
Gutokumpu Oy 
RIalmine t sint ä 

Perhon Mo-esiintymä - 

Perhon Mo-esiintymä sijaitsee karttalehti 2332:n alueella Oksa- 

kangas - Vimpeli-tieltä 27/12 lan-pylvaän kohdalla no 500 m suuntaan 
N o  

Tutkimusten aikana ei käytössa ole ollut ilmakuvia tms. pohjakarttaa. 

Työlcohteesta on laadittu pal jastumakartta (Mk 1 : 1000) lciikariviivai- 

meil avulla käyttäen peruslinjana alueella olevaa tutkirnusojaa, 

Alueen kivilaji vaihtelee trondjemiitista kvartsi-dioriittiin, 

Trond jemiitissa ovat päämineraalit: P1 (An 
25-30 

) ,  ICv ja Bt seka 
aksessoreina Ser, Ep, Klo, K-ms, Opakki, Krb ja sp. Opakkimineraa- 

leja on hyvin vähän: vain joitakin Cuk-ryhmiä ja satunnaisia Fem- 

hajarakeita, 

Kv-dioriitin päämineraalit ovat P1 (An ) , Kv, Sv ja Bt seka akses- 
30 

soreina: Klo, Opakki, Ser, Ep, Ti, Ap, K-ms ja Zr, Opakkimineraaleja 

on paikoin runsaasti. Ne ovat: Cuk, Sk, FeS, Zns, Fei ja Fem, Raken- 

teeltaan varsinkin trondjemiikti on usein hieman porfyyrista. Siina 

omamuotoiset P1-rakeet esiintyvät muita suurempina, 

TWän t rondjemi i t t i -kv-d ior i i t t imuodos tuman läpi kulkee 50-100 m 

leveä breksiavyöhyke . Sen kiviaines on hvin epähomoe;eeninen, N- 
osassa esiintyy trondjemiittisessa perusmassassa kv-dioriltti- ja 

Oioriittimurskaleita. Kvartsia esiintyy siellä täällä rakotiiytteenä. 

Pääosa vyöhykkeestä on kuitenkin tyypillistä kv-breksiaa. Siinä 

trondjemiitti ja kv-dioriittimurskaleiden väliin on työntynyt 

kvartsia (yleensä n, 2-5 cm leveänä saumana). ~lurslcaleet ovat terävä- 

särmäisiä ja niiden koko vaihtelee melkoisesti. Paikoitellen ovat 

murskaleet porfyyrigraniittia. Porfyroplasteina ovat siina saussu- 

riutuneet P1-rakeet. 

Moh esiintyy suurina suomuina breks iavyöhykkeessa kvartsin yhte y- 

dessä, ~lurskaleissa sitä tavataan satunnaisesti pieninä suomuina, 

Vaikuttaa siltä kuin parhaimmat Ploh-esiintymat sijoittuisivat 1a- 

helle breksian reunaosia, Parhaimmissa paikoissa saattaa No määrä 

nousta päälle 2 $:n, mutta keskimääräinen pitoisuus vaihtelee 

0.1-0.05 $:iin. 



Cuk:a esiintyy myös breksiavyöhykkeessa kv:n yhteydessä. Lisäksi 

sitä tavataan pirotteena murskaleissa seka pirotteena että ralco- 

silauksena varsinaisen breksiavyöhylckeen ulkopuolella, Breksiavyö- 

hykkeella vaihtelee Cu-pitoisuus 0.1-0,48 $:iho Parhaissa paikoissa 

breksian kontaktin. l~eisyydessä se saattaa pienellä alueella kohota 

yli 3 $:no Kv-dioriitissa breksiavyöhyklceen reunoilla vaihtelee 

Cu-pitoisuus 0.3-0.9 $:iin. 

Rakoilusta johtuen lcallio on hyvin rikkonaista, Siellä tavataan 

kaksi likimain kohtisuorassa toisiaan vastaan olevaa rakosysteemia, 

Naista breksian suunnassa olevia rakoja on kutsuttu pitkittais- 

raoiksi, Niiden suunta vaihtelee N8014 - N90W ja kaateet ovat jyrkki.5 
(90~10~). Ne ovat luonteeltaan avorakoja, mutta toisinaan myös kv:n 

täyt tämia, 

Poikittaisrakojen suunta vaihtelee N20E - N-S ja kaateet ovat myös 
jyrkkiä (9-1 5'). LisZksi alueella esiintyy jouklco diagonaalirako ja 

joiden suunta on ~40-65~ ja N ~ O E  ja kaateet lähellä 90'. 

Näihin rakosys teemeihin liittyy myös vertikaa1isii.rroksia ja ne 

rajoittavat monin paikoin kalliopaljastrunaa, Rakoilu esiintyy saman- 

laisena myös breksiavyöhykkeessa, Lisäksi siinä on muutamia 2 m 

leveitä ruhjepainautumia, jotka ovat s - j  breksian kontaktin suunnassa 

(~75-802). 

Breksiavyöhyke on alueen W-osassa leveämpi, mutta maaston peittei- 

syyden vuoksi vaikeasti rajoitettavissa. Kartan W-reunasta NW-suun- 

taan kulkeva tutkimusoja jatkuu n, 300 m suon keslcellä olevalle 

pienelle paljasturnalle, jossa tavataan myös breksiaa ja sen yhtey- 

dessä Cuk-pirotetta sekä jälkiä Eloil: sta, 

Alueella 20 m välein tehdyissg sähköisissä mittauksissa ei ole tul- 
e #,, 

lut minkäiinlaisia poikkeamia, Tämä osoit tanee , e tt5 .:'FIoh eikä Cuk 
muodosta mitään yhtenäistä malmia tällä alueella. 

Osmo Inkinen 

Liitteet: - kallioperäkartta - rakokartta - analyysien tuloksia 






