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1 JOHDANTO 
 
Vuosien 2017–2019 aikana on ollut käynnissä GTK:n mineraalipotentiaalikartoituksen (Malmit 

ja teollisuusmineraalit; MTM) ja Helsingin yliopiston välinen tutkimusyhteistyöprojekti liittyen 

Itä-Lapin mineraalipotentiaaliin: ”Ni-Cu-PGE –pitoisen mineraalisysteemien mallinnus: alku-

perä, malmitutkimuspotentiaali ja ultramafisten vulkaanisten seurueiden metallogeenia Itä-La-

pin alueella” / ”Modeling of Ni-(Cu-PGE)-bearing mineral systems; the origin, exploration po-

tential, and metallogeny of ultramafic volcanic suites of eastern Lapland”. Tutkimusten kohde-

alueina ovat olleet ns. Arkeeiset Tuntsan ja Tulppion suprakrustaaliset vyöhykkeet sekä niihin 

liittyvät komatiitit, komatiittiset basaltit, tholeiittiset basaltit, intermediaariset-felsiset vulkaniitit 

ja metasedimenttiset kivet (Kuvat 1 & 2). 

 

Yhteistyötutkimusten tavoitteena on pääpiirteissään ollut: 

 

1) Kohdennettu kallioperäkartoitus ennestään huonosti tunnetuilla Savukosken-Soklin alu-

eilla (selvittää Ni-Cu-PGE potentiaalia liittyen ultramafiseen vulkanismiin). 

2) Tulppion ja Värriön alueiden revidointikartoitus sekä olemassa olevan kallioperäaineis-

ton läpikäyminen. 

3) Kolmen maisterivaiheen opiskelijan kouluttaminen sekä niihin liittyvät opinnäytetyöt. 

4) Itä-Lapissa esiintyvien komaattisten vulkaanisten yksiköiden arviointi sekä niihin liittyvä 

Ni-Cu-PGE malmipotentiaali. 

 

Tähän mennessä projekti on tuottanut kolme graduvaiheen opinnäytetyötä: (i) Komatiites of 

eastern Lapland and their Ni-Cu-PGE potential (Höytiä, 2018); (ii) Petrological and geochemi-

cal comparison of the ultramafic rocks of Tulppio, Jänesselkä and Värriöjoki (Haapala, 2019); 

(iii) Geokronologia ja Cu-Fe-S-isotooppisovellukset Itä-Lapin ultraemäksisissä komplekseissa 

ja niihin liittyvissä litologisissa yksiköissä (Tepsell, 2018). Tämän lisäksi on saatu arvokasta 

aineistollista tutkimustietoa GTK:n kallioperä tietovarantoihin. Tutkimushavaintopisteitä on pro-
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jektin aikana kertynyt 162 kpl. Projektiin liittyvissä maastotöissä sekä karttakannan päivittämi-

sessä ovat olleet keskeisessä roolissa Helsingin yliopiston opiskelijat Henri Höytiä, Peiti Haa-

pala sekä Johanna Tepsell. Tässä työraportissa kuvataan kyseisen Itä-Lapin karttaprojektin 

työvaiheet vuosien 2018–2019 aikana sekä niihin liittyvät geologiset yksiköt, missä Alueellisen 

geotiedon tulosyksiköllä (ALG) on keskeinen rooli, eritoten karttakantojen päivittämisessä uu-

sien tutkimushavaintojen pohjalta (esim. Kuva 1). 
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Kuva 1. Uudistettu geologinen kartta Tulppio-Tuntsan alueelta sekä Itä-Lapin mineraalipotentiaalikartoitukseen 

liittyvät kallioperägeologiset havaintopisteet (engl. observation points) (DigiKP mittakaavaton; englanniksi). 
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Kuva 2. Itä-Lapin mineraalipotentiaalikartoitukseen liittyvät kallioperägeologiset havaintopisteet (+) projisoituna 

topografiselle maastokartalle. 

 

2 ITÄ-LAPIN KARTTAPROJEKTIN TYÖVAIHEIDEN KUVAUS 
 
Itä-Lapin Arkeeisen alueen kivet on systemaattisesti luokiteltu kenttähavaintojen pohjalta. Ki-

vilajipolygoneja on muokattu alueilla, missä kenttähavaintoja on tehty kesien 2017 ja 2018 ai-

kana (Kuvat 1 & 2). Omien havaintojen tukena on käytetty geofysikaalisten karttojen lisäksi 

GTK:n kapalohavaintoja, OKU:n vanhaa havaintoaineistoa sekä Turun yliopiston Ni-projektin 

aineistoa (Halkoaho et al., 2003). Muokattu kallioperä kartta-alue on esitetty Kuvassa 3 sekä 

ehdotus uusista kivilajipolygoneista Kuvassa 4. 
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Lähes kaikki alueen ultramafiset kivet ovat komatiittisia koostumukseltaan. Mafiset vulkaniitit 

ovat alueella harvinaisia, mutta laajalti edustettuina nykyisessä karttatulkinnassa. Peridotiitti-

siksi komatiiteiksi on luokiteltu kivet, jotka koostuvat lähes yksinomaan oliviinista tai serpentii-

nistä. Komatiiteiksi on luokiteltu peridotiittisia komatiitteja Mg-köyhemmät kivet, joiden minera-

logiassa vallitsevat serpentiini, tremoliitti, kloriitti ja talkki. Mafisiksi vulkaniiteiksi on nimetty 

usein lähes mustat amfiboliittia, kloriittia ja vähäisemmissä määrin plagioklaasia sisältävät 

usein liuskeiset kivet. Ultramafisten/mafisten kivien lisäksi alueella tavataan huomattavaa 

määrä magnetoituneita gneissejä, joista valtaosa on aiemmin virheellisesti tulkittu geofysiikan 

pohjalta ultramafisiksi/mafisiksi yksiköiksi. 

 

Olemassa olevaan Finstrati-yksikköhierarkiaan on lisätty yksi litodeemi ja yksi kerrosintruusio. 

Kemihaaran granitoidikompleksin erillisten litodeemien alle on lisätty litodeemi 13549993, 

määrittämättömät metasedimenttikivet. Itä-Lapin kerrosintruusioseurueeseen on lisätty  Jänes-

selän kerrosintruusio 21100306, josta on tunnistettu peridotiittinen (211003061) ja gabroinen 

faasi (211003062). Jänesselän gabrosta tehdyn U-Pb ikämäärityksen mukaan instruusion ikä 

on 2425 ± 17 Ma (Tepsell 2018). 
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Kuva 3. Muokkauksia kivilajipolygoneihin on tehty punaisella rajatulle alueelle. Taustalla vanha DigiKp. 

 

 
Kuva 4. Ehdotus uusista kivilajipolygoneista Itä-Lapin Arkeeisen kompleksin alueelle. 
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2.1 ALUEELLINEN GEOLOGIA JA TYÖVAIHEET 
 
2.1.1 Kemihaaran granitoidikompleksi 
 

Kemihaaran granitoidikompleksin alueella ultramafisten/mafisten kivien esiintyminen on huo-

mattavasti aikaisempaa käsitystä vähäisempää (Kuva 5). Alueella tavataan merkittäviä määriä 

magnetiittipitoisia paragneissejä, jotka ilmenevät anomalioina magneettisella anomaliakartalla. 

Ultramafiset (komatiittiset) kivet (Kuvat 6A & 6B) esiintyvät alueella pienialaisina pyöreinä yk-

sittäisinä pahkuina, jotka erottuvat magneettisella anomaliakartalla usein paragneissejä voi-

makkaampina selvärajaisina anomalioina. 

 

 
Kuva 5. Kemihaaran granitoidikompleksin alueen muokatut kivilajipolygonit. 
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Kuva 6. A) Ultramafinen peridotiitti, missä rapautumispinta ultramafisille kiville tyypillinen röpelöinen punertavan 
ruskea, ns. norsunnahka. Rapautumispinnalla näkyvissä paikoin hyvin selkeä säännöllinen raitaisuus, joka tulee 
esiin rapautumispinnalla kohonneina 0,5 - 5 cm kerroksina. Kuva = J. Tepsell (JHTE-2018-4); Vasara = 63 cm; X 
= 577794 / Y = 7495313. B) Poimittunut talkki-kloriittiliuske (ultramafiitti). Kuva = P. Haapala (PSHA-2017-27); 
Vasara = 63 cm; X = 590812 / Y = 7508138. Koordinaatit EUREF-FIN. 

 

2.1.1.1 Kolsa 

 

Kolsan alue sijoittuu tutkimusalueen itäisimpiin osiin UKK-puiston alueelle. Kenttähavaintojen 

lisäksi alueena karttatulkintaa tukee magneettisten anomalioiden jakautuminen ja luonne. Ylei-

sesti Kolsan alueen magneettiset anomaliat voidaan jakaa kahteen ryhmään: teräväreunaiset 

ja voimakkaat (kuten Lakijänkä) sekä pehmeäreunaiset huntumaiset (Kolsan kivikkomurusta). 

Jälkimmäiset ovat kenttähavainnoin osoittautuneet magneettisiksi gneisseiksi, joita tavataan 

muun muassa Kolsan kivikkomurustalla ja Iso kolsanmurustalla. 

 

Alueen ultramafiset yksiköt asettuvat kahteen ketjuun vallitsevien hiertosuuntien suuntaisesti 

ja erottuvat magneettisella anomaliakartalla gneissejä voimakkaampina selvärajaisina pyö-

reinä pahkuina. Hyvin paljastuneelta Ison Kolsanmurustan alueelta on tunnistettu kenttäha-
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vainnoin kolme ultramafista yksikköä. Näistä itäisin (Lakijänkä) kartoitettiin kesällä 2018. Laki-

jängän ultramafinen kivi tunnistettiin duniitiksi ja se on karttatulkinnassa nimetty peridotiittiseksi 

komatiitiksi. Duniitin primääri magmaattinen tekstuuri ja mineralogia varmistettiin hienäytteellä. 

 

2.1.1.2 Ätimysvaara 

 

Kemihaaran erämaa-alueen pohjoisosissa on vahva magneettinen häiriö Ätimysvaaran koh-

dalla. Tämä on geofysiikan perusteella tulkittu ultramafiseksi kiveksi. Kesällä 2017 Ätimysvaara 

ja sen ympäristö kartoitettiin, ja magneettisen anomalian todennäköinen aiheuttaja todettiin 

olevan vahvasti magnetoitunut sarvivälkeparagneissi. Alueelta ei löytynyt ultramafisia kiviä. 

Ätimysvaaran kaakkoispuolella on useita pyöreähköjä pienialaisia magneettisia anomalioita. 

Näistä toiseksi itäisin (Könkäänvaaran kaakkoisrinne) on todettu aiheutuvan serpentiniitistä 

(peridotiittinen komatiitti). Myös Ätimysaavan lounaispuolelta on tavattu serpentiniittejä. Uu-

dessa karttaehdotuksessa heikompien anomalioiden ei ole todettu aiheutuvan ultramafiitista 

(vrt. UKK-alue) toisin kuin selkeäpiirteiset koillis-lounas suuntaiselle vyöhykkeelle sijoittuvat, 

usein pyöreät anomaliat. 

 

2.1.1.3 Uittipiekantunturi 

 

Uittipiekantunturin pohjoispuoleisten alueiden vahvat magnettiset anomaliat johtuvat sekä ult-

ramafisista kivistä että vahvasti magnetoituneista gneisseistä. Nämä anomaliat kartoitettiin ke-

sällä 2017 ja karttaehdotus sisältää näiden havaintojen perusteella tehdyn tulkinnan. Sorvor-

tanjoen uomaan asettuvan eteläisimmän anomalia alueelta ei löytynyt mafista vulkaniittia. 

Myöskään alueelle nykyisessä kivilajikartassa piirrettyä kvartsiittia ei havaittu kartan osoitta-

malla laajalla alueella, vaan se vaikuttaisi olevan pieni yksikkö hallitsevan sarvivälke-biotiit-

tigneissin välissä. 

 

Sorvortanselän laelle asettuvan anomalisen alueen kivet osoittautuivat kentällä gneisseiksi, 

ultramafiitteja ei löydetty. Sorvortanjoen pohjoispuolella sijaitsevan Uurto-ojan varrelta (pohjoi-
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sempi anomalia) ja ympäristöstä tavattiin huomattava määrä ultramafisia kiviä. Hallitsevia kivi-

jajeja ovat serpentiniitit (peridotiittinen komatiitti) sekä tremoliitti-kloriittiliuskeet (komatiitti). Ult-

ramafisen jakson jatkumisesta itään (vahvimman magneettisen anomalian ulkopuolelle) ei ole 

kenttähavaintoja, mutta kohtuullisissa määrin tätä voidaan pitää todennäköisenä. Magneetti-

sen anomalian jatkumon pohjalta komatiittien tulkittiin jatkuvan noin 3 km itään ja edelleen noin 

3km kaakkoon. 

 

Uurto-ojan ultramafiitin jatkeista koilliseen ulottuvat jatkeet on poistettu havaintojen puutteen 

(ei paljastumia) ja magneettisen anomalian luonteen vuoksi. Jos alueen kivilajia haluaisi kui-

tenkin kuvata, olisi se luontevampaa tulkita gneissiksi eikä Uurto-ojan mafisiksi jatkeiksi. Kau-

empana idässä vastaavanlainen Uuraojalta Sukoivan kautta Kummalehdolle piirretty amfi-

boliitti on kenttähavainnoin todettu magnetisoituneeksi gneissiksi. Magneettisella anomaliakar-

talla tämän anomalian voi luontevasti ajatella jatkuvan Uuraojalta länteen Heinivuotsolle asti. 

Uura-aavalle sijoittuvat kaksi voimakkaampaa pienialaista magneettista häiriötä on jätetty ult-

ramafiiteiksi anomalioiden voimakkuuden ja pohjoisempana (Ätimysvaaran ympäristö) tunnet-

tujen ultramafisten kivien aiheuttamien anomalioiden vuoksi. 

 

2.1.1.4 Kemihaara-Tulppio 

 

Kemihaaran NNE puolen anomaliset alueet eivät ole paljastuneena. Magneettisen anomalian 

luonteen pohjalta Kuusi-Mantoselän ja Vislauskuusikon alueet on kuitenkin tulkittu Iso-Kolsan-

murustan jatkeiksi (magnetoituneiksi gneisseiksi). Kemihaaraa lähimmän (noin 1km Kemihaa-

rasta NNE) anomalian alue on anomalian voimakkuuden ja terävyyden vuoksi tulkittu edelli-

sistä poiketen ultramafiitiksi, vaikkakaan alue ei ole paljastuneena. 

 

Kemihaaran kaakkoispuolella Oikia Ritaselän ympäristön kivet on kenttähavainnoin todettu 

biotiittigneissiksi, ultramafiittia ei esiinny nykyisestä kartasta poiketen laajoina alueina. Gneis-

sialueen on magneettisen anomalian ja kenttähavaintojen pohjalta tulkittu levittäytyvän Oikia 

Ritaselän itä- ja länsipuolille. Poikkeuksen luo Naltiovaaran etelärinteen selkeärajaisen ano-

malian alue, joka on kenttähavainnoin todettu ultramafiitiksi. Kemihaaran granitoidikompleksin 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Alueellinen geotieto (ALG) 13 
 
  9.5.2019 
 
 

 
 

alueelle Kemihaaran ja Tulppion väliin sijoittuva suurin pitkänomainen itä-länsisuuntainen (Uu-

raojalta Sukoivan kautta Kummalehdolle) amfiboliitiksi vanhalla kartalla merkitty luiro on kent-

tähavainnoin osoitettu sarvivälkepitoiseksi paragneissiksi, jossa tavataan magnetiittia. Saman 

paragneissin on anomalian perusteella tulkittu jatkuvan Rannisvaaralla. 

 

Tulppion ja Kiimaselän magneettisten anomalioiden alueella tavataan lähes yksinomaan ras-

kaita oliviinipitoisia kiviä, jotka ovat vaihtelevasti serpentiiniytyneitä. Tulppion pohjoispuoliset 

pienialaisemmat magneettiset anomaliat on Tulppion ja Kiimavaarojen välittömän läheisyyden 

takia syytä tulkita ultramafisiksi, vaikkakaan paljastumia ei ole. Marjavaaran syeniittistä muo-

dostumaa on laajennettu kattamaan kenttähavainnoin todettua todellista esiintymisaluetta. 

 

2.1.2 Tulppion vihreäkivivyöhyke 
 

Ultramafisten/mafisten kivien esiintyminen Tulppion vihreäkivivyöhykkeellä on tulkittua vähäi-

sempää ja repaleisempaa, joten sen muoto on määritelty uudelleen (Kuvat 7 ja 8). Vihreäkivi-

vyöhykettä on muokattu vastaamaan paremmin alueita, joilla ultramafisia/mafisia kiviä on to-

dellisuudessa tavattu, etenkin alueen itälaidalla. Tulkinnassa on otettu huomioon omien kent-

tähavaintojen ja geofysikaalisten karttojen lisäksi GTK:n kapalohavainnot, OKU:n vanha ha-

vaintoaineisto sekä Turun yliopiston Ni-projektin aineisto (Halkoaho et al. 2003). Vyöhykkeen 

ulkopuolelle on rajattu alueita, mistä tunnetaan merkittäviä graniitti/gneissiavaintoja. Paikoin 

vihreäkivivyöhykettä on jatkettu alueille, joilta on löydetty uusia komatiittipaljastumia. 

 

Lisäksi Tulppion vihreäkivivyöhykkeellä on tehty muutoksia kivilajeihin ja vallitseviin kivilajisuh-

teisiin. Kenttähavaintojen perusteella ultramafiittien (peridotiittisten komatiittien) määrä verrat-

tuna mafisiin vulkaanisiin amfiboliitteihin on huomattavasti suurempi kuin nykyisellä kartalla. 

Amfiboliitteja tavataan vain paikallisesti. Ultramafiittisia kivilajipolygoneja on laajennettu katta-

maan alueita, joilla serpentiini-pitoiset kivet ovat vallitsevia. 
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Kuva 7.  Tulppion vihreäkivivyöhykkeen jatkeita on poistettu alueilta, mistä vihreäkivistä ei ole havaintoja (kuvassa 

mustat rinkulat). Taustalla vanha DigiKp, punaisella uudet polygonit. 
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Kuva 8. Tulppion vihreäkivivyöhykkeen uusi karttatulkinta ja muokatut kivilajipolygonit. 

 

2.1.2.1 Soklin ympäristö 

 

Soklin itä- ja eteläpuoleisilta sekä Tulppion eteläpuoleisilta kuvaan 7 merkityiltä alueilta vihreä-

kivet on poistettu havaintojen puutteen vuoksi. Vaikka alueilta ei ole olemassa varsinaisia ka-

palohavaintoja, alueet sijoittuvat teiden varsille, eikä näillä kentällä oloaikana havaittu vihreä-

kiviä. Soklinaavan pohjoispuolinen vihreäkivivyöhykkeen jatke on poistettu, vaikka alueelta ei 

tunneta paljastumahavaintoja. Heikon magneettisen anomalian ei ole katsottu edustavan ult-

ramafisia/mafisia kiviä, vaan johtuvan ennemmin magnetiittipitoisista gneisseistä. 
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2.1.2.2 Pultoselkä-Kiimavaarat-Iskemävaara-Tahkomännikkö 

 
Pultoselän koillisrinteeltä iskemävaaran luoteisrinteelle jatkuvalla vihreäkivijaksolla on todettu 

aiempaa monimuotoisempi kivilajiassosiaatio. Pääkivilajina alueella tavataan mafista vulkaniit-

tia (amfiboliittia), jonka sisällä esiintyy ohuina nauhoina komatiitteja (kloriitti-tremoliittiliuskeita) 

(Kuvat 9A ja 9B). Mafinen vulkaniitti rajautuu usein kiillegneissiin, vaikkakaan suoria kontakteja 

ei kentällä havaita. Siirrosten rajaama jakso jatkuu epäyhtenäisenä Kiimavaaroilta Tahkomän-

nikön pohjoispuolelle. Iskelmävaaralla sekä Pultoselän koillisrinteellä tavataan komatiittien 

keskellä peridotiittista komatiittia (serpentiiniitti). Näiden lisäksi yksittäisiä komatiittipahkuja ta-

vataan Tahkomännikön eteläpuolella. 

 

 
Kuva 9. A) Voimakkaasti deformoitunut tremoliitti-kloriittikivi, missä paikoin mustaa magnetiittiä, mikä nostaa sus-

keptibiliteettia. Kuva = H. Höytiä (HMHO-2017-18); Vasara 63 cm; X = 585247 / Y = 7520187. B) Tremoliittikivi, 

missä suuria ultramafisia lohkareita. Rapautumispinnalla näkyvissä breksiamaista rakenneta, joka on tosin meta-

morfinen. Kuva = H. Höytiä (HMHO-2018-14); Vasara = 63 cm; X = 557872 / Y = 7525088. Koordinaatit EUREF-

FIN. 

 

2.1.2.3 Heiniselkä-Kontioselkä-Kuttusvaarat 

 

Iskemävaaran mafisesta vulkaniitista ja kiillegneissistä koostuva jakso jatkuu Heiniselän ja 

Kontioselän kautta Kuttusvaarojen kaakkoispuolelle. Heiniselän komatiittista muodostumaa on 
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laajennettu ja jatkettu pidemmälle itään vastaamaan paremmin kentällä havaittuja komatiitti-

paljastumia. Kuttusvaaroilla polygonien kivilajit on vaihdettu vastaamaan yhtenäisesti alueella 

käytettyjä kivilajeja. Kivilajipolygonit on piirretty vastaamaan kenttähavaintoja vastaavia kivila-

jeja. Kontioselän eteläisimmän huipun länsipuolella tavataan ultramafista vulkaanista kiveä 

(amfiboli-kloriittiliuske), mikä on rajattu polygonilla omaksi alueekseen. Tämän pohjalta myös 

Rannimmaisen sotatunturin granitoidin esiintymisaluetta on leikattu sen pohjoispäästä. Kon-

tioselän ja Kuttuslehdon väliin sijoittuvan magneettisen anomalian aiheuttajaksi on tulkittu ko-

matiitti, vaikka alueelta ei ole havaintoja. 

 

2.1.2.4 Suksenrovat 

 

Suksenrovien itäpuolelta löydettiin kesän 2018 kartoituksen yhteydessä ultramafiitteja. Havain-

tojen pohjalta Tulppion vihreäkivivyöhykettä on jatkettu Suksennulkilta etelään kattamaan 

myös uudet havaintoalueet. 

 

2.1.2.5 Niekka-Lattuna-Ruuvaoja 

 

Vihreäkivivyöhykkeen ollessa sen itäosissa huomattavasti vanhaa tulkintaa rajallisempaa, on 

myös sen eteläosien jatkuvuus kyseenalainen. Vyöhykkeen ulkopuolelle on rajattu alueita, 

joilta ei ultramafisia/mafisia havaintoja tunneta, tai joilta tunnetaan gneissihavaintoja. Vahvim-

mat magneettiset anomaliat on tulkittu peridotiittisiksi komatiiteiksi, vaikka havaintoja ei kaik-

kien tällaisten anomalioiden alueilta ole. Tätä heikompien anomalioiden alueita on havaintojen 

pohjalta luokiteltu komatiiteiksi. Ympäriöiväksi kivilajiksi on vanhojen havaintojen perusteella 

tulkittu mafinen vulkaniitti. Ei-anomalisille mafisten vulkaniittien lomassa esiintyville alueille on 

vanhojen havaintojen tukemana tulkittu killegneissejä. 

 

 

 

 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Alueellinen geotieto (ALG) 18 
 
  9.5.2019 
 
 

 
 

2.1.2.6 Kivihaaranmurusta 

 

Kivihaaranmurustan tuntumassa on useita pienialaisia magneettisia anomalioita. Läntisimmän 

anomalian alueella on paljastumahavaintoja peridotiittisesta kivestä. Muiden alueen anomali-

oiden kohdalla on kenttähavainnoin todettu graniitteja. Graniittien ollessa itsessään ei-mag-

neettisia, on magneettisen anomalian aiheuttajaksi syytä olettaa ultramafinen kivi. Tämän poh-

jalta alueen voimakkaiden magneettisten anomalioiden alueille on piirretty peridotiittista koma-

tiittia.  

 

2.1.2.7 Kärkäsvaara-Keppervaarat 

 

Kärkäsvaara on kenttähavainnon todettu massiiviseksi peridotiittiseksi komatiitiksi, jonka koil-

lis- ja kaakkoislaidoilla tavataan lisäksi komatiitteja. Kärkäsvaaran kaakkoisilla jatkeilla Kuha-

äijän lautasmaalla ei havaittu komatiittisia paljastumia, mutta alueella havaittujen komatiittisten 

lohkareiden takia komatiittiset kivet on piirretty jatkumaan anomaliaa pitkin kaakkoon. Kärkäs-

vaaran ja Keppervaarojen väliin jäävät Keppervitikon anomaliat on havaintojen puutteesta huo-

limatta tulkittu voimakkaiden magneettisten anomalioiden ja sijainnin (Kärkäsvaaran läheisyys) 

vuoksi peridotiittisiksi komatiiteiksi. Keppervaarojen länsirinteellä ei kartoitusten yhteydessä 

havaittu ultramafiittipaljastumia. Alueelta löydettiin kuitenkin muutama komatiittilohkare, jonka 

pohjalta on syytä olettaa anomalian aiheuttajaksi komatiitti. Samassa yhteydessä Kärkäsvaa-

ran laella ei todettu granitoidia, minä pohjalta Kärkäsvaaran päälle piirrettyä Kairijoen graniitin 

länsilaitaa on siirretty itään. 

 

2.1.3 Ahmatunturin granitoidikompleksi 
 

Ahmatunturin granitoidikompleksin alueelta on poistettu useita pienialaisia mafisiksi vulkanii-

teiksi tai ultramafisiksi syväkiviksi magneettisen anomalian pohjalta tulkittuja alueita (Kuva 10). 

Kartoitusten yhteydessä useita alueen magneettisia anomalioita ja vanhalla DigiKP:lla mafi-

siksi vulkaniiteksi/ultramafisiksi syväkiviksi määritettyjä alueita todettiin magnetiittipitoisiksi 
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gneisseiksi. Tämän pohjalta myös kartoittamattomien, magneettisella anomaliakartalla saman-

kaltaisten alueiden mafisia vulkaniitteja on muutettu laajalti kiillegneisseiksi. Polygoneja on pai-

koin poistettu hyvin heikkojen magneettisten anomalioiden alueilta. 

 

 

 
Kuva 10. Ahmatunturin granitoidikompleksin alueen mafisten vulkaniittien ja ultramafisten syväkivien esiintyvyys 

on huomattavasti aiempaa tulkintaa vähäisempää. Taustalla vanha DigiKP, punaisella uudet polygonit. 

 

2.1.3.1 Jänesselkä 

 

Jänesselän keskivaiheilla tavataan gabrolinssi pohjan granitoidin, pyrokseenivaltaisen kumu-

laatin ja kloriitti-tremoliittikiven ympäröimänä. Suurin osan Jänesselän laen kivistä on raskaita 

tremoliitti- ja serpentiinivaltaisia kiviä. Jänesselän laen kivet on tulkittu intrusiiveiksi niiden iän 
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(2425 ± 17Ma, Tepsell 2018), gabroidisen differentiaatin ja hivenalkuainekoostumuksen perus-

teella (Haapala 2019). Kivet vaihettuvat Jänesselän kaakkois- ja luoteislaidoilla tremoliitti-talk-

kiliuskeiksi, ja levittäytyvät tulkittua pidemmälle kaakkoon. Näiden kivien yhteyttä intruusioksi 

tulkittuun keskiosaan ei tunneta. Lisäksi Jänesselän etelälaidalla tavataan merkittävä kvartsiit-

tipaljastuma. 

 

2.1.3.2 Ahmatunturin ympäristö 

 

Ahmatunturin itä-, länsi- ja luoteispuolen Ylimmäiseltä Ahmaselältä Tulppionpäälle ja edelleen 

Kuusu-Nurusvaaralle asti levittäytyvät pitkänomaiset luirot on suurelta osin kenttähavainnoin 

todettu magnetoituneiksi gneisseiksi (vanhassa karttatulkinnassa amfiboliitteja). Tulppionpään 

alueen polygoneja on piirretty magneettisten anomalioiden pohjalta jatkuvammiksi. Kaikkein 

heikoimpien anomalioiden on tulkittu johtuvan edelleen epätasaisesti magnetoituneista ns. 

pohjan kivistä ja paikoin yksittäisiä pieniä polygoneja on poistettu karttakuvan selkeyttämiseksi. 

Ahmatunturin länsi- ja lounaispuolella tavataan pienialaisempia mafisia/ultramafisia paljastu-

mia, jotka on uudessa karttaesityksessä nimetty komatiiteiksi.  

 

2.1.3.3 Tulppionkaitavaara 

 

Ahmatunturin pohjoispuolella, Tulppionkaitavaaralla tavataan komatiitteja. Paljastuman keski-

osissa tavataan peridotiittista komatiittia, joka laidoille mentäessä muuttuu komatiitiksi. Koma-

tiittisten kivien esiintyminen on rajattu uudessa karttatulkinnassa vain kenttähavainnoin tode-

tulle komatiittien todelliselle esiintymisalueelle. Alueen magneettinen anomalia jatkuu komatiit-

tipaljastumalta kaakkoon, mutta täällä paljastuneena tavataan vain graniitteja. Vaaran lounais-

laidalla on gabropaljastuma. 

 

2.1.4 Tuntsan sviitti 
 

Tuntsan sviitin kivilajipolygoneja on muutettu yhtenäiskesi käytettyjen kivilajien kanssa (Kuva 

11). Syväkiviksi aiemmin merkityt polygonit on suurelta osin vaihdettu vastaaviksi vulkaaniksi 
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kiviksi, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta (Pirunkirkko ja Torolehdontyvet). Alueella tavat-

tavat kloriitti- ja tremoliittivaltaiset kivet ovat samankaltaisia kuin Tulppion vihreäkivivyöhyk-

keelle nimetyt komatiitit, minkä vuoksi myös Tuntsan sviitin vastaavat kivet on muutettu koma-

tiiteiksi (Kuva 12). Yleisesti mafisten ja ultramafisten kivien esiintyminen alueella ovat huomat-

tavasti nykyistä tulkintaa niukempaa. Mafisia ja ultramafisia vulkaniitteja on poistettu ja rajattu 

alueilla, missä havaintoja ei ole. Mafisia ja ultramafisia polygoneja on poistettu alueilta, missä 

magneettiset anomaliat ovat hyvin heikkoja. Kuskoivan pohjoispuolelle ei ole tehty muutoksia. 

 

 
 Kuva 11. Tuntsan sviitin uudet kivilajipolygonit. 
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Kuva 12. Ultramafiitti, missä rapautumispinta systemaattisesti aaltomainen ja uurteinen. Kuva = P. Haapala 

(PSHA-2017-32); Vasara = 63 cm; X = 599981 / Y = 7491240. Koordinaatit EUREF-FIN. 

 

2.1.4.1 Pimiäselkä 

 

Pimiäselän ympäristön kivilajiassosiaatio on muutettu vastaamaan kenttähavainnoin todettuja 

kivilajeja. Ultramafiittien esiintyminen alueella on tulkittua pienialaisempaa ja niitä tavataan vain 

Pimiäselän itälaidalla.  Pimiäselän pohjoisrinteellä tavataan kiillegneissiä, sekä eteläpuolella 

laajat kvartsiittipaljastumat.  

 

2.1.4.2 Palo-Vuonneloselkä 

 

Auermajoen eteläpuolelta Palo-Vuonneloselän ympäristöstä on poistettu mafisia vulkaniitteja 

alueilta, missä magneettinen anomalia on hyvin heikko. Alueelta ei myöskään tunneta mafi-

sia/ultramafisia paljastumia.  Palo-Vuonneloselän länsilaidalla alueen voimakkaimman anoma-

lian alueella tavattiin ei-magneettista biotiittigraniittia. Anomalian voimakkuuden pohjalta ano-

malian aiheuttajaksi on tulkittu komatiitti. 
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2.1.4.3 Pirunkirkko ja Torolehdontyvet 

 

Pirunkirkon ja Torolehdontyvien ultramafiittiset pahkut eroavat huomattavasti alueella yleisesti 

nähdyistä komatiittisista muodostumista. Muodostumat vaikuttavat ympäristöään paremmin 

säilyneiltä, vähemmän liuskeisilta. Kivet ovat tekstuuriltaan tasarakeisia, granoblastisen oloi-

sia. Päämineraaleina tavataan Pirunkirkolla oliviinia sekä pyrokseenia, Tololehdontyvillä py-

rokseenia. Muodostumia ei ole tulkittu muista muodostumista poiketen vulkaanisiksi, vaan nii-

den alkuperän oletetaan olevan plutoninen. 

 

2.1.4.4 Värriö 

 

Värriön ultramafinen muodostuma on useissa tutkimuksissa tulkittu kumuloituneen komatiitti-

sesta sulasta (Vuollo 1986) tai komatiittisesta basalttisesta sulasta (Haapala 2019), minkä poh-

jalta sen kivilajipolygoni on muutettu peridotiittiseksi komatiitiksi. Värriön ultramafiitin pohjois-

puolinen Siurujoen/Kaarron muodostuma on laskettu kuuluvan osaksi Värriön muodostumaan 

ja muutettu samoin perustein peridotiittiseksi komatiitiksi.  

 

2.1.4.5 Kuskoiva ja Takkaselkätunturi 

 

Kuskoivan ja Takkaselkätunturin kivilajipolygoneja on pienennetty. Polygonit on piirretty vas-

taamaan kallioperähavaintoja (GTK:n Kapalo, OKU ja omat) ja kattamaan vain alueet joilta 

tunnetaan havaintoja ultramafisista/mafisista kivistä. 

 

2.1.4.6 Marjavaaranharjut 

 

Marjavaaranharjujen itäpuolella on kenttähavainnoin todettu esiintyvän komatiittisia kallionnok-

kia ja rakkapaljastumia. Marjavaaranharjujen pohjoispuolen magneettisten anomalioiden alu-

eet eivät tätä vastoin ole paljastuneena, mutta tunnettujen paljastumien ja magneettisten ano-

malioiden pohjalta myös nämä on tulkittu komatiittisiksi. 

 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Alueellinen geotieto (ALG) 24 
 
  9.5.2019 
 
 

 
 

3 LÄHDELUETTELO 

Suomen kallioperä – DigiKP, 2019. Digitaalinen karttatietokanta [Elektroninen lähde / Viitattu 

15.4.2019]. GTK. 

Haapala, P. 2019. Petrological and geochemical comparison of the ultramafic rocks of Tulppio, 

Jänesselkä and Värriöjoki, eastern Finnish Lapland. University of Helsinki, Department 

of Geoscience and Geography. 109 p.  

Halkoaho, T. A. A., Kilpeläinen, T., Lepistö, S., Liimatainen, J., Lyons, K., Tulenheimo, 
T., 2003. Savukosken Tulppion alueen kartoitukset kesällä 1997: (ed. Papunen, H.) 

Technical report, Pilot project for nickel ore deposits, Task 1.2 Mineralogy nad modelling 

of Ni sulfide deposits in komatiitic/picritic extrusives. Turun yliopisto, geologian laitos, 

15s. 

Höytiä, H., 2018. Komatiites of Eastern Lapland and their Ni-Cu-PGE potential. University of 

Helsinki, Department of Geoscience and Geography. 164 p. 

Tepsell, J. 2018.  Johanna Tepsell, 2018. Geokronologia ja Cu-Fe-S-isotooppisovellukset Itä-

Lapin ultraemäksisissä komplekseissa ja niihin liittyvissä litologisissa yksiköissä. Helsin-

gin Yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto. 116 p. 

Vuollo, J. 1986. Värriöjoen ultraemäksisen intruusion petrografia, mineralogia ja geokemia. 

Pro gradu -tutkielma, Oulun Yliopisto, Geologian laitos, 107 s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Alueellinen geotieto (ALG) 25 
 
  9.5.2019 
 
 

 
 

LIITE A: DESCRIPTIONS OF THE ROCK SUITES IN THE NEW BEDROCK MAP 

SKETCH OF THE EASTERN LAPLAND ARCHEAN TERRAIN  
 

1 INTRODUCTION 
 

Recent studies in the eastern Lapland have invoked a need of composing an updated bedrock 

map of the Eastern Lapland Archean Terrain (ELAT). The present bedrock map is based dom-

inantly on geophysical data and misinterpretations, owing mostly to the lack of observations, 

are abundant especially in the distant wilderness areas. The bedrock mapping performed as 

part of Ni-Cu-PGE ore potential research (50402-2006622) have now deepened the under-

standing of the regional geology and a new map sketch was composed based on new field 

observations as well as on geophysical data and older bedrock observations in the GTK KA-

PALO database. The last mentioned are originated from research projects by the Finnish uni-

versities and GTK and exploration projects by Outokumpu Oy and GTK. 

 

The Eastern Lapland Archean Terrain is located in the municipalities of Savukoski and Salla 

next to the Russian border of Finland. Tectonically, it is the north-easternmost part of the Ka-

relian province (Luukas et al., 2017). The ELAT is surrounded by the Lapland granulite belt in 

the north, The Central Lapland greenstone belt in the west and south and the Belomorian belt 

in the east. The area can be divided into three granitoid complexes and two supracrustal suites. 

These are, from the north to the south: the Kemihaara-Vintilänkaira granitoid complex, the 

Tulppio metavolcanic belt, the Ahmatunturi granitoid complex, the Tuntsa metasedimentary 

belt, and Naruska granitoid complex. In the Finstrati database by the GTK, the granitoid com-

plexes of Kemihaara-Vintilänkaira and Ahmatunturi and the Tulppio metavolcanic suite 

(135401) are comprehended as the Kemihaara granitoid complex supersuite (1354). The 

Tuntsa metasedimentary belt (131004) is included in the diverse Neoarchean suites and 

lithodemes (1310) and the Naruska granitoid complex (1355) is comprehended as its own su-

persuite and not discussed in this compilation. 
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The geology of the ELAT is dominated by tonalitic to granodioritic gneisses, metavolcanic 

rocks, and metasedimentary rocks. The bedrock is heavily deformed and exhaustively meta-

morphosed and magmatic mineral assemblages are rare. The general features in the northern 

parts of the area, at the proximity to the Lapland granulite belt, are E-W trending shear struc-

tures, whereas towards south, thrust structures from SW start to dominate. 

 

2 ROCK SUITE DESCRIPTIONS 
 
The following descriptions from the Eastern Lapland Archean terrain contain the new and mod-

ified rock suites involved in the sketching of the new bedrock map (Table 1). The GTK Finstrati 

database hierarchy is used for referencing the rock suites of the area. 

 
Table 1. Descriptions of the rock suites and hierarchical unit code in the new bedrock map sketch of the Eastern 

Lapland. 

1354 Kemihaara granitoid complex 
Description: Gneisses dominate the lithology of the Kemihaara granitoid complex. These are usually tonalitic by 
composition with biotite and hornblende as main mafic minerals. In places, the gneisses with abundant hornblende 
are rich in magnetite. These rocks usually form E-W oriented bands of magnetite rich gneisses and show strong 
positive magnetic anomalies like in Ätimysvaara and Sukoiva – Kummalehto areas. The amount of magnetite in 
the gneisses seemingly correlates to the intensity of shear and its related metasomatism. The migmatites are 
found around granite intrusions of the Kemihaara granitoid complex. Larges granitic bodies include Kairijoki gran-
ite in the western parts and 2.89 Ga Sotajoki granites in the central parts of the area. Smaller felsic intrusions and 
their related migmatized gneisses are also abundant in the northern parts of the contact to the Tuntsa metasedi-
mentary belt (131004). 

 

13549993 undefined metasedimentary rock 
Description: Unevenly magnetizes distinctly foliated, fine- to medium grained, brownish red to greyish red parag-
neisses. Compositional banding is common, caused by dark hornblende- and to fewer extent biotite bearing lay-
ers, up to few cm in thickness. Gneisses are often cut by quartz veins up to few cm in thickness. Gneisses are 
characterized by distinct but uneven magnetite dissemination causing fairly strong positive magnetic anomaly. 

 

13549996 undefined ultramafic rock 
Description: In addition to the rocks of the Tulppio suite, ultramafic volcanic rocks are found as individual, often 
roundish in shape bodies in the granitoid basement. In the northern parts of the Kemihaara granitoid complex, 
these seem to form boudinaged E-W oriented series of bodies that extend from the Kolsa area to Sorvortanselkä. 
The rock type alternates from east to west from seemingly magmatic dunite in Lakijänkä to completely metamor-
phosed and heavily deformed serpentinites and serpentine-tremolite rocks in the Sorvortanselkä area. In the Ah-
matunturi area, the southern parts of the Kemihaara granitoid complex, ultramafic rocks are less abundant but 
similar by shape and size compared to northern parts of the complex. Magmatic mineral assemblages are not 
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found in the Ahmatunturi area. All ultramafic and mafic volcanic suites not belonging to the Tulppio suite or Jä-
nesselkä intrusion are referred in Finstrati database as undefined ultramafic rocks (13549996) in the diverse 
lithodemes in the Kemihaara granitoid complex (135499). 

 

135401 Tulppio suite 
Description: The Tulppio suite is located within Kemihaara granitoid complex (1354) between Kemihaara-
Vintilänkaira and Ahmatunturi granitoids. The suite has also been referred as Tulppio metavolcanic belt, and 
Tulppio greenstone belt. The area is relatively poorly exposed. The contacts between the Tulppio suite and the 
Kemihaara granitoid complex are interpreted as intrusive and partially tectonized (Juopperi & Vaasjoki 2001).  
Supracrustal E-W trending volcanic-metasedimentary Tulppio suite is mainly comprised of komatiitic cumulates, 
komatiitic lavas, Fe-Mg-tholeiites, and minor felsic volcanic rocks. All rocks have undergone medium to high-
grade metamorphism and heavy deformation. No primary structures or magmatic mineral assemblages are found 
except for the dunitic core of the largest cumulate body of the area, Tulppio dunite. The main rock types in the 
area are usually highly foliated olivine-serpentine-rocks (komatiitic cumulates), tremolite-chlorite-rocks (komatiitic 
lavas), hornblende-dominated amphibolites (Fe-Mg-tholeiites), and quartz-feldspar-schists (felsic volcanic rocks). 
The olivine-serpentine-rocks are most often found surrounded by tremolite-chlorite-schists further changing to 
amphibolites. Amphibole- and/or graphite-bearing schists found as interlayers in the komatiitic rocks are inter-
preted as sedimentary-volcanoclastic sequences. 

 

13540197 undefined ultramafic rock 
Description: Undefined ultramafic rocks assigned to the Tulppio suite form the main lithology of the Tulppio suite. 
These rocks are interpreted as komatiitic cumulates and komatiitic lavas although the rocks are highly metamor-
phosed; no primary structures or magmatic mineral assemblages are found.  The main rock types are unevenly 
magnetized olivine-serpentine-dominated, serpentine-tremolite-dominated and tremolite-chlorite-talc-dominated 
rocks. The rocks are fine- to medium-grained, mostly foliated, from dark to light green on the fresh surface, and 
from dark brown to greenish brown on the weathered surface. Due to the magnetite content of the rock, these 
bodies generally shoe distinct positive magnetic anomalies. 

 

13540198 undefined metasedimentary rock 
Description: Occasional amphibole- and/or graphite-bearing aluminious schists and sulfide- and/or quartz-rich 
cherty layers are found as interlayers in the komatiitic bodies. These are regarded as volcanoclastic sedimentary 
sequences (Juopperi & Vaasjoki 2001). The rocks are heavily foliated medium- to fine-grained mica schists or 
hornblende-gneisses. 

 

13540199 undefined mafic volcanic rock 
Description: Undefined mafic volcanic rocks are interpreted to be associated with undefined ultramafic rocks and 
are most often found neighboring the ultramafic rocks. The undefined mafic volcanic rocks are regarded as sub-
marine Fe- and Mg-tholeiites due to their chemical composition (Papunen 2003, Juopperi & Vaasjoki 2001). These 
amphibolites are mostly fine-grained, heavily foliated, dark/black in color, hornblende as their main mafic mineral. 
Primary textures are missing.  

 

21100306 Jänesselkä layered intrusion 
Description: The Jänesselkä intrusion is located south of Tulppio suite within the Ahmatunturi granitoid part of the 
Kemihaara granitoid complex. The bedrock, especially in the northern parts of the Jänesselkä, is well exposed 
and characterized by strong magnetic anomaly. The ultramafic rocks present in the N-W part of the Jänesselkä 
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are interpreted as peridotitic cumulates. Gabbroic differentiate is found in contact with anorthosite, pyroxene cu-
mulate and granitoid (the base). From the gabbroic differentiate, ca. 2.45 Ga age is obtained for the body by U-
Pb zircon dating (Tepsell 2018). Ultramafic rocks in the S-E part of the Jänesselkä are heavily deformed tremolite-
chlorite schists and tremolite-serpentine rocks and are not regarded as part of the layered intrusion. 

 

21103061 Jänesselkä peridotite 
Description: Fine- to medium-grained dark green (on a fresh surface) rocks showing strong magnetic anomaly. 
Weathered surface typically reddish dark brown. Ultramafic cumulates of the Jänesselkä body have tremolite, 
serpentine, chlorite, and metamorphic olivine as the main minerals. Difference between rock types is seen as a 
variation in mineral proportions. The most common rock types are olivine-serpentine-tremolite-rock, chlorite-trem-
olite-serpentine-rock, and serpentinite. The peridotitic rocks are slightly deformed showing relict cumulus textures. 
These rocks are defined as orto- to mesocumulates with varying amounts of olivine and pyroxene as the cumulus 
phase. Serpentine and chlorite are found as intercumulus phases. The most common accessory minerals are talc 
and magnetite. The Jänesselkä body lacks very high-Mg cumulates. 

 

21103062 Jänesselkä gabbro 
Description: A dark-coloured (black and white) gabbroic differentiate is found in the middle of the Jänesselkä 
body. A gradual change from melagabbro to leucogabbro is observed. In addition, an anorthosite lens is found 
within the leucogabbro. The gabbroic rocks are surrounded by pyroxenite-dominated rocks, further gradually 
changing to ultramafic rocks. Due to the continuous rock association from ultramafic rocks to gabbro, the northern 
part of the Jänesselkä body is considered as a singular system. Moreover, the gabbro seems to have folded in 
the same event as the peridotitic parts of the body.  The gabbroic rocks show taxitic textures, with longest amphi-
bole crystals exceeding 1,5cm in length. Medium to coarse grained amphibole crystals are found as crosscutting 
porphyroblasts in a medium- to coarse-grained quartz-plagioclase-groundmass. Apatite, rutile, garnet, and chal-
copyrite are found as accessory minerals. 

 

131004 Tuntsa suite 
Description: The non-magnetized quartz-feldspar and mica gneisses forming the Tuntsa metasedimentary suite 
are interpreted to represent greywackes derived from late Archean crust (Kivisaari, 2008; Juopperi, 1994). Am-
phibolites and amphibolite-chlorite schists found in the area correspond to the Tulppio metavolcanic rocks based 
on their chemical composition (Juopperi & Vaasjoki, 2001). The metasedimentary rocks of the Tuntsa suite are 
described in the GTK Finstrati database and not discussed in this context. Due to the existing data in the GTK 
database, the gabbroic dyke suite of Peuratunturi and related mafic-ultramafic intrusions of Peuratunturi and Kou-
lumaoiva are not described here either. 

 

13100497 undefined ultramafic rock 
Description: Ultramafic rocks of the Tuntsa suite are mostly small, elongated bodies except for the Värriöjoki body, 
the largest komatiitic cumulate body in the eastern Lapland Archean terrain. Smaller komatiite bodies are scat-
tered and generally less than 1 km2 in area. Due to the magnetite content of the rock, these bodies generally shoe 
distinct positive magnetic anomalies. Some of the smaller bodies have geochemical resemblance with corre-
sponding ultramafic bodies in the Tulppio suite (Juopperi 1994). Most of the ultramafic rocks are olivine-serpentine 
rocks representing komatiitic meso-adcumulates, macroscopically resembling the ultramafic rocks of the Tulppio 
suite. In addition, pyroxenite bearing cumulates, serpentine-tremolite rocks, and tremolite-chlorite-talc bearing 
schists are found in smaller amounts. Several ultramafic suites in the area give rather intrusive impression as they 
are roundish in shape and show slight zoning in rock types. These include the ultramafic bodies of Pirunkirkko 
and Törölehdontyvet. 
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13100478 undefined mafic volcanic rock 
Description: Mafic volcanic rocks are abundant in the Kuskoiva and Peuratunturi areas. These are amphibolites 
that are found as several hundred meters long slithered series and are often associated with interlayering quartz-
feldspar schists and chlorite schists with komatiitic composition. In the other parts of the Tuntsa suite, mafic vol-
canic rocks are found in smaller amounts usually around komatiitic rocks of the area. 
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