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1.  JOHDANTO 

 

Yleisimmät harvinaisia maametalleja
graniiteissa ja graniittipegmatiiteissa 
liniitti. Tärkeimmät graniiteissa ja pegmatiiteissa olevat REE
kartassa 1. Taulukossa 1. on luettelo n
on puutteellinen koska esiintymien mineralogia tunnetaan toistaiseksi hyvin hu

Huomattavia graniitissa olevia 
toinen on Nummi-Pusulan Kovelassa
Lieviskän alueella, Ervamaa 1960, Haapala & al. 1969)
tutkittu GTK:n uraanitutkimusten yhteydessä
U- ja Th-määrityksiä skintillometrillä
ten Kovelan graniitista teetettiin muutamia

 

 

Kuva 1. Etelä-Suomen tärkeimmät 

koissa 1 ja 2. Esiintymät 1-

- 10 ovat rapakivigraniittien alueella olevia pegmatiitteja ja 11

teja. 

 

    
 

Yleisimmät harvinaisia maametalleja (REE) sisältävät mineraalit, joita tav
graniiteissa ja graniittipegmatiiteissa ovat allaniitti, monatsiitti, xenotiimi,

Tärkeimmät graniiteissa ja pegmatiiteissa olevat REE-mineraaliesiintymät on esite
1. Taulukossa 1. on luettelo näissä esiintymissä tavatuista REE

on puutteellinen koska esiintymien mineralogia tunnetaan toistaiseksi hyvin hu

graniitissa olevia monatsiittimineralisaatioita on tavattu ka
Pusulan Kovelassa, Seppänen 1981) ja toinen Puumalan Karhuko

maa 1960, Haapala & al. 1969). Kumpaakin esiintymää 
tutkittu GTK:n uraanitutkimusten yhteydessä. Tällöin graniiteista on teh

määrityksiä skintillometrillä sekä joitakin monatsiittianalyysejä
lan graniitista teetettiin muutamia kokokivianalyysejä (Taulukko 2). 

tärkeimmät REE-mineraaliesiintymät, numerointi on sama kuin ta

- 7 ovat svekokarjalaisiin graniitteihin liittyviä REE

rapakivigraniittien alueella olevia pegmatiitteja ja 11 - 12 monatsiitti
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isältävät mineraalit, joita tavataan Etelä-Suomen 
mi, fergusoniitti ja gado-

mineraaliesiintymät on esitetty 
tavatuista REE-mineraaleista. Luettelo 

on puutteellinen koska esiintymien mineralogia tunnetaan toistaiseksi hyvin huonosti.  

monatsiittimineralisaatioita on tavattu kahdessa paikassa, joista 
Puumalan Karhukosken-

Kumpaakin esiintymää on aiemmin 
tehty lähinnä vain niiden 

tianalyysejä. Tätä esiselvitystä var-
Taulukko 2).  

 

numerointi on sama kuin taulu-

7 ovat svekokarjalaisiin graniitteihin liittyviä REE-pegmatiitteja;  8 

12 monatsiittirikkaita graniit-
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REE-mineraaleja sisältävät graniittipegmatiitit eli 
huomattavasti harvinaisempia kuin Li
pegmatiitit, joissa on yleensä vain satunnaisesti REE
neet pegmatiitit liittyvät aina läheisesti 
liuskealueilla. 

Tampereen liuskealueen eteläosan gneissivyöhykettä leikkaavissa graniitei
lähekkäistä pegmatiittiesiintymää, joista on louhittu
liskolla.  Kummastakin esiintymästä, 
gasalaan) ja Kangasalan Varalan 
vaara 1925, 1927 ja Lokka 1935). Pyör
gusoniittia, gadoliniittia ja monia muitakin REE
1975), mutta mineralogiset tutkimukset 

Yksittäisiä havaintoja allaniittia sisäl
ja Rautalammilta, mutta esiintymiä ei ole tutkittu yksityiskohtaisemmin.
eikä niitä ole louhittu. 

Etelä-Suomen migmatiittialueen pegmatiiteissa REE
Lövbölessä on louhittu kvartsia eräästä 12 m leveästä pegmatiittiesiintymästä, jo
ainakin gadoliniittia kookkaina

Kaitaron (1953) mukaan sekä 
ympäröivissä migmatiittigraniiteissa on paikoin allaniittia. 
Träskholmin saaressa on pegmatiittia, jossa on allaniittia
Myös Pukkilan Kankkilassa
mutta esiintymää ei ole tutkittu tarkemmin.

 

    
 

isältävät graniittipegmatiitit eli ns. NYF-tyypin pegmatiitit ovat 
huomattavasti harvinaisempia kuin Li-, Be- ja , Nb,Ta)-mineraaleja sisältävät LCT

yleensä vain satunnaisesti REE-mineraaleja. REE
liittyvät aina läheisesti graniittieihin, kun taas LCT-

skealueen eteläosan gneissivyöhykettä leikkaavissa graniitei
pegmatiittiesiintymää, joista on louhittu kvartsia ja maasälpää 1900

Kummastakin esiintymästä, Valkeakosken Pyörönmaan  (kuului 1960
Kangasalan Varalan louhoksista on tavattu merkittäviä määriä allaniittia

vaara 1925, 1927 ja Lokka 1935). Pyörönmaan louhoksessa on ollut lisäksi runsaasti fe
gusoniittia, gadoliniittia ja monia muitakin REE-mineraaleja (Vorma & al. 

mineralogiset tutkimukset ovat vanhoja ja hyvin puutteellisia

Yksittäisiä havaintoja allaniittia sisältävistä pegmatiittijuonista on myös 
, mutta esiintymiä ei ole tutkittu yksityiskohtaisemmin.

Suomen migmatiittialueen pegmatiiteissa REE-mineraaleja on satunnaisesti. 
on louhittu kvartsia eräästä 12 m leveästä pegmatiittiesiintymästä, jo

gadoliniittia kookkaina kiteinä , Kranck, E.H.  1924, Lof & Hazebroek 1976)

1953) mukaan sekä Brändön Åvan intruusioon liittyvissä pegmat
ympäröivissä migmatiittigraniiteissa on paikoin allaniittia. Brändön 

on pegmatiittia, jossa on allaniittia laajalla alueella
Pukkilan Kankkilassa on mikrokliinigraniitin yhteydessä vähäinen pegmatiitt

mutta esiintymää ei ole tutkittu tarkemmin. 
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tyypin pegmatiitit ovat Suomessa 
mineraaleja sisältävät LCT-tyypin 

. REE-mineraaleista rikastu-
-pegmatiitteja on myös 

skealueen eteläosan gneissivyöhykettä leikkaavissa graniiteissa on kaksi melko 
kvartsia ja maasälpää 1900-luvun alkupuo-

kuului 1960-luvulla Kan-
louhoksista on tavattu merkittäviä määriä allaniittia (Aarto-

önmaan louhoksessa on ollut lisäksi runsaasti fer-
Vorma & al. 1966 ja Siivola 

vin puutteellisia.  

on myös Töysästä, Hartolasta 
, mutta esiintymiä ei ole tutkittu yksityiskohtaisemmin. Juonet ovat pieniä 

mineraaleja on satunnaisesti. Kemiön 
on louhittu kvartsia eräästä 12 m leveästä pegmatiittiesiintymästä, jossa on ollut 

Kranck, E.H.  1924, Lof & Hazebroek 1976).  

liittyvissä pegmatiiteissa että myös 
Brändön Jurmon pohjoispuolella 

laajalla alueella /Rosenqvist 1970). 
yhteydessä vähäinen pegmatiittijuoni, 
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Taulukko 1.  Tärkeimmät Etelä

raalit , sama numerointi kuin kuvassa 1)

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

  

 

 

 

 

    
 

Tärkeimmät Etelä-Suomen REE-pegmatiitit ja graniitit sekä niiden

lit , sama numerointi kuin kuvassa 1).  

Nimi Tyypillinen  

REE-mineraali 

Pyörönmaa,   

Valkeakoski 

allaniitti-Ce,  

fergusoniitti-Y   

gadoliniitti-Y 

Varala,  

Kangasala 

allaniitti-Ce 

Holkonkylä, 

Töysä 

allaniitti-Ce 

Träskholm,     

Brändö 

allaniitti-Ce 

Lövböle,  

Kemiö 

gadoliniitti-Y 

Kirkkokangas,  

Hartola 

allaniitti-Ce 

 

Kankkila,  

Pukkila 

monatsiitti-Ce 

Kännätsalo, 

Luumäki 

monatsiitti-Ce 

Laajakoski, 

Kotka 

monatsiitti-Ce, 

kolumbiitti 

Skitunäs,  

Pyhtää 

monatsiitti-Ce 

Kovela, Nummi-  

Pusula 

monatsiitti-Ce 

Karhukoski, 

Puumala 

monatsiitti-Ce 
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pegmatiitit ja graniitit sekä niiden mine-
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2. REE-MINERAALEJA SISÄLTÄVÄT GRANIITTIESIINTYMÄT

2.1. Nummi-Pusulan Kovelan monatsiittigraniitti

Etelä-Suomen migmatiittigraniittialueella 
tiaihetta on tutkinut GTK v. 1989
Kovelanjärven itäpuolelta löytyneet kaksi erittäin voimakasta Th
tyi myös U-anomalia (kuvat 3 

Alueella vallitseva kivilaji on mikrokliinigraniitti, joka lei
Kivi on epähomogeenista sisältäen paikoin kiillegneissisu

Kovelan radioaktiiviset anomaliat aiheuttaa pääosin Th
tasaisena pirotteena. Kitee
kvantitatiivisen mikroanalysaattorianalyysin mukaan m
34.0,  UO2 0.1-0.3, Ce2O3 
2.6  (Seppänen 1981). 

Graniitista, siinä olevista pegmatiittijuonista ja leptiittisulkeumasta otettiin näytesarja ja anal
soitiin ICP-MS-menetelmällä. Tulokset ovat taulukossa 2. Neljässä tutkitussa graniittinäyttee
sä thoriumpitoisuus vaihtelee välillä 1110 ppm 
Graniittiin on rikastunut LREE samalla tavalla kuten monatsiittiinkin ja pitoisuudet vaihtelevat 
seuraavasti: Ce 1800- 17700 ppm, La 786
120- 1180 ppm, Gd 87.6 –
ovat huomattavasti alhaisempia

Kuva 2. Kovelan alueen kallioperä. Kohde on merkitty neliöllä kuvan 

 

 

    
 

MINERAALEJA SISÄLTÄVÄT GRANIITTIESIINTYMÄT

Kovelan monatsiittigraniitti 

Suomen migmatiittigraniittialueella (kuva 2) olevaa Nummi-Pusulan Kovelan monatsii
tiaihetta on tutkinut GTK v. 1989 - 1981 (Seppänen 1981). Kenttätöiden yhteydessä tutkittiin 
Kovelanjärven itäpuolelta löytyneet kaksi erittäin voimakasta Th-anomaliaa, joista toiseen lii

(kuvat 3 – 7). Tutkittu alue on kooltaan n. 4 km2. 

Alueella vallitseva kivilaji on mikrokliinigraniitti, joka leikkaa kaikkia alueen muita kivilaj
Kivi on epähomogeenista sisältäen paikoin kiillegneissisulkeumia ja pegmatiittisia osueita.  

Kovelan radioaktiiviset anomaliat aiheuttaa pääosin Th-rikas monatsiitti
tasaisena pirotteena. Kiteet ovat pitkänomaisia ja jopa millimetrin mittaisia. 
kvantitatiivisen mikroanalysaattorianalyysin mukaan monatsiitissa on 

 11.2-25.8, La2O3 0.0-14.4, Nd2O3 8-14.1, Gd

Graniitista, siinä olevista pegmatiittijuonista ja leptiittisulkeumasta otettiin näytesarja ja anal
menetelmällä. Tulokset ovat taulukossa 2. Neljässä tutkitussa graniittinäyttee

sä thoriumpitoisuus vaihtelee välillä 1110 ppm – 10100 ppm ja uraanipitoisuus 3
Graniittiin on rikastunut LREE samalla tavalla kuten monatsiittiinkin ja pitoisuudet vaihtelevat 

17700 ppm, La 786- 8100 ppm, Nd 739- 7000, Pr 211
– 620 ppm. Graniitissa olevissa pegmatiittijuonissa

tavasti alhaisempia (kuva 8).  

allioperä. Kohde on merkitty neliöllä kuvan kesk
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MINERAALEJA SISÄLTÄVÄT GRANIITTIESIINTYMÄT 

Pusulan Kovelan monatsiit-
öiden yhteydessä tutkittiin 

anomaliaa, joista toiseen liit-

kkaa kaikkia alueen muita kivilajeja. 
keumia ja pegmatiittisia osueita.   

rikas monatsiitti-Ce, jota on graniitissa 
t ovat pitkänomaisia ja jopa millimetrin mittaisia. Vanhan semi-

natsiitissa on  (paino-%): ThO2 5.7-
14.1, Gd2O3 0.7-1.3, Pr2O3 0.0-

Graniitista, siinä olevista pegmatiittijuonista ja leptiittisulkeumasta otettiin näytesarja ja analy-
menetelmällä. Tulokset ovat taulukossa 2. Neljässä tutkitussa graniittinäyttees-

0100 ppm ja uraanipitoisuus 3- 320 ppm. 
Graniittiin on rikastunut LREE samalla tavalla kuten monatsiittiinkin ja pitoisuudet vaihtelevat 

7000, Pr 211- 2000 ppm, Sm 
juonissa REE-pitoisuudet 

 
eskellä 



 

- 
 

Taulukko 2. Kemiallisia analyysejä

matiittisista osuei

 

lab. n:ro
Näyte 
Kivilaji
x 3-kaista
y 3-kaista

As mg/kg 307M
Ba mg/kg 307M
Be mg/kg 307M
Bi mg/kg 307M
Cd mg/kg 307M
Co mg/kg 307M
Cr mg/kg 307M
Cu mg/kg 307M
Mo mg/kg 307M
Ni mg/kg 307M
Pb mg/kg 307M
Rb mg/kg 307M
Sb mg/kg 307M
Sn mg/kg 307M
Sr mg/kg 307M
Tl mg/kg 307M
V mg/kg 307M
Zn mg/kg 307M
Li mg/kg 307Pp
Sc mg/kg 307Pp
Ti mg/kg 307Pp
totaalisät. mittarilla maastossa
Th ppm mittarilla
U ppm mittarilla
U mg/kg 307M
Th mg/kg 307M
Y mg/kg 307M
Yb mg/kg 307M
Ce mg/kg 307M
Dy mg/kg 307M
Er mg/kg 307M
Eu mg/kg 307M
Gd mg/kg 307M
Ho mg/kg 307M
La mg/kg 307M
Lu mg/kg 307M
Nd mg/kg 307M
Pr mg/kg 307M
Sm mg/kg 307M
Tb mg/kg 307M
Tm mg/kg 307M

 

 

 

 

 

    
 

Taulukko 2. Kemiallisia analyysejä , ICP-MS) Kovelan graniitista ja siinä o

matiittisista osueista. 

L09070070 L09070071 L09070072 L09070073
Kovela 1 Kovela 2 Kovela 3 Kovela 4
pegmatiitti graniitti graniitti pegmatiitti

6702017 6702030 6702032 6702077
3326798 3326854 3326870 3326912

2.99 28 25 <0.5
270 15.7 16 168

<0.5 <0.5 1.29 2.08
0.12 0.1 0.1 0.16
0.16 0.12 0.14 0.25
0.88 0.45 0.42 1.6
6.87 <4 <4 7.02

<2 2.83 3.16 4.86
<0.5 0.56 <0.5 <0.5

<4 <4 <4 <4
167 1770 1580 24.9
355 15.3 17.3 69.2

<0.1 0.11 <0.1 <0.1
2.87 <2 <2 2.21
129 127 127 143

1.73 <0.1 <0.1 0.12
12.2 1.03 <0.5 6.54
22.8 10.7 16.7 29.4
31.2 70.9 75.2 38.9
2.53 15.8 13.4 4.03
737 154 105 366

maastossa 3000 20000 20000 250
mittarilla >100 6000 6000
mittarilla >50 1300 1300

40.1 320 280 2.43
800 10100 9090 14.4

66.2 716 637 26.8
2.18 19.4 17.2 2.11

1260 17700 16000 42
21.8 225 201 3.77

3.7 43.9 40.3 2.37
0.89 3.87 3.52 0.57
63.5 627 560 3.36
2.41 27.6 24.8 0.75
514 8100 7160 19.6

0.28 1.95 1.66 0.28
555 7000 6180 15.7
152 2000 1790 4.78
104 1180 1040 3.25

6.63 63.1 54.6 0.56
0.31 3.32 3.08 0.31
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siinä olevista peg-

L09070074 L09070075
Kovela 5 Kovela 6
graniitti graniitti

6702077 6701670 6701697
3326912 3327060 3327061

<0.5 2.02 7.33
168 29.4 37.9

2.08 1.56 1.72
0.16 <0.1 <0.1
0.25 0.19 0.39

1.6 0.23 4.35
7.02 <4 70.2
4.86 2.53 4.51
<0.5 <0.5 0.95

<4 <4 35.2
24.9 201 557
69.2 44.6 81.2
<0.1 <0.1 <0.1
2.21 <2 2.04
143 154 130

0.12 <0.1 0.33
6.54 <0.5 31.2
29.4 15.3 41
38.9 82.1 99.3
4.03 1.73 7.81
366 189 1370
250 7500 20000

6 800 800
6 400 400

2.43 40.6 103
14.4 1110 2920
26.8 77.1 229
2.11 2.13 7.66

42 1800 4680
3.77 24.6 69.5
2.37 4.82 15.3
0.57 1 1.54
3.36 87.6 187
0.75 2.99 8.47
19.6 786 2240
0.28 0.23 0.85
15.7 739 2020
4.78 211 577
3.25 120 341
0.56 8.65 18.7
0.31 0.34 1.29  
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Kuva 3. Aeromagneettinen kartta Kovelan alueesta.

Kuva 4. Radioaktiivisen totaalisäteilyn intensiteetti Kovelan al

    
 

Aeromagneettinen kartta Kovelan alueesta. 

. Radioaktiivisen totaalisäteilyn intensiteetti Kovelan alueella. 
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Kuva 5.  Th-säteilyn intensiteetti Kovelan al

Kuva 6.  Radioaktiivinen totaalisäteily Kovelan alueella

    
 

säteilyn intensiteetti Kovelan alueella. 

 
Radioaktiivinen totaalisäteily Kovelan alueella. 
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Kuva 7. Kallioperäkarttaan 

nen säteily on Kovelan alueella 

öiden kohdalta otettiin anal

 

    
 

Kallioperäkarttaan on merkitty sinisillä pisteillä ne kohdat, joissa radioaktiiv

Kovelan alueella Seppäsen (1981) mukaan voimakkainta.

öiden kohdalta otettiin analyysinäytteitä, joiden koostumus esitetty taulukossa 3.
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ne kohdat, joissa radioaktiivi-

1981) mukaan voimakkainta. Vihreiden neli-

lukossa 3. 
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Kuva  8. La-pitoisuus (ppm) 

 

2.2. Puumalan Karhukosken

Puumalan Karhukosken – Lieviskän alueelta ta
kolme monatsiittirikasta granitoidijuonta 
la on granaatti-kordieriitti-gneissi
linssejä.  

Alue on detaljikartoitettu (kuva 9)
juonen koko vaihtelee seuraavasti:

• juoni S leveys 5-10 m, pituus ainakin 60 m

• juoni N leveys 10 m, pituus ainakin 70 m

• juoni W leveys 1-5 m, pituus ainakin 20 m

 

 

    
 

(ppm) Kovelan alueelta analysoiduissa näytteissä.

Karhukosken – Lieviskän alueen monatsiittipitoiset graniitt

Lieviskän alueelta tavattiin GTK:n uraanimalmietsintöjen yhte
kolme monatsiittirikasta granitoidijuonta  (Ervamaa 1960, Haapala al. 1969). Pääkivilaji aluee

gneissi, jossa on paikoin eri kokoisia graniitti

oitettu (kuva 9). Kolmen alueelta tavatun monatsiittipitoisten granii
telee seuraavasti: 

10 m, pituus ainakin 60 m 

juoni N leveys 10 m, pituus ainakin 70 m 

5 m, pituus ainakin 20 m 
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teissä. 

monatsiittipitoiset graniittijuonet 

vattiin GTK:n uraanimalmietsintöjen yhteydessä 
Ervamaa 1960, Haapala al. 1969). Pääkivilaji alueel-

, jossa on paikoin eri kokoisia graniitti- ja pegmatiittijuonia ja 

onatsiittipitoisten graniitti-
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Kuva. 9. Monatsiittigraniittijuonet 

alueella , Haapala & al. 1969). 

 

Juonten päämineraalit ovat plagioklaasi, mikrokliini, kvartsi ja biotiitti. 
nut juonten suuntaisiin pitkänomai
kasaumina. Parhaimmillaan sitä on kivessä 10 til.
til.-%. Kiteet ovat ruskeita ja kooltaan 0.05
tiä, magnetiittia, almandiinia, gahniitti
seenikiisua, anataasia ja grafiittia. Zirkonikiteet ympäröivät usein monatsiittikiteitä 
al. 1969). 

 

Haapalan (1969) mukaan monatsiitti on rikastunut ceriumista
siitin koostumus on spektrografisten ja märk
Ce2O3  25.8, La2O3 14.4, Nd
U3O8 0.1, P2O5 27.83.  

 

    
 

 

Monatsiittigraniittijuonet (kartassa mustalla) Puumalan Karhukosken 

pala & al. 1969).  

Juonten päämineraalit ovat plagioklaasi, mikrokliini, kvartsi ja biotiitti. 
pitkänomaisiin vyöhykkeisiin tai joskus sitä on kivessä 

kasaumina. Parhaimmillaan sitä on kivessä 10 til.-%, joskin biotiittiköyhissä kohdissa vain 2
%. Kiteet ovat ruskeita ja kooltaan 0.05-0.5 mm. Aksessorisesti tavataan zirkonia, ilmenii

magnetiittia, almandiinia, gahniitti-herkyniittiä, kuparikiisua, magneettikiisua, a
seenikiisua, anataasia ja grafiittia. Zirkonikiteet ympäröivät usein monatsiittikiteitä 

1969) mukaan monatsiitti on rikastunut ceriumista, monatsiitti
siitin koostumus on spektrografisten ja märkäkemiallisten analyysien mukaan

14.4, Nd2O3 14.1, Pr2O3 3.7, Sm2O3 1.9, Gd2O3 1.3, Y
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kartassa mustalla) Puumalan Karhukosken – Lieviskän 

Juonten päämineraalit ovat plagioklaasi, mikrokliini, kvartsi ja biotiitti. Monatsiitti on rikastu-
joskus sitä on kivessä epämääräisinä 

köyhissä kohdissa vain 2-6 
0.5 mm. Aksessorisesti tavataan zirkonia, ilmeniit-
herkyniittiä, kuparikiisua, magneettikiisua, ar-

seenikiisua, anataasia ja grafiittia. Zirkonikiteet ympäröivät usein monatsiittikiteitä (Haapala & 

monatsiitti-Ce). Puhtaan monat-
äkemiallisten analyysien mukaan (paino-%): 

1.3, Y2O3 0.4, ThO2  5.7, 



 

- 
 

Ervamaa , 1960) tutki esiintymää lähinnä uraanimalmina
uraanipitoisuudeksi parhaimmillaan 0.4 paino
monatsiittirikasteesta, jonka koostumus vaihtelee seuraavasti 
17-18, Nd2O3 10-11, Pr2O3

3-9.  

 

3. SVEKOKARJALAISET

3.1. Valkeakosken Pyörönmaan allaniitti

Pyörönmaan pegmatiittiesiintymä sijaitsee Valkeakosken kaupun
graniittialueen keskellä. Paikoin louhoksessa on ollut j
gadoliniittia, fergusoniittia ja monia muitakin REE
(1975) julkaisivat esiintymästä 196
matiitissa on radioaktiivisia U
mahdollisina uraanimalmiesiintymänä jo 1950

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Kuva 10. Pyörönmaan pegmatiittilouhos. Kuva 

 

Pyörönmaan pegmatiittiesiintymästä on louhittu kvartsia ja maasälpää 1920
henkilöiden ja myöhemmin 
jastunut. Louhos on 10 m leveä, 30 m pitkä ja 9 m syvä. Nykyisin se on kokonaan veden täy
tämä.  Pegmatiitti näyttäisi esiintyvän N
lymittarilla tehdyt tutkimukset osoittavat, että itse graniitin radioaktiivisuu

    
 

siintymää lähinnä uraanimalmina. Raportissa
parhaimmillaan 0.4 paino-%. Lantanoidit on analysoitu kivestä te

monatsiittirikasteesta, jonka koostumus vaihtelee seuraavasti (paino-%): Ce
3 3.5- 4.2, Yb2O3 0.03-0.03, Y2O3 0.77- 1,05, Sc

3. SVEKOKARJALAISET  REE-PEGMATIITIT 

Valkeakosken Pyörönmaan allaniitti-fergusoniitti-pegmatiitti 

Pyörönmaan pegmatiittiesiintymä sijaitsee Valkeakosken kaupungin pohjoispuolella laajan 
graniittialueen keskellä. Paikoin louhoksessa on ollut jopa nyrkin kokoisina rakeina allaniittia, 
gadoliniittia, fergusoniittia ja monia muitakin REE-mineraaleja. Vorma & al. 
1975) julkaisivat esiintymästä 1960- ja 1970-luvuilla mineralogisia tutkimuksia.

matiitissa on radioaktiivisia U- ja varsinkin Th-pitoisia mineraaleja, on sitä alustavasti tutkittu 
mahdollisina uraanimalmiesiintymänä jo 1950-luvun lopulla (Lauerma 1957). 

Pyörönmaan pegmatiittilouhos. Kuva S. Lahti. 

Pyörönmaan pegmatiittiesiintymästä on louhittu kvartsia ja maasälpää 1920
myöhemmin 1940-luvulla Uiherlan Sälpä Oy:n toimesta. Kohde on huonosti pa

. Louhos on 10 m leveä, 30 m pitkä ja 9 m syvä. Nykyisin se on kokonaan veden täy
tämä.  Pegmatiitti näyttäisi esiintyvän N-S suuntaisena juonena punertavassa graniitissa. Säte
lymittarilla tehdyt tutkimukset osoittavat, että itse graniitin radioaktiivisuu

13 

 

. Raportissa on mainitaan kiven 
Lantanoidit on analysoitu kivestä tehdystä 

%): Ce2O3  25-36, La2O3 
1,05, Sc2O3 0.21- 0,25, ZrO2  

gin pohjoispuolella laajan 
pa nyrkin kokoisina rakeina allaniittia, 

mineraaleja. Vorma & al. (1966) ja Siivola  
luvuilla mineralogisia tutkimuksia. Koska peg-
pitoisia mineraaleja, on sitä alustavasti tutkittu 

Lauerma 1957).  

Pyörönmaan pegmatiittiesiintymästä on louhittu kvartsia ja maasälpää 1920-luvulla yksityis-
luvulla Uiherlan Sälpä Oy:n toimesta. Kohde on huonosti pal-

. Louhos on 10 m leveä, 30 m pitkä ja 9 m syvä. Nykyisin se on kokonaan veden täyt-
S suuntaisena juonena punertavassa graniitissa. Sätei-

lymittarilla tehdyt tutkimukset osoittavat, että itse graniitin radioaktiivisuus on hyvin alhainen. 



 

- 
 

 

PYÖRÖNMAAN
PEGMATIITTI

 Kuva 11. Pyörönmaan ja Varalan alueen kallioperä

 

Esiintymä on vyöhykkeinen ja siinä voidaan erottaa kolme selvää vyöhyke

- graniittista sivukiveä vasten oleva 

- välivyöhyke karkeata, kookkaita kalimaasälpäkiteitä

- kvartsiydin, joka esiintymän keskellä saattaa haaroittua useaan eri osa

Välivyöhykkeen kalimaasälpäkiteiden lomassa on punertavaa albiittipegm
mineraalit esiintyvät. Kiilteenä pegmatiitissa on pääosin biotiitti, joka esiintyy jopa usean d
simetrin mittaisina levypinkkoina. Esiintymän keskiosassa albiittirikkaassa pe
paikoin myös hienosuomuista muskoviittia. 

Vorma et al. 81966) mainitsee esiintymästä 28 
nistamaan , ks. Taulukko 3), koska analyysimenetelmät olivat tuohon aikaan vielä hyvin alkee
lisia ja osa mineraaleista on metamiktisia. Myöhemmin Perttunen 
tieteelle uuden vesipitoisen REE
mineraalien koostumusta yksityiskohtaisemmin mikroanalysaatt

Pyörönmaan pegmatiitti on rikkaampi REE
tiittiesiintymä. Kaikkiaan 18 Vorma
pääalkuaineina erilaisia lantanoideja. Eniten esiintymässä tavataan a

    
 

PYÖRÖNMAAN
PEGMATIITTI

VARALAN
PEGMATIITTI

rönmaan ja Varalan alueen kallioperä. 

Esiintymä on vyöhykkeinen ja siinä voidaan erottaa kolme selvää vyöhyke

graniittista sivukiveä vasten oleva kirjomaasälpävyöhyke  

karkeata, kookkaita kalimaasälpäkiteitä sisältävää pegmatii

, joka esiintymän keskellä saattaa haaroittua useaan eri osaa

Välivyöhykkeen kalimaasälpäkiteiden lomassa on punertavaa albiittipegm
Kiilteenä pegmatiitissa on pääosin biotiitti, joka esiintyy jopa usean d

simetrin mittaisina levypinkkoina. Esiintymän keskiosassa albiittirikkaassa pe
nosuomuista muskoviittia.  

1966) mainitsee esiintymästä 28 eri mineraalia, joista osaa hän ei pystynyt tu
ks. Taulukko 3), koska analyysimenetelmät olivat tuohon aikaan vielä hyvin alkee

lisia ja osa mineraaleista on metamiktisia. Myöhemmin Perttunen (1971) kuvasi esiint
sen REE-karbonaatin lokkaiitin ja Siivola (1975) tutki esiintymän REE

mineraalien koostumusta yksityiskohtaisemmin mikroanalysaattorilla.  

Pyörönmaan pegmatiitti on rikkaampi REE-mineraaleista kuin mikään muu maamme pegm
tiittiesiintymä. Kaikkiaan 18 Vorman et al. (1966) louhoksesta kuvaamasta mineraalista sisä
pääalkuaineina erilaisia lantanoideja. Eniten esiintymässä tavataan allaniittia, jota saattaa jopa 
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PEGMATIITTI

 

Esiintymä on vyöhykkeinen ja siinä voidaan erottaa kolme selvää vyöhykettä:  

gmatiittia  

an 

Välivyöhykkeen kalimaasälpäkiteiden lomassa on punertavaa albiittipegmatiittia, jossa REE-
Kiilteenä pegmatiitissa on pääosin biotiitti, joka esiintyy jopa usean de-

simetrin mittaisina levypinkkoina. Esiintymän keskiosassa albiittirikkaassa pegmatiitissa on 

eri mineraalia, joista osaa hän ei pystynyt tun-
ks. Taulukko 3), koska analyysimenetelmät olivat tuohon aikaan vielä hyvin alkeel-

1971) kuvasi esiintymästä 
1975) tutki esiintymän REE-

mineraaleista kuin mikään muu maamme pegma-
1966) louhoksesta kuvaamasta mineraalista sisältää 

laniittia, jota saattaa jopa 



 

- 
 

useita kymmeniä cm pitkinä kiteinä tai epämääräisinä kidekasaumina. Vihertävän tai ruskeht
van keltaista fergusoniittia on esiintymässä joskus myös kookkaina, jopa kymmenen senttime
rin mittaisina kiteinä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12.  Pyörönmaan pegmatiitin rakenne 

mukaan). Selitykset: 1. graniittia, 2. k

sisulkeuma, 6. radioaktiivinen anomalia, 7. paljastuma, 8. louhosalue, 9. jätekiveä, 10. 

vettä. 

Allaniitin seurassa on toisinaan thaleniittia, xenotimia, zirkonia, britoliittia, uraniniittia ja gad
liniittia. Allaniitti ja gadoliniitti on väriltään mustaa, mutta kiteitä ympäröi usein punaru
voimakkaasti metamiktiutunut ulkokehä. Myös britoliitin, thaleniitin, zirkonin ja xenot
on usein punaruskea. Ellei mineraalirakeissa näy mitään kidepintoja, 
erottaa metamiktisesta allaniitista ja gadoliniiti

Siivolan (1975) mukaan REE
saimmin Ce ja muut kevyet lantanoidit. Raskaat lantanoidit ovat sen si
kiteytyneisiin mineraaleihin, kuten fergusoniittiin, xenotimiin, zirkoniin, lokkaiittiin, tengerii
tiin ja muihin mineraalien rakoihin kiteytyneisiin REE

 

    
 

useita kymmeniä cm pitkinä kiteinä tai epämääräisinä kidekasaumina. Vihertävän tai ruskeht
eltaista fergusoniittia on esiintymässä joskus myös kookkaina, jopa kymmenen senttime

Pyörönmaan pegmatiitin rakenne , Vorma et al. 1966, piirros Arvo Ves

mukaan). Selitykset: 1. graniittia, 2. kirjomaasälpää, 3. maasälpää, 4. kvartsia, 5. gnei

keuma, 6. radioaktiivinen anomalia, 7. paljastuma, 8. louhosalue, 9. jätekiveä, 10. 

Allaniitin seurassa on toisinaan thaleniittia, xenotimia, zirkonia, britoliittia, uraniniittia ja gad
a. Allaniitti ja gadoliniitti on väriltään mustaa, mutta kiteitä ympäröi usein punaru

voimakkaasti metamiktiutunut ulkokehä. Myös britoliitin, thaleniitin, zirkonin ja xenot
ruskea. Ellei mineraalirakeissa näy mitään kidepintoja, on niitä usein mahdoton 

erottaa metamiktisesta allaniitista ja gadoliniitista. 

1975) mukaan REE-mineraaleista kiteytyi ensin allaniitti, johon on rikast
saimmin Ce ja muut kevyet lantanoidit. Raskaat lantanoidit ovat sen sijaan rikastuneet
kiteytyneisiin mineraaleihin, kuten fergusoniittiin, xenotimiin, zirkoniin, lokkaiittiin, tengerii

raalien rakoihin kiteytyneisiin REE-karbonaatteihin. 
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useita kymmeniä cm pitkinä kiteinä tai epämääräisinä kidekasaumina. Vihertävän tai ruskehta-
eltaista fergusoniittia on esiintymässä joskus myös kookkaina, jopa kymmenen senttimet-

Vorma et al. 1966, piirros Arvo Vesasalon 

irjomaasälpää, 3. maasälpää, 4. kvartsia, 5. gneis-

keuma, 6. radioaktiivinen anomalia, 7. paljastuma, 8. louhosalue, 9. jätekiveä, 10. 

Allaniitin seurassa on toisinaan thaleniittia, xenotimia, zirkonia, britoliittia, uraniniittia ja gado-
a. Allaniitti ja gadoliniitti on väriltään mustaa, mutta kiteitä ympäröi usein punaruskea 

voimakkaasti metamiktiutunut ulkokehä. Myös britoliitin, thaleniitin, zirkonin ja xenotimin väri 
on niitä usein mahdoton 

nsin allaniitti, johon on rikastunut run-
aan rikastuneet viimeksi 

kiteytyneisiin mineraaleihin, kuten fergusoniittiin, xenotimiin, zirkoniin, lokkaiittiin, tengeriit-
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Koska mistään maamme pegmatiittiesiintymästä ei ole tavattu yhtä paljon RE
esiintymän kokoa ja muotoa tutkittiin syväkairauksin. Koska esiintymä näy
suuntaiselta ja juonimaiselta, sen itäreunaan kairattiin kolme timanttikairan reikää. Vain ke
kimmäinen niistä tavoitti kapean pegmatiittijuonen, samo
45°-kulmassa tehty reikä. Kairauksella voitiin osoittaa, että esiintymä on kooltaan pieni, linss
mäinen eikä sillä ole kuin hyvin 

 

Taulukko 3. Pyörönmaan pegmatiitin mineraalit Vorman et al. 

hemmin esiintymästä on tunnistettu muitakin mineraaleja mm. lo

 

1. Albiitti

2. Mikrokliini

3. Biotiitti

4. Kloriitti

5. Ytriumpit. spessartiini

6. Zirkoni

7. Muskoviitti

8. Thoriitti

9. Allaniitti-Ce

10. Britoliitti-Y

11. Gadoliniitti-Y 

12. Thaleniitti-Y

13. Rowlandiitti-Ce

14. Rowlandiitti-Dy

 

 

3.2. Kangasalan Varalan allaniittipegmatiitti

Kangasalan Varalan kylässä Pyörönmaan louhoksesta 13 km NE on graniitissa mineralogia
taan samantapainen allaniittia ja satunnaisesti monatsiittia sisältävä pegmatiitti. Kangasalan V
ralan pegmatiitista on louhittu kvartsia ja maasälpää 1920
Louhos on n. 40 m pitkä veden täyttämä monttu, joka on koillisosassaan n. 20 
naisosassa n. 12 m. Esiintymän muodosta ja koosta ei saa tarkkaa kuvaa, koska kalliopaljast
mia sen ympärillä on vähän.  Välittömästi louhoksen NE
päässä louhoksen lounaispuolella kaksikin omakot

Esiintymä on vyöhykkeinen. Sen keskellä on ollut ilmeisesti useitakin esiintymän suu
kvartsiytimiä, joita ympäröi hyvin karkearakeinen välivyöhyke, jossa kalimaasälpäkiteet saa
tavat olla useiden desimetrien mittaisia ja niitä ympäröi punertava albiitt

Esiintymän reunaosia kohti kivi muuttuu
teenä on pääosin biotiitti, joka esiintyy jopa usean desimetrin mittaisina levypinkko

Esiintymän keskiosassa albiittirikkaassa pegmatiitissa on p
koviittia. Aksessorisesti esiintymästä on tunnistettu seuraavat mineraalit: allaniitti
siitti-Ce, zirkoni, gadoliniitti ja apatii

 

    
 

Koska mistään maamme pegmatiittiesiintymästä ei ole tavattu yhtä paljon RE
esiintymän kokoa ja muotoa tutkittiin syväkairauksin. Koska esiintymä näy
suuntaiselta ja juonimaiselta, sen itäreunaan kairattiin kolme timanttikairan reikää. Vain ke

voitti kapean pegmatiittijuonen, samoin louhoksen länsipuolelle samassa 
kulmassa tehty reikä. Kairauksella voitiin osoittaa, että esiintymä on kooltaan pieni, linss

hyvin kapea jatke alaspäin. 

Pyörönmaan pegmatiitin mineraalit Vorman et al. , 1966) mukaan. My

hemmin esiintymästä on tunnistettu muitakin mineraaleja mm. lo

15. Y-Al silikaatti 

16. Y-Fe-silikaatti (britoliitissa sulkeumia)

17. Y-Fe silikaatti (britoliitin muuttumistulos)

18. Y-Ca silikaatti (britoliitin muuttumistulos)

19. Y silikaatti (thaleniitin muuttumistulos)

20. Y silikaatti (thaleniitissa sulkeumina)

21. Fergusoniitti-Y 

22. Uranininiitti

23. Xenotimi

24. Synchysiitti-Nd

25. Bastnäsiitti-Ce

26. Tengeriitti

27. Kalsiitti

28. Kvartsi

Kangasalan Varalan allaniittipegmatiitti 

Kangasalan Varalan kylässä Pyörönmaan louhoksesta 13 km NE on graniitissa mineralogia
tapainen allaniittia ja satunnaisesti monatsiittia sisältävä pegmatiitti. Kangasalan V

ralan pegmatiitista on louhittu kvartsia ja maasälpää 1920-luvulla Oy Lokomo Ab:n to
Louhos on n. 40 m pitkä veden täyttämä monttu, joka on koillisosassaan n. 20 
naisosassa n. 12 m. Esiintymän muodosta ja koosta ei saa tarkkaa kuvaa, koska kalliopaljast

lä on vähän.  Välittömästi louhoksen NE-puolella on omakotitalo ja n. 100 m 
päässä louhoksen lounaispuolella kaksikin omakotitaloa. 

intymä on vyöhykkeinen. Sen keskellä on ollut ilmeisesti useitakin esiintymän suu
kvartsiytimiä, joita ympäröi hyvin karkearakeinen välivyöhyke, jossa kalimaasälpäkiteet saa
tavat olla useiden desimetrien mittaisia ja niitä ympäröi punertava albiitt

Esiintymän reunaosia kohti kivi muuttuu hienompirakeiseksi kirjomaasäl
teenä on pääosin biotiitti, joka esiintyy jopa usean desimetrin mittaisina levypinkko

Esiintymän keskiosassa albiittirikkaassa pegmatiitissa on paikoin myös hienosuomuista mu
koviittia. Aksessorisesti esiintymästä on tunnistettu seuraavat mineraalit: allaniitti

Ce, zirkoni, gadoliniitti ja apatiitti. 
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Koska mistään maamme pegmatiittiesiintymästä ei ole tavattu yhtä paljon REE-mineraaleja, 
esiintymän kokoa ja muotoa tutkittiin syväkairauksin. Koska esiintymä näyttää likimain N-S-
suuntaiselta ja juonimaiselta, sen itäreunaan kairattiin kolme timanttikairan reikää. Vain kes-

in louhoksen länsipuolelle samassa 
kulmassa tehty reikä. Kairauksella voitiin osoittaa, että esiintymä on kooltaan pieni, linssi-

mukaan. Myö-

hemmin esiintymästä on tunnistettu muitakin mineraaleja mm. lokkaiitti. 

17. Y-Fe silikaatti (britoliitin muuttumistulos)

18. Y-Ca silikaatti (britoliitin muuttumistulos)

  

Kangasalan Varalan kylässä Pyörönmaan louhoksesta 13 km NE on graniitissa mineralogial-
tapainen allaniittia ja satunnaisesti monatsiittia sisältävä pegmatiitti. Kangasalan Va-

luvulla Oy Lokomo Ab:n toimesta. 
Louhos on n. 40 m pitkä veden täyttämä monttu, joka on koillisosassaan n. 20 m leveä ja lou-
naisosassa n. 12 m. Esiintymän muodosta ja koosta ei saa tarkkaa kuvaa, koska kalliopaljastu-

puolella on omakotitalo ja n. 100 m 

intymä on vyöhykkeinen. Sen keskellä on ollut ilmeisesti useitakin esiintymän suuntaisia 
kvartsiytimiä, joita ympäröi hyvin karkearakeinen välivyöhyke, jossa kalimaasälpäkiteet saat-
tavat olla useiden desimetrien mittaisia ja niitä ympäröi punertava albiittipegmatiitti.  

hienompirakeiseksi kirjomaasälpäpegmatiitiksi. Kiil-
teenä on pääosin biotiitti, joka esiintyy jopa usean desimetrin mittaisina levypinkkoina.  

aikoin myös hienosuomuista mus-
koviittia. Aksessorisesti esiintymästä on tunnistettu seuraavat mineraalit: allaniitti-Ce, monat-
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Kuva 13. Varalan pegmatiittilouhos. Kuva S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14.  Detaljikartta Varalan pegmatiittiesiintymästä Arvo Vesas

         (M11.1/Kg-56/3/85). 

 

    
 

tiittilouhos. Kuva S. Lahti 

taljikartta Varalan pegmatiittiesiintymästä Arvo Vesas
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taljikartta Varalan pegmatiittiesiintymästä Arvo Vesasalon mukaan  
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3.3. Kemiön Lövbölen gadoliniittipegmatiitti

Kemiön Lövbölessä on kaksi lähekkäistä pegmatiittilinssiä 
1920-luvulla louhittu maasälpää ja kvartsia. Louhinnan yhteydessä pohjoisemmasta, koo
kaammasta esiintymästä, Lövböle II:stä löytyi g

 

Kuva 15. Pegmatiittilouhos Lövböle

 

Lövböle-II on maanpintaleikkauksessa 30 m pitkä ja keskiosast
pegmatiittilinssi. Sen keskellä on 13 m pitkä, 8 m leveä ja 7 m syvä veden täyttämä louhos. 
Pegmatiitti esiintyy sarvivälkepitoisen graniittis
kontaktissa.  

Pegmatiittiesiintymä on vyö

-Rajavyöhyke - sivukiveä vasten oleva kapea  
koostuva vyöhyke 
-Seinävyöhyke - sisempi kaksiosainen vyöhyke, jonka ulompi osa koostuu keskirakeise
karkearakeisesta pääosin plagioklaasia ja kvartsia sisältävä
50 cm) karkearakeisesta-hyvin karkearakeisesta osasta, jonka päämineraalit ovat mikrokli
plagioklaasi, kvartsi ja biotiitti. 
-Välivyöhyke -  kvartsiydintä 
keisesta pegmatiitista, jonka päämineraalit ovat pertiittinen mikrokliini 
kvartsi, plagioklaasi, biotiitti tai paikoin granaatti.  
-Muodostuman keskellä välivyöhykkeessä
kvartsiytimiä. 

    
 

3.3. Kemiön Lövbölen gadoliniittipegmatiitti 

Kemiön Lövbölessä on kaksi lähekkäistä pegmatiittilinssiä , Lövböle-I ja Lövböle
ttu maasälpää ja kvartsia. Louhinnan yhteydessä pohjoisemmasta, koo

kaammasta esiintymästä, Lövböle II:stä löytyi gadoliniittia (Kranck 1924).

Pegmatiittilouhos Lövböle-II Kemiössä. 

II on maanpintaleikkauksessa 30 m pitkä ja keskiosastaan 12 m leveä vyöhy
pegmatiittilinssi. Sen keskellä on 13 m pitkä, 8 m leveä ja 7 m syvä veden täyttämä louhos. 
Pegmatiitti esiintyy sarvivälkepitoisen graniittis-granodioriittisen kiven ja sarvivälkegabron 

Pegmatiittiesiintymä on vyöhykkeinen (Lof & Hazebroek 1976) ja siinä voidaan erottaa

sivukiveä vasten oleva kapea   (leveys 2-5 cm) plagioklaasista ja kvartsista 

sisempi kaksiosainen vyöhyke, jonka ulompi osa koostuu keskirakeise
arkearakeisesta pääosin plagioklaasia ja kvartsia sisältävästä kivestä ja sisemmästä 

hyvin karkearakeisesta osasta, jonka päämineraalit ovat mikrokli
tiitti.  

kvartsiydintä vasten oleva yli 5 m leveä vyöhyke. Se koostuu hyvin karkear
keisesta pegmatiitista, jonka päämineraalit ovat pertiittinen mikrokliini 
kvartsi, plagioklaasi, biotiitti tai paikoin granaatti.   
Muodostuman keskellä välivyöhykkeessä on ollut useita vaihtelevan kokoisia kvarts
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I ja Lövböle-II), joista on 
ttu maasälpää ja kvartsia. Louhinnan yhteydessä pohjoisemmasta, kook-

Kranck 1924). 

 

aan 12 m leveä vyöhykkeinen 
pegmatiittilinssi. Sen keskellä on 13 m pitkä, 8 m leveä ja 7 m syvä veden täyttämä louhos. 

granodioriittisen kiven ja sarvivälkegabron 

ja siinä voidaan erottaa: 

5 cm) plagioklaasista ja kvartsista 

sisempi kaksiosainen vyöhyke, jonka ulompi osa koostuu keskirakeisesta-
tä kivestä ja sisemmästä , leveys 5-

hyvin karkearakeisesta osasta, jonka päämineraalit ovat mikrokliini, 

vasten oleva yli 5 m leveä vyöhyke. Se koostuu hyvin karkeara-
keisesta pegmatiitista, jonka päämineraalit ovat pertiittinen mikrokliini , usein kirjomaasälpää), 

on ollut useita vaihtelevan kokoisia kvartsipahkuja, 



 

- 
 

Mustaa gadoliniittia on välivyöhykkeessä kookkaiden biotiittilevyjen yhteydessä 
tai kvartsi-plagioklaasikivessä jopa 10 cm pitkinä kiteinä, jotka ovat toisinaan omanmu
Gadoliniittikiteet ovat paikoin muuttuneet reunaosistaan ja niissä on su
REE-mineraaleja (Lof & Hazebroek 1976). Esiintymää koskevat mineralogiset tutkimukset 
ovat vanhoja ja puutteellisia.

 
 

 

Kuva 16. Detaljikartta Lövbölen  pe

    
 

Mustaa gadoliniittia on välivyöhykkeessä kookkaiden biotiittilevyjen yhteydessä 
plagioklaasikivessä jopa 10 cm pitkinä kiteinä, jotka ovat toisinaan omanmu

Gadoliniittikiteet ovat paikoin muuttuneet reunaosistaan ja niissä on su
Lof & Hazebroek 1976). Esiintymää koskevat mineralogiset tutkimukset 

lisia.  

Detaljikartta Lövbölen  pegmatiiteista, Lof & Hazebroek (1976).

19 

 

Mustaa gadoliniittia on välivyöhykkeessä kookkaiden biotiittilevyjen yhteydessä , usein sisällä) 
plagioklaasikivessä jopa 10 cm pitkinä kiteinä, jotka ovat toisinaan omanmuotoisia. 

Gadoliniittikiteet ovat paikoin muuttuneet reunaosistaan ja niissä on sulkeumina myös muita 
Lof & Hazebroek 1976). Esiintymää koskevat mineralogiset tutkimukset 

 

1976). 



 

- 
 

 

3.3. Brändön Träskholmin allaniittipegmatiitti 

Träskholmin saaren pegmatiiteissa, kolme kilometriä Brändön Jurmon pohjoispuolella on a
laniittipitoista pegmatiittia. Esiintymää on tutkinut alustavasti Rautaruukki Oy 
pulla. Esiintymästä on Rosenqvist
allaniittipitoista pegmatiittia ja pegmatiittigraniittia on saarella useiden hehtaarien alueella. L
säksi allaniittihavaintoja on tehty muutamilta lähis

 

 

Kuva 17. Brändön Träskholmin kallioperä Rosenqvistin 

 

Träskholmin alueen pääkivilajeina ovat raitaiset kvartsi
migmatisoi punainen graniitti. Monin paikoin graniitti on karkearakeista pegmati
matiittigraniittia, jotka saaressa muodostavat neljä kookasta 
nempiä intruusioita. Gneisseissä on paikoin vähäisiä kalkkikivikerroksia. Gnei
on E-W-suuntaista. Graniitin kontakti gneissejä vaste
Gneissisulkeumat graniiteissa ja pegmatiitei

    
 

3.3. Brändön Träskholmin allaniittipegmatiitti  

Träskholmin saaren pegmatiiteissa, kolme kilometriä Brändön Jurmon pohjoispuolella on a
laniittipitoista pegmatiittia. Esiintymää on tutkinut alustavasti Rautaruukki Oy 

la. Esiintymästä on Rosenqvist , 1970) kirjoittanut pro gradu-tutkimuksen, jonka mukaan 
allaniittipitoista pegmatiittia ja pegmatiittigraniittia on saarella useiden hehtaarien alueella. L

laniittihavaintoja on tehty muutamilta lähisaarilta. 

Brändön Träskholmin kallioperä Rosenqvistin , 1970) mukaan.

räskholmin alueen pääkivilajeina ovat raitaiset kvartsi- ja maasälpärikkaat gneissit, joita 
migmatisoi punainen graniitti. Monin paikoin graniitti on karkearakeista pegmati
matiittigraniittia, jotka saaressa muodostavat neljä kookasta (200 - 400 m pitkää) ja useita pi
nempiä intruusioita. Gneisseissä on paikoin vähäisiä kalkkikivikerroksia. Gnei

suuntaista. Graniitin kontakti gneissejä vasten on paikoin jyrkkä, paikoin vähittäinen. 
Gneissisulkeumat graniiteissa ja pegmatiiteissa ovat yleisiä. 
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Träskholmin saaren pegmatiiteissa, kolme kilometriä Brändön Jurmon pohjoispuolella on al-
laniittipitoista pegmatiittia. Esiintymää on tutkinut alustavasti Rautaruukki Oy 1960-luvun lo-

tutkimuksen, jonka mukaan 
allaniittipitoista pegmatiittia ja pegmatiittigraniittia on saarella useiden hehtaarien alueella. Li-

 

kaan. 

ja maasälpärikkaat gneissit, joita 
migmatisoi punainen graniitti. Monin paikoin graniitti on karkearakeista pegmatiittia tai peg-

400 m pitkää) ja useita pie-
nempiä intruusioita. Gneisseissä on paikoin vähäisiä kalkkikivikerroksia. Gneissien raitaisuus 

n on paikoin jyrkkä, paikoin vähittäinen. 



 

- 
 

 

Pegmatiiteissa ja pegmatiittigraniitissa on päämineraalina mikrokliini, plagioklaasi, kvartsi ja 
biotiitti. Allaniitti esiintyy kivessä paikoin jopa 10
on mustaa, metamiktista ja kiteiden voimakkaasti muuttuneet reunaosat ovat punaruskeita. M
tamiktiutumisen yhteydessä kiteiden ympärille pegmatiittiin on tullut säteittäistä rako

Allaniitti esiintyy yleensä pegmatiiteissa kideryhminä tai niissä on allaniittirikkaita raitoja. 
Monin paikoin allaniitti on yksi kiven päämineraaleista. Keskimääräiseksi pegmatiittien a
laniittipitoisuudeksi mainitaan 0.6 %. Allaniittia eikä pegmatiittien muitakaan min
analysoitu eikä tutkittu yksityiskohtaisemmin. Ohuthietutkimusten perusteella pegmatiiteissa 
sanotaan olevan aksessorisesti apatiittia, zirkonia ja opakkeja.

 

4. RAPAKIVIIN LIITTYVÄT REE

Rapakivialueen moreeneissa, varsinkin Viipurin rapakivia
anomalioita. Lantanoidit ovat rikastuneet viimeisinä 
sä oleviin pegmatiitteihin. Ainakin Luumäen, Lapinjärven, Kouvolan 
Haminan, Pyhtään ja Virolahden alueella on 
on karakteristisina mineraaleina fluoriittia ja topaasia. 

Luumäen Kännätsalon beryllipegmatiitista, Kotkan Laajakosken topaasipegmatiiteista ja Py
tään Skitunäsin pegmatiiteista on tavattu myös erilai
Luumäen Kännätsalon beryllipegmatiitin ja Kotkan Laajakosken topaasipegmatiitin mineral
gia tunnetaan yksityiskohtaisemmin. Kännätsalon pegmatiittia on tutkittu myös timantt
kairauksin ja sen muoto sekä koko tunne
mm. monatsiittia, euxeniitti
nia muitakin REE- sekä Nb

Vehmaan ja Taivassalon rapakiviin liittyvistä pegmatiiteista ei 
mineraaleja, vain topaasia ja fluoriittia, mutta sen s
graniitissa on aksessorisesti REE
Suominen 1988) ja etenkin Å
tu monin paikoin. Lahti & Suominen 
graniitin REE-pitoisuuden, joka vaihtelee eri näytteissä se
190, Nd 47- 137, Yb 12.4- 

Kaitaron (1953) mukaan Åvan alueella ei ole aina mahdollista sanoa, liittyvätkö pegmatiitit 
Åvan graniittiin vai ovatko ne vanhempia. Itse Åvan graniitin alueelta Kait
kookkaita allaniittikiteitä olleen eräässä pegmatiitissa Åvan saaren länsirannalla. Lisäksi Kait
ro on löytänyt kaksi allaniittipegmatiittia Ängskäristä ja yhden Långöstä. Näissä allanii
ovat pienempiä, 5 cm pitkiä ja 2

 

4.1. Luumäen Kännätsalon 

Viipurin rapakivialueella eniten REE
on löytynyt Luumäen Kännätsalon pegmatiitista. Esiintymästä on ajoittain louhittu jalobery
ja korukivimineraaleja vuodesta 1986 alkaen Suomen Jalokivituote Oy:n 
temmin Karelia Beryl Oy:n toimesta. 
berylliä ja REE- ja Nb-Ta-mineraaleja oli runsaasti, mutta louhinnan jat
den määrä on oleellisesti vähentynyt.

    
 

Pegmatiiteissa ja pegmatiittigraniitissa on päämineraalina mikrokliini, plagioklaasi, kvartsi ja 
biotiitti. Allaniitti esiintyy kivessä paikoin jopa 10 cm pitkinä prismaattisina kiteinä. Minera
on mustaa, metamiktista ja kiteiden voimakkaasti muuttuneet reunaosat ovat punaruskeita. M
tamiktiutumisen yhteydessä kiteiden ympärille pegmatiittiin on tullut säteittäistä rako

ä pegmatiiteissa kideryhminä tai niissä on allaniittirikkaita raitoja. 
Monin paikoin allaniitti on yksi kiven päämineraaleista. Keskimääräiseksi pegmatiittien a
laniittipitoisuudeksi mainitaan 0.6 %. Allaniittia eikä pegmatiittien muitakaan min
analysoitu eikä tutkittu yksityiskohtaisemmin. Ohuthietutkimusten perusteella pegmatiiteissa 

sesti apatiittia, zirkonia ja opakkeja. 

4. RAPAKIVIIN LIITTYVÄT REE-PEGMATIITIT 

Rapakivialueen moreeneissa, varsinkin Viipurin rapakivialueella on vo
ntanoidit ovat rikastuneet viimeisinä kiteytyneisiin rapakivimuunnoksiin ja nii

sä oleviin pegmatiitteihin. Ainakin Luumäen, Lapinjärven, Kouvolan 
Haminan, Pyhtään ja Virolahden alueella on tavattu kideonteloita sisältäviä pegmatiitteja, joissa 
on karakteristisina mineraaleina fluoriittia ja topaasia.  

Luumäen Kännätsalon beryllipegmatiitista, Kotkan Laajakosken topaasipegmatiiteista ja Py
tään Skitunäsin pegmatiiteista on tavattu myös erilaisia REE- ja Nb-Ta-mineraaleja. Näistä vain 
Luumäen Kännätsalon beryllipegmatiitin ja Kotkan Laajakosken topaasipegmatiitin mineral
gia tunnetaan yksityiskohtaisemmin. Kännätsalon pegmatiittia on tutkittu myös timantt
kairauksin ja sen muoto sekä koko tunnetaan tarkemmin. Kummastakin esiintymästä on t
mm. monatsiittia, euxeniitti-polykraasia, kolumbiittia, ixioliittia, pyrokloori

sekä Nb-Ta-mineraaleja. 

Vehmaan ja Taivassalon rapakiviin liittyvistä pegmatiiteista ei ole kuvattu varsinaisia REE
mineraaleja, vain topaasia ja fluoriittia, mutta sen sijaan Fjälskärin (kartoissa myös Fjärdskär) 
graniitissa on aksessorisesti REE-mineraaleja, fluoceriittia, bastnäsiittiä ja c
Suominen 1988) ja etenkin Åvan alueella allaniitti- ja monatsiittipitoisia pegmatiitteja on tava
tu monin paikoin. Lahti & Suominen (1988) ovat analysoineet neljästä näytteestä Fjäl

pitoisuuden, joka vaihtelee eri näytteissä seuraavasti (ppm): Ce 138
 27, Sm 10.1- 24, Lu 1.86- 3.0, Tb 1.18- 3.3, Eu 0.24

1953) mukaan Åvan alueella ei ole aina mahdollista sanoa, liittyvätkö pegmatiitit 
Åvan graniittiin vai ovatko ne vanhempia. Itse Åvan graniitin alueelta Kait
kookkaita allaniittikiteitä olleen eräässä pegmatiitissa Åvan saaren länsirannalla. Lisäksi Kait
ro on löytänyt kaksi allaniittipegmatiittia Ängskäristä ja yhden Långöstä. Näissä allanii
ovat pienempiä, 5 cm pitkiä ja 2-3 cm leveitä. 

Luumäen Kännätsalon monatsiittipitoinen beryllipegmatiitti 

Viipurin rapakivialueella eniten REE-mineraaleja, lähinnä monatsiittia, ja Nb
on löytynyt Luumäen Kännätsalon pegmatiitista. Esiintymästä on ajoittain louhittu jalobery
ja korukivimineraaleja vuodesta 1986 alkaen Suomen Jalokivituote Oy:n 
temmin Karelia Beryl Oy:n toimesta. Louhinnan alkuvaiheessa pegmatiittiesiintymän N

mineraaleja oli runsaasti, mutta louhinnan jat
den määrä on oleellisesti vähentynyt. 
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Pegmatiiteissa ja pegmatiittigraniitissa on päämineraalina mikrokliini, plagioklaasi, kvartsi ja 
cm pitkinä prismaattisina kiteinä. Mineraali 

on mustaa, metamiktista ja kiteiden voimakkaasti muuttuneet reunaosat ovat punaruskeita. Me-
tamiktiutumisen yhteydessä kiteiden ympärille pegmatiittiin on tullut säteittäistä rakoilua. 

ä pegmatiiteissa kideryhminä tai niissä on allaniittirikkaita raitoja. 
Monin paikoin allaniitti on yksi kiven päämineraaleista. Keskimääräiseksi pegmatiittien al-
laniittipitoisuudeksi mainitaan 0.6 %. Allaniittia eikä pegmatiittien muitakaan mineraaleja ole 
analysoitu eikä tutkittu yksityiskohtaisemmin. Ohuthietutkimusten perusteella pegmatiiteissa 

lueella on voimakkaita REE-
kiteytyneisiin rapakivimuunnoksiin ja niis-

sä oleviin pegmatiitteihin. Ainakin Luumäen, Lapinjärven, Kouvolan , Inkeroisten), Kotkan, 
tavattu kideonteloita sisältäviä pegmatiitteja, joissa 

Luumäen Kännätsalon beryllipegmatiitista, Kotkan Laajakosken topaasipegmatiiteista ja Pyh-
mineraaleja. Näistä vain 

Luumäen Kännätsalon beryllipegmatiitin ja Kotkan Laajakosken topaasipegmatiitin mineralo-
gia tunnetaan yksityiskohtaisemmin. Kännätsalon pegmatiittia on tutkittu myös timantti-

taan tarkemmin. Kummastakin esiintymästä on tavattu 
polykraasia, kolumbiittia, ixioliittia, pyrokloori-mikroliittia ja mo-

ole kuvattu varsinaisia REE-
kartoissa myös Fjärdskär) 

mineraaleja, fluoceriittia, bastnäsiittiä ja cerianiittia (Lahti & 
ja monatsiittipitoisia pegmatiitteja on tavat-

1988) ovat analysoineet neljästä näytteestä Fjälskärin 
ppm): Ce 138- 384, La 92- 

3.3, Eu 0.24- 1.29. 

1953) mukaan Åvan alueella ei ole aina mahdollista sanoa, liittyvätkö pegmatiitit 
Åvan graniittiin vai ovatko ne vanhempia. Itse Åvan graniitin alueelta Kaitaro mainitsee hyvin 
kookkaita allaniittikiteitä olleen eräässä pegmatiitissa Åvan saaren länsirannalla. Lisäksi Kaita-
ro on löytänyt kaksi allaniittipegmatiittia Ängskäristä ja yhden Långöstä. Näissä allaniittikiteet 

siittia, ja Nb-Ta-mineraaleja 
on löytynyt Luumäen Kännätsalon pegmatiitista. Esiintymästä on ajoittain louhittu jaloberylliä 
ja korukivimineraaleja vuodesta 1986 alkaen Suomen Jalokivituote Oy:n (1986-1995) ja nyt-

Louhinnan alkuvaiheessa pegmatiittiesiintymän N-päässä 
mineraaleja oli runsaasti, mutta louhinnan jatkuessa etelään päin nii-



 

- 
 

 

Vuonna 2007 Karelia Beryl Oy sai tutkimuksia varten apurahaa Renlundin Säätiöltä ja ka
esiintymään 16 timanttikairanreikää. Niiden perusteella laadittu detaljikartta on kuvassa 12. 
Pegmatiittiesiintymä on 25
eteläkaakkoon ja painuu samalla alaspäin  20°:een kaateella. NE
kontakti painuu loivasti alas ja samalla pegmatiitti nopeasti kap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Luumäen beryllilouhos. Kuva S.

 

Esiintymä on pystysuunnassa epäsymmetrinen: katto
pegmatiitti on muodostuman alakontaktissa. Pegmatiitin ytimen muodostaa kookas haaroi
kvartsiydin. Sitä ympäröi karkeakiteinen välivyöhyke, jossa on monin paikoin varsinkin kvar
siydintä vasten ruskean saven, rikkoutuneen kiviaineksen, kiteiden ja kiteenkappaleitten täy
tämiä onteloita. Välivyöhykkeessä on kookkaita kalimaasälpäkiteitä ja niiden lomassa
vaa albiittirikasta pegmatiittia, josta voi löytää kookkaina kiteinä tavallista berylliä, t
monatsiittia, kolumbiittia, pyroklooriryhmän mineraaleja ja eräitä harvinaisempia pegmatiitt
mineraaleja. Välivyöhykettä ympäröi kirjomaasälpä
borgiittia vasten on karkeata tasarakeista granii

Jaloberylli esiintyy pegmatiitin onteloissa kvartsiytimen lähellä varsinkin, jos onteloiden lähe
syydessä on pegmatiitissa tavallista berylliä. Jaloberylli on yleen
kullankeltaista kultaberylliä tai satunnaisesti akvamariinia. Kiteet ovat usein voimakkaasti e
sautuneita ja niiden pinnassa on satunnaisesti bertrandiittia 

 

    
 

Vuonna 2007 Karelia Beryl Oy sai tutkimuksia varten apurahaa Renlundin Säätiöltä ja ka
esiintymään 16 timanttikairanreikää. Niiden perusteella laadittu detaljikartta on kuvassa 12. 

tiittiesiintymä on 25-40 m leveä, kulkee suunnassa N 20° W louho
nuu samalla alaspäin  20°:een kaateella. NE-kontakti on pysty; SW

kontakti painuu loivasti alas ja samalla pegmatiitti nopeasti kapenee. 

Luumäen beryllilouhos. Kuva S. Lahti vuonna 2007. 

Esiintymä on pystysuunnassa epäsymmetrinen: katto-osa koostuu valtaosin kirjomaasä
pegmatiitti on muodostuman alakontaktissa. Pegmatiitin ytimen muodostaa kookas haaroi

Sitä ympäröi karkeakiteinen välivyöhyke, jossa on monin paikoin varsinkin kvar
siydintä vasten ruskean saven, rikkoutuneen kiviaineksen, kiteiden ja kiteenkappaleitten täy
tämiä onteloita. Välivyöhykkeessä on kookkaita kalimaasälpäkiteitä ja niiden lomassa

albiittirikasta pegmatiittia, josta voi löytää kookkaina kiteinä tavallista berylliä, t
monatsiittia, kolumbiittia, pyroklooriryhmän mineraaleja ja eräitä harvinaisempia pegmatiitt
mineraaleja. Välivyöhykettä ympäröi kirjomaasälpä-biotiitti-pegmatiitti ja alakon
borgiittia vasten on karkeata tasarakeista graniittia. 

Jaloberylli esiintyy pegmatiitin onteloissa kvartsiytimen lähellä varsinkin, jos onteloiden lähe
syydessä on pegmatiitissa tavallista berylliä. Jaloberylli on yleensä kellanvihreää heliod
kullankeltaista kultaberylliä tai satunnaisesti akvamariinia. Kiteet ovat usein voimakkaasti e
sautuneita ja niiden pinnassa on satunnaisesti bertrandiittia (Lahti & Kinnunen 1992 ja 1993)
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Vuonna 2007 Karelia Beryl Oy sai tutkimuksia varten apurahaa Renlundin Säätiöltä ja kairautti 
esiintymään 16 timanttikairanreikää. Niiden perusteella laadittu detaljikartta on kuvassa 12. 

40 m leveä, kulkee suunnassa N 20° W louhokselta ainakin 120 m 
kontakti on pysty; SW-

osa koostuu valtaosin kirjomaasälvästä ja 
pegmatiitti on muodostuman alakontaktissa. Pegmatiitin ytimen muodostaa kookas haaroittuva 

Sitä ympäröi karkeakiteinen välivyöhyke, jossa on monin paikoin varsinkin kvart-
siydintä vasten ruskean saven, rikkoutuneen kiviaineksen, kiteiden ja kiteenkappaleitten täyt-
tämiä onteloita. Välivyöhykkeessä on kookkaita kalimaasälpäkiteitä ja niiden lomassa punerta-

albiittirikasta pegmatiittia, josta voi löytää kookkaina kiteinä tavallista berylliä, topaasia, 
monatsiittia, kolumbiittia, pyroklooriryhmän mineraaleja ja eräitä harvinaisempia pegmatiitti-

pegmatiitti ja alakontaktissa vi-

Jaloberylli esiintyy pegmatiitin onteloissa kvartsiytimen lähellä varsinkin, jos onteloiden lähei-
sä kellanvihreää heliodoria, 

kullankeltaista kultaberylliä tai satunnaisesti akvamariinia. Kiteet ovat usein voimakkaasti et-
Lahti & Kinnunen 1992 ja 1993).  



 

- 
 

Louhinnan alkuvaiheessa pegmatiitis
La, paikoin fluoriittia ja topaasia. Satunnaisesti löytyi mm. ferrokolumbiittia, tina
skandium- ja titaanirikkaita ixioliittimuunnoksia, metamiktisia U
mikroliitti-, ja betafiittimuunnoksia ja polykraa

Harvinaisia mineraaleja oli louhoksen eteläpuolelle tehdyissä kairansydännäytteissä vain ni
kasti.  Satunnaisesti niissä voi havaita silmämääräisesti vain monatsiittia 
miallisten analyysien perusteella pegmatiitin lävistyksissä
keskimäärin korkeintaan Y 78
Pr 33-35 ppm ja muita lantanoideja alle 10 ppm. 
män kuin tantaalia ja Nb-pitoisuu
Li-pitoisuus  keskimäärin < 

 

 

Kuva 20. Luumäen beryllilouhoksen länsiseinämässä on kookkaita kideonteloita. Kuva S.

Lahti vuonna 2007.

 

 

 

 

    
 

ouhinnan alkuvaiheessa pegmatiitissa oli runsaasti monatsiittia , monatsiitti
, paikoin fluoriittia ja topaasia. Satunnaisesti löytyi mm. ferrokolumbiittia, tina

ja titaanirikkaita ixioliittimuunnoksia, metamiktisia U- ja Th
tafiittimuunnoksia ja polykraasia.  

Harvinaisia mineraaleja oli louhoksen eteläpuolelle tehdyissä kairansydännäytteissä vain ni
kasti.  Satunnaisesti niissä voi havaita silmämääräisesti vain monatsiittia 

alyysien perusteella pegmatiitin lävistyksissä , analyysejä kuudesta reiästä)
keskimäärin korkeintaan Y 78-102 ppm, Ce 308-340 ppm, La 157-193 ppm, Nd 100

35 ppm ja muita lantanoideja alle 10 ppm. Niobia on pegmatiitissa huomattavasti en
pitoisuus on keskimäärin juonen lävistyksissä ko
< 140 ppm ja Th-pitoisuus <30 ppm. 

Luumäen beryllilouhoksen länsiseinämässä on kookkaita kideonteloita. Kuva S.

007. 

23 

 

monatsiitti-Ce ja monatsiitti-
, paikoin fluoriittia ja topaasia. Satunnaisesti löytyi mm. ferrokolumbiittia, tina-, wolframi-, 

ja Th-rikkaita pyrokloori-

Harvinaisia mineraaleja oli louhoksen eteläpuolelle tehdyissä kairansydännäytteissä vain niu-
kasti.  Satunnaisesti niissä voi havaita silmämääräisesti vain monatsiittia , monatsiitti-Ce). Ke-

analyysejä kuudesta reiästä) oli 
193 ppm, Nd 100-113 ppm, 

Niobia on pegmatiitissa huomattavasti enem-
keskimäärin juonen lävistyksissä korkeintaan 0.002 %, 

 

Luumäen beryllilouhoksen länsiseinämässä on kookkaita kideonteloita. Kuva S. 
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Kuva 21. Monatsiittikide , läpimitta n. 5 cm) Lu

  S. Lahti. 
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Kuva 22. Detaljikartta Luumäen pegmatiitista kairaus ja maanpintahavaintojen peru

teella. Kuva S. Lahti. 
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4.2. Kotkan Laajakosken 

Kotkan pohjoispuolella olevaa Kymin topaasigraniittistokkia ympäröi kapea reunapegmatiitt
vyöhyke, stockscheider-pegmatiitti 
kari 2007) ja intruusion ulkopuolella 
1972). Kotkan Laajakoskella eräässä pegmatiittiesiintymässä on jopa usean kuutiodes
kokoisia kideonteloita, joissa on jalotopaasia, fluoriittia ja eräitä muita ha
dimineraaleja, ralstoniittia, prosopiittia
neet esiintymästä jalotopaasia ja muita korukiviä 1980
yli 15 m pitkä, 10 m leveä ja usean metrin s
paisia REE-mineraaleja ja Nb
mutta huomattavasti vähem

Reunapegmatiitti sijaitsee porfyyrisen topaasigraniittistokin ulkoreunassa, harmaan tasarake
sen topaasigraniitin ja viborgiitin välissä epäyhtenäisenä kymmenkunta metriä leveänä vy
hykkeenä. Useimmiten kivi on pegmatiittigraniittia, jossa on kontaktin suunta
juonina karkeata kideonteloita sisältävää pegmatiittia. Paikoin pegma
tasarakeisessa topaasipegm

 

Kuva 23. Kymin stokki Lukkarin

kin eteläosan reunapegmatiitissa.

 

    
 

Kotkan Laajakosken monatsiittipitoinen topaasipegmatiitti 

Kotkan pohjoispuolella olevaa Kymin topaasigraniittistokkia ympäröi kapea reunapegmatiitt
pegmatiitti (Kuva 14, ks. Kaartamo et al. 1996, Kaartamo 1996, Lu

07) ja intruusion ulkopuolella viborgiitissa joukko greisenjuonia 
1972). Kotkan Laajakoskella eräässä pegmatiittiesiintymässä on jopa usean kuutiodes
kokoisia kideonteloita, joissa on jalotopaasia, fluoriittia ja eräitä muita ha

ralstoniittia, prosopiittia, kvartsi- ja maasälpäkiteitä. Kiviharrastajat ovat louh
neet esiintymästä jalotopaasia ja muita korukiviä 1980-luvulta lähtien. Nyky
yli 15 m pitkä, 10 m leveä ja usean metrin syvyinen. Pegmatiitissa on aksessorisesti samant

mineraaleja ja Nb-Ta-mineraaleja kuin Luumäen Kännätsalon esiintymässäkin
mmän. 

Reunapegmatiitti sijaitsee porfyyrisen topaasigraniittistokin ulkoreunassa, harmaan tasarake
sen topaasigraniitin ja viborgiitin välissä epäyhtenäisenä kymmenkunta metriä leveänä vy
hykkeenä. Useimmiten kivi on pegmatiittigraniittia, jossa on kontaktin suunta
juonina karkeata kideonteloita sisältävää pegmatiittia. Paikoin pegma
tasarakeisessa topaasipegmatiitissa. 

. Kymin stokki Lukkarin 2007) mukaan. Kotkan topaasilouhos , 

pegmatiitissa. 
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Kotkan pohjoispuolella olevaa Kymin topaasigraniittistokkia ympäröi kapea reunapegmatiitti-
Kuva 14, ks. Kaartamo et al. 1996, Kaartamo 1996, Luk-

iborgiitissa joukko greisenjuonia (Haapala ja Ojanperä 
1972). Kotkan Laajakoskella eräässä pegmatiittiesiintymässä on jopa usean kuutiodesimetrin 
kokoisia kideonteloita, joissa on jalotopaasia, fluoriittia ja eräitä muita harvinaisempia fluori-

ja maasälpäkiteitä. Kiviharrastajat ovat louhi-
luvulta lähtien. Nykyisin louhos on jo 

yvyinen. Pegmatiitissa on aksessorisesti samanta-
mineraaleja kuin Luumäen Kännätsalon esiintymässäkin, 

Reunapegmatiitti sijaitsee porfyyrisen topaasigraniittistokin ulkoreunassa, harmaan tasarakei-
sen topaasigraniitin ja viborgiitin välissä epäyhtenäisenä kymmenkunta metriä leveänä vyö-
hykkeenä. Useimmiten kivi on pegmatiittigraniittia, jossa on kontaktin suuntaisina linsseinä tai 
juonina karkeata kideonteloita sisältävää pegmatiittia. Paikoin pegmatiittia on myös juonina 

 
, punainen neliö) on sto-
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 Kuva 24. Kotkan Laajakosken topaasilouhos kesällä 2007.

 

Pegmatiittilinsseissä kalimaasälpä on punertavaa, satunnaisesti vihreää pertiittistä amatsonii
Kiteiden lomassa olevassa albiittipegmatiitissa on prismaattisina sinivihreinä kiteinä pa
tavallista topaasia. Sen yhteydessä on 
koisina rakeina ruskeaa monatsiittia, kellanruskeaa
neraaleja, pieninä tavallisesti alle 2 mm:in kiteinä
ixioliittia, rutiilia, kassiteriittia ja s
harvinaista, mutta onteloista on tavattu pieni
kosken topaasipegmatiitissa 
vähemmän kuin Luumäen Kännätsalon beryllipegmatiiti

Kymin topaasigraniittia ympäröivä stockscheider
näkyvissä vain Laajakosken topaasipegmatiitin ympäri
lähellä olevassa kivilouhoksessa, jossa tasarakeista topaasigraniittia on murskattu tiemateria
liksi. Lisäksi kapeita juonia on tavattu st

 

 

 

 

 

    
 

jakosken topaasilouhos kesällä 2007. 

ittilinsseissä kalimaasälpä on punertavaa, satunnaisesti vihreää pertiittistä amatsonii
Kiteiden lomassa olevassa albiittipegmatiitissa on prismaattisina sinivihreinä kiteinä pa
tavallista topaasia. Sen yhteydessä on satunnaisesti pieninä, usein korkeintaan sormenpään k

eaa monatsiittia, kellanruskeaa zirkonia, pyrokloori
tavallisesti alle 2 mm:in kiteinä kolumbiittia,  tantalii

ixioliittia, rutiilia, kassiteriittia ja satunnaisesti suuri joukko muitakin min
harvinaista, mutta onteloista on tavattu pieninä kiteinä toista Be-mineraalia 

tiitissa harvinaisia Be-, Nb-Ta- ja REE-mineraaleja on ollut huomattavasti 
n kuin Luumäen Kännätsalon beryllipegmatiitissa. 

Kymin topaasigraniittia ympäröivä stockscheider-pegmatiitti on paljastunut huonosti. Sitä on 
näkyvissä vain Laajakosken topaasipegmatiitin ympäristössä sekä erillisinä kapeina juonina 

uhoksessa, jossa tasarakeista topaasigraniittia on murskattu tiemateria
liksi. Lisäksi kapeita juonia on tavattu stokin koillisreunassa lähellä rautatietä.
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Kiteiden lomassa olevassa albiittipegmatiitissa on prismaattisina sinivihreinä kiteinä paikoin 

korkeintaan sormenpään ko-
zirkonia, pyrokloori-mikroliittiryhmän mi-

tantaliittia, euxeniittia W-
atunnaisesti suuri joukko muitakin mineraaleja. Berylli on 

mineraalia fenakiittia. Laaja-
mineraaleja on ollut huomattavasti 

pegmatiitti on paljastunut huonosti. Sitä on 
tössä sekä erillisinä kapeina juonina 

uhoksessa, jossa tasarakeista topaasigraniittia on murskattu tiemateriaa-
kin koillisreunassa lähellä rautatietä. 
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