Matolammella, Syrja - Loutteisen pohjoispuolella on amfiboliittisessa ki-
vessa kuparikiisua .

Pieni uraaniaihe on todettu kvartsiitin konglomeraattivalikerroksessa, Tahko-
maen itarinteessa .

RETKEILYKOHTEITA

Jonsa (03A, x = 7 031,92, y = 540,83) . Pieni tieleikkaus hypersteenikvartsidioriit-
tista (enderbiittista) pohjaa .

Jonsa (03A, x = 7 031,78, y = 541,48) . Tieleikkaus diabaasia .
Karsanlahti (03C, x = 7 032,50, y = 548,33) . Pyrokseeniamfiboliittista pohjaa .
Reittio (01D, x = 7 019,6, y = 547,6) . Pohjakonglomeraattia ja -arkoosia .
Jouhilahti (02D, x = 7 026,1, y = 548,7) . Pitka tieleikkaus kerroksellista jatuli-

kvartsiittia .
Ala-Siikajarvi (10A, x = 7 014,94, y = 570,08) . Silmagneissia .
Hankamaki (11B, x = 7 027,4, y = 573,3) . Ylityontovyohykkeen pohjagneissia, jos-

sa vahva lineaatio .
Honkavaara (10B, x = 7 018,3, y = 572,35) . Honkavaaran granodioriittia ja Say-

neisten jakson kiilleliusketta useissa tienvarsipaljastumissa .



Summary

PRE-QUATERNARY ROCKS OF THE NILSIA MAP-SHEET AREA

Introduction

The region contained in the foregoing map sheet is located in eastern Finland
approximately 50 km NNE of Kuopio. Previously, it had been mapped by
Wilkman (1933) and Frosterus and Wilkman (1913) . Vayrynen (1939, 1954) also
dealt widely with the geology of the area .

The area of the map sheet consists mainly of Presvecokarelian (Archean)
granitoids and migmatites, which vary widely as to their stage of deformation,
metamorphic grade as well as chemical and mineralogical composition . Less than
ten percent of the area comprises Karelian (Proterozoic) rocks, mainly
metasediments, although they often dominate the local scenery with their high
quartzite ridges .

Predominant NW-SE fractures are also characteristic of the bedrock of the map-
sheet area.

Presvecokarelian rocks

Quartz-granodioritic granitoids with basic inclusions are typical of the granite
gneiss area W of the Tahkomaki-Kinahmi quartzite ridge . Migmatites with
trondhjemitic and granitic neosome material are common. This basement area is
also characterized by strongly sheared, cataclastic (Fig . 3 .) even mylonitic rocks,
which usually contain plenty of secondary minerals, such as chlorite, epidote,
carbonate, etc .

The Varpaisjarvi area, located in the northwestern part of the map sheet differs
noticeably from all the rest of the Archean bedrock in the vicinity . A separate
block occurs causing a strong positive anomaly on the aeromagnetic map . It
consists mainly of rocks with relatively well-preserved granulite facies mineral
parageneses. The main rock type of the Varpaisjarvi block is a banded or
homogeneous enderbite with pyroxene amphibolitic horizons and inclusions . The
main minerals of the enderbites are plagioclase, hornblende, biotite, hypersthene
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and quartz . The pyroxene amphibolites consist of clinopyroxene, hornblende and
plagioclase. Orthopyroxene and garnet are common additional phases . Metamorp-
hic quartz-plagioclase differentiates (Fig . 5) are frequently present too . The
pyroxene amphibolites in the Kuikkala - Karsanlahti area contain conformable
horizons of quartzose cordierite-bearing rocks, garnet-cordierite-sillimanite rocks
and orthoamphibole rocks with some cordierite, garnet and a little sapphirine, too .

The Lake Syvari area as well as the whole central zone of the map sheet is
characterized by banded and migmatitic gneisses (Fig . 6) of different composition .
Mica gneisses, hornblende gneisses and amphibolites are met with .

The zone of the western side of Lake Syvari contains rocks of highly varying
composition. Among others, kyanite-cordierite rocks, (Fig . 8) garnet-cordierite-
staurolite rocks and cordierite-anthophyllite rocks are general . They occur as
narrow, intensively folded horizons in migmatitic granodioritic and quartz
dioritic gneisses . The Prekarelian bedrock around the Pisa schist area consists
primarily of augen gneisses . They differ principally from the other basement
gneisses in the vicinity because of their blebbed appearance, caused by feldspar
porphyroblasts or quartz-feldspar aggregates (Figures 10 - 11). Augen gneisses do
not have any sharp contact against the surrounding basement, byt the transition is
more or less gradual .

The eastern part of the map-sheet area belongs to a strong thrust zone, where
the structures of the Archean gneisses dip gently to the west (Fig . 9 & 26) .

Tables 1 and 2 include the mineralogical compostitions of the present
Prekarelian granitoids and migmatites .

Karelian metasediments

The Karelian schist areas are situated separately in different parts of the region .
They consist mainly of quartzites, excepting the Pisa area, where dolomites, black
schists and related rocks are additionally met with .

Basal conglomerates (Fig . 13b & 16) have been exposed in several places. Their
matrix is predominantly arkosic material, the minerals of which are quartz,
feldspars, sericite and often carbonate . This matrix material often forms interbeds
without pebbles (Fig . 13). The pebbles of the basal conglomerates are mainly
basement granitoids with occasional schist fragments and quartz . The pebbles
(0 < 30 cm) are mostly well rounded and flattened in varying degrees . The best
preserved and exposed basal conglomerates are in the Reittio area, to the west from
the Tahkomaki quartzite . The position of this formation is clearly controlled by
NW-SE fractures .

The stratigraphy continues with arkose-, sericite- and orthoquartzites . Local
interbeds of quartz-pebbled conglomerate are common . A typical orthoquartzite is
mature white, glassy or sugary . The uppermost parts of the orthoquartzite often
include bluish or reddish interbeds coloured by iron oxides . In the Pisa formation,
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there is a larger, continuous member of "bluish grey quartzite" with opaque
pigment.
The mineralogical compositions of the present quartzites are shown in Table 3

and in Figures 21 and 22 .
The quartzites generally exhibit primary sedimentary structures (Fig . 19), but in

many places thrust and intensive deformation have broken the quartzites or made
then conspicuously schistose with a platy cleavage (Fig . 18) .

The Marine Jatulian metasediments, dolomites, skarns and black schists with
narrow dark quartzite interbeds have been preserved actually only in the Pisa series .

The dolomites are in many cases very clean (> 95 % carbonate) usually contain
skarn minerals and quartz, too . Dolomite and skarn interbeds are typically present
all over the Ala-Siikajarvi schist area . On the western side of to overthrust
Sayneinen schist zone, there is a conformable horizon of rock designated as skarn
amphibolite . It consists mainly of actinolitic amphibole and plagioclase . On the
western side of the Kinahmi quartzite ridge, a quartzbanded iron formation of the
silicate facies type extends from the south to the area of the map sheet . It consists
primarily of amphibole (grunerite, hornblende) and garnet with bands of chert
varying in amount. Magnetite bands are negligible or lacking altogether . The
black schists are dominant in the Ala-Siikajarvi area . They are rusty, graphite- and
pyritebearing biotite-sericite schists and usually intensively folded or wrinkled . The
biotite often occurs as porphyroblasts .

The other black schists marked on the map have been mainly located by
geophysical surveys .

In the Pisa formation, in the area of Ala-Siikajarvi, there occurs as a separate
unit bluish quartzite containing rock fragments . There is a fair abundance of
opaque dissemination . Graphite phyllite, white quartzite, quartz and dolomite
occur as splinters or fragments . In the same rock association in the area, an
intraformational conglomerate is also met with . Its cementing material is a pelitic
schist with carbonate-rich intercalations . The pebbles or fragments consist mainly
of mica-carbote schist, quartzite, dolomite and vein quartz .

The Karelian mica schist extends as a projection into the area of the map sheet
from its southeast corner . Mica schist of a corresponding variety is also present in
the northeast corner of the area, in the vicinity of Korpimaki in the parish of
Rautavaara . No primary structures can be noticed in the schist . Folded vein
quartz migmatization is a common occurrence . The principal minerals are quartz,
plagioclase and biotite . Also potash feldspar, chlorite, garnet or muscovite are
likely to be present in varying amounts (Table 4) .

In the northwestern part of Aholansaari, on the east side of the quartzite ridge
of Tahkomaki, there occurs graded bedded chlorite mica schist (Fig . 24) . The
thickness of the strata generally varies from a few centimeters to as much as about
a meter. Rusty, pyrite-rich layers are common . In places, there are intercalations
of skarn, too. The schist in composed mainly of fine-grained chlorite-, sericite-,
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quartz- and feldspar-bearing material, on to which have grown biotite porphyrob-
lasts . The coarser, psammitic portions are composed of the same minerals and in
many cases they contain fragments broken loose from the underlying phyllite ma-
terial .

Infracrustal rocks

The mica schist projection of Sayneinen is penetrated by a gray, medium- and
even-grained plutonic rock, the composition of which varies from granodioritic to
granitic. This intrusion, which has been named Honkavaara granodiorite, is of the
so-called Maarianvaara type of granite . The principal minerals contained in the rock
are quartz, microcline, plagioclase, biotite, chlorite and muscovite . Two chemical
analyses made of the rock are presented in Table 7 (Nos. 1 & 2) .

At the eastern margin of the map sheet, in the overthrust zone of Sayneinen-
Rautavaara, there occur a large number of serpentinite masses. On the
aeromagnetic map, they can be followed widely as a band of positive anomalies
extending even past the area contained in the map sheet . The serpentinites are
generally dark and coarse-grained . The principal minerals are serpentine (mostly
lizardite), tremolite, talc, carbonate, chlorite and opaque constituents . Also altered
tremolite- or anthophyllite- and talc-dominates clusters are present . In the vicinity
of Kolmisoppi (06A), a finer-grained and denser variety of serpentinite than the
foregoing occurs, one that appears to be sharply bounded by breccia in the
basement. The principal minerals are serpentine with remnants of olivine, chlorite
and carbonate . There is also an abundance of magnetite .

At the eastern margin of the area covered by the map, granite-pegmatite lenses
and knobs occur abundantly, too . Their principal minerals are quartz, microcline,
plagioclase, muscovite and biotite .

Dyke rocks

Karelian metadiabases are a common occurrence in the entire map area, being
most abundant in association with Jatulian quartzites . They resemble hornblende
gabbros or amphibolites, depending on the degree of tectonization . The chief
minerals are hornblende and plagioclase . Other mineral components are mainly
cummingtonite, biotite, chlorite, epidote, quartz and carbonate .

The Tahkomaki quartzite is ringed by a U-shaped albite diabase-type dyke,
which appears on the aeromagnetic map as a strong positive anomaly . The rock
contains an abundance of plagioclase lamellae 1 - 2 cm long and composed of
albite-oligoclase . Other minerals are hornblende, quartz, magnetite, biotite, sphene,
chlorite, carbonate and apatite . The chemical composition of the rock appears in
Table 7 (No . 7) . The concordia diagram of the result-nuclei/source nuclei of five
separated zircon fractions of this diabase is presented in Fig . 27, and the analytic
results in Table 8 .
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The hypersthene-bearing basement of the Kuikkala-Jonsa area is intersected by
numerous E-W-trending, mostly well preserved pyroxene and hornblende diabases .
The soundest diabases are composed of plagioclase and augite as well as in places
also orthopyroxene . In other diabases, the predominant dark mineral is a brownish
hornblende . These diabases apparently belong to the same group as the Karelian
metadiabases, although they have in most cases preserved their primary appearance
in that anomalous area of the hypersthene-bearing Archean zone . In Table 7 (Nos .
3 - 5) is presented the chemical composition of some of the diabases in question .

In the area of Lake Syvari, the basement gneisses are intersected by a swarm of
fine-grained tonalitic dykes (Fig . 25) . The principal minerals are plagioclase, quartz,
biotite and hornblende. Table 6 presents modal analyses of these dykes . The
composition of the tonalite dykes appears in Table 7 (Nos . 8 & 9) .

In the granite-gneiss area on the east side of the Tahkomaki quartzite ridge,
there occur a few lamprophyre dykes . The chief minerals contained in the dykes are
plagioclase, potash feldspar, phlogopite, opaque constituents and pyroxene . The
phlogopite occurs as scattered grains . Laukkanen (1983) has observed the
lamprophyres of Nilsia to be mainly of the minette variety in composition . Table 7
(No . 10) gives one chemical analysis of these lamprophyres .

Structure and stratigraphy

The prevailing strike of the rocks in the map area is roughly N-S . The dips are
mainly fairly vertical . A distinct shift in the dips takes place, however, on the
eastern side of the Pisa-Keyritty quartzite formations, where in the overthrust zone
the dips are without exception gentle toward the west . The lineation in this area is
generally very strong and frequently a feature wholly dominating the structure of
the rocks (Fig . 9) . In Fig . 26, there are represented certain of the most dominant
tectonic elements in stereographic projection .

Also conspicuous fractures and faults trending mainly NW-SE dominate the
structure of the bedrock in the region . For example : the basement conglomerate
occurrence of Reittio (01D) appears to be to a great extent controlled by these
fractures. Also the zone marked by a high degree of metamorphism in the
Varpaisjarvi area can be distinguished from the rest of the Archean bedrock by its
fractures .

Although the bedrock of the area contained in the map is thus in general quite
highly tectonized and broken up, distinct primary structural features can, however,
be seen, especially in the Karelian metasediments (Figs . 19 & 24) .

The Prekarelian bedrock of the region has not been stratigraphically analyzed .
The radiometric U-Pb datings made for the local zircon give for this area an age of
2 682 Ma (Table 8 and Fig . 27 .) .

The Karelian schist formations scattered over the region consist for the most
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part of Jatulian quartzites, but in the Pisa-Sayneinen area, in particular, other
Karelian schists as well have been preserved . The basement conglomerates are
invariably located on the western margin of the schist formations . The eastern
contact with the basement gneisses is usually tectonic (Fig . 12) . Strong overthrust
movements make for difficulty in working out the stratigraphy .

Dolomite-skarn and amphibole schist are met with on top of the orthoquartzite
and sericite quartzite in the Pisa formation . The stratigraphy of the area continues
with graphite mica schist, in which there are intercalations of dolomite, skarn and
quartzite. On top of them occurs a dark quartzite containing rock fragments of the
foregoing. In the same rock association there is also a conglomerate contained
within the formation . Uppermost there is mica schist . Also the mica schist of the
Sayneinen area represents in the stratigraphy the uppermost, Kalevian type .

Metamorphism

The Prekarelian bedrock of the area included in the map consists predominantly
of granite gneiss, but in places it affords an exceptionally good possibility for the
examination of Archean high-grade metamorphic PT conditions .

In the Varpaisjarvi area, the mineral assemblages of the metamorphism of the
Archean granulite facies are well preserved . These and the compositions of certain
of their minerals indicate that the metamorphism took place under conditions of
moderate pressure (Paavola 1984) . Sillimanite is in that high-grade area the sole
Al2Si0 5 polymorph, whereas kyanite is dominant in the Syvari area of Nilsia . This
may indicate a certain progressiveness on the present erosion level .

The Karelian formations of the region have metamorphosed under distinctly
lower PT conditions than the foregoing, and they belong to the low-pressure type .
Their mineral assemblages point mainly to the green schist facies or conditions of
low amphibolite facies .
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