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The Rovaniemi map-sheet area is located in northern Finland . at the
Arctic Circle . 'The southern part of the area belongs to the Palaco-
proterozoic Perapohja Schist Belt (PS) and the northern part covers the
southern margin of the Central Lapland Granite Complex (Cl .) .

The supracrustal rocks of the PS within the map-sheet area are
matnls nrtca schists. mica gncisses and yuartzttes . Arkosites . often with
calcium-hearing silicates . arc common . Amphiholites, which occur
among the ahove-mentioned rocks, arc diaha .ses and volcanic rocks in
ori`ain . Sulphide schists and black schists are associated with mica
schists and mica gncisses . The supracrustal rocks are classified and de-
scribed in the explanation as Iithostatigraphic units . The Kalliovaara
Formation and comparable formations . which are mainly yuartzttes . con-
stitute the lowermost unit . The basement of the yuartzttes is not known
in the map-sheet area . The next lithostratigraphic unit comprises the
overlying arkosites of the Korkiavaara Formation and comparable forma-
tions . Uppermost is the Pbvlibjiirvi Formation . which is composed of
mica schists and mica gneisses .

'The CL consists of various migmatites and granites . The micmatites
are cut by porphyritic granites dated to about 1770 Ma. which is the
minimum age of migmatization . The proportion of neosomes in the
micmatites increases irregularly northwards . Nebulitic migmatites are
common in the north of the snap-sheet area . Regionally . the roughly
northeast-trending contact between the CL and the PS is distinct . but in
detail it is `gradual and open to interpretation . The rocks of the Cl .
have been classified and described as lithodemic units in the explana-
tion .

Samples from 21 sedimentary rocks, 14 amphibolites, one granite and
one lamprophyre were analyzed for major and trace elements, and some
of them for rare earth elements . too . oth sodium- and potassium-rich
varieties occur in arkositic rocks and mica gncisses . A speciality among
the arkosites is a Nh-rich potassium arkosite of the Korkiavaara Fm .
with a chemical composition close to that of certain A-type granites .
The amphiholites are divided geochemically into three major types :
cafe-alkaline amphiholites . Fe-tholeiitic amphibolites and a third, more
heterogeneous variety which straddles the boundary between Fe- and
ML-tholeiites . This third type can he divided into four subtypes by
abundance of minor and trace elements .

The bedrock of the Rovaniemi area has a polyphase deformation his-
tory . The first (D i ) and second (D,) phases are characterized by plastic
folding . East-west-trending D, antiform-synform structures are dominant
in the southern part of the area . The ductile D; shear zone crosscuts
the earlier structures along the contact zone between Pl, and CL . The
structures of these main deformation phases are crosscut by northwest-
erly trending faults of a young brittle deformation phase .

Regional metamorphism developed in two stages . The older stage is
represented by mineral relics of medium-pressure metamorphism related



to D, . Synkinemat ic +garnetn stauroIite and kvanite crew during this
stage . The estimated P-T conditions were 3 .8-5.5 khar and about
550 'C. After this stage, a thermal metamorphic event at decreasing
pressure generated metamorphic zoning crosscutting the D, structures .
The highest grade of this progressive stage is represented by the
sillimanite-potassium feldspar zone with concomitant incipient
migmatization . Pressure seas < 3.8 khan and the maximum temperature
> 650 C .

Ore mincralizations associated with metasomatic rocks have heel) dis-
covered in the eastern part of the Rovanieini map-sheet area .
Subeconomic scheelite and chalcopyrite mincralizations in skarn rocks
and anomalous gold contents in amphiholites and cordierite-anthophyllite
rocks arc known . Hard-rock aggregate studies showed that some fine-
grained . hiotite-poor granitoid types within the C L and fine-grained
orthoyuartzites within the PS are potential raw materials . Interesting
porhyritic granite types were found in the course of the assessment of
dimension stones .

The text is in Finnish . with figure and table captions and a summary
in English .
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morfoosista on jziljcllii reliktisia piirteiti . Talloin kasvoivat synkinemaat-
tisesti g ranaatti- . stauroliitti- ja kyaniittiporfyroblastit . Arvioidut PT-olo-
suhteet olivat n . 3,8-5.5 khar ja n. 550 - C . Alueella tapahtui D,-vai-
heen jalkcen alenevassa paineessa Keski-Lapin graniittikompleksin syn-
tyyn liittyva voimakas lampometamorfoosi . Talloin kchittyi a vos komp-
leksin ctelareunaa myotailes metamorfinen vyohykkccllisyys, joka icik-
kaa suuria D,-rakcnteita . Tfissli progressiivisessa vaiheessa alue saavutti
sillimaniitti-kalimaasalpavyoh%kkeen olosuhteet : alle 3,8 khar paincen ja
650 C lampotilan .

Rovaniemen karttalchtialueert itaosassa Olkkajarven ymparistossa on
havaittu metasornaattisiin kivilajeihin liittyvi~i tmtlmiinineralisaatioita .
Karsikisiasa on tavattu scheeliittii ja kuparikiisua seka amfiboliiteissa ja
kordicriitti-antofylliittikivissa anomaalisia kultapitoisuuksia .

Keski-Lapin graniittikomplcksin kivct osoittautuivat yleensa teknisesti
heikoiksi . Vain hienorakeisimmat ja viihiten kiillettii sisiiltavat granitoidit
samoin Ruin liuskealueen hienorakeiset ortokvartsiitit saattavat mahdol-
lisesti kelvata kalliomurskecksi . kun tans tasalaatuiset porfyyriset graniitit
voivat soveltua rakennuskivituotantoon .

Teksti on suomen kiclella . Tiivistclman, kuvien . taulukoiden ja yh-
teenvedon teksti on myos cnglanniksi .

Avat nsanat (Fingco-sanasto, GTK) : aluegeoIogia, karttaseIitakset, kallio-
per5 . met amorfiset kivet, metasomaattiset kivet, graniitit, jLion et, `ccoke-
mia, proterotsooinen . paleoproterotsooincn . Rovanicmi, Suomi

Vesu Perituneu, Eero Hunski, Jukka Viiunaneu,
Pusi Eilu & Murkku Lappalainen
Geologian tutkinurske .ckus
Pohjois-Suomen aluetoirnisto
PL 77
96101 Roramiemi

E-mail . rea'u .pertuurenCaga/ .Ji



SISALLYSLUETTELO - CONTENTS

Johdanto	 9
Tutkirnusalue	 9
Aikaisemmat tutkimukset	 I I
Geologiset yleispiirteet	 14
Litostratigrafiset yksikot	 16

Poyliojdrven muodostuma	 16
Korkiavaaran, Matkavaaran . Mantyvaaran ja Kiimajangan muodostumat	18
Kalliovaaran . Ounasvaaran . Ison Olkkavaaran . Oikaraisenvaaran ja Hotinvaaran
muodosturnat	 21

Keski-Lapin graniittikompleksin kivet	 25
Yleistii	 25
Migmatiitit	 25
Porfyyriset graniitit	 26
Muut granitoidit	 28
Hamararnaan vulkaanis-sedimentogeeninen litodeemi	 28

Svvakivet	 29
Gabrot	 29
Granitoidit	 29

Juonikivet	 29
Mafiset _juonet	 29
Felsiset juonet	 30
Lamprofyyrit	 30

Metasomaattiset kivet	 30
Geokemia	 33

Sedimenttikivet	 33
Amfiboliitit	 40
Graniitit	 48
Lamprofyyrit	 48

Rakennegeologia	 48
Yleista	 48
D - ja D,-deformaatiovaiheen rakenteet	 48
D,-deformaatiovaiheen rakenteet	 49
Nuoret rakenteet	 50

Metamorfoosi	 51
Taloudelliset aiheet	 53

Malmimineralisaatiot	 53
Kiviaines	 54

Geologisia retkeilykohteita	 56
Summary :	 57

Pre-Quaternary rocks of the Rovamemi map-sheet area	57
Introduction	 57
Geological outlines	 57



Supracrustal rocks	 57
Poyliojarvi Formation	 57
Korkiavaara, Matkavaara, Mantyvaara and Kiimajanka Formations	58
Kalliovaara, Ounasvaara, Iso Olkkavaara, Oikaraisenvaara and Hotinvaara
Formations	 58

Central Lapland Granite Complex	 58
Intrusive rocks	 58
Dykes	 59
Metasomatic rocks	 59
Geochemistry	 59
Structure and metamorphism	 60
Economic geology	 61

Kirjallisuus	References	 61



Suomen geologinen kartta, KalIioperakartto.jen se Iitykset I : 100 000, 1ehti 3612

Rovaniemen kartta-alueen kallioperF

JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) valtakunnalliseen I : 100 000-rnittakaa-
vaiseen kartoitusohjelmaan sisaltyva Rovaniemen kartta-alueen (3612) kal-
lioperakartoitusprojekti aloitettiin toukokuussa 1992 . Projektin tarkoituksena oli
saattaa alueen lahes sata vuotta vanha kallioperatietous ajan tasalle . Kivilajien
jakautumisen ja kerrosjarjestyksen lisaksi tutkittiin alueen kivien rakennegeolo-
giaa ja geokerniaa seka potentiaalisia kalliomurske- ja rakennuskivikohteita .

Projektia johti geologi Jorma Rasanen ja siihen osallistuivat geologit Eero
Hanski . Vesa Perttunen, Pentti Rastas ja Jukka Vaananen . Geofyysikko Erkki
Lanne vastasi geofysikaalisista tulkinnoista . Vuosina 1992-93 Vesa Kortelainen,
Markku Lappalainen, Johnny Leppinen ja Matti Malkki seka vuonna 1992 Risto
Kaukonen ja Juha Nykanen osallistuivat kenttatoihin kausiapulaisina .

Kartoitusprojektiin liittyi GTK :n ja Oulun yliopiston geologian Iaitoksen yhteis-
tyosopimus Rovaniemen alueen deformation ja metamorfoosin selvittamiseksi .
Tyon suoritti Markku Lappalainen, ja han raportoi tulokset pro gradu -tutkielmas-
saan (Lappalainen 1994) . Tyota valvoivat yliopiston edustajana Pekka Tuisku seka
GTK :n edustajina Jukka Vaananen ja Vesa Perttunen . Kartoitusten aikana oli
yhteistyokumppanina myos Tielaitoksen Lapin tiepiiri, jonka edustajina olivat
Tirno Saarenketo ja Pekka Kantola . Pasi Eilu toirni GTK :n kiviainestutkijana
Rovaniemen alueella, ja han on kirjoittanut selityksen kiviainesta kasittelevan
Iuvun. Kasikirjoituksen on tarkastanut Hannu Idman . Kirjoittajat esittavat parhaat
kiitoksensa karttalehtityohon osallistuneille ja siina avustaneille henkiloille .

Maastokarttoina kaytettiin Karttakeskuksen I : 20 000-mittakaavaisia perus-
karttoja. GTK :n vuosina 1982 ja 1992 tekemat aerogeofysikaaliset matalalento-
mittaukset (kuvat 2 ja 4) olivat ratkaisevan tarkeita projektin onnistumiselle .
Kallioperahavainnot tallennettiin GTK :n Pohjois-Suomen aluetoimistossa kehi-
tettyyn KALPEA-tietojarjestelmain (Kairakari & Kahkola 1992), josta materiaa-
li siirrettiin kartan piirratyksessa ja painatuksessa k5ytettyyn Karttakeskuksen
FINGIS-jarjestelmaan . GTK:n teknisen toimialan tyoryhma puhdisti tarkeita
kallioalueita seka otti n5ytteita kevyella kairauskalustolla . Kemialliset analyysit
(kuva 3) teetettiin GTK :n kemian laboratoriossa .

TUTKIMUSALUE

Rovaniemen (3612) kartta-alue sijaitsee Lapin laanin etelaosassa . Rovaniemen
kaupunki seka Rovaniemen maalaiskunnan keskiosat sijoittuvat karttalehti-
alueelle, jonka keskell5 kulkee napapiiri .

Alueen maasto on korkeussuhteiltaan vaihtelevaa . Kemi- a Ounasjoen pin-
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Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehti 3612
Vesa Perttunen, Eero Hanski, Jukka Vadnanen, Pasi Eilu ja Markku Lappalainen

Kuva 1 . Rovaniemen (3612) kartta-alueen kallioperakartta .
Fig . 1. Geological map of the Rovaniemi (3612) map-sheet area .

to on 70-80 m merenpinnan ylapuolella . Korkeimmat huiput (Silmaselka ja
Iso Olkkavaara) yltavat 230-240 m :n korkeuteen . Miltei koko karttalehden
alue on ollut mannerjaan sulettua silloisen Itameren pinnan alla, ja noin 9000
vuotta sitten on nakyvissa ollut vain parikymmenta pienaa luotoa (Nenonen
ym. 1994) . Paljastumia on varsinkin veden huuhtomilla vaarojen rinteilla ja
korkeimman rannan (noin 213 m mpy) alapuolisilla lakimailla . Alavammilla
mailla paljastumia on niukasti . Valajaskosken rakentaminen on nostanut
Kemijoen pintaa, ja vesi peittaa jokivarressa olleita kallioita . Toisaalta
voimalaitosten suunnittelun ja rakentamisen yhteydessa on saatu runsaasti
kairausmateriaalia .

Kartta-alueen topografia noudattelee kallioperan litologiaa ja rakenteita . Lius-
kealueen kulutusta kestavat kivilajit, kuten esim . Ounasvaaran (kuva 5) ja Kor-
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Kuva 2. Rovaniemen (3612) aeromagneettisen matalentokartan harmaasavyesitys . Totaali-inten-
siteetti . Absoluuttiarvo 1965 .0
Fig. 2. Low-altitude airborne magnetic map of the Rovaniemi (3612) map-sheet area . Total
intensity in greytone presentation (IGRF 1965) .

kalovaaran kvartsiitit, ovat koholla ymparistostaan . Pohjoisosan graniitit ja mig-
matiitit muodostavat samaten kulutusta ja rapautumista suhteellisen hyvin kesta-
vina yhtenaisen vaara-alueen . Pohjoisosassa paljastumat ovat ehkapa yksipuoli-
semman litologiansa vuoksi jakautuneet tasaisemmin kuin liuskealueella ja
vedenkoskemattomia huippuja on ollut useita (Nenonen ym . 1994) .

Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 0 0 0 , lehti 3612
Rovaniemen kartta-alueen kalliopera

3460

AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET
Rovaniemen aluetta tutkittiin Suomen geologisen yleiskartoituksen aikana

vuosisadan vaihteessa . I : 400 000-mittakaavainen kallioperakartta painettiin
vuonna 1910 . Kallioperan paapiirteet ilmenevat jo tasty kartasta ja sen seli-
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Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehti 3612
Vesa Perttunen, Eero Hanski, Jukka Vkknknen, Pasi Eilu ja Markku Lappalainen

Kuva 3 . Rovaniemen (3612) kallioperakartta, johon on merkitty kemiallisten analyysien
(Taulukot 2-3 :1-38), valokuvien (5-19 ; 29-31) ja ikamaarityspisteen ((D, 1770 Ma) sijainti .
Fig. 3. Geological map of the Rovaniemi (3612) map-sheet area . Numbers refer to chemical
analyses (Tables 2-3 :1-38), photos (Figs. 5-19 ; 29-31) and radiometric dating (0, 1770 Ma)
sites .

tyksista (Hackman 1910, 1914, 1918) . Rovaniemen seutua on aikaisemmin
kuvattu myos Hausenin (1936) Perapohjan aluetta kasittelevassa tutkimuk-
sessa .

Ojakankaan (1964) Suomen jatulisia kvartsiitteja kasittelevaan tutkimukseen
kuului myos Ounasvaaran kvartsiittialue . Jarmo Lahtinen (Outokumpu Oy) laati
kartta-alueen etelaosasta yleispiirteisen geologisen kartan (Lahtinen 1974) .
Lauernia (1982) on kasitellyt kirjoituksessaan Keski-Lapin granitoidi- ja lius-
kekomplekseja seka niiden ikasuhteita .

GTK etsi Vikajarven alueella scheeliittia vuosina 1979-1980 . Vuosina 1980-
1982 suoritetut Rautaruukki Oy :n ja Lapin Malmin malmitutkimukset laajenivat
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Kuva 4 . Rovaniemen (3612) aerosahkoisen matalalentokartan harmaasavyesitys . Reaalikomponentti .
Fig. 4 . Low-altitude airborne electromagnetic map of the Rovaniemi (3612) map-sheet area, in-
phase component in greytone presentation .

Vikajarven alueelta Rovaniemen karttalehtialueen itaosaan . Talta ajalta on perai-
sin Egon Nordstromin opinnayte Olkkajarven ympariston kallioperasta ja kar-
siutumisilmioista (Nordstrom 1983) .

GTK aloitti v . 1984 Eero Hanskin johdolla Rovaniemen alueen itapuolella
Vikajdrven (3614) ja Vanttauskosken (3613) kartta-alueiden 1 : 100 000-kaa-
vaisen kallioperakartoituksen . Kartoitus ja siihen liittyva Pekka Salonsaaren
(1990) pro gradu -tutkielma ovat tuoneet runsaasti hyodyllista vertailuaineis-
toa Rovaniemen alueen tutkimuksiin . GTK :n rakennuskivihanke tutki kesalla
1994 Markku Raskin johdolla kallioalueita koko Rovaniemen maalaiskunnan
alueella .

Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehti 3612
Rovaniemen kartta-alueen kalliopera

3460
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Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000 , lehti 3612
Vesa Perttunen, Eero Hanski, Jukka Vaandnen, Pasi Eilu ja Markku Lappalainen

Kuva 5 . Kvartsiittia . Ounasvaaran muodostuma .
Fig . 5 . Quartzite. Ounasvaara Formation .
Ounasvaara, Juhannuskallio, 3612 07D . x = 7379,52 ; y = 3446,00 .
Kuva - photo Jukka Vaananen .

GEOLOGISET YLEISPIIRTEET
Kartta-alue jakautuu karkeasti kahteen, kallioperaltaan toisistaan poikkeavaan

osaan (kuva 1) . Alueen etelaosaa luonnehtivat kohtuullisen hyvin sailyneet lius-
keet ja pohjoisosaa puolestaan migmatiitit ja graniitit . Etelaosan liuskeet koos-
tuvat kvartsiiteista, osaksi kalkkipitoisista arkosiiteista, kiilleliuskeista ja
-gneisseista seka amfiboliiteista . Liuskeet on jaettu tassa tyossa litostrati-
grafisiin muodostumiin. Karttalehden pohjoisosan kalliopera kuuluu Hackmanin
(1918) nimeamaan graniittimassiiviin ja sita ymparoiviin reunavyohykkeisiin .
Reunavyohykkeet koostuvat kiillegneisseista ja suonigneisseista . Nykyaan gra-
niittimassiivia siihen sisaltyvine erilaisine kivilajeineen kutsutaan Keski-Lapin
graniittikompleksiksi .

Hackman (1918) erotti, tosin varauksin, vanhemmat kalevaiset vuorilajit nuo-
remmista jatulisista vuorilajeista . Han mainitsee mm . seuraavaa : "Alueella tava-
taan laajoilla alueilla vuorilajeja, jotka ulkomuodoltaan, petrografiselta luonteel-
taan ja esiintymistavoiltaan ovat hyvin samanlaisia kuin maan muissa osissa,
erittainkin Ita-Suomessa esiintyvat, Suomen geologien kalevaisiksi nimittamat
muodostumat" (Hackman 1918, s . 12) . Hackmanin Suomen geologisella yleis-
kartalla C6 Rovaniemen kartta-alueen (3612) kaikki liuskeet on luokiteltu kale-
vaisiksi .
Hackmanin mukaan (1918, s . 46) liuskealueen reunavyohykkeet edustavat

vahittaista muuttumista kalevaisista liuskeista graniitteihin . Myohemmin on
kuitenkin havaittu, etta tektoniikalla - ylikadntyneilla poimuilla, mahdol-
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Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehti 3612
Rovaniemen kartta-alueen kalliopera

Taulukko 1 . Rovaniemen karttalehden stratigrafinen jaottelu
Table 1 . Stratigraphy of the Rovaniemi map-sheet area .

KESKI-LAPIN GRANIITTIKOMPLEKSI

INTRUSIIVIKIVET

PALEOPROTEROTSOOISET PINTAKIVET

POYLIOJARVEN muodostuma

KORKIAVAARAN,
Mantyvaaran, Matkavaaran, Kiimajangan,
muodostumat

KALLIOVAARAN,
Ounasvaaran, Ison Olkkavaaran, Hotinvaaran
ja Oikaraisenvaaran muodostumat

graniitteja (1770 Ma),
migmatiittej a,
metasedimentti- ja vulkaniittilitodeemeja
(Hamaramaan vulkaanis-sedimentogeeninen
litodeemi)

diabaaseja,
gabroja,
graniittisia osueita ja
juonia

kiilleliuskeita ja -gneisseja ;
valikerroksina grafiitti- ja
kiisupitoisia liuskeita,
kalkkipitoisia liuskeita
ja amfiboliitteja .

arkosiitteja,
kalkkipitoisia arkosiitteja,
kiilleliuskeita ja -gneisseja,
amfiboliitteja (mafisia vulkaniitteja)

kvartsiitteja,
arkosiitteja,
arkoosigneisseja,
kiilleliuskeita ja -gneisseja

lisilla ylityonnoilla ja siirrostuksella - on merkittava rooli tally reuna-
vyohykkeella. Migmatiittialueen paleosomit ja litodeemiset yksikot eivat ole
mahdollisesti lainkaan rinnastettavissa liuskealueen kiviin ; joukossa saattaa
olla liuskeita vanhempia, jopa arkeeisiakin kivia (vrt . Hackman 1918 s. 47 ;
Lauerma 1982 s . 85-100) .

Matalalentoaineiston perusteella Rovaniemen alueen etelaosan liuskeet erottu-
vat anomaliakuvioinniltaan pohjoisosan migmatiiteista ja graniiteista (vrt . kuvat
1, 2 ja 4) ja ovat liitettavissa Perapohjan liuskealueeseen. Huomattavimmat
stratigrafiset yksikot ovat seurattavissa Kemin seudulta Rovaniemen alueen
kaakkoispuolelle ja edelleen Rovaniemen kartta-alueen kautta lanteen ja lounaa-
seen (Pohjoiskalottiprojekti 1987) . Stratigrafiselle tulkinnalle on haettu tukea
myos lahialueiden, Olkkajarven (Nordstrom 1983) ja Vikajarven (Salonsaari
1990) tutkimuksista .

Rovaniemen kartta-alueen stratigrafiset paayksikot ovat Keski-Lapin graniitti-
kompleksi ja paleoproterotsooiset pintakivet (ks . taulukko 1) . Keski-Lapin
graniittikompleksi on jaettavissa useisiin litodeemisiin alayksikoihin ja vastaa-
vasti paleoproterotsooiset liuskeet litostratigrafisiin muodostumiin (ks . NACSN
1983, Nystuen 1989) .
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Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : 100 000, lehti 3612
Vesa Perttunen, Eero Hanski, Jukka Vaandnen, Pasi Eilu ja Markku Lappalainen

Kuva 6. Kiillegneissia . Poyliojarven muodostuma . Kuva-ala noin 2 x 3 m2 .
Fig. 6. Mica gneiss . Poyliojarvi Formation . Picture covers c. 2 x 3 m 2 .
Poyliovaara, tieleikkaus - road cut, 3612 07 . x = 7376,7 ; y = 3442,3 .
Kuva - photo Reijo Lampela .

LITOSTRATIGRAFISET YKSIKOT

Poyliojarven muodostuma

Rovaniemen kartta-alueen stratigrafiassa on ylinna Poyliojarven muodostuma .
Sen jatkeet on Vikajarven alueella nimetty Vanttauskosken muodostumaksi (Sa-
lonsaari 1990) . Muodostumaa luonnehtivat peliittiset kivet . Sen alaosalle on
ominaista kalkkipitoisuus seka mustaliuske- ja kiisuliuskekerrokset . Siihen hit-
tyy magnetiittipitoista kiilleliusketta ja -gneissia, jotka erottuvat magneettisella
kartalla (kuva 2) . Kontakti alle jaaviin muodostumiin on vahittainen tai epamaa-
rainen . Poyliojarven muodostuman paksuutta ei poimutuksen takia tunneta, mutta
se lienee useita satoja metreja .

Leikkaus Korkiavaaran muodostuman arkosiiteista Poyliojarven muodostuman kiille-
liuskeisiin on nahtavissa Korkiavaaran pohjoisosan ja Marjavaaran (3612 07) valilla .
Korkiavaaran muodostuman kalkkisilikaatteja ja karbonaattia sisaltavien arko-
siittien ja amfiboliittien joukkoon ilmaantuu Korkiavaaran pohjoisreunalla kiil-
leliusketta ja mustaliuskekerros . Naiden jalkeen leikkauksessa vuorottelevat
pohjoiseen kiilleliuske, kalkkisilikaatteja sisaltava arkosiitti ja amfiboliitti .
Leikkaus vaihettuu lopulta nopeasti Marjavaaran etelareunalla kiisupitoiseksi
kiilleliuskeeksi ja edelleen kiilleliuskeeksi .

Poyliovaaran tieleikkauksessa (3612 07) kiillegneissi on harmaata ja raitaista .
Gneissi on lisaksi tiukasti poimuttunutta ja pystyhkon liuskeisuuden mukaisesti
rakoillutta (kuva 6) . Sen raekoko on 0,2-1 mm . Tyypillisesti gneissi koostuu
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A.
Kuva 7 . F 2 -poimutusta kerrallisessa granaatti-andalusiittigneississa . Poyliojarven
muodostuma . Tunnuslaatta 12 cm .
Fig. 7. F, folding in garnet-andalusite gneiss with graded bedding . Poyliojarvi Forma-
tion. Tag 12 cm .
Kuusikappale, 3612 11C . x = 7382,4 ; y = 3455,3 .
Kuva - photo Reijo Lampela .

kiilteista, kvartsista ja maasalvista . Kvartsi ja maasalvat muodostavat grano-
blastisen tekstuurin, ja kiilteet ovat vahvasti suuntautuneita . iotiitin ja musko-
viitin keskinainen maarasuhde vaihtelee huomattavasti . Toisaalta vaaleat, vaha-
kiilteiset, jopa arkoosiset kerrokset ovat tavallisia . Kiven suhteellisen suuri
kalsiumin maara ilmenee paikoin amfiboli-, klinopyrokseeni- ja epidoottipitoi-
suutena. Kapeita amfiboliittivalikerroksiakin esiintyy .
Poyliojarven muodostumaan sisaltyy myos olennaisena osana runsasalumiinisia

kiillegneisseja (ks . taulukko 2, nro 9) . Metamorfoosiaste nousee pohjoiseen kohti
Keski-Lapin graniittikompleksia . Runs asbiotiittisina kiillegneissit voivat olla var-
sin tummia ja pienirakeisia mutta paikoin karkearakeisia ja kyhmyisia sisaltami-
ensa porfyroblastiensa vuoksi . Tyypillisesti gneissit sisaltavat silminkin havaitta-
vaa granaattia . Metamorfoosiasteensa mukaan kiillegneissit sisaltavat lisaksi anda-
lusiittia, kyaniittia tai sillimaniittia (kuva 7) . Niissa voi olla runsaasti myos stauro-
liittia ja kordieriittia (kuva 8) . Granaattikiillegneissi muodostaa useita kymmenia
tai jopa muutamia satoja metreja paksuja kerroksia, joita voidaan seurata kilomet-
reja. Mahdollisesti kyseessa on kertautuminen poimutuksen vaikutuksesta . Eras
tallainen granaattikiillegneissi tulee esiin Poyliovaaran etelapuolella (3612 07)
Pahajangan liepeilla ja jatkuu Poyliorakan kautta Ruokonulkin ja Ruokojarven
(3612 10) kautta edelleen kaakkoon pain . Vastaavanlainen granaattikiillegneis-
sivyohyke alkaa Somosen kirkon (3612 10) tienoilta ja jatkuu Takavaaran, Palo-
maan ja Kojumaan kautta luoteeseen Piiruaavalle (3612 11) .

Poyliojarven muodostumassa on sulfidi- ja hiilipitoisten kerrosten (3612 04,
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Kuva 8 . Stauroliitti-granaattikiillegneissia. Poyliojarven muodostuma . Kolikon
lapimitta 18 mm .
Fig . 8 .

	

Staurolite-garnet-mica gneiss . Poyliojarvi Formation . Diameter of the
coin 18 mm .
181-JON-92 ; Poylionrakka, 3612 07D . x = 7375,1 ; y = 3445,8 .
Kuva - photo Jukka Vaananen .

07, 08, 10, 11) lisaksi varsin runsasmagnetiittisia kerroksia, jotka ilmenevat
selkeina magneettisina anomalioina geofysikaalisilla kartoilla . Poyliojarven
muodostuma on seurattavissa lanteen pain Sinetan (2634) karttalehden puolelle .
Geofysikaalisten karttojen perusteella muodostuman musta- ja kiisuliuskeita
voidaan seurata lanteen pain edelleen Tormasjarven (2631) kartta-alueen Marti-
mon muodostuman kivilajeihin saakka (vrt . Perttunen 1989) .

Korkiavaaran, Matkavaaran, Mantyvaaran ja Kiimajangan muodostumat

Korkiavaaran, Matkavaaran, Mantyvaaran ja Kiimajangan muodostumat ovat
varsin heterogeenisia . Paaasialliset kivilajit ovat arkosiitteja, joista huomattava
osa sisaltaa karbonaattia ja kalkkisilikaatteja . Arkosiitteihin liittyy massamaisia
tai kerroksellisia amfiboliitteja seka kiilleliuskeita . Kontaktit alla oleviin kvart-
siittivaltaisiin muodostumiin vaihettuvat nopeasti, kun was paalla oleviin muo-
dostumiin vahittain . Vikajarven kartta-alueella naita muodostumia vastaa lahinna
Hietaselan muodostuma ja mahdollisesti myos Sadinkivalon sarvivalkegneissi-
litodeemi (ks. Salonsaari 1990) . Korkiavaaran muodostuman jatkeet lanteen pain
tunnetaan nykyaan Sinetan (2634) karttalehden etelaosasta .

Korkiavaaran muodostuma sijaitsee Kalliovaaran ja Poyliojarven muodos-
tumien valissa kartta-alueen etelaosassa . Muodostuman tyyppialue Korkiavaaran
etelaosassa koostuu selvasti raitaisista arkosiiteista (vrt . taulukko 2, nro 19 ja 26) .
Arkosiitti on kerroksellisista ja hieno- tai pienirakeista . Puhtaammat tyypit ovat
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Kuva 9 . Kiillerikasta arkosiittia . Korkiavaaran muodostu-
ma. Tunnuslaatta 12 cm .
Fig . 9 . Mica-rich arkosite . Korkiavaara Formation . Tag
12 cm .
Kroopinpalo, 3612 07C . x = 7371,1 ; y = 3447,6 .
Kuva - photo Reijo Lampela .

useimmiten punertavia, mika johtuu kalimaasalvan runsaudesta . Korkiavaaran
laelta pohjoiseen arkosiitti muuttuu tummemmaksi ja sisaltaa biotiitin lisaksi
runsaasti karbonaattia ja kalkkisilikaatteja : sinivihreaa amfibolia, diopsidia,
epidoottia ja titaniittia . Arkosiitteihin liittyy kiilleliuskekerroksia seka vulkaa-
nista amfiboliittia (ks . taulukko 3 nro 30) . Muodostuman on arvioitu olevan
paksuudeltaan 100-400 m .

Korkiavaaran'muodostuman itaisella jatkeella Sapilasselassa seka Printtivaa-
ran-Salmivaaran antiformiselanteessa on havainnollisesti nahtavissa Korkiavaa-
ran muodostuman kerrosmateriaalin vaihtelu : useita kymmenia, jopa muutamia
satoja metreja paksut felsiset arkoosiittivaltaiset ja mafiset amfiboliittiset patjat
vuorottelevat (ks . taulukko 2:4, 3:33). Seka arkosiitti etta amfiboliitti ovat ker-
roksellisia. Arkosiitissa erottuu paikoin selkea kerroksellisuus, ja sen raekoko
vaihtelee pienirakeisesta keskirakeiseen ja jopa karkeaan (kuva 9) . Amfiboliitti
saattaa olla pyroklastista alkuperaa .

Peitteisesta Mantyvaaran muodostumasta on hyvin niukasti tietoa . Se tunne-
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Kuva 10 . Kerroksellista amfiboliittia . Korkiavaaran muodostuma . Tunnuslaatta
12 cm .
Fig . 10 . Layered amphibolite . Korkiavaara Formation . Tag 12 cm .
Kroopinpalo, 3612 07C . x = 7371,1 ; y = 3447,6 .
Kuva - photo Reijo Lampela .

taan lahinna Mantyvaaran raviradan etelapuolen rakoista (3612 05) seka Sieri-
jarven ja Kemijoen valisesta kairausprofiilista (3612 11). Mantyvaaran muodos-
tuma kiertyy Ounasvaaran muodostuman ymparille oletettavasti varsin yhtenai-
sena. Kontakti alla olevaan Ounasvaaran muodostumaan on vaihettuva . Rakka-
havaintojen perusteella Mantyvaaran muodostuma koostuu kalkkisilikaatteja ja
karbonaattia sisaltavasta arkosiitista ja amfiboliitista . Arkosiitit ovat ohutrai-
taisia ja hieno- tai pienirakeisia liuskeita . Raitaisuus johtuu felsisten ja mafisten
raitojen vaihtelusta . Arkosiitti koostuu paaosin vaihtelevista maarista maasalpia,
kvartsia, varitonta amfibolia, diopsidia ja biotiittia . Aksessorisina mineraaleina
tavataan saannollisesti titaniittia, apatiittia ja magnetiittia . Amfiboliittivali-
kerrokset ovat tummia seka massamaisia tai liuskeisia .

Matkavaaran muodostuma, joka on kerrostunut Ison Olkkavaaran muodostu-
man paalle, on harvojen paljastumiensa perusteella arvioituna hyvin heterogeeni-
nen . Vahva$ti poimuttuneessa muodostumassa vuorottelevat kalkkisilikaatteja
sisaltavat arkosiitit, kiilleliuskeet ja paikoin mahdollisesti mantelirakenteiset
massamaiset amfiboliitit . Muodostuman pohjoisosassa vuorottelevat punertavat,
ruskeaa granaattia (hydrogrossulaaria) sisaltavat arkosiitit ja massamaiset amfi-
boliitit . Arkosiitit ovat ohutkerroksisia . Amfiboliitit ovat mahdollisesti alunperin
olleet mafisia laavoja . Mantyvaaran muodostuman tapaan Matkavaarastakin
nayttavat puuttuvan Korkiavaaran muodostumalle ominaiset puhtaammat arkosii-
tit .

Hotinvaaran muodostuman paalle kerrostunut Kiimajangan muodostuma tunne-
taan vain eraiden tremoliittiliuskerakkojen seka Hotinvaaran lounaispuolen amfibo-
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Kuva 11 . Loivaa kerroksellisuutta kvartsiitissa . Kalliovaaran muodostuma .
Fig. 11. Gently dipping bedding in quartzite . Kalliovaara Formation .
Kalliovaara, 3612 04A . x = 7373,1 ; y = 3435,1 .
Kuva - photo Reijo Lampela .

liitti- ja kalkkisilikaatteja sisaltavien arkosiittipaljastumien perusteella . Muodostu-
man mittasuhteet ovat arvailujen varassa . Muodostuman jatkeet kartan itaosassa
Olkkajarven ymparistossa (3612 11) on piirretty itapuolisen Vikajarven (3614)
karttalehden tietojen perusteella . Tremoliittiliuske on ohutkerroksista, varsin vaale-
aa liusketta . Tremoliitin ohella se koostuu paaosin maasalvista, kvartsista ja biotiitis-
ta. Aksessorisina mineraaleina siina on paaasiassa titaniittia ja magnetiittia . Hotin-
vaaran lounaispuolen arkoosiin liittyy 1-3 m paksu kalsiittikerros . Kiimajangan
alueen lohkareiston perusteella muodostumaan liittyy myos kalkkikoyhempia ar-
kosiitteja ja kiilleliuskeita .

Kalliovaaran, Ounasvaaran, Ison Olkkavaaran, Oikaraisenvaaran ja
Hotinvaaran muodostumat

Kalliovaaran, Ounasvaaran, Ison Olkkavaaran, Oikaraisenvaaran ja Hotinvaa-
ran muodostumat on rinnastettu keskenaan stratigrafisesti Rovaniemen karttaleh-
tialueen alimmaksi yksikoksi . Ne muodostuvat paaosin kvartsiiteista, joihin liit-
tyy kiillegneisseja ja -liuskeita . Niiden kerrostumisalustaa ei alueella tunneta .
Kontaktit ylapuolisiin muodostumiin ovat vaihettuvia . Kvartsiitit muodostavat
vaihtelevasti paljastuneita antiformiselanteita. Ounasvaaran muodostuma on
etenkin itaosaltaan geofysiikkaan perustuen selkeapiirteisin . Sen sijaan muo-
dostuman lansiosan ja muiden muodostumien rajaamista vaikeuttavat loivat
kerroskaateet ja mahdollinen ylityontotektoniikka . Viereisella Vikajarven kartta-
alueella em . muodostumia vastaa Karhuvaaran muodostuma (Salonsaari 1990) ja
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Kuva 12 . Deformoitunutta kiilleliusketta kvartsiitin valikerroksena . Kalliovaaran
muodostuma . Poimuinterferenssi F,/F, . Vaakaleikkaus . Tunnuslaatta 12 cm .
Fig . 12 . Deformed interbed of mica schist in quartzite . Kalliovaara Formation .
F/F, fold interference pattern . Horisontal section. Tag 12 cm.
Kalliovaara, 3612 04A . x = 7373,1 ; y = 3435,1 .
Kuva - photo Reijo Lampela .

Kuva 13. Kerroksellisuutta kvartsiitissa . Ounasvaaran muodostuma .
Fig. 13 . edding in quartzite . Ounasvaara Formation .
Ounasvaara, 3612 07D . x = 7379,5 ; y = 3445,9 .
Kuva - photo Reijo Lampela .
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eteIampana Perapohjan alnee lla jLit uIinen KivaIon muodostuma (Perttunen 1991 ) .
Kalliovaaran muodostuma kattaa huomattavan osan kartta-alueen etelaosasta .

mutta se on paljastunut suhteellisen huonosti . Muodostuman paksuutta on
vaikea arvioida, mutta se Hence useita satoja metrcja . Muodostuman koostumus
vaihtelee ortokvartsiitista arkosiittiin ja scrisiittikvartsiittiin . Siina on myos
kiilleliuskekerroksia . Vaikka deformaatio on vahvaa . oval primaaripiirteet .
kuten suora- ja ristikerroksellisuus seka min . blastoklastisuus . paikoin havait-
tavissa suhteellisen alhaisen metamorfoosiastcen vuoksi . Toisaalta deformaatio
ilmenee kiilteita sisaltavien kerrosten intensiivisenii poimuttumisena (kuva 12) .
Ounasvaaran muodostuma on keskeisiltii osiltaan, Juhannuskallion . Keski-

rakan ja Isonrakan ticnoilta seka Korkalovaaran laelta, hyvin paljastunut . K\ art-
shot o\ Lit vahvasti uudelleenkiteytyneita ja liuskeisia . Graniitti- ja pegmatiitti-
juonet mat yleisia varsinkin Korkalovaaran alueella . lastoklastisuutta ei ole
j5ljellii, mutta primaarirakenteisiin viittaavia piirteita on nahtiivissa monin pai-
koin . Suorakerroksellisuus on tyypillista . Puhtaammissa, runsaasti kvartsia sisiil-
tavissa kvartsiittit_yypeissa erottuu suhteellisen paksuja, massamaisia kerroksia .
joiden s ahvuus on muutamia tai useita kymmeniii sentteja . Sensijaan epiipuhtaat
osat oval ohutkerroksisia . Mm . Keskirakan alueella on myos epiivarmoja ristiker-
roshavaintoja . Huolimatta potmutuksen aiheuttamasta mahdollisesta kertautumi-
sesta muodostuman paksuus on useita satoja metreja . Ojakangas ( 1964) arvioi
sell o1e\aii 11 . 900 in .
Ounasvaaran muodostuman kvartsiiteissa on todettu olevan avointa, loiva-

akselista poimutusta ja kiillerikkaissa kerroksissa vastaavasti varsin tiukkaa
poimutusta. Suora, jyrkkakaateinen kerroksellisuus ja liuskeisuus mat tyypillisiii
Ounasvaaran alueella . Korkalovaarassa (3612 08A) kaateet ovat loivemmin ete-
laan . ja siella tiukat, etelaan kaatuvat poimut ovat yleisia .
Ounasvaaran muodostuman kvartsiitit oval yleensii saalean harmaita . ja rae-

koko on noin 2 mm tai vahemman . Koostumus vaihtelee ortokvartsiitista serisiit-
tikvartsiittiin ja -liuskeeseen sekii toisaalta arkosiittiin . Puhtaimmat tyypit
sisaltiiviit kvartsin ohella vain muutamia prosentteja muskoviittia ja detritaalisia
mineraaleja . kuten turmaliinia . Epapuhtaimmissa kvartsiiteissa on scrisiitin ja
muskoviitin ohella vaihtelevia miiiiri5 biotiittia, kordieriittia ja varitonta amfibo-
lia tai muita kalkkisilikaatteja . Serisiittiliuskevalikerrokset mat tavallisia . Vih-
rciden kerrosten analysoitu kiille on useimmiten muskoviittia, joskus myos Iuk-
siittia (Lappalainen 1995) . Siirryttaessa Ounasvaaran laelta rinnetta etelaan tai
pohjoiseen - muodostuman ylaosaan	 kvartsiitin joukkoon ilmaantuu kiille-
gneissivalikerr•oksia. Muodostuman pohjoisreunalla Kestinvaarassa (3612 08)
seka Oinaanvaaran ja Mantyvaaran (3612 05) pohjoispuolella tavataan kvartsii-
tissa kiillegneissin ohella varsin puhtaita ortokvartsiittikerroksia .

Ison Olkkavaaran muodostunia on paikallisesti hyvin paljastunut . mutta pal-
jastumat oval jakautuneet epiitasaisesti . Isosta Olkkavaarasta Pikku Olkkavaaran
kautta Hakinvaaraan ja Matkavaaraan kiertyvii muodostuma on korkean me-
tamorfoosiasteensa vuoksi crittain vahvasti uudelleenkiteytynyt . ja siina tavataan
runsaasti raniittia seka pegmatiatia - all
muodostuman kvartsiitit mat liuskeisiaja sariltaiin harmaita, lievasti punertavia
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Kuva 14. Vihrea kiilleraita arkosiitissa . Oikaraisenvaaran muodostuma . Tun-
nuslevy 12 cm .
Fig . 14 . A green, mica-rich band in arkosite . Oikaraisenvaara Formation. Tag 12 cm .
Oikaraisenvaara, 3612 1OD . x = 7375,8 ; y = 3457,6 .
Kuva - photo Reijo Lampela .

tai vihertavia ja raekooltaan pieni- tai keskirakeisia. Ounasvaaran muodostuman
tapaan koostumus vaihtelee varsin puhtaista kvartsiiteista serisiittikvartsiittiin ja
arkosiittiin . Epapuhtauksina on lahinna maasalpia ja kiilteita, mutta myos kalk-
kisilikaatteja . Kiillegneissivalikerrokset ovat yleisia, jolloin maasalvan maara
kivessa on lisaantynyt .

Oikaraisenvaaran muodostuma on kartta-alueella paljastunut varsin suppealla
alalla. Muodostumaa leimaa epapuhtaus. Ohutkerroksisuus ja laminaariset raken-
nepiirteet ovat ominaisia Oikaraisenvaaran laajimmin paljastuneille lakiosille .
Massamaisia, kvartsirikkaita tyyppeja sisaltavia kvartsiittirakkoja ja paljastumia
tunnetaan vaaran lounaisreunalla. Liuskeisuus on yleensa jyrkkaasentoista .
Muodostuma koostuu paaosin arkoosikvartsiitista ja arkosiitista, jossa kiille- ja
kalkkisilikaattipitoisuus vaihtelevat . Koostumuksen vaihtelu ilmenee kerrosten
vaihtelevina varisavyina seka raitaisuuden mukaisena eri asteisena rapautumi-
sena. Paikoin tavataan myos ohuita, vihreita kiilleraitoja (kuva 14) .
Hotinvaaran muodostuma tunnetaan suhteellisen huonosti . Loivan asentonsa ja

herkan rapautuvuutensa takia se on paljastunut huonosti. Hotinvaaran lansireu-
nan paljastumien ja rakkojen seka muiden paljastumien perusteella muodostuma
on paaosin variltaan harmaata serisiittikvartsiittia tai arkoosikvartsiittia, johon
liittyy vihertavia, karsimineraaleja sisaltavia valikerroksia . Vihreita kiilleraitoja
ja varsin puhtaita kvartsiittilohkareita on myos tavattu . Muodostuman ylin osa
on kiillegneissia . Hotinvaaran muodostumaa leimaa vahva deformaatio, joka
nakyy mm . voimakkaana liuskeisuutena .
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KESKI-LAPIN GRANIITTIKOMPLEKSIN KIVET

Yleista

Rovaniemen kartta-alueen pohjoisosaa hallitsevat migmatiitit eli seoskivet ja
graniitit kuuluvat Keski-Lapin graniittikompleksiin . Kompleksiin Iiittyy myos
"juurettomia" pintakiviyksikoita . Niista merkittavin . Hamaramaan vulkaanis-se-
dimentogeeninen litodeemi, on laajuudeltaan yli 10 km' Kompleksin suurpiir-
teinen rajaus on suhteellisen yksinkertaista, silly se on kokonaisuutena hyvin
paljastunut . Toisaalta kompleksin sisaiset rakenteet ovat yksityiskohdissaan
sekavia ja varsin tulkinnanvaraisia .

Migmatiitit
Kartan migmatiittialueeseen luetaan ne kivet, joissa neosomin maara on

huomattava . Kartalla on erotettu kaksi erityyppista migmatiittiryhmaa . Arviolta
alle puolet graniittista neosomia sisaltavien migmatiittien rakenteet vaihtelevat,
kun taas yli 50 % neosomia sisaltava migmatiitti on paaosin nehuliittista tai
schlierenrakenteista .

Kartan lansireunan ita-Iansisuuntaiset yhtenaisina jatkuvat liuskemuodostu-
mat, migmatiittivyohykkeet ja pohjoisimpana graniitti korostavat metamor-
foosiasteen ja migmatisaation vahittaista voimistumista pohjoiseen pain . Kehitys
ei kuitenkaan yksityiskohdissaan ole ollut nain selkea, kuten esim . kartan koil-
lisosasta voidaan paatella .

Paikallisesti migmatiittien jako on ollut tulkinnanvaraista . Kaytannon ongel-
mista mainittakoon esimerkkina, etta yksittaisen paljastuman neosomin ja uudel-
leenkiteytyneen paleosomin vaaleiden kerrosten erottaminen on vaikeaa, joskus
jopa mahdotonta. Toisaalta myos kiillegneissien ja migmatiittien rajaaminen on
tulkinnanvaraista, sill ii kiillegneissien migmatisaatio lisaantyy yleensa vahitel-
len pohjoiseen mentaessa .

Mellavaaran ja Rovaniemen kaatopaikan valisen tien molemmin puolin (3612 05)
on mahdollista seurata kiilleliuskeiden vaihettumista migmatiitiksi . Alkupe-
rainen kiilleliuske on vahvasti uudelleenkiteytynyt gneissiksi, jonka raekoko
kasvaa pohjoiseen kohti migmatiitin kontaktivyohykettii . Lisaksi gneissiin
ilmaantuu epaselvia konformeja leukosomijuonia (< 10 %~) . Nayttaa silty, etta
kiilleliuskeet vaihettuvat varsinaisiksi migmatiiteiksi lopulta varsin nopeasti
kymmenien tai muutanian sadan metrin matkalla, joskin yhtenaisesti paljastu-
nut leikkaus puuttuu . Migmatiitin tunnistettavissa olevat paleosomit ovat paa-
osin kiillegneissia ja amfiboliittia . Myos arkosiittisia, kvartsiittisia ja karsi-
kivipaleosomeja on havaittu, mutta niiden rinnastaminen etelaosan liuskealueen
vastaavan koostumuksisiin kiviin on kyseenalaista . Kontaktivyohykkeessa tava-
taan paikoin homogeenista . paikoin porfyyrista graniittia, jonka suhde migmatiit-
teihin ei ole selkea . Graniitti on mahdollisesti Maunun Matin tyyppista gra-
niittia (ks . s . 27) . Myos Rovaniemen lentokentan etelapuoliset kallioalueet
(3612 08) leikkauksineen tarjoavat erinomaisia kohteita migmatisaation tarkas-
teluun . Selkeita migmatiittityyppeja (Mehnert 1971) voidaan erottaa vain har-
voin, joskin mm . schlieren- ja schollenrakennetta seka nebuliittista rakennetta on
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Kuva 15. Schlierenrakenteista migmatiittia . Levy 20 x 30 cm .
Fig. 15 . Migmatite with schlieren structure . Plate 20 x 30 cm.
Rovaniemen lentokentta - Rovaniemi Airport, Keminkorkia, 3612 08D . x =
7385,6 ; y = 3448,2 .
Kuva - photo Reijo Lampela .

havaittu (ks . kuva 15) . Em. kontaktivyohykkeen rakenteet viittaavat korkean
asteen metamorfoosiin ja vahvaan deformaatioon . Liuskeiden ja migmatiittien
valinen kontakti on luonteeltaan tektoninen ; mahdollisesti kyseessa on ylityonto-
vyohyke .

Nebuliittiset rakenteet ja schlierenrakenteet ovat tyypillisia kartta-alueen poh-
jois- ja koillisosan migmatiiteille . Taman migmatiittiryhman kivia on Ounasjoen
molemmin puolin Kauro-, Varjakka- ja Nuuksvaaran alueilla (3612 06) . Laaja-
alaiset, punertavat paljastumat ovat kokonaisuutena homogeenisia ja graniitti-
maisia. Myos paljastumien terassimainen laattarakoilu korostaa kiven graniit-
timaisuutta. Nebuliittinen migmatiitti on yksityiskohdissaan kuitenkin epaho-
mogeenista. Yleensa migmatiitin komponentit ovat sulautuneet niin taydellisesti,
etta alkuperaisesta paleosomista on jaljella yleensa vain epamaaraisia jaanteita .
Migmatiittien rakenne on juovikasta tai laiskaista, mika johtuu vaaleiden ja
runsasbiotiittisten osuuksien vuorottelusta . Pegmatiittijuonet ovat yleisia . Pai-
koin voidaan havaita epaselvia metasedimentti- ja amfiboliittisulkeumia seka
paremmin sailyneita gneissijaanteita, joiden homogeenisuus viittaa mahdollisesti
graniittiseen alkuperaan .

Porfyyriset graniitit
Porfyyrisia graniitteja tavataan pohjoisella migmatiittialueella vaihtelevan

kokoisina intruusioina . Taman ryhman graniitit ovat tyypillisesti keski- tai
karkearakeisia . Paikoin ne ovat selvasti suuntautuneita .
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Kuva 16. Porfyyrista graniittia . Mittajana 5 cm .
Fig. 16 . Porphyritic granite . Scale bar 5 cm .
Terva-aapa, 3612 12A . x = 7392,6; y = 3453,1 .
Kuva - photo Reijo Lampela .

Porfyyrisen graniitin paamineraalit ovat kalimaasalpa, kvartsi, plagioklaasi
ja biotiitti . Aksessoriset mineraalit ovat paaosin magnetiitti ja titaniitti . Por-
fyyrisen graniitin tekstuuri vaihtelee jossain maarin, mutta hypidiomorfis-gra-
nulaariset piirteet ovat tyypillisia (kuva 16) . Porfyyrinen graniitti voi olla
paikallisesti deformoitunuttakin . Maasalpahajarakeet ovat yleensa muutamia
sentteja lapimitaltaan . Ne ovat paaosin vierasmuotoista tai polkkymaista kali-
maasalpaa mutta myos plagioklaasiakin . Omamuotoiset tai pyoristyneet plagio-
klaasisulkeumat ovat tyypillisia kalimaasalparakeille . Graniitti on variltaan
yleensa punertavaa .

Porfyyrisen graniitin paljastuneet osat nakyvat selvina anomalioina mm .
aerogeofysikaalisilla totaalisateilykartoilla. Graniitin aksessoriset mineraalit,
kuten titaniitti ja zirkoni, sisaltavat radioaktiivisia alkuaineita uraania ja to-
riumia. Pohjavesien liuottava vaikutus siirrosten rikkomaan porfyyriseen graniit-
tiin ilmenee mm. lentoaseman ympariston lahdevesien kohonneina radonpitoi-
suuksina (900 q/1, U. Vaisasen kirjallinen tiedonanto 1993) .

Maunun Matin-Olkka-Toramoselan graniittimassiivi on keskeinen Rovanie-
men alueella. Se on suhteellisen hyvin paljastunut, ja se on geofysikaalisten
ominaisuuksiensa perusteella suhteellisen hyvin rajattavissa myos paljastu-
mattomilta osiltaan. Se erottuu positiivisena anomaliana aeromagneettisella
matalalentokartalla (vrt . kuvat 1 ja 2) . Graniitti on ilmeisesti migmatisaatiota
nuorempi, silly siina on havaittu migmatiittisulkeumia ja -jaanteita .

Liuskealueen ja migmatiittien kontaktivyohykkeessa Maunun Matin-Olkka-
Toramoselan graniitilla on tektoninen kontrolli . Kalimaasalpahajarakeet ovat
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intruusion kontaktissa asettuneet suurin piirtein ympariston liuskeisuuden suun-
taisesti . Ilmio viittaa mobiiliin graniittimassaan kohdistuneeseen puristukseen .
Tasty graniitin titaniitti ja kaksi zirkonifraktiota antoivat yhdistettyna iaksi 1770
± 8 Ma (Lauerma 1982 s . 94) . Naytteenottopaikka on merkitty kuvaan 3 . Nd-
isotooppimaaritysten mukaan graniitti on syntynyt materiaalista, jossa on ilmei-
sesti mukana arkeeista ainesta (Huhma 1986) .

Muut granitoidit

Rovaniemen alueen luoteisosassa, Nuuksvaaran itarinteella, on granodioriittia
laaja-alaisina sulkeumina migmatiittiymparistossa (3612 06) . Variltaan harmaa
granodioriitti on jossain maarin suuntautunutta, ja siina on porfyyrisia piirteita .
Sen kontaktit ymparistoon ovat teravat . Granitoidisulkeumia on havaittu myos
mm . Vennivaaran alueella (3612 05) .

Hamaramaan vulkaanis-sedimentogeeninen litodeemi

Kartta-alueella Keski-Lapin graniittikompleksissa on joitakin merkittavia lito-
deemisia pintakiviyksikoita . Huomattavin niista on kartta-alueen koillisosassa .
Se on nimetty Hamaramaan vulkaanis-sedimentogeeniseksi litodeemiksi . Sc
koostuu vulkaanis-sedimentogeenisesta amfiboliitti-arkoosigneissista ja sedi-
menttisesta kiillegneissista, joiden keskinainen kontakti on havaittu Sorto-
vuomankankaalla (3612 12) . Rakenteellisesti kiillegneissi on amfiboliitti-arkoo-
signeissipatjan paalla . Yksikon kerrostumisalustaa ei tunneta . Kiillegneissi
muuntuu migmatiitiksi pohjoiseen pain . Hamaramaan vulkaanis-sedimenttinen
litodeemi jatkuu itaan ja lienee Koyryn amfiboliitti-kvartsimaasalpagneissili-
todeemin lantinen jatke (ks. Salonsaari 1990) . Litodeemin hajanaisia esiintymia
tavataan poikki koko karttalehden pohjoisosan .

Hamaramaan vulkaanis-sedimenttisen litodeemin amfiboliitti-arkoosipatjalle
on ominaista loiva-asentoisten felsisten ja mafisten kerrosten vuorottelu (kuva
17) . Mafiset kerrokset ovat hallitsevia . ja kerrospaksuus vaihtelee muutamasta
sentista metreihin . Mafiset kerrokset koostuvat paaosin plagioklaasista, sarvi-
valkkeesta, kvartsista ja biotiitista . Lisaksi niissa on kalimaasalpaa ja klino-
pyrokseenia . Felsisissa kerroksissa paamineraalit ovat kalimaasalpa, kvartsi, pla-
gioklaasi ja biotiitti . Kiillegneissipatja on kerroksellista, paikoin jopa epaselvas-
ti kerrallistakin . Paikoin on havaittu sillirnaniittia . Graniittiset juonet leikkaavat
Hamaramaan yksikkoa .

Hamaramaan vulkaanis-sedimentogeenisen litodeernin arkosiitit muistuttavat
Korkiavaaran muodostuman ja kiillegneissit Poyliojarven muodostuman kivila-
jeja. Amfiboliiteilla ei ole kuitenkaan geokemiallisia vastineita kartta-alueen
etelaosassa, vaan ne muistuttavat erailta osin Keski-Lapin ns . alalapponisia vul-
kaniitteja (vrt . Rasanen ym . 1989) .
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SYVAKIVET

Gabrot

Olkkajarven it arannalla Pullinkentan ja Kirvesniemen aIueella (3612 11 ) tava-
taan gabroiksi luokiteltuja massamaisia amfiboliitteja . Nama liittyvat intruu-
sioon, joka magnetiittipitoisena aiheuttaa vahvan positiivisen aeromagneettisen
anomalian. Rantakallioissa ja -rakoissa havaittu amfiboliitti on yleensa vahvasti
liuskeista, pienirakeista ja tummaa, mutta myos karkeampia ja vaaleampia
muunnoksia tavataan .

Granitoidit
Valtaosa kartta-alueen granitoideista liittyy Keski-Lapin graniittikompleksiin,

mutta liuskealueen sisallakin on siella taalla graniittiosueita, joista huomatta-
vimmat on merkitty geologiselle kartalle . Ne ovat yleensa raekooltaan vaihtele-
via tai tasarakeisia ja niihin liittyy pegmatiittia . Porfyyrista graniittia on myos
liuskealueella lahella migmatiittialuetta . Oletettavasti myos liuskealueen grani-
toidien synty liittyy Keski-Lapin graniittikompleksin kehitykseen .

JUONIKIVET

Mafiset juonet
Mafisten vulkaniittien ja diabaasien erottelu on osoittautunut ongelmallisek-

si . Maastohavaintojen ja aeromageettisten karttojen lisaksi on kaytetty hyvaksi
kemiallisia analyyseja . Vahvasti deformoituneita ja vaihtelevan paksuisia juo-
nia on tavattu kvartsiittiymparistdssa Kalliovaarasta (3612 04) ja Kursun-
kijarven itapuolelta (3612 07) seka Valajaskoskelta voimalaitosalueen kairauk-
sissa (3612 04) . Paljastumien ja aeromagneettisen kartan anomalioiden perus-
teella geologisen kartan lounaiskulmaukseen piirretty diabaasiparvi noudatte-
lee suurin piirtein F,-rakenteita ja on siis ollut paapoimutuksessa mukana .
Arviolta metrin paksuinen konformi diabaasiksi tulkittu amfiboliitti tunnetaan
myos mm . Juhannuskalliolta Ounasvaaralta (3612 07) .

Hotinvaaran ja Kiimajangan muodostuman valissa tavattu diabaasi on defor-
moitunut loiva-asentoiseksi amfiboliitiksi, jossa on mm . vahva lineaatio . Mag-
maattiset primaarirakenteet puuttuvat . Diabaasi koostuu paaosin plagioklaasista
ja sarvivalkkeesta, joiden lisaksi kivessa on paikoin uraliittiutunutta klinopyro-
kseenia ja joskus runsaastikin magnetiittia . Muut aksessoriset mineraalit ovat
paaasiassa titaniittia ja apatiittia . iotiittiutuminen ja epidoottiutuminen ovat
yleisia . Hotinvaaran pohjoiskarjen kohdalla diabaasiin on kehittynyt voimakkaan
sekundaarisen muuttumisen vy6hyke, johon liittyy andradiitti- ja kvartsi-karbo-
naattijuonia seka mm . kiisuuntumia (ks . s . 54) . Kvartsiittiin tunkeutunut dia-
baasijuoni on havaittu myos Vuolukanniemess i noin kilometri Kiimajangalta
koilliseen . Magneettisten anomalioiden perusteella diabaaseja on merkitty kar-
talle myos Hotinvaaran muodostuman paljastumattomille alueille .
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Kuva 17 . Vuorottelevia amfiboliitti- ja arkoosigneissikerroksia . Tunnuslaatta 12 cm .
Fig. 17. Alternating layers of amphibolite and arkose gc.eiss. Tag 12 cm .
Hamaramaa, 3612 12D. x = 7395,7; y = 3457,2 .
Kuva - photo Jukka Vaananen .

Felsiset juonet

Rovaniemen kartta-alueen liuskeissa on yleisesti graniitti- ja pegmatiitti-
juonia. Deformoitumisasteen ja leikkaussuhteiden perusteella juonet ovat mo-
nenikaisia . Graniittista sulaa on kehittynyt orogenian eri vaiheissa ja tunkeutunut
ymparoivan kallioperan rakoihin . Varsinaisia migmatiitteja on kasitelty Keski-
Lapin graniittikompleksin yhteydessa .

Ounasvaaran muodostumaan liittyy huomattavan paksuja (1-2 m), puhtaita,
valkoisia kvartsijuonia, joita on etenkin Keskirakan alueelta (kuva 18) .

Lamprofyyrit

Oman mielenkiintoisen ryhmansa muodostaa Marjavaarassa (3612 07) havaittu
kapeiden lamprofyyrijuonien parvi, joka leikkaa loivasti liuskeita (kuva 19) . Juo-
net koostuvat paaosin kvartsista, sulkeumien tayttamista maasalvista ja biotiitis-
ta. Aksessorisina mineraaleina on poikkeuksellisen runsaasti apatiittia ja kar-
bonaattia (vrt . taulukko 3, nro . 37) .

METASOMAATTISET KIVET

Karsikivet ja kordieriitti-antofylliittikivet ilmentavat kivilajien sekundaarista
muuttumista . Niita on tutkittu malmineralisaatioittensa vuoksi (ks . s . 54). Nord-
strom (1983) on pohtinut niiden syntya opinnaytteessaan . Toistaiseksi naita me-
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Kuva 18 . Paksu kvartsijuoni Ounasvaaran muodostuman kvartsiitissa .
Fig . 18 . Thick quartz vein in quartzite of the Ounasvaara Formation .
Keskirakka, Ounasvaara, 3612 08D . x = 7378,5 ; y = 3447,1 .
Kuva - photo Jukka Vaananen .

Kuva 19. Leikkaava lamprofyyrijuoni arkosiitissa . Tunnuslaatta 12 cm .
Fig. 19 . A crosscutting lamprophyre dyke in arkosite . Tag 12 cm.
Marjavaara, 3612 07 . x = 7375,1 ; y = 3440,7 .
Kuva - photo Reijo Lampela .
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Kuva 20. Kordieriitti-antofylliittikivi . Naytteen pituus 10 cm .
Fig . 20. Cordierite -anthophyllite rock . Length of sample 10 cm.
Kulus, 3614 02A . x = 7383,2 ; y = 3461,4 .
Kuva - photo Reijo Lampela .

tasomaattisia kivia tunnetaan Rovaniemen karttalehdella Olkkajarven ymparis-
tosta (3612 11), viereisella Vikajarven (3614) kartta-alueella (Nordstrom 1983)
seka etelapuolelta (2633 09) Hirvaan Hiidenkirnujen liepeilla (Harme ja Perttu-
nen 1971) . Metasomaattisia kivia ei ole rajattu pienuutensa vuoksi Rovaniemen
kallioperakarttaan, vaan merkitty symboleilla .

Nordstromin mukaan Olkkajarven alueen karsikivet ovat jaettavissa neljaan
paatyyppiin : diopsidi-, granaatti, tremoliitti- ja andradiittikarsiin . Kolme ensin
mainittua tyyppia liittyy etenkin kalkkipitoisiin sedimenttikerroksiin, joiden
vastineita Rovaniemen alueella on lahinna Kiimajangassa ja siihen rinnastetuissa
muodostumissa. Andradiittikarsi on kehittynyt sekundaarisesti muuttuneen dia-
baasin rakoiluverkostoon, ja sita nimitetaan tassa yhteydessa andradiittikiveksi .
Rovaniemen alueen geologisella kartalla juonimaisesti esiintyva andradiittikivi
sijoittuu Hotinvaaran pohjoispuolen diabaasia leikkaavaan siirrosvyohykkee-
seen, ja se on merkitty granaatin symbolilla .

Kordieriitti-antofylliittikivia ja niita vastaavia metasomatiitteja tavataan epa-
maaraisina osueina kiillegneisseissa Kuusikappaleen pohjoisreunalla ja Ison
Olkkavaaran itaosassa . Niita on myos mm . kiillegneisseina Hotinvaaran lounais-
puolella ja kookkaina paikallisina lohkareina Olkkajarven Ulkulahdessa . Viher-
tavat tai ruskehtavat, saloiset amfibolikasaumat ovat ominaisia kordieriitti-anto-
fylliittikiville . Niiden mineraalikoostumus vaihtelee melkoisesti kiven kemismin
mukaan. Kuusikappaleen metasomatiitti on granaattirikas (kuva 7, taulukko
3 :36). Kordieriitti-antofylliittikiviin liittyy Nordstromin mukaan paikoin kupa-
rikiisua ja GTK :n uusimpien tutkimusten mukaan myos kultaa . Syyna metaso-
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maattisten kivien syntyyn pidetaan graniittien ja alueellisen metamorfoosin
aiheuttamia prosesseja (ks . Nordstrom 1983) . Kordieriitti-antofylliittikivia tai
kordieriitti-gedriittikivia ei pienuutensa vuoksi ole rajattu kartalle vaan merkitty
gedriitin tai antofylliitin symbolilla .

GEOKEMIA

Tata karttalehtityota varten teetettiin yhteensa 38 kokokivianalyysia XRF-
menetelmalla (PW1480) GTK :n Espoon kemian laboratoriossa . Samoista nayt-
teista maaritetiin myos raudan hapetusaste (301 T) seka hiilen (81 IL) ja totaali-
veden maara (815L) . Lisaksi samassa laboratoriossa analysoitiin 17 naytteen
lantanidipitoisuudet ICP-MS-menetelmalla . Analyysinaytteiden sijoittuminen
Rovaniemen kallioperakartalle nakyy kuvasta 3 .

Sedimenttikivet

Sedimenttikivien paa- ja hivenalkuaineanalyysit on esitetty taulukossa 2 . Sii-
hen on koottu analyyseja Kalliovaaran, Ounasvaaran ja Oikaraisenvaaran muo-
dostumien orto-, serisiitti- ja arkoosikvartsiiteista (arkosiiteista), Korkiavaaran
muodostuman arkosiiteista seka POyliojarven muodostuman kiillegneisseista ja
yhdesta mustaliuskenaytteesta .

Analysoidut sedimenttikivet on luokiteltu alkalien perusteella siten, etta ku-
vaan 21 on omiksi kentikseen rajattu seuraavat kivilajityypit : kvartsiitit, seri-
siittikvartsiitit, K-rikkaat ja Na-rikkaat arkosiitit, kali- ja natronarkosiitit,
kiillegneissit seka mustaliuskeet . Arkosiitit on siis tyypitelty sen mukaan, kumpi
alkaleista on niissa vallitsevana (ks . kuva 21) . Toisaalta alkaliarkosiitin ja alka-
lirikkaan arkosiitin rajaksi on tassa kasittelyssa asetettu alkalien kokonaismaara
6,5 4 . Taman luokittelun mukaan kaikki Rovaniemen karttalehden alueelta ana-
lysoidut hiekkaiset sedimenttikivet, joita voidaan nimittaa alkaliarkosiiteiksi
(alkaleja > 6,5 %), sijoittuvat Korkiavaaran muodostumaan, kun tags alkali-
rikkaiksi arkosiiteiksi nimitetyt kivet esiintyvat kvartsiittien seurassa Kalliovaa-
ran, Ounasvaaran ja Oikaraisenvaaran muodostumissa .

Kuvaan 21 ja useimpiin muihin diagrammeihin on otettu mukaan myos yksi
arkosiittianalyysi Rovaniemen itapuoleiselta Vikajarven (3614) karttalehden
alueelta (KOyryn litodeemi : Salonsaari 1990) ja yksi kvartsiittianalyysi Rovanie-
men karttalehden etelapuoleiselta Inginkivalon (361 1) karttalehden alueelta
(Kalliovaaran muodostuma) . Lisaksi kuvaan on otettu Condien (1993) keskiar-
voanalyyseja arkeeisista ja proterotsooisista metasedimenteista ja granitoideista .

Alkalien keskinaiset suhteet vaihtelevat kiillegneisseissa suuresti, mutta val-
litsevana ovat kuitenkin natriumvaltaiset tyypit, jotka tassa suhteessa muistutta-
vat koostumukseltaan keskimaaraista prekambrista grauvakkaa . Vain yhdessa
naytteessa on K,O/Na,O min suuri, etta koostumus lahestyy keskimaaraista pre-
kambrista saviliusketta (kuva 21) .

Kuten kuvasta 21 ilmenee, alkalien maara on alkaliarkosiiteissa lahes vakio
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Kuva 21 . Rovaniemen karttalehtialueen sedimentti-
kivien K20/Na20-diagrammi . Prekambrisen savilius-
keen, garuvakan ja graniitin keskikoostumukset Con-
then (1993) mukaan .
Fig . 21 . K20 vs. No 20 diagram for sedimentary rocks
of the Rovaniemi map-sheet area . Average composi-
tions of Precambrian shale, greywacke and granite
from Condie (1993) .
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Kuva 22. Rovaniemen karttalehtialueen sedimenttikivien A1 20 3/Si0 2-diagrammi (A) ja Zr/Si0 2 -
diagrammi ( ) . Symbolit ovat kuten kuvassa 21 .
Fig. 22. A1 20 3 vs . Si0 2 (A) and Zr vs . Si0 2 ( ) diagrams of sedimentary rocks of the Rovaniemi
map-sheet area . Symbols as in figure 21 .

(6,5-7,7 %) K 20/Na20-suhteen suuresta vaihtelusta huolimatta . Jos oletetaan
alkalien sitoutuneen kokonaan alkalimaasalpaan, voidaan laskea, etta kivien
alkalimaasalpapitoisuus on 42-51 painoprosenttia . Kuva 21 osoittaa, etta myos
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Taulukko 2 . Rovaniemen karttalehtialucen sedimenttikivien kemiallisia koostumuksia (jatkuu
seuraavalla aukcalla) .
Table 2 . Chemical compositions of seclimenlair rocks of the Roraaienti snap-sheet area (continues
on the nest hro pages) .
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alkaliarkosiittien alkalien maara on lahella keskimaaraista proterotsooisten tai
arkeeisten graniittien alkalien maaraii .
A1,O, vs . SiO, -diagrammissa (kuva 22A) on nakyvissa selvd negatiivinen

korrelaatio . mikii on tyypillista terrigeenisille sedimenttikiville ja johtuu pdd-
asiassa kvartsin laimentavasta vaikutuksesta . Kiillegneissien SiO,-pitoisuus on
pienempi kuin keskimaaraisessa prekambrisessa grauvakassa tai saviliuskeessa .
Kiillegneissit . joissa on vahiten A1,O 5:a, sisaltavat eniten magnesiumia, ja niiden
MgO-pitoisuus on yli 7 ek . Yksi analysoiduista natronarkosiiteista . jota voisi
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Sift
TiO,
AI,O,
Fc,O,
FeO
MnO
MgO
CaO
Na,O
K,O
P, 0,
CO,
H 0

72 .40
0.16
9 .79
0.76
0 .83
0 .06
4 .61
4 .94
0 .13
3 .48
0 .12
0 .82
1 .95

70 .20
0 .12

11 .50
0 .08
1 .20
0 .07
4 .72
4 .68
1 .13
4.37
0 .12
0.23
1 .13

73 .60
0.40
12 .70

1 .09
1 .81
0 .06
0 .28
1 .08
0 .83
6 .21
0 .06
0 .22
1 .05

74 .00

	

59 .00
0.39

	

0.77
13.00

	

19 .30
0.41

	

1 .44
1 .98

	

5 .23
0.04

	

0 .09
0.57

	

2 .74
1 .16

	

2 .64
2.54

	

3 .87
5 .11

	

2 .75
0.04

	

0 .26
0.00

	

0 .11
0.85

	

1 .22

58.50
0 .81
15 .80
0.42
7 .42
0.06
4.44

1 .04
2 .35
3 .35
0.15
1 .86
2 .44

52.20
0.98

25 .20
1.33
7 .59
0 .09
3 .75
0 .16
1.05
3.16
0 .07
0 .00
1 .84

Summa Sum 10 0.05 99.55 99 .39 100 .09 99.42 98 .73 97.42

Cr ppm 122 108 11 23 171 211 177
Ni 12 16 I 7 77 124 73
Sc 4 .99 2 .57 1 .22 0 .00 17 .50 19 .00 13 .60
Cu 0 0 0 29 9 95 0
S 0 0 6 66 21 4690 18
V 58 22 23 42 156 194 190
Zr 89 100 535 369 171 144 288
Y 19 .8 11 .3 64 .9 47 .9 21 .0 24 .0 25 .0
Sr 42 .2 93 .3 41 .6 105 426 155 38 .3

a 276 487 763 485 655 429 815
Rh 95 .4 104 247 168 111 132 152
As 0.00 0 .00 0.17 0 .00 0.00 0 .00 0.73
Zn 8 .16 11 .6 29 .9 58 .8 96 .5 135 124
Sb 0.00 0 .00 0.00 0 .41 0 .00 0 .00 0.00

I = K-rikas arkosiitti - K-rich arkosite R9/17.00-17 .15 Kuoharinvaara 7375 .40 3454 .81
2 = K-rikas arkosiitti

	

K-rich arkosite 108 .3-VJK-92 Oikaraisenvaara 7375 .90 3457 .59
3 = Kaliarkosiitti

	

K-arkosite 225 .1-JON-92 Korkiavaara 7373 .96 3441 .35
4 = Kaliarkosiitti

	

K-arkosite 39 .2-VJK-92 Salmis aura 7374 .06 3449 .38
5 = Kiillegneissi

	

Mica gneiss 197 .1-VJK-92 Kojumaa 7378 .40 3458 .19
6 = Kiillegneissi

	

Mica gneiss RIO/16 .50-16.65 Kuoharinvaara 7375 .74 3455 .22
7 = Kiillegneissi

	

Mica gneiss 153 .1-VJK-92

	

Kuusikappale 7382 .40 3455 .46
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Taulukko 2 . (jatkoa)
Table 2. (continued)

3 6

nimittaa myos karsiarkosiitiksi, sijoittuu tassa diagrammissa kiillegneissien ryh-
maan pienen SiO,_-pitoisuutensa takia . Tassa naytteessa, joka on Korkiavaaran
laelta, on melko runsaasti karbonaattia ja kalsiumsilikaatteja, mika osaltaan
selittaa sen poikkeavan aseman diagrammissa . Rovaniemen kartta-alueen kiille-
gneissit ovat verrattain rautapitoisia . Niiden keskimaarainen kokonaisrautaok-
sidipitoisuus on noin 8 %, mika ylittaa noin kahdella prosenttiyksikolla keski-
maaraisen prekambrisen grauvakan koostumuksen (ks . Condie 1993) .

Kvartsiiteissa ja alkaliarkosiiteissa on yleensa hyvin vahan kromia (< 20 ppm) .
Sen sijaan kalirikkaissa arkosiiteissa kromin maara voi olla jopa 100 ppm .

8 9 t0 11 12 13 14

SiO, °k
TiO,
AI,O,
Fe,O,
FeO
MnO
MgO
CaO
Na,O
K,O
P,O~
CO,
H,O ,

54.90
1 .07

20.20
2 .34

10 .40
0 .12
3 .07
0 .91
2 .00
2 .16
0 .46
0 .11
1 .94

56 .70
0 .70

17 .80
1 .15
7 .03
0.16
3 .34
2 .57
4.00
2.78
0.30
0 .07
1 .33

57.30
0 .68

15 .90
2 .27
4 .75
0 .06
4 .41
3 .39
4 .29
3 .16
0 .14
0 .49
1 .31

58 .40
0 .58

14 .90
0.47
4 .67
0.02
7 .38
3 .71
3 .22
2 .90
0.12
0.03

1 .52

91 .90
0.04
3.38
-0 .18
0.45
0 .01
0 .83
0 .83
0 .12
0 .87
0 .05
0 .08
0 .63

97 .70
0 .02
0 .64
0 .08
0 .50
0 .01
0 .05
0 .03
0.08
0.29
0 .01
0.00
0.13

92 .60
0.06
2 .94
0.59
0.16
0.02
0.09
0.50
0.80

1 .27
0 .03
0 .31
0 .15

Summa - Sum 99 .67 97.93 98 .15 97.91 99 .01 99.55 99 .52

Cr ppm 170 187 152 139 18 16 15
Ni 34 71 76 30 5 8 7
Sc 24.60 19 .10 20.60 11 .90 0 .00 0 .00 0.00
Cu 31 0 1 8 0 0 4 3
S 647 21 2650 10400 0 0 3740
V 219 163 142 109 20 6 6
Zr 148 169 156 146 49 44 78
Y 42.3 26 .7 16 .1 25 .3 7 .68 5 .64 6 .04
Sr 87 .1 204 53 49 8 .87 5 .05 19 .9

a 319 772 2 65 368 92.8 63 .5 214
Rb 107 125 108 73 .7 26 .6 5 .45 26 .8
As 0.76 0 .00 0.00 1 .48 0 .00 0 .00 4 .6-1
Zn 82 .9 82 .5 10 .8 13 .3 9 .99 9 .04 9 .13
Sb 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0 .00 0 .00

8 = Kiillegneissi - Mica gneiss 155 .1-VJK-92 Kuusikappale 7382 .35 3455 .48
9 = Kiillegneissi - Mica gneiss 183-JON-92 Poylionrakka 7374 .87 3446.>0
10 = Kiillegneissi - Mica gneiss R6/31 .10-31 .25

	

Suvantola 7376 .20 3455 .6)
1 I = Kiilleliuske - Mica schist R3113 .30-13 .40

	

Ruokojarvi 7370.86 3450.54
12 = Kvartsiitti - Quartzite 5.1-RJL-92

	

Juhannuskallio 7379 .54 3445 .92
13 = Kvartsiitti - Quartzite 202.1-JON-92

	

Kulmunkivaara 7370.42 3444.26
14 = Kvartsiitti

	

Quartzite 202.2-JON-92

	

Kulmunkivaara 7370.42 3444.20
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15

	

16 17

	

18

	

19 20

	

21

Kaikkein Cr-rikkaimpia ovat kuitenkin serisiittikvartsiitit . Analysoidussa seri-
siittikvartsiitissa Cr-pitoisuus on 295 ppm, mutta suurempiakin pitoisuuksia
todennakoisesti olisi havaittu, jos olisi analysoitu naytteita, joissa vihreaa kiil-
letta (fuksiitti) on runsaasti . Kiillegneisseissa on yleisesti melko paljon kromia
ja sen keskiarvo on 180 ppm. Ni-pitoisuus on hyvin pieni muissa metasedimen-
teissa paitsi kiillegneisseissa ja mustaliuskeessa . Kiillegneisseissa pitoisuus on
30-125 ppm . Analysoidussa mustaliuskeessa Ni on 235 ppm, mika on sopusoin-
nussa kiven suuren rikkipitoisuuden (2 Ye) kanssa .
Kuva 22 esittaa sedimenttikivien zirkoniumin jakautumista piidioksidin
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SiO, Y
TiO,
AI,O,
Fe,O,
FeO
Mn0
Mg0
CaO
Na,O
K,O
P,O,
CO,
C
H O

80.50
0 .10

10 .10
0 .19
0 .48
0 .01
1 .28
0 .38
1 .35
4 .83
0 .09
0.10

0.90

54.60
1 .02

12 .90
3 .23
1.47
0.04
2 .73
0.25
0 .45
8 .67
0 .09

11 .10
1 .17

74 .10
0 .30

14 .40
0 .49
1 .57
0 .02
3 .17
0 .34
3.27

1 .45
0.02
0.00

1 .49

79.80
0.17
10 .60
0 .41
1 .12
0.02
1 .49
1 .02
3 .37
1 .16
0 .01
0 .01

0 .93

59 .50
0 .65

15 .10
2 .96
2 .79
0 .06
2.29
8 .00
3 .60
2.94
0.15
1 .84

0.80

70.10
0 .21
16 .30
0.51
1 .64
0.04
0.54
3 .17
4 .69
2 .09
0 .06
0 .06

0 .47

76 .40
0 .38

14 .50
0.40
0.18
0 .01
0.67
0.13
0.15
5.22
0 . 1 1
0 .00

1 .89

Summa

	

Sum 100.33 97 .72 100.62 100 .12 100.68 99.87 100 .04

Cr ppm 61 148 47 32 151 19 295
Ni 11 235 21 17 61 12 10
Sc 0.00 24.30 2.66 0.00 13 .70 0.22 0 .00
Cu 0 103 0 0 0 5 0
S 0 19600 0 56 4 0 0
V 19 457 56 31 114 19 93
Zr 88 185 120 78 227 134 204
Y 10 .3 37 .9 8 .20 8 .98 27 .7 7 .97 11 .1
Sr 61 .4 27 .7 91 .2 68 .6 94 .5 283 10 .1

a 576 403 476 428 380 534 145
Rb 106 142 43 .6 50 .2 94 .0 86 .8 112
As 0 .00 0.84 0 .00 0 .81 0.00 0.00 0.77
Zn 10 .2 855 20 .0 42 .7 12 .7 51 .1 5 .79
Sh 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 .21 0.00

15 = Kvartsittti - Quartzite 108 .2-VJK-92 Oikaraisenvaara 7375 .90 3457 .59
16 = Mustaliuske

	

lack schist R4/19.05-19 .20 Ruokojarvi 7371.48 3450 .61
17 = Na-rikas arkosiitti

	

Na-rich arkosite R8/17.80-17 .85 Kuoharinvaara 7375 .56 3454.97
18 = Na-rikas arkosiitti - Na-rich arkosite 199-JON-92 Ounaskoski 7379 .45 3444.26
19 = Natronarkosiitti - Na-arkosite 212 .1-JON-92 Korkiavaara 7374 .53 3441 .06
20 = Natronarkosiitti

	

Na-arkosite 172 .1-JON-92 Kroopinpalo 7371 .18 3447 .63
21 = Serisiittikvartsiitti - Sericite quartzite 26.3-VJK-92 Isorakka 7378.04 3448 .62
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Kuva 23. Rovaniemen karttalehtialueen sedimenttikivien kondriittinormalisoituja
lantanidijakaumia . Mustavalkoinen nelio on Pikkulaen graniitti ; muut symbolit
samat kuin kuvassa 21 .
Fig . 23. Chondrite-normalized REE patterns of sedimentary rocks of the Rova-
niemi map-sheet area . The black-and-white square is granite from Pikkulaki ;
other symbols as in figure 21 .

funktiona . Terrigeenisille sedimenteille tyypillinen negatiivinen korrelaatio on
nakyvissa, mutta sita huonontaa kaliarkosiittien anomaalisen suuret Zr-pitoisuu-
det, jotka korkeimmillaan kasvavat y1i 500 ppm :n .

Uraanipitoisuudet ovat hyvin pienet kaikissa analysoiduissa orto- ja serisiitti-
kvartsiiteissa seka alkalirikkaissa arkosiiteissa . XRF-analyysit antavat tuloksek-
si < 1 ppm . Sen sijaan kiillegneisseissa seka kali- ja natronarkosiiteissa (lukuun
ottamatta Kroopinpalon Na-arkosiittia) uraani nousee havaitsemisrajan ylapuo-
lelle, ja sen pitoisuus on 1-6 ppm . Mustaliuskenayte muodostaa selvan poikkeuk-
sen, silly siina uraanipitoisuus kasvaa 17 ppm :aan .

Kuvassa 23 on esitetty sedimenttikivien kondriittinormalisoituja REE-jakau-
mat. Samaan kuvaan on piirretty myos Pikkulaen porfyyrisen graniitin (3612 12)
lantanidijakauma . Diagrammista ilmenee, kuinka Korkiavaaran natronarkosiitin
lantaniditaso on korkea (toiseksi ylin kayra) . Jakauman alkupaa laskee jyrkasti,
mutta loppupaa loivemmin. Jakauma on lahes identtinen em . graniitin jakauman
kanssa (lukuun ottamatta tuliumia) . Kaliarkosiittien lantanideja ei ole maaritetty,
mutta XRF-analyyseista voidaan paatella, etta naissa kivissa lantanideja on vie-
lakin enemman kuin Pikkulaen graniitissa .

Kiillegneissinayte (R6131,10-31,25) sijoittuu REE-diagrammissa graniitin ja
arkosiitin kayrien alapuolelle. Silly on hyvin samanlainen lantanidijakauma kuin
em. kivilajeilla . Tama kiillegneissi on seka REE-jakauman muodoltaan etta ta-
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Y
Kuva 24. Rovaniemen karttalehtialueen sedimenttikivien Ti0 2/Nb-diagrammi (A) ja Nb/Y-diag-
rammi ( ) . Graniittien kentat Pearcen ym . (1984) mukaan . Symbolit ovat kuten kuvassa 21 .
Fig . 24 . Ti02 vs . Nb (A) and Nb vs . Y diagrams ( ) of sedimentary rocks of the Rovaniemi map-
sheet area. Granite fields from Pearce et al . (1984) . Symbols as in figure 21 .

1000

soltaan hyvin lahella Condien (1993) esittamaa keskimaaraista varhaisprotero-
tsooista grauvakkaa. Kvartsiitit seka yksi natronarkosiitti (Kroopinpalon arko-
siitti) ovat REE-diagrammissa alimpana, mika johtuu kvartsin laimentavasta vai-
kutuksesta . Natronarkosiitissa on kaikista muista naytteista poiketen positiivinen
Eu-anomalia . Kyseisen kiven alhainen REE- ja varsinkin HREE-taso ovat sopu-
soinnussa myos suhteellisen pienten TiO 2 - ja Zr-pitoisuuksien kanssa . Ilmeisesti
analysoidussa naytteessa on hyvin vahan REE-pitoisia aksessorisia mineraaleja,
ja positiivinen Eu-anomalia samoin kuin korkea strontiumpitoisuus johtuvat
kiven suuresta plagioklaasin maarasta .

Kuvassa 24A on sedimenttikivien analyysit plotattu Nb vs . TiO 2 -diagrammiin .
Kahta naytetta lukuunottamatta kaikki analyysit muodostavat melko yhtenaisen
trendin, jossa kvartsiittiset kivet ovat lahella origoa ja kiilleliuskeet kauimpana
origosta. Talle trendille tai lahelle sita osuvat myos arkeeisten ja proterotsooisten
grauvakoiden ja saviliuskeiden seka arkeeisen TTG-sarjan kivilajien (tonaliitti-
trondhjemiitti-granodioriitti) keskiarvokoostumukset (Condie 1993) . Graniitit
sijoittuvat ko . trendilta hiukan ulommaksi, sen oikealle puolelle . Edella mainitut
kaksi selvasti poikkeavaa sedimenttianalyysia Rovaniemen alueelta ovat Korkia-
vaaran muodostuman kaliarkosiitit, joissa Nb-pitoisuudet ovat vahintaan kaksi
kertaa suuremmat kuin muissa alueen metasedimenteissa . Suuren Th-pitoisuuden
vuoksi kaliarkosiitit muodostavat samanlaisen poikkeaman paatrendista myos Th
vs . TiO 2 -diagrammissa (ei esitetty) .

onjour ja Dabard (1991) ovat kiinnittaneet huomiota Ti/Nb-suhteen kayttami-
seen klastisten terrigeenisten sedimenttien lahdealueen selvittelyssa . Heidan
mukaansa nama alkuaineet eivat fraktioidu rapautumisessa eivatka diageneetti-
sissa prosesseissakaan, joten niiden suhde indikoi lahdealueen koostumusta .
Kuvasta 24A voidaan paatella, etta Korkiavaaran muodostuman kaliarkosiiteissa
on huomattava komponentti sellaista detritaalista ainesta, joka on tullut kemial-
lisesti erilaisesta lahteesta kuin se aines, joka on tuottanut muut Rovaniemen
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karttalehden sedimenttikivet .
Kaliarkosiittien kemiallinen kokonaiskoostumus on hyvin lahella graniittista

koostumusta . Tama yhdessii tiettyjen hivenalkuaineiden, kuten REE :n, Nh :n,
Th :n ja Zr :n, suurten pitoisuuksien kanssa viittaa siihen, etta naiden metasedi-
menttien aines on suurelta osin peraisin ns . A-tyypin graniitista . A-tyyppiset
graniitit, joita kutsutaan myos anorogeenisiksi graniiteiksi, ovat tunkeutuneet
tyypillisesti tensionaalisessa ymparistossa joko orogeenisen sykkelin loppu-
vaiheessa (postorogeeniset granitoidit), mantereisissa repeamavyohykkeissa tai
valtameren altaissa (oceanic basins) . A-tyypin granitoidit ovat kemialliselta
koostumukseltaan tavallisesti kvartsisyeniiteja tai metalumiinisia tai peralkalisia
graniitteja . Tyypillisia kemiallisia ominaisuuksia ovat CaO :n ja AI,O, :n vahai-
syys, raudan runsaus magnesiumiin verrattuna, Na,O+K,O :n runsaus ja usein
myos korkea K,O/Na,O . Tyypillista on myos rikastuminen lantanideilla (REE) ja
korkean kenttavoimakkuuden alkuaineilla (high field strength elements) . kuten
Nb, Ta ja Zr (Whalen ym . 1987 ; Eby 1990) . Suurten Nb- ja Y-pitoisuuksiensa
takia A-tyypin graniitit osuvat Pearcen ym . (1984) tektonisissa diskriminointi-
diagrammeissa (Y vs . Nb ja Y+Nb vs . Rb) laatan sisaisten (within plate) grani-
toidien kenttaan, jonne sijoittuvat myos tutkittavien kaliarkosiittien koostumus-
pisteet (kuva 24 ) .

Seuraava kysymys onkin, missy ovat ne graniitit, jotka mahdollisesti syottivat
materiaalia kaliarkosiittien kerrostumiseksi . Perapohjan liuskejaksoa ita-kaakko-
suunnassa reunustavan arkeeisen graniittigneissialueen on ajateltu koostuyan
suurelta osin TTG-sarjan gneisseista . Naiden kivien koostumus on sellainen . ettai
niiden rapautumistuotteet luontevasti tuottavat kuvan 24A paatrendin (vrt . Con-
die 1993) . On viela epaselvaa, kuinka paljon arkeeisessa pohjakompleksissa ja
varsinkin Pudasjarven blokilla on nimenomaan A-tyypin graniitteja . Kuhnion
liuskejakson itapuolelta on kuvattu rapakivityyppisia, 2435 Ma :n ikaisia post-
orogeenisia kaligraniitteja (Luukkonen 1988), joissa on melko suuret REE- . Y-
ja Th-pitoisuudet, mutta valitettavasti niiden Nb-analyysejii ei ole julkaistu .
Toisaalta emme myoskaan tieda, onko Rovaniemen alueen kaliarkosiittien sedi-
menttiaines edes tullut Pudasjarven tai Kuhmon blokin suunnalta . Joka tapauk-
sessa taman sedimenttikiven epakypsa koostumus viittaa lyhyeen kuljetusmat-
kaan . Yhdesta kaliarkosiittipaljastumasta Korkiavaaran etelarinteesta on otettu
nayte detritaalisen zirkonin ikamaaritysta varten, mika antanee viitteita naiden
kivien aineksen iasta ja alkuperasta .

Amfiboliitit

Rovaniemen karttalehden alueelta analysoitiin yhteensa 14 amfiboliittinay-
tetta . Nama amfiboliitit ovat syntytavaltaan joko pinnallisia ekstrusiivikivia tai
puolipinnallisia juonikivia . Naytteet ovat peraisin alueen koillisosan Hamara-
maasta ja Tammilamminpalosta (3612 12), lehden itaosan Hotinvaarasta . Kii-
majangalta, Matkavaaralta, Tyhmajangalta (3612 11) ja Somosen kirkon luota
(3612 10) seka etelaosan Kroopinpalon alueelta (3612 07, 3612 10) . Korkia-
vaarasta (3612 07) ja Kalliovaaran pohjoispuolelta (3612 04) . Analyysitulokset
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FeO+Fe2O,+T iO,

40. MgO
Kuva 25 . Rovaniemen karttalehtialueen amfiboliitit
Jensenin kationidiagrammissa (A1 203 - FeO+Fe 20 3+Ti02
- MgO). Amfiboliittien ryhmittely tekstissa .
Fig. 25 . Jensen cation plots of amphibolites of the
Rovaniemi map-sheet area . For classification, see
text.

on esitetty taulukossa 3 .
Taulukoon 3 on otettu mukaan yksi analyysi kiillegneissien yhteydessa Kuusi-

kappaleessa (3612 11) esiintyvasta antofylliitti-granaattigneissista (152 .1-VJK-92),
mutta ko. analyysia ei ole sisallytetty jaljempana seuraavaan amfiboliittien ke-
mialliseen kasittelyyn . Syyna on se, etta tama kivi on metasomaattisesti voimak-
kaasti muuttunut . Kun suhteellisen suuret FeO-, MgO-, Ni- ja Cr-pitoisuudet
viittaavat siihen, etta kivi oli alunperin emaksinen magmakivi, alle yhden pro-
sentin laskeva CaO-pitoisuus osoittaa voimakasta kalsiumin uuttumista . Tama
yhdessa pienen alkalipitoisuuden kanssa on johtanut siihen, etta alumiini ei ole
sitoutunut maasalpaan vaan granaattiin ja Ca-amfibolin tilalla on antofylliitti .

Seuraavassa kasittelyssa amfiboliittiset kivet ryhmitellaan ensin paaalkuaineiden
perusteella, jonka jalkeen alajako tehdaan kayttamalla fosforia, titaania ja hivenal-
kuaineita Zr ja Nb. Lopuksi tarkastellaan viela nain saatujen tyyppien lantanidija-
kaumia. Jensenin kationidiagrammissa (A1 203 - FeO+Fe 20 3+TiO 2 - MgO; kuva 25)
amfiboliitit jakautuvat kolmeen paaryhmaan : I) kalkki-alkalinen tyyppi, II) Fe-
rikas tholeiitti, III) Mg- ja Fe-tholeiitin rajalle sijoittuva tyyppi . Tyyppi I sijoit-
tuu kalkki-alkalikenttaan ja tyypit II ja III tholeiittikenttaan myos AFM-dia-
grammissa (Na 2O+K20 - FeOtot - MgO). Raudan pitoisuuden erot ovat ratkaiseva
seikka edella esitetyn kolmijaon syntyyn . Fe-rikkaalla tholeiitissa on nimensa
mukaisesti hyvin suuri FeOtot-pitoisuus (15,5-18,5 %), kun taas kalkki-alkali-
sissa amfiboliiteissa on poikkeuksellisen vahan FeOtot (n . 8 %) . Kolmannella
ryhmalla raudan maara on naiden tyyppien valissa (FeOtot 11,0-14,5 %) . Fe-
rikkaiden tholeiittien sijoittumiseen Jensenin diagrammissa vaikuttaa lisaksi
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Taulukko 3 . Rovaniemen karttalehtialueen magmakivien kemiallisia koostumuksia .
Table 3. Chemical compositions of igneous rocks of the Rovaniemi map-sheet area .

niiden muita kivia pienemmat Al20 3-pitoisuudet. Magnesiumoksidi vaihtelee
melko paljon ja se on 3,6-7,5 % . Fe-rikkaat tholeiitit ovat tassa suhteessa kaik-
kein kehittyneimpia, silly niiden MgO-pitoisuus on alle 5 %, kun tags muilla
amfiboliiteilla MgO-pitoisuus ylittaa 5 % (kuva 26) .

Fe-rikas tholeiitti ja kalkki-alkalinen amfiboliitti muodostavat omat ryhmansa
useissa diagrammeissa, mutta Jensenin diagrammissa (kuva 25) keskimmaiseen
ryhmaan (III) kuuluvat amfiboliitit eivat kuitenkaan muodosta mitaan homogee-
nista kokonaisuutta, vaan tama ryhma on jaettavissa viela alatyyppeihin TiO 2 -,
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22 23 24 25 26 27 28 29 30

SiO, % 55.00 54.10 49.60 45.10 49.30 48 .10 48 .70 46.70 48.90
TiO 2 0 .55 0.54 2.83 3 .04 2.78 0.96 1 .00 1 .09 1 .62
A1 20 3 14 .70 14 .70 12.40 13.20 11 .80 14.40 14 .30 14.80 13 .90
Fe,0 3 2 .75 2.38 7 .95 9 .64 3 .82 1 .72 3 .03 2 .23 4.03
FeO 5.64 6.03 9 .94 9.86 12 .30 10 .50 9 .24 9.96 8 .79
MnO 0.14 0.19 0.19 0 .15 0.23 0.20 0 .18 0 .22 0.17
MgO 5.17 5 .68 4.69 5.02 3 .57 6.08 7 .51 6 .88 6.77
CaO 8.49 8.38 5 .47 7.35 8 .03 10.10 8 .76 9 .19 8 .86
Na,O 3.49 3 .86 4.99 4.68 2.32 2 .48 2 .58 2 .99 2 .22
K20 0.68 0.88 0 .31 0 .42 1 .05 0 .41 0 .31 0 .82 0.88
P 2O 5 0 .09 0.09 0.22 0 .23 0.25 0.07 0 .09 0 .12 0.15
CO 2 0.00 0.00 0 .01 0 .02 0.54 0.19 0 .10 0.00 0.03
H O o 1 .01 1 .21 1 .04 1 .11 1 .56 1 .60 1 .77 1 .44 1 .51

Summa
Sum

97.71 98 .04 99 .64 99.82 97.56 96 .81 97 .56 96.44 97 .82

Cr ppm 90 233 12 5 13 68 211 247 229
Ni 66 74 12 4 40 94 106 137 104
Sc 31 .80 35 .70 41 .50 46.20 39.70 47 .60 41 .90 43 .90 39 .10
Cu 58 0 461 54 275 189 78 89 97
S 6 10 1080 391 887 65 34 51 61
V 189 188 402 301 774 289 304 331 333
Zr 84 83 160 169 186 57 59 74 118
Y 16 .2 24 .0 38 .7 40 .8 36 .7 20 .3 25 .9 23 .2 33 .2
Sr 336 166 63 .4 103 181 142 103 150 118

a 161 78 .7 36 .4 49 .9 361 70 .8 36 .0 195 106
Rb 9 .22 28 .40 4.44 18.20 30 .6 9 .76 9 .73 19 .4 24 .7
As 0 .00 0.00 0.17 0 .00 0 .14 1 .13 0.00 0 .00 1 .48
Zn 78 .8 107 .0 35 .20 32 .6 206 .0 116 .0 100 .0 102 .0 64 .7
Sb 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00

22 = Amfiboliitti - Amphibolite 27-JTV-92 Hamaramaa 7394 .25 3457 .05
23 = Amfiboliitti - Amphibolite 148.4-JTV-92 Tammilamminpalo 7396 .23 3451 .45
24 = Amfiboliitti - Amphibolite 158.1-VJK-92 Kiimajanka 7382 .38 3456.86
25 = Amfiboliitti - Amphibolite 182.1-VJK-92 Hotinvaara 7381 .84 3457 .10
26 = Amfiboliitti - Amphibolite 230-JON-92 Korkiavaara 7373 .05 3441 .71
27 = Amfiboliitti - Amphibolite 1 10 .1-MJL-92 Tuomivaara 7374 .22 3434 .60
28 = Amfiboliitti - Amphibolite 117.1-RJL-92 Matkavaara 7381 .70 3450 .46
29 = Amfiboliitti - Amphibolite 173-JON-92 Kroopinpalo 7371 .20 3447 .75
30 = Amfiboliitti - Amphibolite 215-JON-92 Korkiavaara 7374 .55 3441 .23
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32

	

33

	

34

	

35

	

36

	

37

	

38

P,O_- ja hivenalkuainepitoisuuksien mukaan .
MgO vs . TiO, -diagrammissa (kuva 26A) Fe-rikkaissa tholeiiteissa on selvasti

eniten (n . 3 Ye) ja Fe-k6yhissb . kalkki-alkalisissa kivissa vahiten TiO, (n . 0 .5 %),
mika on sopusoinnussa raudan ja titaanin samanlaisen geokemiallisen kayttay-
tymisen kanssa . Loput ryhmaan III kuuluvat amfiboliitit jakautuvat alaryhmiin .
joissa TiO, :n pitoisuus on noin 1 '/( (lIla) tai 1,5 % (Ilib, c, d) . Ryhma Illa tulee
erityisen selvasti esille MgO vs . Zr -diagrammissa (kuva 26 ), jossa se poikkeaa
muista I1l :n ryhman j isenista poikkeuksellisen pienen Zr-pitoisuutensa takia .

4 3

SiO, %
TiO_
AI,O,
Fe,O,
FeO
Fe,O,
MnO
M,0
CaO
Na,O
K,O
P,O,
CO,
H,Otot

49 .40
1 .66

13 .70
3 .02
10 .50

0.17
5 .22
7 .34
4.70
0.36
0.13
0.17
1 .28

44 .20
1 .54

14 .80
4 .28
9 .55

0 .28
6 .98
9 .31
2 .85
0 .93
0 .20
0 .00
1 .92

46.70
1 .88

15 .10
6 .07
9.20

0.25
6.14
8 .12
3 .79
0.37
0.26
0.00

1 .40

48 .70
1 .41

13 .90
2 .02

11 .40

0.17
5 .99
7 .60

1 .44
0.22
0.28
0 .11
1 .70

45 .70
1 .45

15 .70
4 .39

10 .80

0 .20
5 .56
9 .08
2 .77
0 .28
0 .29
0 .01
1 .67

49 .10
1 .48

16 .90
2 .44

16 .60

0 .13
8 .33
0 .75
1.43
0 .25
0 .44
0 .08
1 .37

61 .50
1 .61

10 .40

7 .09
0 .11
2 .40
3 .63
0 .39
6 .29
1 .89

70 .20
0.44

15 .00
1 .52
1 .07

0 .04
0 .61
1.62
3 .83
5 .04
0 .17
0 .01
0 .47

Summa
Sum

97 .65 96.84 99.28 94.94 97 .90 99 .31 95 .31 100 .02

Cr ppm 10 93 142 61 61 139 38 15
Ni 85 183 126 53 50 70 28 6
Sc 23 .80 41 .40 40.80 37 .90 38 .90 33.40 14 .70 0 .00
Cu 386 35 81 115 48 12 51 9
S 2360 43 110 2090 598 55 3870 210
V 362 308 360 335 353 293 149 46
Zr 120 120 140 117 139 143 457 306
Y 23 .1 32 .8 35 .4 30 .5 35 .0 46 .3 36 .1 32 .1
Sr 311 154 149 234 309 21 .2 1130 249

a 51 .4 128 108 39 .6 54 .9 64 .5 16300 1110
Rh 3 .31 40 .2 5 .55 5 .09 5 .31 13 .5 178 221
As 0.22 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00
Zn 106 148 197 82 .7 138 117 108 39 .9
Sb 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0 .00

31 = Amfiboliitti Amphiholite R5/14 .0(1-14 .10 Ruokojarvi 7370 .76 3450.19
32 = Amfiboliitti Amphiholite 43 .1-VJK-92 Salmivaara 7373 .94 3449.34
33 = Amfiboliitti - Amphibolite 188.1-JON-92 Printtivaara 7375 .18 3447.95
34 = Amfiboliitti Amphiholite 1 19 .1-VJK-92 Kiimajanka 7375 .98 3459.95
35 = Amfiboliitti - Amphiholite 196-RJL-92 Tyhmajanka 7386 .81 3452.23
36 = Antof-gran-gncissi

	

Antoph-garnet gneiss 152 .I .VJK-92 Kuusikappale 7382 .43 3455.46
37 = Lamprofyyri

	

Larnprophsre 203.2-RJK-92 Marjavaara 7375 .18 3440.74
38 = Porfyyrinen graniitti- Porphpritic granite 102.1-JTV-92 Pikkulaki 7392 .60 3453.15
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Taulukko 4. Rovaniemen karttalehtialueen kivilajien lantanidianalyyseja .

Table 4. REE analyses of the rocks of the Rovaniemi map-sheet area .

Muissa ryhmissa zirkonium kayttaytyy samoin kuin titaanikin (vrt . kuvat 26A ja
26 ) . Fe-rikkaissa tholeiiteissa (II) on eniten zirkoniumia samoin kuin myos
monia muita hivenalkuaineita, kuten toriumia .

4

3

2

1

0

Kuva 26 . Rovaniemen karttalehtialueen amfiboliittien Ti 02/Mg0-diagrammi (A) ja Zr/MgO-dia-
grammi ( ) .
Fig. 26. Ti0 2 vs. MgO (A) and Zr vs. MgO ( ) diagrams of amphibolites of the Rovaniemi map-
sheet area .
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ppm 39 40 41 42 43 44 45 46 47

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

18 .4
42 .4
5 .34
23 .1
5 .65
1 .79
6 .82
1 .14
7 .17
1 .40
4 .55
0 .64
4.36
0.66

13 .8
30 .0
3 .89
16 .8
3 .94
1 .38
4 .64
0.90
5 .17
1 .16
3 .38
0 .45
2 .86
0 .42

6.76

17 .4
2 .57
12 .9
3 .81
1 .35
5.08
0.82
5.83
1 .14
3 .28
0.48
3 .17
0 .45

6 .14

15 .7
2 .22
10 .1
2 .68
1 .00
3 .50
0.61
3 .40
0.77
2.56
0.33
2.25
0.32

3.34

9 .05
1.34
6 .71
2 .27
0.90
2 .89
0 .61
3 .65
0 .81
2 .65
0.34
2.47
0 .31

12 .3
29 .6
3 .85
17 .7
4.94
1 .61
5 .28
0.84
5.18
1 .14
3 .40
0 .45
3 .06
0 .47

10 .3
25 .2
3 .48
17 .1
4 .13
1 .56
5.10
0.69
3.92
0.82
1 .99
0.24
1 .48
0 .22

14 .9
31 .7
4 .21
18 .1
4 .45
1 .48
5 .30
0.82
4.63
1 .05
2 .92
0.45
2 .85
0 .38

3 .98

10 .0
1 .38
6 .96
2 .41
0 .93
3 .47
0.60
4.00
0.85
2.45
0.39
2.37
0.33

39 = Amfiboliitti - Amphibolite 182 .1-VJK-92 Hotinvaara 7381.84 3457 .10

40 = Amfiboliitti - Amphibolite 119 .1-VJK-92 Kiimajanka 7375 .98 3459 .95

41 = Amfiboliitti - Amphibolite 215-JON-92 Korkiavaara 7374 .55 3441 .23

42 = Amfiboliitti - Amphibolite 173-JON-92 Kroopinpalo 7371 .20 3447 .75

43 = Amfiboliitti - Amphibolite 117.1-RJL-92 Matkavaara 7381 .70 3450 .46

44 = Amfiboliitti - Amphibolite 188.1-JON-92 Printtivaara 7375 .18 3447 .95

45 = Amfiboliitti - Amphibolite R5/14 .00-14 .10 Ruokojarvi 7370.76 3450 .19

46 = Amfiboliitti - Amphibolite 43 .1-VJK-92 Salmivaara 7373 .94 3449 .34

47 = Amfiboliitti - Amphibolite 110.1-MJL-92 Tuomivaara 7374 .22 3434 .60
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Taulukko 4 . (jatkoa)
Table 4 . (continued)

Ryhmat IIIb, IIIc ja I1Id erottuvat toisistaan vaivoin TiO2:n tai Zr :n perusteella
(kuva 26A ja 26 ). Kaikkein selvimmin ryhma Me on erotettavissa muista
tyypeista niobianalyyseilla . Kuvan 27A Nb vs . MgO -diagrammissa ryhma IIIc
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Kuva 27 . Rovaniemen karttalehtialueen amfiboliittien Nb/MgO-diagrammi (A) ja P 205/MgO-
diagrammi ( ) .
Fig. 27 . Nb vs. MgO diagram (A) and P 20 5 vs. MgO diagram ( ) of the amphibolites of the
Rovaniemi map-sheet area .

4 5

7 8

ppm 48 49 50 51 52 53 54 55

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

24.0
41 .9
4.79
18 .2
3 .43
0.78
3 .44
0 .51
2.99
0.59
1 .81
0 .27
1 .84
0.22

13 .1
31 .1
3 .92
17 .6
4 .39
1 .67
5 .55
0 .95
5 .69
1 .11
3 .35
0 .50
3 .39
0 .48

58 .2
118
13 .4
49 .6
8 .55
1 .25
7 .32
1 .01
5 .68
1 .10
3 .27
0 .36
2.94
0 .35

9.29
19 .6
2 .31
9.87
2.18
0.58
1 .89
0.30
1 .88
0.35
1 .06
0.16
0.94
0.13

6.30
13 .4
1 .47
5 .80
1 .24
0.30
1 .33
0.20
1 .17
0.26
0.65
0 .11
0.68

28 .9
56 .5
6 .32
23 .8
4 .07
0.92
3 .98
0.48
2 .95
0 .59
1 .69
0 .25
1 .76
0.23

46 .5
91 .4
10 .1
36 .6
6 .60
1 .45
5 .97
0.81
4.73
0.92
2 .55
0.42
2 .23
0.30

13 .5
36 .0
2 .18
7 .05
1 .26
0.60
1 .18
0.18
0.90
0.16
0.54
0.07
0.52

48 = Amfiboliitti - Amphibolite 148.4-JTV-92 Tammilamminpalo 7396.23 3451 .45
49 = Amfiboliitti - Amphibolite 196-RJL-92 Tyhmajanka 7386.81 3452.23
50 = Porfyyrinen graniitti - 102. 1-JTV-92 Pikkulaki 7392.60 3453.15

Porphyritic granite
108.3-VJK-92 Oikaraisenvaara 7375.90 3457.5951 = K-rikas arkosiitti -

K-rich arkosite
7359.45 3433.65102.1-VAP-92 Mets5nulkki52 = Kvartsiitti - Quartzite

53 = Kiillegneissi - Mica gneiss R6/31 .10-31.25 Suvantola 7376.20 3455.69
54 = Natronarkosiitti - Na-arkosite 212 .1-JON-92 Korkiavaara 7374.53 3441 .06
55 = Natronarkosiitti - Na-arkosite 172 .1-JON-92 Kroopinpalo 7371.18 3447.63
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Kuva 28. Rovaniemen karttalehtialueen amfiboliittien kondriittinormalisoituja lantanidijakaumia .
A = tyypit I, II ja IIIa, = tyypit IIIb, C = tyyppi IIId ja D = tyyppi IIIc .
Fig. 28 . Chondrite-normalized REE patterns of amphibolites of the Rovaniemi map-sheet area .
A = Types I, II and Ma, = Type Mb, C = Type HId and D = IIIc .

sijoittuu selvasti muiden amfiboliittien muodostaman trendin ylapuolelle . Samal-
la tavoin ryhma IIId eroaa muista ja varsinkin ryhmista Illa ja 11Ib, kun PO_
plotataan magnesiumoksidia vasten (kuva 27 ) .

Yhteenvetona voidaan ryhmasta III todeta, etta IIIa :ssa ja IIIa:ssa on vastaa-
vasti vahan tai keskinkertaisesti titaania, fosforia ja muita sopimattomattomia
(incompatible) hivenalkuaineita . Ryhma IIIc poikkeaa muista suuren niobi- ja
IIId suuren fosforipitoisuutensa perusteella .

Kuvissa 28 A-D on esitetty amfiboliittien kondriittinormalisoidut lantanidi-
jakaumat . Kivet on ryhmitelty kuuteen tyyppiin, kuten jo edella on tehty .
Huomataan, etta kalkki-alkalisella amfiboliitilla (I) on selvasti muista poikkea-
va jakauma, jonka kuvaaja laskee jyrkasti kevyiden lantanidien (LREE) koh-
dalla, kun taas raskas pay (HREE) on alhainen ja melko tasainen . Silly on myos
selva negatiivinen Eu-anomalia (kuva 28A) . Myos rautatholeiitilla (II) on suuri
LREE-pitoisuus ja selvasti laskeva jakauma, mutta raskaiden lantanidien pitoi-
suus on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin kalkki-alkalisella amfiboliitilla
(1) (kuva 28A) .
Monista hivenalkuaineista koyhtynyt IIIa-tyyppi on myos lantanidipitoisuuk-
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siltaan alhaisin (kuva 28A) . Kahdella naytteella on tasainen ja jopa keveista
lantanideista aavistuksen verran koyhtynyt jakauma ja yhdella on hiukan keveista
rikastunut jakauma . IIIc- ja IIId-tyypeilla on keskenaan lahes identtiset, loivasti
laskevat REE-jakaumat (kuva 28 C ja D) . Nain ei ole tilanne tyypin IIIb kahdella
naytteella : jakaumat menevat ristiin, silly toinen kuvaaja on lahes tasainen ja
toinen laskee selvasti (kuva 28 ) .

Kemiallisesti luokiteltujen amfiboliittityyppien alueellinen jakautuminen on
mielenkiintoinen . Kaksi kalkki-alkalista amfiboliittia on peraisin lehden pohjois-
osasta migmatiittien yhteydessa olevista amfiboliittialueista Hamaramaasta ja
Tammilamminpalosta (3612 12) . Vaikka ne vuorottelevat arkoosisten liuskeiden
kanssa, ne ovat koostumukseltaan selvasti erilaisia kuin lehden etelaosan arkoo-
sisten liuskeiden seurassa esiintyvat amfiboliitit .

Rautarikkaista tholeiiteista kaksi on peraisin lehden 3612 11 alueelta Kiima-
jangasta ja Hotinvaarasta (158-VJK-92 ja 182-VJK-92) . Ne kuuluvat samaan
diabaasiyksikkoon ja sijoittuvat lahelle itapuolella olevia Hotinvaaran muodos-
tuman kvartsiitteja . Sen sijaan kolmas nayte (230-JON-92) on lehden etelaosasta
Korkiavaaran etelapuolelta (3612 07) ja todennakoisesti sekin on diabaasi . Sen
asema on kvartsiittien ja Korkiavaaran muodostuman metasedimenttien valissa .
Vaikka tyyppi II onkin kaikkein rautapitoisin amfiboliittityyppi, paljastumassa
230-JON-92 se ei erotu ymparistostaan magneettisilla matalalentokartoilla . Sen
sijaan Kiimajangan ja Hotinvaaran alueilla on havaittavissa selva positiivinen
magneettinen anomalia .

Tyyppia IIIa edustavat seuraavat amfiboliitit: Korkiavaaran muodostuman
arkosiitin yhteydessa oleva 173-JON-92 Kroopinpalossa (3612 07), Matkavaaran
muodostumaan kuuluva 117-RJL-92 Matkavaarassa (3612 11) seka kvartsiittien
yhteydessa esiintyva 110-RJL-92 Kalliovaaran muodostumassa Kalliovaaran
pohjoispuolella (3612 04) . Matkavaaran ja Kroopinpalon amfiboliiteilla on
samantapainen asema kvartsiittien reunassa, mutta Kalliovaaran amfiboliitti on
keskella laajaa kvartsiittialuetta . Ryhman IIIa kemiallinen koostumus on hyvin
lahella Perttusen (1989) tutkimaa Jouttiaavan muodostuman laavojen keskikoos-
tumusta Koivun karttalehdelta 2633 03 . On mahdollista, etta taman ryhman
amfiboliitit ovat tyypin I ohella synnyltaan vulkaanisia . 173-JON-92 on mah-
dollisesti tuffisyntyinen ja kaksi muuta analysoitua naytetta laavasyntyisia . Li-
saksi voidaan todeta, etta heti Rovaniemen karttalehden lansipuolella Rautiosaa-
ressa (2634 07) on kemiallisesti taysin Jouttiaavan vulkaniitteja vastaavaa man-
telirakenteista emaksista vulkaniittia .

Ryhmaan IIIb kuuluvat amfiboliittinaytteet 215-JON-92 Korkiavaaran laelta
(3612 07) karsiarkosiitin keskelta seka R5/14,00-14,10 mustaliuskeymparistoon
tehdysta kairausreiasta Ruokojarvelta lehden 3612 10 lounaiskulmasta . Vaikka
nailla naytteilla onkin monessa suhteessa samanlainen kemismi, ne poikkeavat
toisistaan REE-jakaumansa suhteen kuten edella osoitettiin ja ovat eri magmoista
peraisin .

Ryhman IIIc naytteet ovat peraisin kiillegneissialueen sisalla olevasta Salmi-
vaaran-Printtivaaran (3612 07) alueen arkosiitti-amfiboliittiseurueesta . Nama
ovat massamaisia amfiboliitteja, jotka esiintyvat eripaksuisina konformeina
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valikerroksina arkosiiteissa ja ovat mahdollisesti pintasyntyisia . Ryhmaan Illd
kuuluu kaksi amfiboliittia lehdilta 3612 10 ja 11 (Somosen kirkko ja Tyhmajank-
ka). Molemmat ovat kapeita, vain muutaman metrin paksuisia kiillegneissien
ymparoimia amfiboliitteja, ja ne ovat alkuperaltaan todennakoisesti juonia .

Graniitit

Rovaniemen karttalehdelta analysoitiin vain yksi granitoidinayte . Se on por-
fyyrinen graniitti Pikkulaelta lehden koillisosasta (3612 12), ja sen kemiallinen
analyysi on esitetty taulukossa 3 . Alkalien ja alumiinin suhteen perusteella kivi
on metalumiininen . Normatiivisen mineraalikoostumuksensa perusteella se on
Streckeisenin ja Le Maitren (1979) luokittelussa syenograniitti . Y vs . Nb -erot-
teludiagrammissa sen analyysipiste sijoittuu laatan sisaisten graniittien kenttaan
(Pearce ym . 1984) . Toisaalta se on luonteeltaan lahinna A-tyyppia .

Lamprofyyrit

Marjavaaran alueella esiintyvista lamprofyyreista on esitetty esimerkkianalyy-
si taulukossa 3 :37 . SiO,-pitoisuuden mukaan kyseessa on intermediaarinen kivi .
joka TAS-diagrammissa sijoittuu trakyandesiitin kenttaan. Alkaleista kaliumin
pitoisuus on suuri, mutta natriumia on hyvin vahan . Lamprofyyreille tyypillisia
kemiallisia ominaisuuksia Marjavaaran kivissa ovat suuret a- (16300 ppm), Rb-
ja Sr- ja P-pitoisuudet (P,O S 1,89 %) . Lamprofyyriluokittelussa Marjavaaran
kivet ovat lahella kalkki-alkalisia minetteja mutta niilla on myos lamproiittien
piirteita, joihin kuuluu mm . suuri K,O/Na,O (ks . Rock 1991) .

RAKENNEGEOLOGIA

Yleista

Rovaniemen alueen kallioperan deformaatiofaaseja on selvitellyt opinnayttees-
saan M. Lappalainen (1994) . Alueen kalliopera on muokkautunut monivaiheises-
sa deformaatiossa, jonka eri vaiheet erottuvat eri tavoin etelaosan liuskemuodos-
tumissa ja toisaalta pohjoisosan migmatiiteissa ja graniiteissa . Rakenteelliset
paapiirteet korostuvat aeromagneettisessa harmaasavykartassa (vrt . kuvat I ja 2) .
Liuskeissa hallitsevat D,-vaiheen plastisen deformaation poimurakenteet seka
migmatiiteissa ja graniiteissa D .-vaiheen duktiilin ja nuorimman vaiheen hauraan
deformaation siirrokset .

D,- ja D 2-deformaatiovaiheen rakenteet

D -vaiheen rakenteita on havaittu eraista F,/F,-poimuinterferenssikuvioista
(kuva 12) . D,-vaiheessa on paatelty kehittyneen makaavia, isokliinisia, pitkan
aallonpituuden omaavia poimuja . Niissa on lapikotainen akselitasoliuskeisuus,
joka on poimuttunut edelleen D,-vaiheessa. D 2 -vaiheen tiukat poimut ovat pal-
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Kuva 29 . F 2-poimutusta kiillegneississa . Tunnuslevy 12 cm .
Fig . 29 . F2 folds in mica gneiss. Tag 12 cm .
Kuusikappale, 3612 11C . x = 7382,4 ; y = 3455,4 .
Kuva - photo Reijo Lampela .

jastumissa hallitsevia, ja niita on loydetty runsaasti . D 2-vaiheiden laaja-alaiset
syn- ja antiformit hallitsevat liuskealueen karttakuvaa . Sierijarven-Ounasvaaran-
Korkalovaaran-Mantyvaaran antiformi on karttakuvassa keskeinen . Antiformin
etelakyljessa, Ounasvaaran etelarinteessa, on mesotason F 2-poimuja . Intensiivi-
nen D 2-vaihe peittaa miltei taysin alleen D,-vaiheen rakenteet .

D3-deformaatiovaiheen rakenteet
Keski-Lapin graniittikompleksin hallitsevia rakenteita ovat D 3 -vaiheen ja sita

nuoremmat rakenteet : Olkkajarven alueelta Vennivaaran etelapuolelle jatkuva
ita-lansisuuntainen duktiili-semiduktiili siirrosvyohyke ja etenkin nuoret hau-
raan deformaation luode-kaakkosuuntaiset siirrokset ja ruhjeet . Olkkajarvelta
lanteen jatkuva siirrosvyohyke on nimetty Napapiirin siirrosvyohykkeeksi (Lap-
palainen 1994) . Napapiirin siirrosvyohyke on osa Rovaniemen alueelta lanteen
ja ilmeisesti myos itaan jatkuvaa, Keski-Lapin graniittikompleksin ja Perapohjan
liuskealueen valiin sijoittuvaa siirrosvyohyketta .

Napapiirin siirrosvyohyketta on tutkittu Pikku Keminkorkian (3612 08) alueel-
la . Vyohykkeen leveydeksi on arvioitu muutamia satoja metreja . Vyohykkeen
rakenteita ovat paasiirrostaso ja siihen liittyvat duktiilit-puoliduktiilit siirros-
fraktuurit seka mesoskaalan poimut, jotka ovat jarjestyneet en-echelon-muotoon .
Selkeimmat viitteet vyohykkeesta ovat S-C-rakenteet (ks . esim. Twiss & Moores
1992 s . 272) . Napapiirin siirrosvyohykkeesta havaitut rakenteet viittaavat lahinna
oikeakatiseen siirtymaan (kuva 30) . Siirrosvyohykkeeseen voi myos liittya kaa-
desiirtymaa ja myohempaa vasenkatista siirrostusta .

49



Suomen geologinen kartta, Kallioperakarttojen selitykset l : 100 0 00 , lehti 3612
Vesa Perttunen, Eero Hanski, Jukka Vaananen, Pasi Eilu ja Markku Lappalainen

Kuva 30. Liuskeisuuden vaantyminen duktiilissa D 3-hiertovyohykkeessa .
Tunnuslaatta 12 cm .
Fig. 30. Rotation of foliation in the ductile D j shear zone. Tag 12 cm .
Pikku Keminkorkia, 3612 08C . x = 7384,6; y = 3447,7 .
Kuva - photo Reijo Lampela .

Kartta-alueen jannityskentta on vaihdellut deformation paavaiheiden aikana
huomattavasti (Lappalainen 1994) . D,-vaiheen aikaisen poimutussuunnan on tul-
kittu vaikuttaneen luoteesta kaakkoon ja D z-vaiheen etelasta pohjoiseen . D 3 -
vaiheen siirrosvyohykkeen jyrkkakaateisen paasiirrostason on tulkittu syntyneen
luode-kaakkosuuntaisen horisontaalisen kompression vaikutuksesta .

Nuoret rakenteet
Luode-kaakkosuuntaiset siirros- ja ruhjelaaksot erottuvat erittain selvasti leik-

kaavina Rovaniemen kartta-alueen pohjoisosan magneettisessa harmaasavyku-
vassa (kuva 2) ja myos maastossa . Vastaavia siirroksia ei havaita liuskealueella .
Vinosti leikkaavina siirrokset ovat ilmeisesti osittain purkautuneet liuskeisuus-
ja kerroksellisuuspinnoille . Luode-kaakkosuunnasta poikkeavat siirrokset j a ruh-
jeet erottuvat heikommin. Siirros- ja ruhjelaaksot kontrolloivat vesistoja . Viiks-
jarven ja Ounasjoen laaksot seka Norvajarven-Olkkajarven ja Poikajarven-
Olkkajarven ruhjelaaksot ovat huomattavimmat . Ne erottuvat aerogeofysikaali-
sissa matalalentokartoilla todella hyvin .

Siirroslaaksot ovat vesistojen ja soiden peittamia, joten konkreettiset havain-
not niista puuttuvat . Siirrosten toiminnan merkkeja on kuitenkin nakyvissa laak-
sojen ymparistossa. Poikajarven-Olkkajarven siirroksen lahettyvilla Jarvenpaan-
palon (3612 12) huomattavissa pegmatiittipaljastumissa on nahtavissa siirroksen
suuntaista rakoilua ja ruhjeliuskeisuutta . Poikavaaran kivien kvartsisilmakkeissa
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ja -juonissa on puolestaan nahtavissli stressin aiheuttaniaa viirukkeisuutta. Man-
riovaarassa (3612 1 1) on ehjaksi kiteytvneita myloniittisaumoja . Uudelleenkitey-
tynytta myloniittia on tavattu mvos kairansvdamessa Norvajarven-Olkkajarven
ruhjecssa Pikku Huhtaniemessa (3612 11 . RI 1-93) .

Vaikka konkreettiset havainnot puuttuvat, geofysikaalinen matalalentoaineisto
tarjoaa mahdollisuudcn ruhjeiden luonteen tulkintaan . Ruhjeet mat svvalIe kal-
lioperiiiin ulottuvia vyohykkeita, joiden Ic cvs voi olla satojen metrien luokkaa
(Lanne 1994) . Mainittakoon . etta horisontaalinen siirtyma luode-kaakkosuuntai-
sessa stirrossvsteemissii Pasmajarven alueella on useita kilometreja (2642 . mag-
neettikenuakartta, harmaasavyesitys) .

Luode-kaakkosuuntaisten siirrosten iasta voidaan esittah vain karkcita arvioita .
Mvloniittisaumojen uudelleenkitcvtvminen viittaa jopa prekambriseen ikaan . Siirrok-
set Ieikkaavat kaikkia pLiakivilajeja ja myos graniitteja . Toisaalta eraat piirtcet viittaa-
vat niidcn olevan aktiivisia edelleen . Osoituksena nuorista geologisista ilmioista o% at
siirrossysteemin luoteisella jatkeella, Pasmajarven alueella, tavattavat postglasiaaliset
siirrokset ja maanvdryrakenteet (Kuivamaki 1986 . Verio vm . 1993) .

NIETAMORFOOSI

Rovaniemen karttalehden metamorfinen vyohykkeisyys nakyy hyvin Pohjois-
kalottiprojektin metamorfisella kartalla (Pohjoiskalottiprojekti 1988) . Vyohykkei-
syys johtuu kaksivaiheisesta alueellismetamorfoosista (Lappalainen 1995) . Varhai-
sempaa vaihetta luonnehtii kohtalaincn paine . D,-vaiheen jdlkeen alueella tapahtui
voimakas lampometamorloosi alenevassa paineessa . Sanialla kehittvivat alueen me-
tamorfiset vyohykkeet .

Varhaisemmasta, D,-vaiheen metamorfoosista, on jaljella reliktisia piirteita . D,-
vaiheessa metapeliiteissa kehittyi synkinemaattisesti mm . granaattia ja hieman
myohcmmin stauroliittia (kuv-a 31). Reliktista kyaniittia on havaittu etenkin kartta-
alueen kaakkoisosan kiillegneisseissa ja paikoin myos Ounasvaaran muodostuman
kvartsiiteissa. D,-vaineessa saavutettiin 3.8-5.5 khar :n paine ja n . 550° C :n lampotila .

Lampometamorfinen vyohykkeisyys myotailec Keski-Lapin graniittikomplek-
sin etelarajoja . Karttaan on eroteltu peliittisten kivien mineraaliseurueen perus-
teella andalusiitti-, andalusiitti-kordieriitti- . sillimaniitti-kordieriitti- ja sillima-
niitti-kalimaasalpaisograadit . Ne Ieikkaavat selvasti F,-pd ipoimutusrakenteita .
Isograadien rajaamat metamorfiset vyohykkeet oval etelasta pohjoiseen I ) biotiitti-
stauroliitti-, 2) andalusiitti-, 3) andalusiitti-kordieriitti-, 4) sillimaniitti-kor-
dieriitti- ja 5) sillimaniitti-kalimaasalpavyohyke (kuva 32) . Viimeksimainit-
tuun vyohykkeeseen Iiittyy migmatisaatiota . Lampometamorfoosi tapahtui allc
3,8 kbar :n paineessa lampotilan ollessa yli 650 °C .

Migmatiitteja leikkaavan Maunun Matin porfyyrisen graniitin ikdd (n . 1770 Ma)
voidaan pitaa alaikarajana myohaisemman vaiheen metamorfoosille . Paine- ja Iam-
potila-arvoista voidaan paatella, ettd eroosio on kuluttanut kartta-alueen kallioperaa
taman vaiheen jilkeen arviolta 10 km :n paksuudelta (vrt . esim . Yardley 1989 . s . 15) .
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Kuva 31 . Stauroliitin ymparilla andalusiitti- ja kordieriittikeha Poyliojarven
muodostuman kiillegneississa . I nikoli .
Fig . 31 . Andalusite and cordierite coronas surrounding staurolite in mica gneiss .
Poyliojarvi Formation . 1 nic .
181-JON-92 . Poylionrakka, 3612 07D . x = 7375,1 ; y = 3445,8 .
Kuva - photomicrograph Markku Lappalainen .

Alueellisen metamorfoosin kaksivaiheinen kehitys johti metapeliiteissa tietyn
paineen ja lampotilan mukaisiin mineraalien korvautumis- ja reaktiorakenteisiin,
jotka ilmenevat korona- ja symplektiittirakenteina . D 2-vaiheen granaatin, stauro-
liitin ja kyaniitin ymparille tai tilalle on lampometamorfoosissa kasvanut pla-
gioklaasia, biotiittia, andalusiittia, kordieriittia tai sillimaniittia . Andalusiitti- ja
andalusiitti-kordieriittivyohykkeessa stauroliitin ymparilla on lahes poikkeuk-
setta andalusiittikorona tai stauroliitti on korvautunut lahes taysin andalusiitilla .
Andalusiitti-kordieriittivyohykkeessa andalusiittikoronan ymparilla tavataan
kordieriittia (kuva 31) . Rakenteet viittaavat stauroliitin hajoamiseen anda-
lusiitiksi ja kordieriitiksi . Sillimaniitti-kordieriittivyohykkeen tunnusomaisim-
pia reaktioita ovat puolestaan sillimaniitin kasvu andalusiitin paalle seka silli-
maniitin esiintyminen stauroliitin pseudomuotona .

Metamorfoosin kehitys ilmenee myos mm . granaatin tekstuurin vaihtelussa ja
koostumuksessa eri vyohykkeilla . Alueen keski- ja etelaosan granaateilla on
mangaanin suhteen kaanteinen vyohykkeisyys, jolloin granaatin reunaosat sisal-
tavat enemman mangaania kuin keskusosat . Vyohykkeisyys haviaa, kun silli-
maniitti-kordieriitti-isograadi ylitetaan . Kaanteinen vyohykkeisyys ei ole tassa
tapauksessa retrogressiivinen ilmio, vaan se johtuu granaatin grossulaarikom-
ponentin hajoamisesta ja Mn-komponentin aktiivisuuden lisaantymisesta gra-
naatin reunoilla, kun Iampotila nousee ja paine laskee .
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Kuva 32 . Rovaniemen alueen yleistetty kallioperakartta . D 2 -antiformi (-), duktiili D3 -
siirrosvyohyke (Z - Z). Isograadit (Lappalainen 1994) : AND = andalusiitti, AND + CRD
= andalusiitti + kordieriitti, SIL + CRD = sillimaniitti + kordieriitti, SIL + KFS =
sillimaniitti + kalimaasalpa .
Fig . 32. Generalized geological map of the Rovaniemi area . D 2 antiform (-), D 3 ductile
shear zone (Z - Z). Isograds (Lappalainen 1994): AND = andalusite, AND + CRD =
andalusite + cordierite, SIL + CRD = sillimanite + cordierite, SIL + KFS = sillimanite
+ potassium feldspar .

TALOUDELLISET AIHEET

Malmimineralisaatiot

GTK aloitti v . 1979 malminetsinnan Kuluskairassa Vikajarven (3614) kartta-
alueella . Rautaruukki Oy ja Lapin Malmi laajensivat tutkimuksia Vikajarven
alueelta Rovaniemen kartta-alueelle Olkkajarven ymparistoon (Nordstrom 1983) .
Kiinnostuksen kohteina olivat lahinna karsimuodostumiin liittyva volframimine-
raali scheeliitti seka kiisut .
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Vikajarven alueen kalkkirikkaiden pintakivien karsikivissa on paikoin scheeliit-
tia ja kuparikiisua (Nordstrom 1983). Oletettavasti myos maiden pintakivien \ as-
tineet lahinna Kiimajangan muodostumassa Olkkajarven ymparistossa sisaltavat
karsimineralisaatioita . Naista poikkeava karsityyppi on Hotinvaaran (361 2 I I )
pohjoiskarjen diabaasissa . Diabaasi on metasomaattisesti muuttunutta ja siihen
Iiitt y kvartsi-karbonaatti- ja andradiittijuonia . jotka sisaltavLit Nordstr6min
mukaan mm . kuparikiisuaja scheeliittia . Muutokset kehittyivLit breksioitumis- ja
rakoilusysteemiin . GTK :n Rovaniemen kartta-alueen kallioperakartoitukscen
liittyneet kiisupitoisten diabaasinaytteiden analyysit an toivat s iitteita anomaa-
lisista kultapitoisuuksista .

Vikajarven ja Rovaniemen alueen toinen sekundOLirisia muuttumistuloksia ilinen-
tava kiilaji kordieriitti-antofylliittikivi sisaltaa paikoin kuparikiisua (Nordstnint
1983) . Vikajarven alueen kordieriitti-antofylliittikivissa on havaittu myos kultaa .

Kiviaines

Kiviaineksen laadun arviointi perustuu vuonna 1993 kayt6ssa olleeseen Iuokit-
teluun (Alkio yin . 1992, Lappalainen 1993) seka kallioalueiden kivilajien vaihte-
luun . raekokoon . rakenteeseen . mineraalikoostumukseen ja rapautumisasteeseen .
Nama ominaisuudet on lime vuosien tutkimuksissa todettu kivicn lujuudcn kan-
nalta merkittavimmiksi (mm . Alkio ja Vuorinen 1990, HeikkilLi yin . 1990) .

Kivien rakennepiirteet ja mineralogiset ominaisuudet selvitettiin maasto- ja
ohuthietutkiniuksin . Tarkeimmista kivilajityypeista otettiin yhteensa 10 naytetta
teknisia lujuusmaarityksia varten, jotka tehtiin Tielaitokscn Lapin piirin lahorato-
riossa Rovaniemella . Naytteista maaritettiin Los Angeles -luku, hioutuvuusluku .
kuulamyllyarvo ja pistekuormitusindeksi . Mind parametrit kuvaavat kivimurskeen
haurautta, iskunkestavyytta ja hioutuvuuden kestoa . Kaytettavissa oli myos Tielai-
toksen Rovaniemen seudulta aiemmin tekemia lujuusmaarityksia . joissa useimnti-
ten oli maaritetty vain haurautta kuvaavat parametrit Los Angeles -luku ja paran-
nettu haurausarvo . Kivilajien ja kiven lujuuden vaihtelun perusteella karttalchti-
alue jakautuu kahteen suuryksikkoon : Keski-Lapin graniittikompleksiin ja liuske-
alueeseen .

Karttalehtialueen pohjoisosa koostuu paaosin granitoideista ja migmatiiteista .
Kivet oval keski- tai karkeahkorakeisia ja porfyyrigraniittialueita lukuun otta-
niatta suuntautuneita ja epatasalaatuisia . Laatuvaihtelu johtuu kiiIlegneissi-

aarkosiitti- ja amfiboliittisulkeumista . graniittijuonista sekii raekoon vaihtelusta .
Sulkeumien ja juonien maara vaihtelee suuresti ja ennalta arvaamattomasti . Kun
lisaksi granitoidin raekoko voi vaihdella hyvin epasaannollisesti, saattavat kiven
lujuusominaisuudet vaihdella yllattavastikin jo yhdella kallioalueella . Vain por-
fyyrisen graniitin alueet ovat melko tasalaatuisia .
Granitoidi-migmatiittialueen kivet ovat enimmakseen heikkoja, IV-V luokkaa .

Porfyyrigraniitti, keski- ja karkeahkorakeiset migmatiitit seka karkcimmat am-
fiholiitit kuuluvat todennakoisimmin V-luokkaan . Hienorakeisimmat ja vahiten
kiilletta sisaltavat granitoidit voivat olla lujuudeltaan 11-111 luokkaa . Porfyyrinen
graniitti on paikoin erittain tasalaatuista ja yleensa harvarakoista, joten se saattaa
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soveltua rakennuskivituotantoon, varsinkin jos siita loydettaisiin epatavallisia
varimuunnoksia (esim . ruskea tai puna-vihrea) .

Liuskealue on kiviainekseltaan hyvin epatasalaatuinen, silly kivilajien vaihtelu
on suurta, erillisten yksikoiden koko vaihtclee huomattavasti ja vaihettuminen
kivilajista toiseen on paikoin asteittaista . Lisaksi kivilajiyksikoiden sisainen ra-
kenteellinen ja mineraloginen vaihtelu on useasti merkittavaa . Kiven lujuuden
vaihtelu ci liuskealueella kuitenkaan ole yhta oikukasta kuin granitoidi-migmatiit-
tialueella vaan melko hyvin ennustettavissa, mikali alue on riittavan hyvin tutkittu .

Kvartsiitit kattavat suuritnman osan karttalehden etelaosan paijastuneesta
kallioperasta . Alueen vaarat ovat paaosin kvartsiittia, joka siten on louhinta-
teknisesti helposti hyodynnettavissd . Kvartsiittien lujuus vaihtelee II-IV luokis-
sa; lujinta on hienorakeisin ortokvartsiitti . 11 luokan kivea saattaa kuitenkin olla
vaikeata loytaa louhintateknisesti nierkittavina yksikkoin i, silly 0,1-5 in paksut
hauraat ja lujat kerrokset vuorottelevat Iahes kaikkialla kvartsiittialueella . Mer-
kitlavimmin kvartsiittien lujuutta heikentav it karkea raekoko ja migmatiittiu-
tuminen (liuskealueen pohjoisosa), hyvin heikot kiilleliuskevalikerrokset (lius-
kealueen itaosa), pehmeat amfiboliittivalikerrokset (liuskealueen kaakkoisosa)
seka serisiitti-iskos ja mineraalirakeiden suorat rajat (koko liuskealue) .

Kvartsi-maasalpagneissia ja -liusketta on 1-200 m leveina kerroksina muuta-
min paikoin . Kivi on melko lujaa, keskimaarin 11 luokkaa, mutta laatu toden-
nakoisesti vaihtelee I-lll luokissa . Kallioden lujuus voi vaihdella enemmankin,
silly heikompia (diahaasia, amfiboliittia, kiilleliusketta) ja kiviaineskaytdssa
hyvinkin ongelmallisia kivia, kuten mustaliusketta, on kvartsi-maasalpagneis-
sissa ja -liuskeessa vaihtelevan lcvyisinLi vyohykkeina .

Kiillegneissit ja -liuskeet muodostavat liuskealueen laajimmat heikon ja pehmean
kiven osa-alueet, joilla kiven lujuus todennakoisimmin on V luokkaa . Kivien heik-
kous johtuu ennen kaikkea niiden suuresta kiilteiden maarasta ja voiniakkaasta
liuskeisuudesta . Kun kiillegneissi- ja kiilleliuskealueella on valikerroksina lujempaa
kivea, kuten kvartsi-maasalpaliusketta . voi tallaisen kiven keskimaarainen lujuus
olla jopa III tai IV luokkaa . Tallaiset alueet ovat kuitenkin suhteellisen pienia .

Mustaliuskeet ja karbonaattikivet ovat kiviaineksessa nun ongelmallisia, etta
niitd tulee yleensa valttaa (Suominen 1991 ) . Lujuudeltaan ne ovat todennakoi-
sesti aina V luokkaa ja sisaltavat helposti rapautuvia, vetta sitovia ja hyvin
pehmeita mineraaleja . Rovaniemen karttalehden etelaosissa on naita kivia havait-
tu muutamin paikoin, ja todennakoisesti niita on peitteisilla alueilla enemman-
kin . Mustaliuskeet ja kiisupitoiset liuskeet ilmenevat hyvind sahkdnjohtcina .
Lujempien kivien mahdolliset mustaliuskc- ja karbonaattikivihorisontit ovat
todennakdisesti suhteellisen ohuina valikerroksina, mutta niiden esiintyminen on
liuskealueen kiviainesta hyodynnettaessa aina otettava huomioon, silly pienikin
maarLi tallaista "ongelmakivea" saattaa merkittavasti heikentaa murskeen laatua .

Liuskealueen mafiset kivet (mafiset vulkaniitit, diabaasitja mafiset intruusiot)
oval lujuudeltaan hyvin vaihtelevia (II-V luokkaa) . Hienorakeisimmat, felsisim-
mat ja vahiten kiilletta sisaltavat tyypit oval lujimpia ja karkearakeisimmat ja
kiillerikkaimmat taas heikoimpia . Kivien sitkeys on yleensa hyva tai kohtalainen,
mutta hioutuvuuden kesto heikohko .
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GEOLOGISIA RETKEILYKOHTEITA

1)

	

Poyliojarven muodostuman kiillegneissia .

Poylionrakka, 3612 07D . x = 7375,1 ; y = 3445,8 .

2)

	

Poyliojarven muodostuman kiillegneissia .
Poykkola, Tavitievat, 3612 07D . x = 7376,2: y = 3445,9 .

3)

	

Poyliojarven muodostuman kiillegneissia .
Poyliovaara, tieleikkaus (tie 925), n . 2 km Ranuan tien (Valtatie 78)

risteyksesta Kemiin pain, 3612 07 . x = 7376,6 ; y = 3442,4 .

4)

	

Korkiavaaran muodosturnan kalkkisilikatteja sisaltavaa arkosiittia .
Korkiavaara, n . 8 km Rovaniemelta Kemiin pain, n . 400 m Lien 925

itapuolella, 3612 07A. x = 7374,5 ; y = 3441,4 .

5)

	

Korkiavaaran muodostuman arkosiitti- ja amfiboliittikerroksia .

Sapilasselka, n . 10 km Rovaniemelta Ranualle pain,
n . 700 m valtatie 78 :n itapuolella (kohdalla levahdysalue),
3612 07C . x = 7371,1 ; y = 3447,6 .

6)

	

Korkiavaaran muodostuman vuorottelevia arkosiitti- ja amfiboliittikerroksia .
Salmivaara, n. 2 km Toramomaalta etelaan,
3612 07C. x = 7374,0 ; y = 3449,4 .

7) Ounasvaaran muodostuman kvartsiittia .
Ounasvaaran laki, Juhannuskallio, 3612 07D . x = 7379,5 ; y = 3445,9 .

8)

	

Ounasvaaran muodostuman kvartsiittia leikkaavia 1-2 m paksuja kvartsijuonia .
Ounasvaara, Keskirakka, n . 200 m kuntopolun etelapuolella,
3612 07D . x = 7378,5 ; y = 3447,0 .

9)

	

Ounasvaaran muodostuman kiillerikkaita valikerroksia sisaltavaa kvartsiittia .
Korkalovaara, kerrostaloalue, Louhikkotien ja Vanamokadun valissa,

3612 08A. x = 7380,5 ; y = 3441,2 .

10) Ounasvaaran muodostuman arkoosikvartsiittia .
Ounaskosken rantakallio, JatkankynttiIasiIlan etelapuolella n . 130 m .

3612 07C . x = 7379,4; y = 3444 .2 .

11) Migmatiittia .
Keminkorkia, lentoaseman kallioleikkaus,
3612 08D . x = 7388,1 : y = 3448,7 .

12) Porfyyrista graniittia .
Louhimo Pikkulaen pohjoispuolella n . 700 m,
3612 12A . x = 7392,6; y = 3453, 1 .
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Summary :

PRE-QUATERNARY ROCKS OF THE ROVANIEMI MAP-SHEET AREA

Introduction
The Rovaniemi map-sheet area (3612) is located in northern Finland, at the

Arctic Circle (see back cover for map-sheet division) . It is included in the
General Geologic Map and the explanatory text for Rovaniemi C6 (Hackman
1910, 1914) . Since then local studies have been conducted in the area by Oja-
kangas (1964), Lahtinen (1974), Lauerma (1982) and Nordstrom (1983) .

More recent studies have been conducted by the Geological Survey of Finland
(GSF) . The field work for the present study was carried out in 1992-1993 . Some
revisions were made in 1994 . The GSF collaborated in the mapping with the
Department of Geology of the University of Oulu and the Finnish National Road
Administration . The outcome of this collaborative effort included a study of
metamorphism and deformation in the Rovaniemi area (M .Sc. thesis, Lappalai-
nen 1994) and a report of hard rock aggregate investigations (Eilu, in this issue) .
A project to assess dimension stones in the area was launched by the Exploration
Department of the GSF during the mapping .

Geological outlines
The northern part of the map-sheet area covers the southern margin of the

Central Lapland Granite Complex (CL) . The rest of the area is composed of
Palaeoproterozoic supracrustal rocks of the Perapohja Schist elt (PS) . Region-
ally, the contact between the PS and the CL is quite distinct, but in detail gradual
or obscure . In this explanation, the supracrustal rocks of the PS are classified
and described as lithostratigraphic formations and the various types of the CL
as lithodemic units (see NACSN 1983, Nystuen 1989) . The lithostratigraphic
units from youngest to oldest are : the Poyliojarvi Formation, the Korkiavaara
Formation and the Kalliovaara Formation .

Supracrustal rocks

Poyliojarvi Formation

The topmost unit, the Poyliojarvi Formation, is the most extensive unit in the
map area . It extends to the neighbouring map-sheet areas in the east and west,
in the west reaching the mica schists of the Martimo Formation . Mica schists and
mica gneisses characterize the Poyliojarvi Formation ; magnetite-bearing types
are usual ones . Depending on their metamorphic grade and chemical composi-
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tion, metapelites may contain staurolite . cordierite and garnet as well as kyanite .
andalusite and sillimanite porphyroblasts . lack schist and sulphide schist inter-
beds are typical of the lower part of the Poyliojdrvi Formation . The lower contact
of the formation is gradual or obscure .

Korkiavaara, Matkavaara, Mantyvaara and Kiimajanka Formations

The Korkiavaara Formation and the formations correlated with it are heteroge-
neous and surround the antiformal quartzite ridges . The main rock types arc
arkosites and arkosites with calcium-hearing silicates . Amphibolites, mica schist"
and mica gneisses are associated with the arkosites . The continuations of the
Korkiavaara and Kiimajanka Formations extend into the western and eastern neigh-
bouring map-sheets . but no corresponding units have been found elsewhere in the
PS (cf . Perttunen 1991) . Contacts with the underlying formations are gradual .

Kalliovaara, Ounasvaara, Iso Olkkavaara, Oikaraisenvaara and
Hotinvaara Formations

The Kalliovaara Formation and the correlative formations arc lithostratigraphicalk
the lowest units in the map area . and their basement have not been encountered .
The formations are characterized by pale grey quartzites varying in composition
from well-sorted orthoquartzite to poorly sorted arkosite and sericite quartzite .
Mica schist and calcium silicate-rich interbeds also occur . In places, the mica is

an intensely green fuchsite . Distinct primary sedimentary structures are rare . There
are, however, features indicating parallel bedding or cross-bedding .

Central Lapland Granite Complex

Although relatively well exposed, the CL is complicated and ambiguous in
detail . It consists mainly of granitoids and migmatites . On the map . two mi`amat-
ite groups are distinguished on the basis of the amount of neosome material : >
50% (nebulitic migmatites) and < 50r/ (migmatites with various structures) .
Homogeneous, coarse-grained, partly porphyritic granites are also characteristic
of the CL . A porphyritic granite dated to 1770 Ma cuts the migmatites and gi%es
the minimum age of migmatization . There are also some supracrustal lithodemes
surrounded by migmatites within the CL . The most extensive of these is a gently
sloping unit of graded bedded mica gneiss and alternating amphibolite and arko-
sic gneiss layers .

Intrusive rocks

Outcrops of a massive amphibolitic rock occur in the eastern shore of Lake
Olkkajarvi (sheet 3612 11 ) . They clearly belong to a magnetite-bearing gabbro
shown as a positive anomaly on the aeromagnetic map . esides the granitic rocks
of the CL, there are small granite and pegmatite bodies penetrating the supracrus-
tal rocks of the PS . These are interpreted as being related to the generation of
the CL ; only the largest of these are drawn on the map .
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Dykes

The rather small amphibolitic bodies in the Kalliovaara Formation constitute
an east-west trending dyke swarm (3612 04, 07) . A gently sloping massive
amphibolite between the Hotinvaara and Kiimajanka Formations (3612 1 1) is
interpreted as a diabase sill . The amphibolite consists mainly of plagioclase and
hornblende and, locally, of clinopyroxene . The accessory minerals include mag-
netite, apatite and titanite .

Granite and pegmatite dykes and veins are fairly common in the supracrustal
rocks . A swarm of thin (5-10 cm) lamprophyric dykes at Marjavaara (3612 07)
crosscuts schists obliquely . The dykes are mainly composed of quartz, potassium
feldspar and biotite . Accessory minerals include apatite and carbonate . Rather
thick (1-2 m) . pure quartz dykes are associated with the quartzite of the Ounas-
vaara Formation .

Metasomatic rocks

Skarn rocks, andradite rocks and cordierite-anthophyllite rocks indicate sec-
ondary alteration (cf. Table 3 :36) . These rocks have been the targets of inves-
tigations in surroundings of Lake Olkkajarvi (3612 1 1) and in the neighbouring
map-sheet areas . Vikajarvi (3614) and Hirvas (2633) (Nordstrom 1983, Harme
& Perttunen 1971) . They occur as small bodies and are marked by symbols of
anthophyllite on the map of the Rovaniemi area . North of the Hotinvaara hill
(3612 1 1) an andradite rock occurring as veins in the east-west fracture system
of a diabase has been target of particularly intensive investigation .

Geochemistry

The sedimentary rocks of the Rovaniemi map-sheet area are classified by their
alkali content (Fig . 21) . Orthoquartzites and quartzites are the most alkali-poor
sediments . The K,O concentration of sericite quartzites may exceed 5% . The total
alkali concentration increases as the modal abundances of feldspars increases .
When the alkali concentration reaches 6.5% the rock is here called alkali arko-
site. Arkositic rocks with a total alkali concentration < 6 .5% are here called
alkali-rich arkosites . oth the alkali arkosites and alkali-rich arkosites have
sodium- and potassium-rich varieties . According to the above classification, all
alkali arkosites analysed occur in the Korkiavaara Formation and all the alkali-
rich arkosites in the quartzite formations (Kalliovaara, Ounasvaara, Oikaraisen-
vaara) . The potassium-rich alkali arkosites of the Korkiavaara Formation are
marked by their high Nb content and consequently, high Nb/TiO, ratio (Fig . 24A) .
These features suggest that the source area of these arkosites included A-type
granites . So far, no such rock type is known to exist in the potential source area
of the Archaean gneiss complex .

The mica gneisses and mica schists analysed from the Poyliovaara Formation
comprise both sodium- and potassium-rich types (Fi( , . 21), which is compatible
with the wide modal variation in biotite and plagioclase abundances observed in
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these rocks . The single analysis of a black schist sample from the same formation
shows a relatively high uranium content compared with other sedimentary rocks
of the map-sheet area .

Geochemically, the amphibolitic rocks constitute a heterogeneous group .
Three types have been established on the basis of major element analyses : calc-
alkaline amphibolites, Fe-tholeiitic amphibolites and a type plotting at the
boundary between Mg- and Fe-tholeiites (Fig . 25) . Characteristic features of the
calc-alkaline amphibolites are very low iron and titanium concentrations and
strong enrichment in light rare earth elements (Fig . 28) . These rocks arc
associated with arkosic gneisses of the migmatite area in the northeastern part
of the map sheet . As their name implies, the Fe-tholeiites are rich in iron (FeOtot
15 .5-18 .5Yr) . They are also enriched in high-field-strength elements such as Ti
and Zr (Fig . 26). These rocks are interpreted as dykes and occur close to the
contact between quartzites and overlying arkosites in the east and south of the
map sheet .
The third amphibolite type is not so homogeneous as the first two types .

Instead, on the basis of the abundances of TiO,, P,O, and certain trace elements
(Zr, Nb, REE), four subgroups . all probably genetically unrelated, can he dis-
cerned (Figs . 26, 27 and 28) . These rocks, which were originally lavas, tuffs and
narrow concordant sills, are associated with quartzites . arkosites and mica
gneisses in the east and south of the map sheet .

Structure and metamorphism
The relation between deformation and regional metamorphism in the Rosanie-

mi area has been studied in detail by Lappalainen (1994, 1995) . The structural
sequence is interpreted as having been generated during polyphase deformation .
Non-coaxial folding characterizes the first (D) and the second (D,) phases and
ductile shearing the third (D) . Structures of the D phase are not well preserved .
Very few F, folds are isoclinal and characterized by axial plane foliation . S, .
which forms a composite structure with bedding . S,, . Structures of the D, phase .
i n contrast, are well preserved and visible on micro . meso and macro scales . The
D, folds are tight, with gently sloping plunges . East-west trending D, antiform-
synform structures prevail in the southern part of the Rovaniemi area (see
Fig. 32) . The D, shear zone crosscuts the earlier structures approximately along
the contact zone between the CL and PS . The structures of the above deformation
phases are crosscut by northwesterly trending faults of a young brittle phase . In
the northern part of the Rovaniemi area, these faults are seen both on aeroma--
netic maps and in the topography (see Fig . 2) .
The mineral assemblages in the rocks in the Rovanierni area indicate amphi-

bolite-facies conditions . The metamorphic grade rises from the southern part of
the area to the north . As well as these general features, there are indications that
the regional metamorphism developed in two stages . There are relics of syn-
kinematic garnet, staurolite and kyanite porphyroblasts of the medium pressure
metamorphism associated with the D, phase . The estimated P-T conditions were
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c . 3 .8-5 .5 kbar and 550 °C . After this stage, thermal metamorphism at decreasing
pressure generated metamorphic zoning crosscutting the D, structures . This stage
is indicated by reaction and replacement textures such as andalusite and cordier-
ite coronas around garnet or staurolite . The highest grade of this prograde
metamorphism is represented by the sillimanite-potassium feldspar zone with the
concomitant incipient migmatization . Pressure was < 3 .8 kbar and the maximum
temperature > 650 °C .

Economic geology
In 1979, the GSF started prospecting for scheelite in metasomatic rocks in the

neighbouring map sheet area . Vikaj irvi (3614) . The prospecting was later ex-
tended by the Rautaruukki and Lapin Malmi companies to the eastern part of the
Rovanicmi area (Nordstrom 1983) . Scheelite and chalcopyrite are associated with
skarn rocks derived from calcareous supracrustals . Another type of metasomatit-
ic scheelite and chalcopyrite mineralization occurs in the amphibolite of the
Hotinvaara hill (3612 1 1) . This mineralization is associated with quartz, carbon-
ate and andradite fissure veins . Cordierite-anthophyllite rocks have recently been
targets for gold and copper prospecting by the GSF .

Preliminary hard aggregate rock studies and dimension stone assessments have
been made by the GSF . Fine-grained, biotite-poor granitoids of the CL and fine-
grained orthoquartzite within the PS are potential hard rock aggregate raw
material . Some porphyritic granite types have been studied for their potential as
dimension stones .
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* 1841 Halti, 1994 . * 2533 Haukipudas, 1986 . * 3643 Kursu, 1967 .
2011 Hanko, 1970 . 2541 Kemi, 1971 . 3644 Vuotostunturi, 1983 .
2012 Pernio, 1955 . * 2542+2524 Karunki, 1972 . * 3713 Sodankyla, 1979 .
2013 Jussaro, 1973 . * 2543 Simo, 1975 . * 3714 Sattanen, 1980 .

[* 2014 Tammisaari, 1991 .]

	

2544 Runkaus, 1971 .
* 2021 Salo, 1955 .

	

2713 Kolari, 1984 .
* 2022 Marttila . 1957 .

	

2714 Kihlanki, 1981 .
* 2023 Suomusjarvi, 1955 .

	

* 2723 Muonio, 1980 .
* 2024 Somero, 1955 .

	

2731 Kurtakko, 1992 .

3723 Peurasuvanto, 1993 .
3733+4711 Savukoski, 1986 .
3943+4912+4914 Naatamo, 1994 .
4112+4111 Imatra, 1966 .
412] Virmutjoki, 1987 .

2031 Makiluoto, 1992 .

	

2732 Kittila, 1984 .

	

4122 Lohilahti, 1992 .
* 2032 Siuntio, 1960 .

	

* 3012 Pellinki, 1965 .

	

* 4123+4114 Parikkala, 1982 .
* 2034 Helsinki, 1967 .

	

* 3021 Porvoo, 1964 . 4124+4124 Punkaharju, 1980 .
2041 Lohja, 1994 .

	

3022 Lapinjarvi, 1962 .

	

* 4213 Kerimaki, 1975 .
* 2042 Karkkila . 1953 .

	

* 3023+3014 Kotka . 1970 .

	

* 4214 Raakkyla, 1985 .
2043 Kerava, 1969 .

	

3024 Karhula, 1965 . 4221 Heinavesi, 1993 .
* 2044 Riihimaki, 1956 .

	

3041+3043 Haapasaari, 1972 . 4222 Outokumpu, 1971 .
* 2111 Loimaa, 1953 .

	

* 3042 Hamina, 1973 . 4223 Joensuu, 1985 .
* 2112 Huittinen, 1976 .

	

3044 Vaalimaa, 1979 . 4224 Kontiolahti, 1971 .
* 21 13 Forssa . 1954 .

	

3111 Lahti, 1964 . 4231 Knee . 1973 .
* 2114 Toijala, 1973 .

	

3112 Heinola, 1970 . 4232+4234 Tohmajarvi, 1967 .
* 2121 Vammala, 1967 .

	

* 3113 Kouvola, 1963 .

	

* 4241 Kiihtelysvaara . 1971 .
* 2122 lkaalinen, 1952 .

	

3114 Vuohijarvi . 1969 . 4242 Eno, 1983 .
2122Ikaalinen, 1993 .

	

* 3121 Sysma, 1977 .

	

* 4243 Oskajarvi, 1983 .
* 2123 Tampere, 1961 .

	

* 3122 Joutsa, 1982 .

	

4244+5222 llomantsi . 1973 .
* 2124 Viljakkala-Teisko, 1953 .

	

3123 Mantyharju, 1978 .

	

* 4311 Sivakkavaara, 1971 .
2131 Hameenlinna, 1949 .

	

3124 Hirvensalmi, 1988 . 4322 Puukari, 1993 .
* 2132 Valkeakoski, 1970 .

	

3131 Luumaki, 1975 . 4411 Ontojoki, 1976 .
* 2133 Karkbla, 1961 .

	

3132 Savitaipale, 1965 .

	

* 4412 Hiisijarvi, 1973 .
* 2134 Lammi, 1964 .

	

3133 Ylamaa, 1979 .

	

* 4413 Kuhmo, 1978 .
* 2141 Kangasala, 1964 .

	

3134 Lappeenranta, 1964 .

	

4414+4432 Lentiira, 1993 .
2142 Orivesi . 1986 . 3141 Ristiina, 1990 . * 4421 Moisiovaara . 1986 .
2143 Padasjoki . 1971 . 3142 Mikkeli, 1980 . * 4423+4441 Ala-vuokki, 1987 .
2144 Kaipola, 1973 . 3144 Sulkava, 1966 . 4522 Vasarapera, 1989 .

* 2213 Kuru, 1960 . 3224 Karttula, 1991 . 4524+4542 Kuusamo,1973 .
* 2214 Virrat, 1965 . 3231 Haukivuori . 1984 . 4613 Rukatunturi, 1982 .
2221 Jalasjarvi, 1990 .
2222 Seinajoki, 1962 .

3232 Pieksamaki, 1971 . * 4621+4623 Salla, 1967 .
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