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ALKULAUSE .

Tällä karttalehtikuvauksella on Oulun ja Tornion geologisten yleis-
karttalehtien (C5 ja B5) alueita käsittelevä työ saatettu päätökseen .
Tämä työ on ollut pitkäaikainen ja monivaiheinen . Kenttätutkimus on
jouduttu suorittamaan vähäisin voimin ja senvuoksi se on vaatinut paljon
aikaa. Työhön määrättyjä tutkijoita on jouduttu usein siirtämään pitem-
miksikin ajoiksi toisiin tehtäviin, malmitutkimuksiin ym., tai he ovat
siirtyneet pois geologisen tutkimuslaitoksen palveluksesta . Nämä seikat
ovat aiheuttaneet sen, että työ ei ole voinut jatkua yhtenäisenä ja häiriin-
tymättä .

Suuri vaikeus on myöskin ollut tarkoitukseen sopivien kenttäkarttojen
puute. Alkuaikoina käytettyjen pohjakarttojen epätarkkuudesta johtuen
on myöhemmin jouduttu kivilajikartoitus suurelta osalta suorittamaan
uudelleen . Tällöinkin on käytetty karttamateriaali ollut varsin epätasaista
ja monin paikoin myös liian pienessä mittakaavassa . Tämä on luonnollisesti
asettanut omat rajoituksensa työn tarkkuuteen nähden .

Kivilajikuvausten yhteydessä on mainittu myös sellaisia paikannimiä,
joita ei kivilajikartalla ole, koska sen pohjana on Maanmittaushallituksen
yleiskartta (1 : 400 000), kuten aikaisemminkin julkaistuissa kivilajikartta-
lehdissä. Nimet ovat kuitenkin kullakin seudulla yleisesti tunnettuja, joten
kentällä karttaa käyttävä tutkija voi kyseiset paikat helposti löytää .

Käytettävissämme on ollut Prospector Oy:n karttoja Kiimingistä,
Palvansuon alueelta ja täydentäviä tietoja on saatu myös toht . A. Th.
Metzgeriltä . Maist. Toini Mikkola on suorittanut joukon optisia mää-
räyksiä. Kartan sekä selityksensä olevat kartakkeet on neiti Thyra Åberg
piirtänyt puhtaaksi. Näille nimeltä mainituille sekä kaikille kenttä- j a
laboratoriotyöhön osallistuneille haluavat kirjoittajat esittää parhaimmat
kiitoksensa .



JOHDANTO .

Esilläoleva kivilajikarttalehtikuvaus käsittää Oulun (C 5) ja Tornion
(B 5) yleiskarttalehdet, jotka ovat ilmestyneet yhtenä karttana. Kartta-
lehden alue sijaitsee Oulun ja Lapin lääneissä ja siihen kuuluvat seuraavat
kaupungit, pitäjät ja pitäjien osat :

Oulun, Kemin ja Tornion kaupungit,
pohjoisosa Tyrnävän pitäjää, suurin osa Limingasta, pohjoisosa Siika-

joesta, vähän Revonlahden pohjoisosaa, Lumijoki, Kempele, Oulunsalo,
Oulunjoki, keski- ja pohjoisosat Muhoksesta, Utajärven pohjoisin osa,
Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki, Ii, Yli-Ii, Kuivaniemi, Pudasjärvi,
Taivalkosken länsiosa, Posion eteläosa, Ranuan etelä- ja keskiosat, pääosa
Puolangan pitäjää, vähän Suomussalmen länsiosaa, pääosa Simon pitäjää,
Kemin maalaiskunta, eteläosa Tervolan pitäjästä, pääosa Alatornion pitä-
jästä sekä eteläosaa Karungin pitäjästä .

Tornion karttalehti on ilmestynyt jo aikaisemmin (1909, selitys V .
Hackman 1914, suomennos 1918) Ylitornion karttalehden yhteydessä,
mutta koska sen alue muodostaa Oulun karttalehden luoteisosan geologisten
muodostumien jatkeen länteenpäin, niin on se kartoitettu uudelleen, jotta
saataisiin uudempi, yhtenäinen käsitys ja karttakuva eteläosasta Perä-
pohjan aluetta (aikaisemmin nimitetty Kemin-Rovaniemen alueeksi) .

Kenttätutkimusten pohjakarttoina on, varsinkin viimeisen tutkimus-
vaiheen aikana, käytetty Metsähallituksen karttoja (1 : 40 000) niillä seu-
duilla, mistä niitä on ollut saatavissa . Karttalehden luoteiskulmassa on ollut
käytettävissä myös oikaisemattomia ilmavalokuvia . Metsähallituksen kart-
tojen käyttöarvoa on vähentänyt se seikka, että niissä ei ole kuvattu yksi-
tyisten omistuksessa olevista maista muuta kuin tärkeimmät vesistöt ja
päätiet. Vaikein on tilanne ollut läntisillä, vanhoilla asutusalueilla . Sieltä
on ollut käytettävissä vain Maanmittaushallituksen yleiskartan suurennuk-
set mittakaavassa 1 : 200 000. Tämä on aiheuttanut epätarkkuutta alueen
harvalukuisten paljastumien sijoittamisessa, mutta siitä huolimatta on
kuitenkin muodostumien luonne pyritty saamaan esille .

Kivilajien ryhmittelyssä ei ole noudatettu samaa ikäjärjestystä kuin
aikaisemmin julkaistuilla yleiskarttalehdillä . Näin laajalla ja monin seuduin
kovin harvaan paljastuneella alueella on ikäsuhdejaoittelu ilman detalji-
tutkimuksia epävarmaa . Ryhmittelyssä on pyritty seuraamaan pääasiassa
kivilajien petrologisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä kentällä ha-
vaittuja geologisia suhteita .



8

Karttalehden väriasteikossa on pyritty noudattamaan mahdollisuuksien
mukaan Erkki Mikkolan laatimien Muonion, Sodankylän ja Tuntsajoen
karttalehtien väriasteikkoa ja sen mukaisesti se poikkeaa huomattavasti
ympäristökarttalehtiensä väriasteikoista .

Koska kalliopaljastumien paikoilla, paljastumatiheydellä ja tektonisilla
havainnoilla on merkityksensä myös kivilajikartan käyttökelpoisuuteen
nähden, niin on niitä koskevat havainnot esitetty toisella, erillisellä kartalla,
joka on samassa mittakaavassa kuin kivilajikarttakin .

Alueen geologinen kartoitustyö aloitettiin vuonna 1899 Kemin seuduilla
j a viimeiset kenttätyöt suoritettiin v . 1948. Täten on karttalehden valmis-
tuminen vaatinut puolen vuosisadan tutkimustyön . Näin pitkään aikaan
on syynä ollut myös se, että siihen määrätyt tutkijat ovat kesken työtä
siirretyt tai siirtyneet muihin tehtäviin tai kuolleet . Karttalehden laati-
minen annettiin ensi kerran v . 1903 H . Berghellin tehtäväksi. Tällöin
suoritettujen kenttätöiden yhteenvetona on tutkimuslaitoksen arkistossa
hänen laatimansa käsikirjoituksen konsepti . Mitään karttaluonnosta ei
sitävastoin ole tehty . Karttapohjien epätarkkuuden vuoksi on näiden
vuosien havaintoja käytetty pääasiassa vain myöhemmin kootun aineiston
vertailuun . Vuonna 1920 sai H. Väyrynen tehtäväkseen karttalehden
laatimisen ja tämän jälkeen on kartoitustyö suoritettu suureksi osaksi
uudelleen . Aluksi keskittyivät tutkimukset karttalehden kaakkoisosan
liuskealueisiin ja sieltä saadut tulokset Väyrynen julkaisi vuonna 1928 .
Useitten vuosien keskeytyksen jälkeen pääsi yhtenäinen kartoitustyö jälleen
alkamaan vuonna 1937 ja se jatkui, sotien aiheuttama kuuden vuoden
keskeytys poisluettuna, aina vuoteen 1948 saakka .

Kenttätutkimuksiin karttalehden alueella ovat osallistuneet seuraavat
henkilöt :

1899 H. Berghell (Kemi mlk), W . Y. A. Hall (Kemi mlk), K . A. J. Il-
lukka (Alatornio), J . H. Saarinen (Alatornio, Karunki), V . M. J. Viljanen
(Simo),

1901 H. Berghell (Tornio, Kemi),
1902 V. Hackman (Tervola), J. N. Soikero (Simo), A. Niklander (Simo),
1903 V. Hackman (Alatornio, Kemi), H . Berghell (Oulu, Haukipudas,

Kemi mlk), J. J. Sederholm (Kemi), J. Kaustinen (Pudasjärvi), A . Nordlund
(Pudasjärvi, Kuivaniemi, Ii), V. Tanner (Pudasjärvi),

1904 H. Berghell (Oulu, Haukipudas, Kemi mlk), V . Hackman (Tornio,
Simo, Tervola), W . W. Wilkman (Tervola, Simo), P. Eskola (Pudasjärvi),
J . Kaustinen (Pudasjärvi), B . Frosterus (Kempele),

1905 W. Y. A. Hall (Kiiminki, Ylikiiminki, Pudasjärvi, Puolanka),
E. Mäkinen (Puolanka, Pudasjärvi), G . Aminoff (Puolanka),

1906 E . Mäkinen (Taivalkoski, Utajärvi), H . Hausen (Taivalkoski, Mu-
hos, Utajärvi), B . Frosterus (Utajärvi),

1908 H. Berghell (Oulu, Kiiminki, Kemi mlk), V . Hackman (Tornio),



R. Dillström (Siikajoki, Revonlahti, Lumijoki, Hailuoto), O. R. Stenberg
(Liminka, Kempele, Tyrnävä, Oulujoki, Oulunsalo),

1909 H. Berghell (Oulu), E . Mäkinen (Pudasjärvi), E . Kopperi (Kemi,
Tervola),

1910 V. Hackman (Pudasjärvi),
1911 H. Berghell (Haukipudas, Ii, Simo),
1912 H. Väyrynen (Utajärvi, Oulunjoki),
1915 E . Mäkinen (Utajärvi, Ii, Kuivaniemi, Simo, Kemi), H. Väyrynen

(Muhos),
1916 H. Väyrynen (Tyrnävä),
1919 H. Väyrynen, N. Kanto, M. Häyrynen, J . Kaikko ja L. Lokka

(Puolanka),
1921 H. Väyrynen (Puolanka),
1922 H. Väyrynen (Puolanka),
1924 W. W. Wilkman (Pudasjärvi),

1938 A. Simonen, A. Enkovaara, E. Kuosmala, M. Lehijärvi (Pudas-
järvi), E . Malmivuo, Y . Väisänen (Taivalkoski, Posio), H . Väyrynen (Pudas-
järvi, Taivalkoski, Posio),

1945 A. Enkovaara (Kuivaniemi, Ii, Utajärvi, Pudasjärvi),
1946 M. Härme, O . Kouvo (Alatornio, Kemi mlk), A . Enkovaara,

E . Siltanen, O . Tarvainen (Pudasjärvi, Ranua),
1947 M. Härme, O. Kouvo, R. Vanhala, O. Näykki (Alatornio, Kemi

mlk, Tervola, Simo), A . Enkovaara, M. Kivinen, G. Rydberg, O. Tulisalo
(Yli-Ii, Kuivaniemi, Simo), A . Matisto, O. Helovuori, P . Isokangas, J. Tuura
(Ii, Yli-Ii, Pudasjärvi, Kiiminki, Ylikiiminki, Haukipudas, Oulujoki, Kem-
pele, Oulunsalo, Liminka, Lumijoki, Siikajoki),

1948 A . Enkovaara tarkistustutkimuksia, O . Tulisalo (Pudasjärvi, Ra-
nua, Posio, Taivalkoski, Puolanka), M . Härme, O . Kouvo, R. Vanhala
(Alatornio, Karunki, Simo) .

Edellä esitetyn lisäksi on M . Saksela suorittanut tutkimuksia v . 1934-35
Pohjois-Pohjanmaan (=Utajärven-Kiimingin) liuskealueella ja H . Väyry-
nen vuosina 1943-44 tarkistustutkimuksia . Käytettävissä on myös ollut
Prospector Oy:n karttoja Kiimingistä Palvansuon alueelta ja tri A . Th .
Metzger on antanut joukon täydentäviä tietoja . Edelleen on käytetty
hyväksi tutkimuslaitoksen malmiosaston pääasiassa Haukiputaalla A . Mik-
kolan keräämää malmitutkimusaineistoa .

Kesällä 1949 suoritti A. Enkovaara joitakin tarkistushavaintoja eri
kohteissa ja samoin M . Härme Kemin seudulla .

2 7842/52
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1925 V . Hackman (Kemi mlk),
1926 H. Väyrynen (Kiiminki, Taivalkoski),
1934 K. Rankama (Utajärven-Kiimingin vyöhyke),
1937 E . Nieminen (Taivalkoski),





KALLIOPERÄN PINNANMUODOSTUS JA PALJASTUMASUHTEET .

Pinnanmuodostukseltaan ja kallioperältään on Oulun karttalehden alue
varsin vaihtelevaa. Ulottuuhan karttalehden alue läntisiltä, entisen meren-
pohjan alueilta itään aina Kainuun vaaravyöhykkeen jatkeen itäpuolelle,
ääripisteiden väli on 196 km . Kuten relatiivisia korkeussuhteita kuvaavasta
kartasta (kuva 1) selviää, kulkee raja lakeuden j a vuorimaan välillä miltei
NS-suuntaisena Pudasjärven pitäjän Pintamojärven länsipuolitse . Luoteessa
muodostaa selvän rajan Kivaloiden jakso Simon pitäjän j a Kemin mlk :n
rajoilla . Maaston muodoissa on havaittavissa taipumusta epätasaisuuteen

kaikkialla muualla paitsi Oulujoen molemmin puolin sekä edelleen Ii-joen
alajuoksulla . Lakeusalueella aiheuttavat epätasaisuuksia reliefissä pää-
asiassa moreenin muodostamat harjut, joista paljastumat pistävät esiin
vain vähäisinä pintoina, yleensä harjujen lounaisreunamilla tai soista
pieninä kallionnyppylöinä . Tyypillisiä tasankoalueelle ovat laajat suot,
joissa on monin paikoin runsaasti vähäisiä lampia, mikä aiheutuu pinta-
vesien vähäisestä poisvirtaamisesta .

Kuva 1 . Kaaviokartta relatiivisista korkeussuh-
teista Oulu-Tornio karttalehden alueella . 1 =
tasangot (relat. kork . 0 m), 2 = lakeudet (relat .
kork. < 10 m), 3 = kankaremaat (relat. kork .
10-20 m), 4 = vuorimaat (relat. kork . 50-200 m) .

Suomen maantieteen käsikirja 1936 .
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Kun tarkastelemme karttalehden paljastumasuhteita esittävää karttaa,
voimme todeta laajoja, useiden satojen neliökilometrien suuruisia alueita,
joilta ei ole tavattu yhtään paljastumaa, kuten esim . Oijärven ja Siuruan-
joen välisessä maastossa sekä Ii-joen eteläpuolella Yli-Iin, Kiimingin ja
Pudasjärven pitäjien rajoilla . Siellä missä kallioperä tasankoalueella tulee
näkyviin jokiuomien ulkopuolella, muodostaa se vain vähäisiä paljastumia,
jotka pistävät esiin hieman maapeitteen alta . Kalliopaljastumat esiintyvät
rykelmittäin, mikä johtunee kallioalueen maapeitteen ympäristöään vä-
häisemmästä paksuudesta .

Maakerrosten vahvuus vaihtelee suuresti, ollen yleensä useita metrejä .
Utajärven liuskevyöhykkeellä peittyy kallioperä useissa kohdin, kuten mm .
Poika-Martimo-ojan varsilla, vain aivan ohuen maakerroksen alle . Kaikkein
syvimmällä on peruskallio karttalehden lounaisosassa, Oulujoen lounais-
puolella, missä Muhoksen sedimenttimuodostuma peittää sen useiden sato-
jen metrien vahvuisten kerrostensa alle . Vain muutamat yksinäiset pal-
jastumat pistävät esiin Kempeleellä ja Limingan Heikuran kylän itä-
puolella . Muhoksen muodostuman lounaispuolella Siikajoella, on joen
uomansa useita paljastumia, samoin Lumijoen Ylipäässä ja aivan kartta-
lehden rajalla rautatien varrella .

Näiden karttalehtien alueella olevat useimmat Pohjanlahden saaret,
myöskin Hailuoto, ovat vahvojen irtomaakerrosten peittämiä eikä
niissä ole tavattu kalliopaljastumia . Tämän vuoksi ei niitä myöskään ole
merkitty kivilajiväreillä .

Poikkeuksellisen tiheässä on palj astumia rannikko alueella Iin pitäjän
Muhojoesta pohjoiseen . Paljastumat ovat täällä keskittyneet kapealle
rannikkokaistaleelle, kaukaisimman paljastuman sijaitessa 14 km rannikolta .

Karttalehden parhaiten palj astuneet kohdat sijaitsevat mäki- j a vuori-
maan alueilla. Täällä on paljastumatiheys siksi runsas, että kartoitustyö
on voinut olla suhteellisen tarkkaa . Raja vuorimaan ja tasangon välillä
on melkoisen jyrkkä . Vuorimaalla sijaitsevat karttalehden korkeimmat
kohdat: Syötetunturit Pudasjärven pitäjässä 432 m mpy., Pyhitys Taival-
koskella Kostonjärven länsipuolella 419 m mpy. sekä Puolangalla Siikavaara
380 m mpy., Kuirivaara 379 m mpy. ja Paljakka 384 m mpy. Tällä vuori-
maan alueella ovat paljastumat yleensä laajempia kuin alavammilla seu-
duilla . Täälläkin on sentään suurin osa alueen vaaroista siksi matalia, että
rantakivikoita on tavattavissa laeilla saakka . Paljastumat sijaitsevatkin
pääasiassa jyrkänteillä ja vaarojen huipuilla .

Alueen geologian yksityiskohtaista käsittelyä varten on karttalehti
jaoiteltu kahdeksaan osaan siten, että kukin niistä muodostaa mahdolli-
simman yhtenäisen kokonaisuuden . Tämä johtuu työn jaosta, mutta
vaikka tätä jakoa noudattaen samat asiat saattavat tulla useampaan
otteeseen mainituiksi, lienee lukijalle siten kuitenkin helpompaa muodostaa
oma käsityksensä karttalehden alueen vaihtelevasta geologiasta .



Aluejaolle antavat luonnolliset rajat ja perusteet kolme liuskealuetta,
idässä Kainuun, lounaassa Pohjois-Pohjanmaan (= Utajärven-Kiimingin)
sekä luoteessa Peräpohjan (= Kemin-Rovaniemen) liuskealue . Täyden
tuen tälle jaolle antaa myöskin relatiivisia korkeussuhteita esittävä kartta .
Aluejako on esitetty oheisessa kartakkeessa (kuva 2) ja selvinnee parhaiten
sen avulla .

Karttalehden selitys on laadittu yhteistoimin siten, että A . Enkovaara
on kirjoittanut Pudasjärven graniittialuetta (alue 4), Pohjois-Pohjanmaan
liuskealuetta (5), Muhoksen muodostumaa (6) ja lounaisosan graniitti- ja
gneissialuetta (7) koskevat kuvaukset, M . Härme Peräpohjan (3) alueen
kuvauksen ja H. Väyrynen itäistä gneissigraniittialuetta (1) ja Kainuun
liuskevyöhykettä (2) koskevat kuvaukset sekä luvun peruskallion muodos-
tumat .

MUHOKSEN MUODOSTUMA.

Pohjois-Pohjanmaan liuskealueen ja Oulujoen lounaispuolella, Muhok-
sen pitäjän Leppiniemestä lounaaseen on irtaimien maalajien alla lietekiven
peittämä alue, jonka luonteesta antaa viitteitä vain yksi paljastuma Kieksin
talon rannassa, Oulujoen varrella .

Kuva 2 . Kartta alueellisesta jaoituksesta Oulu-Tornio karttalehden alueella .
1 = Itäinen gneissigraniittialue, 2 = Kainuun liuskevyöhyke, 3 = Peräpohjan
alue, 4 = Oijärven graniittialue, 5 = Pohjois-Pohjanmaan liuskealue, 6 =

Muhoksen muodostuman alue, 7 = Lounaisosan graniitti- ja gneissialue .



Tämän muodostuman olemassaolosta saatiin ensi kerran tietoja, kun
kesällä 1938 suoritettiin kairauksia Pyhäkosken voimalaitoksen perustöitä
varten. Tällöin Montanlammen rannalla kaira lävistettyään moreenin ei
tavannutkaan peruskalliota, vaan tunkeutui yllättäen outoon lietekivi-
kerrostumaan. Esiintymän luonteen ja laajuuden selvittämiseksi suoritti
geologinen tutkimuslaitos kairauksia vuosina 1939 Tyrnävällä ja 1940
Muhoksella. Vuonna 1941 aloitettiin kairaukset Limingassa ja niitä jat-
kettiin siellä sodan aiheuttaman keskeytyksen jälkeen v . 1945 . Muhoksella
todettiin eräässä reiässä peruskallion olevan vasta 527 metrin syvyydessä .
Tyrnävällä ja Limingassa ei peruskalliota kairauksissa tavoitettu . Näiden
tutkimusten perusteella on voitu päätellä, että muodostuma on perus-
kallion vajoamassa. - Oheisessa kartassa (kuva 3) esittää pisteytyksellä
merkitty osa Muhoksen muodostuman aluetta .

Kerroksellisuus on muodostumassa selvä . Eri kerrosten karkeusasteessa
ja kemiallisessa kokoomuksessa on todettavissa selvät vaihtelut . Tämä
ilmenee kivessä myös värivaihteluina . Päävärisävynä on punertava, mutta
myöskin vihreän ja ruskean värisävyn omaavia kerroksia välisävyineen on
runsaasti . Päätekijänä kerrosten värivaihteluissa on raudan vaihteleva
hapettumisaste, joka näkyy myös oheisista analyyseistä. Eri kerrosten
kokoomuksesta on huomattava savikivien kemiallisen kokoomuksen suuri
vaihtelu, joka on erittäin silmiinpistävää Fe 203 -, CaO-, C02- ja 80,-
määrissä. Raudan oksidien vaihtelu riippuu myös pyriitin esiintymisrunsa-
udesta . Parhaan kuvan kerrosvaihteluista antaa oheinen Muhoksen pora-
reiän näytteistä tehty kemiallisten analyysien sarja (taul . I) .

Kuva 3. Muhoksen muodostuman alue (merkitty pisteytyksellä)
V. Okon mukaan .



Lähinnä pohjaa on muodostumassa arkoosi ja paikoitellen, kuten
Kieksissä, konglomeraatti . Näiden päällä on karkeata hiekkakiveä, sitten
seuraavat vihertävä ja punertava savikivi . Tämän päällä on arkoosia ja
sen yläpuolella on aina moreenipeitteeseen saakka kipsipitoisia välikerroksia
sisältävää savikiveä . Kerrokset eivät ole vaakasuorassa, vaan poikkeavat
siitä aina 20° saakka. Kieksin konglomeraattipaljastumassa on konglome-
raatin vahvuus 8-10 m. Kerroksellisuus on erittäin selvä kaateen ollessa
30° S. Mukuloiden koko ja muoto vaihtelevat suuresti . Suurimmat ovat
hanhenmunan kokoisia, osan ollessa pyöristyneitä osan kulmikkaita. Muku-
loiden väliaines on heikosti iskostunutta hiekkaa, niin että kivi särkyy
helposti . Mukulat ovat pääasiassa graniittia ja gneissiä, mutta myöskin
liusketta j a emäksisiä kivilajeja on tavattu. Graniitti on kokoomukseltaan
samanlaista kuin pohjan ja lähiseutujen graniitti . Konglomeraatin väri
vaihtelee ruosteenruskeasta hienompien kerrosten suklaanruskeaan . Väli-
kerroksina konglomeraatissa on enintään 10 sm paksuisia, tiiviitä, hienon
hiekan ja lietteen muodostamia kerroksia .

Muhoksen muodostumaa on julkaisuissa aikaisemmin käsitellyt Th .
Brenner (1937, 1941 ja 1944) . Näissä julkaisuissa mainittu, Kankarista
löydettyä belemniittiä koskeva tieto on osoittautunut täysin erheelliseksi .
Kyseinen belemniitti ei ole löytynyt Kankarista, vaan sen alkuperä on
täysin tuntematon (E . Viluksela 1951) . Brennerin maininta (1944, siv . 192)
Kieksin konglomeraatissa todetuista palavista hiilipitoisista aineista on
myös erheellinen, kuten hän itsekin eräässä suullisessa tiedonannossa on
myöhemmin maininnut . Joka tapauksessa Muhoksen muodostumaa on
pidettävä peruskalliota nuorempana . Mahdollisesti tämä muodostama
voisi olla rinnastettavissa Satakunnan jotunilaisiin hiekkakiviin .

PERUSKALLION MUODOSTUMAT .

Karttalehden alueen kallioperän muodostavat suurimmalta osalta gra-
niittialueet . Neljä erillistä liuskealuetta erottuu kuitenkin näistä sijaiten
kukin omalla kulmallaan karttalehteä .

Graniittialueita on yleensä pidetty suurimmalta osalta liuskeita van-
hempaan, prekarjalaiseen kallioperään kuuluvina . Vain vähäisiä, kartta-
lehden keskustassa sijaitsevia alueita on aikaisemmin merkitty nuoremmiksi
postkalevalaisiksi eli karelidisiksi graniiteiksi . Suuria aloja karttalehden
alueen graniittisesta kallioperästä on ilmeisesti edelleenkin pidettävä pre-
karjalaisena . Sellaista on ainakin karttalehden itälaidalla oleva gneissi-
graniittialue, joka onkin osa suuresta karjalaisen vyöhykkeen gneissi-
graniittialueesta . Paitsi erilaisia graniittityyppejä esiintyy alueella emäk-
sisiä kivilajeja, joista suurin osa on vanhempia, graniittien lävistämiä
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Taulukko I . Analyysejä syväkairausnäytteistä Muhokselta (Lokka 1950) .
Kairauspaikka on 1 .5 km Muhoksen asemalta Kylmälän kylään

johtavaa tietä, tien W-puolella .
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Analyysit 9 ja 20 on tehnyt H . B. Wiik, muut P. Ojanperä .
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amfiboliitteja ja amfiboliliuskeita, mutta alueen pohjoispäässä myös lävis-
täviä, alueen nuorimpiin muodostumiin kuuluvia gabroja ja diabaaseja .

Myöskin karttalehden länsiosassa, Perämeren rannikolla, Kuivaniemen
pitäjässä, on graniitteja, jotka näyttävät olevan vanhoja . Sen sijaan
kartta-alueen keskiosan täyttävä, suuri Pohjois-Pohjanmaan graniittialue
(= Pudasjärven graniittialue) jää edelleenkin hyvin epäselväksi . Graniitit
ovat siellä hyvin vaihtelevan laatuisia, ja kallioperän paljastumien harva-
lukuisuus estää saamasta selvää eri tyyppien keskinäisistä suhteista . Eräät
tyypit ovat hyvin vahvasti hiertyneitä j a liuskeutuneita muistuttaen
suuressa määrin itäisen alueen prekarjalaisia gneissigraniitteja . Näiden
ohessa on alueella myöskin sellaisia tyyppejä, jotka ovat yhtä vähän muut-
tuneita kuin karjalaisen vyöhykkeen liuskemuodostumia lävistävät
graniitit. Nämä graniitit ovatkin todennäköisesti karelidisia, mutta nii-
den erottaminen muista erillisiksi alueiksi on kuitenkin hyvin vaikeata .
Sen tähden on koko graniittialue varustettu kartalla migmatiittisuutta
osoittavilla, punaisilla juomuilla . Liuskesulkeumat muodostavat vain
graniittialueen eteläosissa huomattavampia, yhtenäisiä jaksoja ja ne ovat
samanlaatuisia kuin itäisen liuskevyöhykkeen muodostumat . Niiden vahva
muuttuneisuus sekä lävistävien graniittien esiintyminen viittaavat myös-
kin karelidisten graniittien laajaan levinneisyyteen .

Kartan lounaiskulmassa olevat graniitit saattavat olla myöskin eri-
ikäisiä, mutta niiden tarkempi selvittely ei ole tämän karttalehden alueella
ollut mahdollista .

Liuskealueista liittyy karttalehden kaakkoiskulmassa sijaitseva jakso
jatkeena Kajaanin karttalehden koilliskulman kautta j a Nurmeksen lehden
länsireunaa pitkin kulkevaan karjalais-kainuulaiseen liuskevyöhykkeeseen,
joka mainittujen karttalehtien selityksessä luetaan kalevalaisiin muodostumiin
kuuluvaksi . Siinä on kuitenkin erotettavissa erilaisia stratigrafisia tyyppejä .
Näistä on aina pitkin matkaa liuskevyöhykkeen itäreunaa seuraava
ja Oulun karttalehdellä Korpisenjärveen ja Suolijokeen saakka jatkuva
kvartsiittijakso stratigrafisen tyyppinsä puolesta verrattavissa niihin kvart-
siittimuodostumiin, jotka eteläisemmissä seuduissa, Joensuun ja Savon-
linnan karttalehdillä, on nimitetty jatulilaisiksi ja joita on laajimmalti
Kolin alueella . Kainuun alueella on näistä käytetty nimitystä k a i n u u-
lainen kvartsiittimuodostuma (Väyrynen, 1928), ja käsit-
telemme niitä tässäkin esityksessä tuolla nimellä .

Pohjois-Karjalan liuskealueen kalevalaisia fylliittimuodostumia (vertaa
Väyrynen, 1933) vastaa myöskin Kainuun alueella, sen itäisessä, Sotkamon
vyöhykkeessä, fylliittimuodostuma, joka on diskordanttisesti kerrostunut
kainuulaisten kvartsiittien päälle. Kainuun liuskealueen läntisessä, Puo-
langan vyöhykkeessä, joka jatkuu Oulun karttalehdelle, ei ole tavattu
selviä todisteita siitä, että fylliitit ja kiilleliuskeet kuuluisivat tähän ryh-
mään, vaan liittynevät ne Oulujärven pohjoispuolella esiintyvään läntiseen



19

j atuliin. Sikäli kuin niitä voidaan verrata eteläisemmillä alueilla esiintyviin
muodostumiin, vastaisivat ne Savon liuskeita . Fylliittivyöhykkeen itä-
reunalla esiintyvä Tulijoen-Salmijärven jakso, joka Salmijärven pohjois-
puolella ulottuu vähän myöskin Oulun karttalehden alueelle, muistut-
taakin suuresti Kuopion fasiessarj aa . Länteen päin vaihettuvat fylliitit
kiilleliuskeiksi ja nämä edelleen kiillegneisseiksi ja lopuksi suonigneisseiksi .

Lisäksi esiintyy liuskevyöhykkeessä vielä kainuulaisista kvartsiiteista
erottuva kvartsiittityyppi, Jaurakan seudun kvartsiitit ja konglomeraatit .
Näitä esiintyy fylliittivyöhykkeen pohjoispäässä, Jaurakkajärven seudussa
j a vyöhykkeen itäosissa . Nämä kvartsiitit ovat selvästi nuorempia kuin
kainuuntyyppiset, mutta ne ovat todennäköisesti myös nuorempia kuin
fylliittimuodostuma . Ne ovat kuitenkin olleet mukana karelidisessa poi-
mutuksessa ja karelidiset graniitit lävistävät niitä .

Itäiseen liuskevyöhykkeeseen liittyvissä emäksisissä kivilajeissa voimme
erottaa kolme erilaista ryhmää, joista kaksi on karelidista, mutta kolmas
todennäköisesti karelidista poimutusta nuorempi . Edellisiin kuuluu meta-
diabaaseja, jotka lävistävät kainuulaisia kvartsiitteja, mutta ovat vanhem-
pia kuin Jaurakan kvartsiitit, sekä fylliittivyöhykkeellä esiintyviä serpen-
tiinejä . Jälkimmäisiin kuuluu karttalehden koilliskulmalla esiintyviä meta-
gabroja ja juonidiabaaseja (Syötteen tyyppi) .

Oulun-Kuusamon maantien kohdalla on karjalaisten pintakivien vyö-
hykkeessä katkeama poimuakselin kohotessa »ilmaan» ja karelidisten,
lävistävien graniittien ylettyessä aina itäiseen gneissigraniittialueeseen
saakka . Pohjoisempana esiintyy vielä kvartsiittijakso, mutta tämäkin
päättyy karttalehden koilliskulmalle jatkumatta suorastaan Kuusamon
karttalehden alueella esiintyvälle Taka-Kainuun (Kuusamon) liuskealueelle .

Myöskin karttalehden luoteiskulmassa oleva liuskealue on jatketta
suurempaan Peräpohjan liuskejaksoon, joka suurimmalta osaltaan sijaitsee
Rovaniemen karttalehden eteläosassa . Alueen eteläreunalla kulkee pitkin
Kivalojen selänteitä yhtämittainen kvartsiittivyöhyke, joka täälläkin on
kainuulaista kvartsiittityyppiä, mutta suurimman osan karttalehden alueelle
kuuluvasta liuskealueesta muodostavat fylliitit . Nämä ovat kerrostuneet
mainittujen kvartsiittien j a niitä lävistävien metadiabaasi-vihreäkivien
päälle. Fylliittien lisäksi kuuluu tähän sarjaan kvartsiitteja, tuffiittisia
liuskeita j a dolomiittej a .

Peräpohjan liuskealueen kaakkoisraja Pohjois-Pohjanmaan graniitti-
aluetta vasten on tektoninen hankausvyöhyke, joka on syntynyt liuske-
alueen työntyessä vastustuskykyistä graniittialuetta vastaan. Samalla
on rajavyöhykkeeseen tunkeutunut melkein yhtäjaksoinen gabrointruusio
(Penikan gabro), joka suuresti muistuttaa edellämainittua Syötteen gabro-
tyyppiä . Koska Penikan gabro ilmeisesti kuuluu varsinaista karelidista
poimutusta myöhempään tektoniseen vaiheeseen, vahvistaa se myös Syöt-
teen gabron samanlaista alkuperää .
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Karttalehden lounaisosassa, Oulu- ja Iijoen välillä, oleva Pohjois-
Pohjanmaan liuskealue jakaantuu kahteen osaan : Utajärven alueeseen
ja Kiimingin alueeseen . Edellinen käsittää suurimmalta osaltaan konglo-
meraatteja ja meta-arkooseja ja vähemmän näiden lisäksi fylliittejä, jäl-
kimmäinen taas pää-asiallisesti fylliittejä ja näiden ohessa emäksisiä pinta-
kiviä sekä vähän kvartsiitteja ja dolomiittisia kalkkikiviä . Konglomeraatit
ovat ilmeisesti nuorempia kuin näihin alueen koillisreunalla rajoittuvat,
graniitin lävistämät, stauroliittia, andalusiittia ja kordieriittia sisältävät
kiilleliuskeet, jotka ovat todennäköisesti rinnastettavat Puolangan vyöhyk-
keen karjalaisiin muodostumiin .

Pohjois-Pohjanmaan liuskealueen emäksiset kivilajit ovat osittain
agglomeraattisia, osittain pillow-laavarakenteisia pintakiviä, mutta osa on
myös karkeampia, ja saattavat nämä olla intrusiivisiakin .

Myös karttalehden koilliskulmalla on laaja alue merkitty amfiboliittien,
vihreäkivien ja emäksisten vulkaniittien yhteisellä värillä . Tällä alueella
on vain vähän paljastumia, joista useimmiten on tavattu emäksisiä kivi-
lajeja. Muutoin on alueen rakenne tuntematon .

Lisäksi on emäksisiä kivilajeja suurempina ja pienempinä esiintyminä
yltympäri laajaa Pohjois-Pohjanmaan graniittialuetta . Näistä on osa
vahvasti metamorfisia amfiboliitteja, mutta osa on taas heikosti muuttu-
neita, ofiittisiakin diabaaseja ja gabroja . Siitä päättäen ne näyttävät
kuuluvan eri ikäisiin muodostumiin .

TEKTONIIKKA.

Alueella on tehty havaintoja kerroksellisuuden, liuskeisuuden, poimu-
akselin ja venymän sekä syväkivissä ns . viivauksen suhteen . Venymä ja
poimuakseli on yleensä todettu yhdensuuntaisiksi sellaisissa paikoissa,
missä molemmista on ollut mahdollisuus tehdä havaintoja . Poimuakselista
on ollut mahdollista saada havaintoarvoj a vain suhteellisen harvoissa
kohdissa .

Samoinkuin karttalehden aluetta reunustavat liuskemuodostumat ovat
perustana geologiselle aluejaoittelulle, ovat ne myös sitä tektonisessa mie-
lessä . Toisaalta tektoniset havainnot myöskin osaltaan tukevat tätä alue-
jaoittelua, kuten oheisesta tektonisia havaintoja esittävästä kartasta
ilmenee .

Kainuun liuskevyöhyke muodostaa tektonisessa mielessä rajan läntisten
ja itäisten muodostumien välille . Liuskevyöhykkeellä on Puolangan kirkon-
kylän eteläpuolella vielä hieman pohjoisesta itään poikkeava suunta, lius-
keisuuden kaateen ollessa yleensä jyrkästi länteen, loivimmat arvot ovat
60°W (Pihlajavaaran maastossa) . Puolangan pitäjän Aittokylän seudulla
alkaa liuskeisuuden kulku kääntyä pohjoisen suunnan kautta hieman
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länteen . Liuskealueen itäreunalla taas on kululla pyrkimys poiketa yhä
enemmän itään päin . Niinpä liuskevyöhyke haaraantuukin kahtia Puolan-
gan ja Pudasjärven pitäjien rajalla, itäisempi kaartaa Suolijärven luoteis-
puolelta kohti itää ja päättyy nopeasti oheten Ylinäljängällä, Suomus-
salmen karttalehden puolella . Täällä, muodostuman haaran eteläreunalla,
on liuskeisuuden kaateilla pääasiassa jyrkät eteläiset arvot, kuitenkin vielä
Tenämön järven pohjoispuolella 45°S, mutta jo ylempänä Pudasjärven
Paljakalla 70°-80°SE .

Liuskevyöhykkeen läntinen haara jatkuu yhtäjaksoisena yleissuuntaan
N20°W aina Pudasjärven pitäjän kaakkoisosassa sijaitsevalle Tolpan-
vaaralle saakka . Täältä lähtien on havaittavissa vain vähäisiä liuske-
jäännöksiä Iinattijärven pohjoispuolisen Lehtovaaran maastoon, josta
liuskevyöhyke jälleen jatkuu yksinomaan kvartsiittisena, hieman suun-
taansa itään muuttaen aina karttalehden pohjoisrajalle saakka .

Erityisen silmiinpistävä on liuskealueen itärajalla se ilmiö, että itä-
puolisten, pääasiassa graniittisten kivilajien kulkusuunnat kääntyvät
jyrkästi itäisiksi, liuskeisuuden kaateiden vaihdellessa arvosta 40 °E miltei
pystyyn. Ylhäällä Kouvan maastossa tämä itäinen suunta yhtyy Rova-
niemen liuskevyöhykkeen j atkeen suuntiin, kuten muodostumatkin liittyvät
niihin. Liuskeisuuden kaateet tällä liuskevyöhykkeen länsirajalla ovat
jyrkät, 70°W tai aivan pystyt .

Auhonjärven eteläpuolella, Puolangan pitäjän luoteisosassa suuntautuu
venymä N, 30° , mutta jo Jaurakkajärven SW-puolella sillä on vastakkainen
suunta, SW, 55°-70° . Tämän perusteella tällä välillä sijainnee akseli-
depressio. Itäisessä haarassa ovat ainoat havainnot Suolij ärven N-puolelta
ja siellä venymä painuu suuntaan NE, 30 ° . Liuskemuodostuman länsiosan
gneissi sijaitsee myös akselidepressiossa, kuten Kiiminkijoen pohjoispuolelta,
Auhon- ja Kalhamajärvien seutuvilta tehdyt havainnot osoittavat : Piltuan-
joen latvoilla on venymä SE, 30 ° ja Pirtti- sekä Kiiminkijokien yhtymä-
kohdassa N, 30° .

Jaurakkajärven jaksoa edelleen pohjoiseen seurattaessa säilyttää venymä
yhä eteläisen suuntansa, kaateen kuitenkin alussa loivetessa Tolpanvaaran
pohjoispuolella, Tolpanvaaralla havaittu 55°SW ja Ojalan talon luona
Iijoen N-rannalla 15°S (akselihavainto) . On kuitenkin huomattava, että
yhtä loivia arvoja on havaittu erillisissä kvartsiittikaistaleissa etelämpänä-
kin, Jaalankajoen latvoilla . Edelleen pohjoiseen päin siirryttäessä alkaa
akseli jyrketä huomattavasti, Kettumäen talon luona ennen linattijärven
tienhaaraa sillä on arvo S, 45° , Iinattijärven N-puolella Saarilammin maas-
tossa SE, 65° . Rytingin E-puolella sijaitsevalla Selkävaaralla sekä sen
E-puoleisella Pikku Viitavaaralla on akseli NNW, 60° . Nämä havainnot
viittaavat siihen, että Iinatin ja em. paikkojen välillä sijaitsisi akseli-
kulminatio, vaikkakin jokin yksinäinen venymähavainto on myös etelään
suuntautuva.
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Näitä seutuja pohjoisempana käy vallitsevaksi aivan suorassa kulmassa
tähänastista akselisuuntaa leikkaava itä-läntinen akseli . Suunnanmuutos
on niin jyrkkä, että on varsin vaikeata ajatella kyseessä olevan akseli-
suunnan kääntymisen, vaan mieluimmin pitää tätä suuntaa entistä leik-
kaavana, varsinkin kun siellä täällä on vielä todettavissa entisiä etelään
suuntautuviakin akseleita . Liuskeiden länsirajalla on akselilla kaade 70 °E
sekä taasen idempänä Kouvan maastossa 70°W, joten kyseessä täällä on
akselidepressiossa sijaitseva synkliini . Täällä Kouvan maastossa on poi-
mutus ollut ilmeisestikin intensiivisempää kuin yleensä muualla tällä
jaksolla. Voimakkaita liikuntoja osoittaa myös myloniittiutumisvyöhyke,
joka on nähtävissä paljastumissa aivan maantien varressa Sarakylän ja
Jäkälävaaran välillä .

Kerroksellisuus noudattaa yleensä liuskeisuuden suuntaa, kuitenkin
Puolangan ja Pudasjärven pitäjien rajalla, Honkajylkyllä ovat kerrok-
sellisuuden (N55°W, 70°E)ja liuskeisuuden (N20°W, 65°W) kulkusuunnat
toisistaan poikkeavia . Sama ilmiö esiintyy erittäin selvänä myös Kainuun
vyöhykkeen pohjoiskärjessä sijaitsevan Tolpanvaaran konglomeraatissa .

Kauttaaltaan Kainuun-Kouvan liuskevyöhykkeen itäpuolella on ha-
vaittavissa kivilajien liuskeisuuksien kulussa kaartumista WE-suuntaan .
Suolijärven liuskehaarauman eteläpuolella on liuskeisuuden kaade etelään,
sitävastoin pohjoispuolella pohjoiseen suuntautuva . Kaateita edelleen tar-
kasteltaessa on huomattava, että pohjoisesta etelään siirryttäessä kaateet
hieman loivenevat Sirniön tiehaaran korkeudella, jyrketäkseen jälleen
etelämpänä uudelleen . Valitettavasti on Suomussalmen ja Taivalkosken
pitäjien rajamaasto vailla paljastumia niin että ei ole voitu tehdä havaintoja
näillä main sijaitsevan antikliinin laadusta. Ilmeisesti tämä liuskealueen
itäpuoli kuuluu kupoolimaisen muodostuman reunaan.

Kainuun-Kouvan liuskevyöhykkeen länsipuolella alkaa laaja, pää-
asiassa graniittisten kivilajien muodostama alue, jota on kutsuttu tässä
selityksessä Pudasjärven alueeksi . Tämä alue rajoittuu pohjoisessa Peräpoh-
jan liuskealueeseen sekä lounaassa Pohjois-Pohjanmaan liuskealueeseen .

Rajalla liuskealueita vasten noudattaa alueen syväkivilajien liuskeisuus
täysin liuskealueen reunan suuntaa, kaade sitävastoin vaihtelee pystyn
molemmin puolin . Keskempänä aluetta on liuskeisuuden yleissuunta
edelleen pohjoinen, vaikkakin useissa paikoin on havaittavissa suuriakin
poikkeamia tästä suunnasta. Idässä kvartsiittijakson länsilaidalla on kivi-
lajirajalla kaade aluksi itään, sedimentin alle, mutta Livojoen länsipuolella
on kaade jo läntinen, joten tässä meillä on todettavissa antikliini, joka
alkaa pohjoisessa karttalehden rajan takaa ja jatkuu etelään lähelle Pärjän-
jokea. On muuten huomattava, että ns . Penämön graniitti sijaitsee juuri
tässä antikliinissa . Tämän länsipuolella seuraa synkliini, joka kuitenkin
on vaikeammin rajoitettavissa kuin antikliini. Tämän alueen länsipuolella-
kin on todettavissa vähäisempiä synkliini- j a antikliinikohtia, mutta niiden
lähempi määrittely on paljastumien harvalukuisuuden takia vaikeata .
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Pudasjärven alueen venymä- ja akselihavaintoja tarkastellessa on todet-
tavissa, että karttalehden pohjoisrajalla on länteen suuntautuva akseli val-
litsevana aina Ranuan Nuupaksen muodostumaan saakka . Muuten on
alueella yleisenä pohjoiseen tai etelään suuntautuva akseli . Kemin liuske-
vyöhykkeen rajalla syväkivissä venymä painuu yleensä 40 °-50° liuskeiden
alle länteen. Sama ilmiö on todettavissa myös Utajärven liuskealueen
raj alla .

Peräpohj an alueella noudattavat liuskeisuus j a kerroksellisuus keski-
määrin WE-suuntaa (Härme 1949) . Kemijoen itäpuolella on kuitenkin
todettavissa kaartumista koilliseen ja joen länsipuolella jonkinverran luo-
teiseen suuntaan . Kemijoen varressa ja sen itäpuolella esiintyy kerrokselli-
suudesta poikkeavaa transverssiliuskeisuutta. Fylliiteissä ovat kerroskaateet
jyrkkiä tai pystyjä, mutta muissa kivilajeissa vaihtelevampia . Alueen
kaakkoisreunalla ovat kerroskaateet 30°-75°NW. Peräpohjan alue muo-
dostaa suhteellisen yhtenäisen altaan, joka jatkuu Rovaniemen karttaleh-
delle. Kemijoen tienoilla on depressio. Altaan itäreunan kivilajeja leikkaa-
vat WNW-suuntaiset, pystykaateiset siirrosvyöhykkeet, joissa sarjamainen
siirros on paikoin kehittynyt primäärisiä kulkuja leikkaavaksi liuskeisuu-
deksi . Samantapaista siirrosmaista rakoilua esiintyy keskimäärin NS-
suuntaisena myös Kemi- ja Torniojokien välisellä alueella .

Pohjois-Pohjanmaan liuskevyöhykkeessä seuraavat liuskeisuuden ja
kerroksellisuuden kulkusuunnat toisiaan yleissuuntaan NW-SE . Lius-
keiden NE-reunalla ovat kaateet jyrkähkösti, 85°-65° SW, loiveten liuske-
vyöhykkeen keskustaan päin, missä loivimmat arvot ovat 30°SW . On
kuitenkin huomattava, että täällä on myös jyrkkiä kaateita . Kaateen
suunta pysyy lounaisena kautta koko liuskevyöhykkeen aina sen SW-rajalle
saakka. Venymä- ja akselisuunnista on huomattava, että pääosassa liuske-
vyöhykettä ne ovat suuntautuneet poikki vyöhykkeen, siis lounaaseen,
kaateen vaihdellessa suuresti . Merkillepantavaa on, että liuskevyöhykkeen
koillisreunalla, lähinnä stauroliittikiilleliuskeessa, venymä ja akseli ovat
reunan suuntaisia, S-SE, 45°-80° .

Karttalehden lounaiskulman graniittialueelta on paljastumien vähä-
lukuisuudesta johtuen tektonisia havaintoja varsin vähän. Siikajoella,
mistä on useamman havainnon sarja, on liuskeisuuden kulku hiukan idästä
pohjoiseen kaartuva, kaateen ollessa gneississä aivan rannikolla 65 °S, sekä
ylempänä jokivarressa graniittiå vasten aivan pysty . Lumijoella Ylipään
kylässä on liuskeisuuden kulku N ja kaade 40 °E . Venymähavaintojen
perusteella lienee akselikulminatio jossain Lumijoen ja Siikajoen välillä,
sillä Siikajoella on suunta WSW, 30° ja Lumijoella ESE, 45° .
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ITÄINEN GNEISSIGRANIITTIALUE .

Se kapea gneissigraniittialue, joka ulottuu pitkin Oulun karttalehden
itäsivua, on kaistale suuresta karjalaisesta gneissigraniittialueesta . Se on
heikoimmin tutkittu, sillä sen tunteminen perustuu vuosisadan alussa,
vuosina 1904-06, suoritettuun yleiskartoitukseen ja erityiskartoituksia ei
alueella ole suoritettu . Sen verran voitaneen kuitenkin sanoa, että sen laatu
suuressa määrin muistuttaa eteläisempien karttalehtien alueella vallitsevaa,
samaan muodostumaan kuuluvaa kallioperää . Karttalehden kaakkois-
kulmalla, Suolijärven seutuun saakka, on sen kokoomus melkein yksin-
omaan graniittinen ja sellaisena se näyttää jatkuvan kauemmaksi itään,
aina Suomussalmen kirkonkylän seutuun saakka . Graniittisissa kivi-
lajeissa on tosin tällä alueella, kuten etelämpänäkin, sulkeumina muita
kivilajeja, etenkin amfiboliitteja, mutta ne ovat niin vähäisiä, ettei niiden
merkitseminen kartalle tällaisessa mittakaavassa tule kysymykseen . Niitä
ei ole tavattu runsaammin edes karjalaisen liuskevyöhykkeen rajoilta,
kuten etelämpänä on laita . Tämä seikka johtuu ilmeisesti siitä, että kar-
jalaisessa gneissigraniittialueessa on jo ennen karjalaisten muodostumien
kerrostumista kuluminen ehtinyt tällä kohtaa syvemmälle kuin muualla .
Tällainen on asianlaita pohjoisessa aina siihen kvartsiittivyöhykkeeseen
saakka, joka Puolangan pitäjän pohjoiskärjessä olevan Paljakkavaaran
kautta pistää itään päin jakaen karttamme alueella olevan gneissigraniitti-
alueen kahteen osaan . Pohjoisenpuoleisella Taivalkosken osa-alueella on
taas graniittisesta kokoomuksesta poikkeavia sulkeumia, useimmiten amfi-
boliittisia, verraten runsaasti . Ne ovat kuitenkin tämän alueen etelä-
osissa yleensä vähäalaisia, mutta laajempia pohjoisosissa .

Geologinen tutkimus on osoittanut, että kyseisellä gneissigraniitti-
alueella esiintyvät emäksiset kivilajit ovat jaettavissa eri ikäisiin ryhmiin .
Vanhin ryhmä käsittää gneissigraniitteja vanhemmat ja näiden lävistämät
liuskeet, joihin käsiteltävällä alueella näyttää kuuluvan melkein yksin-
omaan amfiboliitteja. Otamme ne seuraavassa lähemmin käsiteltäviksi .
Toiseen, edellistä nuorempaan ryhmään kuuluvat gneissigraniitteja sekä
jälempänä esitettäviä kainuulaisia kvartsiitteja lävistävät metadiabaasit ja
vihreäkivet . Nämä tulevat käsiteltäviksi myöhemmin . Kolmannen ryh-
män muodostavat karttalehden koilliskulmalla esiintyvät karkeat gabrot,
joita on etenkin Syötetunturien seudussa, mutta laajoilla aloilla siitä koilli-
seen päin ulottuen nähtävästi Kuusamon karttalehdenkin alueelle, missä
niitä on nimitetty jatulilaisiksi metabasiiteiksi . Nämä näyttävät olevan
karelidista poimutustakin nuorempia . Lopuksi on rakojuonina esiintyviä
diabaaseja, jotka saattavat olla edellisiä nuorempia, koska näitäkin
lävistävät samantapaiset juonet .

Aina ei voi kuitenkaan varmasti ratkaista, mihin ryhmään kukin yksi-
tyinen esiintymä kuuluu, etenkin sellaisissa tapauksissa, missä kallioperä



on huonosti paljastuneena . Niinpä on mm . karttalehden koilliskulmalla
esiintyvällä, laajalla emäksisten kivilajien alueella, missä todennäköisesti
esiintyy molempiin ensiksi mainittuihin ryhmiin kuuluvia muodostumia,
näitä aivan mahdotonta erottaa toisistaan . Etenkin näyttää toisen ja kol-
mannen ryhmän täydellinen erottaminen toisistaan täysin mahdottomalta,
koska Syötteen tyyppiinkin kuuluvien gabrojen joukkoon kuuluu muuttu-
neita kivilajeja, joita ei voi aina erottaa karelidisista metadiabaaseista .
Sen tähden on kivilajikartalla käytetty enemmän kivilajin petrografiseen
luonteeseen perustuvaa jakoa ja merkitty vain vähimmin muuttuneet
Syötteen tyypin gabrot tumman ruskealla ja kaikki vahvemmin muuttuneet
vihreällä värillä . Kuitenkin on eräissä tapauksissa aivan muuttumattomia
diabaaseja tullut merkityksi vihreällä.

Gneissigraniittialueelta tavatut emäksiset kivilajit kuuluvat suuriin-
malta osaltaan vanhoihin amfiboliitteihin . Ne ovat useimmiten selvästi
gneissigraniittien lävistämiä muodostaen näiden kanssa rajoillaan jopa
suonigneissimäisiä seoksia. Joissakin tapauksissa, etenkin rajaseuduilla kar-
jalaista liuskevyöhykettä vasten, saattaa kuitenkin syntyä epävarmuutta .
Vaikeimmin selvitettävissä on karttalehden koilliskulmassa esiintyvä, laaja
emäksisten kivilajien alue, jolla esiintyy monia erilaisia kivilajeja, mutta
jossa on suurimmalta osalta paljastumia niin harvassa, ettei eri muo-
dostumien keskinäisiä suhteita pääse tutkimaan . Eräät näistä kivilaji-
tyypeistä, mm. Tilsavaaran hienorakeisen, leptiittimäisen gneissigraniitin
lävistämä amfiboliitti 7 km Kuusjärven länsipuolella sekä Sirniön kylän
pohjoispuolella oleva sarvivälkeliuskeiden ja agglomeraattien vyöhyke,
saattaisivat kuulua tässä esiteltävien, vanhojen amfiboliittien ryhmään .
Epäselvä on myöskin Pintamo- ja Iinattijärvien välillä oleva emäksisten
kivilajien alue .

Sekä amfiboliittisulkeumien kulkusuunta että gneissigraniiteissa useim-
miten esiintyvän, migmatiittimaisen viiruisuuden suunta on Taivalkosken
gneissigraniittialueella useimmiten lännestä itään tai poikkeaa tästä milloin
enemmän, milloin vähemmän . Yleensä kuitenkin poikkeukset ovat län-
nessä koilliseen ja idässä kaakkoon . Esiintyvistä amfiboliittityypeistä
esitettäköön alla seuraavat näytteet .

J u r m u n n i s k a v a a r a 11 a, lijoessa olevan Jurmulammen koillis-
puolella, on suonigneissimäisesti apliittisen graniitin lävistämää amfibo-
liittia . Sen rakenne on granoblastinen ja amfibolia on siinä jokseenkin
samoissa määrin kuin plagioklaasia . Lisäksi on vähän ruskeata biotiittia .
Amfiboli on osittain tavallista, vihreätä sarvivälkettä, mutta osittain
4 7842/52
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väritöntä . Nämä molemmat muunnokset ovat kyllä kasvaneet yhteen
samansuuntaisesti, mutta raja on niiden välillä jokseenkin jyrkkä ja jäl-
kimmäinen on tuntuvasti heikommin valoa taittava . Plagioklaasi (An30 35)
on melkein puhdasta ja sen rajalle väritöntä amfibolia vasten on muodos-
tunut sauma, jossa rajaa vastaan kohtisuorat, pitkulaiset klinozoisiitti-
rakeet ovat kasvaneet myrmekiittimäisesti yhteen värittömän, heikommin
valoa taittavan mineraalin kanssa . Samantapainen epidoottisauma on
tavattu Ikonvaaran gneissigraniitissa kerroksittain vaihtelevasta pyrokseeni-
pitoisesta amfiboliitista Koillis-Pielisjärveltä (Wilkman, 1921, siv . 33) .

Pyrokseenipitoista amfiboliittia on tavattu Havukan-
v a a r a 1 t a, Kuusamon tien pohjoispuolelta, Posion tienhaarasta länteen .
Amfiboliitti vuorottelee apliittij uonien kanssa suorina j a poimuttelevina
kerroksina, joilla on loiva (20°) kaade pohjoiseen. Pyrokseenia on melkein
yhtä paljon kuin amfibolia ja plagioklaasin kokoomus on An45_55 .

Biotiitti-amfiboliittia on tavattu useista paikoin, mm .
K o i v u v a a r a s t a, Kurtinjärven länsipuolelta . Amfibolia on sekä
vihreätä että vaalean vihreätä, edellinen ehyttä, jälkimmäinen seulamaista,
molemmat samalla tavalla suuntautuneina yhteen kasvaneet . Plagioklaasin
kokoomus on An3o_35 . Ruskeata biotiittia on paikoitellen runsaasti .

Biotiitti-amfiboliittien rakenne ja kokoomus ovat vaihtelevia . Toisinaan
esiintyy biotiittia kerroksittain, toisinaan on taas biotiitti suurina, repa-
leisina, heikkovärisinä ja tiheän seulamaisina yksilöinä . Niissä on usein
myös kvartsia ja maasälpä saattaa silloin puuttuakin, jolloin kivilaji siis
vaihettuu kiilleliuskeeksi .

GNEISSIGRANIITIT .

Ensiksi julkaistuissa Itä-Suomen geologisissa karttalehtikuvauksissa
samoin kuin muussakin aikaisemmassa kirjallisuudessa on karjalaisen
gneissigraniittialueen vallitsevia kivilajityyppejä nimitetty graniittigneis-
seiksi ja sen johdosta koko aluettakin graniittigneissialueeksi . Viime aikoina
on kuitenkin nimitys gneissigraniitti voittanut alaa (Hackman 1929 ja
Sederholm 1930) .

Oulun karttalehden alueella vallitseva gneissigraniitti on harmaa, keski-
karkea, tasarakeinen biotiittigraniitti, jossa biotiittipitoisuus vaihtelee
viiruittain niin että graniitti näyttää heikosti migmatiittiselta . Tyypillisenä
se esiintyy mm . Kiehtäjän sillan alla Suolijärven eteläpuolella, Puolangan
koillisrajalla . Missä lävistäviä, kalirikkaita graniitteja, apliitteja ja pegma-
tiittej a on vähän, on gneissigraniitti natronvaltaista j a saattaa kalimaasälpä
puuttua kokonaankin . Maasälpä on jokseenkin puhdasta albiittia, An-
pitoisuus korkeintaan 10 % . Kvartsia on usein runsaasti ja se on yleensä



vahvasti granuloitunutta ja aaltoavasti sammuvaa . Biotiitti on välistä
tumman ruskeata, vahvasti pleokroista, mutta tavallisemmin vihertävän
ruskeata tai vihreätä. Lisäksi on vielä serisiittiä, kloriittia ja epidoottia tai
klinozoisiittia. Kalimaasälvän lisääntyessä tämä usein muodostaa punaisia
mikrokliinihajarakeita harmaalle graniittipohjalle . Tällaisia porfyyrisiä,
paikoin jopa silmägneissejä läheneviä muunnoksia esiintyy etenkin Puhos-
järven länsipuolisissa seuduissa Pudasjärvellä . Koska näissä seuduissa on
erityisen runsaasti erilaisia, apliittisia ja pegmatiittisia kaligraniitteja,
saattaa hajarakeiden muodostuminen johtua näiden aiheuttamasta myö-
häisemmästä kalin lisäyksestä, jolloin ne siis olisivat porfyroblasteja .
Ruhjeisuutta on gneissigraniiteissa aina havaittavissa, mutta toisinaan
ruhjemassa käsittää suurimman osan kivilajista ja saattavatpa laajat alat
olla kokonaankin tällaista myloniittia. Seuraavassa muutamia esimerkkejä
näistä kivilajeista .

Napikan talon luona, Pohjois-Puolangalla, on keskikarkeata, harmaata
graniittia, jossa näkyy paljaalla silmällä eri suuntiin käyviä, muskoviitti-
suomujen päällystämiä, kupuraisia ja poimuisia luisupintoja . Mikroskoop-
pinen tutkimus näyttää, että kvartsia on runsaasti, mutta se ei esiinny
erillään olevina rakeina, vaan yhtenäisinä rykelminä. Tämä seikka vii-
tannee siihen suuntaan, että kivilajin rakenne on alkujaan ollut karkeampi,
mutta rakeet ovat granuloituneet . Maasälpä on albiittia, joka sisältää
anortiittia vain 2-3 % . Sen rakeiden kovin säännötön muoto johtunee
myöskin kivilajin ruhjoutuneisuudesta . Albiitissa on tasaisesti jakaantu-
neena hienojakoista serisiittiä. Karkeampia muskoviittisuomuja on rykel-
minä rakeiden välissä .

Kuva 4 . Ruhjoutumisvyöhykkeitä gneissi-
graniitissa . lsokangas, Salmijärvi, Puolan-

ka. Suur . 17 x . Nik . T .
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Taivalkosken alueella ovat apliitti- ja pegmatiittijuonet yleisempiä kuin
Puolangalla . Tästä johtunee, kuten edellä on mainittu, että punaista
kalimaasälpää esiintyy eräissä paikoin, etenkin Puhosjärven länsipuolella
ja Iinattijärven seuduilla, hajarakeina harmaassa gneissigraniitissa . Naaman-
kajoella, Iinattijärven koillispuolella, ovat kalimaasälpähajarakeet tällaisessa
graniitissa ruhjoutuneita ja kivilajia leikkelevät ruhjevyöhykkeet, joiden
keskustassa on usein kvartsijuoni . Paitsi mikrokliinia on kivilajissa run-
saasti kvartsia sekä albiittia, biotiittia, serisiittiä, titaniittia ja kloriittia .
Rakeiden muoto on täälläkin hyvin säännötön . Biotiitti on vihertävän
kellanruskea . Sen yhteydessä on vähän kloriittia. Serisiittiä on hieno-
jakoisena maasälvässä ja vähän karkeampina suomuina kalimaasälvän
rakoihin muodostuneessa, hienojakoisessa massassa .

Ruhjeisuudesta on siis merkkejä jo edellä kuvattujen kivilajien raken-
teessa . Tämä ilmiö esiintyy gneissigraniiteissa usein hyvin voimakkaissakin
muodoissa . Karttalehden kaakkoiskulmassa esiintyvä gneissigraniitti on
kahden kvartsiittijakson väliin puristunut laatta . On luonnollista, että
sen deformaatio on ollut hyvin tuntuva . Niinpä on Pihlajavaaran itäpuolelta
otettu näyte kokonaisuudessaan pienirakeista, granoblastista kvartsi-
maasälpämassaa, jossa uiskentelee suurempia, epäsäännöllisiä kvartsi- ja
albiittirakeita . Kalimaasälpää ei ole, mutta lisäksi on välimassassa vi-
hertävän ruskeata biotiittia ja pienisuomuista serisiittiä .

Samoin on Taivalkosken alueelta tavattu usein vahvoja hiertovyöhyk-
keitä karttalehden reunaan saakka, vieläpä sen ulkopuoleltakin, Korvuan-
järveltä. Lomavaaralla, Kuusamon maantien varrella, Posion ja Taival-
kosken tienhaarojen keskivälillä, on tällaisia, vahvasti hiertyneitä, mylo-
niittisia kivilajeja laajahkolla alalla . Mikroskoopilla havaitsee näissä sir-
paleen muotoisia, rikkonaisia ja repaleisia rakeita, jotka ovat aaltoavasti
sammuvaa kvartsia, vääntyillyttä ja nyrjähdellyttä albiittia sekä ristikko-
rakenteista mikrokliiniä . Näiden ympärillä ja väliin leveämpinäkin vyö-
hykkeinä on hienorakeista, epätasaista ja sotkuista, mutta granoblastista
ruhjemassaa, jossa edellä mainittujen ainesten lisäksi on vähän serisiittiä
ja hienojakoisina rykelminä klinozoisiittia . Toisin paikoin on kivilajissa
runsaammin karkeita rakeita ja vähemmän hienojakoista välimassaa tai
on enemmän serisiittiä isoja rakeita kiertelevinä viiruina ja vähemmän
kalimaasälpää, joka saattaa puuttua kokonaankin . Hienojakoisen klinozoi-
siitin lisäksi saattaa olla myös karkeampirakeista epidoottia raontäytteen
tapaisina juovina .

Ruhjeisuudestaan huolimatta kivilaji ei näytä aina niin selvästi liuskei-
selta, että sen kulkusuunta olisi määrätty, mutta näyttävät ruhjevyöhyk-
keet yleensä suuntautuvan yleiseen kivilajien kulkusuuntaan, idästä länteen .
Niiden muodostuminen saattaisi niin ollen olla yhteydessä Syötteen gabron
ja diabaasijuonien tunkeutumisen kanssa, mutta toisia liittyy luonnollisesti
karelidiseen poimutukseen kulkien pohjoisesta etelään .



GNEISSIGRANIITTIALUEEN NUOREMMAT GRANIITIT .

Paitsi natronrikkaita gneissigraniitteja on Karjalan suuren gneissi-
graniittialueen eri osista tavattu useitakin erilaisia kivilajityyppejä : sekä
natron- että kaligraniitteja, syeniittejä ja dioriitteja ym . Yleensä ovat
natronrikkaat vanhempia ja kalivoittoiset nuorempia . Kalimaasälpä-
rikkaita, nuorempia graniitteja esiintyy myöskin Oulun karttalehden
gneissigraniittialueella . Tällaisina nuorempina graniitteina esiintyy Taival-
kosken-Pudasjärven osa-alueella apliitteja ja pegmatiitteja usein verraten
runsaasti, mutta Puolangalla on gneissigraniittia lävistävää kaligraniittia
tavattu vain vähän . Sitä on kuitenkin laajemmalla alueella Rasin kylällä
kuin mitä on merkitty kartalle . Esiintymät ulottuvat Kurton talon itä-
puolelta Varpulan itäpuolelle .

Tämä R a s i n kylän graniitti on keski- tai karkearakeista,
osittain porfyyristä biotiittigraniittia, jossa maasälpä on punaista yksin-
kertaista mikrokliinia . Se on heikosti pertiittistä, sisältää pyöreinä sul-
keumina plagioklaasia ja kvartsia ja sitä lohkovat ruhjeraot, joissa hieno-
rakeisena täytemassana on kvartsia, plagioklaasia j a ristikkorakenteista
mikrokliinia . Myöskin kalimaasälpärakeiden ympärillä on samanlainen,
hienorakeinen seos, jossa edellä mainittujen lisäksi on biotiittia . Tämä
mineraali on paljaalla silmällä nähden mustaa, mutta mikroskooppihieissä
se on vihreätä . Pitkin suomuja värähtävä valo (fi- ja y-säde) on kuitenkin
melkein mustaa . Biotiittia on useimmiten vähän, mutta paikoin, mm .
Varpulan luona, on sitä runsaasti ja silloin on sen mukana myös vahva-
väristä vihreätä sarvivälkettä .

Tämän graniitin kosketuksia gneissigraniitin kanssa ei ole tavattu
palj astuneina .

Apliittisia j a pegmatiittisia muunnoksia esiintyy run-
saimmin Puhosjärven seuduilla Kaakkois-Pudasjärvellä, missä niiden
määrä on nähtävästi suurempi kuin gneissigraniitin. Myöskin Taivalkosken
eteläosissa niitä on runsaasti . Erityisesti on merkille pantavaa, että niitä
on runsaasti emäksisten kivilajien yhteydessä, joita ne lävistävät ja muodos-
tavat niiden kanssa suonigneissimäisiä seoskivilajeja . Gneissigraniitti esiin-
tyy sen sijaan harvemmin tällä tavalla. Myöskin gneissigraniittia ne usein
lävistävät ja muodostavat sen kanssa milloin breksiamaisia, milloin taas
suonigneissimäisiä seoksia. Näissä seoksissa ovat apliitti j a pegmatiittikin
käyneet usein juovaisiksi joko sikäli, että apliittiset ja pegmatiittiset muun-
nokset sekä juonikvartsi vuorottelevat, tai sen johdosta, että apliitissa
ja pegmatiitissa on kloriittia muodostaen tumman vihertäviä juovia .

Apliitin väri vaihtelee vaalean punertavasta aivan vaaleaan . Vastaa-
vasti vaihtelee myöskin sen kokoomus : punertavat sisältävät runsaammin
kalimaasälpää ja vähemmän albiittia, vaaleammat taas päin vastoin, aina
albiittiapliittiin saakka .
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Kalirikasta, punertavaa apliittia esiintyy mm. Kostonjoen törmässä,
Koitijärven alapuolella, lähellä Kuusamon maantietä, Kivilaji on juovikasta
sekä maasälvän ja kvartsin jakaantumistavan johdosta että myös tumman
vihreän kloriitin esiintyessä siinä viiruina . Mikroskooppinen rakenne on
epätasainen. Suurempina, pyöreähköinä ja säännöttömän muotoisina ra-
keina esiintyy samentunutta albiittia, ristikkorakenteista mikrokliinia ja
kvartsia. Näiden lomissa on hienompirakeinen, samoista aineksista koostu-
nut massa, jossa ristikkorakenteiset mikrokliinirakeet ovat kuitenkin
enemmistönä . Lisäksi on vielä muskoviittia ja kellanvihreätä, vahvasti
pleokroista kloriittia sekä rykelminä keltaista, pleokroista klinozoisiittia .
Rakenne ei näytä kuitenkaan ruhjeiselta, sillä siinä ei esiinny sirpalemaisia
muotoja eikä albiittirakeissa lamellien vääntymistä .

Albiittirikasta apliittia on taas mm . Puhosjärven itäpuolella . Järven
koillispäässä, Pää-ahon talon luona, on juovaista graniittia, jossa apliittiset
ja pegmatiittiset raidat vaihtelevat keskenään ja myös tummempia mine-
raaleja, kiillettä, amfibolia ja kloriittia, sisältävien juovien kanssa . Mik-
roskooppinen rakenne on samanlainen kuin edellisessä . Plagioklaasi on
albiitti-oligoklaasia ja se on läikittäin samentunutta, vähemmässä määrin
esiintyvä mikrokliini on puhdasta j a ristikkorakenteista, osittain myös
yksinkertaista. Kvartsia on runsaasti ja se on heikosti aaltoavaa. Seri-
siittiä ja ruskeata tai vihreätä biotiittia esiintyy hienorakeisissa vyöhyk-
keissä. Rykelminä on keltaista klinozoisiittia ja erillään joku granaattirae .

Albiittiapliittia, josta puuttuu kokonaan mikrokliini, on edellä esitet-
tyjen kaltaisessa, raitaisessa apliittikivessä Kiskonkankaalla, Pudasjärven
kaakkoisrajalla . Kvartsin ja albiitin raesuuruus on epätasainen, kuten
edellisissäkin tapauksissa ja samoin niiden jakaantuneisuus kvartsirakeiden
sijaitessa ryhmittäin .

Apliittien epätasaista raesuuruutta saattaisi ehkä muuten pitää kivi-
lajin ruhjeisuuteen viittaavana piirteenä, mutta kuten edellä on jo huo-
mautettu, tätä todistavia muita rakennepiirteitä, albiittilamellien taipumia
ja sirpalemaisia raemuotoja puuttuu kokonaan . Myöskään kiven makros-
kooppinen rakenne ja raitaisuus eivät näytä tukevan käsitystä kivilajin
ruhjeisuudesta . Näyttäisi niin ollen siltä, että apliitit olisivat nuorempia
kuin usein vahvasti muokkaantuneet gneissigraniitit ja etteivät ne ehkä
olisikaan olleet karelidisen poimutuksen alaisina . Tällaistakin ajatusta
vastaan todistaa kuitenkin se seikka, että apliittimukuloita on runsaasti
Jaurakan kvartsiittimuodostuman pohjakonglomeraatissa Valkeislammen
seuduilla. Ainakin tämän muodostuman pohjana on siis apliitteja ollut .
Niitä ei ole myöskään tavattu kainuulaista kvartsiittimuodostumaa lävis-
tävinä. Todennäköisesti ne ovat siis kuitenkin prekarj alaisia .



KAINUUN LIUSKEVYÖHYKE .

KAINUULAINEN KVARTSIITTIMUODOSTUMA .

Kainuun vaarajono alkaa Nurmeksen karttalehdeltä, Sotkamon vesi-
reitin eteläpuolelta, j a ylettyy vielä Oulun karttalehden kaakkoisnurkalle
Palj akan (1 .) vaaraseutuun . Jo Kajaanin karttalehdellä alkaa kuitenkin
lännempänä toinen vaarajono, jonka pääosa sijaitsee Oulun karttalehden
itäosassa . Tähän jälkimmäiseen jaksoon kuuluvat Oulun karttalehden
alueella etelästä alkaen mm . : Kurikkavaara, Pihlajavaara, Äikänvaara,
Kuirivaara, Ruununrinta, Honkavaara, Äylönvaara, Paimenenvaara, Siika-
vaara ja lännempänä Jaurakkavaara sekä edelleen Suolijärven vesireitin
näistä erottamana idässä Paljakka (2.) sekä lännessä Turpeisenvaara ja
Tolpanvaara. Kaikkien näiden vaarojen rungon muodostavat kvartsiitti-
jaksot. Etelässä (Paljakka (1 .) ja samoin jakso Latolanvaara-Pihlajavaara)
rajoittuu kvartsiitti molemmin puolin gneissigraniittiin j a on kvartsiitti
erotettavissa länsipuolella olevista fylliiteistä ja kiilleliuskeista erilliseksi
muodostumaksi, jota on nimitetty k a i n u u 1 a i s e k s i k v a r t -
s i i t t i m u o d o s t u m a k s i (Väyrynen 1928) . Pohjoisempana, Honka-
vaaraan saakka, on tämän muodostuman raja fylliittejä ja kiilleliuskeita
vasten peittyneenä, mutta Siikavaaran-Paljakan (2.) seudun kvart-
siitteihin liittyy taas läheisesti fylliittikerroksia vuorotellen tämän kanssa .
Myös Jaurakkavaaran-Turpeisenvaaran seuduilla fylliittejä on usein vä-
likerroksina kvartsiiteissa . Tämä kvartsiittimuodostuma esiintyy kuitenkin
diskordanttisena kainuulaisiin kvartsiitteihin nähden ja on ilmeisesti myös
fylliittimuodostumaa nuorempi . Sen vuoksi käsittelemme sitä erillisenä
J a u r a k a n k v a r t s i i t t i e n nimellä . Muodostuma on kuitenkin
karelidisten graniittien lävistämä .

Kainuulaisella kvartsiittimuodostumalla onkin oma, luonteenomainen
rakenteensa ja kokoomuksensa . Prekarjalaista gneissigraniittimuodostumaa
vasten sillä on joskus selviä konglomeraatteja, jotka osoittavat kvartsiitti-
muodostuman kerrostuneen diskordantisti gneissigraniittimuodostuman sy-
vätyyppisten kivilajien päälle . Useimmiten nämä konglomeraatit kuitenkin
puuttuvat, mikä johtuu ilmeisesti siitä, että rajana on tavallisemmin
hiertymis- ja liuskeutumisvyöhyke, kuten myös etelämpänä, Kajaanin
karttalehdellä . Tällöin muodostuma alkaa säännöllisesti serisiittiliuskeilla,
jotka seuraavat myös aina konglomeraatin päällä . Kvartsin lisääntymisen
ja serisiitin vähenemisen johdosta serisiittiliuskeet vaihettuvat vähitellen
puhtaiksi kvartsiiteiksi .

Tolpanvaarasta edelleen pohjoiseen jatkuu kvartsiitteja vain erillisinä
esiintyminä ja vähäisinä jäännöksinä graniittiutuneissa gneisseissä . Huo-
mattavin on Pärjänjoen mutkasta alkava jakso, joka Kouvanjärven etelä-
puolella haarautuu itään ja pohjoiseen . Nämäkin kvartsiitit muistuttavat
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lähinnä kainuulaista tyyppiä, mutta ne ovat vahvemmin metamorfisia ja
graniittijuonien lävistämiä . Niiden yhteydessä ei ole tavattu konglome-
raatteja eikä niiden suhdetta amfiboliitteihin, jotka niitä ympäröivät
Pudasjärven koilliskulmalla ja Posiolla, ole voitu varmasti määrätä .

Kulkusuunta on kainuulaisissa kvartsiiteissa Oulun karttalehden alueella
samoin kuin etelämpänäkin säännöllisesti ja suoraan pohjoiseen poiketen
enintään 10°-20° milloin itä-, milloin länsipuolelle . Kerrosasento on joko
jyrkkä tai aivan pysty . Pihlajavaaran länsipuolella on kvartsiitin raja lius-
kainen vuorotellen gneissigraniittiliuskojen kanssa . Äylönvaaralla rajoittuu
kainuulainen kvartsiitti sen itäpuolella olevaan jaurakantyyppiseen kvart-
siittimuodostumaan breksiavyöhykettä pitkin, jossa on raoissa ja sideai-
neena paikoin puhdasta kaoliinia. Korpisenjärven eteläpuolella on taas raja
itäpuolella olevan kainuuntyyppisen Satasormen selänteen kvartsiitin ja
länsipuolella olevan jaurakantyyppisen, Jaurakkavaaran-Honkajyskyn
kvartsiittimuodostuman välillä . Rajalla on Jokijyrkän konglomeraatti-
muodostuma, jonka mukulat ovat yksinomaan kainuulaista kvartsiitti-
tyyppiä . Tämä konglomeraatti liittyy ilmeisestikin jatkeena Jaurakka-
järven pohjoispuolella olevaan, mahtavaan, ainakin 12 km pituiseen Tur-
peisenvaaran-Tolpanvaaran konglomeraattivyöhykkeeseen, joka esiintyy
Jaurakan kvartsiittien pohjakonglomeraattina gneissigraniitteja vasten .
Jokijyrkässä on kuitenkin gneissigraniittien tilalla pohjana Satasormen
kainuulainen kvartsiittimuodostuma. Konglomeraatti on siis täällä ilmei-
sesti pohjakonglomeraattina kainuulaista kvartsiittimuodostumaa vasten
osoittaen diskordanssin olemassa oloa viimeksi mainitun ja Jaurakan
kvartsiittien välillä, jotka ovat edellisiä nuorempia . Kainuulainen kvart-
siittimuodostuma näyttää tämän mukaan Honkavaaralta ulottuvan Äylön-
ja Paimenenvaaran kautta yhtäjaksoisena vyöhykkeenä jaurakantyyppiseen
kvartsiittien välissä Korpisenjärven etelärannasta kohoavaan Satasormeen
saakka. Sen sijaan näyttää Honkavaaran kaakkoispuolella oleva liuske-
vyöhyke erottavan tämän jakson Kuirivaaran-Ruununrinnan kvart-
siiteista .

KAINUULAISTEN KVARTSIITTIEN POHJAKONGLOMERAATIT .

Edellä on jo mainittu, että konglomeraatteja esiintyy kainuulaisen
kvartsiittimuodostuman rajoilla gneissigraniitteja vasten vain poikkeus-
tapauksessa. Etenkin kvartsiittijakson itärajalta ne puuttuvat kokonaan .
Samoin puuttuvat kuitenkin myös lävistysilmiöt, eruptivikontaktit, ja
rajaa on pidettävä kokonaisuudessaan tektonisena hiertovyöhykkeenä
samoin kuin on asian laita etelämpänäkin, Kajaanin karttalehden alueella
suurimmalta osalta. Kvartsiittimuodostumaa on kuitenkin pidettävä
täällä, samoin kuin mainituilla eteläisemmillä alueilla, gneissigraniittej a
nuorempana j a alkuaan näiden päälle diskordanttisesti kerrostuneena .
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Samoin puuttuvat konglomeraatit yleensä myöskin kvartsiittivyöhykkeen
länsirajalta . Kummassakin tapauksessa saattaa tämä konglomeraattien
puuttuminen johtua osaksi myös siitä seikasta, että näiden päällä seuraa
aina pehmeiden serisiittiliuskeiden osasto, joka on maan pinnasta yleensä
kulunut syvemmälle aiheuttaen ehkä myös konglomeraattien kulumisen,
jolloin molemmat ovat peittyneet maakerroksien alle .

Runsaimmin esiintyy karkeaklastisia tyyppejä Liejeenjoen laaksossa .
Siellä gneissimäisten ja graniittigneissimäisten kivilajien kanssa vuorottele-
vat kvartsiittiset liuskeet, joissa sormen pään kokoisten kvartsirakeiden
välissä on iskoksena serisiittirikas hienompi sideaines . Toisinaan ovat nämä
konglomeraattimaiset kvartsiitit vahvastikin liuskeutuneita niin että kar-
keammat kvartsirakeet ovat valssautuneet ohuiksi, linssimäisiksi silmiksi,
toisinaan taas ne ovat säilyneet enemmän pallomaisina . Tällöin on ollut
syynä osittain eri paikoissa erilainen kerroksien vahvuus, osittain taas
serisiittipitoisuuden vaihtelu. Runsaassa serisiittirikkaassa välimassassa on
sivupuristus vaihtunut hydrostaattiseksi paineeksi . Silloin on klastinen
rakenne säilynyt selvempänä, etenkin jos sideainetta on niin runsaasti,
etteivät suuremmat rakeet yletä koskettamaan toisiinsa . Näillä ei tarvitse
silloin olla kuitenkaan omaa alkuperäistä klastista muotoa, vaan ovat ne
usein ilmeisestikin kasvaneet sen johdosta, että alkuperäiseen sideainekseen
kuulunutta hienoa ainesta on kiteytynyt niiden ympärille .

Hyvin selvää konglomeraattia on tavattu noin 0 .5 km L e p p ä 1 ä n
eteläpuolelta . 2-5 sm:n läpimittaiset mukulat ovat yksinomaan juoni-
kvartsia j a niiden välinen, serisiittirikas iskoskaan ei sisällä maasälpää .
Konglomeraatti sijaitsee kvartsiitin rajalla väliinpistävää graniittikiele-
kettä vasten .

Toinen selvä, samantyyppinen konglomeraatti tavattiin L u k k a r i n-
v a a r a 1 t a, missä Puolangan ja Pudasjärven raja pistää terävänä kulmana
kaakkoon. Esiintymä, jota on voitu seurata noin 7 km :n matka, sijaitsee
Satasormen jaksoon kuuluvan kainuulaisen kvartsiitin rajalla, tämän itä-
puolella olevaa Lukkarinvaaran-Siikavaaran jaksoon kuuluvaa j aurakan-
tyyppistä kvartsiittia vasten . Tästä sen erottaa kuitenkin metadiabaasi,
joka lävistää vaaran länsirinteessä olevaa, ensiksimainittua kvartsiittia ja
on aiheuttanut siihen adinolimuodostusta, mutta on jälkimmäisen puolella,
vaaran itärinteessä kvartsiittisten rakojuonien lävistämää . Konglomeraatin
2-5 sm:n läpimittaiset mukulat ovat juonikvartsia ja sideaines tiivistä
kvartsiittia . Mukulat ovat heikosti pyöristyneitä j a niiden suuruus vaih-
telee kerroksittain . Konglomeraattivyöhykkeen eteläpäässä, Nuottivaaralla,
ovat mukulat paremmin pyöristyneitä ja välimassa on hyvin serisiittirikas .
Lukkarinvaaralla näyttää siltä, että konglomeraatti mukuloiden pienetessä
vaihettuu länteen päin kainuuntyyppiseksi kvartsiitiksi .

Vahvasti liuskeutunut on H a a p a l a n eteläpuolelta, Kurikkavaaran
luoteisrinteen alta tavattu konglomeraatti . Se ei ole suorastaan pohja-
5 7842/52
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konglomeraattina Kurikkavaaran kvartsiitin rajalla, länsipuolella olevaa
gneissigraniittia vasten, vaan sitä erottaa tästä kapea serisiittigneissi ja
serisiittikvartsiittikaistale . Konglomeraatin mukulat ovat valssautuneet
pitkiksi linsseiksi, jotka ovat usein taipuneet ja joita erottaa toisistaan
serisiittinen iskos. Mikroskooppinen tutkimus osoittaa, että linssimäiset
kvartsimukulat ovat jakautuneet pituussuunnassaan linssimäisiin tai liekki-
mäisesti aaltoileviin ohuihin liuskoihin . Ne sammuvat polarisaatiomikros-
koopissa aaltoavasti (kuva 5) ja värähdyssuunta y sijaitsee jokseenkin
poikittaisesti . Linssimäiset ja liekkimäiset rakeet rajoittuvat toisiinsa
suorastaan ja liittyvät toisiinsa hammastumalla .

Kuva 5. Dynamometamorfinen rakenne karkeassa
kvartsiitissa Kurikkavaaran itärinteellä .

20 x . Nik. + .

Välimassan serisiitti on tavallista heikommin kahtaistaitteista ja sen ak-
selikulmakin on pieni, mikä näyttää viittaavan fengiittiseen kokoomukseen .

MYLONIITTILIUSKEISIA RAJAMUUNNOKSIA.

Kainuulaisten kvartsiittien rajalta gneissigraniitteja vasten on tavattu
usein maasälpäpitoisia kvartsiitteja, joiden rakenne viittaa niiden muodos-
tumiseen hankautumisen ja hiertymisen kautta maasälpäpitoisesta kivi-
lajista, todennäköisesti gneissigraniitista . L a t o 1 a n v a a r a n länsi-
rinteellä, melkein karttalehden reunalla on kvartsiitin rajalla tällainen
punertava, maasälpäpitoinen kvartsiitti . Mikroskooppinen rakenne on
vahvasti tektonoblastinen niin että liuskamaiset, vahvasti hammastuneet



Kuva 7 . Serisiittiliuske taipuneine biotiitti-
porfyroblasteineen. Pihlajavaara, Puolanka .

Suur. 22 x . Nik. + .

kvartsirakeet ovat 7-10 kertaa pak-
suuttaan pitempiä. Samanlaista kvart-
siittia on Koivulan luona Pihlajavaaran
länsipuolella (kuva 6) . Huomiota herät-
tää kuitenkin, että maasälpärakeet ei-
vät ole samalla tavalla venyneet, vaan
ovat pyöreähköjä . Sama ilmiö on ta-
vattu gneissigraniitin silmägneissimäi-
sissä muunnoksissa

L i e j e e n j o e n varressa, maan-
tiesillan yläpuolella on samanlaista
maasälpäpitoista kvartsiittia, joka näh-
tävästi liittyy edellä mainittuihin gra-
niittijaksojen kanssa vuorotteleviin Kuva 6. Tektonoblastinen rakenne maa-

sälpäpitoisessa kvartsiitissa. Koivula, Puo-kvartsiittiliuskoihin .

	

lanka. Suur. 21 x . Nik . + .
Karttalehden rajalla on H ä r k ä-

p u r o n maantiesillan yläpuolella niinikään punaista, tiivistä, maasälpä-
pitoista kvartsiittia, mutta tämä ei liity mihinkään suurempaan kvartsiitti-
muodostumaan .

SERISIITTILIUSKEITA .

Lähinnä pohjaa on kainuulaisessa kvartsiittimuodostumassa, kuten on
mainittu, säännöllisesti serisiittiliuskeita . Ne saattavat alkaa jo konglome-
raattien alapuolelta ja jatkuvat niiden päällä. Ne ovat vaaleita, usein
selvästi kerroksellisia, hienoliuskeisia kivilajeja, jotka vähitellen vaihettuvat
serisiittipitoisiksi ja lopuksi puhtaiksi
kvartsiiteiksi . Toisaalta ne vaihettuvat
serisiittigneissien kautta gneissigranii-
teiksi . Serisiittiliuskeen kokoomus on
suurimmaksi osaksi hienosuomuista,
kvartsirakeiden välitse aaltomaisesti
kiemurtelevaa serisiittiä . Mukana on
myös väritöntä magnesiakiillettä, kuten
jälempänä seuraavasta analyysistä nä-
kyy . Tämä on todettu myös pienen
akselikulman perusteella . Kvartsia on
usein huomattavasti vähemmän, useim-
miten hienoina rakeina, mutta välistä
karkeampinakin . Koska ne eivät kosketa
toisiinsa, ovat ne tasamittaisia, joko
pyöreähköjä tai särmikkäitä . Näiden



Taulukko II . Analyysejä serisiittiliuskeista .

i

	

1 Mol. luku 2 Mol. luku

Si0	
Ti02	
A1203	

I Fe203	
FeO	
MnO	
MgO	
CaO	
Na20	
K20	
P205	
H2O	
Hehk. h	

64.07
0 .48

17.09
5 .03
0 .22

jälk .
3.23
0.37
0.68
5.82
0.70

(1 .68)
2.s5

10 625
60

1 672
315
30
-

801
-

110
618
49

(932)
-

76.03

	

I
0 .07

14.22
2 .40

jälk.
0.004
0 .44
0 .00
1 .06
2 .95

jälk .
2 .70
0 .26

100 .13

12 609
9

1391
150

1
109
-

171
?i3

1 499
-

1. Serisiittiliuske, Similä, Puolanka
2. Pehmeä serisiittiliuske, Kerkkä,

100.54

(H. Väyrynen
Puolanka (Frosterus

1928) .
1928) .



Toisen Kerkän esiintymästä tehdyn analyysin mukaan näyttää liuske
toisissa kerroksissa sisältävän vähän kaoliiniakin . Samanlaista serisiitti-
liusketta kuin Kerkän esiintymässä on Oulun karttalehden alueella
H o n k a v a a r a n talon kaakkoispuolella laaj ahkolla alueella, missä sitä
on paljastettu kaoliinin etsintätarkoituksessa suoritetuissa kaivauksissa .
Täälläkin pehmeä, lapiolla ja hakulla kaivettava serisiittiliuske vuorottelee
kovempien, kvartsiittistenkin kerrosten kanssa .

KAOLIINIMUODOSTUMAT .
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Löyhiä, kaoliinimaisia ja kaoliinipitoisia muodostumia esiintyy Puo-
langalla useammassa paikassa : P i h 1 a j a v a a r a 11 a, Pihlajan talon
luona sekä noin 1 km etelämpänä, L e p p ä 1 ä n talon kohdalla, rinteen
juurella, sitten S o i k a n talon kaivossa sekä Vähän talon itäpuolella
Latvajoen varressa ja H o 1 s t i n v a a r a 1 1 a, Holstinjärven itäpuolella .
Lisäksi on pehmeätä, kvartsiitin kanssa vuorottelevaa, ainakin osaksi
kaoliinipitoista serisiittiliusketta : K e r k ä n talon luona, Soikan j a Holstin-
vaaran välillä, Pahkavaaralla ja Honkavaaralla . Näistä
kuuluvat vain Pihlajavaaran ja Honkavaaran esiintymät Oulun kartta-
lehden alueelle .

P i h l a j a n esiintymä on paikoin vain 20 sm vahvan multakerroksen
alla, mutta useimmiten sitä peittää 1 m vahvuinen moreeni . Moreenissa
on vaakasuorana välikerroksena vain vähän moreeniainesta, mm . suuria,
sileäpintaisiksi pyöristyneitä, rapautumattomia graniittilohkareita sisältävä
patja maajään mukana liikkunutta kaoliinia, joka on esiintymän länsi-
reunassa suorastaan alkuperäisen kaoliinin päällä, mutta on itäosassa
tästä moreenikerroksen erottamana. Alkuperäinen kaoliinimuodostuma on
siis joka tapauksessa preglasiaalinen . Sen pituussuunta on pohjoisesta
etelään, kuten kivilajien kulkusuunta, ja on sitä voitu seurata noin 500 m
matka. Kaivauksissa on siinä tullut näkyviin kerroksellisuus, jonka kaade
on yleensä pysty tai jyrkästi länteen, kuten sivukivenä olevan kvartsii-
tinkin. Esiintymän keskiosassa on aines leveässä vyöhykkeessä puhtaan
valkoista ja suurimmaksi osaksi tasalaatuista . Siinäkin on kuitenkin selvä
kerroksellisuus, jonka mukaan se lohkeilee tasapintaisiksi levyiksi. Paikoin
siinä on kuitenkin välikerrostumia, jotka ovat kovempia ja väriltään
harmahtavia, sinertävään tai vihertävään vivahtavia . Nämä kerrokset
ovat joskus breksiamaisesti murskautuneet (kuva 8), ja kaoliinissa on
välistä epäsäännöllisiä, koloisia ja sikeröisiä kvartsimyhkyröitä, jotka
näyttävät järjestyneen jotakin rakopintaa pitkin . Näissä raoissa tapaa
märkänä aikana vettäkin, kun muutoin sen sijaan on aines täysin vettä
läpäisemätöntä ja aina kuivaa .



Länsireunan lähellä on muodostumassa erivärisiä kerroksia : harmaita,
keltaisia, punaisia, ruskeita ym. vuorotellen keskenään ja valkoisten ker-
rosten kanssa. Nämä rajoittuvat länsipuolella olevaan, serisiittirikkaaseen,
kerrokselliseen kvartsiittiin kerrosmyötäisesti (kuva 9) . Toisin paikoin on
kuitenkin esiintymään rajoittuva kvartsiitti breksioitunutta ja täynnään
kvartsijuonia . Etelässä erottaa kvartsiittia kaoliinista kloriittirikas, pehmeä
liuske, jonka poimukaade on 50°S ja tämän satulapoimun alle häviää
kaoliinimuodostuma (kuvat 10 ja 11) .

Kuva 9. Itä-länsi-suuntainen profiili kaoliinimuodostuman länsiosasta. Moreenin alla katko-
viivaan saakka uudelleen kerrostunutta kaoliinia . Mittakaava 1 : 200. Pihlaja, Puolanka.

Kuva 8. Breksiamaisesti murskautunut kovempi kerros kaoliini-
muodostumassa . Kuvan yläosassa näkyy tasaisia kerrospintoja .

Pihlaja. Puolanka.



Puolangan kaoliini-esiintymien aines on kiteistä, suomuista kaoliinia,
joka ihon pintaan hierottuna näkyy kiiltävänä kerroksena . Sen puolesta
se muistuttaa hydrotermisesti muodostunutta kaoliinia . Tällaisesta muo-
dostumistavasta ei kuitenkaan näissä esiintymissä ole merkkiäkään, vaan
on kiteistä rakennetta pidettävä paremminkin metamorfisesti muodostu-
neena . Aines on helposti mietoihin happoihin liukenevaa, mutta se sisältää
useimmiten huomattavia määriä alkaleja, etenkin kalia . Tämä ei voi johtua
maasälpä-, vaan mieluumminkin serisiittipitoisuudesta, koska tämä mine-
raali on usein serisiittiliuskeissa liukenevaa . Maasälpää ei kaoliinissa olekaan
voitu todeta . Taulukossa III esitettyjä analyysejä valaisemaan tarkoite-
tuissa laskelmissa on sen tähden otettu todennäköisiksi mineraaleiksi
kvartsi, kaoliini ja kiilteet .

H o 1 s t i n v a a r a n ja K e r k ä n esiintymät ovat, edellinen 5 ja
jälkimmäinen 9 km, Oulun karttalehden eteläreunan ulkopuolella, mutta
esitämme vertauksen vuoksi näistäkin muutamia analyysejä (taul . IV),
koska niitä ei ole esitetty Kajaanin karttalehden selityksensä .

Kuva 11. Profiili Pihlajan kaoliiniesiintymästä. I-111 ja 1-4 kuten kuvassa 13, a = kvartsiitti,
b = punainen kaoliini, c = valkoinen kaoliini, d = harmaa kaoliini, e = serisiittiliuske, f = mo-

reeniaineksen kanssa uudelleen kerrostunut kaoliini, g = moreeni .

Kuva 10. Karttaluonnos kaoliiniesiintymästä Pihlajan talon luona Puolangalla . I-X1I
= kaivanto, 1-6 = porareikiä, a = kvartsiitti, b = liuske, c = kaoliini .



Taulukko III . Analyysejä Pihlajan kaoliiniesiintymästä.

1 I

	

2 3 4 5 I

	

6 7

Si0 2	
A1 203	
Fe203	
MgO	
CaO	

K20	2
H20	
Ti20	

Kvartsi	
Kaoliini	
Muskovlitti	
Magnesiakiille	

72.62
20.67
1 .14
0 .77

-
4.so

100.00

46.6
53.4

100.0

72.76
19 .91
1 .14
0.38
0 .12

} 0.60
4.so

67.59
24.5s
1 .62
0.24
0.06
0.94
4.84

72.so
20.22
0.46
0.16
0 .11
0.82
5.42

99.99

47 .s
43 .3
7 .s
1 .1

100 .0

59.so
23.30
4 .27
0 .10
0 .08
0 .37

12 .06

99.98

30 .4
65 .3
3 .9
0 .4

100.0

60.22
20.41
8.14
1 .35
0.15

5 .48
3.73
-

100.22

31 .1
11 .0
52 .2
5.7

1 100 .0

74.25
13.76
1 .84
3.24
0 .08

3.93
2 .90

100.00

57 .0
7.o

21 .7
14.3

1 100.0

0.291

100.00

46 .s
46 .4
5 .2
1 .6

1 100.0

99.87

36.2
55.1
7.7
1 .0

1 100.0

1. Valkoinen kaoliini (Väyrynen
2. Valkoinen kaoliini (Väyrynen
3. Harmaa kaoliini (Väyrynen
4. Harmaa kaoliini (Väyrynen
5. Punainen kaoliini (Väyrynen
6. Kaoliinipitoinen serisiittiliuske
7 . Kaoliinipitoinen serisiittiliuske

1924).
1924).

1924) .
1924) .
1924) .
(Frosterus
(Frosterus

1928) .
1928).

Taulukko I V . Analyysejä Holstinvaaran ja Kerkän kaoliinista .

1

	

1 2 I

	

3

Si02	 69.31 68.15 53.56
Ti0 2	 - 0.07 0.48
A1203	 17.60 18 .20 19.69
Fe203	 1.52 1.60 6.54
FeO	 0.00 0.00 2.16
MnO	 0.008 0.004 0.04
Mg0	 2.31 1.86 5.20
CaO	 0.00 0.00 -
Na20	 0.97 0.95 2.02
K20	 3.04 2.84 4.86
H20	 4.79 5.44 4.42
Hehk.h	 0.57 0.00 0.80

100.12 99.11 99.77

Kvartsi	 46.5 45.2 23.0
Kaoliini	 14.0 17.0 4.2
Serisiitti	 29.3 29.6 48.9
Magnesiakiille	 10.2 8.2 23.9

100.0 ~ 100.0 1100.0

1 . Löyhä, kaoliinipitoinen serisiitti, Holstinvaara (Frosterus 1928) .
2 . Löyhä, kaoliinipitoinen serisiitti, Holstinvaara (Frosterus 1928) .
3 . Kaoliinipitoinen serisiittiliuske, Kerkkä (Frosterus 1928)



Ottamalla huomioon kaoliinin geologisen esiintymisen ei ainoastaan
tässä esitetyllä alueella, vaan myös Kuusamon Liikasenvaaran alueella,
etenkin Siikavuopajan esiintymässä, ei tämän kirjoittaja voi tulla muuhun
tulokseen kaoliinimuodostumien syntymistapaa ajatellen, kuin että niiden
täytyy olla peruskallioon kuuluvia, metamorfisia, alkuperältään sediment-
tisiä kerrostumia . Tätä käsitystä on omiaan vahvistamaan vielä pyro-
fylliitin ja kyaniitin esiintyminen Enon Hirvivaaralla täysin samalla tavalla
kuin kaoliinimuodostumat muualla. Serisiittiliuskeetkin näyttävät muodos-
tuneen joko maasälpäjäännöksiä sisältäneestä kaoliinisavesta tai sitten
puhtaastakin kaoliinista saamalla kalia metamorfosin yhteydessä .

KAINUULAINEN KVARTSIITTI .

Serisiittiliuskeet vuorottelevat kvartsiittien kanssa ja vaihettuvat kvart-
siiteiksi, joissa serisiittisuomuja on kerrospinnoilla, sekä serisiitinkin hävittyä
viimein puhtaiksi kvartsiiteiksi . Juuri tämä kvartsiittityyppi muodostaa
useimmat kvartsiittijakson korkeimmat laet, kuten Kurikkavaaran ja
Pihlajavaaran, joiden kivilaji on puhdasta, vaaleata, hienorakeista kvart-
siittia . Samanlaista kvartsiittia jatkuu edelleen Heinjoen pohjoispuolella
Hiidenvaarassa ja Äikönvaarassa sekä Ruununrinnassa ja Koljatissa .
Samaa kivilajia on myöskin karttalehden kaakkoiskulmassa Paljakan (1 .)
vaararyhmässä .

Mainitut vaarat käsittävä kvartsiittijakso edustaa tällä alueella sitä
yleisempää muodostumatyyppiä, jota voi sellaisenaan, muuttumattomana
seurata aina Laatokan pohjoisrannikolta lähtien läpi Karjalan ja Kainuun .
Koska tällaisella muodostumatyypillä on hyvin huomattava stratigrafinen
merkitys, on sille esitetty erityistä nimitystä : k a i n u u 1 a i n e n k v a r t-
s i i t t i m u o d o s t u m a, koska se juuri Kainuun alueella esiintyy eri-
tyisen puhtaana tyyppinä (Väyrynen 1928) . Siksipä mainittakoon vielä
tässäkin tämän muodostuman yleiset tyyppituntomerkit .

Kainuulaisen kvartsiittimuodostuman pohjana on Kainuussa suorastaan
syvälle kulunut graniittipohja, jossa on vain vähäisiä jäännöksiä graniitin
lävistämistä, vanhemmista suprakrustisista muodostumista . Se alkaa, ku-
ten olemme nähneet, pohjakonglomeraateilla, joissa on vain kvartsimukuloita
serisiittirikkaassa sideaineessa, mutta ei juuri ollenkaan maasälpää . Näihin,
yleensä vähäisiin konglomeraattikerroksiin liittyy säännöllisesti serisiitti-
liuskeita, jotka joskus erottavat konglomeraatinkin graniittipohjasta ja
jotka vaihettuvat toisaalta vähitellen yhä puhtaammiksi kvartsiiteiksi .
Serisiittiliuskeiden mukana esiintyy monasti sekä Karjalassa että Kainuussa
kaoliinimuodostumia, joskus pyrofylliittiä, sillimaniittia, andalusiittia tai
kyaniittia . Kvartsiitti on aina tavattoman tasalaatuista, tavallisesti vaa-
leata, vähän punertavaa tai vihertävää . Tavallisesti siinä näkyy ohut,
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1-2 mm vahvuinen, suora ja tasainen kerroksellisuus, mutta tämä ei johdu
kvartsirakeiden karkeusvaihteluista, vaan joko serisiittipitoisista välikerrok-
sista tai kvartsirakeiden värivaihteluista . Välistä on kvartsiitti myös
tummaa, kuten Jänisvaarassa Pohjois-Puolangalla . Virtakerroksellisuutta
esiintyy vain erittäin harvoin ja silloinkin epäselvänä . Raesuuruus on aina

0.5 mm:n alapuolella eikä karkeampia kerroksia tapaa koskaan, mutta ei
myöskään hienompia, savisyntyisiä välikerroksia, lukuun ottamatta edellä
mainittuja kerrostuman ala-osassa olevia serisiittiliuskeita .

Alkuperäisestä klastisesta rakenteesta ei kainuulaisissa kvartsiiteissa
näy juuri koskaan jälkeäkään . Serisiitistä puhtaissa tyypeissä ovat rakeet
jonkun verran suuntautuneet, sammuvat aaltoavasti ja liittyvät toisiinsa
hammastumalla (kuva 12) . Pienimmät rakeet ovat liuskamaisiakin . Run-
saammin serisiittiä sisältävissä tyypeissä, missä kvartsirakeet vain vähän
koskettavat toisiansa, ovat rakeet pyöreähköjä, mutta niidenkään muoto
ei ole alkuperäinen, vaan on niiden ympärille kiteytynyt uutta ainesta
tehden pinnan epätasaiseksi .

Sellaisissa paikoissa, missä lävistäviä graniitti- tai pegmatiittijuonia on
runsaammin, esiintyy taas toisenlainen rakennetyyppi, tavallinen grano-
blastinen kutous . Siinä serisiitti on suorina suomuina eikä rakeiden välissä
aaltoilevina jaksoina kuten edellisissä . Kvartsirakeet ovat vähemmän
suuntautuneita eivätkä sammu aaltoavasti . Niiden muoto on monikulmio-
mainen ja pinnat sileät (kuva 13) .

Kuva 12. Hammastunut rakenne kainuu-
laisessa kvartsiitissa Koivulan talon luona .

Pihlajavaara, Puolanka . Suur. 17 x .
Nik. + .

Kuva 13. Granoblastinen kvartsiitti Humi-
järven luona . Puolanka. Suur. 18 x .

Nik. + .



KAINUULAISEN KVARTSIITTIMUODOSTUMAN SYNTYMISTAPA .

Käsiteltäessä kainuulaisen kvartsiittimuodostuman syntymisolosuhteita
on ensinnäkin kiinnitettävä huomiota siihen seikkaan, että tämä muodos-
tuma on analoginen Karjalan jatulikvartsiittien kanssa ja jatkuu saman-
laisena ainakin Kuusamoon ja Lappiinkin . Se on koko matkalla ker-
rostunut syvälle kuluneelle, pääasiallisesti graniittiselle pohjalle, jossa,
ainakin Kainuun alueella, on verraten vähän jäännöksiä alkujaan pinta-
syntyisistä liuskemuodostumista . Muodostuma on siis syntynyt pitkän
kulutuskauden jälkeen. Sen ainakin 500 km :n pituisella alueella tasa-
laatuinen kokoomus ja rakenne todistavat sekä kerrostumispohjan tasai-
suutta että myös sen kerrostuessa vallinneita samanlaisia olosuhteita
koko alueella. Kvartsiitit ovat syntyneet aivan puhtaasta kvartsihie-
kasta, jota muodostuu vain hyvin täydellisen kemiallisen rapautumisen,
ja nimenomaan kaoliinirapautumisen kautta . Tämäkin on mahdollinen
vain maan pinnan ollessa tasaisen, jolloin mekaninen kulutus on lakan-
nut. Kemiallinen rapautuminen on ulottunut kerrostuneiden sediment-
tien läpi niiden pohjalla oleviin karkeaklastisiin muodostumiin, konglo-
meraatteihin j a välistä niiden alla olevaan kiinteään kallioperäänkin .
Myöskin kemiallisen rapautumisen kausi on ollut hyvin pitkä . Muodos-
tuma on siis syntynyt maan kuoren lepokauden, evolutiokauden aikana
ja kuuluu kontinenttisiin tai epikontinenttisiin muodostumiin . Kerros-
tumain vahvuus on usein 200-400 m. Ei voi ajatella mahdolliseksi,
että näin vahvoja rantahiekkakerrostumia muodostuisi ilman, että niissä
esiintyisi virta- ja deltakerroksellisuutta, karkeampihiekkaisia ja savisia
välikerroksia. Vieläkin vähemmän ne voivat olla jokikerrostumia . Niiden
täytyy siis olla manterellisia lentohiekkakerrostumia .

Tämänmukaisesti on serisiittiliuskeet käsitettävä vahvasti kaoliiniu-
tuneesta aineksesta syntyneiksi taikka suorastaan alkuperäisiksi kaoliini-
kerrostumiksi, jotka ovat metamorfoosissa saaneet kalia ja muuttuneet
serisiitiksi . Kaoliiniesiintymät on niin ollen myöskin käsitettävä jäännök-
siksi alkuperäisistä kaoliinikerrostumista (Väyrynen 1924) .

Vielä on erityisesti korostettava tällaisen muodostuman stratigrafista
merkitystä. Se on syntynyt kaikkialla koko muodostuman käsittämällä
laajalla alalla samanaikaisesti ja sopii niin ollen lähtökohdaksi muiden
muodostumien suhteellista ikää arvioitaessa .

FYLLIITTI-KIILLELIUSKEMUODOSTUMA .
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Se osa Kainuun liuskealueesta, mikä ylettyy Oulun karttalehden alueelle,
samoin kuin koko Kainuun alueen läntinen jakso Oulujärvestä alkaen on
samalla tavalla yksipuolisesti rakentunut kuin Karjalan liuskealue. Idässä
vallitsevat kainuuntyyppiset kvartsiitit ja metadiabaasit, lännessä taas
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fylliitit ja kiilleliuskeet, jotka länteen päin käyvät yhä vahvemmin meta-
morfisiksi ja lopuksi suonigneisseiksi .

Oulun karttalehden alueella nämä muodostumat esiintyvät yhtäjaksoi-
sena, katkeamattomana sarjana ja niitä voisi pitää yhteen kuuluvina, mutta
kohta karttalehden rajan eteläpuolella alkaa gneissigraniittikaistale, joka
erottaa kvartsiitti- ja fylliittimuodostumat toisistaan, joten nämä eivät
voi suorastaan kuulua yhteen . Mutta myöskin fylliittivyöhykkeen jakaa
kahteen jaksoon kvartsiittimuodostuma, joka alkaa etelässä, Kajaanin
lehden alueella olevasta Somervaarasta ja jatkuu Mäntykankaan kautta ja
tulee karttalehtemme alueelle Akonvaarassa Vihajärven eteläpuolella .

Molemmat tällä tavalla toisistaan erottuneet jaksot käsittävät kuitenkin
täysin erilaisia muodostumia. Läntinen pääjakso sisältää kiilleliuskeita,
jotka länteen päin vaihettuvat kiillegneisseiksi ja suonigneisseiksi . Itäinen
kapeampi jakso käsittää sen sijaan kompleksin, johon kuuluu kvartsiitteja,
hiililiuskeita ja kalkkikiviä . Tämä jälkimmäinen jakso, josta ainoastaan
lyhyt matka pohjoista kärkeä ulottuu Oulun karttalehdelle, on Kajaanin
karttalehden alueella seurattavissa Salmijärvien ohi Tulijoen varteen
Etelä-Puolangalle . Siellä se selvästikin yhtyy niihin kalkkikivij aksoihin,
jotka liittyvät Paltamon jatulityyppisiin kvartsiitti-fylliitti-kalkkikivi-
muodostumiin . Näistä on osa todistettavasti alloktonisia j a todennäköisesti
suurin osakin. Siihen suuntaan, että Oulun karttalehdelle ulottuva jakso
on myös alloktoninen viittaa se seikka, että Pohjois-Puolangalla ja Pudas-
järvellä esiintyy pieniä jäännöksiä alloktonisista kalkkikivistä .

ALLOKTONINEN SARJA .

POHJAMUODOSTUMAT .

Kurikkavaaran kainuulaisen kvartsiitin j a sen länsipuolella olevan
fylliittimuodostuman välisellä kapealla gneissigraniittikaistaleella ja etenkin
lähellä fylliittialueen rajaa on muodostumia, joita meillä on yleensä nimi-
tetty pohjaliuskeiksi . Sellaisiin muodostumiin on luettu kuuluviksi silmä-
gneissit ja monet karkeahkot tasarakeiset gneissit, jotka paljaalla silmällä
näyttävät klastisilta . Tässä tapauksessa nämä saattavat olla joko mylo-
niitteja taikka alloktonisen muodostuman alle jääneitä, karkeahkoja sedi-
menttejä.

Pääkön seuduilla on sekä silmägneissejä että tasarakeisia gneissejä ja
edelliset näyttävät vaihettuvan jälkimmäisiksi vähittäin maasälpäsilmien
häviämisen kautta . Silmägneissin mikroskooppinen rakenne on selvästi
tektonoblastinen ja tämä piirre saattaa säilyä vielä silmien häviämisen
jälkeenkin . Nämä kummatkin gneissityypit erottuvat kuitenkin jyrkästi
granoblastisista pohjaliuskeista, joissa ei näy jälkeäkään tektonoblastisesta



rakenteesta. Pohjaliuskeissa voi paljaalla silmälläkin erottaa vieraita muku-
loita ja nämä liuskeet saattavat vaihettua selväksi konglomeraatiksi .

Tällainen, paikoin selvästi konglomeraattimainen pohjaliuskevyöhyke
kulkee Pääkön itäpuolelta etelään päin Pienen Salmijärven koillispuolelle
saakka. Tämän vyöhykkeen kivilajit ovat gneissimäisiä liuskeita, joiden
raesuuruus on epätasainen . Rakeet ovat aaltoavasti sammuvaa kvartsia
ja sameata plagioklaasia, joka on kokoomukseltaan samanlaista kuin
gneissigraniiteissa . Näiden välissä on kloriittia ja biotiittia karkeampina
ja hienompina suomuina .

Mukuloina esiintyy pohjaliuskeissa graniittia ja kvartsia, harvemmin
kvartsiittia. Joskus on tavattu myös selvästi ofiittista metadiabaasia sekä
myöskin karj aliittisia albiittikiviä . Huomattava seikka on, että graniitti-
mukuloissa on tunnettavissa tektonoblastinen rakenne, joka on näiden
seutujen gneissigraniiteissa niin yleinen . Näkyy, että tämä rakenne on
aikaisempi kuin pohjaliuskeiden muodostuminen sekä myöskin, että silmä-
gneissit eivät kuulu näihin muodostumiin .

Pääkön itäpuolella tulee pohjaliuskevyöhyke kosketukseen metadiabaa-
sien kanssa, kuten on aikaisemmin mainittu . Se vuorottelee hienorakeisen,
manteleita sisältävän vihreäkiven kanssa . Liuske vaihettuu paikoin selväksi
konglomeraatiksi (kuva 14), jossa on, tosin harvakseen, mukuloina graniittia
ja kvartsiittia . Sitä paitsi tapaa mikroskooppisesti pyöreähköjä läikkiä,
joissa levymäiset plagioklaasirakeet muodostavat ofiittisen rakenteen, vä-
lissä kloriittimassaa. Nämä ovat ilmeisesti alkuperäisiä diabaasikappaleita,
joiden pyrokseeni on kloriittiutunut . Liuskemassan rakenne, suuria pyö-
reitä rakeita tai sirpaleita hienorakeiseen massaan sijoittuneina, vaikuttaa
myöskin klastiselta .

Edellä kuvattuja muodostumia erottaa kuitenkin fylliittimuodostu-
masta kapea kvartsiittijakso . Kun lisäksi tällä kohtaa fylliittimuodostumaa
peittää sen päälle työntynyt alloktoninen muodostumasarja ei voi vakuutta-

Kuva 14. Konglomeraatti Pääkön talon luona Puolangalla .



vasti osoittaa, että nämä muodostumat ovat fylliittimuodostuman karkea-
klastisia pohjasedimenttejä . Niin paljon näyttää kuitenkin käyvän
ilmi, että ne ovat klastisia sedimenttejä eikä myloniittisia tektoniitteja .

L i e j e e n j o e n sillan korvassa esiintyy myöskin samanlainen gneissi-
mäinen liuske . Joen eteläpuolella ulottuvat sillan korvaan vielä Kurikka-
vaaran kainuulaisesta kvartsiitista erottuvat, vuorottelevat gneissigraniitti-
ja kvartsiittiliuskat, jotka idempänä jatkuvat joen yli . Maantiesillan
kohdalla ei näistä ole joen pohjoispuolella merkkiäkään, vaan täällä on
maantien länsipuolella melkein kerroksetonta, vähän maasälpäpitoista
fylliittiä, jossa on yksinäisiä kvartsi- ja graniittimukuloita . Tien itäpuolella
vaihettuu fylliitti edellä kuvatun laatuiseksi pohjaliuskeeksi . Vaikka allok-
toninen sarja ei ulotukaan tänne saakka, niin täälläkin erottaa näitä muo-
dostumia kuitenkin varsinaisesta fylliittimuodostumasta suuri metadiabaasi-
massiivi .

KVARTSIITTI .

Lähellä karttalehden eteläreunaa sijaitsevien molempien Vuorilampien
jyrkästi kohoavilla itärannoilla on hienorakeista ja kovaa, tumman siner-
tävää kvartsiittia, joka esiintyy muutaman kymmenen metrin vahvuisena
kerroksena ja suuntautuu pohjoiskoillista kohden . Pienen Vuorilammen
koillispuolella kääntyy kvartsiittijakso äkkiä itään (kuva 15), poikittain
yleistä kulkusuuntaa vastaan ja päättyy tai kääntyy etelään reunustaen
itäpuolellakin keskessä olevaa kalkkikivikerrosta .

Kuva 15. Salmijärven dolomiittivyöhykkeen päättyminen Liejeenjoen
eteläpuolella. Puolanka.



HIILILIU S KE .

Aivan karttalehden etelärajalla, mai-
nitun kalkkikivijakson itäpuolella, Pää-
kön talon lounaispuolella, on hienoa,
mustaa fylliittiä, jonka grafiittipitoisuus
on niin suuri, että sitä tarttuu käsiin .
Pääkön luona tunnetaan hiililiusketta
vain kalkkikiven itäpuolella, mutta Salmi-
järvien eteläpuolella on sitä molemmin
puolin kalkkikiveä, länsipuolella jopa
400 m leveänä vyöhykkeenä .

Milloin hiilipitoisuus on heikko, esiin-
tyy se sideaineena kvartsin j a kiille- Kuva 16 . Hiililiuske Sarvipuron varresta .
rakeiden välissä. Silloin on kiille ruskeata

	

Puolanka . Suur . 37 x . Nik . -i- .
j a kvartsi esiintyy osittain suurempina
rakeina, jotka saattavat olla alkuperäisiä klastisia (kuva 16). Pääkön
luona on hiilipitoisuus niin suuri, että ohuthieissäkin näkee täysin läpi-
näkymättömässä massassa kvartsia j a kiillettä vain ohuina viiruina .
Kuitenkin siinä on, kuten tehdystä epätäydellisestä analyysistä näkyy,
hiiliainesta vain 15.72 % ja kvartsia 45 % ( taul. V) .

Hiiliaines onkin niin hienojakoisena sekottunut kvartsiin ja kiilteeseen,
ettei sitä saa yhdellä kertaa poltetuksi pois eikä myöskään piihappoa saa
fluorivedyllä haihdutetuksi yhdellä kertaa, vaan täytyy kumpaakin pro-
sessia uudistaa vuorotellen. Tämä näyttää todistavan sitä, että hiilipitoisuus
on liuskeessa alkuperäistä ja sedimenttiaines on siis alkujaan ollut orgaanisia
jäännöksiä sisältävää liejua, nk . mätäliejua . Hiililiuskeiden kiisumineraa-
leihin sisältyvä rikkipitoisuus on ilmeisesti myös alkuperäistä .

1) Laskettu summan erotuksena 100:sta.

Taulukko V. Analyysi Pääkön hiilifylliitistä, Puolangalla (Väyrynen 1928) .
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KALKKIKIVI .

Karttalehden etelärajan ylittäessään on kalkkikivijakso noin 300 m
vahvuinen. Kalkkikivessä on vuorokerroksina kalkkipitoista kiilleliusketta
ja puhtaassakin kalkkikivessä on erivärisiä, vaaleampia ja tummempia,
valkoisia, punaisia ja harmaita kerroksia, jotka ovat kallion pinnassa
liuonneet eri tavalla. Yleensä on kivi hienorakeista, jopa tiivistäkin, mutta
paikoin on siinä karkeampiakin muunnoksia aina 1 mm :n raesuuruuteen
saakka . 25 %:nnen suolahappo vaikuttaa kiveen vahvasti, mutta ei niin
kauan kuin puhtaaseen kalsiittikiveen . Immersionesteessä näyttää eräissä
kerroksissa vain pieni osa rakeista taittavan vahvemmin kuin kalsiitti
(o = 1 .660) . Eräissä paikoin esiintyy kuitenkin ohuina välikerroksina
aktinoliittiliusketta .

Kalkkikiven ja fylliitin rajalla on joskus muodostunut kalkkifylliittiä
ja merkeliliusketta. Kalkki esiintyy fylliitissä ensin ohuina kerroksina .
Karbonaattiaineksen lisääntyessä häviää kvartsi, mutta keltaista biotiittia
on runsaasti. Se on optisesti yksiakselista, negatiivista . Kalkkikiven kulku
on suora ja säännöllinen, mutta käy jakson pohjoispäässä, poikittain
kääntyneen kvartsiittivyöhykkeen edessä hyvin poimuiseksi .

Pohjoiseen päin viimeksi mainitusta paikasta ei kalkkikivistä ole tavattu
mitään merkkejä sen enemmän lohkareina kuin kiinteinäkään esiintyminä
ennenkuin Äylön seudulta, Pohjois-Puolangalta, mistä on löydetty lohka-
reina tiivistä, ruskeata dolomiittia, jossa on hajanaisina suomuina talkkia
sekä monissa onteloissa pienikiteistä kvartsia . Talkille määrättiin seuraavat
optiset ominaisuudet :

2V a = 0-10°
y = = 1 .585

Kun glasiaalisten uurteiden suunta on seudulla 280°, on irtolohkareiden
lähtökohta jossain Äylön länsipuolella .

Äylön seudulla erottaa kainuulaista kvartsityyppiä sen itäpuolella
olevasta jaurakantyyppisestä kvartsiitista kaoliinipitoinen breksia, joka
suuntautuu pohjoista kohden. Noin 8 km:n päässä Äylöstä tässä suunnassa,
Paimenenvaaran talojen lähellä, on pieni esiintymä hyvin vahvasti poimut-
tunutta, kerroksellista dolomiittia . Se on epähomogenista, breksiamaista
kivilajia, jossa näkyy tiiviitä suklaanvärisiä sulkeumia vaaleassa, rakeisessa
dolomiitissa . Tiiviit sulkeumat ovat hienorakeista kvartsia, jossa on hajal-
laan 2-5 mm läpimittaisia dolomiittirakeita .

Edelleen on Oulun karttalehden itäisellä liuskevyöhykkeellä kalkkikiveä
tavattu muutaman metrin vahvuinen esiintymä Pudasjärvellä Korennon-
järven itäpuolella . Se on täällä gneissien ja serpentiinikiven väliin puristu-
neena ja tämäkin esiintymä on ilmeisesti myös alloktoninen .



Taulukko VI . Fylliitti, Liejeenjoki, Puolanka (Väyrynen 1928) .
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Analyysin mukaan on oksidiryhmien suhde SiO2 : R 203 : (R1R2)0 =
6.3 : 2.2 : 1 (Segerin kaava) . Tästä samoin kuin liuskeen serisiittipitoisuu-
desta näkyy, että liuske on kemiallisen kokoomuksensa puolesta post-
glasiaalisten savien ja kambrilaisen saven välillä ja kuuluu niin ollen huo-
mattavan vahvasti kemiallisesti rapautuneisiin sedimentteihin . Kokoo-
muksensa puolesta on sedimentti enimmän jokilietteiden kaltaista ja eroaa
merisedimenteistä .

Fylliitit ovat täysin granoblastisia biotiittifylliittejä . Biotiitti on tum-
man ruskeata ja sen mukana on milloin enemmän milloin vähemmän musko-
viittia . Lännempänä on tavattu biotiittiporfyroblasteja sisältävää fylliittiä,
mutta jo Vihajärven seuduilla ne vaihettuvat granaatti- ja stauroliitti-
pitoisiksi .

G}RANAATTI-STAUROLIITTIKIILLELIUSKE .

Granaatti- ja stauroliittiporfyroblasteja sisältävä kiilleliuskevyöhyke
alkaa Kajaanin karttalehden puolelta Kapustasuolta ja jatkuu yhtäjaksoi-
sena vyöhykkeenä Vihajärven länsi- ja Ristijärven itäpuolitse Puolangan
kirkonkylän pohjoispuolelle. Se on liuskeiden kulkusuunnan mukainen,
mutta porfyroblastien esiintyminen tuskin johtuu yksinomaan fylliitin
ympäristöstään eroavasta alkuperäisestä kokoomuksesta tällä vyöhykkeellä .
Liuskeen kemiallisesta kokoomuksesta ei ole tosin analyysiä olemassa, mutta
jo edellä esitetty fylliitin analyysi osoittaa hyvin huomattavaa Al 20 3-pitoi-
suutta. Paremminkin lienee stauroliitti-pitoisuus yhteydessä samassa vyö-
hykkeessä esiintyvien serpentiini-intrusioiden kanssa, mitkä karjalais-
kainuulaisessa jaksossa hyvin yleisesti viittaavat tektoonisten ylityöntymis-
vyöhykkeiden olemassa oloon . Juuri tällaisille vyöhykkeillehän on yleensä
ominaista myös stauroliitin esiintyminen . Vyöhyke alkaa Kapustasuolla
suurehkosta graniitti-intrusiosta, ja pitkin matkaa sillä esiintyy pegma-
tiittijuonia. Nämä ovat monesti mm. Puolangan kirkonkylän pohjois-
puolella leveitäkin, ja leikkaavat liuskeita usein poikittain eikä niillä näytä
olevan useinkaan suurta merkitystä ympäristöönsä, ei ainakaan stauroliitin
muodostumiseen .

Liuskeen mineraalikokoomus on kvartsia, biotiittia, granaattia, stauro-
liittia, muskoviittia ja kloriittia . Liuskeessa vaihtelevat keskenään vahvat
tummemmat ja vaaleammat kerrokset, mutta raekarkeus on sama kummas-
sakin (0.07-0.1 mm). Stauroliitti muodostaa jopa 3 sm pituisia ja 1 sm
vahvuisia seulamaisia porfyroblasteja, joissa on sulkeumina kvartsirakeita .
Se on heikosti pleokroista, fi väritön, y vahvasti keltainen . Granaatti,
viininpunainen almandiini, esiintyy 1-2 mm läpimittaisina idioblasteina .
Se esiintyy myös ilman stauroliittia, mutta stauroliitti ei esiinny ilman
granaattia . Biotiitti muodostaa 0.03-0.02 mm vahvuisia suomuja, se on
tumman ruskeata ja täynnään sulkeumia . Muskoviitti on hajasuomuina,
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usein stauroliittiin sulkeutuneena . Heikosti kahtaistaitteinen kloriitti
ympäröi joskus granaattia .

Puolangan kirkonkylän luoteispuolella liittyy stauroliittiliuskeisiin
muskoviittirikasta liusketta, jossa ei ole stauroliittia, mutta sen sijalla
tiilenpunaisia, pyöreähköjä läikkiä . Näissä läikissä näkee mikroskoopilla
hyvin taajaan yhteen kutoutuneen seoksen biotiittia, muskoviittia j a hieno-
kuituista sillimaniittia, läpeensä rautaoksidin väriääminä . Läikät ovat
ilmeisestikin stauroliitin tai kordieriitin muuttumistuloksia ja muuttumisen
on selvästikin aiheuttanut graniitin intrusio, sillä lähimmissä länsipuolella
olevissa kallioissa on liuske graniitin lävistämää j a vahvasti gneissiytynyttä .

KORDIERIITTI-ANTOFYLLIITTIKIVI .

Törisevän purolla, Puolangan kirkonkylän pohjoispuolella esiintyy
serpentiinin yhteydessä kordieriitti-antofylliittikiveä . Paitsi serpentiiniä
esiintyy täällä tremoliittikiveä ja amfiboliittia . Kordieriittikivessä vaihte-
levat keskenään vahvat kerrokset, joista toiset ovat hienompirakeisia,
antofylliitti- tai kiillerikkaita, toiset karkeampia, kordieriittirikkaita .

Kordieriittia lävistävät karkeissa kerroksissa antofylliittisälöt ja lisäksi
siinä on sulkeumina vihreän ruskeata biotiittia sekä suuria määriä hiuk-
kasia, joiden ympärillä on pleokroisia kehiä .

Hienompirakeiset kerrokset ovat kordieriittia, anortiittia, kvartsia,
antofylliittiä ja väritöntä tai vaalean vihreätä kiillettä (kromikiille) . Kordie-
riitti on kirkasta ja väritöntä, mutta siihen on muodostunut rakoja, jotka
ovat täyttyneet ruskealla, isotrooppisella aineella . Siinä on lisäksi rykelminä
hienoneulaista sillimaniittia . Pleokroisia kehiä ei ole taikka on vain heikkoja .
Anortiitissa on hieno kaksostus, välistä ristikkokaksostusta, sammumiskulma
M : a = 55 °-70° . Kokoomus on siten An85-s0 . Antofylliitti esiintyy joko
erillisinä sälöinä tai lyhdemäisinä rykelminä . Sen optiset ominaisuudet ovat :

y = 1 .638-1 .645
y-a = 0.016-0.022

Sundiuksen mukaan on sen rautasilikaattipitoisuus 8-18 %. Kivilaji ei
kuulu samaan metamorfiseen sarjaan fylliittien, stauroliittiliuskeiden ja
suonigneissien kanssa, mutta sen muodostumisolosuhteita ei ole lähemmin
selvitetty .

KIILLEGNEISSIT .

Stauroliittiliuskeita seuraa niiden länsipuolella sarja gneissejä . Ne ovat
pienirakeisia, kerroksellisia kivilajeja, joissa vaihtelevat tummat ja vaaleat,
punertavat ja harmaat kerrokset välistä kiilleliuskemaisten ja muutaman
desimetrin vahvuisten puhtaiden kvartsiittienkin, harvemmin emäksisten
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kivilajien kanssa . Raesuuruus on 0.2-0.5 mm ja rakenne on granoblastinen,
rakeet isometrisiä . Pääosa rakeista on kvartsia, maasälpää on 1/4-1/5 koko
määrästä . Se on plagioklaasia (An 25 ), kalimaasälpää ei ole tavattu ollenkaan .
Lisäksi on vielä tumman ruskeata biotiittia kasvaneena rinnakkain yhteen
muskoviitin kanssa .

Kerroksellisuus on usein suora ja säännöllinen . Siinä ei ole kuitenkaan
tavattu virtakerroksellisuutta eikä kerrosten pohjan suuntaa voi koskaan
määrätä . Mäkinen on lausunut ajatuksen, että nämä gneissit olisivat
fylliittimuodostuman pohjakerrostumiin kuuluvia arkoosisedimenttejä . Ne
ovat ympäristöään syvemmälle poimuttuneita sijaiten etenkin akseli-
painuma-alueilla, kuten Auhon kylällä, Puolangan länsiosassa ja Utajärven
Juorkunan kylän pohjoispuolella, mutta pohjamuodostumina odottaisi
niiden kuitenkin sisältävän joitakin merkkejä karkeaklastisista muodostu-
mista, mitä näissä ei ollenkaan ole tavattu . Kokoomuksensa puolesta ne
kyllä saattaisivat sellaisista polveutua . Sen sijaan ne paremminkin saattai-
sivat olla erilaisista sedimenttisistä muodostumista vahvan hiertymisen
ja sekoittumisen jälkeen tapahtuneen uudelleen kiteytymisen kautta
syntyneitä .

Graniitti- ja pegmatiittijuonet lävistävät niitä hyvin runsaasti, yleensä
jyrkkärajaisesti leikkaavina . Sen tähden ei näytä siltä, että gneissit olisivat .
syntyneet graniittien aiheuttaman liuskeiden maasälvittymisen kautta .

Lopuksi gneissit vaihettuvat s u o n i g n e i s s e i k s i, joita on laajalla
alalla etenkin Jaurakkajärven ja Iijoen välissä jatkuen aina Oulun-Kuusa-
mon maantien seuduille . Erityisen laajoilla aloilla nämä ovat paljastuneina
Pelttarinjärven eteläpuolella .

Nämä kivilajit ovat edellisiä karkeampia kerrosmaisesti vaihtelevia
kivilajeja, joissa on maasälpää runsaammin ja kiillettä vähemmän kuin
edellisissä. Niissä on osittain runsaasti pegmatiittijuonia ja näiden lävistämä
liuske on usein selvästikin edellä esitettyä kiillegneissiä, jossa on tapahtunut
maasälvän lisäytymistä . Toisin paikoin kivilaji taas muistuttaa enemmän
vahvasti liuskeutunutta graniittia, jossa kuitenkin vaihtelevat tummem-
mat ja vaaleammat maasälpärikkaammat raidat lävistävien pegmatiitti-
juonien kanssa .

Paikoin näihin liittyy myös pienirakeista apliittia, joka täydelleen
muistuttaa gneissigraniittialueelta kuvattuja, mutta eroaa näistä sen kautta,
että kalimaasälpä on niissä kokonaan yhtenäistä mikrokliinia, kun taas
näissä viimeksi mainituissa se on ainakin osittain ristikkorakenteista . Osittain
ne ovat albiittivaltaisia, mutta osittain taas kalimaasälpärikkaita . Toisinaan
niissä vuorottelevat kali- ja natronmaasälpä vuorojuovittain . Kiille on
milloin yksinomaan biotiittia, milloin taas sekä muskoviittia että biotiittia .

Kvartsiittia on tavattu suonigneississä kerrosmaisina sulkeumina etenkin
Korentokankaan seudussa . Tällöin ne ovat myös usein sillimaniittipitoisia .
Iinattijärven pohjoispuolella näyttävät taas laajoilla aloilla vaihtelevan



kvartsiittimaiset hiertovyöhykkeet, joissa ruhjerakenteisessa kvartsi-maa-
sälpämassassa on runsaasti vihreätä kloriittia .

Samantapaisina tyyppeinä leviävät suonigneissit yli koko karttalehden
keskustan vaihdellen migmatiittisten ja homogeenistenkin graniittien kanssa .
Monin paikoin on kuitenkin kalliopalj astumia niin harvassa, ettei suurelta
osalta karttalehden aluetta ole mahdollista saada kartalla esitetyksi eri
kivilajityyppien vaihtelua . Sen tähden on karttalehden keskustan täyttävä
graniittialue merkitty kokonaan migmatiittiseksi graniitiksi .

METADIABAASIT JA VIHREÄKIVET.
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Sekä Kainuun liuskealueella että etenkin karttalehden koilliskulmalle
ulottuvalla Taka-Kainuun (Kuusamon) liuskealueella kuuluu suprakrusti-
siin muodostumiin runsaasti emäksisiä kivilajeja . Karttalehden etelä-
reunalla ovat nämä kivilajit keskittyneet ilmeisen selvästi kainuulaisen
kvartsiittivyöhykkeen ja sen länsipuolella olevan fylliittimuodostuman
väliselle kaistalle, etenkin läheiseen kosketukseen fylliittimuodostuman
kanssa . Kvartsiittimuodostumassa tavataan emäksisiä kivilajeja usein
kerrosjuonina, mutta joskus selvästi poikittain leikkaavina, kuten esim .
Pihlajavaaran eteläpäässä, Keskitalon länsipuolella . Fylliittimuodostu-
massa ei taas tähän ryhmään kuuluvia juonia ole tavattu, mutta sen sijaan
kyllä fylliitteihin läheisesti liittyvissä Jaurakan kvartsiiteissa, joissa on
sekä emäksisiä juonia että tuffiittisia välikerroksia . Pääkön itäpuolelta,
läheltä karttalehden eteläreunaa on tavattu fylliitin ja metadiabaasin
rajalta konglomeraatti, jossa on jälkimmäistä kivilajia mukuloina. On näin
ollen ilmeistä, että metadiabaasit joko kuuluvat fylliittimuodostuman ker-
rostumispohjaan taikka sitten ovat fylliitit alloktonisia, tektonisesti meta-
diabaasien päälle sijoittuneita . Sen sijaan kainuulaiset kvartsiitit ovat sel-
västi vanhempia .

Emäksisten kivilajien petrografinen luonne on karttalehden etelärajalla
samanlainen kuin etelämpänä Kainuun ja Karjalan liuskealueilla . Ne ovat
keskikarkeita, jopa paikoin karkearakeisiakin kivilajeja, joita on tavallisesti
nimitetty karjalaisiksi metabasiiteiksi, osittain myös uraliittidiabaaseiksi .
Joskus niissä onkin alkuperäinen ofiittinen rakenne selvästi tunnettavissa,
mutta useimmiten vain epäselvästi . Pyroksenista ei ole koskaan merkkiä-
kään jäljellä. Jo Puolangalla, mutta etenkin Pudasjärven kaakkoisosassa
alkaa ilmaantua selviä merkkejä pinnallisesta, vulkaanisesta syntymis-
tavasta, ja Pudasjärven koillisosassa käyvät pienirakeiset tyypit yhä
yleisemmiksi . Tällä suunnalla käy kuitenkin myös metamorfoosi vahvem-
maksi eikä paljastumien niukkuuden tähden voi saada selvää onko täällä
mahdollisesti joukossa myöskin vanhempia, prekarjalaisia tyyppejä .
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Koillis-Pudasjärvellä liittyy sarjaan vielä lisäksi uusi tyyppi, Syötteen
gabrot, jotka ovat osaksi pyroksenigabroja ja näyttävät olevan nuorempia
kuin edelliset ja muodostavan oman ryhmänsä . Näihin liittyy kuitenkin
muuttuneita tyyppejä, jotka silloin on vaikea erottaa edellä esitetyistä .

YLEINEN ETELÄINEN TYYPPI .

R a k e n n e . Edellä on jo mainittu, että Karjalassa ja Kainuussa on
liuskevyöhykkeen emäksisissä kivilajeissa yleisenä tyyppinä keskikarkea
kivilaji, jossa joskus on ofiittinen rakenne vielä selvänä ja jota silloin on
nimitetty uraliittidiabaasiksi, mutta yleensä ovat jäljet ofiittisesta raken-
teesta käyneet hyvin epäselviksi ja kivilajia on silloin nimitetty gabro-
maiseksi metabasiitiksi tai karjalaiseksi metabasiitiksi . Tämä tyyppi on
myöskin Puolangalla, karttalehtemme kaakkoiskulmalla yleinen. Plagio-
klaasin usein suurin piirtein levymäinen muoto ilmaisee, että alkuperäinen
rakenne näissäkin kivissä on ollut ofiittinen, mutta pyroksenin
muuttuessa sarvivälkkeeksi se on käynyt epäselväksi . Sarvivälkkeen
repaleinen ulkomuoto osoittaakin, että se ei ole alkuperäistä, vaan muuttu-
malla syntynyttä. Plagioklaasi on huomattavassa määrässä ottanut osaa
muuttumisreaktioon ja silloin ovat tämän muodot niin paljon muuttuneet,
että alkuperäinen rakenne on sen kautta suuresti sekoittunut . Maasälvässä
onkin tapahtunut usein huomattavia muutoksia . Toiset rakeet ovat syöpy-
neet syvälle ja toiset taas ovat saaneet huomattavaa lisäkasvua . Toisinaan
ovat maasälpärakeet jakaantuneet useampaan yksilöön, joita ympäröi
granuloitunut massa. Tämä näyttää viittaavan siihen suuntaan, että uudel-
leenkiteytyminen on tapahtunut mekaanisen deformaation yhteydessä . Myös-
kin plagioklaasin kokoomus (An 20 ) poikkeaa tuntuvasti gabrokivilajien maa-
sälpäkokoomuksesta, mikä viittaa selvästikin spiliittimäiseen muuttumiseen .

Malmimineraaleihin kuuluu pyriittiä, magnetiittia ja ilmeniittiä . Magne-
tiitti on oktaedreina ja pyriitti kuutioina. Ilmeniitti on usein rankomaista
sen johdosta, että se on lohkorakoja myöten muuttunut leukokseeniksi .

Lisäksi on vielä biotiittia, klinozoisiittia ja kvartsia . Biotiitin esiinty-
minen on hyvin epäsäännöllistä . Tummanruskeata, y-värähdyssuunnassa
melkein mustaa biotiittia liittyy usein malmimineraaleihin, mutta toisinaan
on biotiitti heikompiväristä, vihertävän ruskeata. Toisinaan näyttää
biotiitti syrjäyttävän sarvivälkettä, mutta välistä sitä esiintyy suorien
amfibolisälöjen lomassa. Vähäinen määrä kvartsia esiintyy säännöllisesti
biotiitin yhteydessä. Klinozoisiittia esiintyy maasälvässä muuttumistulok-
sena, mutta myöskin erillisinä kiteinä .
Kemiallinen kokoomus. Kemiallinen analyysi (taulukko VII)

on tehty Liejeenjoen varressa, maantiesillan alapuolella olevasta amfiboli-
rikkaasta kivilajista otetusta näytteestä . Analyysin on suorittanut maist .
A. Zilliacus .



Taulukko VII. Analyysi gabromaisesta metadiabaasista Liejeenjoen maan-
tiesillan alapuolelta . Puolanka (Väyrynen 1928) .

Mol . luku I Norm

	

I Nigglin arvot

Si02	
Ti02	
A1203	
Fe203	
FeO	
Mn0	
MgO	
CaO	
Na20	
K,0	
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S	

49.26
0.52
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Taulukko VIII . Metadiabaasien amfibolien kokoomuksia (Väyrynen 1928) .

1

	

2 3

Si0 2	 50.7 53.34 50.04
Ti02	 - 0.54 -
A1203	 11.3 13.54 10.40
Fe203	 4.6 0.15 -
FeO	 10.8 9.26 16.89
MnO	 0.2 0.08 0.43
MgO	 10.6 10.05 11 .76
CaO	 7.9 7.80 8.30
Na20	 1.1 3.30 1 .52
K20	 0.7 - 0.65
H20	 2.1 1.94 -

100.0 1 100.00 99.99

1 . Amfiboli gabromaisesta metadiabaasista (laskettu) .
2. Amfiboli vihreäkivestä, Lammasvaara (vrt . siv. 61) (laskettu).
3. Amfiboli sarvivälke-epidoottikivestä . Paadane . (Eskola 1925) .



SARVIVÄLKEKIVET .

Emäksiset kivet vaihettuvat monasti sekä sarvivälkekiveksi että sarvi-
välkeliuskeiksi, joissa maasälpäpitoisuus supistuu hyvin vähäiseksi . Optisten
ominaisuuksiensa mukaan on sarvivälke näissäkin samanlaista kuin gab-
romaisissa muunnoksissa . Nämä emäksiset erkaumat eivät näytä kuiten-
kaan olevan kokoomukseltaan ultraemäksisiä, peridotiittisia, vaan vastaisi-
vat paremminkin edellä esitetyn amfibolin lasketun kokoomuksen mukaan
pyrokseniitti-hornblendiittigabroja . Tällaisia erkaumia esiintyy muutoin
myöskin vulkaanisissa kivissä, mm . Petsamon alueella.

Metadiabaaseihin liittyy hyvin usein maasälpärikkaita kivilajeja, joiden
plagioklaasi on vieläkin albiittisempaa kuin edellä kuvattujen kivilajien .
Rapautuneessa pinnassa se on aina aivan tuoreen näköistä ; taitekerroin
a < 1 .530, sammumiskulma klinopinakoidilla = 18 ° . Se on siis jokseenkin
puhdasta albiittia . Sen lisäksi on kivilajissa vähissä määrin kvartsia,
kloriittia, biotiittia, kalsiittia, malmeja, turmaliinia ja epidoottia . Näitä
kivilajeja on nimitetty aikaisemmin myös albiittikiviksi ja leukodiabaaseiksi .

Käsiteltävällä alueella nämä muunnokset ovat useimmiten keskikarkeita
ja karkeitakin . Tavallista gabromaista metadiabaasia vasten reunustaa
karjaliittia tavallista runsaammin karkeata prismamaista amfibolia sisältävä
kivilaji . Toisissa karjaliittityypeissä suuremmat, lattamaiset albiittirakeet
muodostavat ofiittista muistuttavan rakenteen ja näiden välin täyttää
pienirakeinen albiittimassa . Toisinaan ovat suuremmat rakeet aina 1 sm :n
läpimittaisia, kappaleiksi murtuneita ja niiden välimassana on albiittia ja
kvartsia pienirakeisena seoksena . Välistä esiintyy suurempien hajarakeiden
ja pienirakeisen välimassan ohella aivan hienorakeisia muodostuksia, jotka
saattavat käydä vallitseviksikin ja vaihettua taas hienorakeiseksi massaksi .
Hajarakeet ovat kaksostuneet sekä albiitti- että perikliinilain mukaan,
mutta raesuuruuden pienetessä häviää kaksostus .

Kvartsia esiintyy sekä pienirakeisessa massassa että hienorakeisessa
kutouksessa, mutta sitä paitsi juonina ja laikkumaisina muodostuksina .
Vaikka maasälpä on usein murtunutta, niin kvartsi sammuu aina tasaisesti .

Kalsiittia tapaa usein mikroskooppisesti vähäisiä määriä, mutta toisi-
naan sen määrä on niin suuri, että kivilaji on rapautuneessa pintakerrok-
sessa selvästi huokoinen ja huokosia täyttää ruosteinen aine . Immersiolla
todettiin, että taitekerroin w = 1 .660, joten kysymyksessä on tosiaankin
kalsiitti .

Vihreätä kloriittia esiintyy usein vähissä määrin etenkin magnetiitin
ympärillä ja rikkoutuneen maasälvän raoissa . Joko tähän liittyen tai

8 784252

KARJALIITIT .
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Taulukko IX. Kvartsikeratojyrimäinen karjaliitti Pienen Salmi järven koillis-
puolelta, Puolangalta (Väyrynen 1928) .

Anal . L. Lokka.

Mol. luku Normi Nigglin arvot

Si0 2	 65.27 10 824 q

	

10.27 Si

	

249.4
Ti02	 0.69 86 or

	

2.12 al

	

35.5
A1203	 15.74 1 540 ab

	

68.1o f

	

16.6
Fe203	 2.23 140 an

	

5.80 m

	

6.0
FeO	 3.17 441 2 .82 c

	

11.2
MnO	 jälk . - d1

	

2.66 alk

	

30.7
MgO	 1.05 260 1 .31
CaO	 2.74 488 hy

	

1.43
Na20	 8.02 1 294 ap

	

0.44
K20	 0.36 38 mt

	

3.24
P205	 0.18 13 il

	

1.31
H20 + 0.49 H 20 0.57
H20-	 0.08 100.07

100 .02



puolella . Ne ovat vähän liuskeutuneita kivilajeja, joissa albiitin lisäksi on
runsaasti biotiittia, mutta vain paikoittain melkein väritöntä amfibolia .
Lisäksi on kalsiittia ja kvartsia . Samanlaista Mieslahdelta tavattua kivi-
lajia on nimitetty kersantiitiksi (Wilkman 1931) .

SELVÄSTI EFFUSIIVISET VIHREÄKIVET .

Noin 400 m karttalehden etelärajan lähellä olevan P ä ä k ö n talon
itäpuolella on laaja ryhmä metadiabaasikallioita . Ryhmän keskiosissa on
vallalla tavallinen, gabromainen kivilaji, mutta reunoille päin vaihettuu
kivi hienompirakeiseksi ja samalla se käy liuskeisemmaksi, jopa kiille-
liusketta muistuttavaksi . Länsirajalla vaihtelee massamainen kivilaji lius-
keisen kanssa, jossa näkyy pitkulaisina, mantelimaisina sulkeumina kvart-
sia, pyriittiä ym . Näiden länsipuolella seuraa epähomogeeninen, tuffimainen
muodostuma, joka vihdoin vaihettuu konglomeraatiksi, mukuloina gra-
niittia ja kvartsiittia . Tämä taas liittyy länsipuolella välittömästi siihen
kapeaan fylliitti-kvartsiittikaistaleeseen, joka erottaa edellä mainitun allok-
tonisen ryhmän kainuulaisista kvartsiiteista ym . muodostumista .

On jo aikaisemmin mainittu, että L u k k a r i n v a a r a n selällä,
Pudasjärven ja Puolangan pitäjien rajan jyrkässä kulmauksessa olevan,
edellä kainuulaisen kvartsiittimuodostuman pohjamuodostumiin luetun
konglomeraatin erottaa vaaran itäpuolella esiintyvästä Jaurakan tyyppiin
luetusta kvartsiittimuodostumasta sanotun vaaran itärinteessä oleva emäk-
sinen kivilaji, jonka raja konglomeraattia vasten ei ole näkyvissä . Kivilaji
ei paljaalla silmällä tarkastettaessa eroa suuresti tavallisesta, gabromaisesta
tyypistä, se on vain selvemmin liuskeista .

Mikroskooppisesti näkee kuitenkin, että tämä kivilaji on koostunut
suuremmista, 1 .5 mm:n pituisista ja 0.02-0.03 mm:n paksuisista, plagio-
klaasiliistakkeista ja näitä ympäröivästä 0 .03-0.05 mm :n rakeisesta väli-
massasta, jossa on kvartsia, biotiittia ja kloriittia .

Plagioklaasi on sameaa albiittia (An 5 ), suurin sammumiskulma symmet-
risessä vyöhykkeessä 15 ° , eikä valontaitto ylitä kolloliitin taitteisuutta .
Yksilöt ovat rikkoutuneet, mutta osaset vain vähän kääntyneet ja siirtyneet
paikoiltaan . Kloriitti on muodostunut muuttumalla ruskeasta biotiitista .
Sen kahtaistaitteisuus on hyvin alhainen j a se on vahvasti pleokroista,
y = vihreä, a = vaalean punertava. Optinen luonne negatiivinen . Lisäksi
on runsaasti kaksoislamellista karbonaattimineraalia (kalsiitti) .

Alempana Lukkarinvaaran rinteessä seuraa ensin karjaliittinen muunnos,
sitten vihreäkivi, joka eroaa ensiksi mainitusta vain sen kautta, että se on
hienompirakeinen ja maasälpärakeet ovat järjestyneet samansuuntaisiksi .
Siinä on kuitenkin lisäksi vihreätä amfibolia repaleisina yksilöinä sekä
malmirakeita ja leukoksenia .
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Vielä alempana käy kallion pinta kyhmyiseksi, mikä johtuu hieno-
kuituisen amfibolin huopamaisista kasvettumista . Muutoinkin on runsaasti
kuituista amfibolia . Viimeisissä kallioissa käy kivilaji kerrokselliseksi .

Tässä viimeksi mainitussa kivilajissa esiintyy eräässä kalliossa vaalea,
jyrkkärajainen juonimuodostus (kuva 17) . Tuoreessa murtopinnassa on
juonikivilaji kuitenkin tummaa, kvartsiittista ja näyttää paljaalla silmälläkin

klastiselta . Mikroskooppisesti ilmenee kuitenkin kivilajin vahva mekaaninen
muovautuneisuus Alkujaan ilmeisestikin hyvin pyöristyneet, klastiset
rakeet ovat valssautuneet ja sammuvat aaltoavasti . Niissä erottuu kaksi
aaltosuuntaa: toinen kapea, viirumainen, kohtisuorassa kvartsin pää-
akselia vastaan (Böhmin viirutus kuva 18) ja toinen leveämpi aaltoilu
pää-akselin suunnassa. Paitsi kvartsia on rakeina myös plagioklaasia ja
sideaineena on rakeiden välissä vihreätä kloriittia .

Kaikesta päättäen ovat juonet alkuaan vihreäkiven pintarakoihin
syntyneitä hiekkatäytteitä ja vihreäkiven oman rakenteen kanssa yhdessä
ne osoittavat tämän olevan pinnallista vulkaanista kivilajia .

Korpisenjärven pohjoispuolella on Pudasjärvellä loivasti kohoava
L a m m a s v a a r a. Sekä tällä että sen itäpuolella olevalla Kuolteen-
niemellä on hienorakeista m a n t e 1 i k i v e ä . Tämän mineraalikokoomus
on albiittia 0.oos mm:n paksuisina ja 0.5-1 .2 mm:n pituisina liistak-
keina, väritöntä amfibolia ja klinozoisiittia .

Albiitti (An 6 ) on kaksostunut kahdesta osasta, jotka liistakkeiden
päissä haarautuvat erilleen . Amfiboli on repaleisina yksilöinä tai säteettäi-
sinä kimppuina. Sen kahtaistaitteisuus y-a = 0.026 . Klinozoisiitti on
muodottomina rakeina maasälpäliistakkeiden välissä . Niissä on usein
useampivyöhykkeinen, jokseenkin isotrooppinen ortiittisydän .

Manteleita on usein runsaastikin . Ne ovat soikeita, 2-4 mm :n läpi-
mittaisia ja ovat muodostuneet klinozoisiittikiteistä, mikrokliinistä, klo-
riittisuomuista ja kvartsista. Välistä kloriitin mukana on myös biotiittia
ja nämä molemmat täyttävät mantelirakkojen viimeiset jäännösaukot .

Kuva 18. Böhmin viirutus Lukkarinvaaran kvart-
siitin kvartsissa, detalji kuvasta 23 . Suur. 72 x .

Nik. + .
Kuva 17. Kvartsiittijuonia metadia-
baasissa. Lukkarinvaara. Puolanka .



Taulukko X. Mantelikiven kemiallinen kokoomus Lammasvaaralla, Pudas-
järven Korpisenjärvellä (Väyrynen 1928) .

Anal . L. Lokka.
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piakin, vaaleita variolien tapaisia täpliä, erottuen jyrkällä rajalla ympä-
ristöstään, joka on muuta kivilajia vieläkin tiiviimpää . Mikroskooppisesti
tutkittaessa näkee kivilajin koostuneen sikin sokin sijaitsevista, värittömistä
amfibolineulasista ja hienorakeisista maasälpärykelmistä, lisäksi on vähän
kloriittia j a hajanaisia, värittömiä kiillesuomuj a .

Täplät ovat mikroskoopissa ruskealta näyttävää, sameata, hyvin hei-
kosti kahtaistaitteista, mutta vahvasti valoa taittavaa ainesta, todennä-
köisesti zoisiittimineraalia säteettäisinä ryhmityksinä . Mineraalin pituus-
suunta oli yleensä optisesti negatiivinen, vain ylen harvoin todettiin se
positiiviseksi. Mikroskoopissa ei täplän raja ole jyrkkä, vaan täplien reuna-
osia lävistävät amfibolineulaset . Maasälpärakeita ulottuu myös aina täp-
lien keskustaan saakka .

Myöskin agglomeraattisia vihreäkiviä esiintyy eri puolilla . Paitsi edellä
mainittua P ä ä k ö n itäpuolella olevaa esiintymää (siv . 59) on myöskin
jo aikaisemmin viitattu T u r p e i s e n v a a r a n etelärinteellä, Jaurakka-
j ärven pohjoispuolella, j aurakantyyppisten kvartsiittien välikerroksena
esiintyvään agglomeraattiin, jossa on dolomiittinen sideaine . Myöskin
H o n k a v a a r a n lounaisrinteessä Kouerj ärven koillispuolella on tavattu
agglomeraattista vihreäkiveä kainuulaisen kvartsiitin ja fylliitin rajalla .
Kainuuntyyppisissä kvartsiiteissa sen sijaan ei ole tavattu koskaan väli-
kerroksina pinnallisentyyppistä vihreäkiveä . Ei myöskään fylliiteissä .

METADIABAASIJUONET .

Metadiabaasijuonia on havaittavissa kuten jo aikaisemmin on mainittu
sekä gneissigraniiteissa että kainuulaisissa kvartsiiteissa . Liuskeisuuden
tai kerrosasennon mukaisista esiintymistä ei kuitenkaan ole aina helppo
todeta, että ne ovat lävistäviä juonia . Kuitenkin on tavattavissa myöskin
poikittaisia, selvästi leikkaavia juonia . Gneissigraniiteissa ovat tällaiset
juonet kuitenkin tavallisesti heikosti metamorfisia diabaaseja, jotka toden-
näköisemmin liittyvät nuorempaan, Syötteen gabroihin kuuluvaan kivilaji-
ryhmään . Kainuulaisia kvartsiitteja lävistävinä, poikittaisinakin juonina
tavataan karjalaisia metadiabaaseja hyvin usein sekä Karjalan että Kainuun
alueilla .

Pihlaj avaaran eteläosassa, Keskitalon länsipuolella leikkaa suoraan
pohjois-eteläsuuntaan kulkevaa pystykaateista kvartsiittia suora, lännestä
itään kulkeva, pystykaateinen, 20 m vahvuinen emäksinen juoni, jota voi
seurata yli 100 m:n matkan . Juonen keskiosassa on kivilaji sekä paljaalla
silmällä että myöskin mikroskoopilla tutkittaessa tavallisen gabromaisen
metadiabaasin näköistä, keskirakeista ja kokonaan uudestaan kiteytynyttä .
Kivilajia leikkaavat kuitenkin ohuet nyrjähdyspinnat, joita pitkin amfiboli
on korvautunut kloriitilla ja tämä on taipunut S :n muotoisesti . Näitten



muuttumisvyöhykkeitten keskiviivalle on muodostunut rivi säännöttömiä
malmirakeita . Välistä niissä tuntee kuitenkin magnetiittioktaedreja ja tois-
ten yhteydessä tapaa leukoksenia . Sitä paitsi näillä vyöhykkeillä on run-
saasti vihertävän ruskeata biotiittia sekä vähän kalsiittia, epidoottia,
zoisiittia ja titaniittia . Myös kvartsiittirakeita tapaa rykelminä etenkin
epidootin ja kalsiitin yhteydessä .

Juonen reunoja kohden korvaa biotiitti yhä täydellisemmin amfibolin
samalla kun kvartsimäärä lisääntyy ja plagioklaasi vähenee, jolloin kivilaji
vaihettuu vähitellen liuskeiseksi biotiittia, kvartsia, plagioklaasia, epi-
doottia ja malmia sisältäväksi gneissiksi . Plagioklaasi esiintyy vieläkin
suurempina, säännöttömän muotoisina rakeina, mutta se on hyvin epä-
homogeenista ja biotiitin sekä epidootin lävistämää .

Itse kontaktissa kvartsiittia vasten on kivilaji aivan kiilleliuskeen
näköistä. Sen mineraalikokoomus on sama kuin edellä, mutta rakenne on
sikäli muuttunut, että vain maasälpää yksinomaan sisältävät kerrokset
vuorottelevat kiilleliuskemaisten, kvartsista ja biotiitista muodostuneiden
kerrosten kanssa . Kvartsirakeet ovat karkeampia kuin maasälpärakeet,
joista puuttuu myös lamellirakenne. Niiden valontaittoisuudesta päätellen
on plagioklaasin kokoomus noin An15 .

Muuttumisen yhteydessä on ilmeisesti tapahtunut aineksien, etenkin
K2O:n ja A12O3:n, ehkä myös Si0 2:n siirtymistä serisiittipitoisesta kvart-
siitista juoneen ja CaO :n poistumista juonen reunaosista .

Metadiabaasin vaihettumista biotiittirikkaaksi, kiilleliusketta muistutta-
vaksi kivilajiksi tavataan suuremmissakin massiiveissa, etenkin niiden
reunaosissa, kuten on jo mainittu Pääkön itäpuolelta (siv . 59) . Ehkä ilmiö
on näissäkin tapauksissa samalla tavalla selitettävissä ja ehkä hienorakeinen
raj amuunnos on täälläkin helpottanut reaktioiden tapahtumista .

Jaurakan kvartsiiteissa olemme emäksisiä kivilajeja tavanneet väli-
kerroksina tulivuorenkivien muodossa . Näissäkin kvartsiiteissa tavataan
kuitenkin metadiabaaseja myös selvästi lävistävinä juonina . Sellainen on
tavattu Jaurakkavaaran pohjoisrinteen juurelta .

Sen sijaan ei fylliiteistä eikä kiilleliuskeista ole koskaan tavattu emäksisiä
kiviä muita kuin serpentiineihin liittyviä, sen paremmin lävistävinä juonina
kuin vulkaniittisina välikerroksinakaan .

ADINOLIMUODOSTUS .
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Lukkarinvaaran länsirinteen alla, edellä (siv . 33) mainitun kainuulaisen
pohjakonglomeraatin länsipuolella, lävistää metadiabaasi serisiittipitoista,
kainuulaista kvartsiittia . Metadiabaasi on keskirakeista tyyppiä, jossa on
näkyvissä selviä jälkiä alkuperäisestä ofiittisesta rakenteesta, vaikkakin
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maasälvän rajat ovat epäsäännölliset ja syöpyneet . Plagioklaasissa näkyy
albiittikaksostusta vain harvoin ja se on puoleksi klinozoisiitin ja epidootin
täyttämää. Se kohoaa vain vähän kolloliitista ja molempia lohkosuuntia
vastaan kohtisuorassa leikkeessä on sammumiskulma 12°. Tämänmukai-
sesti sillä on kokoomus An 7 . Heikkovärinen amfiboli on pyöreähköinä ja
repaleisina yksilöinä . Malmirakeissa on romboedrisia muotoja ja sen-
mukaisia lohkosuuntia pitkin leukoksenilamellej a .

Kvartsiitti on vihertävän väristä, kiillepitoista ja vaikuttaa paljaalla
silmällä katsellen hyvin tiiviiltä . Mikroskooppisesti näkyy, että kivilaji on
koostunut pääasiallisesti säännöttömän muotoisista ja vain osittain kaksos-
tuneista albiittirakeista ja serisiittimäisestä välimassasta . Kvartsirakeita
on joukossa vain vähän, mutta kerroksittain enemmänkin . Albiitissa ei
näytä olevan anortiittipitoisuutta ollenkaan j a se sisältää hyvin vähän
tavallisia sulkeumiakaan . Kun kvartsi lisäksi eräistä kerroksista puuttuu
kokonaankin, ei kvartsiittia näytä voitavan pitää alkuperäisenä, vaan
paremminkin serisiittiliuskeesta metasomaattisesti, Na 2O :n lisäyksen kautta,
muodostuneena. Semmoisena se siis edustaa muodostumia, joita on nimi-
tetty adinoleiksi ja joita tavataan emäksisten magmatunkeutumien kon-
taktissa .

Samanlaista kontaktimuodostumaa on tavattu myös Ruunakankaalta,
Korpisenjärven kaakkoispuolelta, mutta ei muualta . Yleensä näyttää
edellä kuvattujen emäksisten kivilajien vaikutus sivukiveen olleen hyvin
vähäinen.

POSION VIHREÄKIVET .

Runsaammin kuin missään muualla karttalehtemme alueella on emäk-
sisiä kivilajeja kartan koillisnurkalla, alueella, joka kuuluu suurimmalta
osaltaan Posion pitäjän Sirniön kylään . Niissä on erotettavissa etenkin
kaksi suuresti toisistaan poikkeavaa tyyppiä : keskikarkeat gabrot ja pieni-
tai hienorakeiset, yleensä liuskeiset amfiboliitit ja vihreäkivet . Edellisistä
tulee puhe myöhemmin, mutta jälkimmäiset kuulunevat, ainakin osittain
karelidisten metadiabaasien ryhmään . Ne liittyvätkin Livojärven seudun
kautta suorastaan Kuusamon alueen karjalaisiin metadiabaaseihin . Raken-
teeltaan ne yleensä muistuttavat lähinnä yleisintä, eteläistä tyyppiä .
Etenkin Kouvanjärven seuduissa muodostaa tämä kivilaji laajoja, yhtenäisiä
alueita. Sirniön kylän ympäristössä esiintyy myös pienirakeisia, tuffiittisia
sekä myöskin konglomeraattisia tyyppejä, jotka ovat osittain edellisille
jossain määrin vieraita, muistuttaen, kuten edellä (siv . 25) on mainittu, ehkä
enemmän eräitä prekarjalaisia, tuffiittisia kivilajeja . Paljastumien vähyy-
den takia ei eri tyyppien eroittelua voi kuitenkaan suorittaa .



JAURAKAN KVARTSIITTIMUODOSTUMA .

Kajaanin karttalehden alueella oleva Mäntykankaan kvartsiittimuodos-
tuma, joka on ilmeisesti nuorempi kuin fylliittimuodostuma, jatkuu Oulun
karttalehden alueelle Akanvaarassa Vihajärven eteläpuolelle . Leipivaaran
kvartsiittiselänteen eteläkärjessä, Vihajärven pohjoispuolella on konglo-
meraattimainen muodostuma, jossa mukuloina on fylliittiä ja joka viittaa
siihen suuntaan, että myös Leipivaaran kvartsiittijakso liittyisi edelliseen
ja olisi fylliittimuodostumaa nuorempi. Etenkin Pohjois-Puolangalla ja
Pudasjärven eteläosissa on Jaurakkajärven ympärillä laajoja kvartsiitti-
muodostumia, jotka ovat selvästikin nuorempia kuin kainuulainen kvart-
siittimuodostuma. Kouerjärven, Aittojärven ja Vilpusjärven itäpuolella on
kuitenkin laajoja alueita, joilla kallioperä on niin täydelleen irtomaiden
peittämää, ettei voi varmasti sanoa liittyvätkö nämä molemmat kvartsiitti-
muodostumat toisiinsa, mutta eräät seikat viittaavat siihen suuntaan .
Jaurakan kvartsiittien suhdetta fylliittimuodostumaan ei maapeitteen
vuoksi ole ainakaan toistaiseksi ollut mahdollista missään saada selville .
Mäntykankaan kvartsiittimuodostumaa lävistää graniitti, joten ainakin
tämä muodostuma on ollut karelidisen poimutuksen alaisena . Niin näyttää
olevan Jaurakan kvartsiittienkin laita . Sen tähden on fylliittien työntymi-
nen lännestä päin yli näidenkin kvartsiittimuodostumien saattanut sekoittaa
näiden molempien kosketussuhteet, niin ettei niistä ole saatavissakaan
mitään varmaa selvitystä. Käsittelemme näitä kvartsiitteja seuraavassa
yhtenä ryhmänä, todennäköisesti poimutusvaiheen aikana Alppien molassi-
muodostumien tapaan syntyneenä .

KONGLOMERAATIT .

Turpeisesvaaran-Tolpanvaaran konglomeraattijaksoon
paljastuneena vain yläosastaan. Ilmeisesti laajat alat tähän jaksoon kuu-
luvasta konglomeraattimuodostumasta on mainitun vaarajakson koillis-
puolella maakerrosten peitossa .

V a 1 k e a i s 1 a m m e n seuduilla, noin 2 km Turpeisenvaaran koillis-
puolella, on suuria määriä isoja konglomeraattilohkareita . Mukulat tässä
konglomeraatissa ovat hyvin pyöristyneitä ja niin heikosti kiinni iskos-
aineessa, että ne siitä hyvin helposti irtautuvat puhtaina . Näin irrottuneet
mukulat ovat kuitenkin usein pyöristymisensä jälkeen puristuneet rikki j a
paikoiltaan liikkuneet osat ovat taas juottuneet vahvasti yhteen . Muku-
loiden aines on joko gneissigraniittia, tuoretta apliittigraniittia tai pegma-
tiittia, joita molempia viimeksi mainittuja on näillä seuduin runsaasti
juonina gneissigraniitissa (vert . siv. 29) . Konglomeraatin iskos on tummaa
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seosta maasälvästä, kvartsista, kloriitista, biotiitista ja ruskeasta rauta-
oksiditomusta .

V i h a n t a s e 1 ä 11 ä, Tolpanvaaran itäpuolella on myös kiinteänä
kalliona edellisenkaltainen konglomeraatti, jossa tuoreet graniittimukulat
ovat tummaan maasälpärikkaaseen iskokseen hautautuneina .

Tolpanvaaralla ja Turpeisenvaaralla on konglome-
raatilla jo aivan toinen ulkonäkö . Edellisessä paikassa näkee vielä joissakin
kohdin graniittimukuloita, mutta epäselvin rajoin ikäänkuin sulautuen
sideaineeseen. Muutoin on sekä Tolpan- että Turpeisenvaaralla vain kvartsi-
mukuloita ja iskos maasälvätöntä, kellertävää, serisiittirikasta . Mukulat
ovat kyllä pyöristyneet, mutta kun mitään kerroksellisuutta ei konglome-
raatin tässäkään osastossa ole vielä huomattavissa, näyttää siltä, että
serisiitti-iskos on muodostunut aikaisemmin syntyneen kerrostuman pai-
kallaan tapahtuneen kemiallisen rapautumisen kautta . Ylempänä esiintyy
kuitenkin kerroksellisuutta, vieläpä virtakerroksellisuuttakin, ja Tolpan-
vaaralla on välikerroksena saviliusketta. Kiukoonvaaralla voi kerroksista
erottaa karkeamman pohjaosan ja pienempirakeisen yläosan, pohjapuoli
koilliseen päin . Ei näin ollen ole epäilystäkään siitä, että kerrostuma on
yläosastaan selvä vesisedimentti . Kokonaisuudessaan on konglomeraatti-
vyöhykkeen leveys Valkeaislammelta Turpeisenvaaran länsirinteelle ja sa-
moin Vihantaselältä Tolpanvaaran länsirinteellä 2-3 km j a jakson pituus
Tolpanvaaralta Jokijyrkälle on 20 km. Hienompirakeiseksi käyden vaihet-
tuu konglomeraatti lounaaseen päin Jaurakan kvartsiiteiksi .

J o k i j y r k k ä on pieni Korpisenj ärven eteläpuolella kohoava, lähellä
lakea jyrkkärinteinen kukkula, jonka rinteissä on joka puolella näkyvissä
konglomeraatti . Tämä konglomeraatti poikkeaa ulkonäöltään siihen mää-
rään kaikista alueen muista esiintymistä, että sitä paljaalla silmällä nähden
heikon muuttuneisuutensa vuoksi on pidetty ympäröiviä kvartsiittej a

nuorempaan muodostumaan kuu-
luvana (Sederholm 1908) .

Esiintymä sijaitsee edellä kuva-
tun konglomeraattijakson suora-
naisella jatkeella, 5 km :n päässä
Turpeisenvaaran lähimmästä pal-
jastumasta, mutta välillä on vielä
Akanjärven saaressa yksi esiin-
tymä, jonka etäisyys on 3 km.
Jokijyrkän konglomeraatissa ovat
sekä mukulat pinnaltaan että väli-
massa ruosteen ruskeat . Mukulat
ovat kaikki hyvin täydelleen pyö-
ristyneitä, ja ne ovat niin löyhästi
kiinni niukassa välimassassa, ettäKuva 19. Jokijyrkän konglomeraatti Korpisen-

järvellä . Pudasjärvi .



muutamalla vasaran lyönnillä suuria kappaleita konglomeraattia romahtaa
alas, jolloin mukulat irtaantuvat iskosaineesta (kuva 19) . Tämä välimassa
ei ole kuitenkaan löyhää, vaan kiinteätä kivilajia, vaikka mukulat ovat
siihen hyvin löyhästi kiinnittyneet samoin kuin edellä mainitussa Valkeais-
lammen konglomeraatissa .

Kaikki mukulat ovat kvartsiittia, joko puhdasta tai vähän serisiitti-
pitoista . Se on aina pienirakeista, joko vaaleata tai punertavaa ja täydel-
leen samanlaista kuin esiintymän itäpuolella Satasormen jaksossa oleva

kainuulainen kvartsiittityyppi . Yllättävää on, että näin heikosti muuttu-
neelta näyttävässä konglomeraatissa mukulat ovat samalla tavalla rikkou-
tuneita ja ruhjoutuneita kuin Valkeislammen esiintymässäkin . Usein ovat
murtumisraot samansuuntaisia j a niiden väliset levyt ovat liikkuneet
samaan suuntaan (kuvat 20-21) . Joskus näkee kahden mukulan pusertu-
neen vastakkain, niin että toisen mukulan kulma on painunut toiseen
ruhjoen tämän breksiamaisesti, jolloin iskosainettakin on tunkeutunut
rakoihin. Särkyneet mukulat ovat kuitenkin, aivan kuten Valkeislammen
esiintymässä, juottuneet vahvasti yhteen . Kun lohkareet saattavat olla
jopa 1 m läpimittaisia, eivät ne ole voineet pyöristyä, jolleivät ne silloin
ole olleet hyvin kiinteätä ja ehyttä kivilajia . Niiden ruhjoutuminen on siis
vaatinut hyvin vahvaa puristusta .

Konglomeraatissa ei näy mitään kerroksellisuutta . Tämä johtuu osittain
siitä, että iskosainetta on niin vähän, että mukulat koskettavat suorastaan
toisiaan . Eräässä lohkareessa tavattiin kuitenkin välikerroksena täysin
kiteistä, melkein lasimaista, granoblastista kvartsiittia (kuva 22) . Iskos on,
kuten mainittu, useimmiten ruosteen ruskeata, mutta paikoin se on väri-
töntä. Sen rakenne on täysin kiteistä . Raesuuruus on epätasainen . Suu-
remmat rakeet eivät tavallisesti kosketa toisiinsa, vaan ovat hienompi-
rakeisen, liuskeisen kvartsi-serisiittimassan ympäröimät . Rakeet ovat
hammastuneet toisiinsa .

Kuvat 20-21 . Rakoilleita mukuloita Jokijyrkän konglomeraatista .
Toisen koko on 75 x 60 x 40 sm.



Kuten näkyy, ei Jokijyrkän konglo-
meraatti rakenteensa puolesta eroa
Valkeaislammen konglomeraatista . Mo-
lempien konglomeraattien eroavaisuus
johtuu aineksen kokoomuksesta, mikä
on luonnollista, koska edellisen alusta
on kvartsiittia ja jälkimmäisen graniittia .
Mukuloiden irtonaisuus iskosaineesta j oh-
tuu kumpaisessakin konglomeraatissa
ilmeisesti siitä, että mekaaninen puris-
tus, jonka vaikutuksia olemme toden-
neet, on aiheuttanut tämän irtaantumi-
sen . Sen jälkeen mukuloiden ja side-
aineksen välille syntyneet raot ovat
täyttyneet karbonaatilla . Tämän liue-
tessa, konglomeraatin jouduttua uudel-

leen maan pintaan, on sitten saostunut pohjavedestä se ruskea pigmentti,
joka värjää mukuloiden pinnan ja suurimmaksi osaksi välimassankin
ruskeaksi .

Irtolohkareina on Jokijyrkän ympärillä runsaasti samanlaista lietekiveä,
jota on tavattu välikerroksina sekä konglomeraatissa Tolpanvaaralla että
kvartsiitissa Honkajylkyssä ja Kopsunvaarassa Jokijyrkän ja Jaurakka-
vaaran välillä. Näyttää siltä, että Jaurakan tyyppinen kvartsiitti liittyy
konglomeraattiin kohta sen länsipuolella .

S i i k a v a a r a n - P a 1 j a k a n jaksossa ei konglomeraatteja esiinny
länsirajalla, koska täällä kainuulaistyyppinen Satasormen kvartsiitti on
työntynyt jyrkästi sen päälle . P a 1 j a k a n alueella, Puolangan koillis-
kärjessä, on konglomeraatteja, joissa on graniitti- ja kvartsimukuloita

Kuva 22 . Granoblastinen kvartsiitti väli.
kerroksena Jokijyrkän konglomeraatissa-

Suur . 12 x . Nik . + .

Kuva 23 . Peliittisiä välikerroksia kvartsiitissa . Nuotti-
vaara, Pudasjärvi.



serisiittirikkaassa sidemassassa. Täällä on kulkusuunta melkein itäinen .
Siikavaaran jakson eteläosassa on konglomeraattiesiintymä K u i r a j a-
1 a m m e 11 a, noin 3 km Äylön itäpuolella. Pienen Jänisjärven etelä-
puolella on punertavaa kvartsiittia, jossa on välikerroksina fylliittiä ja
liuskeista vihreäkiveä . Itäpuolella olevasta gneissigraniitista erottaa näitä
kapea jakso keskikarkeata metadiabaasia . Vähäisen Kuirajalammen ran-
nalla vaihettuu kvartsiitti konglomeraatiksi . Pyöristyneet, 3-4 sm läpi-
mittaiset mukulat ovat kvartsia ja graniittia, ja mukularikkaat kerrokset
vuorottelevat mukulattomain kerrosten kanssa . Nämä, samoin kuin konglo-
meraatin sideaineskin, ovat maasälpärikasta kvartsiittia .

Lleipivaaran kvartsiittijakson eteläkärjessä, noin 2 km Vihajärven
itäkärjestä pohjoiseen, Saukkopuron varressa sijaitseva J a l k a - a h o n
kongomeraatti näyttää olevan verrattavissa Kajaanin karttalehdellä sijait-
sevaan Mäntykankaan konglomeraattiin . Sen sekä itä- että länsipuolella
on fylliittiä ja mukuloina on konglomeraatissa tektonoblastista kvartsiittia,
graniittia ja kiilleliusketta .

Tässä yhteydessä voi mainita Pihlajavaaran pohjoispäästä, Heinijoen
laakson eteläpuolisesta, jyrkästä rinteestä Steningin tapaaman konglome-
raatin, joka ulkonäöltään muistuttaa suuresti Valkeaislammen konglome-
raattia. Sen täysin pyöristyneet mukulat ovat graniittia ja iskosaines on
aivan liuskeutumatonta, maasälpärikasta massaa. Mukulagraniitti ei ole
ympäristössä esiintyvää, harmaata gneissigraniittia, vaan punaista apliittia,
jossa kvartsi o n aaltoavasti sammuvaa ja maasälpä ristikkorakenteista
mikrokliinia .

JAURAKAN KVARTSIITIT .
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Olemme nähneet konglomeraattien Jaurakkajärven koillispuolella, Tur-
peisenvaaralla, vaihettuvan kerroksellisiksi kvartsiiteiksi . Kiukoonvaaralla,
Jaurakkajärven pohjoispuolella, ja eri paikoissa Jaurakkavaaran seuduilla,
Jaurakkajärven eteläpuolella mm. Kopsunvaarassa ja Honkajylkyllä, on
näissä kvartsiiteissa saviliuskemaisia fylliittikerroksia . Kaikissa näissä
kerroksissa on pohjapuoli säännöllisesti koilliseen päin . Jollei Jaurakka-
järvi merkitse suurta ylisiirtovyöhykettä, niin nämä kvartsiitit näyttävät
näin ollen muodostavan yhtäjaksoisen kerrostuman, jonka leveys on maan
pinnan leikkauksessa 8 km, mikä 40° kaateella vastaisi yli 5 000 m :n ko-
konaisvahvuutta . Todennäköisesti kuuluu muodostumaan huomattaviakin
fylliittisiä välikerrostumia, etenkin Jaurakkajärven altaassa, joka on
keskellä tätä kvartsiittimuodostumaa ja sen suuntaisena . Toisaalta siinä
on myöskin laajoja aloja puhtaita kvartsiitteja, kuten Jaurakkavaaran-
Pyssyvaaran jaksossa . Vähäisiä ovat lietevälikerrostumat sen sijaan
Siikavaaran jaksossa Satasormen itäpuolella, joka kuitenkin on luettava
kuuluvaksi tähän ryhmään, kuten edellä on jo mainittu .
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Jaurakan kvartsiittimuodostumaa ei voi määritellä minään erityisenä
kvartsiittityyppinä kuten voi kainuulaisen tyypin, vaan siihen kuuluu
useita erilaisia tyyppejä ja tämä vaihtelu parhaiten erottaakin tämän
muodostuman kainuulaisesta kvartsiitista . Karkeusvaihteluj a on kuiten-
kin näissä kvartsiiteissa yleensä vain pohj akonglomeraattien vaihtuessa
normaalisiksi kvartsiiteiksi . Muutoin edustavat karkeusvaihteluja ainoas-
taan runsaammin hienojakoista sideainesta sisältävät ja lietekiviliuskei-
den muodostamat välikerrokset . Maasälpää tavataan näissäkin kvartsii-
teissa harvoin ja sideaineksena rakeiden välissä esiintyy serisiitti sekä
hienojakoinen kvartsi, joten kemiallinen rapautuminen on näidenkin muo-
dostuessa ollut hyvin perinpohjaista . Toisinaan on kuitenkin sideaineena
tavattu muutakin, mm. kalsiittia ja hematiittia .

Paljaalla silmällä ei siis Jaurakan kvartsiitteja ole helppo erottaa edellä
kuvatuista kainuulaisista kvartsiiteista . Mikroskoopissa havaittavassa
mikrorakenteessa on kuitenkin näiden molempien kvartsiittityyppien kesken
olemassa huomattaviakin rakenne-eroavaisuuksia. Sen sijaan, kun kainuu-
laisissa kvartsiiteissa on vain harvoin havaittavissa jälkiä alkuperäisestä
klastisesta rakenteesta, on Jaurakan kvartsiiteissa useinkin selvä klasti-
suuden leima : suurempia, pyöreähköjä rakeita erottaa toisistaan pieni-
rakeinen välimassa. Isommat, 1-0 .5 mm:n läpimittaiset rakeet näyttävät
alkuperäisiltä, ne sammuvat aaltoavasti ja kvartsirakeiden joukossa on
jokin mikrokliinirae .

Välimassan määrä vaihtelee suuresti . Siinä erottaa hienojakoista seri-
siittiä ja pieniä kvartsirakeita . Suurella suurennuksella katseltaessa se kyllä
ilmenee täysin kiteiseksi, mutta ilmeisesti se on alkuperäistä, klastista
välimassaa . Milloin tämä välimassa puuttuu rakeiden välistä, on rakenne
täysin granoblastista, kuten Jokijyrkän konglomeraatin kvartsiittisessa
välikerroksessa . Sen sijaan tektonoblastista rakennetta ei tässä kvartsiitti-
tyypissä ole koskaan tavattu .

Välimassasta köyhää kvartsiittityyppiä on tavattu paitsi Jaurakka-
vaarasta myöskin Korkeakankaalta, Jokijyrkän kaakkoispuolelta, sekä
Pyssyvaarasta, Askanjärven kaakkoispuolelta . Myöskin Siikavaaran jakson
keskiosat, kerrostuman ylimmät osat, ovat jokseenkin yhtä puhtaita, hieno-
rakeisia kvartsiitteja . Niitä on paljastuneena suurina pintoina Kometon
pystyssä kallioseinämässä, vaaran pohjoispäässä . Kerrostuman alemmat
osat, joissa on lietekivivälikerroksia, ovat täälläkin kuluneet syvemmälle .

Missä hienojakoista, serisiittirikasta välimassaa on runsaammin, niin
että se erottaa rakeet toisistaan, käy rakenne suuresti klastista muistutta-
vaksi, ja sitä selvemmin mitä enemmän sideainesta on . Pyöreähköt rakeet
ovat tällöin melkein yksinomaan kvartsia, vain harvoin tapaa niissä
mikrokliiniä tai plagioklaasia . Tällöin tapaa sideaineen joukossa välistä
myös kalkkisälpää, milloin enemmän milloin vähemmän . Kallion pinnasta
on karbonaatti liuennut pois ja jäljelle on jäänyt ruosteinen, hohkai-



nen, hiekkakiveä muistuttava, hauras
kivi. Tällaista »hiekkakivimäistä» kvart-
siittia on tavattu mm . Honkajylkyltä
ja Kopsunvaarasta, Jaurakkavaaran poh-
joispuolelta . Paitsi näistä, on hieno-
jakoista välimassaa sisältävää kvartsiit-
tia tavattu myöskin Jaurakkavaaralta .
Tällainen kvartsiitti näyttää tiiviimmältä
kuin edellinen tyyppi, ja siinä onkin
kvartsirakeiden suuruus vain 0 .1 0.3

mm. Yleensä on välimassan serisiitti
erittäin hienojakoista, mutta välistä se
on karkeampaa ja silloin on kivilaji

Kuva 24 . T4ematntti-iskoksellista kvart-selvästi liuskeista .
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Huhkaj akankaalla, Äylön

koillispuolella on punertavaa kvartsiittia, joka rapautumispinnassa on hyvin
huokoista. Tuoreessa murtopinnassa sisältää kvartsiitti punertavaa dolo-
miittia. Kivilaji vuorottelee tumman harmaan kvartsiitin kanssa, jossa
on karkeina suomuina rautahohdetta. Osittain esiintyy hematiittia side-
aineena kvartsirakeiden välissä (kuva 24) .

Karttalehden etelälaidalla, Vihajärven eteläpuolella olevassa Akan-
vaarassa näkyvä kvartsiitti on karkeata ja maasälpäpitoista, mutta vaaran
itälaidalla se vaihettuu serisiittipitoiseksi, jollaista on myös Leipivaaran
jaksossa, Vihajärven pohjoispuolella oleva kvartsiitti . Akanvaaran kvart-
siitti on suoranaisessa yhteydessä Kajaanin karttalehden alueella olevan
Mäntykankaan kvartsiittialueen kanssa . Tähän liittyy konglomeraatti, jonka
on katsottu osoittavan, että muodostuma on fylliittejä nuorempi . Nämä
näyttävät kuuluvan yhteen Jaurakan kvartsiittien kanssa jatulia nuorempana
muodostumana, joka kuitenkin on ottanut osaa karjalaiseen poimutukseen .

LIETEKIVIVÅLIKERROSTUMAT .

Olemme edellä jo maininneet, että sekä Jaurakan konglomeraateissa
että etenkin näiden päällä sijaitsevissa serisiittirikkaissa kvartsiiteissa
tapaa usein välikerrostumina lietekiveä . Nämä esiintymät ovat vain muu-
tamien metrien vahvuisia eikä niitä ole koskaan voitu seurata useammissa
paljastumissa . Ne ovat selvästi kerroksellisia ja kerroksissa saattaa aina
tuntea karkeamman pohjapuolen, joka aina on samaan suuntaan . Näitä
liuskeita on kahta värityyppiä, toiset ovat vihertävän harmaita tai harmaita
ja toiset violetin harmaita . Edelliset ovat siis syntyneet pelkistävissä olo-
suhteissa, joissa ei ole muodostunut rautaoksidia vaan ferroyhdistyksiä,
jälkimmäiset taas hapettavissa olosuhteissa, jolloin rapautuminen on .



vapauttanut rautaoksidia. Jälkimmäiset etenkin ovat kerrostuneet altai-
siin, joissa vettä on ollut vain ajoittain, tulvakausien yhteydessä ja pelkis-
täviä aineita muodostavat organismit eivät ole niihin voineet pysyvästi
kotiutua. Mutta eivät edellisetkään ole aiheutuneet meren yleisestä, väli-
aikaisestakaan transgressiosta, laajenemisesta, siksi paikallisia nekin ovat .

T o 1 p a n v a a r a n konglomeraatissa välikerroksena esiintyvä liete-
kivi kuuluu ensiksi mainittuun, vihertävän harmaaseen tyyppiin . Suorien
kerrosten välissä siinä esiintyy sarja aaltomaisia kerroksia (kuva 25), jotka
eivät näytä kerrostumisen jälkeen taipuneilta, vaan edustavat ilmeisesti
aallonjälkiä, joiden pituus on 5-6 sm . Tällaisia aallonjälkiä muodostuu
vain matalaan veteen .

K o p s u n v a a r a n itärinteen juurella, Jaurakkavaaran pohjois-
puolella, esiintyy kerroksellista, violetin harmaata liusketta, jota on louhittu
uunikiveksi . Tämän välikerroksina on huokoista ja haurasta, punaista,
hiekkakivennäköistä kvartsiittia, joka on aivan edellä (siv . 71) mainitun
kvartsiitin näköistä. Siinä on vinosti poikittaisia, samansuuntaisia, avoimia



rakoja, jotka eivät jatku kummallekaan puolelle liuskeeseen eivätkä edes
kvartsiitissa esiintyviin ohuihin liuskevälikerroksiin (kuva 26) . Tällaisia,
huokoisia kvartsiitteja pidetään usein hankausbreksioina, mutta on selvää,
ettei tässä ole sellaisesta kysymys, sillä muutoinhan liuskeen kerrallisuus,
josta näkyy vielä pohjapuolen suunta, olisi häiriintynyt . Huokoset ja raot
ovat aikaisemmin olleet täyttyneinä jollain aineella, todennäköisesti karbo-
naatilla, jota on tavattu eräissä näytteissä .

Jo mainitut J o k i j y r k ä n ympäristössä lukuisasti esiintyvät liete-
kivilohkareet kuuluvat molempiin väriryhmiin . Samoin T u o h i 1 e h d o n
seudussa pitäjän rajan eteläpuolella sijaitsevat esiintymät .

Puolangan pohjoisimmassa osassa sijaitsevalla Paljakan kvartsiitti-
alueella on irtokivistä päätellen runsaasti tiiviitä, hienojakoisista aineksista
rikkaita kvartsiitteja ja fylliittisiä välikerroksia . Paikoin on näissä kivi-
lajeissa myöskin runsaasti karbonaatteja .

Myöskin siinä fylliittijaksossa, joka Aitto- ja Kouerjärvien kohdalta
koilliseen, Äylön itäpuolelle suuntautuen leikkaa kartalla vinosti kainuu-
laisten kvartsiittien jakson, on tavattu violetin väristä liusketta, jota ei ole
missään, ei Karjalassa eikä Kainuussa, tavattu kainuulaistyyppisiin kvart-
siitteihin liittyvänä . Tästä seudusta on tavattu myös jaurakantyyppisiä
kvartsiitteja, mutta detaljikartoitusta ei täällä ole suoritettu .

Jaurakantyyppisiin kvartsiitteihin liittyvien lietekivien mikroskooppi-
nen rakenne on selvästi klastinen. Mikroskooppisestikin voi todeta rae-
karkeuden vaihettuvan kerroksissa pohjaosasta pintaosaan (kuva 27) .
Karkeammat rakeet, jotka ovat kvartsia ja maasälpää, ovat joko täysin
pyöristyneitä, kuten Aittojärven itäpuolella olevassa violetissa liuskeessa
(kuva 28), taikka useamminkin vähemmän kuluneita, jopa sirpalemaisia .
Ne sijaitsevat erittäin hienorakeisessa välimassassa, jossa on samoja mine-
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Kuva 28. Rakennekuva liuskeesta. Honka-
vaaran eteläpuolelta. Puolanka . Suur .

17 x . Nik. + .

Kuva 27 . Klastinen, kerroksellinen liuske .
Irtolohkare Jokijyrkästä, Korpisenjärvi,

Pudasjärvi. Suur . 10 x .
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raaleja ja lisäksi serisiittiä, toisinaan myös kloriittia, harvemmin vaalean
vihreätä biotiittia .

Vaikkakin rakenne on lietekivessä näin selvästi klastinen niin saattaa
se eräissä kvartsiittisissa välikerroksissa olla täysin granoblastinen . Suurim-
milla suurennuksilla tarkastettaessa näkyy kyllä, että lietekivienkin hieno-
rakeisen massan rakenne on todellisuudessa granoblastinen, mutta heikkoa
on joka tapauksessa uudelleen kiteytyminen näissä ollut .

KARELIDISET INTRUSIIVIKIVET.

Karelidiseen poimuvyöhykkeeseen liittyy, kuten edellisestä on jo käynyt
selvillekin, myös magmakivilajeja, jotka poimutuksen yhteydessä ovat
tunkeutuneet liuskemuodostumiin . Karelidisiin magmakiviin on luettava
myöskin karjalaiset metadiabaasit, mutta koska ne näyttävät, ainakin
osittain, olevan suprakrustisia j a liittyvät aikaisempaan poimutusvaihee-
seen, jatulilaiseen etumaapoimutukseen, olemme nämä kivilajit esittäneet
jo aikaisemmin . Poimutuksen päävaiheeseen liittyviä intrusiivisia kivilajeja
on kaksi sarjaa : aikaisempi, emäksinen, ja myöhäisempi, hapan . Näiden
välillä ei näytä olevan mitään magmaattista yhdyssidettä, kuten on esim .
Länsi-Savossa, mutta tektonisesti ne näyttävät seuranneen toisiaan samoja
suuntaviivoja noudattaen . Edelliseen ryhmään kuuluu pää-asiallisesti
serpentiinejä, mutta Puolangan kirkonkylän seudussa näihin liittyy myöskin
amfiboliittia . Jälkimmäisen ryhmän muodostavat pegmatiitit ja useimmiten
pegmaattiset graniitit. Edelliset merkitsevät magmakehityksen alkuvai-
heita, jälkimmäiset taas viimeisiä . Välivaiheet, dioriittiset kivilajit puuttu-
vat kokonaan .

Serpentiinit seuraavat ainakin Puolangan kirkonkylän seudussa j a sen
eteläpuolella edellämainittua stauroliittiliuskeiden vyöhykettä . Ne ovat
nähtävästi tunkeutuneet fylliittimuodostumaan niiden ylityöntymisliikun-
tojen yhteydessä, jotka ovat aiheuttaneet myöskin stauroliittimuodostuksen .
Samoja vyöhykkeitä pitkin on myöhemmin tunkeutunut myös pegma-
tiittej a .

AMFIB OLIITTI .

Vain yhdessä paikassa, Törisevän puron varressa, Puolangan kirkon-
kylän luoteispuolella, on serpentiinien yhteydessä tavattu maasälpäpitoista
kivilajia, joka seudulla vallitsevan vahvan metamorfoosin johdosta esiintyy
amfiboliittina. Se on rakenteeltaan granoblastista j a alkuperäisestä raken-
teesta on vain vähän merkkejä jäljellä . Albiitti- ja välistä myös perikliini-
lain mukaan kaksostuneet, 0.14-1 .2 mm läpimittaiset plagioklaasirakeet
ovat kokoomukseltaan An 54 . Vähän karkeammat amfibolirakeet ovat
likaisenvihreätä sarvivälkettä .



Amfiboliitti ei ole suoranaisessa kosketuksessa serpentiinin kanssa ; vaan
sitä erottaa tästä kordieriitti-antofylliittikivi . Rajalla tätä vasten lävis-
tävät amfiboliittia vaaleat maasälpäjuonet ja näiden yhteydessä vaihettuu
vihreä amfiboli värittömäksi .

SERPENTIINIKIVI .
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Yksityiset serpentiiniesiintymät ovat aina verraten pienialaisia . Niiden
pituus on korkeintaan muutama sata metriä ja vahvuus muutama kymme-
nen metriä. Serpentiinikivi on aina väriltään mustaa ja sillä on ruosteen
ruskea rapautumispinta . Kivilajia lävistävät ristiin rastiin rakomuodostu-
mat, joita täyttää karbonaatti, mutta tämän ohessa niihin on välistä muo-
dostunut magnetiittia kämmenen laajuisiksi levyiksi .

Serpentiini on huopamaista kuituserpentiiniä, jossa värähdyssuunta on
kuitujen suunnassa ja valontaitto heikompi kuin isotrooppisessa väli-
massassa. Paikoittain näyttävät kuidut sijoittuneen suurimmaksi osaksi
kahteen toisiansa vastaan kohtisuoraan suuntaan. Oliviinia ei ole tavattu,
eikä oliviinin serpentiiniytymisestä syntyvää pseudomorfoosi- ja verkko-
rakennetta . Myös verkkorakenteeseen alkuaan kuuluvat malmijuovat
esiintyvät näissä serpentiineissä hajanaisiin rakeisiin hajaantuneina . Välistä
niiden yhteenkuuluvaisuus onkin vielä todettavissa .

Serpentiiniin sisältyy kuitenkin vielä muuttumisjäännöksinä laajahkoja
rakeita, jotka ovat serpentiiniytyneet sekä pitkittäisiä että poikittaisia
rakoja myöten . Mineraalilla on vahva valontaitto (y korkeintaan 1 .670) .
kahtaistaitteisuus y-a 0.030 ja vino sammumissuunta . Lisäksi on suoraan
sammuvaa antofylliittiä pitkinä, ohuina neulasina . Välistä tapaa serpen-
tiinissä myöskin kloriittia, jolla on asematason suhteen vino sammutus
(c A y = 5°) ja jossa näkyy sen mukainen kaksostus .

GRANIITTI JA PEGMATIITTI .

Etelämpänä, mm . Oulun karttalehteen etelässä rajoittuvan Kajaanin
karttalehden alueella on laajoja karelidisia graniittialueita. Myöskin Oulun
karttalehden alueelle, on aikaisemmin julkaistuissa yleiskartoissa merkitty
samanlaisia graniittimassiiveja . Aikaisempien kartoitusten tarkistuksessa
on kuitenkin tultu siihen tulokseen ettei tällaisia, laajoja, yhtenäisiä,
karelidisia intrusiivimassiiveja ole Oulun karttalehden alueella olemassa .
Sen sijaan karjalaistyyppisten liuskejäännösten vahva metamorfisuus näyt-
tää osoittavan, että pieniä graniitti- ja pegmatiittitunkeumia on runsaasti
ja laajalla alalla, ulottuen ainakin Yli-Iin ja Oijärven seutuihin saakka .
Alueella on kuitenkin monta erilaista graniittityyppiä : on vaaleita, har-



76

maita ja punaisia, on pienirakeisia, apliittimaisia ja karkeampiakin, on
kali- sekä natronvaltaisia ja on lisäksi vahvasti hiertyneitä ja kokonaan
liuskeutumattomiakin graniitteja . Kalliopaljastumia on kuitenkin niin
harvassa, ettei näiden tyyppien suhteita toisiinsa voi selvittää eikä minkään-
laista ikäryhmitystä muodostaa . Vain sellaisissa kohdin, missä graniitti
suorastaan lävistää karjalaista kvartsiittia tai fylliittiä, voidaan sen ikää
pitää varmana .

Etelästä, Kajaanin karttalehden alueelta pistävä graniittialue on piirretty
kolmen kallioesiintymän perusteella, joista kaksi on vaaleata pegmatiittia
ja kolmas punertavaa graniittia . Ne saattavat olla myös erillisiä juonia .
Ruuhivaarassa, Ruuhijärven länsipuolella, Iijoen ja Korpijoen välillä on
punaista, tasarakeista graniittia, joka on paikoin migmatiittista sisältäen
kvartslittisulkeumia ja niiden yhteydessä sillimaniittia . Laajin, yhtenäinen
alue kvartsiittia lävistävää graniittia on karttalehden alueen pohjois-
laidalla Sarakylän seudussa . Näiden mukaan näyttävät karelidiset graniitit
olevan yleensä kalivaltaisia . Karjalaisia liuskeita lävistävissä pegmatiitti-
juonissa on tavattu sekä mikrokliini- että albiittipegmatiitteja .

OSSIPIITTIGABROT JA DIABAASIT .

SYSTTEENTYYPPINEN GABRO .

Karttalehden alueen koilliskulmalla on erityisen runsaasti emäksisiä
kivilajeja . Näihin kuuluu, kuten edellä (siv . 64) on mainittu, todennäköisesti
molempiin edellä kuvattuihin ryhmiin lukeutuvia muodostumia, mutta
näiden lisäksi on vielä uutena tyyppinä karkeita, usein maasälpärikkaita
gabroja, näöltään paljon vähemmän muuttuneita kuin edellä esitetyt .
Ne muodostavat osaksi laajoja, yhtenäisiä, pitkulaisia alueita, osaksi taas
vähäisempiä, vahvemmin metamorfisten emäksisten kivilajien kanssa vaih-
televia jaksoja . Suurempia alueita on kaksi ja etelämpänä oleva näistä
käsittää mm. Ison ja Pienen Syötteen tunturilakiset vaarat . Näiden mu-
kaan on kivilajia alettu nimittää Syötteen gabroksi (diabaasiksi) . Toinen
yhtenäinen alue ulottuu Latvakouvan järven eteläpuolelta Portinvaaran
kautta noin 30 km itään Pyhitysvaaralle saakka, karttalehtemme itärajalle .

Kivilaji on näillä alueilla jokseenkin tasalaatuista, karkeata tai keski-
karkeata, tumman harmaata tai ruskeahkoa, ofiittista gabroa . Maasälpä
on paksun levymäistä, läpileikkaus 2-3 x 5-10 mm. Sitä on yleensä
runsaammin kuin tummia mineraaleja, joten kivilaji on yleensä ossipiittista,
jopa useasti anortosiittistakin . Kivilaji näyttää paljaalla silmällä hyvin
vähän muuttuneelta, minkä johdosta sitä on pidetty muita muodostumia
nuorempana, »jatulilaisena» (Sederholm 1908) .

Mikroskooppinen tutkimus paljastaa kivilajissa kuitenkin pitkälle
mennyttä muuttuneisuutta, vaikkakin toisenlaista kuin karjalaisissa meta-



diabaaseissa . Maasälpä on usein vain heikosti muuttunutta, mutta sen
sijaan säännöllisesti mekaanisesti rikkoutunutta . Sirpaleet ovat monasti
vain vähän, mutta useimmiten huomattavasti toisiinsa nähden siirtyneitä
ja niiden välisiin rakoihin on kiteytynyt vihreätä amfibolia, vihreätä klo-
riittia ja klinozoisiittia . Itse maasälpään on usein asettunut vain hienoa,

ruskeata pigmenttiä ja sen kokoomus vaihtelee An5o-5s välillä (kuva 29) . Eten-
kin maasälpälevyjen sivupinnoilla (pinakoideilla) on syöpyminen ollut usein
vähäistä ja leikkauksien sivurajat ovat suoraviivaisia . Leikkausten päissä,
missä ruhjeisuuskin on vahvempi, on myös maasälvän hajoaminen ollut
vahvempaa . Sen kustannuksella on muodostunut vihreätä amfibolia,
vihreätä, pleokroista kloriittia ja klinozoisiittia . Toisissa tapauksissa on
maasälvän hajaantuminen mennyt kuitenkin paljon pitemmälle, aina
klinozoisiitti-albiittikiven muodostumiseen saakka . Joskus on muodostunut
myös hienorakeista albiittikiveä .

Alkuperäinen pyrokseni on muuttunut niin täydelleen amfiboliksi, että
sitä on harvoin tavattavissa ja silloinkin vain vähäisinä jäännöksinä .
Todistuksena siitä, että kivilaji on kuitenkin alkujaan ollut pyrokseni-
gabroa, ovat tumman pigmentin ja kloriittisuomujen muodostamat jäljet
alkuperäisen pyroksenin asematason mukaisista lohkosuunnista . Amfiboli
on usein keskustassa melkein tai aivan väritöntä, kuituista uraliittia .
Reunoilta maasälpää vasten se vaihettuu vihreäksi . Tämä reunavyöhyke
on hyvin kapea silloin kun se on suoraviivaisella maasälvän rajalla ja le-
veämpi syöpymisrajalla . Uloinna on kloriittia, joka usein on amfiboli-
neulasten kanssa kasvanut maasälpään rajaa vastaan kohtisuoriksi ham-
paiksi. Usein on vihreä reunus tai amfiboli kokonaisuudessaankin haja-

Kuva 29. Anortosiittinen Syötteen gabro . Isosyöte, Pudasjärvi .
Suur . 5 . x Nik . +.
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Syötteen gabrojen levinneisyysalueeseen liittyy etelässä diabaasijuonien
alue. Se liittyy oikeastaan välittömämmin kuin miltä kartalla näyttää,
sillä diabaasijuonia esiintyy jo Naamangan ja Iinatin seuduilla samoin
kuin myöskin Syötteen gabroihin todennäköisesti kuuluvia emäksisiä kiviä .
Näiden molempien välillä ei oikeastaan näytä olevankaan mitään selvää
rajaa, vaan ovat suuremmat esiintymät karkeampia Syötteen gabroja ja
kapeammat juonet pienempirakeisia diabaaseja . Diabaaseissa on kyllä,
etenkin gneissigraniittialueella, paljon vähemmän muuttuneita, jopa täysin
muuttumattomiakin tyyppejä, mutta myöskin tässä suhteessa on kaikkia
välimuotoja olemassa . Siitä johtuu myöskin epävarmuus niiden kartalle
merkitsemisessä. Niinpä ovat monet näistä tulleet kartalle merkityiksi
vihreällä, mm. Taivalkosken kirkonmäen esiintymä .

Juonien suunta on gneissigraniittialueella useimmiten lännestä itään .
Samansuuntaisia, yleistä karelidista kulkusuuntaa leikkaavia juonia on
myöskin Pudasjärven itäpuolella. Myöskin näissä, samoin kuin eräissä
melkein pohjois-eteläsuuntaisissa esiintymissä, on tavattu vähän muuttu-
nutta gabroa ja diabaasia .

Hyvin vähän muuttunutta diabaasia on tavattu Malkamaalta, Pudas-
järven kaakkoisosasta, noin 4 km Korpisenjärven pohjoispuolelta . Alku-
peräinen, ofiittinen rakenne osottautui myös mikroskooppisessa tutki-
muksessa aivan muuttumattomaksi (kuva 30) . Paitsi plagioklaasia,
pyrokseenia ja malmia sisältää kivilaji vähän oliviinia, biotiittia ja apa-
tiittia. Muihin aineosiin nähden omamuotoiset plagioklaasirakeet ovat
läpimitoiltaan 0.08 X 0.6 mm ja niiden määrä on noin 60 % kivilajista .
Niiden kokoomus vaihtelee Karlsbadin kaksosista tehtyjen määräyksien
mukaan rajoissa An50 56 • Myöskin pyrokseenin poikkileikkauksissa esiin-
tyy omamuotoisuutta, vaikka tämä mine-
raali suurimmaksi osaksi muodostaakin
ofiittisen välimassan . Pyrokseenin opti-
nen akselikulma on hyvin vaihteleva j a
alenee rakeiden keskustassa lähelle nollaa,
mistä näkyy, että pyrokseeni on etenkin
rakeiden keskustassa vahvasti pigeoniit-
tista, magnesium-rautarikasta . Tämä
seikka selittääkin pyrokseenin helpon
uraliittiutumisen. Malkamaan diabaasi
on kuitenkin vain hyvin heikosti uraliitti-
utunutta . Jonkinlaista pyrokseenin ha-
jaantumista näyttää kuitenkin merkitse-
vän siinä esiintyvä implikatiomainen
rakenne .

Kuva 30. Diabaasi Malkamaalta, Korpisen-
järven pohjoispuolelta . Pudasjärvi. Suur .

29 x . Nik . + .
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Oliviini on pyöreähköinä ja syöpyneinä rakeina, mistä johtuu sen ympä-
rille muodostunut malmikuori, joka on tunkeutunut sen rakoihin . Niihin on
muodostunut myös keltaista pleokroista muuttumistulosta . Malmirakeet
ovat muodostuneet plagioklaasia myöhemmin j a niiden ympärillä on korona-
muodostuksena biotiittia .

Näin heikosti muuttunutta diabaasia esiintyy Malkamaallakin vain
muutamissa kallioissa . Toisissa samaan esiintymään kuuluvissa kallioissa
diabaasi muistuttaa paljaalla silmällä nähden enemmän karjalaisia meta-
diabaaseja . Mikrorakenne on taas samanlainen kuin Syötteen gabroissa,
vain pienempirakeinen . Maasälpä on muutoin alkuperäistä, mutta se on
rikkoutunut ja rakoihin on muodostunut vihreätä amfibolia ja kloriittia .
Pyrokseeni on täydelleen uraliittiutunutta ja rakeita reunustaa vihreä
amfiboli .

Vain harvoissa paikoissa on tavattu yhtä heikosti muuttunutta diabaasia
kuin Malkamaalla . Sellaisia on mm. Pesiövaarassa, Puhoskosken lähellä,
sekä Kurtinkylässä, Taivalkoskella . Heikosti muuttuneen diabaasin tai
gabron yhteydessä esiintyy vahvasti murskautunutta kiveä myös Pudas-
järven apteekin luona Kurenalla .

SYÖTTEEN GiABRON JA DIABAASIEN RAJASUHTEET .

Edellä on jo viitattu siihen seikkaan, että Syötteen tyyppisten gabrojen
ja diabaasien erottaminen karjalaisista metadiabaaseista perustuu näiden
makroskooppiseen ulkonäköön eikä ole suinkaan selvä . Mikroskooppinen
rakenne on kuitenkin molemmilla niin paljon toisistaan eroava, että tar-
kemmilla tutkimuksilla näyttäisi voitavan asiaa edelleen selvittää .

Muutoin on syötteen gabrojen rajasuhteista sanottava, että vaikka
nämä, ainakin gneissigraniittialueella esiintyvät selvästi nuorempien
intrusiivien tapaan, niin ei niiden rajoilla ole koskaan tavattu selviä intru-
siivisia kontakteja, ei endogenisiä eikä eksogenisiä . Kontaktit ovat kaik-
kialla, missä niitä on tavattu näkyvillä, tektonisia . Tämä onkin omiaan
selittämään Syötteen gabrojen rakenteessa säännöllisesti ilmenevän yleisen
ruhjeisuuden . Tavatut kontaktit ovat olleet pystyjä paitsi Syötteen mas-
siivin lounaispäässä, siihen kuuluvan Romevaaran etelärinteessä, missä
massiivi rajoittuu loivasti luoteeseen, gabron alle kaatuvaan hiertovyöhyk-
keeseen. Saman massiivin luoteisrajana on kuitenkin Pärjänjoen varressa
pysty hiertovyöhyke, jossa on liuskoina mm. serpentiiniä ja erilaisia gneissejä .

Myöskään endogenisiä, hieno- ja pienirakeisia rajamuunnoksia ei Syöt-
teen gabroissa ole tavattu, mutta kyllä eräissä diabaasijuonissa . Koti-
vaaralla ja Multivaaralla, Naamanganjärven eteläpuolella, Pudasjärven
rajasta noin 4 km länteen, lävistää gneissigraniittia pari muutaman metrin
vahvuista juonta, joita voi seurata noin 0 .5 km matkan . Diabaasi on kes-



kellä juonia pienirakeista, mutta käy reunoilla aivan tiiviiksi . Ohtalammella,
Korpisenjärven pohjoispuolella ja Tilsavaarassa, Kurtinkylällä, on saman-
laisessa tiiviissä rajamuunnoksessa tavattu amfibolisälöjen muodostamassa,
huopamaisessa pohjamassassa mikroskooppisen pieniä plagioklaasihaja-
rakeita .

Ruhjoutumista ja hiertymistä on tavattu kuitenkin myös diabaasi-
juonissa, eikä ainoastaan gneissigraniittia, vaan myös Syötteen gabroa
lävistävissä juonissa . Sekä ruhjoutuminen että kemiallinen muuttuminen
on tapahtunut niin hyvin gabroissa kuin diabaaseissa ilmeisesti hyvin
läheisessä yhteydessä niiden intruusion kanssa ja on muuttuminen käsi-
tettävä autometamorfiseksi .

Tämän kirjoittaja on aikaisemmin (Väyrynen 1928), silloisen vähäisen
tutkimusaineiston perusteella päätynyt sellaiseen tulokseen, että diabaasi-
juonet kuuluisivat yhteen karjalaisten metadiabaasien kanssa. Tutkimus-
aineiston lisääntyessä sekä Syötteen- että Penikan-tyyppisten gabrojen
(Härme 1949) alueilla, on tästä käsityksestä syytä luopua .

Sekä geologiselta esiintymiseltään, leikatessaan karelid isia rakenne-
suuntia, että petrografiselta luonteeltaan muodostavat Syötteen-tyyppiset
gabrot ja näihin liittyvät diabaasijuonet aikaisemmin kuvatuista emäksi-
sistä kivilajeista selvästi erottuvan ryhmän, joka hyvin todennäköisesti on
karelidista poimutusta j a karelidisia graniittej a nuorempi j a jonka tunkeu-
tuminen liittyy lappilaiseen itä-länsisuuntaiseen poimutukseen .

MIGMATIITTIALUEEN EMÄKSISET KIVILAJIT .

Oulun karttalehden keskusalueena esiintyvällä laajalla migmatiitti-
alueella, jota voisi nimittää Pohjanmaan migmatiittialueeksi, on kaikkialla
pienempiä ja suurempia emäksisten kivilajien esiintymiä . Osa näistä
saattaa kuulua gneissigraniittialueen vanhojen, emäksisten kivilajien ryh-
mään, osa taas yhteen karjalaisten metadiabaasien kanssa . Viimeksi mai-
nittuihin kuuluu mm . Nuoritan kylän kaakkoispuolella oleva esiintymä,
joka liittyy kvartsiittiin ja on graniitin lävistämä . Simojärven kylän
Korkeavaaralla, lähellä kartan pohjoisrajaa, leikkaa migmatiittia liuskei-
seksi amfiboliitiksi muuttunut juoni . Useimmiten esiintymät ovat kuitenkin
liuskeisuuden suuntaisia. Eräissä tällaisissakin liuskeisuuden mukaisissa
esiintymissä on heikosti muuttuneita, ofiittisia, pyroksenipitoisia gabroja .
Sellaisia ovat mm . Kurenalan apteekin pihassa oleva esiintymä . Aittojärven
itäpäässä olevassa esiintymässä, 8 km Pudasjärven kirkolta länteen, vai-
hettuu kivilaji länteen päin pieni- ja hienorakeiseksi kontaktimuunnokseksi
ja rannassa onkin näkyvissä migmatiittinen graniitti . Aittojärven länsi-
puolella olevat esiintymät ovat myöskin pyroksenigabroa j a kontaktikin
on eräässä paikassa näkyvillä, mutta se ei ole jyrkkä vaan sulautunut .
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Näyttää kuin graniitti olisi nuorempi, mutta ilmiön voi ehkä selittää myös
palingeeniseksi . Selviä graniittijuonia ei näissä esiintymiseä ole ainakaan
koskaan tavattu. Tavallisesti on kuitenkin esiintymien keskiosissa massa-
maista amfiboligabroa tai gabromaista amfiboliittia ja vaihettuu reunoille
päin liuskeiseksi .

Kun ottaa huomioon karelidisten graniitti- ja pegmatiittijuonien yleisen
esiintymisen ja niiden aiheuttaman vahvan metamorfoosin migmatiitti-
alueella, on taipuvainen pitämään suurinta osaa näistä emäksisistä kivi-
lajeista karelidisia graniitteja nuorempina, ehkäpä Syötteen-tyyppisiin gab-
roihin liittyvinä intruusioina . Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että alueella
on lappilaisen poimutuksen yhteydessä tapahtunut vahvoja deformaatio-
liikuntoj a .

PERÄPOHJAN LIUSKEALUE .

Oulun karttalehden luoteiskulma sekä Tornion karttalehden alue käsit-
tävät eteläisen osan laajasta, niinsanotusta Kemin-Rovaniemen (Perä-
pohjan) liuskealueesta . Tästä liuskealueesta on suuri osa kuvattu jo vuonna
1909 ilmestyneissä Tornion (B 5), Ylitornion (B 6) ja Rovaniemen (C 6)
yleiskarttalehdissä, joihin V . Hackman on kirjoittanut selityksen (1918) .

Kokonaisuutena katsoen muodostaa Peräpohjan alue yhtenäisen
maljan, jossa suprakrustiset kivilajit ovat leimaa antavina . Nämä supra-
krustiset kivilajit ovat nuorempien syväkivi-intruusioiden lävistämiä .
Oulun karttalehden luoteiskulma sekä siihen liitetyn Tornion karttalehden
alue muodostavat yhdessä poikkileikkauksen Peräpohjan alueen eteläisestä
osasta. Kaakkoislaidallaan rajoittuvat Peräpohjan muodostumat valta-
vaan graniittialueeseen .

Peräpohjan alueen j a sen kaakkoispuolisen graniittialueen ero ei rajoitu
vain erilaisiin kivilajeihin, vaan alueet ovat myös morfologisesti toisistaan
eroavia . Alueitten rajavyöhykkeessä on korkea yhtenäinen kvartsiitti-
jakso, joka kulkee Lautiosaaresta itäkoillissuuntaan Juokuaan ja jatkuu
sieltä edelleen Kivalot-nimisenä selkänä koilliseen päin . Juokuan-Kivalo-
jen vyöhykkeen itäpuolella kulkee samansuuntaisten magmakivien vyöhyke,
jonka korkeimmat kohdat, Ala- ja Ylä-Penikka, kohoavat aina noin 170
metrin korkeuteen . Tämän Lautiosaaren-Juokuan-Kivalojen (Penikka-
vaarat ja Kirakkavaara mukaanluettuna) selänteen kaakkoispuoli on
erittäin tasaista graniittialuetta, kun sen sijaan luoteispuoli on pintamuodoil-
taan vaihtelevaa .

Sama selänne jakaa alueen myös kalliopaljastumien runsauteen nähden
erilaisiin osiin. Graniittialueella on rannikkoseutua lukuunottamatta pal-
jastumia harvassa, mutta liuskealueella niitä on sen sijaan kohtalaisesti .
Liuskealueella on rannikkoseutu heikommin paljastuneena, koska siellä



Kemi- ja Torniojokien vanhat suistosedimentit maan kohoamisilmiön
tähden peittävät hiekkakerrosten alle suuria alueita . Jossain määrin liuske-
alueella, mutta varsinkin graniittialueella esiintyy laajoja lohkareikkoja,
rakkoja, jotka usein ovat täysin paikallisia ja melkein yksinomaan yhtä
kivilajia .

Peräpohjan alueella esiintyy suprakrustisten kivilajien joukossa varsin
selväpiirteisiä sedimenttikivilajeja, kuten kvartsiitteja, dolomiitteja, emäk-
sisiä liuskeita ja fylliittejä sekä konglomeraatteja. Suprakrustisiin kivi-
lajeihin on luettava myös tällä alueella esiintyvät tyypilliset karjalaiset
metadiabaasit (vihreäkivet), joiden joukossa on kauniisti manteliraken-
teisia tyyppejä . Suprakrustisten kivilajien yhteydessä on esitetty myös
näihin metadiabaaseihin kuuluvat hypabyssiset tyypit (Härme 1949),
joiden hypabyssinen luonne on varsinkin Kivalojen jaksossa selvästi todet-
tavissa. Infrakrustisiin kivilajeihin kuuluu kaksi suprakrustista muodos-
tumaa nuorempaa differentiatiosarjaa, nimittäin Haaparannan sarja (0 .
Ödman, M. Härme, A. Mikkola och A. Simonen 1949 ; A. Mikkola 1949 ;
M. Härme 1949) ja anortosiitti-serpentiinisarja (M. Härme 1949) sekä
edelleen näitä nuorempana mikrokliinigraniitti, joka myös muodostaa
migmatiitteja . Kivilajeissa on siten hyvinkin suuria vaihteluja todettavissa .
Kokonaisuutena katsoen on kivilajien metamorfoosi tällä alueella suhteelli-
sen heikko .

PINTAKIVILAJIT .

KVARTSIITIT .

83

Peräpohjan alueen kvartsiiteissa ovat runsaimmin edustettuina kerrok-
selliset, serisiittipitoiset kvartsiitit, joista edelleen Kivaloilla ja Kallin-
kankaalla tavattavat tyypit eroavat toisistaan . Lisäksi esiintyy alueen eri
puolilla lasimaisia, usein kerroksettomia kvartsiitteja sekä vähäisessä
määrässä myös j aspismaisia kvartsiittej a .

Kiva 1 o j e n k v a r t s i i t i t . Kemin Lautiosaaresta alkaen itä-
koilliseen päin kulkee kvartsiittien vyöhyke . Juokuan itäpuolella se kääntyy
melko jyrkästi koillissuuntaan ja jatkuu saman suuntaisena, yhtenäisenä,
leveänä vyöhykkeenä Kivalojen jaksossa Rovaniemen karttalehden alueelle
saakka . Juokuan-Kivalojen vyöhykkeessä kvartsiitti on kauniisti ker-
roksellista ; kerrokset ovat tasapaksuja . Virtakerroksellisuus on harvinaista .
Liuskeisuus on kerroksellisuuden suuntainen poiketen siitä vain harvoin .
Kerrokset ovat yleensä suoria ja mikäli poimumuodostusta on havaittavissa,
on se vain loivaa . Lautiosaaren-Juokuan välillä on kerroksellisuus epä-
selvempi, sillä siellä häiritsee voimakas tektonisoituminen, joka usein
ilmenee poikittaisliuskeisuutena . Kvartsiitti on kuitenkin Lautiosaaren itä-
puolella samantyyppistä tasakerroksellista, kuin Juokuan-Kivalojen jak-
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sossa . Kvartsi- sekä vähemmässä määrässä esiintyvät mikrokliinirakeet
ovat särmikkäitä . Plagioklaasia esiintyy harvoin . Iskoksena on serisiittiä
vaihtelevassa määrässä . Rakenne on blastoklastinen . Joissakin ohuissa
välikerroksissa esiintyy iskoksena serisiitin ohella myös kalsiittia . Uudesti-
kiteytymistä on tapahtunut yleensä vähän. Missä sitä esiintyy, siellä on
serisiitin määrä iskoksessa vähäisempi ja samalla kerroksellisuus epäsel-
vempi puuttuen paikoin kokonaan . Juokuanmaassa tavataan tällaisia
voimakkaasti uudestikiteytyneitä kohtia j a siellä esiintyy kvartsiitissa
myös kvartsiittijuonia, joista suurimmat ovat aina noin 20 metriä paksuja .
Juokuanmaassa on tavattu myös eräässä kohdassa noin neliömetrin alueella
karbonaatti-iskoksellisessa kvartsiitissa kuparihohdetta .

K a l l i n k a n k a a n k v a r t s i i t t i . Lautiosaaresta jatkuu kvart-
siittivyöhyke Laurilan aseman pohjoispuolitse Kallinkankaalle, jossa se
esiintyy taas korkeana selkänä . Kvartsiitissa on runsaasti iskoksena seri-
siittiä, joka paikoin muodostaa myös ohuita peliittisiä välikerroksia . Paikoin
tavataan iskoksena myös kalsiittia . Virtakerroksellisuus on yleistä . Kallin-
kankaalla esiintyy kvartsiittikerroksissa myös kauniita aallonmerkkej ä j a
kuivumisrakoja, joita H. Berghell ja V . Hackman (1923) ovat kuvanneet .
Erikoisen hyvän käsityksen Kallinkankaan kvartsiitista saa rautatie-
leikkauksessa Kemin maalaiskunnan kirkon kohdalla. Siellä vaihtelee
kerroksellisuuden kulku N40°-60°W, kaade 70°N. Virtakerroksellisuu-
desta näkee pohjansuunnan olevan etelään .

Laurilan puolella Kemijokea esiintyy vihreäkivessä pitkiä, kapeita
kvartsiittikerroksia sulkeumina. Tällainen on mm . todettavissa noin 20
metriä leveänä Isohaaran voimalaitospadon länsipään kohdalla (nykyisin
osaksi padon, osaksi veden peittämä) . Nämä sulkeumat ovat samaa kvart-
siittia kuin Kallinkankaallakin . Näissä Laurilan-Kallinkankaan kvart-
siiteissa esiintyy huomattavan suuria kokoomusvaihteluja paikallisesti .
Kallinkankaalla kvartsiitissa esiintyy runsaasti myös mikrokliinia, samalla
kun jo serisiittirunsaus osoittaa sen kalirikkaaksi . Laurilassa on kvart-
siitissa runsaasti plagioklaasia ja vähän mikrokliinia . Lisäksi siellä on
iskoksessa vähän biotiittia, jota Kallinkankaalla ei esiinny .

Analyysit 1 ja 2, taul . XII, on tehty näistä kvartsiiteista, edellinen on
Kallinkankaalta, jälkimmäinen Laurilasta . Myös nämä analyysit osoittavat
huomattavan suuria vaihteluita alkalien suhteissa . Korkeat alkalipitoisuu-
det vahvistavat myös jo mikroskooppisestikin saatua käsitystä näiden
tyyppien arkoosimaisesta luonteesta .

Sekä Kallinkankaalla että Laurilassa kvartsiitin kvartsirakeet ovat
joskus useammasta kvartsiyksilöstä muodostuneita pieniä pyöreitä palloja,
jotka ovat joko juonikvartsia tai lasimaista kvartsiittia . Näin ollen on
kvartsiitilla täällä jossain määrin konglomeraatin luonne . Sitäpaitsi esiin-
tyy Kallinkankaan kvartsiitissa pieniä karbonaatti- ja serisiittiliuske-
fragmentteja . Ne ovat särmikkäitä, mutta särmikkyys saattaa johtua
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myös niiden helposta deformoitumisesta tektonisten liikuntojen yhteydessä .
L a s i m a i s e t k v a r t s i i t i t . Lasimaisia, usein kerroksettomia

kvartsiitteja, esiintyy pienehköinä muodostumina alueen eri puolilla .
Jouttijärven lounaispuolella, Tikanmaasta noin 500 metriä etelään (Palo-
kivalon W-puolella) esiintyy tällainen lasimainen kvartsiitti, jossa ei voi
todeta mitään varsinaista kerroksellisuutta . Kvartsiitti on miltei suuntauk-
setonta, siinä esiintyy ainoastaan pystykaateista rakoilua suunnissa N40°E
ja N 10 ° W. Kivilaji on hyvin hienorakeista, voimakkaasti kiteytynyttä ja
kvartsin ohella siinä on vain vähän serisiittiä .

Kalkkimaassa on dolomiittilouhoksen länsipuolella paljastuma, jossa
kvartsiitti on lasimaista, melkein serisiittivapaata . S'02pitoisuus on 97 .5
(Hausen 1936) . Kvartsin lisäksi siinä on tummaa pigmenttiä, jonka run-
saudesta riippuen kivilajin väri vaihtelee valkoisesta mustaan . Pääosa
kvartsiitista on kuitenkin valkoista, j a sitä on louhittu myös teknillisiin
tarkoituksiin, mm . lasitehtaille . Kivilajissa on lisäksi todettu harvassa
joitakin mikroskooppisen pieniä, idiomorfisia rikkikiisukiteitä .

Alatornion Ahvenjärvellä, Ristimaan rakan pohjoispuolella esiintyy
myös lasimaista kvartsiittia, joskaan ei niin puhdasta kuin Kalkkimaassa .
Myöskin siinä on pieniä rikkikiisukiteitä . Ahvenjärvellä, Keski- ja Ylä-
järvien tienoilla tavataan myös voimakkaasti uudelleen kiteytynyttä seri-
siittikvartsiittia sekä Peurakallion eteläpuolella osaksi lasimaista kvart-
siittia, osaksi voimakkaasti uudestikiteytynyttä serisiittikvartsiittia . Kvart-
siiteissa esiintyy myös täällä rikkikiisukiteitä .

Pienempiä, lähinnä lasimaisen kvartsiitin tyyppiin kuuluvia esiintymiä
tavataan usein dolomiittien läheisyydessä . Siellä täällä löytyy paikallisesti
myös pieniä karbonaattirikkaita kvartsiittiesiintymiä, kuten esim . noin
900 metriä Nosanjärvestä lounaaseen . Ne saattavat olla luonteeltaan
samanlaisia kuin dolomiitteihin liittyvät kvartsiittiset välikerroksetkin
(kts. sivu 93) .

J a s p i s k v a r t s i i t i t . Nosanj ärven (Petäj ämaasta W) eteläpuolella
esiintyy musta-valkojuovaista, tiivistä kvartsiittia, joka suuresti muistut-
taa Kittilän jaspiskvartsiittia . Se on erittäin tiivistä, puhdasta kvartsia,
jossa värivaihtelu riippuu hienosta, mustasta oksidimalmipigmentistä .
Tämän jaspiksen paljastumat vuorottelevat alueellisesti dolomiittipaljastu-
mien kanssa, mutta kyseessä ei kuitenkaan liene vuorokerrostuminen . Tämän
j aspiskvartsiitin alueella on todettu myös paikallisia magneettisia häiriöitä .

Kalkkimaassa tavataan dolomiitissa kerroksellisuutta leikkaavina 2-3
sm paksuja juonia, jotka ovat tiivistä, punaista kvartsiittia . Se muistuttaa
suuresti Kittilän punaista jaspista, mutta lienee juonikvartsimaista muo-
dostumaa .

Kivaloj en eteläpäässä, Ala-Penikan länsipuolella esiintyy pieni palj as-
tuma, jossa tiivis, kerroksellinen, suklaanruskea, jaspismainen kvartsiitti
vaihettuu vuorokerrosten kautta emäksiseksi, epidoottirikkaaksi liuskeeksi .



METADIABAASIT JA VIHREÄKIVET .

Karjalaisen vuorijonomuodostuman alueella niin tyypillisiä metadia-
baaseja (vihreäkiviä) esiintyy myös Peräpohjan liuskealueen eteläosassa .
Niissä karkeusaste vaihtelee mantelirakenteisesta basaltista karkeahkoon
diabaasiin . Lisäksi tavataan paikallisesti niihin liittyvinä gabromaisia syvä-
kivimuunnoksia . Rakenne on yleensä ofiittinen j a kauttaaltaan ovat tämän
ryhmän kivilajit spiliittisiä . Pääosa niistä on epidootti-amfiboliittifasiek-
sessa, mutta myös vihreäliuske- ja amfiboliittifasiekseen kuuluvia tavataan,
joskin niitä on useimmissa tapauksissa pidettävä myöhäisemmän metamor-
foosin tuloksena epidootti-amfiboliittifasiekseen kuuluneista metadiabaa-
seista .

Epidootti-amfiboliittifasieksen metadiabaasissa on päämineraaleina al-
biittimainen plagioklaasi, vaalean vihreä sarvivälke (e /\ y = 10°-20° ),
epidootti ja kloriitti sekä joskus vähän kvartsia . Lisäaineksina esiintyy
titaniittia, magnetiittia, ilmeniittiä, pyriittiä, kuparikiisua, apatiittia ja
joskus turmaliinia . Mantelikivityypeissä on mantelien täytteenä kvartsia,
karbonaattia, epidoottia ja biotiittia .

Vihreäliuskefasieksessa on albiittinen plagioklaasi säilynyt, amfiboli on
kloriittiutunut ja epidootin tilalla esiintyy karbonaattia ja kvartsia . - Amfi-
boliittiutuneissa metadiabaaseissa on plagioklaasi oligoklaasi-andesiinia,
sarvivälke on tummempaa, uudestikiteytynyttä (kuva 31) ja epidootista
tavataan vain jätteitä .

Kuva 31 . Osittain amfiboliittiutunut metadiabaasi .
Sarvivälkkeen uudestikiteytyminen on alkanut rakeit-

ten laidoilta . Ala-Raumon NE-puolelta. Alatornio .
Suur. 20 x .



Lautiosaaressa liittyy näihin vihreäkiviin rautatieaseman ja valta-
maantien välissä myös agglomeraattimainen muodostuma . Siinä murska-
leet ovat vaaleita, kvartsimanteleita sisältävää tyyppiä . Iskoksella on
vihreäkiven kokoomus, joten se lienee tuffiainesta (kuva 32) .

Lautiosaaren-Juokuan-Kivalojen kvartsiittivyöhykkeen kahden puo-
len esiintyy metadiabaaseja pitkinä vyöhykkeinä . Näistä on kvartsiitin
luoteispuolelle tuleva tyyppi mantelirakenteista, kun sensijaan kvartsiitin
kaakkoispuolella esiintyvä vyöhyke on kauttaaltaan mantelitonta . Rae-
suuruudet ovat sekä mantelirakenteisessa että mantelittomassa tyypissä
samaa suuruusluokkaa . Mantelirakenteisessa tyypissä on esim . Sompu-
järven länsipuolella todettu samassa paljastumassa muutaman kymmenen
metrin matkalla hyvinkin suuria karkeusaste-eroja .

Mantelirakenteisten metadiabaasien vyöhyke kulkee Lautiosaaren poh-
joispuolitse edelleen Liedakkalan kautta länsi-luoteissuuntaan Ahven-
järvelle ja sieltä edelleen länteen Torniojoen varteen . Mantelittomia
tyyppejä esiintyy Laurilassa Kallinkankaan eteläpuolella sekä varsinaisen
Kemin kaupungin pohjoislaidalla . Vallitunsaaren eteläosassa sekä osissa
Lautiosaarta sen sijaan tavataan mantelikiveä .

Analyysit 1, 2 ja 3, taul . XIV, esittävät metadiabaasi-vihreäkivien
kokoomuksia eri puolilla aluetta .

Mantelirakenteiset metadiabaasit ovat ilmeisiä pintalaavoja . Sensijaan
mantelittomia tyyppejä yleensä ja varmasti ainakin Kivalojen kvartsiitti-
jakson kaakkoispuolista, mantelitonta metadiabaasia on pidettävä hypa-
byssisinä. Nämä molemmat tyypit ovat täysin samanlaisia kemialliselta ja
mineraalikokoomukseltaan sekä täysin rinnastettavia rakenteittensa, spi-
liittisten luonteittensa ja raesuuruusvaihteluittensa puolesta . Näinollen ei

Kuva 32 . Agglomeraatti. Särmikkäitä mantelikivimurska-
leita tuffi-iskoksessa Lautiosaaren aseman luona .
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ole mitään syytä otaksua, etteivätkö molemmat tyypit olisi yhteen ja sa-
maan eruptiiviseen jaksoon kuuluvia . Noin 6 km Juokuasta itäkoilliseen,
kvartsiitin kaakkoispuolisessa metadiabaasivyöhykkeessä, on tosin tavattu
kapea karkearakeinen metadiabaasijuoni leikkaamassa hienorakeisempaa
tyyppiä. Juoni ja sivukivi ovat kuitenkin täysin samanlaisia kokoomuksel-
taan ja vieläpä fasiekseltaankin, joten ne voinevat edustaa vain saman
eruptiojakson eri vaiheita .

KERROKSELLISET LIUSKEET .

Oulun ja Tornion karttalehtien alueella esiintyy kerroksellisia liuskeita
laajalla alueella Akkunusjoen varrelta länteenpäin aina Torniojoelle saakka .
Tähän ryhmään luetut kivilajit ovat useimmiten myös kerrallisia ja niiden
kokoomuksessa esiintyy huomattavan suuria vaihteluita. Siihen kuuluu
tuffisyntyisiä kivilajeja, joitten aines ennen sedimentoitumista on ollut
vain heikon kemiallisen rapautumisen alaisena . Edelleen esiintyy tyyppejä,
jotka osoittavat yhä voimakkaampaa rapautumista tapahtuneen, ja lopuksi
fylliittej ä . Alueellisesti saattaa monin paikoin todeta asteittaisen vaihettu-
misen emäksisistä, tuffiittisista liuskeista fylliitteihin .

Akkunusjoen varressa, Kivalo-vyöhykkeen laidoilla, rajoittuvat tuffi-
syntyiset kerralliset liuskeet mantelirakenteisiin metadiabaaseihin . Kerral-
lisuus osoittaa kerrosten pohjansuunnan olevan metadiabaaseihin päin .
Sieltä länteenpäin esiintyy asteittain tyyppejä, joiden aines on ollut voimak-
kaamman kemiallisen rapautumisen alaisena . Ne vaihettuvat edelleen
länteenpäin fylliiteiksi, joita esiintyy runsaasti Kemijoen varressa . Viita-
kosken (Viitajärvestä NE) pohjoispuolella esiintyy samanlaista vaihettu-
mista, samoin Kalkkimaassa. Alatornion Katajamaalla on Ala-Raumolta
Könölään menevän tien varressa samanlaisia emäksisiä, kerrallisia liuskeita,
joissa on myös dolomiittia välikerroksina . Pohjoiseen päin ne vaihettuvat
porfyroblasteja sisältäviksi, kerroksellisiksi fylliiteiksi, joita tavataan suu-
rina paljastumina Palonkallioissa, Katajamaan pohjoispuolella (kuva 33) .
Samantapainen vaihettuminen esiintyy myös Kukkolan tienoilla, Tornio-
joen varressa .

Emäksiset, kerrokselliset tuffiliuskeet sisältävät albiittista plagioklaasia,
vaaleata amfibolia (c/\y noin 20°), kloriittia, karbonaattia, kvartsia, oksidi-
malmia ja joskus turmaliinineulasia . Amfibolirakeiden ympärillä on
usein rautaoksidipigmenttinen kehä, joten ne vaikuttavat ikäänkuin »pala-
neilta». Ne ovat sitäpaitsi usein sirpalemaisia, ei kuitenkaan tektonisten
liikuntojen johdosta, vaan ne ovat sellaisina alkuaan sedimentoituneet .
Materiaali näyttää olleen ennen sedimentatiota vain heikon kemiallisen
rapautumisen alaisena . Veden aiheuttamaa mekaanista lajittumista sen-
sijaan on tapahtunut, kuten jo kerrallinen rakennekin osoittaa . Mineraali-



kokoomus ja mineraalien särkyneet muodot viittaavat sedimentin olevan
tuffia ja mekaanisen rapautumisen ainesta . Analyysit 3-6, taulukko XII,
osoittavat näitten emäksisten tuffiittisten liuskeitten kemiallisia kokoo-
muksia .

Kerroksellisten liuskeitten vaihettumissarjassa tuffiliuskeitten ja fylliit-
tien välillä olevat tyypit sisältävät yleisesti kloriittia, albiittista plagioklaasia
ja amfibolin jätteitä . Karbonaattia saattaa olla hyvinkin runsaasti . Lisäksi
niissä on runsaasti pieniä oksidimalmipigmenttikasaumia ja idiomorfisia
magnetiittikiteitä . Näiden välityyppien aines on selvästi ollut osittaisen
kemiallisen rapautumisen alaisena . Analyysit 7-9, taul. XII, esittävät
fylliittisten tyyppien kemiallisia kokoomuksia .

Kerroksellisilla liuskeilla on kaikkialla yleisesti vihertävä värisävy .
Mustansävyisiä fylliittejä tavataan vain pienillä alueilla Kemijoen Taival-
kosken ympäristössä sekä Hammasjärven-Kukkolan tienoilla. Niissä
saattaa joskus olla vähäistä hiilipitoisuutta (vrt . Hackman 1918, Rankama
1948) sekä esim. Taivalkosken tienoilla rikki- ja magneettikiisupirotetta,
joten ne ovat jossain määrin »Mulon liuskeitten» tapaisia .

Näissä kerroksellisissa liuskeissa on tyypillisen vähän kalipitoisia mine-
raaleja, vain fylliiteissä on kalipitoisuus korkeampi . Rajan vetäminen
fylliittien ja emäksisempien liuskeitten välille on vaikeata, koska niiden
välillä esiintyy asteittaista vaihettumista. Eräänä perusteena siinä suhteessa
voidaan pitää kalipitoisuuden kasvua, joka ilmenee lähinnä biotiitin mää-
rässä. Yleisenä piirteenä on eräissä erittäin hienorakeisissa fylliittisissä
tyypeissä biotiittikasaumien, 0 0.5-2 mm., esiintyminen . Helisiittinen
rakenne osoittaa ne porfyroblasteiksi (kuva 34) . Näitten fylliittien muu
kiille on vaaleata, mutta porfyroblastien biotiitti on sensijaan tummaa .

12 7842/52

Kuva 33. Kordieriittia porfyroblasteina fylliitissä . Palonkalliot
Katajamaan pohjoispuolella, Alatornio .



Edellä jo mainittiin porfyroblasteja
sisältävästä fylliitistä Katajamaan
Palonkallioissa (kuva 33) . Saman-
laista kivilajia esiintyy paikallisena
rakkana Kaakamonjokisuun länsi-
rannalla . Sitä tavataan myös kallioissa
Alatorniolla Liakan talon eteläpuo-
lella, jonne tämän liuskeen vyöhyke
jatkuu Palonkallioilta . Edelleen sel-
laista liusketta esiintyy Kukkolan
asemalta noin 1.5 km pohjoiseen
rautatien itäpuolella .

Näissä liuskeissa olevat haja-
rakeet ovat helisiittisestä rakenteesta
päätellen porfyroblastej a. Ne ovat
täynnä kvartsi- ja plagioklaasisulke-
umia, mutta niistä on immersio-
määräyksellä saatu seuraavat liki-

Kuva 34 . Biotiittiporfyroblasteja (tummat

	

määräiset taitekertoimet :
täplät) hienorakeisessa fylliitissä . Taivalkosken

	

a' = 1 .541 ja , y' = 1 .548 .koillispuolelta, Kemi mlk . Suur. noin 20 x .
Kiteet ovat idiomorfisia, poikki-

leikkaus on kuusikulmainen, ja ne sammuvat pituussuuntaa vastaan kohti-
suorassa leikkauksessa osaksi sektoreittain. Lähinnä sitä on pidettävä
kordieriittina. Metamorfoosi, joka on ne synnyttänyt on samalla hävit-
tänyt primääristä liuskeisuutta j a esim . Palonkallioissa sellainen liuske
vasaralla lyötäessä lohkeaa hyvin huonosti kerroksellisuuden ja liuskeisuu-
den suuntaan .

Kukkolan aseman pohjoispuolella olevassa esiintymässä näkyy selvästi,
miten näitä kordieriitin porfyroblasteja on runsaimmin kerran hienorakei-
sessa, tummassa yläosassa. Kerran karkeampaan pohjaosaan päin niiden
määrä vähenee ja aivan kerran pohjasta ne usein puuttuvat kokonaan .
Ilmeisesti tällaiseen porfyroblastien erilaiseen jakautumiseen on ollut
syynä sedimentin alkuperäisen kokoomuksen erilaisuus kerran eri osissa .

Kemijoen varressa, Taivalkosken tienoilla tavataan fylliitissä myös
pieniä granaatteja, joiden halkaisija on noin 1 mm . Ne ovat todennäköi-
sesti almandiittia (ND = 1 .796) . Kivilajin muu mineraalikokoomus ei
ainakaan mikroskooppisesti poikkea alueen muista fylliiteistä .

Kerrokselliset liuskeet ovat usein karbonaattipitoisia . Emäksisissä
liuskeissa tavataan karbonaattivälikerroksiakin (kuva 35) ja ne esiintyvät
yleensä alueellisesti dolomiitteihin liittyvinä. Emäksiset liuskeet edustavat
pääosaltaan epidoottiamfiboliitti- ja vihreäliuskefasieksia, mutta niiden
yhteydessä esiintyy myös amfiboliittifasiekseen kuuluvia tyyppejä . Sellai-



Taul. XII . Kemin alueen sedimenttikivilajien kemiallinen kokoomus .

1 . Kvartsiitti. Kallinkangas . Anal. V . Leppänen (Härme 1949) .
2 . Kvartsiitti. Laurila . Anal. V. Leppänen (Härme 1949) .
3 . Tuffiittinen liuske. Noin 4 km Jouttijärvestä luoteeseen. Anal . V . Leppänen (Härme 1949) .
4 . Tuffiittinen liuske. Kalkkimaa . Anal . V . Leppänen (Härme 1949) .
5 . Tuffiittinen liuske. Noin 3.5 km Jouttijärvestä lounaaseen . Anal . H . B . Wiik (Härme 1949) .

6 . Tuffiittinen liuske. Noin 3.5 km Jouttijärvestä lounaaseen . Anal . H . B . Wiik (Härme 1949) .
7 . Fylliitti. Paakkola. Anal . 0 . Gustafsson (Hansen 1936) .
8 . Fylliitti. Paakkola. Anal. V. Leppänen (Härme 1949) .
9 . Fylliitti, jossa kordieriittia porfyroblasteina. Hammasjärvi . Anal. H . B . Wiik (Härme 1949) .

10 . Amfiboliitti. Kukkolankosken itäpuolelta . Anal. M. Tavela (Härme 1949) .
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sia tavataan paikallisesti mm . Sompujärven luoteispuolella ja Kukkolan
aseman kaakkoispuolella . Tällaiset amfiboliittiset liuskeet sisältävät run-
saasti sälöistä ja neulamaista amfibolia, joka on aktinoliittia (c A y= 15 °-17°),
lisäksi plagioklaasia, kvartsia j a magnetiittia sekä epidoottia . Amfiboli j a
epidootti ovat uudestikiteytymisen tulosta . Plagioklaasi on myös uudesti-
kiteytynyttä ja sen anortiittipitoisuus kohoaa joskus andesiiniin saakka .
Amfiboliittiutuminen lienee tapahtunut nuorempien syväkivi-intrusioiden
aiheuttamassa alueellismetamorfoosissa .

Kukkolan luoteispuolella liittyy tällaisiin amfiboliitteihin sellaisia muun-
noksia, joiden rapautumispinnassa näkyy koholle jääneitä kyhmyjä (aina
2 sm läpimitaten). Helisiittiset rakennepiirteet osoittavat niiden olevan
porfyroblasteja . Ne ovat kuitenkin täydelleen muuttuneet kloriittia sisäl-
täväksi massaksi, joten ne nyt esiintyvät vain pseudomorfooseina . Näissä
amfiboliiteissa on tavattu myös kummingtoniittia (c A y = 17° ) . Anal . 10,
taul . XII, esittää tällaisen kivilajin kemiallista kokoomusta . Näyttää
ilmeiseltä, että näiden amfiboliittisten muunnosten syntyyn on liittynyt
jo myös metasomaattisia prosesseja. Ne eivät kuitenkaan ole olleet varsin
voimakkaita, sillä kivessä on alkuperäinen kerroksellinen rakenne vielä
täysin selvästi näkyvissä .

Rajan vetäminen emäksisten liuskeitten ja fylliittien välille on vaikeata,
koska ne asteittain vaihettuvat toisikseen. Vaihettumisvyöhykkeessä esiin-
tyy jossain määrin emäksisempiä välikertoja fylliittisessä osassa ja fylliittisiä
välikertoja emäksisemmässä osassa . Emäksiset liuskeet ovat kuitenkin
tyypillisen kaliköyhiä, kun fylliittisissä tyypeissä sen sijaan esiintyy m .m .
biotiittia. Kalipitoisuutta onkin käytetty muun mineraalikokoomuksen
ohella eräänä perusteena rajan vetämisessä näiden kivilajien välille .

Edellä (sivu 85) mainittiin Kivalojen eteläpäässä jaspismaista kvartsiittia
liittyvän emäksisiin kerroksellisiin liuskeisiin . Tässä pienessä paljastumassa

Kuva 35 . Karbonaattivälikerroksia amfiboliittiliuskeessa . Noin
5 km itäkaakkoon Kantojärveltä, Alatornio .



sisältävät emäksiset liuskeet runsaasti plagioklaasia, amfibolia ja epidoottia,
lisäksi karbonaattia ja magnetiittia sekä myös karbonaattivälikerroksia .
Noin 5 km tämän pohjoispuolella esiintyy anortosiitin ja metadiabaasin
kontaktissa, konglomeraatin läheisyydessä, pieni muodostuma samanlaisia
kerroksellisia liuskeita . Siellä ne sisältävät epidoottia, plagioklaasia, kvart-
sia, mikrokliinia ja biotiittia .

DOLOMIITIT .

93

Dolomiitteja tavataan tässä Peräpohjan alueen eteläisessä osassa
erittäin runsaasti . Runsaimmin niitä esiintyy Kemijoen länsipuolella,
jossa niitä on jo noin 300 vuotta sitten käytetty kalkin polttoon . Suuri
esiintymä on Alatornion Kalkkimaassa, jossa sitä menneinä aikoina on
poltettu ja jossa sitä nykyisin louhitaan ja jauhetaan maatalouskalkiksi .
Noin 3 km Könölän eteläpuolella on suuri dolomiittiesiintymä, samoin
Koskenkylän asemalta noin 3-4 km luoteeseen, joka muodostuma jatkuu
Viitakosken pohjoispuolella . Hammasjärven seuduilla (Katajamaasta ENE)
tavataan dolomiittia ja sieltä sen vyöhykkeet jatkuvat Ala-Vojakkalan
suuntaan, jossa sitä jälleen esiintyy Liakan sillan tienoilla . Toinen haara-
vyöhyke kulkee pitkänä, yhtenäisenä muodostumana Hammasjärven
pohjoispuolelta, Petäjämaan-Kantojärven granodioriittimassiivia kaartaen
Uudenjärven kylän tienoille (Kukkolasta ENE) ja sieltä edelleen Kukkolan
suuntaan, samalla kun toinen haara aikaisemmin kääntyy länteen päin
Kukkolankosken suuntaan . Muita pienempiä esiintymiä tavataan lisäksi
Kaakamonjokivarressa, noin 2-3 km Kaakamon aseman pohjoispuolella,
sekä edelleen Kaakamonjokivarressa niillä seuduilla, missä Liedakkalasta
Kalkkimaahan menevä pistoraide ylittää joen . Kemijoen itäpuolella esiin-
tyy dolomiittia noin 5 km Taivalkoskesta itään Lihataival-nimisellä kan-
kaalla sekä Jänkäjärven pohjoisrannalla . Jouttijärven länsipuolella esiin-
tyy Sompujärveltä pohjoiseen menevän maantien varressa, aivan kartta-
lehden pohjoisrajalla, eräässä kohdassa vahvaa lohkareikkoa, jossa kivet
ovat yksinomaan dolomiittia. Maasto on näillä kohdin erittäin tasaista ja
kalliopaljastumia on harvassa . Vaikka dolomiittipaljastumia ei tällä koh-
dalla ole todettu, niin on aivan ilmeistä, että tämä dolomiittilohkareikko
on täysin paikallinen .

Morfologisesti mielenkiintoisena piirteenä on todettava, että varsinkin
suurempiin esiintymiin kuuluvat dolomiittipaljastumat ovat maastossa
huomattavasti lähimpiä liuskepalj astumia korkeampia .

Alueen dolomiitit ovat kaikki selvästi kerroksellisia . Niissä esiintyy
yleisesti kvartsirikkaita ja vieläpä kvartsiittisiakin välikerroksia . Näissä
välikerroksissa ovat kvartsirakeet pyöristyneitä ja niiden joukossa esiintyy
serisiittiä ja maasälpiä, varsinkin mikrokliinia . Siellä täällä tavataan



Taul. XIII . Dolomiittien kemiallinen kokoomus Peräpohjan alueella .

Liukenematon	
A1203	

FeO 3	
MnO	
MgO	
CaO	
H2O	
C02	
[Mg0]
[CaO]

1

12 .80

}
1 .64

-
-

17.99
27.00
-

40.55
99.98
0.67

2

10.83
0 .67

-
-

17.33
27.38
-

43.79
100.00

0 .63

3

4.62
1 .75

-
-

19.29
29.00
-

45.34
100.00

0.67

4

9 .37
2 .43

-
-

18.08
27.73
-

42.39
100 .00

0 .65

5

2 .10
1 .10

-
-

19.91
30.19
-

46.70
100 .00

0 .66

8

2.25
1 .05

-
-

19 .82
30 .01
-

46.87
100.00

0 .66

7

3.54
1 .23
-
-

20.09
29.65
-

45.49
100 .00

0.68

8

8.53
2.06

-
-

19.20
27.74
0.06

43.02
100 .61

0.691

1 . Alatornio, Hammasjärveltä
2. Kalkkimaa . Anal. Renlundin
3. Kalkkimaa. Anal. Renlundin
4. Kalkkimaa . Anal. Renlundin
6. Kalkkimaa . Anal. Renlundin
6. Kalkkimaa . Anal. Renlundin
7. Kalkkimaa . Anal. Renlundin
8. Kalkkimaa . Anal. Renlundin

luoteeseen .
vuorilab .
vuorilab .
vuorilab .
vuorilab .
vuorilab .
vuorilab .
vuorilab .

(Hansen
(Hausen
(Hausen
(Hansen
(Hausen
(Hausen
(Hausen

Anal. M . Tavela
1936) .
1936) .
1936) .
1936) .
1936) .
1936) .
1936) .

(Härme 1949).



KONGLOMERAATIT.

Taivalkosken konglome-
r a a t t i . Kemijoen varressa esiintyy
fylliiteissä paikoin yksinäisiä, pyöristy-
neitä mukuloita, mustaa, tiivistä, lasi-
maista kvartsiittia. Ne eivät kuitenkaan
muodosta mitään konglomeraattia. Kos-
kenkylän aseman lähellä, Kemijoen Tai-
valkosken ympäristössä, esiintyy fyllii-
teissä kvartsirikkaita liuskeita, joissa
on pieniä kvartsiittimurskaleita ja näi-
hin liuskeisiin liittyy myös Taivalkosken
kohdalla erittäin kaunis konglomeraatti .
Kosken rannoilla ovat konglomeraatti-
kalliot laajoina, puhtaina paljastumina .
Pystyasentoisissa kerroksissa on kulku
EW. Varsinkin itärannan laakeissa kalli-
oissa konglomeraatin rakenne on erittäin
kauniina näkyvissä samoinkuin muodos- Kuva 36. Taivalkosken konglomeraattia,
tuman suhde siihen rajoittuvaan kerralli- jossa virtakerrokselliset välikerrokset ovat

seen fylliittiin. Kerrokset ovat epähomo-

	

yleisiä. Kemi mlk .

geenisia, joissakin on paljon mukuloita ja
vähän iskosainesta, toisissa kerroksissa taas mukuloita on tuskin lain-
kaan (kuva 36). Muutamissa paikoissa näkyy myös lajittumista mukuloi-
den koon mukaan . Karkeammat mukulattomat kerrokset ovat usein
kauniisti virtakerroksellisia ja joskus saattaa nähdä ylemmän kerroksen
myös leikkaavan aikaisempaa kerrosta. Paikoin tapaa myös ohuita linssi-

Kuva 37. Taivalkosken konglomeraattia. Kemi mlk .
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mäisiä fylliittisiä kerroksia, mutta ne ovat varsin merkityksettömiä
määrältään. Kerrosten rajat ovat yleensä jyrkät .

Pyöristyneet mukulat ovat pääasiassa kvartsiittia, sen lisäksi tavataan
joitakin särmikkäitä fylliittimurskaleita. Iskos on karkeahkoa kvartsia,
vähän biotiittia, albiittia ja apatiittia . Kvartsiittimukulat ovat miltei
lasimaista kvartsiittia, jossa kuitenkin on selvästi näkyvissä kerrokselli-
suutta ja joskus vieläpä virtakerroksellisuuttakin . Muutamia mukuloita
on tavattu myös tiivistä, kerroksellista, kalsedonimaista kvartsiittia .

Fylliittimurskaleet ovat särmikkäitä ja ne esiintyvät useimmiten sellai-
sissa välikerroksissa, joissa muita mukuloita on vähän . Joskus saattaa
myös nähdä kvartsiittimukuloita puristuneena tektonisissa liikunnoissa
fylliittimurskaleen sisään .

Konglomeraatin iskos sisältää kvartsia j a biotiittia sekä vähäisessä
määrässä maasälpää . Säännönmukaista on, että karkeammat kerrokset ovat
kvartsirikkaita ja biotiittiköyhiä, kun sen sijaan taas hienorakeisemmissa
kerroksissa on biotiittia runsaammin .

Peruskallion muodostumaksi on tämän konglomeraatin rakenne ainoa-
laatuisen kaunis ja hyvin säilynyt. Materiaalin lajittuneisuus, jyrkät
kerrosrajat ja virtakerrokselliset välikerrokset osoittavat sen ilmeiseksi
virtaavan veden sedimentiksi . Tämä Taivalkosken konglomeraatti on to-
dettu olevan noin 3 km pitkä muodostuma, jonka leveys lienee vain muu-
tamia kymmeniä metrejä . Peräpohjan alueen eteläosan eri puolilta löydetyt
samantyyppiset konglomeraattilohkareet antavat kuitenkin aiheen otaksua,
että samantapaisia muodostumia voisi olla useampiakin .

Kivalojen konglomeraatit . Kivalojaksossa on näiden
karttalehtien alueella todettu kaksi polymiktistä konglomeraattia . Toinen
esiintyy Juokuasta noin 7 .5 km itäkoilliseen, toinen Sompujärven pohjois-
puolella. Kumpikin konglomeraatti sijaitsee ossipiitti-anortosiitin ja meta-
diabaasin (vihreäkiven) kontaktissa . Lähimpien ossipiitti- ja metadiabaasi-
paljastumien etäisyys toisistaan konglomeraatin kohdalla on vain muutamia
kymmeniä metrejä ja tässä välissä esiintyvät konglomeraatit . Kummankin
konglomeraatin leveydeksi saattaa pinnalta päätellä enintään noin 20 metriä .

Molemmat konglomeraatit (kuvat 38 ja 39) sisältävät samanlaista
materiaalia . Mukulat ovat pääasiassa graniittia ja ossipiitti-anortosiittia,
lisäksi jonkin verran metadiabaasia sekä kvartsiittia ja fylliittiä. Anorto-
siitti ja fylliitti esiintyvät myös särmikkäinä murskaleina, mutta yleensä
mukulat ovat hyvin pyöristyneitä . Graniittimurskaleista suurimmat ovat
aina noin 0.5 metriä läpimitaltaan ja niiden joukossa tavataan myös supra-
krustisen alueen kaakkoispuolella esiintyvää migmatiitti- j a vieläpä por-
fyyrigraniittiakin, jossa joskus on myös graniittiutuneita emäksisten kivi-
lajien jäännöksiä. Anortosiitti- ja vihreäkivimukulat ovat samoja tyyppejä
kuin konglomeraatin ympäristön palj astumissa . Kvartsiittimukulat ovat
juonikvartsia ja hienorakeista, lasimaista kvartsiittia, jossa on vain vähän



serisiittiä . Fylliittimurskaleet ovat samaa tyyppiä kuin Peräpohjan alueen
fylliitit .

Iskoksessa on runsaasti kalsiittia (varsinkin eteläisemmässä esiinty-
mässä), lisäksi plagioklaasia (kahdenlaista, An 5 ja An 50 ), mikrokliinia,

kvartsia, biotiittia, epidoottia ja kloriittia . Mukuloiden runsaus vaihtelee
eri kohdissa, mutta mitään selvää kerroksellisuutta ei voi havaita . - Ossi-
piitti ja metadiabaasi-vihreäkivet ovat kontaktin lähellä vahvasti liuskeutu-
neita, mutta konglomeraatti sen sijaan on hyvin säilynyttä . Vain paikoin
on konglomeraatissa havaittavissa liuskeutumista ja silloinkaan eivät
mukulat ole deformoituneita (Härme 1949) .

13 7842/52

Kuva 39. Konglomeraattia Sompujärven pohjoispuolelta . Kivalo,
Kemi mlk .

Kuva 38. Konglomeraattia . Iskos on karbonaattipitoista ja
tämän vuoksi on pintarapautuminen ollut voimakasta. Noin

7.5 km ENE Juokuasta . Kivalo, Kemi mlk.



98

Muita k o n g 1 o m e r a a t t e j a . Petäjämaan lounaispuolella Ala-
torniolla liittyy dolomiittiin pieni, paikallinen konglomeraatti, jossa on
pyöristyneitä, tiiviitä kvartsiitti- ja dolomiittimukuloita karbonaattipitoi-
sessa iskoksessa .

Toinen dolomiittiin liittyvä konglomeraatti on Viitakoskelta noin 3 km
pohjoiseen. Mukulat ovat siellä kerroksellista dolomiittia, iskos kvartsi-
rikasta liuskemateriaalia. Tämä konglomeraatti vaihtuu samassa paljastu-
massa kvartsiittisten välikerrosten kautta puhtaan kellertäväksi dolomiitiksi .

Alatornion Uudenjärven kylästä noin 700 metriä kaakkoon on pieni
konglomeraatti, jossa pyöristyneet dolomiittimukulat ovat kvartsi-karbo-
naatti-iskoksessa . Tämäkin konglomeraatti vaihettuu kvartsiittisten väli-
kerrosten kautta dolomiitiksi .

SYVAKIVILAJIT.

ANORTOSIITTI-SERPENTIINISARJA .

Kemin-Juokuan-Kivalojen jakson kaakkoislaidalla graniittialuetta
vasten esiintyy leveä vyöhyke emäksisiä ja ultraemäksisiä syväkiviä . Kemin
kaupungin pohjoislaidalta alkaen NE-suuntaan kulkee sarja paljastumia
vaaleata anortosiittia, joka noin 0 .5 km Elijärven pohjoispään länsipuolella
vaihettuu laajahkoksi paljastumaksi serpentiiniperidotiittia . Juokuan tie-
noilla olevan katkeaman jälkeen jatkuvat samat kivilajit pohjoiskoilliseen
suuntaan Ala-, Keski- ja Ylä-Penikkain-Kirakkavaaran jaksossa . Pää-
osaltaan tämä, 2-3 km leveä ja yli 20 km pitkä, runsaasti paljastunut
vyöhyke on karkeahkoa vaalean vihertävää gabroa, joka kemiallisen ko-
koomuksessa perusteella on lähinnä luokiteltava ossipiitiksi (Härme 1949) .

Paikallista vaihtelua kivilajin kokoomuksessa esiintyy epäsäännöllisesti,
mutta kokonaisuutena katsoen on siellä kuitenkin todettavissa tämän
massiivin pituussuuntaisla vyöhykkeitä . Luoteislaidalleen tämä gabro
vaihettuu vaalean vihreäksi anortosiitiksi, mutta aivan metadiabaasi-
vihreäkiven kontaktia vasten se usein esiintyy jonkin verran hienorakei-
sempana, ossipiittimaisena tyyppinä . Kaakkoislaidalle päin ossipiittinen
gabro asteittain vaihettuu emäksisemmäksi gabroperidotiitiksi ja kontaktissa
graniittia vasten esiintyy, varsinkin Elijärven sekä Penikkain tienoilla,
kapeana vyöhykkeenä serpentiinipitoisia peridotiitteja . Varsinaisia serpen-
tiinikiviä tavataan suhteellisen vähän ja vain paikallisesti . Jo alueellisesti
tämä saattaa siis erottaa näiden rakenteeltaan tyypillisten syväkivilajien
asteittaista vaihettumista toisikseen, joten sitä on pidettävä ilmeisenä
differentiaatiosarj ana .

Anortosiitti (kuva 40) on keskirakeista, joskus karkeahkoa ja rakenteel-
taan hypidiomorfinen . Päämineraaleina siinä ovat plagioklaasi (An50.75)



ja vaalean vihreä amfiboli . Plagioklaasi sisältää muuttumistuloksina klino-
zoisiittia ja joskus myös karbonaattia . Alkuaan ilmeisesti uraliittinen
amfiboli on edelleen voimakkaasti kloriittiutunut ja serpentiiniytynyt .
Analyysi 4, taul. XIV, on tehty Elijärven länsipuolelta otetusta näytteestä,
ja se osoittaa tämän kivilajin korkeita CaO- ja MgO-pitoisuuksia .

Ossipiittisessa gabrossa on myöskin päämineraaleina plagioklaasi
(An45-65) ja amfiboli . Uraliittiseen amfiboliin liittyy pyrokseenijäännöksiä
ja se on edelleen serpentiiniytynyt ja kloriittiutunut . Plagioklaasi on
heikosti vyöhykkeistä ja siinä on usein muuttumistuloksina epidoottia ja
karbonaattia . Kivilajin raesuuruus vaihtelee pienirakeisesta karkeahkoon,
rakenne on hypidiomorfinen . Paikoin plagioklaasi on liistakkeista ja
suuntautunutta juoksurakenteen tapaan .

Analyysi 5, taul. XIV, on tehty Ylä-Penikalta otetusta näytteestä, ja
se osoittaa tämän ossipiittisen tyypin CaO- ja MgO-rikkaaksi . Analysoidussa
näytteessä oli miltei yksinomaan plagioklaasia (An 60 . 64 ) ja amfibolia
(c/\y = 21° , 2Va = 62° ; a' = 1 .641), 9' = 1 .635, y' = 1 .620, plagioklaasia
noin 25 %, amfibolia noin 75 %. Plagioklaasin suhteellisen alhaisen määrän
huomioonottaen täytyy otaksua kivilajin vaalean vihreän amfibolin sisäl-
tävän huomattavia määriä kalsiumia ja aluminiu mia .

Peridotiitissa on serpentiini yleistä, puhtaita serpentiinikiviä esiintyy
sensijaan vain paikallisesti . Serpentiini on sekä kuitu- että lehtiserpentiiniä .
Se on muuttumistulosta (kuva 41) oliviinista, jota vielä näkyy serpentiinin
sisällä jäännöksinä . Harvassa näkyy myös muutamia suurehkoja amfiboli-
rakeita, jotka ovat sulkeneet sisäänsä aikaisemmin kiteytynyttä oliviinia .
Nämä amfibolit lienevät myös uraliittiutumistulosta ja ne ovat edelleen
osaksi muuttuneet serpentiiniksi ja kloriitiksi . Anal . 6, taul. XIV, esittää
serpentiiniperidotiitin kemiallista kokoomusta .

Kuva 40 . Anortosiitti . Ala-Penikka, Simo . Suur. 15 x . Nik.



Taul. XIV. Kemin alueen magmakivien kemiallinen kokoomus . Normit ja Nigglin arvot .

1. Vihreäkivi . Ahvenjärven länsipuolelta . Anal. V . Leppänen (Härme 1949).
2 . Vihreäkivi. Liedakkala . Anal. H. B . Wiik (Härme 1949) .
3 . Vihreäkivi. Kivalo . Anal. M. Tavela (Härme 1949) .
4 . Anortosiitti . Noin 3 km Elijärvestä länteen . Anal. H. B . Wiik (Härme 1949)
5 . Ossipiitti . Ylä-Penikka. Kivalo. Anal. V . Leppäne n (Härme 1949) .
6 . Serpentiiniperidotiitti . Elijärvestä 0 .5 km länteen. Anal. H. B . Wiik (Härme 1949) .
7 . Gabro. Kaakamo . Anal. H. B . Wiik (Härme 1949) .
8 . Dioriitti . Ruottala. Anal . V. Leppänen (Härme 1949) .
9 . Dioriitti . Kaakamo . Anal. H. B . Wiik (Härme 1949) .

10 . Granodioriitti . Nosa. Petäjämaan länsipuolella . Anal. P. Ojanperä (Härme 1949) .
11. Diabaasi . Juoni . Viantien pohjoispuolella . Simo . Anal. M. Tavela (Härme 1949) .
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Kemin kaupungin pohjoislaidalla, Toivolasta noin 100 m kaakkoon
esiintyy pienessä paljastumassa anortosiitti-ossipiitin kontakti metadiabaa-
siin. Kontaktissa on metadiabaasi tektonisoitunutta ja jossain määrin
deformoitunutta on myös anortosiitti-ossipiitti, jossa esiintyy sulkeumana
metadiabaasin fragmentteja. Välittömässä kontaktissa on gabron pla-
gioklaasi albiittista . Kivilajissa esiintyvä karbonaatti on ilmeisesti pla-
gioklaasin muuttumistulosta .

Kemin Karjalahden kansakoulun tienoilla on sama kontakti tullut
esiin erään rakennuksen perustusten louhinnan yhteydessä . Myöskin tässä
kohdassa oli välitön kontakti tektonisoitunut, mutta saattoi kuitenkin
todeta, että metadiabaasia esiintyi murskaleina ossipiitissa . Kontaktissa
ja erikoisesti fragmenteissa oli vihreäkivessä rikkikiisuimpregnatiota ja
kontaktin välittömässä läheisyydessä oli metadiabaasissa huomattavaa
karbonaattipitoisuutta, kun sen sijaan muutaman senttimetrin etäisyydellä
kontaktista metadiabaasi oli epidoottipitoista .

HAAPARANNAN SARJA .

Alatornion Kaakamossa esiintyy rannalla gabroa, jonka vyöhyke jatkuu
rannikon suunnassa länteenpäin Tornion seuduille . Sama kivilaji jatkuu
edelleen Ruotsin puolelle mm . Haaparannassa. Kaakamonniemessä gabro
vaihettuu pohjoiseen päin dioriitiksi esiintyen suurina paljastumina mm .
Ristijärven tienoilla, rautatien eteläpuolella, josta sitä on louhittu rauta-
teitten tarpeisiin rakennuskiveksi . Paikallisesti esiintyy myös vähäisiä

Kuva 41. Serpentiiniperidotiittia, jossa muuttuneitten oli-
viinirakeitten rajat ovat vielä näkyvissä. Vasemmalla ylä-
kulmassa näkyy uraliittinen amfibolirae. Elijärven W-puoli,

Kemi mlk . Suur. 15 x . Nik . 11 .



granodioriittimaisia osia . Vaihettuminen gabrosta dioriittiin ei ole jyrkkä,
vaan asteittainen ja dioriitissa esiintyy myös gabromurskaleita . Vaihettu-
minen dioriitista granodioriittiin on myös asteittainen ja myös granodioriitti
sisältää emäksisempiä murskaleita . Dioriittiset sekä apliittiset juonet
lävistävät gabroa .

Kaakamonniemen-Tornion gabrossa (Anal . 7 ., taul. XIV) on pla-
gioklaasi voimakkaasti vyöhykkeistä anortiittipitoisuuden vaihdellessa eri
vyöhykkeissä 70-30 % välillä . Pyrokseenin (c A y = 33°-40° ) ympärillä on
muuttumista amfiboliksi ja edelleen biotiitiksi . Pyrokseeni ja amfiboli
(cAy = noin 18°) ovat myös joskus vyöhykkeisiä . Viimeksi kiteytyneinä
esiintyy mikrokliinia ja kvartsia .

Kaakamon dioriitissa (Anal . 9, taul. XIV) on plagioklaasi idiomorfista
ja kauniisti vyöhykkeistä . Anortiittipitoisuuden maksimi- ja minimiarvot
vaihtelevat 50-28 % :n välillä eri vyöhykkeissä. Pyrokseeni on myös
vyöhykkeistä ja siinä näkyy samankeskeisiä rautaoksidipigmentin renkaita,
jotka osoittavat eri kiteytymisasteitten ääriviivoja . Pyrokseenia on sekä
monokliinista että rombista ; sarvivälkettä ja biotiittia on vähemmän kuin
gabrossa. Mikrokliini ja kvartsi ovat tässäkin kivilajissa viimeksi kiteyty-
neinä muiden omamuotoisempien mineraalien väleissä .

Granodioriittisissa osissa on plagioklaasi myös heikosti vyöhykkeistä
(keskim. oligokl .). Pyrokseeni on voimakkaasti uraliittiutunut esiintyen vain
jätteinä amfibolin sisällä . Mikrokliinia ja kvartsia esiintyy viimeksi kitey-
tyneinä .

Kuva 42 . Plagioklaasiporfyyri. Juoni. Palonkalliot,
Alatornio . Suur. 20 x . Nik. + .
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Ruottalassa esiintyy muutamassa paljastumassa Kaakamojoen uomassa
punertavan ruskeata dioriittia ja granodioriittia . Dioriitissa (Anl . 8, taul .
XIV) on vyöhykkeisessä plagioklaasissa anortiittipitoisuuden maksimi- ja
minimiarvot 65-23 % . Granodioriitissa ovat vastaavat arvot 34-20 % .
Pyrokseenia on sekä graniitissa että dioriitissa vain jäännöksinä ura-
liittiutumisprosessista . Nämä kivilajit muistuttavat suuressa määrin Kaa-
kamon dioriittia joskin niissä on' jonkin verran enemmän amfibolia ja bio-
tiittia sekä lisäksi epidoottia . Biotiittia ja kvartsia esiintyy myös samaan
tapaan. Plagioklaasissa näkyy saussuriittiutumista, joka on tapahtunut
yksityisissä vyöhykkeissä toisten ollessa edelleen kirkkaita .

Alatorniolla Petäjämaan-Kantojärven välissä esiintyy suurehko syvä-
kivimassiivi, joka pääosaltaan on harmaata graniittia ja granodioriittia,
mutta sen laidoilla on gabrodioriittisia reunamuunnoksia jonkin verran
hienorakeisempina. Graniitissa ja granodioriitissa (Anal . 10, taul. XIV)
on plagioklaasi hyvin omamuotoista, kauniisti vyöhykkeistä anortiitti-
pitoisuuden vaihdellessa 37-20 % välillä . Pyrokseenia esiintyy uraliittiutu-
misen jäännöksinä. Mikrokliini ja kvartsi ovat täälläkin viimeksi kiteyty-
neinä omamuotoisempien mineraalien välissä . Mikrokliini esiintyy myös
suurina kiteinä sulkien sisäänsä muita mineraaleja . Rakenteellisesti ja
kokoomuksellisesti muistuttavat nämä kivilajit suuresti Kaakamon dioriittia
sekä granodioriittisia osia .

Tämän massiivin emäksiset reunamuunnokset sisältävät plagioklaasia,
jossa on vahvaa yksityisten vyöhykkeitten saussuriittiutumista, mutta on
niissä kuitenkin todettu anortiittipitoisuuden vaihtelua eri vyöhykkeissä,
maksimi- ja minimiarvot 24-35 %. Ne sisältävät myös uraliittiutuneen
pyrokseenin jätteitä sekä biotiittia ja epidoottia . Mikrokliini ja kvartsi
ovat näissäkin kivilajeissa viimeksi kiteytyneitä . Nämä emäksiset reuna-
muunnokset muistuttavat suuresti Kaakamon gabrodioriitteja .

Alatornion Mustassakummussa, ns . Lautamaan tien varressa, noin 3 km
Petäjämaasta pohjoiseen, on todettu Petäjämaan-Kantojärven massiivin
kontakti ympäristön kivilajeihin . Siellä graniitin emäksisemmät reuna-
muunnokset lävistävät suprakrustisen muodostuman kivilajeja ja graniitti
lävistää sekä näitä emäksisempiä reunamuunnoksia että suprakrustisia
kivilajeja. Samoin on laita Nosanjärvestä noin 15 km länsiluoteeseen .
Näistä massiiveista peräisin olevia juonia tavataan runsaasti ympäristön
kivilajeja leikkaavina. Kokoomukseltaan nämä juonet (kuva 42) vaihtelevat
graniittisesta gabromaisiin, mutta niitä luonnehtii aina samat, tyypilliset
mineraalit: sarjamaisesti vyöhykkeinen plagioklaasi, usein vyöhykkeinen,
vaihtelevassa määrässä uraliittiutunut pyrokseeni sekä mikrokliini j a kvartsi .
Rakenteeltaan nämä juonien kivilajit ovat hienorakeisia, usein porfyyrisiä
kauniisti omamuotoisine plagioklaasirakeineen . Esimerkiksi 0 .9 km Nosan-
j ärven lounaispuolella on kerroksellista, karbonaattipitoista kvartsiittia
lävistävänä plagioklaasiporfyyrijuoni, jossa plagioklaasi on täysin kirkasta



ja kauniisti sarjamaisesti vyöhykkeistä anortiittipitoisuuden vaihdellessa
65-22 % . Tämä juoni on aiheuttanut osittain karsireaktiota sivukivessä .
Petrografisen luonteensa ja samanlaisen suhtautumisensa perusteella ympä-
ristön kivilajeihin näyttävät nämä edelläkuvatut gabrot, dioriitit ja grano-
dioriitit kuuluvan yhteen j a muodostavan differentiaatiosarj an, jota on

nimitetty Haaparannan sarjaksi (Ödman ym. 1949, A. Mikkola 1949,
Härme 1949) . Tähän sarjaan kuuluu myös Kukkolan asemalta noin 2.5 km
pohjoiseen, rautatien varressa esiintyvä vähäinen dioriitti (kuva 43) sekä
Kukkolan asemalta noin 5 km itään, Liakkajoen varressa esiintyvä pieni
gabro. Samoin siihen kuulunee Lautiosaaressa, voimalaitospadon etelä-
puolella muutamassa paljastumassa esiintyvä hienorakeinen emäksinen
kivilaji, jossa on runsaasti biotiittia ja mikrokliinia .

GRANIITIT .

Peräpohjan alueen kaakkoispuolella esiintyy laaja Pudasjärven graniitti-
alue (kts . siv . 124), joka ulottuu aina Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
liuskealueisiin saakka . Peräpohjan alueeseen rajoittuvalta osaltaan tämä
graniitti vaihtelee kokoomukseltaan huomattavasti . Pääosaltaan se on
vaalea, värin vaihdellessa harmaasta punaiseen . Vaikka väri ei kokoomukseen
nähden ole määräävä, niin on harmaa tyyppi kuitenkin usein plagioklaasi-
rikas (oligoklaasia) ja kalipitoisina mineraaleina esiintyy biotiittia sekä
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Kuva 43. Dioriitti . Kukkolan asemalta noin 2 .5 km
N. Karunki. Suur. 20 x . Nik + .



vähäisessä määrässä serisiittiä . Kvartsi on kirkasta, mahdollisesti osittain
uudestikiteytynyttä . Lisäaineksina esiintyy epidoottia ja apatiittia . Punai-
nen tyyppi on usein mikrokliinirikas, mutta sisältää lisäksi vähän plagioklaa-
sia (albiitti-oligoklaasia), kvartsia, biotiittia, epidoottia, serisiittiä ja apa-
tiittia . Näiden kahden graniittityypin välillä esiintyy vaihtelua kaikissa
asteissa niin tiheästi, ettei sitä tämän mittakaavan kartalla ole voitu saada
esille . Yleensä on tämä graniitti huomattavasti deformoitunut, joskin
paikallisesti tavataan eri tyypeissä säilyneitäkin osia . Kokonaisuutena
katsoen sitä on pidettävä alkuperäiseltä kokoomukseltaan granodioriittisena
tai oligoklaasigraniittisena kivilajina, joka sitten on vaihtelevassa määrässä
graniittiutunut, niin että siinä tavataan puhtaasti mikrokliinigraniitti-
siakin osia .

Tällä graniittialueella esiintyy useita paljastumia ja paljastumajaksoja
sarvivälkegabroa sekä vaihtelevassa määrässä amfiboliittiutuneita vihreä-
kiviä, joita kumpiakin graniittijuonet lävistävät . Nämä emäksiset paljas-
tumat esiintyvät sulkeumamaisesti ja yleensä niissä liuskeisuus ja venymä
jossain määrin poikkeavat ympäristön graniitin suuntauksesta . Varsinkin
näiden emäksisten paljastumien lähellä, mutta myös muuallakin, tavataan
näistä kivilajeista fragmentteja graniitissa, joskus aivan breksiana .

Vihreäkivi esiintyy joissakin suuremmissa paljastumissa epidootti-
amfiboliittifasiekseen kuuluvana, kun sensijaan breksiana ja fragmentteina
se edustaa amfiboliittifasiesta . Sulkeumissa oleva gabro on yleensä tummaa,

osaksi uudestikiteytynyttä . Ylä- ja Ala-
Penikkain itäpuolella on graniitissa frag-
menttej a, jotka ovat pelkkää biotiittia, klo-
riittia ja joskus serpentiiniä . Lisäksi niissä
on kvartsia suonimaisesti .

Graniitissa olevat emäksiset fragmentit
ovat yleensä vahvasti tektonisoituneita
ja graniittiutuneita . Graniittiutumisen eri
asteita esiintyy runsaasti . Viimeisenä
näkyvänä vaiheena fragmenttien graniitti-
utumisesta ovat biotiittirikkaat kohdat
»haamumaisina» jäännöksinä graniitissa .
Graniittiutumisen kanssa samanaikaisesti
tapahtunut tektoninen liikunto on venyt-
tänyt fragmentit usein pitkiksi, biotiittirik-
kaiksi juoviksi, joka, jos fragmentteja
alkuaan on ollut tiheässä, antaa kivelle jos-
kus aivan suonigneissimäisen asun (kuva
44). Kiilleliusketta ei tässä migmatiitti-
graniitissa esiinny sulkeumina Simojoen
länsipuolella .

Kuva 44. Mikrokliinigraniitin breksioimaa
ja osittain granitisoimaa amfiboliittia .
Rantakalliot n. 5 km Kemin kaupungista

SE .



Emäksisiä fragmentteja lävistävänä ja graniittiuttavana esiintyy taval-
lisimmin mikrokliinigraniitti, mutta joskus myös plagioklaasirikas tyyppi .
Graniittiutumisessa ei plagioklaasi useinkaan ole muodostanut porfyroblas-
teja, kuten mikrokliini yleisesti on tehnyt . Emäksisen kivilajin gra-
niittiutuessa muuttuu sen plagioklaasi albiittirikkaammaksi, albiitti-oligo-
klaasiksi, samalla kuin sarvivälke biotiittiutuu. Tavallisesti esiintyy täl-
laisen ilmiön yhteydessä myös epidoottia pieninä kasaumina tai suonimai-

sina erkaumina . Vaikkakin tällä graniitilla Simojoen länsipuolella on
ilmeinen porfyyrinen luonne, niin näyttäisivät kuitenkin varsinaiset porfyyri-
graniittiset osat olevan juuri sellaisissa kohdissa, joissa graniittiutuminen
on ollut voimakkainta (kuva 45) .

Kaikissa tapauksissa ei emäksisen kivilajin graniittiutumisessa sarvi-
välke ole biotiittiutunut, vaan paikallisesti saattaa todeta myös sellaisen
ilmiön, että graniittiutuneen kivilajin tummat ainekset ovat kerääntyneet
mikrokliinigraniitissa karkeiksi, joskus aina 1 sm :n läpimittaisiksi haja-
rakeiksi. Biotiittia ei tällaisissa kohdissa yleensä esiinny tai ainakin sitä
on varsin vähän, plagioklaasi sensijaan on albiittiutunutta .

Graniitin ja kvartsiitin kontakti on nähtävissä Juokuassa, Kemistä
noin 15 km koilliseen . Kontaktivyöhyke on voimakkaasti tektonisoitunut .
Graniitissa on kvartsiittia fragmentteina ja ainakin mikrokliinigraniittiset
juonet lävistävät kvartsiittia. Kontaktivyöhykkeessä esiintyy myös vihreä-
kiveä ja anortosiittista gabroa sulkeumamurskaleina . Mitään merkkejä
ei ole voitu todeta, että kvartsiitilla olisi siellä pohjamuodostuma graniittia
vasten .

Kuva 45. Asteittainen graniittiutuminen. Mikrokliinigraniitissa
olevaan gabrosulkeumaan (tumma osa) on syntynyt mikrokliini-
porfyroblasteja ja myös kvartsin määrä on lisääntynyt . Tämä
graniittiutuminen kasvaa kuvan vasempaan alakulmaan päin,
jossa kivilaji on porfyyristä mikrokliinigraniittia . Maksniemi, Simo.
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Migmatiittigraniitin kontakti anortosiitti-serpentiinisarjan kivilajeihin
yleensä on peitossa . Ala-Penikan etelälaidalla ja Ylä-Penikan itäreunassa
on kuitenkin todettu ohuitten mikrokliinigraniittijuonien lävistävän näitä
emäksisiä kivilajeja . Kirakkavaaran pohjoispuolella on myös metadiabaasi-
vihreäkivessä todettu lävistäviä mikrokliinigraniitin juonia .

Alatorniolla, Liakkajoen suistossa, esiintyy porfyyristä mikrokliini-
graniittia, jossa tavataan fragmentteina ja graniittiutuneina jäännöksinä
ympäröivää Haaparannan sarjan gabroa . Mikrokliinigraniittiset juonet
lävistävät ja granitisoivat gabroa monessa kohdassa Kaakamon ja Tornion
välillä. Ala-Raumon kansakoulun luona saattaa todeta, miten graniittinen
aines on tunkeutunut liuskeisuuspintoja myöten ja mikrokliini muodostanut
porfyroblasteja . Tarkasteltaessa tällaista kiveä kohtisuoraan liuskeisuutta
vastaan olevassa leikkauksessa, näyttää se paljaalla silmällä vahvasti
liuskeiselta porfyyrigraniitilta, jossa on biotiittirikkaampia juovia . Kun
kivi lohkeaa näitä biotiittirikkaita pintoja pitkin, niin näyttää se näillä
pinnoilla biotiittirikkaalta liuskeelta, jossa on joitakin karkeita mikrokliini-
hajarakeita . Alatornion Kivirannalla, Törmän talon luona esiintyy toinen
pienempi porfyyrigraniittinen intruusio gabrossa . Nämä Haaparannan-
sarjan gabroa lävistävät mikrokliinigraniittiset intruusiot ovat täysin
rinnastettavissa edelläkuvattuun, Peräpohjan muodostumien kaakkois-
puolisen graniittialueen mikrokliinigraniittiin ja samanlaisia ovat myös
näiden aiheuttamat graniittiutumisilmiöt .

Noin 1 km Viantien asemalta pohjoiseen tavataan migmatiittisessa
graniitissa ryhmä lävistäviä, emäksisiä juonia . Ne rajoittuvat graniittiin
jyrkästi ja ovat reunoiltaan huomattavasti hienorakeisempia kuin keskeltä .
Nämä juonet ovat täysin tektonisoitumattomia ja leikkaavat graniitin
liuskeisuutta . Juonikivilaji sisältää plagioklaasia, amfibolia ja tita-
niittia sekä ilmeniittiä, jossa on leukokseenimuodostusta . Plagioklaasi on
saussuriittista ja alkuperältään ilmeisesti uraliittinen amfiboli on osittain
muuttunut biotiitiksi . Analyysi 11, taul . XIV, osoittaa tämän juonikivilajin
kemiallista kokoomusta .

POHJOIS-POHJANMAAN LIUSKEALUE .

Karttalehden liuskealueista on Pohjois-Pohjanmaan (= Utajärven-
Kiimingin) liuskealue kirjallisuudessa vähiten käsitelty, sitä on kuvaillut
ainoastaan E . Mäkinen (1916) . Hänenkin esityksensä rajoittuu pääasiassa
Ylikiimingin pitäjän pohjoisosassa sijaitsevan Kalliomaan konglomeraatin
kuvaamiseen .

Pohjois-Pohjanmaan liuskealue sijaitsee suureksi osaksi Oulujoen poh-
joispuolella . Sen kaakkoisosa Utajärvellä on Kajaanin karttalehden



alueella . Luoteessa sen kivilajeista on havaintoja aina meren rannikolla,
Haukiputaalla saakka. Koska liuskealue pääosiltaan on niukkapaljastu-
maista tasaista seutua, on sen tutkiminen ollut vaikeata .

Muodostumassa voidaan erottaa seuraavat pääkivilajit : stauroliittikiille-
liuske, konglomeraatit, arkoosit, arkoosigneissit ja kiillekvartsiitit, fylliitit ja
dolomiitit sekä joukko emäksisiä kivilajeja . Seuraavassa kivilajien kuvai-
lussa ei seurata ikäjärjestystä, vaan kivilajit kuvataan järjestyksessä
koillisrajalta alkaen .

STAUROLIITTIKIILLELIUSKE .
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Stauroliittikiilleliuske esiintyy liuskevyöhykkeen NE-rajalla, Ylikiimin-
gin pitäjän itäosassa graniittialuetta vastaan. Parhaiten ja laajimmin
paljastuneena on kivilaji Nuoritta- ja Kiiminginjokien välisellä alueella,
Vuorimaan ja Lavajärven maastoissa. Näistä edellinen alue sijaitsee
Korpisenojan pohjoispuolella ja jälkimmäinen sen eteläpuolella . Kivilaji ei
ole kokoomukseltaan mitenkään homogeeninen, vaan biotiitin ohella pää-
mineraalina esiintyvän stauroliitin sijalla saattaa olla kordieriittia tai
andalusiittia, lisäksi on välityyppejä, joissa nämä mineraalit esiintyvät
yhdessäkin. Liuskeisuus on kaikkialla erittäin selvä ja yleensä saman-
suuntainen harvemmin havaittavan kerroksellisuuden kanssa . Vuorimaalla
on kuitenkin todettavissa poikittaisliuskeisuutta, liuskeisuus- ja kerrok-
sellisuustasot muodostavat keskenään 35°-70 ° suuruisen kulman. Lius-
keisuuden kulkusuunta on Nuorittajoen pohjoispuolella NW ja kaade
poikkeuksellisesti miltei pystyyn NE, muualla reunamilla on kaade lounaa-
seen . Sekä Vuorimaalla että Lavajärven S-puoleisella Kalliomaalla on
todettavissa vähäinen synkliini . Venymä ja akseli ovat 45°-60° etelään,
joku hajahavainto aina 80° kaateisena . Muista havainnoista poikkeaa
kuitenkin Nuorittajoen N-puolisen paljastuman venymä ESE, 45° .

Lavajärven paljastumille ominaista on stauroliittikiilleliuskeessa sen
»kiharainen» kulku. Syynä tähän on sen runsas granaattipitoisuus. Täällä
on myöskin havaittavissa kiilleliuskekerrosten lomassa kvartsiittisia väli-
kerroksia, jotka ovat voimakkaasti uudelleenkiteytyneitä . Tämän ohella
on kivessä yleisesti kvartsia poimuisina juonina, suonina sekä riekaleina .
Selvimmin kerrosvaihtelu on havaittavissa Lavajärvestä n. 200 m etelään,
missä kuitenkaan ei kerrosten stauroliittipitoisuudessa ole vaihteluita,
vaan ainoastaan kvartsipitoisuudessa. Tämä näkyy kivessä värivaihteluina .
Täältä lounaaseen käy kivi granaattirikkaammaksi, jolloin myös kerrosten
lomassa on kvartsisuonia . Mikroskooppisesti todetaan, että kivilaji on
täysin uudelleenkiteytynyt. Pienirakeinen kvartsi ei osoita mitään merkkejä
aaltomaiseen sammumiseen, sen rajat ovat melkoisen säännölliset ja suorat,
vanhoista rajoista näkyy pigmenttihiukkasten muodostamia ääriviivoja .
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Stauroliitti esiintyy suurina, ristikaksosia muodostavina porfyroblasteina,
joiden reunat ovat varsin epäsäännölliset . Sulkeumina on mineraalissa
kvartsia, oksiidimalmia, andalusiittia, biotiittia ja apatiittia, vieläpä gra-
naattiakin. Andalusiitti esiintyy pieninä neulasina, jotka joskus ovat suun-
tautuneitakin. Granaatin (punervaa almandiinia) kidemuodot ovat erittäin
hyvin kehittyneet, eikä siinä ole havaittavissa muita sulkeumia kuin muu-
tama malmirae. Kordieriitti muodostaa suurehkoja 2 sm:n läpimittaisia
pähkinänmuotoisia yksilöitä, jotka erottuvat mikroskooppisesti selvästi
muista mineraaleista . Kordieriitti sisältää sulkeumina kvartsia, biotlittia
j a andalusiittia .

Korpisenojan N-puolella, etenkin Vuorimaalla, on kivilajin kerrosten
kokoomusvaihtelu runsaampaa kuin etelämpänä . Täällä on mm . kordieriitin
esiintyminen silmiinpistävän runsasta . Mineraali erottuu kallion pinnassa
ympäristöään hieman syvemmälle rapautuneina kohtina . Alueen paljas-
tumissa on havaittavissa kaikkiaan seuraavat eri tyypit : 1 . andalusiitti-
stauroliittikiilleliuske, samanlaisena kvartsijuonia sisältävänä kuin Lava-
järvelläkin, 2. kordieriitti-kiilleliuske, ja 3 . granaattirikas kiilleliuske . Eräässä
kerroksessa on andalusiittipitoisessa liuskeessa muuttuneita kordieriitti-
j äännöksiä .

Stauroliittikiilleliusketta rajoittavista kivilajeista saatujen havaintojen
perusteella on ilmeistä, että liuskeen alue kapenee luodetta kohti . Nuoritta-
joen pohjoispuoleisissa paljastumissa on havaittavissa migmatiittisia piir-
teitä. Siellä on liuskeisuuden suuntaisena punertavia, apliittisia kvartsi-
maasälpäjuonia, kuten graniittialueen migmatiiteissakin .

KONGLOMERAATIT .

Liuskealueella on tavattu kaikkiaan viisi erillistä konglomeraatti-
muodostumaa, jotka sijaitsevat pääasiassa alueen itä- ja kaakkoisosissa :
Utajärvellä, Ylikiimingin E-osassa Kalliomaalla, edellisen NW-puolella
Nuorittajoella sekä Kiiminginjoessa Taskukosken ja Mieskosken välillä
hieman kirkonkylästä ylöspäin . Nämä konglomeraatit poikkeavat siksi
suuresti toisistaan, että ne kuvataan seuraavassa kukin erikseen .

U t a j ä r v e n k o n g 1 o m e r a a t t i esiintyy karttalehden etelä-
rajalla muutamassa paljastumassa . Parhaiten kivilaji on näkyvissä Uta-
järven ampumaradan maastossa, kirkolta n . 2 km pohjoiseen . Kivilaji
esiintyy täällä laajoina, laakeina kallioina . Mukulat ovat yleensä särmik-
käitä sekä hyvin vähän venyneitä ja kooltaan enintään 10 sm läpimittaisia .
Niiden aineksena on apliittigraniittia, harmaata biotiittigraniittia, pegma-
tiittia, gneissiä, tummaa liusketta, kvartsiittia sekä kvartsia . Graniitti-
mukuloista pääosa on vaaleanpunervia, keskikarkeita sekä miltei apliittisia .
Päämineraaleina ovat kvartsi, plagioklaasi (oligoklaasia) ja mikrokliini,
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lisäksi hieman biotiittia . Edellisten lisäksi on muuttumistuloksina serisiittiä,
epidoottia ja kalsiittia. Graniitissa on migmatiittisia piirteitä, minkä täh-
den se muistuttaa suuresti Kajaanin karttalehden puolella esiintyvää Vaalan
graniittia. Kvartsiittimukuloista on osa siniharmaata ja lasimaista, osa taas
biotiittipitoista kiillekvartsiittia .

Konglomeraatin iskos on karkeusasteeltaan varsin vaihtelevaa, kvartsi-,
plagioklaasi- ja mikrokliinirakeet ovat osittain vielä säilyttäneet särmikkään
muotonsa . Kuten edelläolevasta ilmenee ei iskoksen ja graniittimukuloiden
mineraalikokoomuksessa ole mitään huomattavaa eroa .

Missään ei konglomeraatin yhteydessä ole havaittu virtakerroksellisuutta
eikä kerroksellisuus muutenkaan ole erityisemmän selvää, vaan se ilmenee
ainoastaan kiven mukulatiheyden vaihteluina, jolloin esiintyy myös täysin
mukulattomiakin kerroksia . Mukuloiden pituussuunta on yleensä sama
kuin kerroksellisuudenkin suunta, vaikkakaan mukulat eivät ole sanotta-
vammin liuskeutuneita. Liuskeisuuden kaade ampumaradan paljastumissa
on erittäin loiva SE, mutta jo idempänä Utajärven itäpuolella se on 60 °SE .
Soijinkallioissa lähellä konglomeraatin itäreunaa on havaittavissa kerros-
vaihtelua mukuloiden koon ja esiintymistiheyden suhteen . Täällä on
todettavissa kiveä WE-suunnassa lävistävä pegmatiittijuoni . Muodostuman
pohjoisosassa, Sanginjärven koillisrannalla, aivan veden rajassa sijaitsevassa
paljastumassa on kivilajin konglomeraattiluonne hyvin epäselvä, varsinaisia
mukuloita ei ole näkyvissä. Niinpä onkin kivilaji pikemmin vaaleanhar-
maata kvartsiittimaista arkoosia, joka on voimakkaasti uudelleenkiteyty-
nyttä. Kivessä on kuitenkin vielä siellä täällä muita suurempia, pyöristy-
neitä kvartsirakeita .

Ylivuoton K a 11 i o m a a n konglomeraatti sijaitsee Nuoritan konglo-
meraatin jatkeella ja on joka puolelta stauroliittikiilleliuskeen ympäröimä .
Tämä muodostuma on n. 10 km pitkä ja 2 km leveä ja varsin hyvin paljas-
tunut. Jo lähellä Kiiminginjokea, muutama sata metriä Ranta-ahon
talosta pohjoiseen on pari paljastumaa, joiden harmaassa tai hieman puner-
vassa, melkein kvartsiittisen lasimaisessa perusmassassa on pieniä 2-3 sm
läpimittaisia kvartsiittisia mukuloita . Pohjoisempana esiintyy lisäksi myös
liuskemukuloita .

Parhaiten on konglomeraatti kuitenkin paljastunut laajahkossa Kivi-
maan ja Kalliomaan kalliorykelmässä . Kivimaassa ovat apliittiset mukulat
vallalla, mutta siirryttäessä idemmäs kohti Kalliomaata tulee mukaan yhä
enemmän liuske- ja kvartsiittimukuloita . Tultaessa Huosioissuon koillis-
reunalle käy kivilaji selvään kerrokselliseksi, jolloin noin 12 m leveällä
alueella vaaleat ja tummat liuskekerrokset vaihtelevat 0 .3-1 m vahvuisten
konglomeraattikerrosten kanssa . Kerroksellisuuden ja liuskeisuuden kulku
on N 35°W, kaade 80 °E . Kohta tämän paljastuman itäpuolella konglome-
raatti jatkuu pääasiassa kvartsiittimukulaisena . Itäreunalla stauroliitti-
kiilleliusketta vasten on konglomeraatin kaade eräässä kohdassa 80 °E, siis



liuskeen alle, mutta muissa kohdissa, samoin kuin stauroliittiliuskeessakin,
on kaade länteen, mikä puolestaan viittaisi siihen, että konglomeraatti
sijaitsisi liuskeen päällä .

Konglomeraatissa on edellä esitetyn lisäksi tavattu joitakin mukuloita
emäksistä kivilajia sekä eräässä vähäisessä paljastumassa aivan Kivimaan

länsilaidassa kolme mukulaa hal-
kaisijaltaan n . 30 sm, jotka itse
myös ovat konglomeraattia (kuva
46). Konglomeraattisten muku-
loitten mukulat ovat graniittisia
j a iskos on harmahtavaa karkeah-
koa arkoosia . Pääkonglomeraa-
tin iskos on kiilleliuskemaista,
hieman arkoosi-iskosta hieno-
rakeisempaa biotiittigneissiä . Mu-
kuloita lääivstävät 1 sm :n levyi-
set apliittiset suonet .

Graniittipalloissa on erotetta-
vissa kaksi tyyppiä : punerva

kalirikas, heikosti suuntautunut apliitti sekä harmahtava migmatiitti-
graniitti .

Eräässä Kivimaalla tavatussa, noin 3 m 3 suuruisessa konglomeraatti-
irtolohkareessa on edellä esitettyjen kivilajien lisäksi mukuloina myös
stauroliittikiilleliusketta .

Vaikkakaan edellä kuvatussa Ylivuoton konglomeraatissa ei ole selvää
kerroksellisuutta havaittavissa muualla kuin Huosioissuon paljastumassa,
niin on mukuloiden jakautumisen suhteen havaittavissa suurta vaihtelua .
Onpa Kivimaan ja Kalliomaan välillä mukulattomia kohtia, jolloin kivilaji
punervana j a tasarakeisena muistuttaa hyvin erehdyttävästi graniittia .
Kivimaan ja Kalliomaan välillä on kerrosten lomassa 20-30 m leveä
amfiboliittinen juoni .

N u o r i t t a- ja K o r p i s e n j o k i e n välisessä maastossa esiintyvä
konglomeraatti rajoittuu pohjoisosissaan itälaidalla graniittiin sekä etelä-
osissaan stauroliittikiilleliuskeeseen, joihin kumpaankin nähden kontaktit
kuitenkin ovat irtaimien maalajien peitossa . Paljastuneena kivilaji esiintyy
jokien rantamilla sekä H a u t a m a a 1 1 a, joka on noin 400 m Korpisen-
joen N-puolella suon reunassa, samannimisestä talosta Nuoritalle johtavan
polun W-puolella . Konglomeraatin mukulat ovat täällä yleensä harvassa .
Mukulain koko, pyöristyneisyys ja kivilaji vaihtelevat suuresti . Suurimmat
ovat kooltaan 30 X 18 sm ja juuri nämä ovat myös muodoltaan särmikkäitä.
Mukulat ovat kvartsiittia, kiilleliusketta j a graniittia . Kvartsiitti on veden-
harmaata j a lasimaista . Kiilleliuske esiintyy täysin särmikkäinä kappaleina,
se muistuttaa suuresti metamorfoosiasteeltaan stauroliittikiilleliusketta,

Kuva 46. Konglomeraattimukula konglomeraatissa .
Kivimaa, Ylikiiminki .



sisältäen biotiitin lisäksi myös muskoviittia . Stauroliittia ei sitä vastoin ole
tavattu yhtään kidettä . Graniitteja on todettavissa kahta lajia, punervaa
kaligraniittia- sekä migmatiittista, heikosti punervaa graniittia, joka on
täysin koillisreunalla esiintyvän graniitin kaltaista . Iskos on harmaata,
karkeahkoa ja täysin klataista arkoosia .

Nuorittajoen I s o s s a K a 11 i o k o s k e s s a, poikki joen ulottuvassa
paljastumassa on konglomeraatissa edellä esitettyjen kivilajien lisäksi myös
fylliittimäisiä kvartsirikkaita mukuloita . Konglomeraatissa on täällä ha-
vaittavissa aivan heikkoa kerrosvaihtelua . Iskos muistuttaa jo enemmän
kuin Hautamaalla Saarelan saaren arkooseja . Edellisen kaltaista konglome-
raattia on vielä Isolavittakoskessa sekä Kiiminginjoen Uumakoskessa .

Iskoksen mineraalikokoomus on seuraava : kvartsi, plagioklaasi, mikro-
kliini, biotiitti ja epidootti (klinozoisiittia) sekä muutama rae oksiidimalmia .
Kvartsi ja maasälvät esiintyvät muita mineraaleja karkeampina . Kvartsissa
ei ole aaltosammumista. Oligoklaasinen piagioklaasi on särmikästä, täysin
uudestikiteytymätöntä ja vain heikosti serisiittiytynyttä kuten mikrokliini-
kin. Biotiittisuomut esiintyvät rikkaruohomaisesti päämineraalien välien
täytteenä. Epidoottia on kivessä varsin vähän .

Edellisistä kokonaan poikkeava on K i i m i n g i n konglomeraatti,
jota on tavattu useassa, koskessa sijaitsevassa paljastumassa . Konglome-
raatin mukulat ovat pieniä ja ne ovat pääasiassa lasimaista kvartsia . Iskos
on kiillekvartsiittia. Takkukoskessa kivilaji vaihettuu vähitellen vihertä-
väksi, kloriittipitoiseksi kvartsiitiksi . Mieskoskessa tämä vaihettuminen sitä-
vastoin on jyrkkä . Tälle Kiimingin konglomeraatille ominaista on sen
mukuloiden harvalukuisuus sekä sen läheinen liittyminen ympäristönsä
kvartsiittiin, joka on lasimaista värin vaihdellessa harmaasta heikosti
punertavaan .

Liuskevyöhykkeen pohjoisosassa, Iijokea vasten, on lähinnä graniittia
arkoosinen kivilaji, joka on parhaiten paljastuneena Yli-Iin kirkonkylän
kohdalla, Saarelan saaressa sekä hiukan kaakkoon Poikamartimo-ojan
pohjassa. Muualla, kuten Raasakan koskessa listä noin 6 km lijokea ylös-
päin sekä Nuorittajoen eteläpuolella Ylikiimingin pitäjässä, on vain muutama
yksinäinen paljastuma . Vaikkakin kivilajin ja samalla myös koko liuske-
vyöhykkeen raja graniittia vasten koillisessa sijaitsee melkoisen kaukana
Iijoesta, niin on kuitenkin todennäköistä, että tässä paljastumia vailla
olevassa välimaastossa on myös liuskejätteitä, koska vielä Kipinän lossin
luona Sarviahossa on kvartsiittinen paljastuma samoinkuin joen pohjois-
puolella Kipinän kansakoulun kohdallakin .

Poikamartimo-ojan paljastumissa on kerroksellisuus erittäin selvää,
arkoosikerrosten lomassa on fylliittikerroksia . Täällä on kerroksista todet-
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ARKOOSIT .
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tavissa, että muodostuman pohja on koilliseen, joten arkoosi edustanee
vyöhykkeen tässä osassa liuskemuodostuman pohjaa graniittia vasten .

Laajimmalla esiintyvää kivilajityyppiä edustaa Poikamartimo-ojan
arkoosi, joka on puhtaimmillaan harmaata, keskirakeista, jokseenkin tasa-
rakeista, sisältäen plagioklaasia, biotiittia ja hieman kvartsia .

Saarelan saaren paljastumissa on arkoosi kaikkein homogeenisinta .
Kivessä ei näy kerroksellisuutta, joskin kivilajin karkeus vaihtelee melkoi-
sesti. Saaren luoteisrannalla kivilaji muistuttaa hyvin erehdyttävästi har-
maata graniittia . Kaikkialla täällä on kivilajissa plagioklaasi voimakkaasti
serisiittiytynyttä, vähäinen kvartsimäärä on täysin uudelleenkiteytynyttä ja
ruskehtavaa biotiittia on niukalti . Granuloituminen on varsin vähäistä .
Iskostavana aineksena esiintyvät serisiittisuomut sekä paikoitellen vähäi-
semmässä määrässä kvartsi. Konglomeraattimuodostusta on arkoosivyöhyk-
keessä tavattu ainoastaan Iijoen varressa, Martimo-ojan suussa, jossa
fylliitin rajalla on pieniä peukalonpään kokoisia mukuloita iskoksen ollessa
paikoin fylliittiä paikoin arkoosia .

Poikamartimo-ojan paljastumissa ei arkoosi esiinny yhtä tasalaatuisena
kuin Saarelan saaressa, vaan siellä on todettavissa kerroksellisuuteen
liittyvää karkeusasteen j a mineraalikokoomuksen vaihtelua . Voidaanpa
todeta suorastaan arkoosin vaihettumista fylliitiksi . Kivilaji on yleis-
väriltään täälläkin tummanharmaata, mutta hienorakeisempaa kuin Saarelan
saaressa .

Hieman varsinaisen arkoosialueen ulkopuolella, fylliitin pohjoisrajalla,
Iijoen Raasakan kohdalla, pistää fylliitin alta arkoosi esiin, mutta kivilaji
ei täällä esiinny täysin puhtaana, vaan on siihen sekaantunut runsaan-
laisesti amfibolinsekaista fylliittiä . Edellisen lisäksi on arkoosin raja alla
olevaa graniittiakin vasten vaikeasti määrättävissä, sillä siellä arkoosin
karkeimmat muunnokset muistuttavat suuresti graniittia, ei edes mineraali-
rakeiden muodoissa ole todettavissa esim . särmikkyyden suhteen suurempaa
eroa. On nimittäin huomattava, että graniittikin on voimakkaasti ruhjeista,
joten sen mineraalit ovat teräväsärmäisiä .

ARKOOSIGNEISSIT JA KIILLEKVARTSIITIT .

Arkoosigneissi- ja kiillekvartsiittimuodostuma, joka käsittää liuske-
vyöhykkeen lounaisen raja-alueen, esiintyy vain hyvin harvoin maan
pintaan tulevina paljastumina . Niinpä muodostuma onkin suureksi osaksi
määritelty lohkareiston ja tektonisten havaintojen perusteella . Kivilajin
raja fylliittiä vasten ei ole mitenkään jyrkkä, kuten fylliittien yhteydessä
on selostettu, vaan tapahtuu kivilajien vaihtuminen toisikseen asteittain,
kiillepitoisen arkoosigneissin tullessa kerrosvaihtelussa vallitsevaksi . Etelä-



rajalla, graniittia vasten, on graniitin lävistävä vaikutus todettavissa vielä
melkoisen kaukana sedimenttimuodostuman sisällä, kuten Muhoksen ja
Ylikiimingin pitäjien rajalla Seluskan maastossa . Lähempänä graniitin
rajaa käy kvartsiitti suorastaan suonigneissimäiseksi .

Kiillekvartsiitti on tummanharmaata ja karkeusasteeltaan vaihtelevaa .
Kivessä esiintyvä selvä suuntaus ilmenee sekä biotiitissa että kvartsin
hilasuuntauksessa, joka näkyy mikroskoopissa tarkastellessa useampien
kvartsirakeiden yhtäaikaisena sammumisena . Kerroksellisuutta on kivi-
lajissa todettavissa myös sen lounaisrajalla, kuten Oulujoella Viitajylhän
talon eteläpuolella . Täällä biotiitti on tummahkon ruskeata sisältäen
sulkeumina pleokroisten kehien ympäröimää apatiittia . Biotiitti on suuntau-
tunut selvästi kerroksellisuuden mukaisesti . Kvartsi on uudelleenkiteytynyt
ehyin rajapinnoin ja sisältää vain hieman pigmenttisiä sulkeumia . Maasälvät
puuttuvat tarkoin tästä tyypistä . Muhoksella on taas kiillekvartsiitissa
karkeahko särmikäs plagioklaasi voitolla, siis kiven arkoosinen muunnos,
jossa plagioklaasi on hyvin säilynyttä, vain pigmentin samentamaa eikä
serisiittiytymistä ole nimeksikään .

Kiillekvartsiitteihin on luettava myöskin Juopulinj ärven rannalla esiin-
tyvä (kuva 47), klastisen rakenteensa säilyttänyt kivilaji . Kvartsi on
täällä 1 mm suuruisina rakeina, joita hienompi kvartsimassa ja biotiitti-
suomut iskostavat yhteen . Mitään merkkejä liikunnoista ei mikroskooppi-
sesti voi havaita .

Kuva 47 . Arkoosikvartsiitti . Juopulinjärvi, Väänänen,
Ylikiiminki . Suur. 15 x . Nik + .



116

FYLLIITIT .

Liuskevyöhykkeen keskustassa sijaitsevat fylliitit ovat, kuten arkoosien
yhteydessä esitetyistä Poikamartimo-ojan havainnoista ilmenee, sijoittuneet
arkoosin päälle . Täällä voitiin myöskin todeta, että raja arkoosin ja fylliitin
välillä ei ole mitenkään jyrkkä, vaan tapahtuu vaihettuminen vähitellen,
fylliittiosan päästessä kerrosvuorottelussa voitolle .

Fylliitti ei edusta mitenkään yhtenäistä tyyppiä, vaan on siinä havaitta-
vissa suuriakin vaihteluita, varsinkin mineraalikokoomuksessa . Tämä onkin
varsin luonnollista, koska kivilaji esiintyy laajahkolla alueella . Näistä
tyypeistä huomattavimpia ovat : kerroksellinen arkoosinsekainen fylliitti,
grauvakkamainen fylliitti ja hiilifylliitti. Kivilaji on huonosti kulutusta
kestäneenä näkyvissä vain siellä täällä sijaitsevissa paljastumissa ja pal-
j astumaryhmissä .

Puhtaimmillaan on fylliitti mustaa, tiivistä j a hiilipitoista sisältäen
liuskepinnoillaan kiisua niin, että kivi rapautuu helposti ruosteenväriseksi
ja osittain kellertäväksi . Rapautuminen on niin voimakasta, että tuoreen
näytteen saaminen on vaikeata, kuten esim . lähellä Kiimingin kirkonkylää,
Jäälinjärven pohjoisrannalla, maantien varrella olevan hiekkakuopan poh-
jalla sijaitsevassa paljastumassa .

Yleensä, kuten mm. Haukiputaalla, fylliitti on kuitenkin ehyempää ja
heikommin rapautunutta . Haukiputaan Martinniemellä kivilaji esiintyy
vihreäliuskeen kanssa. On kuitenkin huomattava, että täällä ei ole todettu
mitään intiimiä kivilajien vuorottelua, vaan eri kerrosten väliset rajat ovat
jyrkät . Fylliitti on jokseenkin hiilivapaata ja sisältää runsaanlaisesti
särmikästä kvartsia, jonka vuoksi kivilaji muistuttaa melkoisesti etelämpänä
sijaitsevia kiillekvartsiitteja . Nähtävästi fylliitin vaihettuminen kiille-
kvartsiitiksi on samalla lailla vähittäistä, kuten arkoosin vaihettuminen
fylliitiksi . Kivilajin kerroksellisuus on selvää ja ilmenee se parhaiten
kerrosten kiillepitoisuuden sekä myös kvartsirakeiden koon vaihteluissa .
Kiven pienirakeisessa massassa näkyy muita suurempia biotiittisuomuja
ja kvartsi on säilyttänyt särmikkään muotonsa, joten metamorfoosiaste
on alhainen, vaikkakaan mitään uudelleenkiteytymistä hidastavia tekijöitä
ei ole havaittavissa . Eräässä irtolohkareessa tavattu fylliitti sisältää run-
saasti karbonaattia porfyroblasteina . Vielä kalsiitin kiteytymisen jälkeen
syntyneisiin rakoihin on , kiteytynyt juonikvartsia, joka kulkee poikki
kalkkikiteidenkin .

Iin asemalta 6 =km etelään on radan kummallakin puolella fylliittinen
kallio, jossa kivilaji on tiivistä, paljain silmin katsottuna melkoisen homo-
geenista liusketta . Mikroskooppisesti ilmenee kuitenkin vaaleampia ja
tummempia kerroksia, joiden karkeusasteessa ei ole huomattavaa eroa .
Kivessä on havaittavissa kerroksellisuutta noin 25° kulmassa leikkaavaa
liuskeisuutta (kuva 48) .



Haukiputaan pitäjän pohjoisosassa, Onkamojärven ympäristössä, on
fylliitti hyvin ohutkerroksista ja selvään liuskeista . Paljastumia on täällä
useita, joissa liuskeisuus vaihtelee N 40 °W-N 60°E, kaade 65°SW-80°NW.
Kyseessä on Raasakan arkoosin päällä sijaitseva kerros . Fylliitissä on
kerroksellisuuden poikki kulkevia rakoja, jotka ovat täyttyneet biotiitti-

valtaisella, hieman kvartsia sisältävällä aineksella . Yleensä on kivi tumman-
harmaata, hyvin hienorakeista ja hiilipitoista . Kiille on osaksi hieno-
suomuista kloriittia. Ainoastaan rakojen täytekiille on kookkaampaa, mikä
johtunee siitä, että siellä hiili ei ole ollut estämässä mineraalin kiteytymistä
j a kasvua . Eräässä preparaatissa on myöskin nähtävissä kapeita hiili-
juovia. Tässä on biotiitti normaalia suurikiteisempää sekä puhtaan rus-
keata, kvartsi on myös karkeampaa kuin yleensä tällä alueella . Tässä kiven
uudelleenkiteytymisessä on liikunnoilla oma osuutensa, sillä kivessä on
todettavissa mikrosiirroksia sekä eräänlaista mikropoimutusta . Kiven
liuskettumisen voimakkuudesta johtuu, että se lohkeaa helposti ohuiksi
liuskoiksi .

Onkamon ja Kaitajärvien välillä on muutama paljastuma, joiden kivi-
laji on liuskeista, maasälpähajarakeita sisältävää fylliittimäistä kiveä .
Mikroskooppisessa tarkastelussa osoittautuu kivi erittäin kalsiittipitoiseksi .
Osa biotiittikasaumista muodostaa amfibolin pseudomorfooseja, joissa on
havaittavissa selvät amfibolin pintamuodot, prismapintoja ja poikki-
leikkauksia . Itse biotiitti on tummanruskeata . Kalsiitti muodostaa suureh-
koja kaksostuneita yksilöitä . Edellisten lisäksi on perusmassassa hieno-
jakoista serisiittiä ja plagioklaasia .

Kuva 48 . Kaksi toisistaan poikkeavaa transverssi-
liuskeisuussuuntaa leikkaa kuvassa vaakasuoran, tum-
memman rajan osoittamaa kerroksellisuutta fylliitissä .
Iin asemalta 6 km etelään. Suur. 13 x . Nik . 11 .
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Lähellä arkoosin rajaa sijaitsevan Poikamartimo-ojan fylliitin mineraali-
kokoomus on seuraava : karkeissa kerroksissa on kiille jokseenkin järjesty-
mätöntä ruskeata biotiittia, muu aines aivan pienirakeisena uudelleen-
kiteytynyttä kvartsia . Pienirakeisissa kerroksissa on kiille vihertävää,
mutta niin pienisuomuista, että mineraalin tarkka optinen määrääminen
on mahdotonta . Täälläkin on massan joukossa pieniä kvartsirakeita .
Fylliitti on kokonaisuudessaan tumman pigmentin samentamaa j a on
pigmenttiä runsaimmin hienorakeisemmissa kerroksissa .

Kerrosten väliset rajat eivät ole läheskään suoraviivaisen säännölliset,
vaan on eri kerroksissa kuoppia, joissa on joko hienompaa tai karkeampaa
ainesta kuin itse varsinaisen kerroksen aines on. Etenkin hienommissa
kerroksissa on havaittavissa heikkoa suuntausta, mikä muodostaa 83°
suuruisen kulman kerrosten kanssa. Kyseessä saattaisi olla heikko poikittais-
liuskeisuus, joka liikuntojen heikkouden tähden ei ole jaksanut muodostua
karkeammissa kerroksissa havaittavaan määrään .

Fylliitissä on myös täysin arkoosisia välikerroksia, joissa kiilteen osuus
on aivan mitätön. Kvartsi on monin paikoin kertynyt fylliitissä esiintyviin
rakoihin muodostaen siinä suonia ja sulkeumia .

Palvanlehdon emäksisessä muodostumassa on myöskin fylliittisiä väli-
kerroksia, joissa varsinkin biotiitin kiteytyminen on ennättänyt pitkälle .
Kiveä voisi kutsua suorastaan kiilleliuskeeksi . Kuitenkin on biotiitin
lomassa runsaasti serisiittimassaa, joka ei ole karkeammaksi kiteytynyttä .
Biotiitin väri vaihtelee vihertävästä ruskeaan ja kvartsi sekä plagioklaasi
ovat säilyneet uudestikiteytymättöminä . Monin paikoin on liuske dolo-
miittirikasta . Vähäistä karsiutumista on todettavissa kiven kontakti-
vyöhykkeessä amfiboliittia vasten . Kerroksellisuus on useimmissa kohdin
erittäin selvä .

Edellä esitettyjen esiintymien lisäksi on fylliittiä runsaasti Utajärven
konglomeraatin itäpuolella . Sitä lävistää usein punainen, massamainen
graniitti .

DOLOMIITIT .

Kalkkikiviesiintymiä on liuskealueelta löydetty erittäin vähän, vaikka-
kin lohkareiston perusteella on pidettävä todennäköisenä, että niitä on
runsaammin kuin mitä karttakuvasta on nähtävissä . Kuten oheisesta
analyysistä (taul. XV) on todettavissa on kalkkikivi täällä dolomiittista .
Ainoa merkittävämpi paljastumissa todettu esiintymä sijaitsee Kiimingin-
joen pohjoispuolella Hattulan talon kohdalla Kiimingin pitäjässä. Edellisen
lisäksi on lohkareiden perusteella määriteltävissä esiintymä Ylikiimingin
Vepsänjärven lounaispuolella, amfiboliitin pohjoisrajalla . Esiintymän pituus
on noin 2 km sekä leveys keskimäärin 200 m . Tämän lisäksi on kalkkikiveä



Taulukko X V . Analyysejä Pohjois-Pohjanmaan liuskealueen dolomiiteista .

1 2

Si0 2	 4.34 6.67
Ti0 2	 0.00
A1 20 3	 0.85 0.53
Fe 20 3	 0.00
FeO	 0.29 4.27
MnO	 0.02
Mg0	 20.95 13. s i
CaO	 30.44 29.21
Na20	 1 0.13K 20
P20 5	 jälk .
C	 0.24
H20	 142.96 44.07C0 2	

100 .22 1 98.56

1. Dolomiitti. Ylikiiminki, Vepsänjärvi, Nokelan talosta 500 m E . Anal . M. Tavela .
2 . Dolomiitti . Kiiminki, Koskelankoski Kiiminginjoessa . Anal. E. Lundmark (E. Mäkinen

1916) .
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vaisuus kuitenkin on tektonisten havaintojen perusteella ilmeinen . Tällä
liuskealueen pohjoisreunalla on havaittavissa ruhjeisuus- ja myloniitti-
ilmiöitä pitkin Iijoen rantaseutuja aina Kipinään saakka . Valitettavasti
on alue jokirantoja lukuunottamatta miltei kalliotonta, joten sen rakentee-
seen ja kokoomukseen pääsee tutustumaan vain harvoissa paikoissa .

Yli-Iin muodostumalla on ilmeinen pinnallinen luonne . Tästä todistuk-
sena on Kierikinkoskessa, 6 km Yli-Iin itäpuolella tavattu kaunis pillow-
laava sekä todennäköisesti edellistä syvemmällä jähmettyneet, kylläkin
voimakkaasti muuttuneet amfiboliittiset paljastumat .

Pohjoisin paljastuma on löytynyt 6 km Iijoen pohjoispuolelta, Viita-
suonkankaalta . Täällä on kivilaji tiivistä, aivan kapeiden kvartsijuonien
pirstomaa . Rapautumispinnalla on vähäisiä, mahdollisesti karbonaatin
rapautuessa syntyneitä kuoppia, vaikkakaan karbonaattia ei ohuthieissä
näy. Kivilaji on liuskeutunut liikunnoissa siten, että siinä voidaan todeta,
kylläkin epäselvänä, mutta yhtäpitävänä muiden havaintojen kanssa,
myöskin venymä . Mikroskooppisesti havaitsee kivessä miltei yksinomaan
vihreätä sarvivälkettä, jossa on kvartsisulkeumia . Kvartsi esiintyy pieni-
rakeisena massana hajallaan kautta koko näytteen . Lisäksi on kivessä
kloriittia sekä oksiidimalmirakeita, samoin tasaisesti jakautuneena . Akses-
soorisena mineraalina on kivessä ainoastaan hieman apatiittia . Plagioklaasia
ei kivessä ole varmuudella voitu todeta . Kivi on muuttunut metamorfoo-
sissa niin täydellisesti, että mitään jälkiä alkuperäisistä mineraaleista ja
rakenteesta ei voida todeta . Mikäli kivessä on ollut plagioklaasia on siitä
anortiittinen osa saattanut kulua sarvivälkkeen muodostumiseen . Tällöin
pitäisi luonnollisesti albiittisen osan olla vielä jäljellä ja onkin hyvin mah-
dollista, että osa massasta onkin albiittista maasälpää . Koska mineraalissa
ei kaksostusta ole todettavissa on happaman plagioklaasin erottaminen
kvartsista varsin vaikeata .

Etelämpänä sijaitsevissa paljastumissa on kivilaji kalsiittipitoinen ja
amfibolin blastoporfyyrinen luonne yhä selvempi . Kvartsin ja plagioklaasin
määrät eivät muutu ollenkaan, sitävastoin oksidimalmia on ehkä entistäkin
runsaammin.

Lähestyttäessä pillow-esiintymää muuttuu kivilaji hienorakeisemmaksi
ja uudelleenkiteytymisaste vähenee . Kivilaji on kuitenkin edelleen liuskeista
ja lisäksi kerroksellista . Tummat amfibolirikkaat kerrokset vuorottelevat
vaaleampien kvartsi-plagioklaasikerrosten kanssa . Kalsiitti muodostaa epä-
määräisiä pahkumaisia erkaumia. Näissä rantapaljastumissa on runsaasti
rapautumiskuoppia, jotka ovat syntyneet kalsiitin rapautuessa . Tummien
mineraalien joukossa esiintyy täällä myös hieman biotiittia, mikä seikka
osoittaa kemiallisen kokoomuksen jossain määrin vaihtelevan .

Keskellä Iijokea Kierikinkoskessa on kallio, jonka länsipäässä on nähtä-
vissä erittäin kaunista pillow-laavarakennetta (kuva 49) . Kivilaji on tässä
jokseenkin samanlaista tiivistä kuin ympäristössäkin, ainoastaan epidoot-



tiutuminen on silmiinpistävän runsasta, kalsiittia on sitävastoin hyvin
vähän . Plagioklaasi on heikosti omamuotoista, jota ilmiötä ei voi havaita
muodostuman muita kivilajeja mikroskoopissa tarkasteltaessa . Paljain
silmin sitävastoin vaikuttaa kivilajin rakenne miltei kaikkialla ofiittiselta,
hajaantumis- ja uudelleenkiteytymisprosessit ovat muualta hävittäneet

nämä piirteet . Jo epidoottiutuminen, kloriittiutuminen sekä myöskin
kvartsin muodostuminen ovat osoituksena tässä pillow-laavassa tapahtu-
neista mineraalikokoomuksen muutoksista . Mitään merkkejä liikuntojen
vaikutuksesta ei paljastumassa ole todettavissa . Kuten kuvastakin näkyy
ovat tyynyt melkoisen pyöreitä sekä hyvin alkuperäisen muotonsa säi-
lyttäneitä .

Tarkasteltaessa edellä esitettyä muodostumaa kokonaisuutena on todet-
tava sen läheinen liittyminen Pohjois-Pohjanmaan liuskealueen muodostu-
miin. Sehän sijaitsee alueen pohjoisrajalla rajoittuen välittömästi arkoo-
seihin . Muodostuman kivilajin mineraalikokoomus ja rakenne ovat aivan
samanlaisia kuin esimerkiksi Palvansuon alueella sekä Martimo-ojan ranta-
milla. Näille kaikille esiintymille on ominaista melkoisen runsas karbonaatti-
pitoisuus, onpa seassa suorastaan dolomiittejakin . Myös pitkin Iijoen
vartta ylöspäin on todettavissa tällaisia kalkkiamfiboliitteja .

Muodostuman ulkopuolella arkoosin sisässä on Jurvakaisen kohdalla
useita tuffimaisia välikerroksia, joista paksuin on näkyvissä n . 30 metrin
leveydeltä . Välikerroksen karkeusaste pienenee kerrosrajaa lähestyttäessä,
jolloin samalla, kivi käy selvästi liuskeiseksi . Tuffissa on havaittavissa
ainoastaan mikrokerroksellisuutta, joka ilmenee ohuiden biotiittivaltaisten
ja vaaleiden kloriittipitoisten kerrosten vaihteluna . Kautta koko kiven
on pieniä liistakemaisia karbonaattikasaumia . Kokonaisuudessaan on kivi
tiivistä ja heikosti uudelleenkiteytynyttä . Siinä on tavattu seuraavat
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Kuva 49. Pillow-laavaa. Noin 1/25 luonn. kokoa . Kierikin-
kosken saari, Yli-Ii .
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mineraalit : biotiitti, kalsiitti, kloriitti ja kvartsi sekä hyvin vähän plagio-
klaasia .

Iijoen varrella, sen rantavyöhykkeessä, on joukko paljastumia . Ne
kuuluvat tektonisesti voimakkaaseen liikuntovyöhykkeeseen, jossa on
suorastaan myloniittisiakin kohtia . Näissä paljastumissa on joitakin ka-
peita, miltei suonimaisilta vaikuttavia emäksisiä juovia, jotka jo maastossa
eroavat Yli-Iin emäksisistä kivilajeista . Täältä puuttuvat syvät rapautumis-
kuopat kokonaan. Kiven luonne muuttuu samalla syväkivimäisemmäksi,
lähinnä hienorakeista dioriittista gabroa tai diabaasia muistuttavaksi .
Nämä muodostumat ovat iältään lähigraniittej a vanhempia, sillä pitkin
koko liuskealueen pohjoisrajaa runsaana esiintyvä kaligraniitti lävistää ja
granitisoi niiden kivilajeja. Tästä huolimatta kivilajit ovat heikosti liuskeu-
tuneita. Kivien amfiboli on sulkeumarikasta, sisältäen pääasiassa kvartsia
sekä vähän apatiittia ja titaniittia . Vyöhykkeisen plagioklaasin sisäosa on
voimakkaammin serisiittiytynyt kuin ulkokehä, serisiittiytymisaste muuttuu
samassa suhteessa kuin mineraalin kokoomuskin . Epidoottiutuminen on
kivessä hyvin vähäistä . Voimakkaimmassa myloniittivyöhykkeessä Iijoen
EW-suuntaisella osalla, Kipinän kylän kohdalla, on emäksinen kivilaji
menettänyt kokonaan alkuperäiset piirteensä .

Vulkaanisia kivilajeja tavataan arkoosin ja fylliitin rajavyöhykkeessä
Martimo-ojan maastossa useissa paljastumissa, jotka muodostavat n . 16 km
pituisen yhtenäisen linssin . Kivilajin karkeusasteessa ja kokoomuksessa on
havaittavissa suurehkoja vaihteluita . Luonteeltaan on kivilaji täällä,
aivan kuten Kierikissäkin, osaksi vulkaanista tuffia osaksi laavaa, mutta
on myöskin karkeahkoa, hieman syvemmällä jähmettynyttä tavaraa .
Muodostuma sijaitsee arkoosin liuskeisuuden ja kerroksellisuuden suuntai-
sena. Tonttikankaan länsipuolisessa laajassa paljastumaryhmässä, pienoisen
suon reunassa on kivilaji erittäin tiivistä ja selvimmin vulkaanista tuhkaa
edustavaa . Kivessä on jokseenkin teräväsärmäisiä, hyvin plagioklaasi-
rikkaita, ehkä heitteleitä edustavia murskaleita . Itse perusmassan muodos-
tavat kloriittisuomut sekä plagioklaasirakeet, joiden kokoomusta on vaikea
tarkemmin määritellä mineraalien pienirakeisuuden tähden . Heitteleet
ovat plagioklaasivaltaisia, vain joitain kloriittisuomuja siellä täällä valta-
mineraalin lomassa . Kivessä on runsaanlaisesti kiisurakeita . Samassa
kalliossa on siellä täällä miaroliittisia onteloita, joissa on kalsiittia ja viher-
tävää sälömäistä mineraalia sekä kvartsikiteitä .

Muodostuman eteläisimmässä päässä on kivilaji karkearakeisempaa ja
vaikuttaa suorastaan syväkiveltä . Mikroskooppisesti ilmenee kuitenkin,
että uudelleenkiteytymistä on tapahtunut . Amfiboli esiintyy seulamaisena
sulkien sisäänsä pienen pieniä plagioklaasikiteitä . Amfiboli on sälöistä ja
voimakkaasti kahtaistaitteista, plagioklaasissa on havaittavissa omamuotoi-
suutta . Kivilajia voitaneen pitää hypabyssisenä . Verrattaessa edellä-
kuvattua esiintymää Yli-Iin emäksisiin kivilajeihin on todettava, että
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täällä on karbonaattipitoisuus huomattavasti vähäisempi ja kivilajin vul-
kaaninen luonne on ilmeisempi sekä yhtenäisempi .

Muuten miltei kalliottomalla Iijoen alajuoksulla on Raasakan talon
kohdalla ryhmä paljastumia, jotka sijaitsevat osaksi joessa ja osaksi joen
rannalla. Koska kyseessä on liuskemuodostuman reunan graniittia vasten
sijaitsevat kohdat, on täällä havaittavissa melkoista vaihtelua kivilajin
kokoomuksessa. Liikunnot ovat lisäksi sekoittaneet kivilajien alkuperäistä
luonnetta siinä määrin, että on jokseenkin mahdotonta eräissä tapauksissa
ratkaista, onko kyseessä suprakrustinen arkoosi vaiko pohjaan kuuluva
myloniittinen breksia . Paljastumissa on todettavissa myös emäksistä
vihreäkiveä .

Vihreäkivi on voimakkaasti liuskeutunutta ja kauttaaltaan melkoisen
karkeakiteistä. Itäisimmissä osissaan on kivilaji tummanvihreätä ja vain
hieman plagioklaasia sisältävää . Lännempänä kivilaji vaalenee vähitellen
ja vaihtuu gneissimäiseksi . Siinä vaaleat mineraalit muodostavat murtu-
neiden porfyroblastien kaltaisia, hieman venyneitä silmäkkeitä . Saman-
tapaista amflboliitin vaihettumista sarvivälkegneissiksi on todettavissa
myös muissa seudun paljastumissa . Muodostumassa on nähtävissä myös
graniittia, joka näyttää lävistävän emäksisiä kivilajeja, mutta kyseessä
saattaa olla myös tektoninen ilmiö . Ikänsä puolesta kuulunee tämäkin
muodostuma samaan vulkaanisia rakenteita omaavaan sarjaan kuin muutkin
liuskealueen emäksiset esiintymät .

Haukiputaan vihreäkivet muodostavat Palvansuon alueen ohella liuske .
alueen tarkimmin tutkitut esiintymät . Tämä johtuu siitä, että sieltä on
tavattu malmiaiheita, jolloin siellä on suoritettu detaljitutkimuksia . Hauki-
putaalla esiintyy vihreäkivi kahtena rannikolta kaakkoon työntyvänä
kärkenä, joiden välissä on fylliittiä . Täälläkin vihreäkiven kokoomus vaih-
telee suuresti . Päämineraaleina ovat yleensä kloriitti tai sarvivälke yhdessä
plagioklaasin kanssa, lisäksi on karbonaattia vaihtelevassa määrässä .
Lisämineraalina on apatiittia . Vaikka pääosa näistä vihreäkivistä on
pitkälle uudelleenkiteytynyttä vulkaanista ainesta, on myös joitakin pal-
jastumia, joissa kivilajilla on erittäin selvä ofiittinen rakenne . Plagioklaasi-
kiteet ovat kuitenkin saussuriittiutuneet aivan sameiksi, niin että vain
albiittinen osa on säilynyt . Alkuperäisiä tummia mineraaleja ei ole jäljellä,
kloriittiutuminen on ollut erittäin voimakasta, entisen sarvivälkkeen lohko-
raot näkyvät oksidimalmihiukkasriveinä . Kivi on ilmeisesti ollut alun-
perin diabaasi .

Nämä Haukiputaan Martinniemen kivilajit eivät poikkea paljoakaan
seuraavina kuvattavista Palvansuon kivistä . Ne kuuluvat ilmeisesti samaan
vulkaaniseen vaiheeseen . Kivilajeissa on tuffiittisten kerrosten lomassa
myös kalsiitti- ja kvartsikasaumia sekä diabaasijuonia . Vulkaaninen
toiminta on ollut erityisen vilkasta ja moninaista .
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Paljastumakartassa on Kiimingin kirkonkylän itäpuolella harvinaisen
paljastumarikas alue . Lisäksi ovat malminetsinnöissä suoritettujen kai-
rausten tulokset auttaneet alueen geologisen karttakuvan laatimisessa .
Tähän Palvansuon muodostumaan kuuluu useita amfiboliittisia kerroksia,
joiden välissä on fylliittiä, kvartsiittia ja konglomeraattia sekä ohuita
kalkkikivikerroksia .

Karbonaattikerrosten yhteydessä on runsaasti karrettumista, jolloin on
syntynyt pääasiassa sädekiveä . Tähän karrettumiseen liittyy myöskin lä-
heisesti kuparihohdemuodostusta, josta kuitenkaan ei ole tavattu käyttö-
kelpoista rikastumaa .

Muodostuman tyypillisimmät paljastumat sijaitsevat Juuansydänmaalla
sijaitsevalla Juotensuonpalolla, jossa kiven vulkaaninen luonne esiintyy
selvänä. Kivilajissa on kerrosvaihtelua . Karsimineraalina on syntynyt
vaaleanvihreätä tremoliittia, joka muodostaa suorastaan »aurinkoja».
Tremoliitin kokoomus vaihtellee (2Va keskimäärin 74°) . Paikoitellen on
kivessä kvartsierkaumia, joista lähtee hienoja kvartsisuonia . Amfiboliitti
on pienirakeista, mutta on siinä myös hyvin kiteytynyttä karkeahkoa
sarvivälkettä (cAy noin 11°-21°, 2Va = 84°-72°) . Plagioklaasi on hyvin
kiteytynyttä ja kaksostunutta oligoklaasia, jossa on runsaasti pieniä epi-
doottij yväsiä .

PUDASJÄRVEN GRANIITTIALUE .

Karttalehden kolme liuskemuodostumaa, Peräpohj an, Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun, rajoittavat laajan ja yhtenäisen Pohjanlahteen saakka
ulottuvan migmaattisen graniittialueen, jota seuraavassa kutsutaan Oi-
järven alueeksi . Sen geologian selvittämistä vaikeuttavat laajat, paljastu-
mia vailla olevat alueet . Tästä huolimatta on voitu todeta, että täällä on
migmatiittisessa graniitissa lukuisasti pienempiä liuske-esiintymiä, kuten
kvartsiittia, kiilleliusketta ja tuffiittia sekä lisäksi diabaasia ja gabroa .
Tehtyjen havaintojen perusteella on pidettävä todennäköisenä, että migma-
tiittialueella on enemmän kivilajivaihtelua kuin mitä paljastumien puutteen
vuoksi kivilajikartalla on voitu esittää .

SYVAKIVILAJIT .
GRANIITIT .

Tämän alueen graniitit ovat luonteeltaan siinä määrin migmatiittisia,
että yleensä ei ole mahdollista erottaa erillisiä, alueellisesti rajoitettavia,
puhtaita graniittityyppejä . Esimerkkinä tällaisista voidaan kuitenkin
mainita Latva-Penämön graniitti Ranuan ja Posion pitäjien rajalla, Jalon-
saaren graniitti Siuruan joen lähistöllä Yli-Iin pitäjässä sekä Kuivaniemen
ja Ranuan pitäjien rajaseudulla sijaitseva Selkämaan graniitti .



L a t v a - P e n ä m ö n graniitti työntyy Rovaniemen kartta-
lehden alueelta kielekkeenmuotoisena suonigneissin ja Mäntyjärven itä-
puolitse pohjois-eteläsuuntaisena kulkevan kiilleliuskeen väliin ulottuen
aina Rytingin seuduille saakka. Graniitin länsiraja noudattaa jo Ryti-
järven kohdalla maastomuodoissakin ilmenevää siirrosrajaa .

Simojärveltä Mäntyjärvelle johtavaa polkua kulkiessa, herättävät
huomiota Latva-Penämönj ärven rannassa kohoavat kalliot . Täällä on
graniitti voimakkaasti suuntautunutta ja täysin puhdasta, vailla migma-
tiittisia piirteitä. Vaikkakaan tämä kivilajin ehkä eniten huomiota herättävä
muunnos ei edusta sen yleisintä tyyppiä, on maastossa todettavissä kuinka
tämä asteettain vaihettuu toisiksi massamaisemmiksi, lähellä kiilleliusketta
suorastaan pegmatiittisiksi muunnoksiksi. Koska kivilaji on ainakin osit-
tain migmatisoinut vanhempia kivilajeja, on luonnollista, että myös sen
kemiallisessa kokoomuksessa on havaittavissa suuriakin eroja, kuten oheiset
toisiaan läheltä otetuista näytteistä tehdyt analyysit (anal . 1 ja 2, taul . XVI)
osoittavat . Pääasiallisena graniittiutuneena kivenä on ollut kiilleliuske .
Sen jätteinä on siellä täällä kiilleliuskesuikaleita, joista on louhittu uuni-
kiveä paikalliseen käyttöön . Liuskeisen graniitin mineraalikokoomus on
täysin normaali, kvartsi aaltomaisesti sammuvaa ja liuskeisuustasossa
litistynyttä, plagioklaasi on oligoklaasia ja myös venynyttä, biotiitti on
ruskehtavan pleokroista sekä suuntautunutta, lisämineraaleina on apa-
tiittia ja zirkonia sekä joku epidoottirae . Kaliköyhästä tyypistä (kuva 50)
puuttuu mikrokliini kokonaan. Kalirikkaassa tyypistä (kuva 51) sitä-
vastoin anastaa mikrokliini valtamineraalin paikan. Mikrokliinissa on
pertiittiä sekä hieman kvartsisulkeumia. Plagioklaasissa on todettavissa
myrmekiittiä .

Kuva 50. Oligoklaasivaltainen graniitti . Latva-Penämö,
Ranua. Suur. 12 x . Nik . + .



Taulukko XVI . Analyysejä Pudasjärven alueen graniiteista (Lokka 1950) . Normit ja Nigglin arvot .

1
Moi.
luku 2

MOI.

	

MOI.
luku

	

3

	

luku

	

4 MOI .
luku 5

Moi .
luku

Si0 2	 75.02 12 439 73.26 12 149 69.46 11 519 75.26 12 479 72 .63 12 051
Ti0 2	 0.18 22 0.30 37 0.12 14 0.16 19 0 .18 22
A1 20 3	 14.74 1442 13 .82 1353 17.70 1753 14.os 1378 14 .68 1437
Fe20 3	 0.63 40 1 .16 73 0.56 35 0.53 33 0 .48 30
FeO	 0.52 73 0.61 85 0.22 31 0.64 90 1 .01 140
MnO	 0.00 - 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0 .02 3
MgO	 0.46 114 0 .61 151 0.12 30 0.41 101 0 .31 76
CaO	 1.24 221 1 .29 230 5.38 958 1 .01 180 1 .56 278
Na20	 5.96 961 3.19 515 4.92 793 2.96 478 3 .98 642
K20	 0.97 103 5 .os 539 0.64 68 5.08 539 4 .48 475
P205	 0.09 6 0.07 5 0.13 9 0 .07 5 0 .07 5
H20 +	 0.33 0 .41 0.46 0.16 0 .53
H20-	 0.02 0.05 0.02 0 .04 0.04

100.16 99.86 99.74 100 .41 99.97



1 . Oligoklaasigraniitti . Ranua. Latva-Penämönjärven itäpuoli. Anal . M. Tavela .
2 . Liuskeinen, apliittinen graniitti . Ranua . Latva-Penämönjärven itäpuoli. Anal . H . B. Wiik .
3 . Apliittinen graniitti . Ranua. Papinpalo. Anal. V. V. Leppänen.
4 . Graniitti . Pudasjärvi. Hongikonkangas Kivarinjärven pohjoispuolella . Anal. H. B . Wiik .
5 . Graniitti . Ranua. Laivaojan suu, Ranuanjärvi . Anal . V. Leppänen.
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S i u r u a n g r a n i i t t i . Siuruanjoen Jalokosken Baarissa sekä joen
rantamilla on suuri joukko kallioita, joiden graniitti on apliittista, väriltään
punervaa ja jokseenkin massamaista . Täällä kivessä voi todeta migma-
tiittisuuteen viittaavia haamumaisia jäännöksiä, jotka selvenevät muualla
joen varrella, kuten esim . Rantalan talon kohdalla olevissa paljastumissa .
Siellä kivi käy suorastaan suonigneissimäiseksi . Onkin hyvin todennäköistä,
että tämän graniitin migmatisoiva vaikutus ulottuu Iijoen varsilla aina
Kipinän myloniittivyöhykkeelle saakka, missä tavatut pegmatiittipaljas-
tumat muistuttavat suuresti Jalonsaaren kiveä .

Huolimatta kiven punervasta väristä on sen päämineraalina oligoklaasi-
nen plagioklaasi . Muina mineraaleina on mikrokliinia, kvartsia, biotiittia,
epidoottia, oksiidimalmia, titaniittia ja ortiittia . Biotiitti esiintyy kivessä
hajallaan pieninä kasaumina . Erityisesti kivelle tunnusomaisia ovat aina
3 sm:kin läpimittaiset punakehäiset laikut, joiden keskustassa on jokseenkin
aina pieni, jo paljain silmin eroitettava suorakaiteenmuotoinen ortiittikide .
Juuri tämä lieneekin radioaktiivisella säteilyllään aiheuttanut laikkujen
syntymisen . Mikroskooppisessa tutkimuksessa ilmenee, että ortiitti on
hajaantunut ja on sillä seuralaisinaan runsaasti epidoottia, biotiittia ja
malmia. Jalonsaaren paljastumissa lävistää kiveä n . 30 metrin levyinen
diabaasijuoni suunnassa N70 °W.

S e 1 k ä m a a n g r a n i i t t i . Selkämaalla, Kuivaniemen ja Ranuan
pitäjien rajalla olevissa paljastumissa on hyvin apliittista graniittia, jossa
ei voi havaita migmatiittisia piirteitä . Kalliot ovat hyvin laakeita j a kivi
lohkeilee niissä pinnansuuntaisina laaj ahkoina laattoina . Mineraalikokoomus
on aivan normaali : mikrokliinia, plagioklaasia, kvartsia, jokin biotiittirae
sekä aivan vähän oksidimalmia .

Kuva 51 . Mikrokliinirikas graniitti. Latva-Penämö, Ranua .
Suur. 12 x . Nik. + .



Alueen migmatiittigraniitti on läntisellä rannikko-
alueella sekä Penämön graniittia vasten paikoin suorastaan suonigneissi-
mäistä. Kivilajin migmatiittisuus kasvaa kuitenkin nopeasti alueen keskus-
taa kohti, jolloin siellä täällä voi tavata melkein puhtaan graniittisia pikku-

palj astumia . Granitisoiva aines on yleensä punervaa, pääasiassa pieni-
rakeista ja hyvin apliittista . Kalimaasälpä on usein pertiittistä, kvartsi
aaltomaisesti sammuvaa, monesti granuloitunutta, oligoklaasissa on myrme-
kiittiä, biotiitti on heikosti vihertävää . Lisämineraaleina on apatiittia j a
zirkonia . Granodioriittisissa muunnoksissa tulee plagioklaasi päämineraa-
liksi j a kalimaasälpä saattaa puuttua miltei kokonaan . Mitään tarkkaa
rajaa graniittisen j a granodioriittisen aineksen välillä ei voi määrätä, siinä
määrin ovat nämä eri muunnokset sekaantuneet toisiinsa . Graniittiutu-
neena aineksena on kiilleliusketta, kvartsiittia ja amfiboliittia sekä ranni-
kolla myöskin granodioriittista gneissigraniittia .

Selvimpänä gneissigraniitti näkyy Ylä-Olhavan kylässä, Maunulan talo-
ryhmään johtavan tien varrella, aivan Olhavanjoen rannassa . Täällä mig-
matiittisen graniittiaineksen pirstoma harmaa oligoklaasigraniitti on voimak-
kaasti suuntautunutta . Liuskeisuus kiemurtelee siinä mutkitellen yleissuun-
tana N40°E, 45 °SE. Akselisuunnissa on havaittavissa myös vaihteluita .

Erilaisista graniittityypeistä on tehty analyysit 3, 4 ja 5, taul . XVI .

RANUAN DIORIITIT .

Rovaniemen karttalehden puolelta työntyy Oulun karttalehden alueelle
Ranuan kirkonkylän kautta emäksisempien syväkivilajien alue, jossa
ilmenee melkoisia kokoomusvaihteluita . Hackman (1914) pitää sitä iältään
prekalevisiin dioriitti-gabroihin kuuluvana. Edelleen Hackmanin mukaan
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Kuva 52. Katkenneita ja vääntyneitä amfiboliitti-
fragmentteja graniitissa . Tallukkavaara. Kellonkylä,

Pudasjärvi .
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kuuluvat nämä emäksiset kivilajit suoranaisesti samaan differentiaatio-
sarjaan kuin lännempänä sijaitsevat oligoklaasigraniitit . Yhteistä Ranuan
muodostuman eri kivilajeille on niiden selvä liuskettuneisuus sekä alenevan
lämpötilan suuntainen metamorfoosi .

Muodostuman happamimpana differentiaattina on Kivijärven kaakkois-
puolella olevalla Takkukankaalla granodioriitti, joka sisältää oligoklaasin
ja kvartsin ohella hieman mikrokliinia ja biotiittia. Tämä vaaleanharmaan
keskirakeisen kivilajin plagioklaasi on granuloitunutta .

Kvartsidioriittisia kohtia on muodostumassa kahdessakin kohden, em.
granodioriitista noin 1 km pohjoiseen sekä toinen muodostuman itäreunalla,
Kuopusjärven asutusalueen tien varrella. Täällä on kivilaji erittäin voimak-
kaasti granuloitunutta . Kvartsimäärä on kivessä vähäisempi kuin grano-
dioriitissa j a tummien mineraalien osuus on kasvanut. Amfibolia on kivessä
runsaammin kuin biotiittia . Plagioklaasi on edelleen oligoklaasia, kohta-
laisesti saussuriittiutunutta. Kivijärven kvartsidioriitti on edellistä happa-
mampaa. Tummista mineraaleista on biotiitti vallitsevana .

Muodostuman pääosa on edellistä hieman emäksisempää, keskikarkeata,
harmahtavaa dioriittia . Kivilajissa on heikosti porfyyrisiä piirteitä, pla-
gioklaasihajarakeet ovat kuitenkin granuloituneet .

Edellistä emäksisempi differentiaatti, dioriitti sekin, sijaitsee muodos-
tuman etelä- ja itäosissa . Siellä ei granuloitumista voi sanottavammin
havaita. Mineraalikokoomus on edellisistä poikkeava siten, että amfibolin
määrä on suurempi. Kvartsia on hyvin vähän, samoin biotiittia . Lisä-
mineraalina on apatiittia runsaanlaisesti . Rakenteeltaan on kivi hypidio-
morfinen, plagioklaasi on omamuotoista ja kauniisti kaksostunutta .

Muodostuman lounaisosassa, Honkipetäjikössä on lohkareisto sekä pal-
jastumakin amfibolirikasta kiveä . Plagioklaasi on hyvin voimakkaasti
epidoottiutunutta, toisena sekundäärisenä mineraalina on runsaasti klo-
riittia. Voimakkaasti liuskettunut vihertävä kivi tuntuu käsissäkin liuk-
kaalta. Se on paikoin miltei kloriittiliusketta .

Kivijärven granodioriittia lävistää Repokankaalla miltei pelkän amfi-
bolin muodostama juoni, joka on reunoiltaan liuskettunut ja tiivis . Noin
2.5 metriä leveän juonen kontakti sivukiveen on jyrkkä .

GABROT JA PERIDOTIITIT .

Pudasjärvellä, Jongunjärven eteläpuolella, lähellä Ylikiimingin rajaa
on Petäjävaaralla hyvin amfibolivaltaista gabrokivilajia . Esiintymästä on
vaaran eteläreunalla vain kaksi paljastumaa . Näistä toinen on kuitenkin
pääasiassa pegmatiittia, kontakti on näkymättömissä, joten ei voi todeta
onko pegmatiitti gabroa lävistävää. Gabron karkeusaste kasvaa pegma-
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tiitista poispäin . Kivilaji on liuskeista, venymä on S 20°E, 35° jyrketen
etelämpänä 50°:en. Päärakoilusuunta on N 85°W.

Mineraalikokoomukseltaan on kivilaji erittäin amfibolivaltainen, hieessä
on noin 95 % amfibolia. Muina mineraaleina on plagioklaasia sekä amfibo-
lissa sulkeumina kvartsia . Lisäksi on etenkin pegmatiitin lähettyvillä
epidoottia. Lähellä pegmatiitin kontaktia on amfibolissa epähomogeeni-
suutta, värittömiä laikkuja . Amfiboli ei ole kontaktivyöhykkeessä myös
yhtä omamuotoinen kuin kiven karkeakiteisissä muunnoksissa . Jotkut
amfiboliyksilöt ovat miltei kokonaan epidoottiutuneet . Myös titaniittia
esiintyy. Karkeampi, esiintymän pääosaa edustava kivilaji sisältää vähem-
män muuttumistuloksia. Kasaumina esiintyvän titaniitin määrä on lisään-
tynyt. Amfiboli on uudelleenkiteytynyttä, mikä ilmenee mm . siten, että
suuremmassa amfibolirakeessa on paikoitellen sulkeumana edellistä pa-
remmin kiteytynyt amfibolikide . Plagioklaasi on hienoisen hematiitin
samentamaa, usein voimakkaasti epidoottiutunutta oligoklaasia . Seri-
siittiytyminen on aivan vähäistä, heikosti mineraalia samentavaa . Malmi-
mineraalina on ilmeniittiä, jonka reunamissa ja raoissa on epidoottia .

Kuivaniemen pitäjässä, noin 500 metriä Iin rajalta on pari lähekkäin
olevaa paljastumaa, joiden kivilaji on suorastaan peridotiittista . Täällä
meren rannalla, on myös näkyvissä kontakti graniitin ja emäksisen kivilajin
välillä. Kontaktissa on pegmatiitista tunkeutunut kvartsia ja plagioklaasia
peridotiittiin, joka on tällöin muuttunut kloriittia ja epidoottia sisältä-
väksi .

Kontaktista loitommallakin on emäksinen kivilaji voimakkaasti meta-
morfoitunutta. Alkuperäiset mineraalit ovat hajonneet miltei kokonaan,
niin että niistä on jäljellä ainoastaan vähäisiä jäännöksiä. Parhaiten on
säilynyt ruskea sarvivälke, mutta siinäkin on sentään havaittavissa vai-
hettumista vihertäväksi sekä muuttumista tremoliitti-aktinoliittimaiseksi
mineraaliksi ja edelleen talkiksi . Serpentiini ja kloriitti ovat pääasiassa
femisten mineraalien muuttumistuloksia. Plagioklaasia on vaikeata tuntea
muun massan joukosta, koska kaksostustakaan ei enää voi todeta mineraalin
serisiittiytymisen vuoksi . Oliviinin esiintyminen on vaikeasti todettavissa .
Paikoitellen on kuitenkin serpentiinimassan yhteydessä oliviiniksi sopivaa
mineraalia. Aksessoorisina mineraaleina on apatiittia ja zirkonia sulkeumina
sarvivälkkeessä . Oliviinin muuttumistuloksena on lehtiserpentiiniä .

Oijärven koillispuolella on Pentinniemen tienhaarassa Takalan talon
pellolla paljastuma, jonka kivilaji on gabroa. Väriltään kivilaji on miltei
mustaa, suorastaan peridotiittiselta vaikuttavaa . Mineraalikokoomukseltaan
kivi on erittäin sarvivälkerikasta . Plagioklaasi on liistakemaista ja esiintyy
myös sulkeumina sarvivälkkeessä . Lisäksi on sarvivälkkeessä sulkeumina
pieniä biotiittisuomuja ja magnetiittijyväsiä sekä kloriittia . Plagioklaasi
(andesiini) on vyöhykkeistä, saussuriittiutunutta ja vielä melkoisen oma-
muotoista, joskin mineraaliyksilöiden reunat ovat hyvin syöpyneitä .
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Kuutisen kilometriä Oijärvestä Kivijokea ylöspäin on Kuivaksen talon
yläpuolella molemmin puolin jokea joukko paljastumia, joista eräs joen
itäpuolella kohoaa joesta 7-8 metriä korkeana törmänä . Kaikki paljastu-
mat ovat keskittyneet aivan joen rantaan . Länsirannalla on pari paljas-
tumaa, jotka jokeen työntyvinä ovat matalahkoja .

Kivilajikokoomus vaihtelee tällä muutaman sadan metrin mittaisella
alueella suuresti . Itärannan paljastumia lävistää tiheä apliittigraniittinen
juoniverkosto, jonka seassa on kvartsijuoniakin . Esiintymän emäksisimmät
kohdat ovat joen länsirannalla veteen työntyvässä pienehkössä kalliossa .
Tässä kivilaji on uraliittigabroa, jonka aina 1 sm:kin läpimittaiset uraliittiset
hajarakeet ovat välimassassa, joka sisältää pienehköjä ja jossain määrin
kloriittiutuneita sarvivälkekiteitä yhdessä epidoottiutuneen plagioklaasin
kanssa. Epidoottia onkin runsaasti . Uraliittisissa hajarakeissa on kellan-
ruskeita hematiittijuovia, jotka ovat alkuperäisen pyroksenin 001-tason
lohkoraoissa. Itse mineraali on epähomogeenista, mikä ilmenee epätasaisessa
värissä, mineraalin keskus on muuta osaa vaaleampi tai sitten on vihreän
keskustan ympärillä miltei väritön kehä . Plagioklaasi on vain heikosti
serisiittiytynyttä . Aksessoorisina mineraaleina on jokin zirkoni-, apatiitti-
ja magnetiittirae. Apatiitti esiintyy sulkeumina titaniitissa . Porfyyristen
hajarakeiden koko käy vähäisemmäksi siirryttäessä joen itäpuolelle . Hieman
pohjoisempana on kivilaji huomattavasti happamampaa . Yleensä täällä
kivilaji on varsin homogeenista, mutta kallion eteläpäässä käy väri puner-
vaksi ja lävistävien apliittijuonien verkosto tulee esiin . Täällä muodostaa
plagioklaasi porfyyrisiä hajarakeita . Kivilaji vaikuttaa apliittiselta, pla-
gioklaasi on hyvin albiittista j a voimakkaasti epidoottiutunutta . Lisäksi
on runsaanlaisesti karbonaattia likaisenvihreän biotiitin korvatessa amfi-
bolia. Kvartsia on vähän, joten se saattaa olla sekundääristä . Rakenteel-
taan on kivilaji voimakkaasti granuloitunutta .

Lävistävien juonien vaikutus on hyvin vähäinen . Juonien ja pääkiven
raja on jyrkkä ilman mitään vaihettumis- tai reaktiovyöhykettä . Silti
eivät juonet ole jättäneet pääkiveä kokonaan ilman merkkejä läsnäolostaan .
Aivan kontaktissa tunkeutuu pääkiveen juonista 1-2 mm levyisten suonien
verkosto. Tämä ilmiö on näkyvissä ainoastaan muutaman senttimetrin
syvyydellä. Mikroskooppisessa tutkimuksessa näkyy siinä kalimaasälpää
runsaasti . Edellisen lisäksi on kivessä esiintyvissä plagioklaasihaj arakeissa
keskusta suorastaan skelettimäistä mikrokliinia . Perusmassan plagioklaasi
on voimakkaasti epidoottiutunutta . Tummana mineraalina on ainoastaan
biotiittia, kvartsia on kohtalaisen runsaasti sekä hieman karbonaattia .
Samat liikunnot, jotka ovat aiheuttaneet rakosysteemin, johon juonet ovat
tunkeutuneet, ovat aiheuttaneet myös granuloitumista .

Edellisten lisäksi on Livojoen itäpuolella, noin 16 km Sarajärven tien-
haarasta Sarakylään päin, muutama kilometri tien itäpuolella, Pitkänselän
pohjoispäässä migmatiitti- ja pegmatiittigraniitin ympäröimänä vähäinen



gabroesiintymä, jossa pääaineksena on miltei mustaa amfibolia ja vähän
plagioklaasia .

Livojoen länsipuolella, Saarivaaran polun lähettyvillä, Vääränsuon
kaakkoispuolella on jokeen rajoittuvalla kankaalla vähäinen emäksinen
esiintymä. Siinä karkeahko uraliittigabro vaihettuu miltei peridotiittiseksi
kivilajiksi, jossa uraliittisen amfibolin joukossa näkyy ainoastaan joitakin
plagioklaasiyksilöitä .

PINTAKIVILAJIT .

Pudasjärven alueella on sedimenttisten kivilajien esiintymiä varsin har-
vassa ja havaintojen perusteella ne näyttävät olevan varsin vähäisiä laajuu-
deltaan. Merkittävänä piirteenä näille sedimenteille on myös se, että niiden
yhteydessä ei yleensä ole havaittavissa sedimentaatiosarjoja samalla tavoin
kuin on laita laajoissa liuskemuodostumissa . Nämä hajallaan olevat, silti
samoja piirteitä omaavat liuske-esiintymät ovat ilmeisesti vähäisiä jätteitä
aikanaan yhtenäisemmästä ja moninaisemmasta kerrostumasarjasta, joka on
ennättänyt kulua miltei kokonaan . - Alueelta on tavattu seuraavia sedi-
menttisiä kivilajeja : kvartsiitti, kiillegneissi ja -liuske, pyroksenigneissi,
kordieriittigneissi, granaattigneissi, kalkkiliuske ja kalkkisilikaattikivet .
Lisäksi siellä esiintyy uraliittiporfyriittiä ja emäksisiä liuskeita sekä dia-
baasij uonia .

RVARTSIITIT .
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Kvartsiitit esiintyvät alueella yleensä erillään gneisseistä ja kiille-
liuskeista . Poikkeuksen muodostavat Tainijoen Säkkikosken kvartsiitti
Simon pitäjässä, lähellä karttalehden pohjoisrajaa, sekä Mäntyjärven Huuto-
kankaalla esiintyvä kvartsiitti, joka on kylläkin jo Kouvan kvartsiittien
jatkeella vähäisenä välikerroksena kiilleliuskeessa . Nämä ja muut alueen
kvartsiitit muistuttavat sekä kokoomukseltaan että esiintymistavaltaan
enemmän Kainuun kvartsiitteja kuin Utajärven vyöhykkeen arkoosimaisia
kvartsiitteja . Kvartsiiteissa voidaan erottaa lasimainen tyyppi ja serisiitti-
kvartsiitti, joka on selvästi liuskeinen . Lasimaisia tyyppejä on tavattu
rautatieleikkauksesta Olhavan aseman pohjoispuolelta, Kuivaniemen Jäkälä-
lamminmaiden eteläpuolella, Hongasjärvellä lijoelta tulevan polun varrella,
Tainijoen Säkkikoskessa ja Pudasjärven pitäjän keskiosassa sekä hieman
Livojoen länsipuolella sijaitsevassa Saarivaarassa . Lasimaisille kvartsiiteille
yhteistä on niiden harmaa tai vihertävä väri sekä massamaisuus .

Olhavan ja Hongasjärven kvartsiitit ovat siinä määrin vähäisiä ja vai-
keasti rajoitettavia, että niitä ei ole merkitty kivilajikarttaan . Jäkälämaan
kvartsiitissa on havaittavissa huomattavaa graniitin vaikutusta esiintymän
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reunaosissa . Säkkikosken kvartsiitti on täydelleen uudelleenkiteytynyttä
lasimaista ja väriltään sinisenharmaata . Kvartsirakeiden lomassa on ohuita
serisiittivaltaisia kerroksia, joissa esiintyvä plagioklaasi on granuloitunutta,
kaksostumatonta ja kvartsisulkeumia sisältävää . Saarivaaralla on kahden-
tyyppistä kvartsiittia . Toinen sisältää siellä täällä vihreitä kloriittisuomuj a,
toisessa taas on ruskehtavaa tai väritöntä kiillettä vähäisessä määrässä .

Edellä esitetyistä kvartsiiteista poikkeavat selvästi liuskeiset serisiitti-
kvartsiitit. Niitä on Simon ja Kuivaniemen .pitäjien rajaseudulla Kevä-
järven pohjoispuolella ja Ranuan pitäjässä Tervonjärven luoteispuolella
sekä saman pitäjän itäosassa Kuukasjärven Väkkäräpalolla . Nämä kvartsii-
tit sisältävät serisiittiä niin runsaasti, että niitä voisi hyvin nimittää seri-
siittiliuskeiksi. Tuulijärvellä Pudasjärven pitäjässä on kvartsiitissa serisiitin
asemesta kloriittia Siellä esiintyy suurisuomuinen kloriitti pesäkemäisinä
kasaumina .

KIILLELIUSKEET JA KIILLEGNEISSIT .

Kiilleliusketta ja kiillegneissiä on alueella useassa kohdin pieninä ja
ohuina linsseinä. Laajimpana kiilleliuske on säilynyt Pudasjärven pitäjän
Rytingin länsipuolella sijaitsevan Lylyvaaran maastossa, jossa sitä on
tavattu kaikkiaan seitsemässä paljastumassa . Kuivalla Lylyvaaralla kivi
on heikosti silmägneissimäistä ja voimakkaasti tektonisoitunutta . Pari
metriä leveät diabaasijuonet lävistävät täällä kiveä . Saman esiintymän
itäosassa Kalliovaaralla käy kivilaji kiilleköyhemmäksi ja vähemmän ruh-
jeiseksi. Täällä on kivessä kiillemäärän vaihteluna ilmenevää heikkoa ker-
roksellisuutta . Liuskekerrosten väliin on tunkeutunut vaaleanpunervaa, ei
varsin karkeaa pegmatiittia, joka kuulunee Penämön graniittiin . Kiille-
liuskeen mineraalikokoomus on seuraava : plagioklaasi, biotiitti, kvartsi,
mikrokliini, zirkoni, apatiitti, magnetiitti ja kloriitti . Plagioklaasi on
varsin sameaksi serisiittiytynyttä, biotiitti osittain kloriittiutunutta ja
sisältää sulkeumina runsaasti zirkonia, jolle on ominaista runsas malakoni-
muodostus. Magnetiitti esiintyy pääasiassa kiillerikkaimmissa kerroksissa
erittäin omamuotoisina kiteinä . Edellä esitetty liuske muodostaa itään
päin kaartuvan, noin 75° länteen kaatuvan laatan .

Aivan edellisestä poikkeavan tyypin muodostaa Tainijoen Säkkikoskessa
kvartsiitin kanssa esiintyvä liuske, joka on pystyssä asennossa, akseli 55°
kaateella etelään. Ulkonäöltään on kivilaji keskikarkeata, mustaa . Sen
pinnassa erottuvat selvimmin vain plagioklaasikiteet . Lohkeilu pitkin
liuskepintoja on varsin hyvä . Lylyvaaran kiilleliuskeesta eroaa kivi täällä
paitsi värinsä myös runsaan amfibolipitoisuutensa kautta . Amfibolia on
miltei enemmän kuin biotiittia, mikä antaa kivelle suuren lujuuden . Kvart-



sin määrä on vähäinen samoin kuin vain heikosti malakoniksi muuttuneen
zirkoninkin .

Edellä esitettyjen lisäksi on graniitissa sulkeumina useita aivan vähäisiä
kiilleliuske- ja gneissilinssejä. Itäisimpänä on vähäinen paljastuma pienessä
suosaarekkeessa Kuhasta Mäntyjärvelle johtavan polun pohjoispuolella,
hieman Rantalan talosta itään, juuri ennen Soijinahoa . Hauraassa gneissi-
mäisessä kivilajissa on biotiitin ohella myös hieman sarvivälkettä . Pla-
gioklaasi on serisiittiytynyttä ja zirkonissa on mineraalin sisältä alkavaa
malakoniutumista. Kivilaji on hyvin voimakkaasti taipunutta, niin että
liuskeisuuden j a venymän suunnat vaihtelevat suuresti lyhyellä matkalla .

Seuraava liuskelinssi sijaitsee Latva-Penämönjärven itäpuolella . Liuske-
kerroksen vahvuus on täällä 12 m . Ulkoasultaan kivilaji on edellistä tum-
mempaa j a lujempaa, muistuttaen suuresti Mäntyj ärveltä Kouvalle työnty-
vää kiilleliusketta . Kiveä on louhittu uunikiveksi . Sen liuskeisuuden j a
venymän arvot ovat yhtäpitäviä ympäröivän graniitin vastaavien suuntien
kanssa .

Edellistä hieman lännempänä, Nikkilän talon kautta kulkevan metsä-
linjan varrella, on useita kiilleliuskepaljastumia . Ne kuuluvat useaan
erilliseen liuskelinssiin, joiden paksuus vaihtelee 5-15 m . Näitä ympä-
röivä graniitti on kaliköyhältä vaikuttavaa, harmaata ja pienirakeista .

Ranuan pitäjän Luiminkajärven länsipuolella on vähäinen, 3 m levyinen
kiillegneissikerros, jonka kivilaji on haurasta ja pienirakeista. Kiveä lävis-
tävät kerrosten suuntaiset kvartsijuonet. Samaa biotiittigneissiä on vielä
Kuukasjärven Majoavaaralla parissa paljastumassa, edelleen Paljakan
eteläpuolella sekä Ison Vilmivaaran eteläpuolella . Pudasjärven pitäjän
länsiosassa, Korentojärven itäpuolella Lomakankaalla on kiillegneissiä
vähäisinä kapeina kallioina . Sama gneissiesiintymä jatkuu luoteessa Kar-
sikkokankaalla . Kapeiden kvartsijuonien lävistämässä kivilajissa vaihtelee
biotiittimäärä suuresti. Vielä on kiillegneissiä Ranuan pitäjän lounais-
osassa Asmuntijärven länsipuolella Korpihyöteikössä ja Ustinkivaaralla .
Täällä on gneissijätteitä myös ympäröivässä graniitissa . Gneissikerroksia
on edelleen tavattu lännessä Kuivaniemen pitäjän Luujoen maastossa,
Tuomaalan talon itäpuolella sekä ylemmällä Nahkiaiskankaalla .

PYROKSEENI -, KORDIERIITTI- JA GRANAATTIGNEISSIT .

135

Migmatiittialueen itäosissa on joitakin pienehköjä gneissiesiintymiä,
joiden kivilaji poikkeaa edellä esitetyistä liuskeista pyrokseenipitoisuutensa
kautta. P y r o k s e e n i g n e i s s i - esiintymät sijaitsevat Pudasjärven pitä-
jän länsiosissa, kaksi Iijoen pohjoispuolella Aittojärvestä hieman länteen
sekä yksi joen eteläpuolella Ollosen-Kärjen maastossa . Nämä kaikki kolme
sedimenttilinssiä kuuluvat ilmeisesti alunperin yhteen laajempaan gneissi-
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muodostumaan . Ulkoasultaan pyrokseenigneissi on keskikarkeata, tumman-
harmaata, joskus vaalean punaruskeata . Mineraalikokoomuksessa ovat vaa-
leat mineraalit, lähinnä plagioklaasi vallalla, muina vaaleina mineraaleina
on kvartsia, mikrokliinia sekä harvemmin karbonaattia . Tummista mine-
raaleista on pyrokseeni vallitsevana, yleisimmin hedenbergiittistä kokoo-
mukseltaan (c/\ y = 47°, 2Vy = 60°) . Tämän ohella on hypersteeniä (En 25 %,
2Va= 76°), tai pigeoniittia (c /\ y = 26° ) . Kuten edellisestä voinee todeta ovat
em. tummat mineraalit suhteellisen rautarikkaita . Samaa on sanottava
myös sarvivälkkeestä, joka on väriltään miltei ruskeata, vain heikosti
vihertävää. Biotiittia on kivessä joitain suomuja . Pyrokseeni on voimak-
kaasti muuttunut lehtiserpentiiniksi, paikoin aivan kokonaankin . Aksessoo-
risina mineraaleina on gneississä hieman apatiittia, zirkonia ja magnetiittia .

Pyrokseenigneisseille suoranaisena jatkeena on Siuruanjoen pohjois-
puolella Asmunti- ja Korpijokien välissä noin kilometrin levyinen ja kym-
menisen kilometriä pitkä k o r d i e r i i t t i g n e i s s i-esiintymä . Kivilaji
on tummanharmaata ja varsin homogeeniselta vaikuttavaa, liuskeisuus on
selvä, pysty. Mineraalikokoomukseltaan on kivilaji hyvin plagioklaasi- ja
kvartsivaltainen, kordieriitti on pienehköinä kiteinä tasaisesti jakautuneena,
biotiittia on vain joitain suomuja, aksessoorisina mineraaleina on apatiittia
ja magnetiittia . Mikrokliinia on jokin hajarae .

Edellä esitetyistä huomattavasti idempänä Kivarinjoen rannalla Haapa-
koskessa ja 200-300 m alempana on muutamia paljastumia, joiden kivilaji
on g r a n a a t t i-g n e i s s i ä . Haapakosken paljastumissa on granaatti-
pitoisuus suuri, joskin siellä on todettavissa selvää kerrosmaista vaihtelua
granaattien kokoon ja määrään nähden . Korkeakosken luona on granaatteja
harvassa, jolloin kivilaji vaikuttaa homogeenisemmalta eikä eroa ulko-
näöltään kordieriittigneissistä . Haapakoskessa kivilajia lävistää liuskei-
suuden suuntaisena pegmatiittinen harmahtava graniitti. Granaatti on
punervaa almandiittia ja se pistää esiin rapautuneesta ja veden kulutta-
masta kallionpinnasta . Tummana mineraalina on ainoastaan hieman
biotiittia, muuten kvartsi ja plagioklaasi muodostavat valtamineraalit .
Kvartsi on miltei ruhjeisen aaltomaisesti sammuvaa, plagioklaasi heikosti
kaksostunutta . Mikrokliinia on mitättömän vähän . Aksessoorisina mine-
raaleina on magnetiittia ja zirkonia sekä apatiittia . Korkeakosken gneissi
on rakenteeltaan klastinen, sedimenttisyntyisen kiilteen ollessa iskostavana
aineena yhdessä kvartsin kanssa . Tämä granaattigneissi on aivan saman-
laista kuin Kainuun fylliittimuodostumaan kuuluvat esiintymät Kuivikko-
vaaralla, Jaurakkavaaran pohjoispuolella .

Edellä kuvatut korkeametamorfiset kivilajit, pyrokseeni-, kordieriitti- ja
granaattigneissit, liittyvät sekä metamorfoosiasteensa että tektonisen suun-
tautumisensa perusteella varsin läheisesti Pohjois-Pohjanmaan liuskealueen



yhteydessä kuvattuun stauroliittikiilleliuskeeseen . Huomattavin eroavai-
suus tähän stauroliittikiilleliuskeeseen nähden on siinä, että näissä gneisseissä
on kiillepitoisuus vähäisempi vaaleiden mineraalien, kvartsin j a plagioklaasin
muodostaessa pääosan gneissien mineraalikokoomuksesta .

Voinemme pitää ilmeisenä, että alueella on aikoinaan ollut huomattavasti
laajempia suprakrustisia muodostumia kuin mitä nykyisin on tavattavissa,
peitteisillä alueilla niistä voi olla nykyisinkin jäännöksiä enemmän kuin on
voitu todeta. Kulutus on migmatiittiutumisen lisäksi hävittänyt ne niin
tarkkaan, että vain vähäisiä jätteitä on säilynyt . Näiden ohella on alueella
vielä joitain laajahkojakin esiintymiä vulkaanisia kivilajeja, joissa meta-
morfoosi on edennyt niin pitkälle, että on vaikeata varmasti todeta kivilajin
alkuperää. Diabaasijuonia sekä gabro- ja peridotiittiesiintymiä on myös
tavattu .

KALKKILIUSKE JA KALKKISILIKAATTIKIVET .

Särkijärven maastossa, Kuivaniemen ja Simon pitäjien raja-alueilla,
sijaitsee laajahko kloriittipitoinen kalkkiliuske, jossa on myös amfiboliittisia
osia. Parhaiten ja helpoimmin tutustuu muodostumaan Särkijärven etelä-
puoleisessa maastossa, missä paljastumat ulottuvat aina maantien varteen
saakka. Muodostuma esiintyy kaartuvana laattana, joka kaatuu jyrkästi
(75°-90°) luodetta kohti . Akseli on laatan pituussuuntainen kaatuen
pääasiassa lounaaseen, pohjoisosissa 30°-60°, eteläosissa jyrkemmin, keski-
määrin 65°-75° .

Esiintymälle leimaa antavana on sen miltei säännöllisen runsas karbo-
naattipitoisuus . Varsinkin Särkikankaalla muodostaa karbonaatti kiven
pääosan ja karbonaattikerrosten välissä on vain vähäisiä, kloriittia, epi-
doottia ja kuitumaista amfibolia sisältäviä kerroksia . Seudulla on Yli-Iin
Tannikylästä luoteeseen runsaasti kalkkikiveä irtolohkareina, joista on
poltettukin kalkkia . Kalkkikivessä on karsimineraalina diopsidia vaihtelevin
määrin. Muodostuman kalkkirikkaimpien kerrosten keskittyminen sen
eteläosiin viittaisi siihen, että jossain lähiseuduilla saattaisi olla myös
varsinaisia kalkkikiviä . Kuuluuhan muodostumaan jo tunnettuna vähäinen
kvartsiittiesiintymäkin, joten kalkkikiven esiintyminen muodostuman yh-
teydessä olisi luonnollista . - Liuskeen hyvin lohkeilevia, karbonaatti-
köyhempiä osia louhitaan Särkijärvellä uunikiveksi sekä rakennuskiveksi .

Kiven mineraalikokoomus on yleensä sama kaikkialla, vain niiden
keskinäisissä paljoussuhteissa on vaihteluita . Särkikankaalla esiintyvässä
karbonaattiköyhässä kivilajissa on sarvivälkkeessä sulkeumina runsaan-
laisesti zirkonia . Kvartsia on kivilajissa yleensä vähän tai ei lainkaan .
Edellä esitettyjen karbonaattirikkaiden ja amfiboliittisten kerrosten lisäksi
on Särkikankaalla vielä grauvakkamainen kerros, jossa kvartsi ja pla-
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gioklaasi ovat enemmistönä, karbonaattia on vain vähän . Plagioklaasi on
täällä kokoomukseltaan hyvin albiittista (taitekertoimet alle kanada-
balsamin) .

Edellä kuvatun esiintymän koillispuolella on pari pientä esiintymää,
joista toinen sijaitsee Ylimmäisen Sankajärven pohjoispuolella ja toinen
Ylikärpän kohdalla Simojoen pohjoispuolella . Jälkimmäisessä paikassa ei
kivilajissa näy karbonaattia ollenkaan, mutta todennäköisesti sitä on alun-
perin ollut, koska karsimineraaleja on runsaasti . Epidootti ja plagioklaasi
ovat kivilajin pääaineksina . Näiden lisäksi on vaaleita, miltei värittömiä
ja pleokroimattomia sarvivälkekiteitä sekä huopamaisina kasaumina esiin-
tyviä tremoliittikuituja . Siellä täällä on muun massan joukossa joitain
ruskeita biotiittisuomuja. Aksessoorisena mineraalina esiintyy titaniittia
runsaanlaisesti . Kemialliselta kokoomukseltaan on kivilaji ilmeisesti mag-
nesium- ja kalsiumrikas. Ulkonäöltään kivilaji on tummaa, pienikiteistä ja
selvästi liuskeista . Valajakankaan pohjoiskärjessä on vähäisiä graniittisia
kerrosj uonia .

URALIITTIPORFYRIITIT JA EMÄKSISET LIUSKEET .

Migmatiittigraniittien alueella on lukuisia, laajudeltaan yleensä vähäisiä,
emäksisen kokoomuksen omaavia muodostumia, joista osa on ilmeisesti
pinnallisia porfyriittejä. Niissä on usein todettavissa lävistävien graniitti-
juonien verkosto, joka osoittaa graniittiutumisvaiheen niitä myöhäisemmäksi .

Sankajärvellä on vähäinen esiintymä karkeahkoa uraliittiporfyriittiä,
joka näyttää sisältävän miltei yksinomaan pelkkää sarvivälkettä . Tämä
kivi on reunaosiltaan graniittiutumassa, sillä kankaalla N :o 568 (Metsä-
hallituksen kartassa 1 : 40 000) lähtee graniitin kontaktista viuhkamaisesti
haarautuvia juonia emäksiseen kiveen .

Olhavan-Oijärven tien varrella, maantien ojassa aivan Laurilan mökin
kohdalla on vähäinen kallio, jossa on kahdentyyppistä kivilajia . Toinen
osa vaikuttaa toista liuskeisemmalta ja on pinnaltaan ruosteista . Kummas-
sakin osassa on havaittavissa heikkoa kerroksellisuutta . Mikroskooppisesti
ilmenee, että kivilaji on tuffiittinen . Siinä amfibolivaltaiset kerrokset
vuorottelevat plagioklaasivaltaisten kerrosten kanssa. Kivessä on amfibolin
ja plagioklaasin ohella biotiittia ja epidoottia sekä siellä täällä jokin kvartsi-
rae . Kummankin kivityypin kokonaiskokoomus on suunnilleen sama .
Kuitenkin ovat pohjoisemmassa osassa mineraaliyksilöt kiteytyneitä . Amfi-
boli on keskustasta »haalistunutta» sarvivälkettä (c l\ ,y = 18° , 2Vy = 106°) .
Epidoottia on varsin vähän, plagioklaasissa on sarvivälkettä sulkeumina .
Kallion eteläisessä osassa on amfiboli hieman kuitumaista ja heikosti
taipunutta. Kerroksellisuus on epäselvempää kuin kallion pohjoisosassa .
Kivilajissa on havaittavissa vain heikkoa epidoottiutumista ja serisiittiyty-
mistä. Sarvivälkkeen reunamilla on biotiittia .
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Alueella on vielä muitakin emäksisiä, pääasiassa amfiboliittisia esiinty-
miä, joiden kivilajeissa migmatiittiutumisaste vaihtelee kasvaen luoteis-
rannikolle päin .

DIABAASIJUONET .

Karttalehden alueella on havaittavissa kolme erillistä aluetta, joissa
lukuisten diabaasijuonien verkosto halkoo graniittivaltaisia kivilajeja .
Itäisin on Taivalkosken pitäjän keskiosissa, siis Kainuun liuskevyöhykkeen
itäpuolella . Keskimmäinen juoniryhmä on noin 12 km Kurenalta itään,
Korentokankaan maastossa. Tähän liittyvät myös Puhosj ärven ympäristön
juonet . Läntisin ja samalla laajin juonimuodostuma on Olhavan pohjois-
puolisessa maastossa. Edellä mainituista erillään sijaitsevana mainittakoon
vielä Simojärven eteläpuolella, Korkeavaaran pohjoisrinteessä tavattu
noin 16 m leveä diabaasijuoni .

Vaikkakin juonet ovat vain vähäiseltä osaltaan paljastuneita, niin
jokaisessa juonirykelmässä on kohtia, joissa esiintymien juonimuoto voidaan
todeta. Taivalkoskella on tällainen Kurtinjärven länsipuolella, Tilsavaaran
pohjoisessa rinteessä . Täällä noin 300 m leveässä paljastumassa ovat
diabaasin ja graniitin kontaktit täysin jyrkät ja muuttumattomat . Dia-
baasissa on todettavissa noin 1 m leveä, emäkiveen jyrkästi rajoittuva,
sitä hieman hienorakeisempi, suorastaan basalttimaisesti lohkeileva diabaasi-
juoni. Tässä on ilmeisesti sama diabaasimagma tunkeutunut jo jähmetty-
neeseen diabaasijuoneen syntyneeseen rakoon .

Korentokankaalla on aivan maantien eteläpuolella kalliorykelmä, jossa
juonikivilaji ei ole aivan yhtä hyvin liikunnoilta säilynyttä kuin Kurtissa .
Siellä on nimittäin juonen reunaosissa havaittavissa heikkoa liuskettumista,
joka suuntautuu paikoitellen hiukan poikki juonen kulkusuunnan . Lisäksi
on juonessa havaittavissa heikkoa venymää suunnassa S 75 °W, 50° . Tämä
johtuu ilmeisesti juonen tunkeutumisen jälkeen kallioperässä tapahtuneista
liikunnoista, sillä sama venymä esiintyy myös ympäröivässä graniitissa,
jossa liuskeisuus on N 75°E, kaateen vaihdellessa pystyn molemmin puolin .
Eräässä kalliossa on havaittavissa noin 4 m leveä, N 20 ° W-suuntainen rako,
joka samalla on diabaasin rajana sivukiveään vasten . Kivilajikokoomuk-
seltaan tämän alueen juonet ovat täysin seuraavassa selostettavien Olhavan
diabaasijuonien kaltaisia .

Oijärven länsilounaispuolisen rannikkoseudun migmatiittigraniitti- ja
suonigneissivaltaista aluetta lävistää Olhavan pohjoispuolella joukko emäk-
sisiä, diabaasisia juonia . Juonien leveys vaihtelee muutamasta kymmenestä
senttimetristä 50-60 metriin . Yleensä juonet kulkevat yhdensuuntaisina
liuskeisuuden kanssa. Kuitenkin Maunulan talon (n . 7 km Olhavan asemalta
itään) pohjoispuolella on liuskeisuuttakin leikkaavia juonia . Juonien kon-
takti sivukiveä vasten on yleensä peitossa, Maunulan juonessa se on kui-
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tenkin näkyvissä . Raja juonen ja sivukiven välillä on hyvin jyrkkä ilman
mitään paljain silmin havaittavia reaktiovyöhykkeitä . Maunulassa on
juonessa haaraumia, joista osa on apofyysimäisiä . Toisissa juonissa on
sulkeumina palasia sivukivestä . Näissäkin tapauksissa ovat kivilajien
väliset rajat täysin jyrkät . Mikroskooppisesti on juonikivilajissa kontakti-
vyöhykkeessä havaittavissa kvartsipitoisuutta j a plagioklaasin runsasta
epidoottiutumista . Biotiittia esiintyy amfibolin asemesta . Titaniittia on
myös runsaanlaisesti .

Muualla esiintymien juonimuoto ilmenee siten, että maastossa voi
noudattamalla juonen suuntaa tavoittaa samaa kivilajia useammissa pal-
jastumissa . Näissä juonissa on hieman tiiviimmässä reunaosassa havaitta-
vissa liuskeisuus ja venymä . Karkeammassa keskiosassa on kivi täysin
suuntautumatonta. Kivilajin mineraalikokoomus on seuraava : amfiboli,
plagioklaasi, epidootti, titaniitti, apatiitti, zirkoni ja oksidimalmi . Amfiboli
on vihreätä sarvivälkettä ja sisältää sulkeumina zirkonia . Plagioklaasi on
vyöhykkeistä andesiinia, jonka serisiittiytyminen on varsin vähäistä .
Titaniitti muodostaa vaahtomaisia kasaumia . Oksidimalmi on magnetiittia .

Juonet ovat ilmeisesti syntyneet varsin myöhäisessä liikuntojen vai-
heessa, jolloin liikunnot ovat vielä jatkuneet aiheuttaen juonien reunaosissa
liuskeutumista .

Edellä esitettyjen lisäksi on Oulun karttalehden alueella, lähinnä sen
keski- ja itäosissa, emäksisiä kivilajeja, jotka on kartalle merkitty amfibo-
liittien värillä, vaikka ne kivilajikokoomukseltaan ovat lähinnä diabaaseja .
Näin on tehty syystä, että paljastumien harvalukuisuuden tähden on usein
ollut mahdotonta ratkaista, mitkä esiintymistä on luettava todellisiin juoni-
diabaaseihin. Todennäköisiä diabaaseja on myös Pudasjärven apteekin
ympäristössä sekä Aittojärven itärannalla, Kurenalta noin 16 km Ranualle
päin. Näissä kummassakin on todettavissa myös pienikiteisiä reunamuun-
noksia. Apteekin kaivosta otetussa näytteessä on sarvivälkettä, andesiinista
plagioklaasia sekä titaniittia . Mikroskooppisesti ilmenee myös kapeita
ruhjeisuusvyöhykkeitä, joissa plagioklaasi ja sarvivälke ovat uudelleen-
kiteytyneitä .

KARTTALEHDEN LOUNAISOSAN KALLIOPERA .

Pohjois-Pohjanmaan liuskealueen lounaispuolella, liuskealueen j a Mu-
hoksen muodostuman välissä on useissakin paljastumissa graniittia, jonka
kokoomus vaihtelee suuresti. Tämän voi todeta parhaiten Merikosken
voimalaitoksen kanavan paljastumissa . Graniitti esiintyy myös juonina
kiillekvartsiitissa pitkin liuskealueen lounaisreunaa muodostaen suoni-
gneissiä. Noin 1 km Sanginjoen pohjoispuolella, Muhoksen-Ylikiimingin
tien itäpuolella on kiillekvartsiitissa laajahko lävistävä pegmatiittiesiin-
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tymä . Etelässä graniittialue jatkuu Muhoksen muodostuman lounais-
puolelle, karttalehden rajan yli Kajaanin karttalehden alueelle .

Graniitin kokoomuksessa on vaihteluita kali- ja natronpitoisuudessa,
joka ilmenee myös kiven värivaihteluina . Karkeusasteeltaan kivilaji vaih-
telee myös suuresti, siinä on pegmatiittisia sekä aivan pienirakeisia muun-
noksia. Yleensä graniitti on apliittista . Kumpikin graniittityyppi vaihettuu
toisikseen, kuten Merikosken paljastumissa on todettavissa . Kali- ja natron-
graniitit ovat hyvin intiimisti sekoittuneet toisiinsa myös Pyhäkosken
Pyhänsivulla .

Mikrokliinigraniitti on tasarakeista . Mikrokliini sisältää hieman pertiit-
tiä j a on vähän serisiittiytynyttä . Plagioklaasi on heikosti serisiittiytynyttä
oligoklaasia, jossa on vähäistä albiittilain mukaista kaksostumista . Kirkas
kvartsi on vailla aaltosammumista ja sulkeumia. Tummanruskea biotiitti,
jota on vähän, on paikoitellen hieman kloriittiutunutta ja sisältää sulkeu-
mina zirkonia pleokroisine kehineen . Lisäaineksina on apatiittia ja musko-
viittia .

Harmaa plagioklaasigraniitti sisältää muuten samoja mineraaleja kuin
mikrokliinigraniittikin, vain mikrokliini puuttuu miltei kokonaan ja sen
tilalla on oligoklaasinen plagioklaasi . Biotiitin osuus on lisääntynyt aiheut-
taen kivessä värin tummenemisen . Kivilaji on edelleenkin tasarakeista .
Mitään huomattavia liikuntojen merkkejä ei yleensä ole havaittavissa .

Merikosken paljastumissa on nähtävissä aivan edellisen kaltainen vaih-
telu oligoklaasi- ja mikrokliinigraniittien välillä . Täällä on vielä selvästi
näkyvissä graniitin liuskeita migmatisoiva luonne . Kivilajissa on isojakin
sulkeumia kiilleliusketta ja amfiboliittia . Myös karkeusastevaihtelut ovat
melkoiset, vaikkakaan pegmatiittisia muunnoksia ei näy .

K e m p e 1 e e n ja L i m i n g a n pohjakupolit Muhoksen muodostu-
massa ovat punervaa mikrokliinigraniittia, samanlaista kuin se, joka lävistää
Utajärven konglomeraattia Soijinkallion paljastumissa ja liuskealueen
lounaispuolista harmaata graniittia suonigneissejä muodostaen .

Karttalehden lounaisnurkassa Lumijoen ja Siikajoen pitäjissä on vain
muutamia kivilajeiltaan vaihtelevia paljastumia, joten alueen kallioperästä
ei voi saada täysin varmaa käsitystä. Tämän takia onkin alueen kivilaji-
rajoja määrättäessä turvauduttava miltei yksinomaan Kajaanin kartta-
lehteen. Täällä on Wilkman merkinnyt gneissigraniitin ulottumaan aina
karttalehtien rajalle saakka ja olettanut sen jatkuvan myös Oulun kartta-
lehden puolelle . Mäkisen mukaan ovat Siikajoen ja Lumijoen esiintymät
vähäisiä suonigneissilinssejä gneissigraniitissa . Yhtään gneissigraniitti-
paljastumaa ei kuitenkaan ole löytynyt karttalehtemme alueella .

Lumijoella sijaitsee ainoa paljastuma Ylipään kylässä nelisen kilo-
metriä kirkolta lounaaseen . Paljastumassa on kaksi kivilajia, joiden kon-
takti on näkyvissä . Läntisenä kivilajina on pienirakeinen sarvivälke-
gneissi, jossa on havaittavissa heikkoa mikroskooppista kerrosvaihtelua,



jolloin pienirakeiset ja sarvivälkerikkaammat kerrokset vuorottelevat kar-
keampien vähemmän sarvivälkettä sisältävien kerrosten kanssa . Gneississä
on paikoitellen suonigneissimäisiä piirteitä . Kivilajin mineraalikokoomus
on seuraava: plagioklaasi, sarvivälke, kvartsi, biotiitti, titaniitti, apatiitti
ja magnetiitti. Hieman taipunut plagioklaasi on oligoklaasi-andesiinia,
sarvivälke on tumman vihreätä j a voimakkaan pleokroista sisältäen sulkeu-
mina apatiittia ja titaniittia sekä malmirakeita . Kaikesta päätellen on
kyseessä vulkaaninen sedimentti. Tämän gneissin kontakti paljastuman
itäpuolella olevaan kvartsidioriittiin on liuskeisuuden mukainen, eikä
mitään vuorovaikutusta kivien vällillä ole havaittavissa .

Kvartsidioriitti on tummanharmaata, raesuuruus vaihtelee epäsäännölli-
sesti keskikarkeasta pienirakeiseen . Hienorakeinen kivi on jossain määrin
suuntautunutta, mikä on myös mikroskooppisesti havaittavissa biotiitti-
suomuista. Plagioklaasikiteiden lamelleissa on havaittavissa taipumista,
kvartsin aaltomainen sammuminen on sitävastoin aivan vähäistä .

Kivilajin mineraalikokoomus on plagioklaasi, sarvivälke, biotiitti,
kvartsi, titaniitti, mikrokliini, apatiitti, magnetiitti, epidootti ja zirkoni .
Plagioklaasi on kokoomukseltaan andesiinia, kaksostunut pääasiassa albiitti-
lain mukaan, jolloin lamellit ovat kapeahkoja . Lisäksi on kompleksista
kaksostusta (albiitti-Karlsbad A) . Mineraalissa on todettavissa myös hyvin
heikkoa vyöhykkeisyyttä . Plagioklaasi muodostaa karkeahkoja hajarakeita .
Mineraali on kauttaaltaan heikon serisiittisen aineksen samentamaa. Sarvi-
välke on vihreätä ja sisältää sulkeumina apatiittia, malmia, zirkonia,
titaniittia, biotiittia ja kvartsia . Biotiitti on tummanruskeata ja voimak-

kaan pleokroista. Mikrokliini esiintyy
vähäisenä mineraalivälien täytteenä.
Malmi on oksidia, todennäköisesti
magnetiittia. Rakenne on hypidio-
morfinen .

Koska kivilajissa on todettavissa
emäksisempiä ja karkearakeisempia
oheisen piirroksen (kuva 53) mukai-
sia erkaumia, lienee se todennäköi-
sesti synnyltään magmaattinen . Ki-
vessä on todettavissa muutaman sm
levyinen graniittijuoni, joka päättyy
amfiboligneissin kontaktissa . Sen mu-
kaan kvartsidioriitti olisi vanhempi
kuin gneissi . Tämä seikka selvittää
myös sen, että mitään kontakti-
vaikutusta kivilajien välillä ei ole .

Siikajoella on paljastumia run-
saammin ja ne voidaan jaoittaa kol-

Kuva 53. Emäksisiä erkaumia kvartsidioriitissa .
Lumijoki, Ylipään kylä. 1. kvartsidioriitti, 2.
emäksinen erkauma, 3. rako, 4. graniittijuoni .

0. Helovuoren piirros .



meen ryhmään: Siikajoen kirkon, Siikajoen maantiesillan ja Laurilan
talon lähistön paljastumiin .

Kauimpana luoteessa on kirkon paljastumissa karkeahkoa, selvästi
liuskeista, heikosti vihreään vivahtavaa sarvivälkegneissiä, jossa ainoana
reliktisenä piirteenä voi pitää mikroskoopissa havaittavaa tummien ja
vaaleiden mineraalien jakaantumisessa ilmenevää juovaisuutta . Kivilajin
mineraalikokoomus on jokseenkin sama kuin Lumijoellakin, vain apatiitin
ja titaniitin määrät ovat suuremmat . Plagioklaasirakeet ovat keskustas-
taan sameita j a laidoiltaan kirkkaita . Kiveä lävistää noin 20 sm levyinen
pegmatiittijuoni suunnassa N 80 °E . Noin 500 m jokea ylöspäin on karkeata
pegmatiittia, jonka plagioklaasikiteet ovat aina 20 sm läpimitaltaan .
Pegmatiittia seuraa välittömästi 6 m leveä N 60 °E-suuntainen välikerros
sarvivälkegneissiä. Tätä seuraa paljastuman kaakkoiskulmassa punainen
keskikarkeasta hienorakeiseen vaihteleva plagioklaasigneissi . Kivilajin
mineraalikokoomus on plagioklaasi, biotiitti, kvartsi, mikrokliini, kloriitti,
apatiitti, zirkoni j a oksidimalmi . Mikrokliinissä on pertiittiä. Kvartsissa
on paikoitellen melkoisen voimakasta aaltosammumista ja plagioklaasissa
vyöhykerakennetta. Rakenne on granoblastinen .

Samaa plagioklaasigneissiä on maantiesillan paljastumissakin . Täällä on
kivilajiin tunkeutunut joitain graniittisia juonia. Jokea ylöspäin on saaressa
olevissa paljastumissa pegmatiittia, joka on kontaktissa kiilleliuskeen
kanssa. Kiillegneississä on kvartsia, biotiittia, plagioklaasia, muskoviittia,
kloriittia, apatiittia, zirkonia, epidoottia ja oksidimalmia . Kvartsi on
aaltosammuvaa, plagioklaasin serisiittiytymisaste on huomattava ja bio-
tiitti on ruskeata sisältäen sulkeumina
zirkonia, apatiittia ja oksidimalmia .
Rakenne on blastoklastinen .

Edellisestä kaakkoon vuorottele-
vat sarvivälke-, plagioklaasi- ja kiille-
gneissit, kerrosten vahvuuden vaih-
dellessa (kuva 54). Näiden kerrosten
väliin on tunkeutunut vielä runsaasti
pegmatiittij uonia, työntyypä juonia
plagioklaasigneissiinkin . Vuorottelua
jatkuu aina sillankorvaan saakka,
jossa mukaan tulee keskikarkeata
pienimukulaista konglomeraattia,
eräänlaista grauvakkagneissiä . Täällä
on plagioklaasigneissiä sekä hapanta,
porfyriitiltä vaikuttavaa kiveä .
Konglomeraatin tiiviissä iskosainek-
sessa (kvartsi, plagioklaasi, mikro-
kliini) on samojen mineraalien muo-

Kuva 54. Kivilajivuorottelua Siikajoen maantie-
sillan tienoilla. 1 . kiilleliuske, 2 . plagioklaasi-
gneissi, 3 . pegmatiitti 4. sarvivälkegneissi . 0 .

Helovuoren päiväkirjan mukaan .
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dostamia hajarakeita . Edellä mainittujen mineraalien lisäksi on kivessä bio-
tiittia, apatiittia, zirkonia j a oksidimalmia, ilmeisesti magnetiittia . Konglome-
raatti on selvästi liuskeista ja osittain karkeahkoksi uudelleenkiteytynyttä,
blastoklastisuutta on kuitenkin vielä havaittavissa . Mukuloissa on havaitta-
vissa vähäistä venymistä. Iskoksessa mikrokliinin määrä vaihtelee suuresti,
sillankorvassa sitä on aivan vähän . Laurilan talon lähistön paljastumissa
taasen on karkeampia rakeita huomattavan runsaasti, kiven muistuttaessa
tällöin suuresti silmäliusketta . Grauvakka ei esiinny täysin yhtenäisenä,
vaan on siinä välikerroksina plagioklaasigneissiä .

Laurilan paljastumissa on pääasiassa kiillegneissiä, jossa on paikoin
harmaata graniittia suonina . Paikoitellen on välikerroksina punervaa
plagioklaasigneissiä . Eteläisimpänä on pari paljastumaa grauvakkagneissiä,
jossa kiveen myöhemmin tullut mikrokliini muodostaa »silmiä» .

MALMEJA JA MUITA HYÖDYLLISIÄ KAIVANNAISIA .

MALMEJA .

Oulun karttalehden alue on suhteellisen köyhä malmiesiintymistä .
Vanhemmista löydöistä on merkittävin linatin kuparikiisuesiintymä Pudas-
järvellä. Se sijaitsee Iinatti- eli Vaskivaarassa, vain pari sataa metriä
Kenttälän talosta Iinattijärven pohjoispuolella . Sen löytäminen on tapah-
tunut jo 1700-luvun alkupuolella (kts . kirjallisuusluettelosta Iinatti) ja
1760-90 kokeiltiin sen sulattamistakin Kuurnankoskelle rakennetussa
sulatossa. Louhintaa on suoritettu kolmessa kaivoksessa, keskimmäisessä
eniten . Malmi on kuitenkin syvemmällä loppunut . - Kivilaji on siellä
vahvasti ruhjeista ja myloniittiutunutta metagabroa, jossa risteilee kvartsi-
juonia ja niihin liittyy malmimuodostumakin . Kivilaji saattaa kuulua
Syötteen gabrojen ryhmään .

Ruunakankaalla, Korpisenjärven itäpäässä, on myös pieni koelouhos .
Tästäkin on tavattu kuparikiisua karj alaistyyppiseen metadiabaasiin
liittyvässä kvartsi-karbonaattijuonessa .

Kiimingin Palvanlehdon maastosta on löydetty joitakin kuparihohde-
pitoisia lohkareita, joiden emäkallion etsintä on edelleen käynnissä .

Haukiputaan Martinniemeltä on läheltä meren rantaa tavattu joitakin
kiisupitoisia lohkareita, joiden emäkalliota ei kuitenkaan toistaiseksi ole
löydetty, se sijainnee meren alla .

Kemin seuduilla esiintyy Lautiosaaressa ja Laurilassa, mutta myös
paikoin Kivalojaksossa sekä Alatornion Ahvenjärvellä metadiabaasi-vihreä-
kivissä lävistäviä, paikoin epidoottiutuneita, kvartsi-karbonaattijuonia,
jotka usein sisältävät myös turmaliinia sekä rikkikiisua, kuparikiisua ja
joskus lyijyhohdetta. Paikoin on näissä juonien sulfidimineraaleissa todettu



myös vähäistä jalometallipitoisuutta . Juonet ovat kuitenkin ohuita ja
esiintyvät epäsäännöllisesti hajallaan ja myös sulfidimineraalit ovat niissä
epätasaisesti jakautuneina . Samantapaisia lävistäviä, sulfidipitoisia juonia
on todettu myös Kalkkimaan kerroksellisessa dolomiitissa, joka iältään on
vihreäkiveä nuorempaa (Härme 1949) . Tämä seikka viittaa myös siihen,
että nämä juonet eivät ole synnyltään vihreäkivimagmaan liittyviä, vaan
nuorempia. Vuonna 1936 Laurilasta löydetty kultapitoinen lohkare lienee
suurella todennäköisyydellä näihin juoniin liittyvä (vert . myös Tegengren
1951) . - Vihreäkivissä esiintyy siellä täällä, mm . manteleissa, rikki- ja
kuparikiisupirotetta ilman merkittävämpää konsentroitumista .

Kemin seuduilla esiintyy vihreäkivissä ja kerroksellisissa liuskeissa
paikoitellen myös magnetiittia vähäisessä määrässä ja tämä aiheuttaa
pieniä, aivan paikallisia magneettisia häiriökohtia . Eräs tällainen paikka
on esim. noin 80 metriä Isohaaran voimalaitospadon pohjoispuolella, Kemi-
joen länsirannalla, vihreäkiven ja siinä sulkeumana olevan kvartsiittilinssin
kontaktissa (nykyisin padon nostaman veden alla) .

Hieman laajempi magneettinen häiriöalue esiintyy Alatorniolla, Nosan-
järven eteläpuolella kohdassa, jossa mustavalkojuovaisen jaspismaisen
kvartsiitin ja dolomiitin paljastumat vuorottelevat pienellä alueella .

DOLOMIITTEJA JA KALKKIKIVIÄ .

Oulun karttalehden alueella esiintyy dolomiittisia kalkkikiviä runsaim-
min Peräpohjan alueella, varsinkin Kemijoen länsipuolella (vert. siv . 93 )
Alatornion Kalkkimaassa sitä louhitaan ja jauhetaan maatalouskalkiksi
Kukkolan ja Kantojärven seuduilla sitä louhitaan vähäisemmässä määrässä
selluloosateollisuutta varten . Louhintaa helpottaa huomattavasti se seikka
että dolomiittiesiintymät usein ovat ympäristöään korkeampia, joten
louhinta useimmiten voidaan suorittaa vaakatasoon . Alueen dolomiitti-
esiintymissä on MgO : CaO-suhteessa varsin vähäisiä vaihteluja, jonkin
verran suurempia eroja esiintyy sen sijaan ns . liukenemattoman osan mää-
rissä. Keskimääräiseltä laadultaan ja louhintakelpoisuudeltaan ovat useim-
mat Kemin seudun dolomiittiesiintymät rinnastettavissa Kalkkimaan dolo-
miittiin (kuva 55) .

Särkijärven maastossa, Kuivaniemen ja Simon pitäjien rajalla, esiintyy
kloriittipitoista kalkkiliusketta, jossa varsinkin Särkikankaalla karbonaatti
muodostaa kivilajin pääosan (siv. 137) .

Yli-Iin Tannikylästä luoteeseen esiintyy runsaasti dolomiittia irto-
lohkareina, joista menneinä aikoina on poltettukin kalkkia paikallisiin
tarpeisiin (siv . 137) .

Kiimingissä on aikoinaan harjoitettu kalkin polttoa käyttämällä hyväksi
kirkonkylän pohjoispuolella esiintyneitä irtolohkareita . Kiimingin seuduilla

19 7842/52

145



esiintyykin dolomiittia siellä täällä paljastuneena tai lohkareikkoina .
Palvansuon muodostumaan kuuluu myös ohuita dolomiittivälikerroksia .
Kiimingistä koilliseen menevän tien varressa, ennen Jolosjokea on Talkkuna-
maa-nimisen talon luona tavattu paljastumassa dolomiittia (esiintymä ei
ole merkitty kartalle) . Dolomiitti on täällä harmaata, tiivistä, MgO : CaO-
suhde vaihtelee 0.49-0.62, liukenemattoman aineksen määrä on noin
2-15 % .

Kalliopaljastumassa on dolomiittia edelleen todettu Kiimingissä, Hattu-
lan talon kohdalla, Kiiminginjoen pohjoispuolella . - Kiimingin Koskelan-
koskessa esiintyy dolomiittia vuorokerroksellisena kvartsiitin kanssa .
Tästä dolomiitista on myös tehty analyysi (anal . 2, taulukko XV) .

Lohkareitten perusteella on määriteltävissä dolomiittiesiintymä Yli-
kiimingin Vepsänjärven lounaispuolella, amfiboliitin pohjoisreunalla . Kivi-
lajista on myös tehty analyysi (anal . 1, taulukko XV) .

Muhoksella, Laitasaaresta Ylikiiminkiin menevän tien varrella ja sen
länsipuolella esiintyy dolomiittia runsaasti lohkareikkona, jonka viuhka
viittaa dolomiittikiintokallion sijaitsemiseen Rekisuolla .

Muhoksen Vauhkolassa on kaivaustöitten yhteydessä tullut esiin kal-
liossa kalkkikiveä, joka tri E . Aurolan mukaan voisi kuulua Muhoksen
muodostumaan .

Dolomiittilohkareita tavataan myös Joutensuonpalolta, Joutenojan itä-
puolella, noin 10 km Kiimingin kirkolta itään .

Puolangalla on Vihajärven kaakkoispuolella, Vuorilampien tienoilla
karttalehden rajalla (vert. siv . 48) kalkkikiveä (Väyrynen 1928, Eskola ym .
1919) .

Pohjois-Puolangalla on Äylön seuduilta löydetty lohkareina tiivistä
ruskeata dolomiittia (vert . siv . 48) .

Noin 8 km Äylöstä pohjoiseen (vert . siv . 48), Iso-Askajärven itäpuolella
on pieni esiintymä dolomiittia .

Kuva 55 . Kalkkimaan dolomiittilouhos, Alatornio .



Pudasjärvellä, Korennonjärven itäpuolella on muutaman metrin vah-
vuinen kalkkikiviesiintymä gneissien ja serpentiinikiven välissä (siv . 48) .

Pudasjärven koilliskulmalla, Latvakouvanjärven länsirannalla esiintyy
ohut kalkkikivikerros linssinä amfiboliitissa .

Koillis-Puolangalla, Suolijärven maastossa esiintyy paikoitellen dolo-
miittia lohkareissa .

KAOLIINIA .

Puolangan kaoliiniesiintymät, joita paikkakunnan asukkaat olivat jo
pitkiä aikoja käyttäneet uuniensa valkaisuaineena ja arinasavena, tulivat
tunnetuksi vuonna 1919 suoritettujen malmientsintöjen yhteydessä, jolloin
kaoliinista saatiin ensimmäinen näyte tutkittavaksi (Väyrynen) . Oulun
karttalehden alueella sijaitsee niistä huomattavin ja tähän saakka parhaiten
tutkittu Pihlajan eslintymä sekä tämän lisäksi kaoliinimaisia serisiitti-
liuskeita Honkavaaran seudulla . Näiden geologisesta esiintymisestä on
tehty selkoa jo edellä (siv . 37). Pihlajavaaran kaoliinin puhdistamista on
paikalle rakennetun koneellisen huuhtomon avulla kokeiltu suurehkossa
määrin, mutta toistaiseksi on työ joutunut pysähdyksiin .

MUITA KÄYTTÖKELPOISIA KIVILAJEJA .

Alatornion Kaakamonniemessä esiintyy Salmisen talon luona rannassa
mustaa, keskirakeista gabroa, jota on louhittu hautakiviksi . Lohkeavaisuus
on kohtalainen .

Kemin-Tornion maantien eteläpuolella, Kaakamonniemellä, esiintyy
karkeahkoa, punaruskeata dioriittia, jota on laajassa mitassa louhittu
valtionrautateitten rakennuskiviksi . Lohkeavaisuus on hyvä .

Alatorniolla, Petäjämaan-Kantojärven harmaan graniitin irtolohka-
reita on käytetty mm . hautakiviksi sekä rakennuskiviksi Torniossa . Kalliosta
sitä on mahdollisuus louhia Petäjämaan luoteispuolella . Kivi on tasa-
laatuista, lohkeavaisuus kohtalaisen hyvä .

Koskenkylän aseman läheltä, Kemijoen Taivalkosken luota on konglo-
meraattia louhittu mm . laatoiksi maantierumpuihin . Lohkeavaisuus ei
kuitenkaan ole erikoisen hyvä .

Kemin maalaiskunnan Koroiskylällä on Kiviharjun ja Heikkilän maitten
rajalla mustaa fylliittiä, joka lohkeaa aina noin 1 sm paksuihin, tasa-
paksuihin laattoihin . Paikalliset asukkaat ovat käyttäneet sitä uunikivenä
(kuva 56) .

Noin 4.5 km Lautiosaaren asemasta koilliseen, 0 .5 km Juokuan maantien
eteläpuolella on vaaleahko serisiittikvartsiitti voimakkaasti liuskeisena ja
lohkeaa helposti ohuiksi laatoiksi. Myös tätä liusketta ovat paikalliset
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asukkaat käyttäneet uunikivenä . Kallinkankaan ja Kivalojen kvartsiitit
lohkeavat usein kerroksellisuuden tai liuskeisuuden suuntaisiin tasapaksui-
hin laattoihin, joiden käyttö laattakivenä voi myös olla mahdollista . Näistä
kvartsiittilaatoista on rakennettu mm . Kemin msk:n vanha kirkko .

Alatornion Ahvenjärven tienoilla sekä Kivalojaksossa, Jouttijärven
lounaispuolella, Tikanmaasta noin 500 metriä etelään esiintyy erittäin
puhdasta lasimaista kvartsiittia, jonka käyttö teollisuustarkoituksiin voi
olla mahdollista . Samanlaista kvartsiittia esiintyy myös Alatornion Kalkki-
maassa, jossa sitä on aikaisemmin louhittu Kalkkimaa Oy:n toimesta
(SiO2 noin 97.5 %) .

Noin 3 km Kemin kaupungin itäpuolella, Takajärven maastossa, on
porfyyrigraniittia louhittu rakennuskiveksi . Lohkeavaisuus on siellä,
samoinkuin monessa muussakin kohdassa migmatiittigraniittialueella, koh-
talaisen hyvä, joskin kivilaji on raesuuruudeltaan ja väriltään jonkin verran
epähomogeenista .

Kemin alueen anortosiitti-serpentiinisarjan kivilajeista anortosiitti ja
ossipiittinen gabro ovat yleensä homogeenisia, suuntautumattomia, väril-
tään vaalean vihreitä, joten niitä voitaisiin ehkä käyttää hiottuina kivinä .
Tasalaatuisena ja -värisenä tätä kivilajia on mm. Elijärven länsipuolella .
Lohkeavaisuus ei kuitenkaan yleensä ole hyvä .

Kuivaniemellä on Oulun-Kemin maantien varressa 100 kilometrin
kilometripylvään luota (Oulusta vanhaa valtamaantietä) louhittu gabroa
aikaisemmin hautakiviksi .

Särkijärven maastossa, Kuivaniemen ja Simon pitäjien rajalla on kalkki-
liuskeen karbonaattiköyhempiä osia louhittu uuni- ja rakennuskiviksi .

Ranuan Latva-Penämönjärven itäpuolelta on laatoiksi lohkeavaa
kiilleliusketta louhittu uunikiveksi .

Kuva 56 . Ohuiksi laatoiksi lohkeavaa mustaa fylliittiä .
Koroiskylä, Kemi mlk .



ENGLISH SUMMARY.

'On the Oulu-Tornio map sheet (C5 and B5) the supracrustal rocks are divided
by the wide granite massifs into four separate schist areas, each of them lying in its
own corner of the map sheet . The greater part of these granites was earlier considered
to be of pre-Karelian age, older than the schists . Only small granite areas in the
middle part of the map sheet have been described as younger, »post-Kalevian» or
karelidic granites .

The eastern area of the gneissose granites is part of a wide area of gneissose granites
in the Karelian zone which we regard as pre-Karelian in age . Besides several types
of granite there occur older amphibolites and amphibole schists cut by these granites .
In the northern part there are found also gabbros and diabases belonging to the
youngest group of the intrusive rocks of the area .

In the western part of the map sheet, too, in the coast zone of Kuivaniemi parish,
the granites seem to be old . On the other hand the large granite area in the middle
part of the map sheet (= the Pudasjärvi granite area) remains indistinct. There
the granites are of variable composition and the rareness of outcrops does not allow
the determination of age relations between different types . Some types of granite
are strongly deformed, thus greatly resembling the pre-Karelian gneissose granites
of the eastern area . Other types are not deformed and these are obviously of karelidic
age, their areal distribution being, however, not yet clear . Therefore, the whole
granite area has been drawn with red S-shaped figures revealing migmatization .
Only in the southeastern part of the granite area do the schist inclusions form longer
and more coherent zones, these schists being similar to certain types in the eastern
schist zone. Their strong metamorphism as well as the occurrence of penetrating
granites indicate the wide distribution of the karelidic granites .

The granites in the southwestern corner of the map sheet are only sparsely exposed
and thus it is not possible to obtain any conception of their types and age relations .

The schist zone in the southeastern corner of the map sheet continues southwards
through the NE-part of the Kajaani (C4) map sheet and along the western border
of the Nurmes (D4) map sheet . In the explanations to the maps in question this
Karelian-Kainuan schist zone is regarded as consisting of Kalevian formations. It
is, however, possible to separate different stratigraphic types among them . Especially
a quartzite type occurs on the eastern border of this schist zone extending on the
Oulu map sheet from its southern border as far as to Lake Korpisenjärvi . This quartzite
is as a stratigraphic type comparable to the quartzite formations occurring in the
areas of the Joensuu (D3) and Savonlinna (D2) map sheets and is most widely distrib-
uted in the Koli area, north of Joensuu town. There these quartzites have been called
Jatulian quartzites . In Kainuu they have been known as »Kainuan quartzite formation»
(Väyrynen 1928) an in this paper we shall use the same designation .

The Kalevian group of slates in the schist area of North-Karelia (Väyrynen 1933)
corresponds to the slates deposited discordantly upon the Kainuan quartzites in the
Sotkamo zone, in the eastern part of the Kainuu area. In the western Puolanka
zone of the Kainuu schist area, which zone continues as far as the Oulu map sheet,
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no observations show that the slates and mica schists found here belong to this group .
Instead, they may be comparable to the western Jatulian formation on the northern
side of Lake Oulujärvi (Väyrynen 1939, p . 32) . If they are comparable to the formations
in the more southern areas, they perhaps correspond to the so-called Savo schists .
The Tulijoki-Salmijärvi belt on the eastern border of the slate zone also extends
on the northern side of Lake Salmijärvi to the Oulu map sheet. In their stratigraphic
types the rocks of this belt greatly resemble the facies series of Kuopio . Westwards,
the slates turn into mica schists, these further into mica gneisses and finally into
veined gneisses .

The other quarzite types in the schist zone, the quartzites and related
conglomerates of Jaurakka, differ from the Kainuan type . They occur at the northern
end of the slate zone, in the neighbourhood and east of Lake Jaurakka . As shown
by the conglomerates, these quartzites are younger than those of the Kainuan type,
and they are probably younger than the slates, too . They have, however, undergone
the karelidic folding and are penetrated by the karelidic granites .

The basic rocks of the eastern schist zone can be divided into three different
groups: 1 . metadiabases, 2 . serpentines in the slate zone and 3 . metagabbros and
dike diabases of the type of Syöte . The two former groups are of karelidic origin,
the third probably being younger than the karelidic folding. The metadiabases cut
the Kainuan quartzites, but they are older than or of the same age as the Jaurakka
quartzites . The metagabbros and dike diabases occur in the northeastern corner
of the map sheet .

Near the Oulu-Kuusamo highroad the folding axis of the Karelian supracrustal
rocks culminates, causing a break in the zone . Therefore the penetrating karelidic
granites extend here as far as the area of the eastern gneissose granites . After this
culmination a quartzite zone runs northwards, ending on the northern border of the
map sheet .

The schist zone in the northwestern corner of the map sheet is part of a wider
schist area of Peräpohja, occurring mainly in the region shown on the map sheet
of Rovaniemi (C6) . The Kivalo ridge on the southeastern border of this area is a zone
of quartzite of the Kainuan type. The middle part of the Peräpohja schist area is
composed of varved slates deposited upon metadiabase-greenstones younger than
these quartzites. The quartzites (the type of Kallinkangas ; H. Berghell and
V. Hackman 1923) resembling the Jaurakka type, tuffitic schists and dolomites
also belong to this series (Härme 1949) .

An anorthositic gabbro (the Penikka type) comparable with the gabbro of Syöte
is found as a long belt along the southeastern border of the Peräpohja area (Härme
1949). This border is a friction zone produced by the relative movements, which
have taken place between the Peräpohja area and the granite area of Pudasjärvi .

The schist area of Pohjois-Pohjanmaa in the southwestern part of the map sheet,
between the Oulujoki and Iijoki rivers, can be divided into two parts : the Utajärvi
area and the Kiiminki area (Mäkinen 1916) . The former area comprises conglomerates
and meta-arkoses, also slates in smaller amounts, whereas the latter area is principally
composed of slates, besides basic supracrustal rocks together with some quartzites
and dolomitic limestones . The conglomerates are obviously younger than the stauro-
lite-, andalusite- and cordierite-bearing mica schists cut by the granites on the north-
eastern border of the area. These mica schists are likely to be comparable with
the Karelian sediments of the Puolanka zone. The age relations of the Kiiminki
schists are obscure .

The basic rocks of the Pohjois-Pohjanmaa schist area are mostly supracrustal
rocks with agglomeratic or pillow structures, in addition there occur more coarse-
grained types, probably of an intrusive origin .
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In the northeastern corner of the map sheet a wide area has been painted with
the colours denoting amphibolites, greenstones and basic volcanics . The outcrops,
small in number, are of basic rocks, dissimilar in character . Otherwise the geological
structure of this area is not yet explained .

The basic rocks in the wide granite area are in part strongly recrystallized amphib-
olites, in part weakly metamorphosed gabbros and diabases, also of ophitic texture .
Thus they seem to belong to formations of different ages .

The post-Archaean Muhos formation in the southwestern part of the map sheet
is a series of slightly consolidated sediments (Brenner 1937, 1941 and 1944, Viluksela
1951). The statement concerning bituminous material made by Brenner (1944, p . 192)
is erroneous, as he himself later mentioned . This formation is probably comparable
to the Jotnian sandstone of Satakunta .
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