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TIIVISTELMÄ  Alkalikiviä ja appiniitteja. Raportti hankkeen ”Magmatismi ja malmin-
muodostus II” toiminnasta ja tuloksista 2002 – 2005. 

 

Malminetsintätutkimuksissa Ranualla selviteltiin maanpintageofysikaalisin mittauksin ja kai-
rauksin matalalentomagneettisen kartan anomalioita ja kuvioita, jotka kaikki osoittautuivat eri-
laisiksi magmakivi-intruusioiksi ja -juoniksi. Simontaival ja Sääskilammit ovat alkalikomp-
lekseja, Kokalmus alkalirikas kvartsisyeniitti, Rytisuo ja Nuupas silikokarbonatiitteja, Kuukas-
järvi ja Kuha ferropikriitti-intruusioita, Tammikangas ultramafinen intruusio, Tervonkangas ult-
ramafis-mafinen juonikompleksi ja Pahakummun kohteet intrusiivisia komatiittisarjan kiviä. 

Simontaival on arkeeisiin graniittigneisseihin tunkeutunut ultramafinen piippu. Se koostuu pää-
asiassa jacupirangiitista, jossa on jonkin verran alkaligabroja. Lisäksi on näitä leikkaavia albiitti-
egiriinikiviä ja metalarvikiitteja. Sulkeumina on metadiabaaseja. Jacupirangiittipiippua ympäröi 
yli 10 m:n paksuinen feniittiytynyt vyöhyke. Myös metadiabaasisulkeumat ovat reunaosistaan 
feniittiytyneet. Jacupirangiittien päämineraalit ovat augiitti, siitä syntynyt tummanvihreä sarvi-
välke, magnetiitti, ilmenomagnetiitti, ilmeniitti, fluoriapatiitti (≤ 8.7 paino- %) ja titaniitti. Sulfi-
deista ovat yleisimmät borniitti ja kuparikiisu, lisäksi on pieniä määriä tiospinellejä, joiden koos-
tumus ulottuu puhtaasta carrolliitista siegeniittiin, fletcheriittiin ja violariittiin. Yleisesti esiintyy 
Re-pitoista molybdeniittia, sinkkivälkettä ja Ag-rikasta lyijyhohdetta. Jacupirangiitissa on korkea 
TiO2 (5.4 - 11 %) ja V (paikoin 0.14 - 0.19 %). Myös Cu-pitoisuus on korkea (keskimäärin n. 
1000 ppm, paikoin jopa 3400 ppm). 

Jacupirangiittien matalat Ni-Cr-pitoisuudet ja korkeat Ti-P-pitoisuudet osoittavat, että ultra-
mafinen alkalimagma oli pitkälle fraktioitunut. Korkeimmat Cr-Ni-pitoisuudet ovat sisäkontakti-
muunnoksessa. 

Albiitti-egiriinikivissä on paikoin keltaista Mn-pitoista andradiittia ja Nb-pitoista pyrofaniittia, 
jonka koostumus on lähellä MnTiO3-päätejäsentä. Yleisesti esiintyy raudaton sinkkivälke, pieni-
nä määrinä lyijyhohde, molybdeniitti ja baryytti. Tyypillisiä ovat kohonneet Zr (230 - 893 ppm) 
ja Nb (120 - 553ppm), myös Zn on usein korkea (≤ 0.22 %), samoin Pb (≤ 250 ppm). 

Sääskilammit-kompleksi on soikea ja kooltaan 0.7 x 1.3 km. Sen keskellä on magnetiittirikkaita 
jacupirangiitteja ja muita ultramafisia alkalikiviä (algarviitteja, melteigiittejä ja ijoliitteja). Nii-
den ympärillä on leveä vyöhyke epämagneettisia albiittirikkaita alkalisyeniittejä (larvikiitteja, 
nefeliinisyeniittejä, nefeliini-kankriniittisyeniittejä, syeniittigneissejä, tasarakeisia ja porfyyrisiä 
syeniittejä ja vesuvianiittisyeniittejä). Paikoin syeniiteissä on runsaasti sodaliittia. Dioriittisia si-
vukiviä vasten kompleksia reunustavat feniitit ja feniittibreksiat. Alkalikompleksiin liittyy pieniä 
määriä muitakin kivityyppejä, kuten tummia syeniittejä, tummia syeniittiporfyyrejä ja alkaliga-
broja. Kairanreiässä on 0.73 m:n paksuinen lävistys kirkasta karkeaa kankriniittia. Syeniittipor-
fyyrigneissiä leikkaa tektonisoitumaton toleiittinen metadiabaasijuoni. 

Jacupirangiittien päämineraalit ovat augiitti ja egiriiniaugiitti, arfvedsoniitti, tetraferriflogopiitti, 
magnetiitti ja ilmeniitti. Joskus on kumulusoliviinia. Paikoin on runsaasti hyvin Al-köyhää Ti-
andradiittia (melaniittia). Sekundaareja ja matalan lämpötilan mineraaleja ovat biotiitti, titaniitti, 
vaaleanvihreät Na-amfibolit, kankriniitti, sodaliitti ja pektoliitti. Jacupirangiiteissa ja muissa ult-
ramafisissa alkalikivissä tyypillinen malmimineraaliparageneesi on ilmenomagnetiitti + magne-
tiitti + ilmeniitti + hematiitti + kuparikiisu + borniitti. Yleisesti esiintyvät pieninä määrinä idaiit-
ti, milleriitti, Co-Ni-pentlandiitti, lyijyhohde ja molybdeniitti, harvinaisina kobaltiitti, nikkeliini, 
maucheriitti, siegeniitti ja määrittelemätön Pd-Sb-mineraali. Nikkeliini esiintyy hyvin ohuina, 
magnetiittia ja silikaatteja lävistävinä neulasina. 
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Syeniiteissä vaaleat päämineraalit ovat albiitti (alkuaan korkean lämpötilan Na-K-maasälpä), 
maasälvänsijaiset (nefeliini, kankriniitti ja Cl-sodaliitti) ja zeoliitit (pääasiassa natroliitti, joskus 
mesoliitti ja thomsoniitti). Tummia mineraaleja ovat arfvedsoniitti, biotiitti ja egiriiniaugiitti. 
Näiden lisäksi on vaihtelevasti mm. Ca-rikasta karbonaattia, fluoriapatiittia, titaniittia, ilmeniittiä 
ja andradiittia. Hyvin matalan lämpötilan faaseina on pektoliittia, kloriittia, septekloriitteja (mm. 
Fe-rikasta chamosiittia) ja sideriittiä. Vesuvianiittia on hajarakeina vesuvianiittisyeniitissä. 

Kompleksin välivyöhykkeen syeniiteissä ja feniittireunuksessa esiintyy grafiittia ja matalampaa 
happipainetta osoittavia sulfidiparageneeseja (pyrrotiitti, kuparikiisu, kubaniitti, pentlandiitti, 
mackinawiitti, pyriitti, markasiitti) ja As-mineraaleja (nikkeliini, kobaltiitti, löllingiitti-saffloriitti 
ja maucheriitti). Näissä felsisissä kivissä on yleisesti pieninä määrinä raudatonta sinkkivälkettä, 
molybdeniittia, lyijyhohdetta ja Cu-Co-Ni-tiospinellejä (mm. siegeniitti). Satunnaisesti on ar-
seenikiisua, idaiittia ja milleriittiä. 

Kompleksista on löytynyt lukuisia erikoisia mineraaleja ja poikkeuksellisia mineraalikoostu-
muksia. Jacupirangiittien melaniitti on hyvin V-rikas (V2O3 0.5 - 0.8 %) ja Al2O3-köyhä (≤ 0.97 
%). Feniitistä on EMP:llä analysoitu Ba-Zn-rikas kalimaasälpä. Vesuvianiittisyeniitin vesuvia-
niittihajarakeissa on Th-rikkaita osia ja ennätyksellisen korkea TiO2 (≤ 4.86 %). Kiven albiitti-
rakeissa on suotaumina ja myös itsenäisinä rakeina stronalsiitti-banalsiittisarjan Na-Sr-Ba-
tektosilikaattia. Näissä kivissä on myös Sr-rikasta zeoliittia (mesoliittia). Stronalsiitti-banalsiitin 
kanssa lähes identtistä mutta hydrautunutta faasia on yksikön alapuolella olevissa larvikiiteissa. 
Sulfideista on analysoitu useita erikoisia koostumuksia, esim. Ni-Co-rikas mutta Fe-köyhä pent-
landiitti, MeMeS2-tyyppinen Fe-köyhä ”Co-Ni-kuparikiisu”, Ag-pitoinen Cu-Co-Ni-sulfidi ja 
Cu-rikas Cd-pitoinen Zn-sulfidi (sfaleriitti tai wurtziitti). On sekä Mn-ilmeniittiä että Mg-Mn-
ilmeniittiä. 

Feniittireunuksen kivet ovat Na-rikkaita ja niiden Na/K on korkea. Alkalisyeniiteissä magmaat-
tisen Na-K-maasälvän fraktioituminen on tuottanut foyaiittiminimiin suuntautuneita ja sen ta-
voittaneita sulia (nefeliini-kankriniittisyeniitit). Vesuvianiittisyeniitit poikkeavat geokemiallisesti 
muista syeniiteistä, niissä on näitä korkeammat SiO2, Al2O3, CaO, Ba ja Sr ja matalammat Na2O, 
TiO2, FeO ja P2O5. Nefeliinisyeniittien koostumukset sattuvat suurelta osin larvikiittien ja mui-
den syeniittien koostumusalueille, mutta ovat näitä hiukan mafisempia ja Na-rikkaampia. Maa-
sälvättömät alkalikivet (ijoliitti-melteigiittisarja, algarviitit ja jacupirangiitit) edustavat nuorem-
paa magmapulssia, eikä niissä ole vaihettumista albiittipitoisiin kiviin. Ne ovat hyvin Fe-Ti-
rikkaita. Kaikkein primitiivisimpiä ovat jacupirangiitit, joiden Cr-Ni-pitoisuudet ovat alkalikivil-
le poikkeuksellisen korkeat (≤ 940 ppm ja ≤ 520 ppm, vastaavasti). Magmasta on erottunut sulfi-
disulaa, joka on selvästi rikastunut varhaisimpiin kumulaatteihin. Tässä sulassa oli matala Fe, 
joten siinä Cu-Ni-pitoisuudet ovat hyvin korkeita. Tyypillisiä malmimineraaleja ovat metallirik-
kaat faasit, kuten borniitti, milleriitti ja nikkeliini. Jacupirangiiteissa on osia, joita voidaan pitää 
uuden tyyppisinä, tosin köyhinä, Ni-Cu-malmeina (Ni+Cu max. 0.11 %). 

Kompleksin kaikki kivet ovat huomattavan Cu-rikkaita. Alkalisyeniiteissä on yleensä Cu 280 - 
500 ppm, ultramafisessa sarjassa 400 - 1250 ppm. Kaikki kivet, varsinkin ultramafiset, ovat 
huomattavan V-rikkaita, ijoliitti-melteigiiteissä on 500 - 1040 ppm V, jacupirangiiteissa 700 - 
1090 ppm V. 

Feniittireunuksen kivissä on kohonnut Mo-taso ja anomaalisia Pb-Zn-pitoisuuksia. Syeniiteissä 
on kauttaaltaan kohonnut Ag-taso, usein 4 - 9 ppm, jacupirangiiteissa on matala Ag. 
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Simontaival ja Sääskilammit edustavat ilmeisesti samanlaista ja samanikäistä alkalimagmatis-
mia. Sääskilammit on selvästi primitiivisempi (korkeampi Mg, Cr, Ni, matalampi P2O5 ja Cu) 
kuin Simontaival, mutta täälläkin Cr-Ni-rikastunut sisäkontaktireunus on todisteena intruusion 
alkumagman primitiivisemmastä koostumuksesta. 

Kokalmus-syeniitti saattaa liittyä samaan alkalimagmatismiin kuin Simontaival ja Sääskilammit. 
Intruusioon kairatussa pystyreiässä oli alussa alkalirikasta gabroa, sitten reiän loppuun alkaliri-
kasta (Na2O + K2O 8.0 - 9.2 %) porfyyristä syeniittiä. Kivessä on melko runsaasti magnetiittia, 
pyriittiä ja karbonaattia. Yleisiä ovat kapeahkot kvartsijuonet, lisäksi on kalimaasälpäjuonia, al-
biittijuonia (± karbonaatti, kvartsi) ja karbonaattijuonia. Syeniitissä Zr ja Nb kasvavat alaspäin 
(→ 300 ppm ja → 90 ppm, vastaavasti). Syeniittiä leikkaa (?) hyvin saalinen Na-rikas mikrofyy-
rinen felsiitti. 

Rytisuo ja Pikku Nuupas ovat silikokarbonatiittipiippuja, joissa kivi on musta, magnetiittipitoi-
nen talkki-kloriitti-karbonaattikivi. Vaihtelevasti on amfiboleja. Sarvivälkepitoisuuden lisäänty-
essä piipun reunaosiin kivi vaihettuu hornblendiitiksi. Kivissä on yleisesti fluoriapatiittia isoina-
kin rakeina ja zirkonia poikiliittisina rakeina. Leikkaavina juonina on mm. lamprofyyrejä. Sili-
kokarbonatiitti on hyvin MgO-rikas (27 - 30 %) mutta Cr-köyhä (≤ 10 - 20 ppm), ja myös Ni on 
matala (170 - 200 ppm).  

Kuukasjärvi ja Kuha ovat ferropikriitti-intruusioita. Kuukasjärven rengasmainen intruusio (Ø 2.2 
km) on ilmeisesti jyrkkäkaateinen kartiojuoni. Sen sisäpuolella on loiva-asentoisia ultramafisia 
juonia ja piippuja. Kuha on pieni (Ø 200-250 m) piippumainen intruusio, jonka kivet vastaavat 
koostumukseltaan Kuukasjärven ferropikriittejä. 

Kuukasjärven intruusiorenkaan ulkokontakteissa graniittigneissit ovat adinoliutuneet. Terveet 
ferropikriitit ovat magnetiittiklinopyrokseniitteja, amfiboliutuneet magnetiittihornblendiitteja. 
Paikoin on Cr-pistasiittia. Magnetiitin lisäksi on ilmeniittiä, hemoilmeniittiä, ilmenorutiilia ja 
rutiilia; sulfideja ovat kuparikiisu, borniitti, milleriitti, violariitti, pentlandiitti, kalkosiitti, pyriitti, 
Co-rikas pyriitti, siegeniitti-carrolliitti, polydymiitti-siegeniitti, sinkkivälke ja harvinaisena pyr-
rotiitti. 

Renkaan sisäosassa on granoblastisia raitaisia magnetiittipitoisia oliviiniferropikriittejä (oli-
viiniperkniittejä, magnetiitti-oliviiniwehrliittejä) ja paikoin karbonaattiperkniittejä. Klinopyrok-
seenin lisäksi on usein ortopyrokseenia, ilmeniittiä, paikoin vihreää spinelliä ja suomugrafiittia. 
Aksessorisina on mm. fluoriapatiittia ja zirkonia. Karbonaatti vaikuttaa primaarilta magmaatti-
selta interkumulusmineraalilta. Malmimineraaleista esiintyvät (eivät välttämättä keskenään tasa-
painoisina) metallinen kupari, pyrrotiitti, kuparikiisu, pentlandiitti, kubaniitti, mackinawiitti, mil-
leriitti, violariitti, borniitti, kalkosiitti, kovelliini, molybdeniitti, pyriitti, sinkkivälke, tochiliniit-
ti(?), Co-pentlandiitti ja Co-pitoinen pyriitti. Lisäksi on erikoisia malmimineraaleja ja mineraali-
koostumuksia, mm. monenlaisia tiospinellejä (polydymiitti-siegeniitti, siegeniitti-carrolliitti-
fletcheriitti, linneiitti-siegeniitti-carrolliitti), Cu-pitoinen heazlewoodiitti ja Cu-heazlewoodiitti 
(Cu ≤ 7.5 at.- %). Metallisen kuparin parageneesissa on Fe-köyhä sinkkivälke, talnakhiittiryh-
män Me-ylimääräisiä Cu-Fe-sulfideja, Ni-Co-rikas pyrrotiitti, Ni-rikas pyrrotiitti, kalkopyrrotiit-
ti, rautapentlandiitti, Cu-pitoinen pentlandiitti, Fe-rikas kalkosiitti ja rautaborniitti, Cu2Fe4S4. 

Ferropikriitit ovat MgO-rikkaita (oliviinipitoisissa ferropikriiteissä MgO 20 - 25 %, oliviinitto-
missa 12 - 17 %). Niissä ovat korkeat Cr (600 - 1000 ppm) ja Ni (700 - 1260 ppm), mutta samal-
la kuitenkin korkeat FeOtot (13.5 - 17 %), TiO2 (1.5 - 4 %), V (400 - 550 ppm) ja Cu (yleensä 
250 - 550 ppm), korkea Cu/Ni ja suhteellisen matala Ni/Co (n. 10). Myös P2O5-pitoisuus (0.1 - 
0.14 %) on ultramafiselle kumulaatille korkea. Kivien REE-pitoisuustaso on matala ja LREE 
ovat hiukan rikastuneita, La/Yb(CN) on 3.43 - 7.44. 
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Tammikankaan intruusio on tunkeutunut dioriittisiin-kvartsidioriittisiin kiviin. Se koostuu pää-
asiassa ultramafiiteista. Pääkivilaji, plagioklaasipitoinen hornblendiitti, on alkuaan ollut augiitti-
ilmenomagnetiittikumulaatti. Fraktioitumisen alussa on kiteytynyt oliviinia, lopussa fluoriapatiit-
tia (jopa 3 - 5 %). Paikoin on gabromaisia tyyppejä ja magmaattista raitaisuutta. Aksessorisina 
on zirkonia ja allaniittia. Intruusiota leikkaavat karkeat happamat juonikivet, jotka koostuvat 
pääasiassa albiitista ja kvartsista. Hornblendiiteissa on SiO2 37 - 45 %, MgO 10 - 18 % ja TiO2 
1.5 - 3.0 %. Cr- ja Ni-pitoisuudet ja Ni/Co ovat matalia, jotka yhdessä korkean S-pitoisuuden 
kanssa osoittavat melko pitkälle edennyttä fraktioitumista. 

Samaa todistavat korkeat REE-pitoisuudet; LREE(CN)-arvot ovat jopa 200. Syvä negatiivinen 
Eu-anomalia viittaa plagioklaasin aikaisempaan fraktioitumiseen tai magmaan yläkuoresta tul-
leeseen kontaminanttiin. 

Tervonkangas on erikoinen koillinen-lounaissuuntainen ultramafinen juonikompleksi, joka leik-
kaa arkeeisia happamia gneissejä. Sen matalalentomagneettisella kartalla näkyvä anomalia on 4 
km pitkä. Keskiosassa juoni on leveimmillään 400 - 450 m. Tälle kohdalle kompleksiin kairattiin 
kuuden reiän profiili. Pääkivilajeja ovat kentalleniitti ja metakentalleniitti, oliviinipyrokseniitti ja 
metaoliviinipyrokseniitti, peridotiitti, duniitti ja siitä syntynyt serpentiniitti. Kaikki kivet ovat 
kumulaatteja, ne eivät edusta sulakoostumuksia. Kumulusfaasit ovat duniiteissa oliviini ja kro-
miitti, peridotiiteissa näiden lisäksi on kumulusaugiittia, klinopyrokseniitit ovat augiittikumulaat-
teja. Kentalleniitit ovat porfyyrisiä kumulaatteja, joissa on hajarakeina oliviinia ja karkeaa (Ø ≤ 1 
cm) vyöhykkeistä augiittia. Muita kumulusmineraaleja ovat kromiitti, plagioklaasi ja ortopyrok-
seeni, mutta niiden lisäksi on isoja subhedrisia biotiittikiteitä, joiden ytimet ovat ilmeisesti mag-
masta kiteytyneitä primokrystejä. Pisaraiset sulfidirakeet osoittavat, että myös sulfidisula oli ku-
mulusfaasi. Kentalleniitti antoi Sm-Nd-iäksi (plagioklaasi-pyrokseeni-kokokivi) 2.623±34 Ga. 
Kiven mineraalit ovat kuitenkin voineet kiteytyä isotooppisesti vaihtelevissa magmaympäristöis-
sä (isotooppinen heterogeenisuus), ja siinä tapauksessa ikä ei ole todellinen. 

Kaikki juonikompleksin kivet kuuluvat toleiittiseen fraktioitumissarjaan. MgO kasvaa kental-
leniiteista (10 - 18 %) klinopyrokseniitteihin (17 - 22 %), peridotiitteihin (20 - 30 %) ja serpen-
tiniitteihin (34 - 38 %). Peridotiiteissa esiintyvä grafiitti osoittaa juonikompleksin kiteytyneen 
melko pelkistävissä oloissa. 

Augiittirikkaissa kumulaateissa on useita PGE-Au-anomaalisia (ΣPt,Pd,Au 0.11 - 0.13 ppm) vä-
lejä, joihin liittyy myös kohonneita Pb-Zn-pitoisuuksia. 

Duniittien serpentiiniytymiseen liittyy voimakasta metasomaattista Cl-B-As-S-Mo-lisäystä, jossa 
maksimipitoisuudet ovat: Cl 1800 ppm, B 155 ppm, As 45 ppm, S 9370 ppm, Mo 13 ppm. Me-
tasomaattisessa rikkilisäyksessä kiveen ei tullut yhtään Ni tai Cu. Rikki muodostaa pyrrotiittia 
mutta, kiehtovaa kylläkin, on sitoutunut osaksi silikaatteihin; intensiivisen punaisesta serpen-
tiinistä on analysoitu 1.13 - 2.60 % SO2. 

Pahakummussa kairatut pienialaiset magneettiset anomaliat osoittautuivat useimmissa tapauksis-
sa muuttuneiksi komatiittisiksi kiviksi. Parhaimmillaan niissä on MgO 41.5 % ja Ni 0.194 % , 
joista pääosa on happoliukoista. 

Luhtajärvellä kairattiin lyhyt reikä Ranuan dioriittiin eteläkontaktin lähelle. Kiveä ei voi luokitel-
la sanukitoidiksi. Geokemiallisesti (mm. REE(CN) kuvaaja) se muistuttaa Korkia-ahon paljas-
tumista tunnettua dioriittia.  
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Geologisia ja geofysikaalisia maastotutkimuksia tehtiin useissa kohteissa (Joentaus, Nuupas, 
Kaitavaara, Heinisuo). 

Appiniitit ovat paljon luultua ja kuvattua yleisempiä. Suomessa niitä tunnetaan kymmeniä jo 
pelkästään Keski-Lapista, lisäksi Inarista, Pohjanmaalta (Tistronskär, Svisskäret) ja Savosta 
(Kaarakkala, Palomäki). Kuolassa appiniitteja esiintyy posttektonisten graniittikompleksien (Lit-
sa-Araguba) varhaisina intruusiofaaseina, Pohjois-Ruotsissa laajoilla aloilla pohjois-
Norrbottenissa ja Kalixin pohjoispuolella. Appiniiteiksi kirjallisuudessa tai tässä raportissa tun-
nistettuja kiviä esiintyy Skotlannissa, Englannissa, Kanaalinsaarilla, Pohjois-Irlannissa, Norjassa, 
Espanjassa, Pyreneillä, Keski-Euroopassa, Italiassa, Korsikalla, Grönlannissa, Etelä-Afrikassa 
(Namaqualand ja Transvaal), Namibiassa, Tansaniassa, Länsi-Australiassa, Tasmaniassa, Kana-
dan Labradorissa ja Ontariossa, USA:n Michiganissa ja Kaliforniassa, ja Brasiliassa. 

Appiniittitutkimuksia teimme Keski-Lapissa ja Inarin Lapissa, vertailevia tutkimuksia ja näyt-
teenottoa mm. Vieremän Kaarakkalassa ja Skotlannissa Appinin-Kentallenin alueella. 

Appiniitit ovat väri-indeksin perusteella mafisia tai ultramafisia, SiO2-pitoisuuden perusteella 
ultraemäksisiä, emäksisiä tai intermediaarisia syväkiviä. Koostumukseltaan ne useimmiten vas-
taavat spessartiittisia lamprofyyrejä. Lisäksi appiniittisarjaan kuuluu syeniittejä. Kantamagmat 
ovat alkuaan olleet toleiittisia, eivät alkalisia. Kivissä on aina normatiivista ortopyrokseenia, lä-
hes aina modaalista kvartsia ja usein (ellei se ole muuttunut) modaalista Ca-köyhää pyrokseenia. 

Toleiittiset kantamagmat purkautuivat post-tektonisessa vaiheessa mannerkuoren alaosiin tai 
kuoren ja vaipan rajalle. Tällainen underplated magma sai appiniittiset koostumusominaisuuten-
sa kun sen ja alakuoren (kivien ja saalisten sulien) välillä tapahtui kaksisuuntaista selektiivistä 
diffuusiota. Puhutaan myös emäksisen magman selektiivisestä kontaminaatiosta. Alakuoren 
magmasäiliö fraktioitui ja kerrostui, ja se toimi ylemmäs kuoreen purkautuneiden appiniittimag-
mojen emosäiliönä. 

Appiniitteja on joskus rinnastettu shoshoniitteihin, jotka ovat K-rikkaita alkalisarjan trakyande-
siittilaavoja. Appiniitit ovat syväkiviä, yleensä kumulaatteja, ja niillä on shoshoniitteja paljon 
korkeampi Na/K, mol. Na2O /K2O on >> 1, shoshoniiteilla ko. suhde on ≤ 1. Shoshoniiteille ei 
käytännössä ole vakiintunut yhtenäisiä geokemiallisia kriteerejä, ja shoshoniiteiksi on nimitetty 
paitsi alkalisia myös kalkkialkalisia magmakiviä, eikä edes pelkästään laavakiviä. Adakiittilaa-
vojen REE(CN)-käyrät muistuttavat appiniittien käyriä, mutta niiden Ba on paljon matalampi 
kuin appiniiteissa. Appiniiteilla on samoja geokemiallisia piirteitä kuin myöhäisarkeeisilla sanu-
kitoideilla. Sanukitoidikomplekseissa ovat kuitenkin vallitsevia happamat ja intermediaarit kivet, 
appiniiteissä mafiset. 

Appiniittien vertailua muihin magmakivisarjoihin vaikeuttaa se, ettei näistä ole analysoitu Cl- ja 
S-pitoisuuksia, jotka ovat appiniiteilla tyypillisesti korkeita. 

Appiniittimagmat olivat hyvin kaasurikkaita (H2O, CO2, Cl, F, SO2). Magmojen noustessa ja ul-
koisen paineen helpottuessa niistä erottui lopulta kaasufaasi, ja Ptot:n lasku vei sulan kidekent-
tään. Pvap oli usein >> Plit. Paineen vaihtelu ja kiteytyminen oli episodista. Vesirikkaista mag-
moista kiteytyi ruskeaa sarvivälkettä. Mafisissa appiniiteissa on todisteita karbonaatin kiteytymi-
sestä suoraan magmasta. Emosäiliössä ja appiniitti-intruusioidenkin fraktioitumisen alkuvaihees-
sa erottui Fe-Ni-Cu-sulfidisulafaasi, mutta kiteytymisen loppua kohti happipaine nousi, rikki ha-
pettui ja liukeni osaksi magmaan, osaksi erottui kaasufaasiin. Aivan kiteytymisen lopussa mag-
man läpi virtasi hapettavia fluideja. Kiviin syntyi onteloita, joihin kiteytyi matalissa lämpötilois-
sa mm. kalsiittia, baryyttia, kabasiittia ja savimineraaleja. 
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Appiniitti-intruusiot ovat tyypillisesti stokkeja, alaspäin suppenevia piippuja tai juonia. Piiput 
esiintyvät yleensä parvina, joissa saattaa olla kymmeniä, jopa tuhansia piippuja. Ylemmillä kuo-
ren tasoilla piippujen yläpuolella on räjähdysbreksioita, mutta syvemmillä leikkaustasoilla, kuten 
Keski-Lapissa, on kehärakenteisia (”sipulimaisia”) appiniitti-graniittikomplekseja. Näissä gra-
niittijuonet ovat usein loiva-asentoisia. Vanhimmat juonet ovat tyypillisesti pegmatiittigraniittia 
ja ne ovat tunkeutuneet vielä osittain sulaan appiniittiin ja asettuneet lakkoliittimaisesti luonnol-
lisille ”kelluntatasoilleen” (level of neutral buoyancy). Suuret stokkimaiset appiniittikompleksit 
ovat yleensä graniittikehäisiä (Suomessa Kaarakkala ja Vanttauskoski, Ruotsin Norrbottenissa 
Lumivaara ja Naakajärvi, Australian Toby). 

Keski-Lapissa appiniittisarjan kivistä syeniittejä esiintyy suurina intruusioina (Pirtinvaara, Sam-
malvaara) tai appiniittikompleksien osina (Vanttauskoski). Syeniittejä esiintyy myös appiniittien 
kanssa sekajuonissa (Lampsijärvi, Kierinki, Kultamaa). Lampsijärvellä appiniitit esiintyvät pie-
ninä sulkeumina syeniitissä. Pirtinvaaran kompleksissa appiniittipiiput (Lehmikari) ja juonet 
leikkaavat syeniittejä, mutta kivien bulk-zirkoneiden ikäyksistä ei näille kiville saada mitattavaa 
ikäeroa. Inarissa syeniitit (Raja-Jooseppi) ja mafiset kivet (Loton appiniittimainen oliviinidiabaa-
si) esiintyvät erillisinä juonina. 

Appiniittikomplekseissa on useampia intruusiofaaseja. Vanhimmat pienirakeiset mikroappiniitit 
edustavat pitkälle fraktioitunutta magmaa (matalat Mg-Cr-Ni, korkeat Fe-Ti-P-Zr). Niitä esiintyy 
intruusioiden reunoilla sivukiviä vasten (Tainio, Suhuvaara), useimmiten kuitenkin autoliitteina 
piippujen sisäosien karkeammissa, primitiivisemmissä kivissä (esim. Iso Paavolampi). Jotkut 
pienet piiput koostuvat kokonaan pitkälle fraktioituneista appiniiteista (Lehmikari, Javarus). 

Appiniitti-intruusiot ovat yleensä posttektonisia, joskus myöhäistektonisia. Ne leikkaavat jyrkästi 
vanhempia rakenteita, mikä näkyy erityisen selvästi pitkissä appiniittijuonissa (esim. Kierinki, 
Suhuvaara). Usein on pienirakeisia chill-reunuksia. Suuntautuneita rakenteita on syntynyt proto-
klaasissa ja kataklaasissa, mutta mikroskooppisesti ei näy läpikotaisliikuntoja. Kivissä on defor-
moitumattomia, joskus hyvinkin isoja primaarionteloita. 

Appiniittien intruusiotaso vastaa Keski-Lapissa kuoren keskisyvyyksiä. Sivukivet olivat vielä 
melko kuumia; niissä oli jäljellä graniittista huokossulaa tai sitä syntyi anatektisesti (tai lisää) 
appiniittimagman vaikutuksesta. Inarin 1.905 Ga-ryhmän intruusiot ovat tunkeutuneet syvem-
mälle tasolle jäykistyneisiin mutta vielä kuumiin granuliitteihin, joista anatektista saalista sulaa 
tunkeutui appiniitteihin. Saariselän alueella 1.8 Ga-ryhmän syeniittiporfyyri- ja oliviini-
diabaasijuonien parvet tunkeutuivat kylmiin granuliitteihin syntyneisiin teräviin murtumarakoi-
hin. 

Yleensä appiniitit ovat 60 - 100 Ma orogenian huippuvaihetta nuorempia. Keski-Lapin appiniit-
tien ja syeniittien ikä on n. 1.79 Ga, Kaarakkalan intruusion ikä n. 1.84 Ga; näin ollen ne ovat 
edellistä orogeniaa (n. 1.89 Ga) 100 Ma ja 50 Ma (vastaavasti) nuorempia. 

Appiniittialueiden kohdalla on poikkeuksetta laaja positiivinen painovoima-anomalia, joka hei-
jastaa kuoren alaosan mafisia intrusiivikiviä. Tällaisia anomalioita on mm. Keski-Lapin appiniit-
tiparven, Kemijärven pienen appiniittiryhmän, Norrbottenin, Koperbergin ja Australian East 
Kimberleyn intruusioryhmien kohdalla. Erityisen laaja ja voimakas on Taka-Lapin ja Itä-Ruijan 
alueiden anomalia (”Suuranomalia”), jolle Inarin appiniitit paikallisesti sijoittuvat. Luontevin 
selitys anomalialle on kuoren alaosaan tunkeutuneesta emäksisen magman säiliöstä (basaltic un-
derplating) kiteytynyt intruusiokompleksi. 
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Inarin intruusioparven appiniiteista Suhuvaaran juoni leikkaa kohtisuoraan granuliitteja 4.5 km:n 
matkalla. Juonella on pienirakeiset jäähtymisreunukset, eikä siinä ole juonta nuorempaa defor-
maatiota. Parven appiniittien (Pielpajärvi, Suhuvaara) zirkonin U-Pb-ikä, 1.905 Ga, asettaa 
alaikärajan granuliittien deformaatiolle. Appiniittien ikäykset, granuliittien geologiset piirteet ja 
koko Taka-Lapin geofysikaaliset tiedot osoittavat, että granuliittikaarella ei esiintynyt ylityöntö-
jä: niille ei ollut alueen geologisen kehityksen aikataulussa tilaa eikä fysikaalis-mekaanisia mah-
dollisuuksia. Niistä ei liioin ole suoria havaintoja, joten ne ovat kuviteltuja. Lopulta ylityönnöille 
ei ole tarvettakaan granuliittikaaren ja sen eteläpuolisten alueiden (mm. Tana-vyöhyke) geologis-
ten suhteiden selittämiseksi. 

Keski-Lapin appiniittiryhmästä on tehty muutamia zirkonin U-Pb-ikäyksiä. Tainion emäksinen 
kivi antoi 1.796±0.004 Ga, Jääskön appiniitti 1.796±0.003 Ga. Kieringin juonen mafisen osan 
zirkonin ikä on 1.786±0.02 Ga, saman kiven peritty zirkoni antoi 2.717±0.049 Ga. Tainion ja 
Jääskön appiniittien väliin sijoittuvan Pirtinvaaran kompleksin syeniitin zirkonin ikä on 
1.796±0.002 Ga. Osa Keski-Lapin posttektonisista graniiteista on appiniitteja nuorempia (zirko-
ni-iät 1.761 - 1.79 Ga, osa vanhempia (1.813 Ga). Appiniittien välittöminä sivukivinä on porfyy-
risiä graniitteja, jotka leikkaussuhteiden ja kontaktivaikutusten perusteella ovat selvästi appiniit-
teja vanhempia, ja niitä voidaan pitää myöhäistektonisina (late-tectonic). Tällainen on Pirtinvaa-
ran kompleksin kaakkoispuolella oleva ns. Molkokönkään graniitti, jonka zirkonin U-Pb-ikä on 
1.855±0.013 Ga. Saariselällä Lotto-oliviinidiabaasin Sm-Nd-ikä (wr+plagioklaasi+pyrokseeni) 
on 1.804±0.041 Ga. Kiven matala εNd (-5.2) ja aineslisäys (K, Rb, Ba, Cl, LREE, Nb, Zr, Th, U) 
osoittavat, että magma sai selektiivisessä kontaminaatiossa komponentteja granuliittisista sivuki-
vistä ja syvempää alakuoren kivistä. 

Inarin appiniiteista Suhuvaaran appiniitin zirkonin U-Pb-ikä on 1.904±0.006 Ga, Pielpajärven 
appiniitin 1.905 Ga. Sama ikä, 1.906±0.004 Ga, on saatu granuliittia leikkaavasta Kaarle Kus-
taan kvartsinoriittijuonesta. Tämän kiven ja Pielpajärven zirkoneissa on eri-ikäisiä, jopa arkeei-
sia, perittyjä zirkoneja. Vieremän Kaarakkalan bulk-zirkoni antaa iän 1.864±0.008 Ga. 

Etelä-Ruotsista Lofooteille Norjaan ulottuvaksi on hahmoteltu Transscandinavian Igneous Belt 
(TIB), jonka myöhäis- ja postorogeenisten kivien iät ovat 1.81-1.65 Ga. Vyöhykkeeseen kuuluu 
myös mafisia kiviä. Koska saman ikäryhmän intruusioita on Suomen Lapissa, Savossa, Länsi-ja 
Etelä-Suomessa, Norrbottenissa ja luoteis-Kuolassa, pitäisi TIB:in aluetta laajentaa, jolloin siitä 
tuleekin AIB (All-Scandinavian Igneous Belt). Kyseessä on merkittävä magmaattinen tapahtu-
ma, jonka intruusioita esiintyy melko tasaisesti koko Baltian (Fennoskandian) kilven alueella. 
Vastaava 1.88-1.84 Ga:n ikäinen magmatismi liittyi Australiassa koko mantereen laajuiseen ma-
fiseen underplating-episodiin. 

Appiniittien yleisimmät päämineraalit ovat andesiininen plagioklaasi, vihreä sarvivälke ja biotiit-
ti, vaihtelevasti, yleensä runsaasti, on apatiittia, lisäksi on yleensä kvartsia, klinopyrokseenia ja 
joskus ortopyrokseenia. Biotiitti esiintyy tyypillisesti oikokrysteinä. Kalimaasälpää on yleensä 
vain antipertiittinä plagioklaasissa, itsenäisenä se on harvinaista. Toissijaisia, sekundaareja ja 
aksessorisia ovat karbonaatti, kloriitti, epidootti, zeoliitit, titaniitti, rutiili, zirkoni ja allaniitti. 
Tyypillisiä malmimineraaleja ovat magnetiitti ja magnetiitti-maghemiittisarjan spinellit, he-
moilmeniitti, ilmenohematiitti ja pyriitti. Säännöllisesti on pieniä määriä kuparikiisua ja sinkki-
välkettä, satunnaisesti pentlandiittia, milleriittiä, violariittia ja borniittia. Pyrrotiittia esiintyy ylei-
sesti pyriitin sulkeumina. Granuliittiympäristön appiniiteissa tyypilliset mafiset silikaatit ovat 
ortopyrokseeni ja biotiitti, titaniitti puuttuu, sarvivälkettä on vähän tai se puuttuu, myös Ca-
pyrokseenia on vähän. 
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Appiniitit sisältävät yleensä modaalista kvartsia, mutta ne sisältävät CIPW-normatiivista olivii-
nia tai ovat likimain kylläisiä. Modaalista kvartsia vapautui biotiittia ja sarvivälkettä synnyttä-
neissä pyrokseenien ja huokossulan välisissä reaktioissa. Syntyneeseen biotiittiin sisältyy norma-
tiivista oliviinia 27 - 35 %, sarvivälkkeeseenkin 9 - 20 %. 

Keski-Lapin 1.795 Ga-ryhmän appiniittien identtiset REE(CN)-käyräparvet viittaavat vahvasti 
siihen, että kaikkien intruusioiden magmat ovat peräisin yhdestä suuresta homogenoituneesta 
magmasäiliöstä kuoren ja vaipan rajalta (ryhmitysalue, staging area). Tätä ilmentää keskellä gra-
nitoidialuetta oleva suuri positiivinen Bouguer-anomalia, jonka alueelle kaikki tunnetut appiniit-
tiassosiaation intruusiot ovat keskittyneet. Pienen Kemijärven Bouguer-anomalian alueelta tun-
netaan kaksi intruusiota, Javarus ja Särkikangas. Eri ryhmitysalueilta lähteneiden magmojen vä-
lillä on eroja. Keski-Lapin appiniitteihin verrattuna Inarin 1.905 Ga-ryhmän intruusioilla on kor-
keampi La/Yb ja MREE-alue on hiukan kupera. 

Appiniittisulat noudattivat fraktioituessaan toleiittista trendiä (ns. Fennerin trendi), jossa FeOtot 
kasvoi ja SiO2, MgO, Cr ja Ni laskivat. Fraktioituminen tapahtui pääosin syvällä emosäiliössä, 
jonka eri tasoilta intrudoitui fraktioituneita magmoja yläkuoreen. Appiniittien geokemialliset 
ominaispiirteet syntyivät alakuoren kivien selektiivisessä kontaminaatiossa. Ne poikkeavat 
”normaaleista” toleiittisista piirteistä, eivät kuitenkaan alkalibasalttien suuntaan. Monien inkom-
patiblien alkuaineiden käyttäytyminen poikkesi totunnaisesta. Fluoriapatiitti, allaniitti ja zirkoni 
olivat likvidusfaaseja. Näin ollen F, Cl, P2O5, REE, Zr ja Hf käyttäytyivät osittain kompatibleina, 
ja niiden pitoisuudet ovat toleiitteihin verrattuna korkeita.  Ne rikastuivat K2O-H2O-rikkaaseen 
sulafaasiin, ”eetteriin”, joka edusti emosäiliön kontaminoitunutta pääsulaa. Se jäi kumuluskitei-
den väliseksi interkumulussulaksi ja nousi kiteiden mukana appiniittimagmojen intrudoituessa 
ylemmäs kuoreen. Täällä magmojen pääkiteytymisvaiheessa, pyrokseeni-plagioklaasikotekti-
kumilla, inkompatiblien alkuaineiden pitoisuudet riippuivat oleellisesti huokossulan suhteellises-
ta osuudesta, eivät niinkään fraktioitumisasteesta. Appiniittien eräs tunnusomaisimpia piirteitä 
onkin se, että MgO:n laskiessa laajalla pitoisuusvälillä inkompatiblien (K2O, P2O5, REE, Zr) pi-
toisuustasot pysyvät samana. Appiniittisarjassa Zr nousee vasta kun MgO laskee alle 3 %. REE-
taso nousee Fe-rikkaimpiin suliin asti mutta ei nouse tätä korkeammalle syeniiteissäkään. 

Appiniittimagman kiteytyessä lopullisella kuoren intruusiotasolla sen hapetusaste oli niin korkea 
että magnetiitti kiteytyi alusta alkaen likvidusfaasina. Korkeaa hapetusastetta todistaa myös se, 
että pyrrotiittia on säilynyt vain pyriitin panssaroimina relikteinä. Hapettuminen jatkui kiteyty-
misen loppua kohti kaasuvirtausten vaikutuksesta. Primaarionteloissa esiintyy baryyttia. Mag-
man korkean hapetusasteen takia Eu oli hapettunut (lähes kokonaan) Eu3+:ksi, jolloin plagio-
klaasin kiteytymisessä ei tapahtunut Eu:n fraktioitumista eikä näin ollen syntynyt minkään suun-
taista Eu-anomaliaa. 

Analysoitujen appiniittisarjan kivien lukuisuushistogrammissa selvin maksimi on välillä 50 - 53 
%, pienempi maksimi (59 - 63 %) tulee syeniittien kohdalle. Todellisuudessa Keski-Lapissa kuo-
ren nykytasolla syeniitit ovat volymetrisesti ylivoimaisesti vallalla suurten syeniitti-intruusioiden 
ansiosta. Appiniiteissa on epäilemättä paljon saalisesta kuoresta saatua kontaminaatiota, mutta 
mafisten appiniittien basalttimainen SiO2-pitoisuus osoittaa, ettei kysymys ollut happaman ai-
neksen bulk-kontaminaatiosta. 

Useimpien intruusioiden appiniitit edustavat plagioklaasin ja pyrokseenin (pyrokseenien) kotek-
tista kiteytymistä, yhdessä magnetiitin, fluoriapatiitin, zirkonin ja allaniitin kanssa. Sarvivälke oli 
aina reaktiotuote, samoin oikokrystinen biotiitti. Tainion ortopyrokseenikumulaateissa SiO2 nou-
see 57 %:iin, Fe-rikkaissa appiniiteissa SiO2 voi laskea 45 %:iin (Aalisjärvellä jopa alle 40 
%:iin). Basalteissa ylipäänsä, mutta erityisesti appiniittisarjassa, Harker-tyyppiset diagrammit 
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eivät ollenkaan kelpaa kuvaamaan magman kehitystä. TAS-diagrammissa appiniitit osuvat tole-
iittien ja (korkean Na-pitoisuuden takia) alkalibasalttien kenttiin, K2O-SiO2-diagrammissa ne 
osuvat erilaisten kalkkialkalisten basalttien kenttiin. Magmojen todellinen fraktioituminen suun-
tautuu diagrammoissa kuviteltua SiO2-rikastumistrendiä ”vastavirtaan”. KFM-diagrammilla ap-
piniitit piirtävät toleiittisen trendin kohti F-kulmaa (n. 15 % FeOtot), josta kehitys kääntyy terä-
västi syeniitteihin, FK-sivun suuntaan. Primitiivisimmissä appiniiteissa Cr-Ni ovat korkeita (Sär-
kikankaalla Cr 1100 ppm, Ni 150 ppm). Pitkälle edennyttä fraktioitumista (esim. Lehmikari, Ja-
varus) osoittavat Cr:n ja Ni:n köyhtyminen (< 10 ppm) ja hyvin matala Ni/Co (0.3). Myös TiO2 
ja V käyttäytyivät kuten toleiittisesti fraktioituneissa magmoissa. 

Toleiitteihin verrattuna appiniitit ovat poikkeuksellisen Cl-rikkaita. Kun MOR-basalteissa on 20 
- 40 ppm Cl, mafisissa appiniiteissa tyypilliset pitoisuudet ovat 600 - 1200 ppm. Joissakin in-
truusioissa (esim. Tainio, Aalisjärvi, Kaarakkala, Iisalmen Saunasuo ja Palomäki) on huomatta-
van korkea Cl (≤ 2500 ppm). Inarin 1.905 Ga-ryhmän appiniitit ovat hiukan keskimääräistä Cl-
köyhempiä (yleensä 300 - 400 ppm). Appiniittiseurueen syeniiteissä Cl on aina < 1000 ppm, 
posttektonisissa graniiteissa < 500 ppm. Appiniiteissa on myös korkea, pääasiassa fluoriapatiit-
tiin sisältyvä F-pitoisuus, joka on yleensä korkeampi kuin Cl-pitoisuus. Joissakin Cl-rikkaissa 
appiniiteissa klooriapatiitti ja fluoriapatiitti ovat kiteytyneet tasapainoisina rinnakkain. 

Fraktioitumattomiin toleiittimagmoihin verrattuna appiniiteissa on paljon korkeampi rikkipitoi-
suus, tyypillisesti 2000 - 4000 ppm, joka ainakin kohtalaisen pienillä happipaineilla on ylittänyt 
moninkertaisesti Fe-Cu-Ni-sulfidisulan kyllästymispitoisuuden. Korkeimmat S-pitoisuudet, kes-
kimäärin 3055 ppm, on Inarin 1.905 Ga-ryhmän intruusioissa. Happipaineen noustessa kiteyty-
misen loppua kohti osa rikistä liukeni sulaan sulfiittina tai sulfaattina, osa siirtyi kaasufaasiin. 

Appiniittien Zr-pitoisuudet ovat korkeita, yleisesti yli 10-kertaisia toleiitteihin verrattuna. Mafi-
sissa appiniiteissa Zr-pitoisuus ei riipu MgO-pitoisuudesta, esim. Särkikankaan MgO-rikkaissa 
appiniiteissa (MgO 7 - 7.7 %) on Zr ≤ 380 ppm. Vasta syeniitteihin siirryttäessä (MgO < 3 %) Zr 
nousee voimakkaasti, jopa > 2200 ppm:ään. 

Appiniiteissa LREE ovat korkeita. REE-rikkaimpia ovat Vanttauskosken appiniitit (ΣREE 1100 - 
1200 ppm) ja Kultamaan sekajuonen metasomaattisesti muuttunut appiniitti (ΣREE 1430 - 1505 
ppm). REE(CN)-arvot laskevat HREE-päähän. Appiniittien universaali piirre on niiden puuttuva 
tai korkeintaan pieni negatiivinen Eu-anomalia. Vain Peuravaaran andesiinianortosiitissa on 
heikko positiivinen Eu-anomalia. Erot eri appiniittiprovinssien REE-pitoisuuksissa ja keskinäi-
sissä suhteissa johtuvat todennäköisesti eroista kontaminantteja antaneen alakuoren koostumuk-
sessa. Inarin 1.905 Ga-ryhmän intruusioiden MREE-alueen kuperuus heijastaa niiden korkeaa 
apatiittipitoisuutta. Kaarakkalan REE(CN)-käyrät muistuttavat Inarin käyriä. Skotlannin Appinin 
appiniiteilla on Suomen appiniitteihin verrattuna matalampi REE-taso ja pienempi La/Yb(CN). 
Mafisissa appiniiteissa REE-taso kasvaa maltillisesti fraktioitumisessa ja on korkeimmillaan Fe-
rikkaimmissa appiniiteissa (Lehmikari, Javarus). Näiden kanssa samantasoisia ovat appiniittisar-
jan syeniittien REE-pitoisuudet. Myös näiden REE(CN)-käyrät ovat samanmuotoisia. Syeniiteil-
lä negatiivinen Eu-anomalia on syvempi kuin appiniiteilla. Pirtinvaara-kompleksin syeniiteillä 
on pieni positiivinen Eu-anomalia. Appiniittien LREE-sisältö on lähes kokonaan peräisin saali-
sesta, suurelta osalta arkeeisesta kuoresta. Keski-Lapin appiniittien εNd(T)-arvot ovat -4.8 → -6.1, 
saman alueen posttektonisten graniittien εNd(T)-arvot ovat -5 → -8 (Kuolassa vastaavissa ryhmis-
sä -6.6 → 8.5 ja -7.1 → -11.8).  

Alueen posttektonisissa graniiteissa erottuu kaksi tyyppiä, Th-REE-rikkaat ja Th-REE-köyhät 
graniitit. Th-REE-rikkaat graniitit ovat myös LREE-rikastuneet, ja niiden La/Sm(CN) ja 
La/Yb(CN) ovat selvästi korkeampia kuin appiniiteilla. Korkeilla REEtot-pitoisuuksilla graniiteil-
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la on syvä negatiivinen Eu-anomalia, joka kuitenkin REEtot-pitoisuuden laskiessa kääntyy posi-
tiiviseksi. Nämä ”Eu-positiiviset” graniitit ovat aina Th-REE-köyhiä, ja niiden Ca ja Sr ovat pal-
jon korkeammat kuin Th-REE-rikkaissa graniiteissa. Kirjallisuustietojen mukaan ne ovat hyvin 
harvinaisia, mutta niitä löytyy Keski-Lapin alueelta ja Pudasjärveltä. Ne ovat varmasti luultua 
yleisempiä.  

Appiniitit ovat Ba-rikkaita, Keski-Lapin mafisissa appiniiteissa (SiO2 < 57 %) on tyypillisesti 
800 - 1600 ppm Ba. Näitä Ba-rikkaampia ovat Inarin appiniitit (1000 - 4000 ppm Ba). Kaikkein 
Ba-rikkaimpia ovat Vanttauskosken appiniitit (6400 - 7400 ppm Ba) ja Kultamaan sekajuonen 
metasomaattisesti muuttuneet appiniitit (6700 - 9900 ppm Ba). Myös seurueen syeniiteissä on 
korkea Ba, tyypillisesti 1200 - 2600 ppm, mutta Pirtinvaaran kompleksin Uusijänkkä-syeniitissä 
Ba-keskiarvo on 4590 ppm. Myös samojen alueiden posttektoniset graniitit ovat Ba-rikkaita, 
yleensä Ba on 800 - 2200 ppm. Inarissa appiniitti-intruusioihin liittyvissä graniiteissa on Ba 1000 
- 4200 ppm. Ba korreloi K2O:n kanssa. 

Appiniittisarjan kivissä on korkea Sr, Keski-Lapin mafisissa appiniiteissa on tyypillisesti 600 - 
1000 ppm Sr, Inarissa 1600 - 3000 ppm Sr. Näitäkin korkeampi Sr on Vanttauskoskella, 3800 - 
4900 ppm. Kultamaan metasomaattisesti muuttuneessa appiniitissa on 1800 - 2750 ppm Sr. Sye-
niittien Sr-pitoisuudet ovat appiniittien luokkaa (keskiarvo n. 520 ppm). Uusijänkkä-syeniitissä 
Sr:n keskiarvo on 674 ppm, Vanttauskosken syeniiteissä on 670 - 990 ppm Sr. 

Nb-pitoisuuksissa appiniiteissa erottuu karkeasti kaksi ryhmää, primitiiviset (Nb 5 - 10 ppm) ja 
fraktioituneet (Nb 16 - 32 ppm). Syeniiteillä Nb-pitoisuusalue on laaja (5 - 33 ppm). 

Emäksisiksi magmakiviksi appiniittien U-Th-pitoisuudet ovat korkeita. Tyypilliset Th-
pitoisuudet ovat 1.4 - 6.3 ppm, U-pitoisuudet 0.5 - 1.9 ppm. Korkeampia pitoisuuksia on Aalis-
järvellä (Th 3.1 - 11.2 ppm, U 0.57 - 2.7 ppm) ja varsinkin Vanttauskoskella (Th 34 - 42 ppm, U 
7.3 - 8.4 ppm). Syeniittien Th-U-pitoisuudet ja Th/U-suhteet ovat samaa tasoa kuin appiniiteissa 
(Th 1.3 - 13 ppm, U 0.5 - 2.2 ppm). 

Th-REE-rikkaissa graniiteissa Th on korkea, 16 - 571 ppm (ka. 78 ppm), U-pitoisuus matala, ka. 
1.58 ppm, ja Th/U korkea, 31.5. Th-REE-köyhissä graniiteissa Th on hyvin matala, ka. 4.36 
ppm, U-pitoisuus on 0.69 ppm ja Th/U matala, 6.3. 

Appiniiteilla on kohonnut Mo-taso (paikoin 2 - 5 ppm). Monissa intruusioissa on kohonneita Ag-
pitoisuuksia (1 - 3 ppm). Vanttauskoskella on kahdessa appiniittinäytteessä 9 ppm Ag. 

Appiniittien geokemia ja isotooppigeokemia viittaavat vanhemmasta kuoresta saatuun kontami-
naatioon. Emäksiset kokonaiskoostumukset ja korkeat F-Cl-pitoisuudet eivät kuitenkaan selity 
saalisen aineksen bulk-kontaminaatiolla. 

Appiniitit syntyivät myöhäis- tai posttektonisessa vaiheessa kun syvempää vaipasta noussut ba-
salttinen magma pysähtyi vaipan ja kevyen, kuuman ja vielä plastisen kuoren rajalle (underpla-
ting). Tämä oli appiniittimagmojen emosäiliö, joka kasvoi hyvinkin suuriin mittoihin, ja alkoi 
kiteytyä ja fraktioitua. Rinnan emosäiliön kiteytymisen kanssa (ja siinä vapautuneen latenttisen 
kiteytymislämmön vaikutuksesta) sen päällä alakuoressa syntyi lisää saalista sulaa siinä jo aikai-
semmin olleen graniittisen huokossulan ja sulapesäkkeiden lisäksi. Emosäiliön magma sai ap-
piniittiset ominaisuutensa mafisen magman ja sivukivien välisessä komponenttien selektiivisessä 
diffuusiossa (magman selektiivinen kontaminaatio). Selektiivinen diffuusio tapahtuu samalla ta-
valla mafisen magman ja siihen (vaikkapa vain kineettisistä syistä) sekoittumattoman saalisen 
sulan tai happaman sivukiven välillä. Näissä tilanteissa happamasta mafiseen magmaan virtaa 
K2O, Rb, P2O5, Zr, Hf, REE, Cl ja F, mafisesta happamaan magmaan tai sivukiveen Na2O. Ap-
piniiteille tunnusomaiset korkeat Cl- ja F-pitoisuudet magma sai alakuoresta, jossa halogeenit 
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olivat rikastuneet restiittiseen sarvivälkkeeseen ja kiilteeseen granuliittifasieksen progressiivises-
sa dehydroivassa metamorfoosissa. 

Emosäiliön kattoon syntyi anatektinen, kerrosintruusioiden granofyyrejä vastaava sulakerros, 
jonka koostumus vastasi aluksi graniittista eutektista minimisulaa. Alla olevan basalttisen mag-
man vaikutuksesta tämä sula pyrki ylikuumenemaan, jolloin sen koostumus siirtyi vastaamaan 
korkeampaa likviduslämpötilaa, systeemiin Q-Ab-Or projisoituna kohti Ab-Or-yhdysviivaa. Sula 
”syeniittiytyi”. Syeniittiytyminen tapahtui toisaalta siten, että sulaan liukeni Al-pitoisia restiitti-
faaseja, jolloin sen Al2O3-pitoisuus kasvoi; toisaalta saalisen sulan SiO2-pitoisuus laski (poispäin 
Q-kärjestä) kun mafisen emosulan ja sen päällä kelluvan saalisen sulan sekoittuminen johti voi-
makkaaseen Ca-köyhän pyrokseenin kiteytymiseen ja sen kumuloitumiseen mafisesta sulasta 
(ns. pyrokseenikontrolli). 

Magmat purkautuivat fraktioituvasta emosäiliöstä sen yläosasta alkaen ja sitten järjestyksessä 
aina alempaa. Purkautumisjärjestys oli luonteeltaan ”antidroominen”. Ensimmäisinä purkautui 
suuria syeniittimassoja (Pirtinvaara, Sammalvaara). Pitkissä sekajuonissa (Kierinki, Lampsijärvi, 
Kultamaa) purkautui samanaikaisesti eri tasoilta syeniitti- ja appiniittimagmoja. Syeniittien pe-
rässä tuli emosäiliön yläosasta erittäin pitkälle fraktioituneita, FeO-rikkaita appiniittimagmoja, 
jotka leikkaavat syeniittejä (Lehmikari). Tainiossa ja Iso Paavolammella emosäiliöstä purkautui 
ensimmäisenä fraktioituneita FeO-rikkaita magmoja ja heti niiden perässä syvemmältä, ikään 
kuin imussa, primitiivisiä magmoja (troktoliitteja ja pyrokseniitteja). 

Myöhäistektoniset porfyyriset graniitit (esim. Molkoköngäs, Aalisjärvi) olivat Keski-Lapissa ap-
piniitteja vanhempia. Posttektoniset graniitit ovat appiniittien kanssa samanikäisiä tai niitä nuo-
rempia. Appiniittisarjasta ei ole geokemiallista jatkumoa posttektonisiin graniitteihin, eivätkä ne 
ole appiniittimagmojen petrologisia johdannaisia. Graniittien geokemia selittyy kuoren kaksivai-
heisella sulatuksella. Th-REE-rikkaat graniitit edustavat granodioriittisesta-tonaliittisesta kuores-
ta syntynyttä alemman lämpötilan H2O-rikasta sulaa, johon aksessoristen allaniitin ja monatsiitin 
hajotessa rikastuivat Th ja REE (korkea LREE/HREE). Restiitti köyhtyi REE:stä, mutta siihen 
jäi Ca-Sr-rikasta plagioklaasia, johon myös Eu rikastui. Tästä restiitistä syntyi myöhemmin, pal-
jon korkeamman lämpötilan toisessa, kuivassa sulatuksessa eutektisia minimisulia, joista synty-
neet graniitit ovat huomattavasti rikastuneet Ca-Sr:stä ja Eu:sta ja köyhtyneet Th-REE:stä. Edel-
leen sulatusmallin mukaisesti toisen vaiheen graniiteissa on paljon korkeampi (n. kaksinkertai-
nen) MgO/FeO kuin ensimmäisen vaiheen graniiteissa. Ensimmäisen sulatusvaiheen restiittiin 
rikastuivat apatiitti ja zirkoni, joissa on paljon matalampi Th/U kuin allaniitissa ja monatsiitissa. 
Tämän seurauksena toisen vaiheen graniittien U/Th on yllättäen paljon korkeampi (Th/U mata-
lampi) kuin ensimmäisen vaiheen graniiteissa. 

Keski-Lapin appiniittikohteista suurin osa on ryhmittynyt alueellisen painovoimamaksimin (20-
25 mGal) alueelle ja ympäristöön Tainion ja Äijävaaran välille. 

Tainion ryhmän intruusioista Peuravaarasta tunnetaan mafisten kivien lisäksi andesiinianortosiit-
tia. Tainion länsipuolella Ruopaspalo on 8 km pitkä, länteen kovera sekajuoni. Tainio on n. 3 
km:n läpimittainen, maanpintaleikkauksessa pyöreä appiniittikompleksi, joka tunnetaan kairaus-
ten perusteella. Intruusion sisäreunan kivi on magneettista FeO-Ti-P-rikasta mikroappiniittia, 
sisäosa koostuu primitiivisiä ortopyrokseenirikkaista melanoriiteista ja troktoliittisista kumulaa-
teista. Sisäosan melanoriiteissa on 11 m:n lävistys sulfidirikkaita kiviä, jossa on parhaimmillaan 
0.126 - 0.137 % Ni ja 0.29 - 0.32 % Cu/2 m ja kohonnutta Pb-Zn-Mo-pitoisuutta. Korkein 
PGE+Au-pitoisuus on 233 ppb, Pt/Pd vaihtelee 0.78 - 1.28. Sulfidit ovat pyriitti (jonka sul-
keumina pyrrotiittia), kuparikiisu, pentlandiitti, milleriitti, violariitti, mackinawiitti, sinkkivälke 
ja molybdeniitti. Kahdesta hieestä on löytynyt merenskyiittiä PdTe2 ja milleriitin kontaktista hes-



  xii 
 
 
 
siittiä Ag2Te. Intruusion koillisosasta on kairauksessa (R0407) lävistetty trondhjemiitti-
graniittijuoni, jossa on Th 571 ppm, U 90.7 ppm, Ce 240 ppm ja Zr 878 ppm/9 cm. Alempana 
tässä reiässä on kaksi lävistystä erikoista trondhjemiittipegmatiittia, jossa on suurina omamuotoi-
sina kiteinä biotiittia, lisäksi kookkaina kiteinä mm. titaniittia, allaniittia, zirkonia ja fluoriapatiit-
tia. Pegmatiiteilla on terävät kontaktit appiniittiin, mutta ne eivät leikkaa tätä vaan ovat siinä suu-
rina pisaramaisina sulkeumina. Tainiosta on kahdesta eri näytteestä määritetty zirkonin U-Pb-
iäksi 1.792 ± 0.002 Ga ja 1.796 ± 0.006 Ga. 

Iso Paavolampi on pyöreä, 1.5 km:n läpimittainen intruusio. Sitä leikkaavat happamat juonet, 
joita on paljon reunaosissa. Kairatuissa kohdissa intruusion eteläpäässä pääkivilaji on appiniitti-
gabro. Murskaleina on yleisesti mikroappiniitteja, vähemmän ortopyrokseenikumulaatteja. An-
desiinianortosiittia esiintyy kerrosmaisesti tai terävinä sulkeumina. Kivissä on epätasaisesti mut-
ta yleisesti primaarionteloita. Kivet ovat melko Ni-Cr-rikkaita mutta Tainioon verrattuna pitem-
mälle fraktioituneita. Ne osuvat voimakkaan Fe-rikastumiskäänteen alkuun. Toisaalta mikroap-
piniitit ovat täällä MgO-rikkaampia kuin Tainiossa. 

Aalisjärven appiniitti-intruusio on tunkeutunut porfyyrisiin graniitteihin. Sen magneettisesti erot-
tuva osa on 2.2 km pitkä ja 200-400 m leveä. Tämä saattaa olla juonimainen, länteen – luotee-
seen painuva intruusio. Pääkivilajit ovat appiniittigabro, andesiinianortosiitti ja mikroappiniitti. 
Rakenteeltaan ja koostumukseltaan kivet ovat heterogeenisia. Appiniitissa plagioklaasia on usein 
suurina, hajaraemaisina primokrysteinä. Andesiinianortosiitit ja mikroappiniitit esiintyvät sul-
keumina. Kairauksessa on lisäksi lävistetty pienirakeista, lamprofyyrimäistä juonikiveä. Muihin 
intruusioihin verrattuna Aalisjärven appiniiteissa on selvästi korkeammat, pitkälle fraktioituneel-
le magmalle ominaiset Zr-Cl-Ba-LREE-Th-pitoisuudet, toisaalta primitiivisyyttä osoittavat kor-
keahkot Cr-Ni-pitoisuudet. Intruusion eteläosassa on lävistetty 15 m paksu kerros(?), jossa on 
hyvin korkeat pitoisuudet Fe-Ti-oksideja (magnetiitti, hematiitti, ilmeniitti) ja tavallista korke-
ammat pitoisuudet fluoriapatiittia (2.2 - 3.6 %), sulfideja (S 4090 - 8080 ppm) ja klooria (1080 - 
1890 ppm). Paljon tavallista korkeampina pitoisuuksina on FeOtot (23.2 - 24.4 %), TiO2 (4.03 - 
4.42 %), V (≤ 800 ppm), Cr (≤ 800 ppm), Co (≤ 80 ppm), Ni (≤ 368 ppm), Cu (≤ 664 ppm), Zn 
(≤ 285 ppm) ja Mo (3 - 5 ppm). PGE+Au ovat lievästi anomaalisia (6.7 - 29.7 ppb). Kiven ”sul-
fidifaasin” Ni-pitoisuus on 1.6 - 1.9 %. Sulfidimineraaleja ovat pyriitti, pyrrotiitti, pentlandiitti, 
kuparikiisu, talnakhiitti(?), milleriitti, violariitti ja sinkkivälke. Intruusion pohjoispäässä tämän 
tyyppisessä kivessä on näiden lisäksi molybdeniittiä ja lyijyhohdetta; tässä on myös Ni (≤ 1140 
ppm), Cu (≤2680 ppm) ja PGE+Au (0.16 ppm). Appiniitteja leikkaavissa pegmatiiteissa on pu-
naisena fluoresoivaa skapoliittia ja joskus kohonneina pitoisuuksina karkeaa zirkonia (Zr 0.74 %, 
Nb 134 ppm). 

Vaittauksen intruusio on magneettisella kartalla pyörremäinen, Ø 1.5 km:n kuvio, jossa voimak-
kaasti magneettisten appiniittisiipien väleissä on graniitteja. Terveimmissä osissa appiniitin pää-
mineraalit ovat plagioklaasi, oikokrystinen biotiitti, ortopyrokseeni ja augiitti, lisäksi on vähän 
kvartsia ja augiitista syntynyttä vihreää sarvivälkettä. Paikoin magma on syvemmältä kuoresta 
vetänyt mukanaan trondhjemiittista ainesta, ja silloin plagioklaasissa on runsaasti antipertiittiä ja 
lopulta interstitiaalista mikrokliinia. Appiniiteissa on korkeahko SiO2 (51.5 - 54.7 %) joka ei kui-
tenkaan johdu granitoidisen kontaminantin määrästä vaan, kuten Tainiossa, korkeasta ortopyrok-
seenin määrästä ja ortopyrokseenin ja biotiitin määräsuhteiden vaihtelusta. Tätä osoittaa se, että 
SiO2 ja MgO korreloivat positiivisesti ja SiO2 ja K2O negatiivisesti. Saalisen kontaminantin mää-
rä heijastuu Ni- ja S-pitoisuuksien ja Ni/Co-suhteen vaihteluna. Vaittauksessa on lievästi kohon-
nutta Ag- ja Mo-pitoisuutta. 

Lehmikarin intruusio, kooltaan 1.4 x 1.7 km, on tunkeutunut Pirtinvaaran syeniitti-
graniittikompleksiin. Paikka on tunnettu 1940-luvun alussa löytyneestä pienestä apatiittiesiinty-
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mästä. Pääkivilaji on magnetiittirikasta biotiitti-augiittiappiniittia, jossa on sulkeumina plagio-
klaasifyyristä biotiitti-augiittimikroappiniittia. Intruusion magma oli hyvin pitkälle fraktioitunut, 
Fe-Ti-P-rikas. Siinä on hyvin matalat MgO (3.90 %), Cr (≤ 1 - 2 ppm), Ni (≤ 16 ppm) ja Ni/Co 
(0.34 - 0.55). LREE-pitoisuudet kuuluvat appiniittisarjan korkeimpiin (Ce 214 ppm). 

Jääskön appiniitti-intruusio Pirtinvaaran syeniitti-graniittikompleksin kaakkoispuolella näkyy 
soikeana, 1.6 km pitkänä magneettisena anomaliana. Kivet ovat identtisiä Lehmikarin appiniitti-
en kanssa. Päämineraali on laattamainen, subhedrinen plagioklaasi. Ounasjoen rannalla paikalli-
sissa lohkareissa näkyy mikroappiniittisulkeumia karkeassa appiniitissa. Eräässä sulfidipitoisessa 
mikroappiniitissa on kohonnut Au (271 ppb) ja As (10.9 ppm). Jääskön appiniitin zirkonin U-Pb-
ikä (NORDSIM) on 1.796±0.003 Ga. 

Pirtinvaaran syeniitti-graniittikompleksi on magneettisella kartalla soikea, 10 x 17 km:n kuvio. 
Kompleksin pohjoisosaan on tunkeutunut Lehmikarin appiniitti-intruusio, eteläosan syeniittiä 
leikkaavat mikroappiniittijuonet. Kairaustiedoista päätellen paljastumina näkyvät graniitit ovat 
loiva-asentoisia juonia. Mineralogialtaan ja koostumukseltaan samanlaisia syeniittejä esiintyy 
runsaasti lohkareina Pellon järvialueella. Syeniitin päämineraalit ovat subhedrinen plagioklaasi, 
mikrokliinipertiitti, tummanvihreä sarvivälke, biotiitti ja kvartsi, joskus on augiittireliktejä. Tyy-
pillisiä aksessorisia ovat titaniitti, fluoriapatiitti ja zirkoni. Zirkoni esiintyy usein suurina (≤ 1 
mm), paljain silmin näkyvinä kiteinä. Systeemissä Q-Ab-Or syeniitit sijoittuvat lähelle Ab-Or-
kantaa, esim. Uusijänkkä-syeniitissä on vain 2.1 % CIPW-normatiivista kvartsia. Niin kuin ap-
piniittiseurueen kivet yleensäkin syeniitit ovat Na-valtaisia. Huomattavan korkeita ovat Ba- ja 
Zr- pitoisuudet (Ba 2436 - 5538 ppm, Zr 507 - 2225 ppm). Uusijänkkä-kohteen zirkonin U-Pb-
ikä on 1.796±0.002 Ga. 

Kultamaa on appiniiteista ja granosyeniiteistä (kvartsisyeniiteistä) koostuva sekajuonikompleksi. 
Se näkyy pohjoiskoillissuuntaisena, 5 km pitkänä magneettisena kuviona. Kompleksin leveys on 
eteläpäässä 0.8-1 km, pohjoiseen päin kompleksi jakautuu kahdeksi ja kapenee 0.4 km:iin. Mag-
neettinen kuvio jatkuu pohjoiseen Koukkulanaavan oletettuun appiniitti-intruusioon ja edelleen 
10 km pohjoiseen Vaittauksen intruusioon. Kompleksin pohjoisosassa on paljastumina appiniit-
teja ja niitä leikkaavaa graniittijuonistoa, eteläpään kairauksissa kivet olivat pääasiassa gra-
nosyeniittejä. Appiniiteista osa on saalisia mutta melko vähän fraktioituneita (Cr 212 ppm, Ni 54 
ppm), osa mafisempia, pitemmälle fraktioituneita (Cr 70 ppm, Ni 45 ppm). On myös primitiivi-
siä appiniitteja (MgO 7.5 - 9.1 %, Cr 230 - 360 ppm, Ni 240 - 350 ppm), jotka ovat voimakkaasti 
metasomaattisesti muuttuneita. Niissä on korkea K2O/Na2O (K2O 6.14 - 7.00 %, Na2O 0.52 - 
0.92 %), korkea P2O5 (≤ 3.42 %), Zr (≤ 1.24 %), Rb (≤ 341 ppm), Ba (≤ 9859 ppm), Sr (≤ 2750 
ppm), LREE (Ce ≤ 711 ppm), Nb (≤ 83 ppm), Th (≤ 84.5 ppm), U (≤ 8.77 ppm), Pb (≤ 77 ppm) 
ja Be (≤ 8.3 ppm). Metasomaattisesti muuttuneissa ja niihin liittyvissä muuttumattomissa ap-
piniiteissa on korkea Li (≤ 70 ppm). Kultamaan granosyeniitit ovat sarvivälkepitoisia ja niille on 
tyypillistä karkeakiteinen fluoriapatiitti, titaniitti ja zirkoni.  

Lampsijärven juoni on pohjois-eteläsuuntainen ja 14 km pitkä. Se koostuu pääasiassa pienirakei-
sista plagioklaasifyyrisistä kvartsisyeniiteistä ja keski-karkearakeisista kvartsisyeniiteistä, joiden 
seassa on appiniittisulkeumia, joskus gneissiksenoliitteja. Zirkonikiteillä on joskus metamiktisiä 
ytimiä. Oikokrysteinä on marialiittirikasta skapoliittia, joka on ilmeisesti magmaattinen mineraa-
li. Kvartsisyeniitit ovat homogeenisia (esim. SiO2 58.1 - 61.9 %, FeOtot 6.8 - 8.2 %) ), alkalirik-
kaita (ΣNa2O+K2O 7.3 - 7.5 %) ja Na-valtaisia. Niissä on korkea P2O5 (0.7 - 1 %), Zr (≤ 563 
ppm), Ba (≤ 1491) ja LREE (Ce ≤ 239 ppm). Näin saaliselle kivelle Cl-pitoisuudet ovat korkeita 
(660 - 900 ppm), mikä viittaa magmaattisen skapoliitin suureen määrään. Myös S-pitoisuudet 
ovat korkeita, 1430 - 2360 ppm), samaa luokkaa kuin appiniiteilla. 
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Palo-Karhurovan appiniittikohteet Lampsijärven juonen länsipuolella kuuluvat kaarimaiseen 
Lankojärven appiniittikompleksiin. Appiniitit ovat hyvin pitkälle fraktioituneita (Cr 6 - 34 ppm, 
Ni 8 - 28 ppm, Ni/Co 0.28 - 1.17, Zr ≤ 404 ppm) ja paikoin kontaminoituneita (SiO2 ≤ 58.7 %, 
K2O ≤ 3.02 %). 

Äijävaara on monifaasinen intruusiokompleksi, jonka koko magneettisen kuvion perusteella on 2 
x 3 km. Osa appiniiteista on täysin epämagneettisia. Lisäksi matalalennon EM-tulos ja kairaukset 
osoittavat, että magneettisen remanenssin takia osa magnetiittirikkaista kivistä ei tule hyvin esil-
le. Remanenssi liittyy ilmeisesti hemoilmeniitin pikkuruisiin hematiittisuotaumiin. Magnetiitti-
ilmeniittirikasta plagioklaasifyyristä appiniittia on kairanrei´issä, lohkareina ja paljastumissa. 
Deuterisia muutoksia on poikkeuksellisen vähän. Kivet ovat voimakkaasti Na-valtaisia, ja niissä 
on appiniiteille matalat Zr-Cl-pitoisuudet. Joissakin erikoisissa tyypeissä on fraktioituneelle 
magmalle tyypilliset hyvin korkeat FeOtot (16 %), TiO2 (2.81 %), V (541 ppm) ja S (3116 ppm) 
ja hyvin matalat Cr (2 ppm), Ni (12 ppm) ja Ni/Co (0.24), mutta toisaalta siinä on primitiivisyy-
teen viittaavat korkeat MgO (5.42 %) ja matalat Na2O, K2O, Cl, Ba, P2O5, Zr ja LREE. Pyrrotiitti 
esiintyy silikaateissa pisaramaisina sulkeumina, mikä viittaa tavallista matalampaan happipai-
neeseen. Tästä ilmeisesti johtuu, että negatiivinen Eu-anomalia puuttuu ja plagioklaasifyyrisissä 
kivissä on jopa lievä positiivinen Eu-anomalia.  

Särkikangas on graniittikiilan jakama kaksiosainen laaja intruusio, itäosan kaarimainen kuvio on 
1 - 1.5 x 5 km, länsiosa 3 x 4 km. Kairanreiässä lävistetyn kiven päämineraalit ovat plagioklaasi, 
vaaleanvihreä sarvivälke, oikokrystinen biotiitti ja karkea interstitiaalinen kvartsi; relikteinä on 
augiittia ja ortopyrokseenia. Aksessorisista zirkoni esiintyy suurina skeletaalisina kiteinä. Appi-
niitti on eräs aineiston primitiivisimmistä (MgO 6.90 - 7.86 %, Cr 1005 - 1321 ppm, Ni 123 - 
184 ppm) mutta SiO2 on silti 51.8 - 53.0 %, K2O 2.1 % ja P2O5 0.85 %. Erityisen korkeita ovat 
Zr (203 - 378 ppm), LREE (Ce ka. 127 ppm), Th (4.33 - 5.03 ppm) ja U (1.09 - 1.65 ppm). 

Särkikankaan länsipuolella on Javaruksen piippu (300 x 450 m), jonka kivet ovat plagioklaasi-
fyyrisiä, karkeita ja hyvin pitkälle fraktioituneita appiniitteja. Matalan SiO2:n (48.7 - 50.3 %) ja 
MgO:n (3.93 - 4.25 %) ohella kivessä ovat korkeat FeOtot (12.6 - 12.8 %), TiO2 (2.83 - 2.96 %), 
P2O5 (2.49 - 2.81 %), V (278 - 358 ppm), Zr (≤ 323 ppm), LREE (Ce ≤ 248 ppm), Y (≤ 51.3 
ppm), Th (≤ 5.83 ppm) ja U (≤ 1.87 ppm). Cr-Ni-pitoisuudet ovat matalat (Cr ≤ 9 ppm, Ni ≤ 24 
ppm), samoin Ni/Co (≤ 0.65). Appiniitteja leikkaavat Th-REE-köyhät graniitit (Th 1.3 ppm, Ce 
16.9 ppm, Zr 10.4 ppm). 

Vanttauskoski on laaja (5 x 10 km), soikea appiniitti-syeniitti-graniittikompleksi. Alueellisella 
painovoimakartalla kompleksi sijoittuu erillisen, Rovaniemeltä itään suuntautuvan positiivisen 
Bouguer-anomaliaharjanteen itäpäähän. Kompleksin appiniitit poikkeavat petrografisesti ja geo-
kemiallisesti muista appiniiteista. Ne ovat mafisia, keskirakeisia kiviä. Plagioklaasin ohella on 
runsaasti kalimaasälpää (CIPW-normatiivista ortoklaasia on maasälpien summasta 38 - 46 %) ja 
vaihtelevasti kvartsia. Plagioklaasissa on ilmeisesti mukana paljon selsiaanikomponenttia ja ka-
limaasälvässä hyalofaanin lisäksi mahdollisesti suotautunutta banalsiittia. Mafisia mineraaleja 
ovat vihreä sarvivälke ja biotiitti. Prismaattista fluoriapatiitia on 2.9 - 4.0 %. Aksessorisia ovat 
zirkoni ja osittain metamiktiytynyt allaniitti. Titaniitin yhteydessä on tunnistamatonta punarus-
keaa metamiktistä faasia. On myös muita hajonneita Th-U-pitoisia faaseja. Appiniitit ovat kali-
rikkaita (K2O ka. 4.7 %) ja kalivaltaisia, mutta Na/K-atomisuhteiden perusteella ne ovat täpärästi 
Na-valtaisia. Niissä ovat poikkeuksellisen korkeat Ba (ka. 6150 ppm), Sr (ka. 3564 ppm), 
ΣBa+Sr (0.69 - 1.18 %), Rb (≤ 145 ppm), Li (≤ 61.5 ppm), REE (ΣREE ka. 969 ppm), Th (≤ 
57.2 ppm) ja U (≤ 9.6 ppm). Zr (ka. 206 ppm) ja Cl (ka. 229 ppm) ovat appiniitille verraten ma-
talat, Zr/REE (0.21) poikkeuksellisen pieni. Appiniitit vaihettuvat syeniitteihin; silloin SiO2 kas-
vaa samalla kun Ba ja varsinkin Sr laskevat. Syeniitit ovat saalisia kvartsisyeniittejä, muista ap-
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piniittiseurueen syeniiteistä poiketen vaaleanharmaita. Niiden K2O-pitoisuus on samaa luokkaa 
ja Na2O vain hiukan korkeampi kuin appiniiteissa. REE ovat hiukan matalammat (ΣREE 509 
ppm) ja negatiivinen Eu-anomalia syvempi kuin appiniiteissa. Paljastumasta löytyi paljain silmin 
näkyvää, allaniittimaista metamiktistä mineraalia. Appiniiteissa ja joskus syeniiteissä on ano-
maalinen Ag (≤ 9.2 ppm), joskus As (≤ 18 ppm). 

Keski-Lapin granitoidikompleksin läntisimmässä osassa on useita appiniitti-intruusioita (Kello-
niemi, Jauhokankaan kompleksi, Pieruvuoma, Mettisvuoma, Taka-Riikovaara), joita käsitellään 
tässä raportissa vain lyhyesti. Muita ovat suuri Pellon appiniittikompleksi ja Äkäsjärven komp-
leksi. Äkäsjärven itäpuolella on appiniiteiksi epäillyt Kulkujärven intruusio ja kehämäinen Ma-
javaojan kompleksi. Muita Keski-Lapin tutkimuskohteita ovat Kursun juoni, Viiksjärven mag-
neettinen ja painovoima-anomalia ja Rovaniemen lentokentän magneettinen anomalia. 

Alueellisen painovoimamaksimin pohjoispuolella on itä-länsisuuntainen, n. 60 km pitkä kaareva, 
paikoin haarautuva Kieringin sekajuonisysteemi, joka koostuu appiniiteista ja kvartsisyeniiteistä. 
Juoni leikkaa suoraviivaisesti magneettisen kartan juovaisia rakenteita, mikä todistaa, ettei juo-
nen tunkeutumisen jälkeen ainakaan sen lähellä tapahtunut alueellista deformaatiota. Appiniitti-
magmasta kiteytynyt zirkoni antaa U-Pb-iäksi 1.785±0.02 Ga. Sen ohella on vanhaa arkeeista 
ksenokrystizirkonia, jonka iäksi on saatu 2.717±0.049 Ga. 

Inarissa on magneettisia anomalioita, jotka ovat tutkimuksissa osoittautuneet appiniitti-
intruusioiksi (Pielpajärvi, Suhuvaara, Palloaivi) tai joita voidaan sellaisiksi hyvin perustein epäil-
lä (Kurtukeästsohka). 

Pielpajärvi on pyöreähkö, n. 3 km:n läpimittainen intruusio. Appiniitit ovat massamaisia, defor-
moitumattomia. Niissä näkyy joskus saalisia nauhoja. Päämineraalit ovat plagioklaasi, punarus-
kea biotiitti ja anhedrinen ortopyrokseeni, lisäksi raeväleissä on vähän kvartsia ja kalimaasälpää. 
Joskus ortopyrokseenin reunassa on anhedrista augiittia, mutta sarvivälke puuttuu kokonaan. 
Fluoriapatiittia on runsaasti (3.4 - 3.9 %) pyöristyneinä, prismaattisina kiteinä, samoin zirkoni 
esiintyy kookkaina kiteinä. Malmimineraaleja ovat magnetiitti, hemoilmeniitti ja pyriitti. Kivi 
edustaa kohtalaisen fraktioitunutta magmaa (Ni/Co 1.1 - 1.25). Siinä on verraten matala SiO2 (48 
- 50 %) ja MgO (4.9 - 5.15 %), melko korkea apatiittipitoisuus (3.4 - 3.9 %) ja, niin kuin Inarin 
appiniiteissa yleensä, korkeat Ba (1576 - 2139 ppm), Sr (1622 - 1643 ppm), Zr (238 - 292 ppm) 
ja LREE (Ce 189 - 242 ppm). Kivestä on separoitu ja iätty useita zirkonifraktioita, joista osa on 
perittyä, jopa arkeeista. Kirkas zirkoni antaa hyvin konkordantin iän 1.905 Ga, joka on sama 
kuin Suhuvaaran juonen ikä ja Kaarle Kustaan kvartsinoriittijuonen homogeenisen zirkonin 
SIMS-ikä, 1.906±0.004 Ga. 

Suhuvaaran intruusio Pielpajärven luoteispuolella on appiniittijuoni. Sen pituus on 4.7 km, leve-
ys pääosassa 80 - 100 m, eteläosassa 200-250 m. Juoni leikkaa granuliitteja kohtisuoraan ja terä-
västi. Juonella on pienirakeinen, n. 5 m:n paksuinen mikroappiniittinen jäähtymisreunus. Juonen 
reunoilla ja sisäosissa reunasta irronneina sulkeumina on mikroappiniitteja ja keskirakeisia ap-
piniitteja. Juonen leveimmällä osalla sisäosat koostuvat Mg-rikkaasta appiniitista. Näihin on tun-
keutunut graniittipegmatiitteja. Mikroappiniiteissa plagioklaasin raekoko kasvaa kontaktista (≤ 1 
mm) sisäosiin (≤ 2 mm). Paikoin reunuksessa on isompaa (Ø 1 cm), hajaraemaista plagioklaasia 
ja sen glomerofyyrisiä kasaumia. Muita primaareja päämineraaleja ovat biotiitti ja ortopyroksee-
ni; tämä on vaihtelevasti muuttunut talkiksi. Lähellä kontaktia on augiittireliktejä, joita ympäröi 
poikiliittinen, vaaleanvihreä sarvivälke. Aina on pieniä määriä interstitiaalista kvartsia ja run-
saasti subhedrista fluoriapatiittia. Aksessorisina on zirkonia ja allaniittia, malmimineraaleina 
magnetiittia, ilmeniittiä, hemoilmeniittiä, rutiilia, pyriittiä ja kuparikiisua. Alkuperäiset mag-
maattiset rakeet ovat useimmiten granuloituneet. Keskiosan Mg-rikas appiniitti on myös granu-
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loitunut mutta se on ollut alkuaan hyvin karkearakeinen (3-10 mm), alkuperäisten biotiittioiko-
krystien koko on ollut jopa 3 cm. Biotiitin ohella primaareja päämineraaleja ovat plagioklaasi ja 
ortopyrokseeni, lisäksi on kideväleissä hiukan kvartsia, joskus kalimaasälpää ja primaaria karbo-
naattia. Hyvin vähän on anhedrista augiittia ja siitä reaktiossa syntynyttä vaaleaa poikiliittista 
sarvivälkettä. Kivi on hyvin apatiittirikas, XRF- ja ICP-analyyseistä laskettu apatiittipitoisuus on 
7.0 - 7.65 %. Aksessorisena on monatsiittia, malmimineraaleja on vähän (magnetiitti, pyriitti ja 
kuparikiisu). Kivessä on CIPW-normatiivista oliviinia 5 % (vaikka kivessä on modaalista kvart-
sia), ortopyrokseenia 28 %, plagioklaasia 44 % ja ortoklaasia 10 %. Normatiivista Ca-Mg-Fe-
pyrokseenia ei ole, vaikka yleisesti on modaalista augiittia. 

Mikroappiniittien magma on ollut verraten pitkälle fraktioitunutta. Jäähtymisreunuksessa kiven 
koostumus muuttuu juonen sisäosiin päin primitiivisemmäksi, esim. TiO2 laskee (1.77 → 1.16 
%), Cr kasvaa (8 → 21 ppm) ja Ni kasvaa (13 → 30 ppm). Koko jäähtymisreunuksen keskikoos-
tumuksessa on mm. SiO2 44.63 %, MgO 6.55 %, TiO2 1.44 %, Al2O3 19.65 %, Na2O 2.22 %, 
K2O 2.55 %, Ce 250 ppm, Zr 51.8 ppm. Mg-rikkaassa appiniitissa on keskiarvopitoisuudet mm. 
SiO2 44.66 %, MgO 10.09 %, TiO2 0.80 %, Al2O316.14 %, Na2O 1.47 %, K2O 1.87 %, Ce 237 
ppm, Zr 88.3 ppm. Juonen lounaispään keskirakeiset appiniitit muistuttavat geokemiallisesti reu-
navyöhykkeen appiniitteja, mutta ovat niitä hiukan primitiivisempiä (korkeammat Cr, Ni ja 
Ni/Co). Näissä keskirakeisissa appiniiteissa ja myös Mg-rikkaissa appiniiteissa on ultramafisia, ≤ 
4 cm pitkiä linssimäisiä ksenoliitteja, jotka ovat ortopyrokseniitteja tai niistä syntyneitä talkkiki-
viä. Pyrokseniiteissa biotiittia on hyvin vähän, kideväleissä on augiittia ja plagioklaasia, aksesso-
risina apatiittia ja zirkonia. Talkkiutuneissa linsseissä on skeletaalista hemoilmeniittiä, isoja apa-
tiittikiteitä, primaaria magnetiittia, rutiilia ja vihreää spinelliä. Nämä ksenoliitit/linssit edustavat 
vanhempaa, paljon primitiivisempää (kentalleniittista) intruusiofaasia, josta kentalleniittilohka-
reet ovat ehkä lähtöisin. On myös saalisia, kalimaasälpä-ortopyrokseeni-granaattipitoisia linssejä 
ja pieniä kasaumia, jotka ovat ilmeisesti ksenoliitteja granuliiteista ja graniiteista. 

Suhuvaaran ja Pielpajärven REE(CN)-kuvaajat ovat keskenään identtisiä. Juonen zirkonin U-Pb-
ikä on 1.904±0.006 Ga. 

Juonen kohdalta löytyi lukuisia, ilmeisesti hyvin lyhytmatkaisia mafisia ja ultramafisia lohkarei-
ta, joiden tyyppisiä kiviä ei kairauksissa lävistetty. Näitä ovat Mg-Cr-Ni-rikas sarvivälke-
oliviinipyrokseniitti ja erilaiset ortopyrokseeni-biotiittirikkaat melanoriitit ja kentalleniitit. Mg-
rikkaan ortopyrokseenin suuren määrän vuoksi kivet ovat verraten SiO2-rikkaita (48.1 - 53.4 %) 
ja samalla MgO-rikkaita (14.1 - 23.7 %). Kentalleniiteissa ei ole magnetiittia ja niissä on pyrro-
tiittivapaa Ni-rikas sulfidiparageneesi (milleriitti, violariitti, Ni-rikas pentlandiitti, kuparikiisu). 
Kivissä on kohonnut Ni (≤ 0.224 %) ja hiukan anomaalinen Pd (≤ 22 ppb). 

Palloaivin appiniitti-intruusio sijaitsee Pielpajärvestä 25 km länteen. Sen pituus 13 km, leveys 
2.5 - 3.5 km. Kivet ovat pääasiassa biotiitti-pyrokseeniappiniitteja, joiden päämineraalit ovat 
plagioklaasi, biotiitti, augiitti ja ortopyrokseeni, vaihtelevasti on kvartsia, ortoklaasia ja yleensä 
runsaasti apatiittia (2.4 - 5.2 %). Joskus on primaaria vihreänruskeaa sarvivälkettä, sarvivälkeap-
piniitissa sitä on päämineraalina. Aksessorisina on euhedrista tai skeletaalista zirkonia, allaniittia 
ja monatsiittia, malmimineraaleina ilmenomagnetiitti, magnetiitti, hemoilmeniitti, pyriitti, joskus 
pyrrotiitti. Appiniitit vaihettuvat leukogabroihin ja syeniitteihin. Geokemiallisesti kivet ovat hy-
vin samanlaisia kuin Pielpajärven ja Suhuvaaran kivet, mm. apatiittipitoisuus nousee 5.2 %:iin, 
Ce 538 ppm:ään ja Zr 447 ppm:ään. 

Aaltokankaan kentalleniittipiippu sijaitsee Iin kirkolta 5.5 km eteläkaakkoon. Piipun koko on 
250 x 350 m. Piippua ympäröivät peliiteistä ja grauvakoista syntyneet (meta-)hornfelsit. Piipun 
ulommissa osissa on Al-rikkaita hornblendiitteja ja melagabroja, keskiosissa metaduniitteja ja 
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metaperidotiitteja. Näille kaikille on tyypillistä magmaattisen ruskean sarvivälkkeen esiintymi-
nen. Leikkaavat juonikivet ovat appiniitteja, lamprofyyrejä ja albitofyyrejä. Piipun alkuperäiset 
kumulusmineraalit ovat oliviini, pyrokseenit, sarvivälke ja apatiitti (jopa 2 mm:n kiteitä), inter-
kumulusmineraalit sarvivälke ja biotiitti-flogopiitti. Kivessä on neulasmaista (”appiniittista”) 
primaaria sarvivälkettä. Hornblendiiteissa on magnetiittia ja runsaasti pyriittiä, muita malmimi-
neraaleja ovat pyrrotiitti, pentlandiitti, milleriitti, kuparikiisu, sinkkivälke ja kobaltiitti. Karbo-
naattisuonistoissa ovat yleisiä ruskea stilpnomelaani ja vihreä ferrostilpnomelaani. Duniitissa on 
kohonnut As, B ja Mo. Päätellen mm. korkeasta TiO2:sta (0.85 %) ja Fe/Mg:stä, matalista Cr-Ni-
pitoisuuksista ja matalasta Ni/Co:sta (≤ 1.08) se edustaa pitkälle fraktioituneesta sulasta synty-
nyttä oliviinikumulaattia. Peridotiitit ovat geokemiallisesti duniittien ja hornblendiittien välimuo-
toja. Hornblendiiteissa on korkea TiO2 (3.35 %) ja hyvin matala Ni/Co (< 0.1 → 0.78). Piipun 
kontaktia vasten on melagabroja, joissa on CIPW-normatiivista nefeliiniä 1 - 5 %. Kivissä on 
kohonnut LREE, Zr ja Cl. 

Saariselän itäosissa oli erityyppisiä tutkimuskohteita. Lotto-diabaasi on likimain pohjois-
eteläsuuntainen ja n. 20 km pitkä. Se koostuu useista lähekkäisistä juonista. Diabaasi sisältää 
kromiittia varhaisena likvidusfaasina ja hajarakeina oliviinia ja plagioklaasi. Sillä on tiiviit chill-
reunukset granuliittisivukiviä vasten. Ulkokontakteissa on pienimittaista kontaktimetamorfoosia 
ja sulamista. Chill-reunuksessa on kontaktin läpi selektiivisellä diffuusiolla saatuja kontaminant-
teja (K2O, Rb, Ba, Ce, Y, Zr, Hf, Nb, Ta, Th, U). Selvä osoitus kuoresta saaduilla kontaminan-
teilla on diabaasin korkea, appiniittien tasoa oleva Cl-pitoisuus, 440 - 1990 ppm, joka on keski-
määrin 30-kertainen MORB:iin verrattuna. Diabaasissa on 6 - 7 % CIPW-normatiivista oliviinia 
ja 17 - 18 % normatiivista ortopyrokseenia. REE(CN)-jakaumakäyrät muistuttavat appiniittien 
käyriä, niissä on selvä LREE-rikastuma ja La:n kasvaessa La/Sm kasvaa. Alakuoresta saatuun 
kontaminaatioon viittaa vahvasti myös matala εNd, -5.2. Diabaasin Sm-Nd-ikä (wr+plagio-
klaasi+pyrokseenit) on 1.804±0.041 Ga, mikä on samaa luokkaa kuin Keski-Lapin appiniiteilla 
mutta selvästi nuorempi kuin Inarin appiniiteilla. 

Lotto-diabaasista itään on useita pitkiä (8-15 km) pohjois-eteläsuuntaisia kapeita magneettisia 
anomalioita. Raja-Joosepissa anomalian kohdalta löytyi granuliittia leikkaava, 8-10m leveä sye-
niittiporfyyrijuoni. Sisäkontaktissa on kapea, pienirakeinen vyöhyke. Plagioklaasia on hajarakei-
na, täyskiteinen perusmassa koostuu plagioklaasista, kloriitista, muskoviitista, biotiitista, kvart-
sista ja karbonaatista. Aksessorisina on apatiittia, allaniittia ja zirkonia, malmimineraaleina mag-
netiittia, rutiilia, hematiittia, pyriittiä ja kuparikiisua. Kiven koostumus on hyvin samanlainen 
kuin aikaisemmin Vongoivalta analysoidulla kvartsisyeniittiporfyyrillä. Se on Na-valtainen 
(Na2O 4.00 - 4.92 %, K2O 2.34 - 3.68 %), siinä on korkea Ba (1774 - 2336 ppm) ja verraten kor-
keat P2O5 (0.54 %) ja Cl (290 - 480 ppm). Kivessä on korkeat REEtot (ΣREE 575 - 635 ppm) ja 
rikastuneet LREE (Ce 270 - 300 ppm). Korkeasta Zr-pitoisuudesta (515 - 553 ppm) huolimatta 
zirkonia ei onnistuttu erottamaan ikäykseen. Syeniittiporfyyrin REE(CN)-käyrä on samanmuo-
toinen kuin Keski-Lapin appiniittiseurueen syeniiteillä ja granosyeniiteillä. Jos juoni on saman-
ikäinen kuin Lotto-diabaasi, nämä juonet edustaisivat saman bimodaalisen appiniittimagmatis-
min mafista ja saalista jäsentä, mutta korkealla kuoren tasolla. 

Laanila-tyyppisiä oliviinidiabaaseja tutkittiin Laanilan paljastumasta ja toisesta, Hirvasjärven 
eteläpuolella Lotto-diabaasia leikkaavasta juonesta. Varhaisen kromiitin lisäksi on skeletaalisen 
ja euhedrisen oliviinin ja plagioklaasin lisäksi hajarakeina augiittia. Koostumukseltaan Laanilan 
ja Hirvasjärven näytteet ovat samanlaisia, mutta poikkeavat selvästi Lotto-diabaasista. Laanilan 
magma edustaa jäännössulaa basalttisesta kantamagmasta, josta oli fraktioitunut pois 60 - 70 % 
REE- ja P2O5-vapaita kiteitä, pääasiassa oliviinia mutta myös hiukan kromiittia. Ni/Co on mata-
la, 1.03 - 1.29. REE-pitoisuudet ovat huomattavan korkeita, 30-40-kertaisia kondriittiarvoihin 
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verrattuna. REE(CN)-kuvaajat ovat vaakasuoria; pieni negatiivinen Eu-anomalia viittaa alkanee-
seen plagioklaasin fraktioitumiseen. Laanila-diabaasien εNd on +4.8 → +5.8; korkeampi arvo 
vastaa köyhtynyttä vaippaa. Mainittavaa kuoren kontaminaatiota ei ilmeisesti ole. Laanila-
diabaasien Sm-Nd-iät ovat 1.042 ± 0.050 Ga – 1.013 ± 0.032 Ga. 

Luppokuruvaarasta ja Kuutusjärveltä Lotto-diabaasin distaalipuolelta löytyi lohkareina sulfidipi-
toisia perkniittejä. Luppokuruvaaran kivessä on oikokrystimäisen ortopyrokseenin ohella vaihte-
levasti plagioklaasia, vaaleanruskeaa poikiliittista sarvivälkettä, vähemmän augiittia ja joskus 
varhaista kromiittia, oliviinia, karbonaattia tai kvartsia. Apatiittia esiintyy prismaattisina, isoina-
kin kiteinä. Sulfidiaines (karkea pentlandiitti, pyrrotiitti, kuparikiisu, pyriitti, sinkkivälke, 
mackinawiitti, harvinaisena meloniitti, NiTe2) esiintyy pirotteena ja läiskinä. Kuutusjärven perk-
niitissä plagioklaasia on vähän ja augiitti puuttuu. Siinä on aksessorista Cl-apatiittia, malmimine-
raaleina kromiitti, magnetiitti, ilmeniitti, pyrrotiitti, pentlandiitti ja kuparikiisu. Luppokuruvaaran 
perkniitin magma oli paljon primitiivisempi (Fe-Ti-S-köyhempi, Ni-rikkaampi, korkeampi 
Ni/Co) kuin Kuutusjärven perkniitin magma. Luppokuruvaarassa on Ni 0.14 - 0.17 %, Cu 84 - 
449 ppm ja anomaalinen PGE-Au (ΣPGE+Au ≤ 0.144 ppm). PGE:n ja rikin välillä on selvä ne-
gatiivinen korrelaatio. Kuutusjärvellä on matala Ni, paljon korkeampi Co, hyvin matalat Pt ja Pd, 
mutta kohonnut Au (≤ 98 ppb). 

Lotto-diabaasin lähellä tavattiin kairauksissa sulfidirikkaita pyrokseniitteja, perkniittejä ja noriit-
teja, mutta Ni-pitoisuudet olivat niissä matalia. 

Lotto-diabaasi näyttää pohjoisessa päättyvän itä-länsisuuntaiseen magneettiseen anomaliaan. 
Tämä on Hirvasjärven gabrointruusio. Sen pituus on 8.5 km, leveys 0.5 - 0.7 km, kaade loiva 
pohjoiseen. Intruusio on voimakkaasti fraktioitunut ja siinä on geokemiallista kerroksellisuutta. 
Intruusion alaosassa (etelässä) kivet ovat sarvivälke- ja skapoliittipitoisia, joskus oliviinipitoisia 
noriitteja ja uraliittinoriitteja, joissa on ohuita anortosiittikerroksia. Kivet ovat primitiivisiä 
(MgO ≤ 12.2 %, Cr ≤ 676 ppm). Keskiosissa kivet ovat granoblastisia, paikoin skapoliittipitoisia 
biotiittinoriitteja, sarvivälkenoriitteja, gabronoriitteja ja leukogabronoriitteja. Paikoin on terävä-
rajaista koostumuskerroksellisuutta. Sulkeumina on ortopyrokseeniperkniittejä. Yläosan kivet 
ovat magnetiittipitoisia ja sisältävät kumulusapatiittia, ne ovat alaosia Fe-Ti-V-S-P-rikkaampia ja 
Cr-Ni-köyhempiä. Kivet ovat olleet mukana granuliittifasieksen metamorfoosissa, jossa ne saivat 
granoblastisen tekstuurinsa ja osittain mineraalikoostumuksensa. Kivien korkea Cl (≤ 1330 ppm) 
voi heijastaa magman kontaminaatiota, osaksi myös Cl:n metamorfista liikehtimistä. 

Loton alueen emäksisiä kiviä lävistävissä plagioklaasi-biotiittipegmatiiteissa on paikoin ka-
saumina Ni-köyhiä sulfideja, paikoin radioaktiivisia kohtia, joissa on korkea REEtot (0.13 - 0.21 
%), korkea Th (279 - 594 ppm) ja hyvin korkea Th/U (116 - 191). 

Jonkin verran on tutkimuksissa perehdytty muualla Suomessa kuvattuihin intruusioihin, joiden 
on nyt todettu kuuluvan appiniittisarjaan. Näitä ovat Vieremän Kaarakkala, Iisalmen Palomäki ja 
Kauppilanmäki, Vaasan Tistronskär ja Kristiinankaupungin Svisskäret. Uutena aiheena löytyi 
Oripäästä fluoriittipitoinen appiniittilohkare. Kaarakkalan appiniitit ovat Na-valtaisia, niissä ovat 
korkeat P2O5, Cl, Zr ja LREE ja erityisen korkeat Ba ja Sr. Intruusion kivet edustavat pitkälle 
fraktioituneita sulia, hornblendiiteissäkin ovat korkeat Fe-Ti-V-pitoisuudet ja matalat Ni-Cr-
pitoisuudet ja Ni/Co-suhteet. Korkeiden Al2O3-pitoisuuksien (16.2 - 22.0 %) puolesta Kaarakka-
lan appiniitit muistuttavat Sierra Nevada -batoliittiin liittyviä Al-rikkaita appiniitteja. Iisalmen 
Palomäen ja Kauppilanmäen kivet ovat geokemiallisesti Kaarakkalan appiniittien kaltaisia. Vaa-
san Tistronskär on melko Na-valtainen ja primitiivinen (esim. Cr ka. 381 ppm), mutta fraktioi-
tuminen on tuottanut laajaa vaihtelua ja korkeita inkompatiblien alkuaineiden pitoisuuksia (P2O5 
≤ 2.86 %, josta laskettu apatiittia ≤ 6.9 %; Zr  ≤ 263 ppm, ≤ Ce 360 ppm, Ba ≤ 2916 ppm, ≤ Sr 
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2107 ppm). Emäksisille kiville korkeita ovat Th (ka. 5.53 ppm) ja U (ka. 2.31 ppm). Kristiinan-
kaupungin Svisskäret (ns. Rengasdiabaasi) on plagioklaasifyyrinen, Na-valtainen ja pitkälle frak-
tioitunut (MgO 2.91 %, Cr 33 ppm, Ni/Co 0.82). Siinä inkompatiblen hivenalkuaineiden pitoi-
suudet ovat poikkeuksellisen korkeita (esim. Ba 3380 ppm, REEtot 1039 ppm, Ce 477 ppm, Zr 
743 - 807 ppm, Th 20.6 - 22.3 ppm, U 7 - 8.26 ppm).  Oripään fluoriittipitoinen appiniitti muis-
tuttaa Svisskäretin kiveä. Se on erittäin pitkälle fraktioitunut (MgO 2.79 %, Cr 30 ppm, Ni/Co < 
0.32) ja hivenaineiden pitoisuudet ovat korkeat (Ba 2690 ppm, Sr 3140 ppm, Ce 357 ppm, Zr 
290 ppm, Nb 31.9 ppm, Th 11.1 ppm, U 4.72 ppm). 

Volatiilirikkaat appiniittimagmat ovat luonnollisesti kiinnostavia malminmuodostuksen kannalta. 
Appiniiteiksi luokittuviin kiviin liittyy rikkaita, suuriakin kuparimalmeja mm. Koperbergin alu-
eella (Namakwaland, Etelä-Afrikka) ja Caraiban alueella (Brasilia). Koperbergin eteläpuolella 
Hondekloofin Ni-Cu-esiintymä saattaa liittyä samaan magmatismivaiheeseen.  Voisey´s Bayn 
suuren Ni-Cu-malmin ja lähellä olevan Pants Lake -intruusion (Labrador) sulfidirikastumien 
isäntäkivissä on monia appiniiteille ominaisia piirteitä, samoin Venäjällä Elanin ja Elkinin Ni-
Cu-esiintymiin liittyvissä biotiittinoriiteissa ja dioriiteissa. 

Eräs tärkeä edellytys sulfidisten Ni-Cu-malmien synnylle on magman korkea rikkipitoisuus. Tä-
män ehdon appiniittimagmat täyttävät, niiden S-pitoisuudet ovat 3-5 -kertaisia niihin pitoisuuk-
siin verrattuna, joissa basalttisulat kyllästyvät sulfidisulasta kohtalaisissa happipaineissa. Mag-
man hapettuessa sen Stot-liukoisuus (SO2:na) lisääntyy voimakkaasti. Appiniittimagman hapettu-
essa kiteytymisen loppua kohti osa sen sulfidien sisältämästä rikistä ”paloi” sulfiittiseksi ja sul-
faattiseksi. Magmasta ja hydrotermisistä liuoksista kiteytyi hematiittia ja baryyttia, mahdollisesti 
myös anhydriittiä. Happipaineen kasvaessa PGE-liukoisuus kasvoi voimakkaasti, ja uudelleen 
liuokseen joutuneet PGEt ovat voineet saostua redox-olkauksiin. Appiniiteissa on usein anomaa-
lisia Ag-pitoisuuksia. Appiniiteissa on kohonnut apatiittipitoisuus ja mahdollisuuksia kannatta-
ville apatiittiesiintymille. Samoin LREE-taso on tyypillisesti korkea, joissakin appiniitti-
intruusioissa (Vanttauskoski, Svissäret) REEtot -keskipitoisuudet ovat > 1000 ppm. 

Appiniitti-intruusioiden apikaaliosiin, yläpuolelle ja niiden edellä purkautuneisiin breksioihin 
saattaa liittyä hydrotermistä malmimuodostusta. Hapettuneiden liuosten välittämät posttektoniset 
Au-esiintymät Lapissa (esim. Pahtavaara) saattavat liittyä appiniittisiin magmasysteemeihin. 

Appiniittien lisäksi tutkittiin muita magmakiviesiintymiä. 

Rovaniemen Ylinammassa löytyi kaksi lähekkäistä ultramafista kompleksia, Renkkujänkä ja Ko-
tikangas, kooltaan 0.8 x 1 km ja 0.5 x 1 km, vastaavasti. Kompleksien ultramafiset kivet ovat 
Renkkujängällä pääasiassa perkniittejä ja oliviiniperkniittejä, joiden päämineraalit ovat vaalean-
ruskea magmaattinen sarvivälke ja klinopyrokseeni. Modaalista ortopyrokseenia ei ole. Kivissä 
on duniittiraitoja ja -kerroksia. Malmimineraaleina on duniiteissa kromiittia, muuten magnetiitia 
ja vähän anhedrista ilmeniittiä, kuparikiisua, pyrrotiittia, pyriittiä, pentlandiittia ja mackinawiit-
tia, satunnaisesti molybdeniittia, valleriittia(?) ja harvinaisena altaiittia, PbTe. Kotikankaalla ult-
ramafiitit ovat wehrliittejä, joissa on välikerroksina(?) duniitteja. Wehrliitit vaihettuvat oliviini-
klinopyrokseniiteiksi ja klinopyrokseniiteiksi. Renkkujängän ultramafiiteissa #mg on 86 - 83, 
Kotikankaan duniiteissa 81.7 - 80.9. Duniiteissa on matala Cu (aina < 1 ppm), mutta myös Ni/Co 
on melko matala, 7.3 - 7.7. Matala Na2O (aina < 0.067 %) ja Al2O3 duniiteissa osoittaa, että ne 
ovat adkumulaatteja, joissa ei ole ollut interkumulusplagioklaasia. Duniittien serpentiiniytymi-
seen liittyi metasomaattista Cl-Mo-B-As-S-nousua. 

Molempiin komplekseihin liittyy mafisia kiviä. Renkkujängällä on sarvivälkegabroja, sarviväl-
ke-pyrokseenigabroja, gabropegmatoideja ja magnetiittigabroja. Magnetiittigabroissa on aina 
CIPW-normatiivista nefeliiniä. Kotikankaan kompleksin ultramafiiteissa on välikerroksena oli-
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viinigabroa, joka vaihettuu plagioklaasin vähetessä klinopyrokseniiteiksi. Kompleksin pohjois-
osassa on erillinen sarvivälke-pyrokseenigabro, joka sisältää aina vähän CIPW-normatiivista ne-
feliiniä ja 8-10 % normatiivista oliviinia. Tässä gabrossa on joitakin appiniittimaisia piirteitä, 
mm. kohonnut Cl (600 - 1160 ppm), S, LREE, Zr ja P2O5, ja Eu-anomalian puuttuminen. Magne-
tiittigabroissa on lievää Pt:n nousua (13 - 19 ppb), eräässä magnetiittigabropegmatoidissa ΣPGE-
Au on 35.85 ppb. Kivien REE-taso on hyvin matala, CN-arvot ovat yleensä < 10. REE(CN)-
käyrät ovat tavallisesti MREE-alueella kuperia; ultramafiiteilla on negatiivinen Eu-anomalia. 

Kompleksien petrografia, kumulussukkessio ja geokemia ovat tyypillisiä ns. Uralin-Alaskan -
tyyppisille ultramafisille komplekseille. Kompleksin kiviä leikkaavat graniitit ja trondhjemiitit. 
Kotikankaalla on kairanreiässä lävistetty 11 m graniittigneissiä, joka saattaa kuulua arkeeiseen 
pohjakompleksiin. 

Enontekiön Kaivosjärven intruusio sijoittuu arkeeisten gneissien ja nuorempien metasedimentti-
en (kalkkisia karsigneissejä ja kvartsiitteja) väliin. Intruusion kohdalle tulee voimakas painovoi-
man jäännösanomalia (≤ + 6 mGal). Alueellisissa deformaatioissa se on käyttäytynyt jäykkänä 
kappaleena, jonka akseli painuu sedimenttien alle koilliseen. Intruusion kivet ovat metamorfoi-
tuneet. Heikommin magneettiset reunaosat koostuvat mikrogabroista, keskiosissa on magnetiitti-
pitoisia sarvivälkerikkaita ultramafisia kiviä. Mikrogabrot ovat plagioklaasifyyrisiä tai diabaasi-
maisia. Niissä on mantelimaisia kvartsirikkaita kasaumia. Joskus on karkeita uraliittigabroja. 
Plagioklaasin ohella päämineraalina on sarvivälkettä (uraliittia). Magnetiittia ja ilmeniittiä on 
vähän, sulfideja (pyriittiä, kuparikiisua) hyvin vähän. Intruusion koillisosassa mikrogabroja pääl-
le tulee laaja-alaisia sähköisiä johdeanomalioita, jotka kairausten ja mineralogisten tutkimusten 
mukaan aiheutuvat tiheän rakoverkon täytteenä esiintyvästä hydrokiille-vermikuliitista. Kairauk-
sissa tavatut ultramafiitit ovat sarvivälke-skapoliittikiviä ja sarvivälke-plagioklaasikiviä, lisäksi 
on yleensä biotiittia tai hydrokiille-vermikuliittia. Joskus näkyy reliktiä klinopyrokseenia. Kives-
sä on vaihtelevasti martiittiutunutta magnetiittia. Mikrogabrojen koostumukset (SiO2-MgO-
TiO2-P2O5-Cr-Ni, Ni/Co) ovat tyypillisiä melko primitiivisille toleiiteille. Itäreunan mikrogabrot 
ovat hiukan länsireunan kiviä MgO-Ni-köyhempiä, mutta muuten näitä selvästi primitiivisempiä, 
esim. siellä P2O5 on 0.093 % (lännessä 0.137 %), Cr 274 ppm (lännessä 168 ppm) ja Ni/Co 2.60 
(lännessä 2.24). Kivien korkea Cl-pitoisuus (≤ 1990 ppm) on ilmeisesti peräisin metamorfisista 
liuoksista. Matalan REE-tason ja vaakasuoran REE(CN)-jakauman perusteella mikrogabrot 
edustavat vähän fraktioitunutta sulaa; lievä positiivinen Eu-anomalia on sopusoinnussa plagio-
klaasin esiintymiseen primokrysteinä. 

Länsireunan mikrogabroissa on paikoin albiittiutumista ja niihin liittyviä kuparikiisurikastumia 
(reiässä R304 Cu-keskiarvo on 863 ppm, max. Cu 0.83 %). Mikrogabroissa Pd-Pt-pitoisuudet 
ovat kohonneet. Itäreunalla Pd on yleensä 20 - 30 ppb, Pt 10 - 16, korkein Pd+Pt 43 ppb, mutta 
Au matala, aina ≤ 14 ppb. Lännessä Pd on yleensä 11 - 37 ppb mutta Pt aina ≤ 10 ppb, sen sijaan 
Au (kuten Cu) on paikoin kohonnut (≤ 45 ppb).  

Kaivosjärven ultramafiitit vastaavat koostumukseltaan plagioklaasipitoisia pyrokseniitteja. Niis-
sä on sekä primitiivisiä että fraktioitumiseen (ja saaliseen kontaminaatioon) viittaavia piirteitä: 
SiO2 47.45 %, TiO2 1.50 %, FeOtot 13.27 %, MgO 12.06 % (Mg/Fe matala), P2O5 0.117 %, Cr 
626 ppm, Ni 273 ppm, V 271 ppm, Ce ≤ 74 ppm, Zr 125 ppm ja Ni/Co 8.9 (korkea). Näissäkin 
kivissä on hyvin korkea Cl (≤ 6210 ppm, ka. 1683 ppm). Myös REE-geokemia viittaa fraktioi-
tumiseen: REE(CN)-käyrä poikkeaa täysin mikrogabrojen käyrästä, LREE ja La/Yb ovat verra-
ten korkeita. 

Enontekiön Salmijärvenvuomalta löytyi ilmeisesti melko lyhytmatkaisina lohkareina laaja vali-
koima (anortosiiteista montsogabroihin ja perkniitteihin) mafisia ja ultramafisia lohkareita, joista 
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joidenkin koostumukset ovat appiniittimaisia. Korkeimmat Cl-pitoisuudet ovat 2940 ppm, Ba 
6667 ppm, Sr 3005 ppm. Myös LREE ovat korkeita (Ce ≤ 222 ppm). 

Maastotarkistus Utsjoen Lohkkačopman magneettisen anomalian ja sen kohdalle sattuvan säh-
köisen johdeanomalian alueelle ei tuonut asiaan selvyyttä. Magneettinen kartta viittaa luode-
kaakkosuuntaiseen emäksiseen juoneen. Juonen leveimmällä kohdalla olevan johdeanomalian 
aiheuttaa ilmeisesti Fe-Ni-Cu-sulfidirikastuma. Tarkalleen tällä kohdalla on todella poikkeuksel-
linen, terävärajainen, korkea ja tiheä katajapensaikko, jonka kohdalla maa on kuivaa mutta kive-
töntä. 

Keräsin näytteitä Keski-Suomen mafisista ja ultramafisista kivistä Jyväskylän maalaiskunnan 
Ruokosaaren, Ison Tontunvuoren ja Oravasaaren esiintymistä, Leivonmäen Rutalahden Seppälän 
esiintymästä ja Korpilahden Päiväkunnan Pyhtäänlahden esiintymästä. Ruokosaaressa on toori-
mainen paljastuma kreskumulaattirakenteista melagabroa, jossa on cortlandiittisia osia. Kivissä 
on ruskea, korkean lämpötilan sarvivälke. SiO2-pitoisuuden (42.3 - 44.9 %) perusteella kivet 
ovat ultraemäksisiä, mutta verraten matala MgO (20.1 - 6.94 %), korkea FeOtot, korkea TiO2 
(0.72 - 2.14 %), V (≤ 468 ppm) ja matalat Cr (≤ 103 ppm) ja Ni/Co (≤ 0.75) merkitsevät pitkälle 
edennyttä fraktioitumista. Appiniittimaisia piirteitä ovat sarvivälkkeen kreskumulaattisen kasvun 
lisäksi korkea K2O (0.79 - 1.86 %), kohonneet P2O5 (≤ 0.24 %), Cl (310 - 570 ppm), Sr (≤ 935 
ppm), Th (≤ 2.75 ppm) ja U (≤ 1.72 ppm). Sarjan kivet ovat LREE-rikastuneita, mutta REE on 
verraten matala (Ce ≤ 83.1 ppm), samoin Zr (≤ 68.5 ppm). Gabroissa on korkeahko Sc (≤ 67.4 
ppm) ja Y (50.5 ppm).  

Ison Tontunvuoren peridotiittisissa kivilajeissa on plagioklaasipitoisia oliviinipyrokseniitteja, 
cortlandiitteja ja biotiittirikkaita, kentalleniittimaisia kiviä. Huokossula on ollut H2O-CO2-
rikasta, ja kivessä on primaaria karbonaattia. Plagioklaasin yhteydessä on isokokoisia fluoriapa-
tiittikiteitä, ja kalimaasälpää on isoina interkumulusrakeina. Paikoin on Ø 1-2 cm:n kokoisia sul-
fidipisaroita (pyrrotiitti, pentlandiitti, kuparikiisu). Kivet ovat primitiivisiä (MgO 16.6 - 21.5 %, 
Cr ≤ 1295 ppm), mutta varsinkin oliviinipyrokseniiteissa ovat korkeat K2O (1.03 - 1.07 %), Rb 
(≤ 39.5 ppm), LREE (Ce ≤ 28.1 ppm) ja Zr (≤ 53.7 ppm). Kaikissa kivissä on korkeahko Sc 
(50.3 - 73.8 ppm). REE-taso on peridotiiteille korkea. REE(CN)-kuvaajissa La/Yb(CN) on pieni 
(2.4 - 4.9) ja väli La → Gd on fraktioitumaton. Käyrissä on selvä negatiivinen Eu-anomalia. Täs-
tä kohteesta etelään sijaitseva Oravasaaren kvartsidioriitti voi olla appiniitti. 

Seppälän ja Pyhtäänlahden peridotiittiesiintymät ovat ilmeisesti alkuaan saman ryhmän osia, jot-
ka Rutalahden oikeakätinen horisontaalisiirros on erottanut toisistaan. Ne ovat selvästi MgO-
rikkaampia (27.3 - 32.2 %) kuin Isossa Tontunvuoressa. Pyhtäänlahden kivi on peridotiittia 
(SiO2 40 - 41 %, CaO 3.85 - 4.76 %), Seppälän duniittia (SiO2 39.2 %, CaO 2.22 %). Malmimi-
neraaleja ovat kromiitti, magnetiitti, pentlandiitti, satunnaisesti kuparikiisu, pyrrotiitti ja 
mackinawiitti. Pyhtäänlahdessa on myös kalirikasta, kentalleniittimaista peridotiittia. Koostu-
mukset ovat hyvin primitiivisiä, Pyhtäänlahdessa on Cr 2776 - 3265 ppm, Ni 781 - 904 ppm, 
Seppälässä Cr on 3570 ppm, Ni 986 ppm. Tyypillistä on korkea Cl-pitoisuus, se vaihtelee muut-
tumisasteesta (serpentiini, tremoliitti) riippuen välillä 950 - 1660 ppm. Pyhtäänlahden peridotii-
teissa on lievästi kohonnut Pt (11 - 13 ppb), usein Pd (10 - 14 ppb) ja yhdessä näytteessä Au (33 
ppb). Paikoin peridotiiteissa on monenlaista metasomaattista lisäystä (S, K, Rb, Ba, Nb, P, Cl, 
Zr, La-Ce, Sr). Serpentiiniytymiseen liittyy voimakasta Cl-B-lisäystä (B ≤ 84 ppm), paikoin 
voimakasta S-lisäystä ja lievempää As-Mo-Ag-nousua. REE-geokemialtaan tämän alueen peri-
dotiitit poikkeavat selvästi Ison Tontunvuoren kivistä: Matalampi REEtot, selvä tasainen CN-
arvojen nousu LREE-päähän, korkeampi La/Yb(CN), Eu-anomalia pieni tai puuttuu. 
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Muita alueita ja kohteita, joissa on tehty suunnitelmia tai alustavia tutkimuksia, ovat Kuusamos-
sa Uuniniemen syeniitti ja siihen liittyvät feniitit ja karbonatiitit (korkeita LREE, apatiitti, Th, 
Nb, Sr ja Zr) ja Hukkasen REE-Nb(-Mo)-aihe. Vielä esitetään uusia täydentäviä tietoja Savukos-
ken Akanvaaran kerrosintruusiosta ja Pudasjärven Siuruan 3.5 Ga-ikäisistä trondhjemiiteista. 
Vuotson smaragdilöydöstä annetaan koostumustietoja ja kuvataan lyhyesti Oripään kvartsijuoni-
breksioita ja appiniittia. 

Zeoliiteista esitetään tässä raportissa havaintoja ja tutkimustietoa 1960-luvun lopulta lähtien. Pa-
rikkalan Rasvaniemen esiintymän kivi on trondhjemiittinen gneissi, joka on lähes kokonaan 
muuttunut analsiimi-wairakiitiksi, lisäksi on laumontiittia ja onteloissa kaoliinia. Ranuan Sääski-
lammit-kompleksin alkalisyeniiteissä on melko runsaasti natroliittia. Appiniiteissa zeoliitteja 
esiintyy sekä ontelomineraaleina että matriksissa. Kabasiitti on yleinen rakomineraali monissa 
kivissä. Runsaasti zeoliitteja on usein impaktibreksioissa ja impaktisulakivissä. Kittilän Pahta-
vuoman kuparimalmissa SiO2-rikkaisiin zeoliitteihin kuuluva kabasiitti näyttää olevan erittäin 
yleinen rako-ontelomineraali. Sen erottaminen (vaahdotus, ominaispainoerotus, sähköstaattinen 
erotus) sivutuotteena saattaisi nostaa malmin arvoa. 

Analsiimi, laumontiitti ja muut Al-rikkaat zeoliitit eivät kestä happoja ja lämpöä niin hyvin ar-
vokkaammat SiO2-rikkaat zeoliitit. Niiden käyttöä alumiinin raaka-aineeksi on tutkittu puoliteol-
lisessa mittakaavassa jo 1930-luvulla. Al-rikkaat zeoliitit ovat ei-konventionaalisia alumiinin tai 
alumiiniyhdisteiden (esim. alumiinisulfaatti) raaka-aineita. Niitä esiintyy yleisesti nuorissa ruh-
jevyöhykkeissä, joihin Suomessa liittyy suuri ja vielä lähes tutkimaton zeoliittipotentiaali. Tätä 
esiintymätyyppiä edustavat Parikkalan Rasvaniemi, Kuhmoisten Sarkajärvi (laumontiitti) ja Päl-
käne (laumontiittilohkareita). Ruhjevyöhykkeiden paikantaminen on helppoa aeromagneettisilta 
kartoilta. Zeoliittiesiintymät tulevat näkyviin negatiivisina painovoima-anomalioina ja EM-
mittausten imaginaarikomponentin anomalioina. 

Tavanmukaisen endotermisen metamorfoosin lisäksi metamorfoosissa esiintyy ”sisäistä” läm-
mön nousua ja toimii eksotermisiä prosesseja. Niillä on huomattava merkitys varsinkin vulkaniit-
tien varhaisvaiheen metamorfisissa muutoksissa ja kaikkien kivien retrograadeissa reaktioissa. 
Progressiivisessa metamorfoosissa paineen kasvaessa uusien, korkeamman tiheyden faasien syn-
tyminen merkitsee adiabaattista kuumenemista. Eksotermisiä tapahtumia ja reaktioita ovat vul-
kaanisen lasin kiteytyminen (devitrifikaatio), kidefaasien polymorfiset (korkea → matala) trans-
formaatiot, hydrautuminen, hapettuminen, karbonaattiutuminen ja muut senkaltaiset reaktiot, 
raerajapintaenergian pieneneminen (annealing ja suotautumiset). Syvällä maankuoressa merkit-
täviä ovat kitkalämpö läpikotaisliikunnoissa, rajapintaenergian pieneneminen ja radioaktiivinen 
lämmöntuotto. Nopein lämmöntuotto syntyy devitrifikaatiossa, polymorfisissa faasitransformaa-
tioissa, hydrautumisessa ja kitkassa (siirrospinnoilla ja meteori-impakteissa). Laavojen devitrifi-
kaation aiheuttamaa lämpöefektiä lisää yleensä lähes samanaikaisesti tapahtuvan hydrautumisen 
aiheuttama lämmönnousu. Tyypillisesti voimakasta hydrautumista liittyy metamorfisten kivien 
retrograadiin metamorfoosiin ja ”kuivien” intrusiivikivien (esim. kerrosintruusiot) hydrautumi-
seen. Tämä lämmöntuotto voi olla radiogeenista lämmöntuottoa suurempi. Erityisen paljon läm-
pöä kehittyy oliviinirikkaiden kivien hydrautuessa. Mineraalien hydrautuessa vapautuvat läm-
pömäärät ovat valtavia ja geologisesti merkittäviä. Laavojen devitrifioituminen ja hydrautuminen 
saattavat käynnistää ja ylläpitää vihreäkivivyöhykkeissä hydrotermisiä kiertosysteemejä, jotka 
voivat selittää esim. premetamorfisten kultamalmien ja vulkanogeenisten massiivisten sulfidi-
malmien syntyä. Samanlaista hydrotermien kiertoa voi käynnistyä mafisten ja ultramafisten in-
truusioiden hydrautuessa; silloin metallit (Cu, Au) voivat saostua rakojuoniksi. 

Yleisin ja helpoimmin havaittava (ja mitattava) hapettuminen liittyy suhteellisen vähän hapettu-
nutta mineraaliainesta sisältävien glasigeenisisten maalajien hapettumiseen (Fe3+-hydroksideik-
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si). Samalla tapahtui hydrautumista. Maannosprofiilin yläosasta ilmaan siirtynyt (merkittävä) 
hydrautumis- ja hapettumislämpö on voinut taittaa ”jääkauden selän”, eräänlaisena Le Chate-
lierin periaatteen mukaisena vastavaikutuksena. Se voi selittää jäätiköitymisvaiheiden jälkeiset 
nopeat lämpöpiikit. 

Geobotaaniset lisähavainnot koskivat uusia kalkkikivien tai karbonaattipitoisten kivien (tai liu-
kenevan Ca:n) indikaattorikasveja: järviruoko (Phragmites) indikoi Ranualla karbonaattipitoisia 
feniittejä ja Keski-Lapissa appiniitteja (jotka yleensä ovat karbonaattipitoisia). Myös lillukka 
(Rubus saxatilis) on selvä kalkkikiven indikaattori. Pihasaunion (Matricaria discoidea) merkitys 
fosforin indikaattorina on vahvistunut. Enontekiön Kaivosjärven alue ansaitsisi perusteellisen 
ammattimaisen kasvitieteellisen tutkimuksen; siellä kasvavat poikkeuksellisen yleisinä mm. mar-
jova mesimarja (Rubus arcticus) ja verraten harvinainen pohjantähkiö (Phleum alpinum). Ranuan 
Sääskilammit-kompleksin sodaliittisyeniittien alueen mahdolliset halofyyttikasvit pitäisi selvit-
tää. 

Epifluoresenssimikroskopiaa kehittelimme zirkonin ja timantin kuvaamiseen. Se saattaa soveltua 
mm. zirkonin vyöhykkeisyyden ja impaktitimanttien mikroskooppivalokuvaukseen. 

Oletettuja meteori-impaktirakenteita ovat mm. Kittilän Sirkka-breksia, Taivalkosken Kostonjär-
vi, Sallan Elijoki ja Petsamon 1.97 Ga:n rengasrakenne. 

Kostonjärvi on pyöreä rakenne, jonka halkaisija on 70 km. Topografiassa rakenne ilmenee ke-
hämäisten harjanteiden ja laaksojen vuorotteluna. Rakenne on premetamorfinen. Sen keskus on 
Kostonjärvellä, jonka pohjassa on kairauksissa lävistetty breksioituneita ja kataklaasiutuneita 
happamia kiviä. Kostonjärven ympäriltä on löytynyt useita meta-pseudotakylyyttijuonia. Raken-
teen koillisreunalla Koverusjärvellä on meta-impaktibreksiaa, jonka kvartsiklasteissa on tiheitä 
lamelleja, mahdollisia PDF-lamelleja. 

Elijoki on magneettisella harmaasävykartalla matalan tason alueena erottuva pyöreä, 6 km:n lä-
pimittainen alue. Sitä reunustaa kehä voimakkaammin magneettisia kiviä, ja tämän ulkopuolella 
magneettisena kuviona erottuva kehä. Koko rakenteen läpimitta on 15 km. Painovoimamittaus-
ten tuloksista voi päätellä, että pyöreän keskialueen kivien tiheydet ovat ympäristöä pienempiä. 
Rakenteen etelä- ja lounaispuolella on Taivalkönkään – Liikasenvaaran ylityöntövyöhyke, jossa 
ylityönnöt suuntautuvat Elijoen rakenteesta säteettäisesti ulospäin. Vyöhykkeeseen liittyy erikoi-
sia breksioita Taivalkönkäällä ja Kiutavaarassa. Breksiat saattavat olla merenalaisen impaktin 
aiheuttamia water-blow - sedimenttibreksioita, joissa ei ole ”kovan” iskun jälkiä. Elijoen pyöreä 
rakenne edustaisi tässä impaktiskenaariossa keskuskohoumaa. Tulkitsen Kittilän Sirkka-breksiat 
samanlaisiksi water-blow -breksioiksi. Inarin Uutuanjoen (Vuontisjärven) pyöreän, meteorikraat-
teriksi epäillyn rakenteen luonne jäi geofysikaalisen profiilimittauksen jälkeenkin selvittämättä. 

Petsamon alueen Pilgujärvi-jakson alaosassa oleva 1.97 Ga:n ikäinen, aikaisemmin happamaksi 
vulkaaniseksi muodostumaksi tulkittu vaalea kerros on tutkittu ja tulkittu uudelleen. Kvartsiklas-
tien shokkilamellien (PDF) perusteella se edustaa meteori-impaktin ejektaa. Tämä oli ”The Big 
Pechenga Bang”. PDF:t ovat onnekkaasti säilyneet uudelleenkiteytymiseltä siellä, missä alueelli-
nen metamorfoosi yltää vain prehniitti-pumpellyiittifasiekseen. Tyypillisiä ovat PDF-lamelleja 
sisältäviä kvartsiklasteja ympäröivät tektiittimanttelit, joihin PDF:t eivät ulotu. Kerroksen kiveä 
voi nimittää sueviitti-metatektiitiksi (SMT), koska siinä breksia-aineksen ohella on hyvin korkea 
SiO2-pitoisuus ja paljon devitrifioitunutta tektiittilasia. Klastit ovat karkeita mineraaliklasteja 
(kvartsia, mikrokliinia, plagioklaasia, hedenbergiittiä, zirkonia), kiviklasteja (arkeeisia gneissejä, 
alumiinirikkaita peliittejä, basalttisia ja pikriittisiä vulkaniitteja, mikro-ofiittisia tagamiitteja, löy-
siä sedimenttiklasteja), akreetiolapilleja ja tektiittejä. Kerroksen alakontakti on mikroskooppises-
sakin mittakaavassa veitsenterävä. Kaikissa aikaisemmissakin tulkinnoissa on pidetty selvänä, 
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että kerroksen syntyyn liittyy katastrofisia massaliikuntoja, ja kerrosta on kuvattukin olistos-
troomina. Alkuperäistä ejektakerrosta muokkasivat tsunamit, alkaen vesikraatterin romahtami-
sesta ja alkukraatterin seinämien luhistumisesta. Impaktin jälkeisiin tapahtumiin liittyi aineksen 
uudelleenmuokkausta ja uudelleensedimentoitumista. SMT-kerros koostuukin tyypillisesti 2-5 
osakerroksesta. Näiden lisäksi loivakaateiset listriset ylityöntösiirrokset synnyttivät tektonisia 
kertautumisia. Petsamon rakenne on nykyisin puolipyöreä monokliini tai brakysynkliini, jonka 
läpimitta on 70-80 km. Erityisesti ylimpänä oleva Pilgujärvi-jakso koostuu ylityöntösuomuista, 
joissa vergenssi suuntautuu säteettäisesti ulospäin Shuonijaurin-Kaskelyavrin doomialueelta. 
Ylityöntöpinnat ovat listrisiä siirroksia, ne ovat synvulkaanisia ja syntyneet lähellä maan pintaa. 
Doomialue on kosmisen kappaleen (meteorin?) osumakohta, johon syntyi keskuskohouma. 
Seismisten heijastusluotausten mukaan Moho on tällä alueella 10 km ympäristöä ylempänä. 
Doomialueen pohjoisreunalla on Porytash-vuoren ”dasiitti”, joka edustaa kraatterin pohjan im-
paktisulakerrosta. Alkukraatteri ulottui syvälle arkeeisiin pohjakompleksin kiviin, sen syvyys oli 
≥ 10 km. SMT-kerroksen prismaattinen zirkoni antaa U-Pb-iän 1.97 Ga, joka on sama kuin Pet-
samon malmi-intruusioiden ikä. SMT-kerroksesta tunnetaan hiiliainesta; on löytynyt epäsuoria 
todisteita impaktitimanteista. REE(CN)-käyristä näkyy, että SMT:ssä on aineksia kaikista osu-
ma-alueen kivistä, ennen kaikkea arkeeisista tonaliiteista ja trondhjemiiteista ja Petsamon impak-
tia vanhemmista laavoista. Koska impakti sattui osumaan vulkaanisesti aktiiviselle alueelle, se 
voimisti radikaalisti laavatuotantoa. Impakti näyttää myös tuottaneen ne ultramafiset magmat, 
joista Petsamon Ni-Cu-malmit syntyivät. Kauempana Petsamon ejektakerrosta saattaa edustaa 
Etelä-Grönlannin paleoproterotsooisista Ketilidian-metasedimenteistä löytynyt sferulipitoinen 
kerros, jossa sferulit ovat samannäköisiä kuin Petsamon SMT:ssä. Myös sferulipitoisen kerrok-
sen ikähaarukka sopii Petsamon impaktille. 

Raportissa on kertomukset matkasta AGS:n konventtiin ja ekskursioille Tasmaniaan tammi-
helmikuussa 2004 ja matkasta Skotlantiin Appinin – Kentallenin alueelle ja Skye-saarelle touko-
kesäkuussa 2005. Tasmanian kokouksessa pidin esitelmän Lapin appiniiteista. Skotlannissa ke-
räsimme näytesarjan appiniittisarjan kivistä, jotka myöhemmin tutkittiin mikroskooppisesti ja 
analysoitiin. 
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ABSTRACT  Alkaline rocks and appinites. Report on the activities and results of the pro-
ject “Magmatism and ore-forming processes II”, 2002 - 2005.  

 

Exploration work in Ranua consisted of sharpening low-altitude aeromagnetic patterns and ano-
malies by ground-geophysical surveys and determining their true character by diamond core dril-
ling. All targets proved to be various igneous intrusions and dykes. Simontaival and Sääskilam-
mit are alkaline complexes, Kokalmus is an alkali-rich quartz syenite, Rytisuo and Nuupas are 
silicocarbonatites, Kuukasjärvi and Kuha are ferropicrite intrusions, Tammikangas is an ultrama-
fic intrusion, Tervonkangas is an ultramafic-mafic dyke complex and the targets at Pahakumpu 
are intrusive rocks of the komatiite lineage. 

Simontaival is an alkaline ultramafic pipe intruded into Archaean granitoid gneisses. The pipe 
consists mostly of jacupirangite, with lesser amounts of alkali gabbros. These are cut by albite-
aegirine rocks and metalarvikites. Metadiabases occur as inclusions. The jacupirangite pipe is 
surrounded by a 10 m-thick fenite zone. The marginal parts of the metadiabase inclusions are 
fenitized, too. The main minerals of the jacupirangites are augite, its alteration product dark-
green hornblende, magnetite, ilmenomagnetite, ilmenite, fluorapatite (≤ 8.7 wt.- %) and titanite. 
In addition to the most common sulphides bornite and chalcopyrite there are small amounts of 
thiospinels whose compositions range from pure carrollite to siegenite, fletcherite and violarite. 
Rh-bearing molybdenite, sphalerite and Ag-rich galena are commonly seen. Jacupirangite has 
high TiO2 (5.4 - 11 %) and V (in places 0.14 - 0.19 %). The Cu concentration is high, too (aver. 
1000 ppm, occasionally up to 3400 ppm). The low Ni-Cr and high Ti-P of the jacupirangites in-
dicate that the alkaline ultramafic magma was considerably fractionated. The highest Cr-Ni con-
centrations are found in contact rocks. 

Albite-aegirine rocks in places contain yellow manganifer ous andradite and Nb-bearing pyro-
phanite with a composition approaching the MnTiO3 end member. Commonly seen is Fe-free 
sphalerite; galena, molybdenite and barite occur in smaller amounts. Typical are elevated con-
centrations of Zr (230 - 893 ppm) and Nb (120 – 553 ppm). Zn is often high (≤ 0.22 %), as well 
as Pb (≤ 250 ppm). 

The Sääskilammit complex is oval, 0.7 by 1.3 km in size. The core consists of jacupirangites rich 
in magnetite, and of other ultramafic alkaline rocks (algarvites, melteigites and ijolites). Sur-
rounding the core is a broad zone of non-magnetic albite-rich alkali syenites (larvikites, nepheli-
ne syenites, nepheline-cancrinite syenites, syenite gneisses, even-grained and porphyritic syeni-
tes and vesuvianite syenites). In places the syenites are rich in sodalite. Against the dioritic wall 
rocks the complex has a zone of fenites and fenite breccias. Less common rock types are dark 
syenites, dark syenite porphyries and alkali gabbros. In drill hole there is a 0.73 m-thick intersec-
tion of clear, coarse cancrinite. Syenite porphyry gneiss is cut by a tholeiitic metadiabase dyke 
that shows no penetrative deformation. 

The main minerals in§ jacupirangites are augite and aegirine augite, arfvedsonite, tetrafer-
riphlogopite, magnetite and ilmenite. Cumulus olivine occurs sometimes. In places there is 
plenty of very low-Al Ti-andradite (melanite). Secondary and low-temperature minerals are bio-
tite, titanite, light-green sodic amphiboles, cancrinite, sodalite and pectolite. A typical ore min-
eral paragenesis in jacupirangites and other ultramafic alkali rocks is ilmenomagnetite + magnet-
ite + ilmenite + hematite + chalcopyrite + bornite. Commonly found in small amounts are idaite, 
millerite, Co-Ni pentlandite, galena and molybdenite, more rare are cobaltite, nickeline, 
maucherite, siegenite and an undefined Pd-Sb mineral. Nickeline occurs as very thin acicular 
crystals penetrating magnetite and silicates.  
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The light-coloured main minerals in syenites are albite (originally a high-temperature Na-K feld-
spar), feldspathoids (nepheline, cancrinite and Cl-sodalite) and zeolites (mainly natrolite, some-
times mesolite and thomsonite). Dark-coloured minerals are arfvedsonite, biotite and aegirine-
augite. Besides, there are varying amounts of, a.o., Ca-rich carbonate, fluorapatite, titanite, il-
menite and andradite. Very low-temparature phases are pectolite, chlorite, septechlorites (among 
others, Fe-rich chamosite) and siderite. Vesuvianite occurs as phenocrysts in vesuvianite syenite. 

Graphite occurs in the syenites of the middle zone and in the fenite margin. Low oxygen pressure 
is also indicated by sulphide parageneses (pyrrhotite, chalcopyrite, cubanite, pentlandite, macki-
nawite, pyrite, marcasite). There are also As minerals (nickeline, cobaltite, löllingite-safflorite 
and maucherite). Commonly encountered minerals in these felsic rocks are iron-free sphalerite, 
molybdenite, galena and Cu-Co-Ni thiospinels (a.o., siegeniitti). Arsenopyrite, idaite and mil-
lerite are also found. 

Several rare minerals and exceptional mineral compositions were found in the complex. The me-
lanite garnet in the jacupirangites is very rich in vanadium (V2O3 0.5 - 0.8 %) and poor in Al2O3 
(≤ 0.97 %). A potassium feldspar rich in Ba and Zn were analysed by EMP. The vesuvianite 
phenocrysts of the vesuvianite syenites contain parts enriched in Th; it also has record-high TiO2 
(≤ 4.86 %). The albite grains of this syenite contain Na-Sr-Ba tectosilicate of the stronalsite-
banalsite series, both as exsolved and independent grains. In these rocks also a Sr-rich zeolite 
(mesolite) was found. A hydrated phase with a composition almost identical to stronalsite-
banalsite occurs in larvikites below the vesuvianite syenite unit. Several unusual sulphide com-
positions have been analysed, e.g., a pentlandite rich in Ni and Co but low in Fe, a low-Fe “Co-
Ni chalcopyrite” of the MeMeS2 type, Ag-bearing Cu-Co-Ni sulphide and a Cd-bearing Cu-rich 
Zn sulphide (sphalerite or wurtzite). Both Mn-ilmenite and Mg-Mn-ilmenite occur. 

The rocks of the fenite zone are rich in Na and they have high Na/K ratios. Fractionation of 
magmatic Na-K feldspar has produced melts advancing towards the foyaite minimum (nepheli-
ne-cancrinite syenites). Vesuvianite syenites deviate geochemically from other syenites. They 
have higher SiO2, Al2O3, CaO, Ba and Sr and lower Na2O, TiO2, FeO and P2O5. The composi-
tions of the nepheline syenites largely fall in the compositional range of larvikites and other sye-
nites, they are but slightly more mafic and more sodic than these. Non-feldspathic alkaline rocks 
(ijolite-melteigite series, algarvites and jacupirangites) represent a younger magma pulse, and 
they show no gradation into albite-bearing rocks. They are very rich in Fe and Ti. The most pri-
mitive rocks are jacupirangites, with Cr and Ni concentrations exceptionally high for alkaline 
rocks (≤ 940 ppm and ≤ 520 ppm, respectively). Immiscible sulphide liquid was separated from 
the magma, and it was clearly enriched in the earliest cumulates. This liquid had low Fe, and as a 
result the Cu and Ni concentrations are very high. Typical ore minerals are metal-rich phases, 
such as bornite, millerite and nickeline. Certain parts of jacupirangites could be regarded as Ni-
Cu ores of a new type, although of a low grade (Ni+Cu max. 0.11 %). 

All rocks of the complex are distinctly enriched in Cu. The Cu concentrations in alkali syenites 
are generally 280 - 500 ppm, in the ultramafic series 400 - 1250 ppm. All rocks, but particularly 
those of the ultramafic series, are rich in vanadium. The ijolite-melteigites contain 500 - 1040 
ppm V, jacupirangites 700 - 1090 ppm V. 

Rocks of the fenite rim have an elevated level of Mo and anomalous concentrations of Pb and 
Zn. The syenites have a remarkably high level of Ag, often 4 - 9 ppm, while Ag in jacupirangites 
is always low. 

Simontaival and Sääskilammit evidently are members of similar and contemporaneous alkali 
magmas. Sääskilammit is clearly more primitive (higher Mg, Cr and Ni, lower P2O5 and Cu) 
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than Simontaival, but even here the Cr-Ni-enriched inner contact rocks attest to the more primi-
tive initial magma composition of the latter intrusion.  

The Kokalmus syenite may belong to the same episode of alkali magmatism as Simontaival and 
Sääskilammit. The vertical hole drilled into the intrusion first intersected alkali-rich gabbro, then 
to the end alkali-rich (Na2O + K2O 8.0 - 9.2 %) porphyritic syenite. Magnetite, pyrite and car-
bonate are abundant. Narrow quartz veins are common, besides there are veins of potassium 
feldspar, albite (± carbonate, quartz) and carbonate. Zr and Nb increase downwards in the syenite 
(→ 300 ppm and → 90 ppm, respectively). The syenite is cut (?) by a very salic Na-rich micro-
phyric felsite. 

Rytisuo and Pikku Nuupas are silicocarbonatite pipes The rock is a black, magnetite-bearing 
talc-chlorite-carbonate rock, with various amounts of amphiboles. With the increase of the pro-
portion of hornblende towards the margins of the pipe the rock grades into hornblendite. The  
silicocarbonatites commonly contain fluorapatite, even as sizable grains, as well as poikilitic 
grains of zircon. The pipes are cut by veins of lamprophyres. Silicocarbonatite is very rich in 
MgO (27 - 30 %) but poor in Cr (≤ 10 - 20 ppm); Ni is low, too (170 - 200 ppm).  

Kuukasjärvi and Kuha are ferropicrite intrusions. The ring-formed Kuukasjärvi intrusion (diame-
ter 2.2 km) is evidently a steep-sided cone sheet. Inside the ring are gently-dipping ultramafic 
dykes and pipes. Kuha is a small (Ø 200-250 m) pipe-like intrusion. Its rocks are similar to the 
ferropicrites of Kuukasjärvi. 

At Kuukasjärven the granitic gneisses at the outer contacts of the ring intrusion have been altered 
to adinoles by sodic metasomatism. Fresh ferropicrites are magnetite pyroxenites, amphibolized 
rocks are magnetite hornblendites. Cr-pistacite occurs in places. The ore minerals besides mag-
netite are ilmenite, hemoilmenite, ilmenorutile and rutile; sulphides are chalcopyrite, bornite, 
millerite, violarite, pentlandite, chalcocite, pyrite, Co-rich pyrite, siegenite-carrollite, poly-
dymite-siegenite, sphalerite and rare pyrrhotite. 

Among the rocks inside the ring are granoblastic banded magnetite-bearing olivine ferropicrites 
(olivine perknites, magnetite-olivine wehrlites) and in places carbonate perknites. In addition to 
clinopyroxene there is often orthopyroxene, ilmenite, in places green spinel and flake graphite. 
Accessory minerals are a.o., fluorapatite and zircon. Carbonate appears to be a primary mag-
matic intercumulus mineral. Ore minerals are (not necessarily in mutual equilibrium) metallic 
copper, pyrrhotite, chalcopyrite, pentlandite, cubanite, mackinawite, millerite, violarite, bornite, 
chalcocite, covelline, molybdenite, pyrite, sphalerite, tochilinite (?), Co-pentlandite and cobaltian 
pyrite. Besides, there are unusual ore minerals and mineral compositions, such as many kinds of 
thiospinels (polydymite-siegenite, siegenite-carrollite-fletcherite, linnaeite-siegenite-carrollite), 
Cu-bearing heazlewoodite and Cu-heazlewoodite (Cu ≤ 7.5 at.- %). The paragenesis of metallic 
copper includes low-Fe sphalerite, metal-excess Cu-Fe sulphides of the talnakhite group, Ni-Co-
rich pyrrhotite, Ni-rich pyrrhotite, chalcopyrrhotite, ironpentlandite, Cu-bearing pentlandite, Fe-
rich chalcocite and ironbornite, Cu2Fe4S4. 

Ferropicrites are MgO-rich (MgO 20 - 25 % in olivine-bearing ferropicrites, 12-17 % in olivine-
free ferropicrites). They have high Cr (600 - 1000 ppm) and Ni (700 - 1260 ppm), but at the sa-
me time high FeOtot (13.5 - 17 %), TiO2 (1.5 - 4 %), V (400 - 550 ppm) and Cu (commonly 250 - 
550 ppm), high Cu/Ni and relatively low Ni/Co (ca. 10). Likewise P2O5 (0.1 - 0.14 %) is high for 
an ultramafic cumulate. The general REE concentration is low, with some LREE(CN) enrich-
ment; La/Yb(CN) is 3.43 - 7.44. 
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Tammikangas intrusion is located in dioritic and quartz dioritic rocks. It consists mainly of ul-
tramafic rocks. The main rock type, plagioclase-bearing hornblendite, was originally an augite-
ilmenomagnetite cumulate. Olivine crystallized during early fractionation, cumulus fluorapatite 
(up to 3 - 5 %) joined in the terminal stage. On occasion gabbroic types and magmatic banding 
occur. Accessory minerals are zircon and allanite. The intrusion is cut by dykes of coarse acid 
rocks that consist mainly of albite and quartz. The hornblendites contain SiO2 37 - 45 %, MgO 
10 - 18 % and TiO2 1.5 - 3.0 %. The low concentrations of Cr and Ni, low Ni/Co and high sul-
phur all indicate a rather far advanced fractionation. This is corroborated by high REE; 
LREE(CN) values are up to 200. A deep negative Eu anomaly attests to prior fractional removal 
of plagioclase, or the presence of upper crustal contaminants. 

Tervonkangas is a peculiar northeast-striking ultramafic dyke complex that cuts through Ar-
chaean acid gneisses. The length of the anomaly on the low-altitude aeromagnetic map is 4 km. 
The width of the dyke is greatest, 400 - 450 m, in the middle part. Here six holes were drilled in 
a profile. The main rock types are kentallenite and metakentallenite, olivine pyroxenite and 
meta-olivine pyroxenite, peridotite, dunite and serpentinite (metadunite). All rocks are cumu-
lates, they do not correspond to any melt compositions. Olivine and chromite, the cumulus 
phases in dunites, are joined by augite in peridotites. Clinopyroxenites are augite cumulates. 
Kentallenites are porphyritic cumulates that contain phenocrysts of olivine and coarse (Ø ≤ 1 
cm), zoned augite. Here other cumulus minerals are chromite, plagioclase and orthopyroxene, 
but besides these there are large subhedral crystals of biotite whose cores were crystallized as 
primocrysts from magma. Drop-like sulphide beads indicate that sulphide liquid was a cumulus 
phase as well. Kentallenite gave the Sm-Nd age (plagioclase-pyroxene-whole rock) of 2.623±34 
Ga. It is possible, though, that the minerals of the rock crystallized in isotopically inconstant 
magma environments (isotopic heterogeneity), in which case the age is not real. 

All rocks of the dyke complex belong to a tholeiitic fractionation series. MgO increases from 
kentallenites (10 - 18 %) to clinopyroxenites (17 - 22 %), peridotites (20 - 30 %) and serpen-
tinites (34 - 38 %). The occurrence of graphite in peridotites indicates that the dyke complex 
crystallized under rather reducing conditions. 

There are several PGE-Au-enriched intervals among the augite-rich cumulates (ΣPt,Pd,Au 0.11 - 
0.13 ppm), with coincident elevated Pb and Zn values. 

Strong metasomatic additions of Cl, B, As, S and Mo are associated with serpentinized dunites, 
where the maximum concentrations are: Cl 1800 ppm, B 155 ppm, As 45 ppm, S 9370 ppm, Mo 
13 ppm. Metasomatically introduced sulphur did not bring along any Ni or Cu. Sulphur forms 
pyrrhotite but, intriguingly, it is partly bound in silicates; an EMP analysis of an intensively red 
serpentine shows 1.13 - 2.60 % SO2. 

The areally small magnetic anomalies drilled at Pahakumpu proved to be due to altered ko-
matiitic rocks. At best the MgO was 41.5 % and Ni 0.194 %, mostly acid-soluble. 

At Luhtajärvi a short hole was drilled near the southern contact of the Ranua diorite. It is not 
possible to classify the rock belonging to sanukitoids. Its geochemistry (e.g., REE(CN) pattern) 
is akin to the known diorite outcropping at Korkia-aho. 

Geological studies and ground geophysical surveys were carried out in several places (Joentaus, 
Nuupas, Kaitavaara, Heinisuo). 

Appinites are much more common than supposed and described. In Finland in Central Lapland 
alone tens of occurrences are known, with more in Inari, Ostrobothnia (Tistronskär, Svisskäret) 
and Savo (Kaarakkala, Palomäki). In Kola Peninsula appinites occur as early intrusive phases in 
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the post-tectonic granite complexes (Litsa-Araguba), in Northern Sweden appinites are known in 
wide areas in northern Norrbotten and north of Kalix. Rocks recognized as appinites in geologi-
cal literature or in this report occur in Scotland, England, Channel Islands, Northern Ireland, 
Norway, Spain, The Pyrenees, Central Europe, Italy, Corsica, Greenland, South Africa (Nama-
qualand and Transvaal), Namibia, Tanzania, Western Australia, Tasmania, Canada (Labrador 
and Ontario), U.S.A. (Michigan and California) and Brazil. 

We studied appinites in Central Lapland and Inari Lapland, and had excursions and sampling 
trips to Kaarakkala in Vieremä and Appin-Kentallen area in Scotland. By colour index appinites 
are mafic or ultramafic, based on silica content they are ultrabasic, basic or intermediate mag-
matic rocks. Their compositions mostly correspond with spessartite lamprophyres. In addition, 
the appinite association includes syenites. Parent magmas have originally been tholeiitic, not al-
kaline. The rocks always contain normative orthopyroxene, almost always modal quartz and of-
ten (if not altered) modal Ca-poor pyroxene. 

The tholeiitic parent magmas intruded in the post-tectonic stage into the lower part of the conti-
nental crust or between the crust and the mantle. This kind of underplated magma achieved its 
appinitic compositional features through two-way selective diffusion between it and the lower 
crust (rocks and salic melts). It is also called selective contamination (of the basic magma). The 
lower crustal magma chamber underwent fractionation, became layered, and acted as a dam res-
ervoir for the appinite magmas that intruded higher up into the crust. 

Appinites are sometimes paralleled with shoshonites, potassium-rich trachyandesitic lavas of the 
alkaline lineage. However, appinites are plutonic (”deep-seated”) rocks, most commonly cumu-
lates, and their Na/K is much higher (Na2O /K2O on >> 1) than in shoshonites. For shoshonites 
no coherent diagnostic geochemical criteria have been established in actual practice, and so both 
alkaline and calc-alkaline igneous rocks, and not exclusively lavas, have been labelled as sho-
shonites. The REE(CN) patterns of adakitic lavas resemble those of appinites, but they have 
much lower concentrations of Ba than appinites. Appinites have geochemical features common 
with late Archaean sanukitoids. However, acid and intermediate rocks are dominant in sanuki-
toid complexes, while in appite complexes mafic rocks rule. 

Comparing appinites with other magma series is hampered by the general lack of data on Cl and 
S, which are typically high in appinites.  

Appinite magmas are rich in volatiles (H2O, CO2, Cl, F, SO2). With the release of external pres-
sure while the magmas ascend a gas phase eventually separates, and the decrease of Ptot brought 
the melt into the crystal field. Pvap was often >> Plit. The crystallization due to changes of pres-
sure was episodic. Brown hornblende crystallized from water-rich magmas. In mafic appinites 
there is evidence for the crystallization of carbonate directly from magma. In the dam reservoir 
and even during the early phases of fractionation of the appinite intrusions a Fe-Ni-Cu sulphide 
melt phase separated, but towards the end of the crystallization the oxygen pressure increased, 
and then sulphur was oxidized and partly dissolved in magma, partly went into the gas phase. 
Towards the end crystallization gaseous oxidizing fluids were streaming through the magma. 
Vugs formed at low temperatures are lined with crystals such as calcite, barite, chabazite, and 
clay minerals. 

Appinite intrusions are generally stocks, downward-tapering pipes, or dykes. Pipes typically oc-
cur as clusters comprising tens, sometimes even thousands of pipes. At higher crustal levels ex-
plosion breccias occur above the pipes, but at deeper crustal cuts, as in Central Lapland, zoned 
(“onion-like”) appinite-granite complexes are common. In these complexes the granite dykes are 
often gently dipping. The earliest dykes are typically pegmatitic granites. They intruded into ap-
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pinites that were still partially liquid and emplaced in the manner of laccoliths at their level of 
neutral buoyancy. Large stock-like appinite complexes usually exhibit circular granite zones (In 
Finland Kaarakkala and Vanttauskoski, in Swedish Norrbotten Lumivaara and Naakajärvi, and 
Toby in Australia).  

In Central Lapland syenites of the appinite series occur as large intrusions (Pirtinvaara, Sammal-
vaara) or form parts of appinite complexes (Vanttauskoski). Syenites are also found together 
with appinites in mixed dykes (Lampsijärvi, Kierinki, Kultamaa). At Lampsijärvi appinites occur 
as small inclusions throughout the syenite. In the Pirtinvaara complex appinite pipes (Lehmikari) 
and dykes cut through syenites, but no age differences between these rocks could be discerned in 
dated bulk zircons. In Inari the syenites (Raja-Jooseppi) and mafic rocks (Lotto appinitic olivine 
diabase) occur as separate dykes. 

Appinite complexes consist of several intrusive phases. The earliest, relatively fine-grained mi-
croappinites represent an advanced stage of magma evolution (low Mg, Cr, Ni, high Fe, Ti, P, 
Zr). These are found against the outer walls of intrusions (Tainio, Suhuvaara), but most often as 
autoliths among the coarser, more primive rocks of the inner parts of the pipes (e.g., Iso 
Paavolampi). Some small pipes consist entirely of strongly fractionated appinites (Lehmikari, 
Javarus). 

Most often appinite intrusions are post-tectonic, sometimes late-tectonic. They cut sharply the 
older structures which is seen particularly well in long appinite dykes (e.g., Kierinki, Suhuvaara). 
Fine-grained chilled margins are common. Oriented structures were formed in protoclastic proc-
esses and young cataclastic deformation, but no penetrative deformations are discernible. Unde-
formed primary cavities are common in some intrusions. 

In Central Lapland the level of appinite intrusions corresponds to middle crustal depths. The wall 
rocks were still rather hot; granitic melt was still left in intergranular pores and more of anatectic 
melt was generated by the appinite magma. The 1.905 Ga-old intrusions of the Inari group were 
intruded at a deeper level into stiffened but still hot granulites, wherefrom anatectic melt intruded 
into appinites. The dykes of the syenite porphyry and olivine diabase of the 1.8 Ga-group in the 
Saariselkä area intruded into sharp, linear tensile fractures that opened in cold granulites.  

In general, intrusion of appinites post-dates the peak orogeny by 60 - 100 Ma. In Central Lapland 
the appinites and syenites intruded at ca. 1.79 Ga, the Kaarakkala appinite at 1.84 Ga; thus they 
post-date the preceding orogeny (1.89 Ga) by about 100 Ma and 50 Ma, respectively. 

Without exception the appinite areas coincide with large positive gravity anomalies; these relate 
to masses of mafic intrusive rocks in the lower crust. Such anomalies have been traced, e.g., at 
the Central Lapland appinite cluster, the smaller Kemijärvi appinite cluster, the Norrbotten ap-
pinite area, the Koperberg appinite cluster and the East Kimberley, Australia, group of intru-
sions. A particularly wide and strong gravity anomaly (the Big Anomaly, “Suuranomalia”) cov-
ers all the northernmost Lapland (Taka-Lappi) and Norway´s East Finnmark; the Inari appinites 
are located within this anomaly. Here, too, the most forthright explanation of the anomaly is a 
reservoir of basic magma intruded at the base of the crust (basaltic underplating) that then  
crystallized to form an intrusive complex. 

The Suhuvaara dyke, belonging to the Inari intrusion cluster, cuts perpendicularly through granu-
lites along its 4,5 km length. The dyke has fine-grained chilled margins and shows no deforma-
tion younger than the rocks of the dyke. The U-Pb ages of zircon from the appinites of the cluster 
(Pielpajärvi, Suhuvaara), 1.905 Ga, sets the lower age limit to the granulite deformation. The ap-
pinite ages, the geological features of the granulites and the geophysical data of the northernmost 
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Lapland indicate that no overthrusts took place at (along) the granulite arch: first, there was no 
space for them in the geological time scale of the area, then, the overthrusts were not physi-
cally/mechanically feasible, further, as there are no genuine observations of the overthrusts these 
are illusory only, and, finally, there is no need for overthrusts in explaining the geological rela-
tionships of the granulite arch and areas south of it (a.o., Tana Belt). 

A few zircon U-Pb ages are available from the Central Lapland appinite group. The ages are for 
the Tainio mafic rock 1.796±0.004 Ga, the Jääskö appinite 1.796±0.003 Ga; zircon from the ma-
fic part of the Kierinki dyke gave an age of 1.786±0.02 Ga, the inherited zircon from the same 
rock gave 2.717±0.049 Ga. Zircon from the syenites of the Pirtinvaara complex between Tainio 
and Jääskö appinites was dated at 1.796±0.002 Ga. Part of the post-tectonic granites of Central 
Lapland are younger than appinites (zircon ages 1.761 - 1.79 Ga), part are older (1.813 Ga). The 
immediate wall rocks of the appinite intrusions are porphyritic granites, which, inferred from in-
trusive contact relationships and contact effects, are clearly older than appinites and can be re-
garded as late-tectonic. Of this kind is the Molkoköngäs granite southeast of the Pirtinvaara 
complex, giving a zircon U-Pb age of 1.855±0.013 Ga. At Saariselkä the Lotto olivine diabase 
gave a Sm-Nd age (wr+plagioclase+pyroxene) of 1.804±0.041 Ga. The low εNd (-5.2) and added 
components (K, Rb, Ba, Cl, LREE, Nb, Zr, Th, U) show that the magma obtained, through selec-
tive contamination, components from granulitic wall rocks as well as from basal crustal rocks 
deeper down. 

From the Inari appinites Suhuvaara zircon gave a U-Pb age of 1.904±0.006 Ga, zircon from 
Pielpajärven is 1.905 Ga. The same age, 1.906±0.004 Ga, has been obtained from the Kaarle 
Kustaa quartz norite dyke that cuts granulite. In this rock and among the Pielpajärvi zircons there 
are inherited zircons of various, even of Archaean, ages. The bulk zircon of Kaarakkala, Viere-
mä, gives an age of 1.864±0.008 Ga. 

The Transscandinavian Igneous Belt (TIB), drawn to span the distance from southern Sweden to 
Lofoten, Norway, consists of late- to post-tectonic igneous rocks, including mafic rocks, with 
ages of 1.81-1.65 Ga. As intrusions of the same age group are known from Finnish Lapland, Sa-
vo, western and southern Finland, Norrbotten and northwestern Kola Peninsula, the TIB should 
be extended to embrace a much larger area, so that it becomes AIB, All-Scandinavian Igneous 
Belt. It is a significant magmatic event, with intrusions spread rather evenly all over the Baltic 
(Fennoscandian) Shield. In Australia magmatism of a similar age, 1.88-1.84 Ga is associated 
with a mafic underplating episode that spans all the continent. 

The most common rock-forming minerals of appinites are: andesine plagioclase, green horn-
blende and biotite, apatite is common or abundant; in addition there is generally quartz, clinopy-
roxene and sometimes orthopyroxene. Biotite typically occurs as oikocrysts. Potassium feldspar 
is seen, at most, as antiperthite inclusions in plagioclase, independent grains are rare. Less com-
mon, secondary and accessory minerals are carbonate, chlorite, epidote, zeolites, titanite, rutile, 
zircon and allanite. Typical ore minerals are magnetite and spinels of the magnetite-maghemite 
series, hemoilmenite, ilmenohematite and pyrite. Regularly there are small amounts of chalcopy-
rite and sphalerite, occasionally pentlandite, millerite, violarite and bornite. Pyrrhotite is com-
mon as inclusions in pyrite. In appinites with granulitic wall rocks typical mafic silicates are or-
thopyroxene and biotite, titaniitti is lacking, hornblende is scarce or lacking, and Ca-pyroxene is 
also scarce. 

Appinites generally contain fair amounts of modal quartz, but still show olivine in their CIPW 
norm, or are just saturated. Modal quartz was liberated when biotite and hornblende were formed 
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in reactions between pyroxenes and pore liquid. The biotite thus formed contains 27 - 35 % nor-
mative olivine, and even hornblende, 9 - 20 %. 

The REE(CN) patterns of the 1.795 Ga group appinites of Central Lapland are identical. This 
indicates that the magmas of all intrusions stem from a common huge magma reservoir at the 
crust/mantle boundary (staging area). This reservoir is revealed by the large positive Bouguer 
anomaly in the middle of the granitoid area, just around where all known intrusions of the ap-
pinite association are concentrated. In the area of the small Kemijärvi Bouguer anomaly two in-
trusions, Javarus and Särkikangas are known. There are differences between magmas from dif-
ferent staging areas. Compared with the Central Lapland appinites the 1.905 Ga intrusions of the 
Inari group have a higher La/Yb and the MREE area is slightly convex. 

Appinite magmas fractionated in keeping with the tholeiitic trend (the Fenner trend), with in-
crease of FeOtot and decrease of SiO2, MgO, Cr and Ni. The main part of the fractionation took 
place deep down in the dam reservoir, wherefrom evolved magmas, from different levels and 
with differing degrees of fractionation, were intruded into the upper crust. The geochemical cha-
racteristics of appinites were generated through selective contamination by rocks of the lower 
crust. The geochemistry differs from the “normal” tholeiitic features but not in the direction of 
alkali basalts. The behaviour of many incompatible elements is different from the accustomed. 
Fluorapatite, allanite and zircon were liquidus phases. Thus, F, Cl, P2O5, REE, Zr and Hf be-
haved partly as compatible components and their concentrations, in comparison with tholeiites, 
are high. The incompatibles were concentrated in the melt phase rich in K2O and H2O, the 
“ether”, which represented the contaminated main melt of the dam reservoir. It remained as in-
tercumulus melt between cumulus crystals and rose along with crystals when the appinite mag-
mas intruded higher up into the crust. Here, during the main stage of magma crystallization along 
the pyroxene-plagioclase cotectic surface, the concentrations of incompatible elements essen-
tially depended on the proportion of the pore melt, rather than the degree of fractionation. In fact, 
one of the most characteristic features of appinites is that against falling MgO the concentration 
levels of the incompatibles (K2O, P2O5, REE, Zr) remain unchanged. In the appinite series Zr 
begins to rise only when MgO falls below 3 %. The REE increase till the most Fe-rich melts but 
do not surpass that level even in syenites. 

The appinite magmas crystallizing at the final intrusion level in the crust had a high degree of 
oxidation so that magnetite crystallized as a liquidus phase throughout. Another indication of a 
high degree of oxidation is that pyrrhotite is preserved only as shielded relicts in pyrite. Oxida-
tion continued towards the end of crystallization effected by gaseous streaming. Barite occurs in 
primary cavities. Due to the high degree of oxidation of the magma Eu was (almost wholly) oxi-
dized to Eu3+, so that no Eu fractionation took place due to crystallization of plagioclase and, 
hence, no Eu anomalies, of either direction, resulted. 

In the frequency histograms of the appinite series´ rocks the most distinct maximum is between 
50 - 53 %, another smaller one between 59 - 63 % is due to syenites. Actually, however, at the 
present crustal section syenites are volumetrically dominant, on account of the large syenite in-
trusions. Evidently appinites contain much contaminant material derived from the salic crust but 
the basalt-like SiO2 level of mafic appinites clearly shows that it was by no means a case of 
wholesale incorporation of acid material. 

Appinites in most intrusions represent cotectic crystallization of plagioclase and pyroxene(s), 
together with magnetite, fluorapatite, zircon and allanite. Hornblende is always a reaction prod-
uct, as well as the oikocrystic biotite. At Tainio the SiO2 in orthopyroxene cumulates rises up to 
57 % while in iron-rich appinites it declines down to 45 % (at Aalisjärvi even below 40 %). For 
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basalts in general, and for the appinite series in particular, the Harker-type diagrams are totally 
inappropriate for the portrayal of magma evolution. Because of their high Na the appinites in the 
TAS diagram plot into the field of alkali olivine basalts, in the K2O-SiO2 diagram they plot into 
the fields of calc-alkaline basalts. However, the real path of fractionation is oriented counter to 
the prefigured trend of SiO2 enrichment (the Bowen trend). In KFM diagrams the compositions 
trace out a tholeiitic path towards the F corner (FeOtot up to ca. 15 %) which then turns sharply 
towards syenites, along the FK side. In the most primitive rocks Cr and Ni are high (at Särkikan-
gas Cr 1100 ppm, Ni 150 ppm). Far advanced fractionation (e.g., Lehmikari, Javarus) is shown 
by low Cr and Ni:n (< 10 ppm) and very low Ni/Co ratios (0.3). TiO2 and V also behaved like in 
tholeiitic fractional evolution. 

Compared with tholeiites appinites are particularly rich in chlorine. While the Cl in MOR basalts 
is 20 - 40 ppm, the Cl concentrations in mafic appinites typically are 600 - 1200 ppm. In some 
intrusions (e.g., Tainio, Aalisjärvi, Kaarakkala, Saunasuo and Palomäki) the Cl is particularly 
high (≤ 2500 ppm). The 1.905 Ga group intrusions in Inari are slightly poorer in Cl (generally 
300 - 400 ppm) than average appinites. In the syenites of the appinite series Cl is always < 1000 
ppm, in post-tectonic granites < 500 ppm. The concentration of fluorine is generally even higher 
than that of Cl. Fluorine is mainly contained in apatite. In some Cl-rich appinites chlorapatite 
crystallized together and in equilibrium with fluorapatite. 

The concentration of sulphur in appinites, typically 2000 - 4000 ppm, is much higher than in un-
fractionated tholeiitic magmas. At moderately low oxygen pressures the S concentration is many 
times higher than the concentration needed for the saturation of the Fe-Ni-Cu sulphide liquid. 
The highest S concentrations, av. 3055 ppm, are found in the 1.905 Ga intrusions in Inari. With 
increasing oxygen pressure towards the end of magmatic crystallization part of the sulphur dis-
solved in liquid as sulphite or sulphate, part entered into the gas phase. 

The Zr concentrations of appinites are high, commonly more than ten times the concentrations in 
tholeiites. In mafic appinites the concentration of Zr does not depend on the MgO concentration, 
e.g., at Särkikangas the high-Mg appinites (MgO 7 - 7.7 %) contain up to 380 ppm Zr. Only with 
passing over to syenites (MgO < 3 %) Zr begins to increase strongly, up to 2200 ppm and more. 

Appinites are enriched in LREE. The highest in REEtot are the appinites of the Vanttauskoski 
complex (ΣREE 1100 - 1200 ppm) and the metasomatically altered appinite of the Kultamaa mi-
xed dyke (ΣREE 1430 - 1505 ppm). REE(CN) values descend towards the HREE end. Common 
to all appinites is the missing or, at most, a small negative Eu anomaly. Only in Peuravaara ande-
sine anorthosite does a weak positive Eu anomaly occur. Differences in REE concentrations and 
their mutual ratios between appinite provinces probably stem from compositional differences in 
the lower crust that provided contaminants to the dam magma. The convexity of the MREE 
range in the 1.905 Ga group intrusions of Inari reflects their high apatite content. The REE(CN) 
patterns of the Kaarakkala intrusion resemble the patterns of the Inari appinites. Compared with 
the Finnish appinites the appinites of Appin, Scotland, have lower total REE concentrations and 
a lower La/Yb(CN). In mafic appinites the REE increase moderately during fractional evolution 
and attain highest concentrations in the most Fe-rich appinites (Lehmikari, Javarus). These rank 
with the REE concentrations of the syenites of the appinite suite. Also the shapes of the 
REE(CN) patterns of syenites conform with the patterns of the mafic appinites. The negative Eu 
anomaly in syenites is deeper than in appinites; the syenites of the Pirtinvaara complex have a 
small positive Eu anomaly. The LREE content of the appinites was almost totally acquired from 
a salic, largely Archaean crust. The εNd(T) values of the Central Lapland appinites are from -4.8 to 
-6.1, the εNd(T) values of the post-tectonic granites from the same area are from -5 to -8. In the 
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Kola Peninsula in corresponding groups the values are from -6.6 to -8.5 and from -7.1 to -11.8, 
respectively. 

Two geochemical types of granites, a Th-REE-rich and a Th-REE-poor, can be distinguished 
among the post-tectonic granites of the area. The Th-REE-rich granites are relatively enriched in 
LREE and their La/Sm(CN) and La/Yb(CN) are distinctly higher than in appinites. At high  
REEtot values there is a deep negative Eu anomaly, which with decreasing REEtot fills in and 
turns into a positive Eu anomaly. These ”Eu-positive” granites are always of the Th-REE-poor 
type and their Ca and Sr concentrations are much higher that in the Th-REE-rich granites. 
Judged from published information such granites are very uncommon, still they are known from 
Central Lapland and Pudasjärvi. Certainly they are more common than presumed. 

Appinites are rich in Ba. The mafic appinites (SiO2 < 57 %) of Central Lapland typically contain 
800 - 1600 ppm Ba. Still more Ba-rich are the Inari appinites (1000 - 4000 ppm Ba). The most 
Ba-rich are the appinites of the Vanttauskoski complex (6400 - 7400 ppm Ba) and the me-
tasomatically altered appinites of the Kultamaa mixed dyke (6700 - 9900 ppm Ba). The syenites 
of the series also are high in Ba, typically 1200 - 2600 ppm, but in the Uusijänkkä syenite of the 
Pirtinvaara complex the average Ba is 4590 ppm. The post-tectonic granites in these areas are 
likewise rich in Ba, with Ba generally 800 - 2200 ppm. Still higher values of Ba, 1000 - 4200 
ppm, are typical to the granites associated with the Inari appinite intrusions. There is a positive 
correlation between Ba and K2O. 

The rocks of the appinite series are high in Sr, the mafic appinites of Central Lapland typically 
hold 600 - 1000 ppm Sr, the Inari appinites 1600 - 3000 ppm Sr. Still higher Sr values occur in 
Vanttauskoski, 3800 - 4900 ppm. The metasomatically altered appinite of Kultamaa has 1800 - 
2750 ppm Sr. Syenites have Sr concentrations similar to those of appinites (av. ca 520 ppm). The 
average Sr in the Uusijänkkä syenite is 674 ppm, the syenites of the Vanttauskoski complex con-
tain 670 - 990 ppm Sr. 

As regards the Nb concentrations, there are low-Nb (5 - 10 ppm) primitive appinites and higher-
Nb (16 - 32 ppm) evolved appinites. The syenites have a range of Nb values (5 - 33 ppm). 

For basic igneous rocks appinites have relatively high Th and U. Typically Th is 1.4 - 6.3 ppm, 
U 0.5 - 1.9 ppm. Higher concentrations occur in Aalisjärvi (Th 3.1 - 11.2 ppm, U 0.57 - 2.7 ppm) 
and particularly in Vanttauskoski (Th 34 - 42 ppm, U 7.3 - 8.4 ppm). Th and U concentrations 
and Th/U ratios in syenites are of the same order as in appinites (Th 1.3 - 13 ppm, U 0.5 - 2.2 
ppm). 

In the Th-REE-rich granites Th is high, 16 - 571 ppm (av. 78 ppm), while U is low, av. 1.58 
ppm, and Th/U high, 31.5. In the Th-REE-poor granites Th is very low, av. 4.36 ppm, concentra-
tion of U is 0.69 ppm and Th/U low, 6.3. 

The level of Mo in appinites is somewhat elevated (quite often 2 - 5 ppm). Elevated Ag values (1 
- 3 ppm) occur in many intrusions. At Vanttauskoski two appinite samples assayed 9 ppm Ag. 

The geochemistry and isotope geochemistry of appinites attest to contaminants achieved from an 
older crust. However, bulk contamination of mafic magmas by salic material can not explain the 
basic rock compositions and the high F-Cl concentrations of appinites. 

Appinites are late- to post-tectonic rocks. The formation of appinitic magmas began when the 
ascent of basaltic magma was stalled between the mantle and the overlying lighter, hot and still 
plastic crust (basaltic underplating). This was the dam reservoir of appinite magmas, which even-
tually expanded into huge dimensions, and began to crystallize and fractionate. Simultaneously 
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with the crystallization of the dam reservoir (and due to the latent heat of crystallization liberated 
thereof) more salic melt was forming above it, in addition to pre-existing granitic pore melt and 
melt pockets. The dam reservoir achieved its appinitic characteristics due to selective diffusion 
of components between the mafic magma and the wall rocks, that is, selective contamination of 
magma. Selective diffusion takes place similarly between the mafic magma and an immiscible 
(say, for kinetic reasons) salic melt or salic wall rock. In situations like these K2O, Rb, P2O5, Zr, 
Hf, REE, Cl and F diffuse from acid to basic magma, while Na2O diffuses into the acid rock or 
magma. The high Cl and F concentrations that are characteristic of appinites the mafic magma 
acquired from the lower crust, where halogens had been enriched in restitic hornblende and mica 
during progressive metamorphic devolatilization. 

An anatectic melt layer corresponding to the granophyres of the layered intrusions was formed in 
the roof of the dam reservoir. First its composition was about that of the granitic eutectic mini-
mum melt. This melt tended to overheat due to the crystallizing basaltic magma below, which 
resulted in the shifting of the composition of the salic melt to correspond with higher liquidus 
temperatures, projected onto the system Q-Ab-Or towards the Ab-Or tie line. As a result, the 
melt was “syenitized”. Syenitization took place, first, through dissolution of aluminous restite 
phases, so that the Al2O3 concentration of the melt increased. Secondly, the SiO2 concentration 
of the salic melt decreased (away from the Q apex) as the mixing of the mafic melt and the buo-
yant salic melt led to marked crystallization of a Ca-poor pyroxene and its accumulation down 
from the mafic magma (so called pyroxene control). 

The magmas issued up from the dam reservoir, beginning from the top and then, in due order, 
from deeper parts. The order of discharge was “antidromic” in character. The first to intrude up-
wards were, naturally, large masses of syenites (Pirtinvaara, Sammalvaara). In long mixed dykes 
(Kierinki, Lampsijärvi, Kultamaa) syenitic and appinitic magmas were drawn simultaneously 
from different levels of the dam reservoir. Trailing the syenite magmas were strongly evolved 
FeO-rich appinitic magmas, which drained the uppermost mafic part of the layered dam reser-
voir. These appinites sometimes intrude the earlier syenites (Lehmikari). At Tainio and Iso Paa-
volampi the first magmas to emerge from the dam reservoir were evolved FeO-rich magmas but 
these were succeeded, like in suction, by primitive magmas (troctolites and pyroxenites).  

Late-tectonic porphyritic granites of Central Lapland (e.g., Molkoköngäs, Aalisjärvi) were older 
than appinites. Post-tectonic granites are of the same age or younger than the appinites. There is 
no geochemical succession from appinites to post-tectonic granites, nor are the latter petrological 
derivatives of appinitic magmas. The geochemistry of granites can be explained by two-stage 
crustal melting. The Th-REE-rich granites represent H2O-rich low-temperature melt from gra-
nodioritic – tonalitic crust, where Th and REE were enriched due to decomposition of accessory 
allanite and monazite (high LREE/HREE). The restite was depleted of REE, but there remained 
plagioclase enriched in Ca-Sr and also in Eu. In the second, high-temperature dry melting this 
restite yielded dry-eutectic minimum melts and granites that were markedly enriched in Ca, Sr 
and Eu and depleted in Th and REE. Further in line with this two-stage melting model the sec-
ond-stage granites have a much higher (about twice) MgO/FeO than the first-stage granites. Apa-
tite and zircon were enriched in the restite of the first melting stage. As these minerals have a 
much lower Th/U than allanite and monazite, the U/Th, perhaps unexpectedly, is much higher 
than in the granites of the first melting stage.  

Most of the appinite intrusions of Central Lapland are concentrated in the area of the maximum 
of the regional gravity anomaly (20-25 mGal) and its surroundings, between Tainio and Äijä-
vaara. 
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In the Tainio group of intrusions mafic rocks and andesine anorthosites occur at Peuravaara. 
West of Tainio is the Ruopaspalo mixed dyke. It is 8 km long and concave westwards. Tainio 
appinite complex is roundish, 3 km in diameter, and is known only in diamond drill holes. The 
rock of the margin is a magnetic microappinite high in FeO-Ti-P. The interior consists of primi-
tive melanorites rich in orthopyroxene, and of troctolitic cumulates. Among the melanorites of 
the interior 11 m of sulphide-rich rocks were intersected, with best grades of 0.126 - 0.137 % Ni 
and 0.29 - 0.32 % Cu/2, and slightly elevated Pb, Zn and Mo values. The highest PGE+Au was 
233 ppb, Pt/Pd varies from 0.78 to 1.28. Sulphides are pyrite (with inclusions of pyrrhotite), 
chalcopyrite, pentlandite, millerite, violarite, mackinawite, sphalerite and molybdenite. Meren-
skyite, PdTe2, and hessite, Ag2Te, in contact of millerite were found in two polished thin sec-
tions. In the northeastern part of the intrusion a drill hole (R0407) intersected a trondhjemite-
granite dyke with 571 ppm Th, 90.7 ppm U, 240 ppm Ce and 878 ppm Zr/9 cm. Lower down in 
this hole was two intersections of a peculiar trondhjemite pegmatite, containing big euhedral 
crystals of biotite, and also coarse crystals of, a.o., titanite, allanite, zircon and fluorapatite. The 
contacts of the pegmatite against appinite are sharp but the pegmatite is not intersecting but is 
embedded in appinite as huge drop-like inclusions. Zircons from two appinite samples from Tai-
nio were dated, giving U-Pb ages of 1.792 ± 0.002 Ga and 1.796 ± 0.006 Ga. 

Iso Paavolampi is a circular intrusion, 1.5 km in diameter. It is cut by acid dykes, abundant in 
marginal parts. The drilled southern part of the intrusion consists of appinite gabbros. Among 
inclusions microappinites are most common, orthopyroxene cumulates are rarer. Andesine anor-
thosites are layers (?), or sharp-edged inclusions. Unevenly distributed primary cavities are 
common. The rocks are rather rich in Ni-Cr but slightly more evolved than the rocks of Tainio. 
Their compositions fall on the point of turn to the strong iron enrichment loop. On the other hand 
the microappinites here are richer in MgO than in Tainio. 

The Aalisjärvi appinite intruded into the porphyritic granites. The part discernible on magnetic 
maps is 2 km long and 200-400 m wide. This may be a dyke-like intrusion plunging west to 
northwest. The main rock types are appinite gabbros, andesine anorthosite and microappinite. 
Texturally and compositionally the rocks are heterogeneous. In appinite plagioclase often occurs 
as big, phenocryst-like primocrysts. Andesine anorthosites and microappinites occur as inclu-
sions. Besides, a fine-grained lamprophyre-like rock was intersected in a drill hole. As compared 
with the other intrusions the Aalisjärvi appinites have distinctly higher concentrations of Zr, Cl, 
Ba, LREE and Th, typical to evolved magmas; however, fair concentrations of Cr and Ni indi-
cate a primitive character. In the southern part of the intrusion drill holes intersected a 15 m-thick 
layer (?) with very high amounts of Fe-Ti oxides (magnetite, hematite, ilmenite) and higher that 
normal amounts of fluorapatite (2.2 - 3.6 %), sulphides (S 4090 - 8080 ppm) and chlorine (1080 
- 1890 ppm). Much higher than normal concentrations have FeOtot (23.2 - 24.4 %), TiO2 (4.03 - 
4.42 %), V (≤ 800 ppm), Cr (≤ 800 ppm), Co (≤ 80 ppm), Ni (≤ 368 ppm), Cu (≤ 664 ppm), Zn 
(≤ 285 ppm) and Mo (3 - 5 ppm). PGE+Au are slightly anomalous (6.7 - 29.7 ppb). The Ni of the 
”sulphide phase” is 1.6 - 1.9 %. Sulphide minerals encountered are pyrite, pyrrhotite, pentlandite, 
chalcopyrite, talnakhite (?), millerite, violarite and sphalerite. Near the northern end of the intru-
sion the rock of this type contains also molybdenite and galena, this rock is also high in Ni (≤ 
1140 ppm), Cu (≤2680 ppm) and PGE+Au (0.16 ppm). The pegmatite veins that cut appinites 
contain red fluorescent scapolite and in places high amounts of coarse zircon (with Zr 0.74 %, 
Nb 134 ppm). 

On the magnetic map the Vaittaus intrusion appears as an eddy-like figure, 1.5 km in diameter, 
where granites occur between more strongly magnetic wings. In the more fresh parts of the ap-
pinite the main minerals are plagioclase, oikocrystic biotite, orthopyroxene and augite, in addi-
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tion there are some quartz, and green hornblende from augite. In places the magma had entrained 
trondhjemitic material from deeper crust, and then there is much antiperthite in plagioclase and 
even interstitial microcline. The appinites have a rather high content of SiO2 (51.5 - 54.7 %) but 
this is not due to any amount of granitoid contaminant but, as in Tainio, due to high amounts of 
orthopyroxene and to the variable proportion of orthopyroxene to biotite. This is shown by the 
positive correlation between SiO2 and MgO and negative correlation of SiO2 and K2O. The 
amount of salic contaminant is reflected in the concentrations of Ni and S and in the variation of 
the Ni/Co ratio. Ag and Mo are slightly elevated in Vaittaus rocks. 

The Lehmikari intrusion, 1.4 by 1.7 km in size, intruded into the Pirtinvaara syenite-granite 
complex. The locality is known by the occurrence of apatite discovered in the early 1940s. The 
main rock type, magnetite-rich biotite-augite appinite, contains inclusions of plagioclase-phyric 
biotite-augite microappinite. The magma of the intrusion was far evolved, rich in Fe-Ti-P. There 
are very low MgO (3.90 %), Cr (≤ 1 - 2 ppm), Ni (≤ 16 ppm) and Ni/Co (0.34 - 0.55). Concen-
trations of LREE are among the highest in the appinite series (Ce 214 ppm). 

The Jääskö appinite intrusion, located southeast of the Pirtinvaara syenite-granite complex, ap-
pears as an ovoid, 1.6 km-long magnetic anomaly. The rocks are identical with the appinites of 
Lehmikari. The main mineral is lath-shaped, subhedral plagioclase. On the Ounasjoki riverbank 
microappinite inclusions are seen in coarse appinite in local boulders. In one sulphide-bearing 
microappinite elevated Au (271 ppb) and As (10.9 ppm) were assayed. The zircon of the Jääskö 
appinite gives a U-Pb age (by NORDSIM) of 1.796±0.003 Ga. 

The Pirtinvaara syenite-granite complex is an ovoid feature, 10 by 17 km, on the magnetic map. 
The appinite of Lehmikari was intruded into the northern part of the complex, and microappinite 
dykes cut syenites in the southern part. Information from drill holes suggests that the granites 
seen in outcrops are gently-dipping dykes. Syenites mineralogically and compositionally similar 
to these are common as glacial boulders in the lake district of Pello. The main minerals of the 
syenites are subhedral plagioclase, microcline-perthite, dark-green hornblende, biotite and 
quartz, with occasional relicts of augite.  Typical accessories are titanite, fluorapatite and zircon. 
Zircon occurs as coarse crystals visible even with the naked eye. (≤ 1 mm). In the system Q-Ab-
Or the syenites plot near the Ab-Or base, e.g., in the Uusijänkkä syenite there is only 2.1 % 
CIPW-normative quartz. Like the other rocks of the appinite association the syenites are Na-
dominant. The concentrations of Ba and Zr (Ba 2436 - 5538 ppm, Zr 507 - 2225 ppm) are re-
markably high. The zircon of the syenite from the Uusijänkkä locality gave a U-Pb age of 
1.796±0.002 Ga. 

Kultamaa is a mixed dyke complex composed of appinites and granosyenites (quartz syenites). It 
is visible as a 5 km-long magnetic figure striking north-northeast. The width of the complex is 
0.8-1 km in the south, towards north it parts into two branches and narrows down to 0.4 km. The 
magnetic feature continues towards north to the supposed appinite intrusion of Koukkulanaapa 
and further 10 km due north to the Vaittaus intrusion. In outcrops in the northern part there are 
appinites veined by granite, in the south the rocks in drill holes were mainly granosyenites. 
Among the appinites some are rather salic but relatively little evolved (Cr 212 ppm, Ni 54 ppm), 
others are more mafic but more evolved (Cr 70 ppm, Ni 45 ppm). Then there are quite primitive 
appinites (MgO 7.5 - 9.1 %, Cr 230 - 360 ppm, Ni 240 - 350 ppm). These are mostly me-
tasomatically strongly altered, with high K2O/Na2O (K2O 6.14 - 7.00 %, Na2O 0.52 - 0.92 %), 
high P2O5 (≤ 3.42 %), Zr (≤ 1.24 %), Rb (≤ 341 ppm), Ba (≤ 9859 ppm), Sr (≤ 2750 ppm), LREE 
(Ce ≤ 711 ppm), Nb (≤ 83 ppm), Th (≤ 84.5 ppm), U (≤ 8.77 ppm), Pb (≤ 77 ppm) and Be (≤ 8.3 
ppm). Both metasomatically altered and unaffected appinites have high concentrations of Li (≤ 
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70 ppm). The granosyenites are hornblende-bearing and typically contain coarse crystals of fluo-
rapatite, titanite and zircon. 

The Lampsijärvi dyke has a northern strike and is 14 km long. It consists mainly of more fine-
grained plagioclase-phyric and medium-to-coarse-grained quartz syenites. They contain inclu-
sions of appinites, sometimes gneiss xenoliths. The zircon crystals sometimes have metamict co-
res. Marialite-rich scapolite occurs as apparently magmatic oikocrysts. The quartz syenites are 
homogeneous (e.g., SiO2 58.1 - 61.9 %, FeOtot 6.8 - 8.2 %), alkali-rich (ΣNa2O+K2O 7.3 - 7.5 %) 
and Na-dominant. It has high P2O5 (0.7 - 1 %), Zr (≤ 563 ppm), Ba (≤ 1491) and LREE (Ce ≤ 
239 ppm). For a rock this salic the Cl concentrations (660 - 900 ppm) are high; this suggests to 
high amounts of magmatic scapolite. The sulphur concentrations (1430 - 2360 ppm) are also 
high, about the same as in appinites. 

The appinite targets of Palo-Karhurova belong to the ach-like Lankojärvi appinite complex, east 
of Lampsijärvi. The appinites are strongly evolved (Cr 6 - 34 ppm, Ni 8 - 28 ppm, Ni/Co 0.28 - 
1.17, Zr ≤ 404 ppm) and in places contaminated (SiO2 ≤ 58.7 %, K2O ≤ 3.02 %). 

Äijävaara is a multiphase intrusion complex. Its area, estimated from the magnetic map, is 2 by 3 
km. Part of the appinites are nonmagnetic, but the low-altitude aerogeophysical EM data and 
drill core study also show that due to remanent magnetization part of the magnetite-rich rocks do 
not stand out well. The remanence obviously resides in tiny specks of hematite densely exsolved 
from ilmenite. Plagioclase-phyric appinites rich in magnetite and ilmenite occur in drill holes, 
local boulders and outcrops. Deuteric alterations are exceptionally rare. The rocks are strongly 
Na-dominant and their concentrations of Zr and Cl are low for appinites. In some odd types there 
are very high FeOtot (16 %), TiO2 (2.81 %), V (541 ppm) and S (3116 ppm) and very low Cr (2 
ppm), Ni (12 ppm) and Ni/Co (0.24), all typical of evolved magmas, whereas they have high 
MgO (5.42 %) and low Na2O, K2O, Cl, Ba, P2O5, Zr and LREE, features characteristic of primi-
tive magmas. Pyrrhotite occurs in silicates as bead-like inclusions which indicate that the oxygen 
pressure was not so high as usually. Evidently it is for this same reason that the rocks have no 
negative Eu anomalies and the plagioclase-phyric rocks even have a slight positive Eu anomaly.  

Särkikangas is a large intrusion which is divided by a wedge of granite into two parts. The east-
ern part, with an ach-like magnetic pattern, has an area of 1 - 1.5 by 5 km, the western part is 3 
by 4 km. The only hole drilled into the area intersected appinite. The main minerals are plagio-
clase, light-green hornblende, oikocrystic biotite and coarse interstitial quartz; augite and or-
thopyroxene are found as relicts. Accessory zircon occurs as big skeletal crystals. This appinite 
is one of the most primitive in our material from Lapland (MgO 6.90 - 7.86 %, Cr 1005 - 1321 
ppm, Ni 123 - 184 ppm) but SiO2 is still 51.8 - 53.0 %, K2O 2.1 % and P2O5 0.85 %. Particularly 
high are Zr (203 - 378 ppm), LREE (Ce av. 127 ppm), Th (4.33 - 5.03 ppm) and U (1.09 - 1.65 
ppm). 

The Javarus pipe west of Särkikangas has an area of 300 by 450 m. The rocks are plagioclase-
phyric, coarse and very strongly fractionated appinites. Besides of the low SiO2 (48.7 - 50.3 %) 
and MgO (3.93 - 4.25 %) there are high FeOtot (12.6 - 12.8 %), TiO2 (2.83 - 2.96 %), P2O5 (2.49 
- 2.81 %), V (278 - 358 ppm), Zr (≤ 323 ppm), LREE (Ce ≤ 248 ppm), Y (≤ 51.3 ppm), Th (≤ 
5.83 ppm) and U (≤ 1.87 ppm). Concentrations of Cr and Ni are low (Cr ≤ 9 ppm, Ni ≤ 24 ppm), 
and Ni/Co is also low (≤ 0.65). The appinites are cut by Th-REE-poor granites (Th 1.3 ppm, Ce 
16.9 ppm, Zr 10.4 ppm). 

Vanttauskoski is a large (5 by 10 km) ovoid appinite-syenite-granite complex. On the regional 
gravity map the complex is located in the eastern end of the positive Bouguer anomaly ridge that 
stretches eastwards from Rovaniemi. Appinites of this complex are petrographically and geo-
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chemically different from other appinites. They are mafic, medium-grained rocks. Besides pla-
gioclase there is much orthoclase (CIPW-normative orthoclase makes 38-46 % from the sum of 
feldspars) and varying amounts of quartz. Evidently there is a lot of celsian component in pla-
gioclase and the potassium feldspar contains, in addition to hyalophane, possibly exsolved banal-
site. The mafic minerals are green hornblende and biotite. The amount of prismatic apatite is 2.9 
- 4.0 %. Accessory minerals are zircon and partly metamictized allanite. An undetermined russet 
metamict phase occurs in association with titanite. Apart from these there are other decomposed 
U-Th-enriched phases. The Vanttauskoski appinites are rich in potassium (K2O av. 4.7 %). They 
are K-dominant, as regards the atomic Na/K ratio, however, they are just Na-dominant. They ha-
ve exceptionally high Ba (av. 6150 ppm), Sr (av. 3564 ppm), ΣBa+Sr (0.69 - 1.18 %), Rb (≤ 145 
ppm), Li (≤ 61.5 ppm), REE (ΣREE av. 969 ppm), Th (≤ 57.2 ppm) and U (≤ 9.6 ppm). Zr (av. 
206 ppm) and Cl (av. 229 ppm) are rather low for appinites and the Zr/REE ratio (0.21) is very 
low. Appinites grade over into syenites, whereat SiO2 increases and Ba and particularly Sr de-
crease. Syenites are salic quartz syenites but, unlike other syenites of the appinite series, are light 
grey in colour. As compared with the appinites of the complex the syenites have about the same 
K2O and only a slightly higher Na2O. The REE are somewhat lower (ΣREE 509 ppm) and the 
negative Eu anomaly is deeper than in appinites. In an outcrop a metamict mineral resembling 
allanite is visible with the naked eye. In appinites and in some syenite samples anomalous values 
of Ag (≤ 9.2 ppm) and sometimes As (≤ 18 ppm) were assayed. 

Several appinite intrusions are known from the western part of the Central Lapland granitoid 
complex. These intrusions (Kelloniemi, Jauhokangas complex, Pieruvuoma, Mettisvuoma, Taka-
Riikovaara) have been treated only briefly in the report. Other occurrences of appinites are the 
large Pello appinite complex and the Äkäsjärvi complex. East of Äkäsjärvi are the Kulkujärvi 
intrusion and the “onion-zoned” Majavaoja complex, both suspected appinites. Other study tar-
gets in Central Lapland are the Kursu dyke, the magnetic and gravity anomaly of Viiksjärvi and 
the magnetic anomaly the Rovaniemi airport. 

The Kierinki system of mixed dykes is located north of the regional positive gravity anomaly. 
The system runs with an easterly strike for about 60 km. The dyke system is branching in places 
and as a whole it is slightly concave southwards. The dykes consist of appinites and quartz syeni-
tes. They cut straight through banding of the magnetic map, which clearly indicates that there has 
been no regional deformation after the intrusion of the dyke system. Zircon that crystallized from 
appinite magma gives a U-Pb age of 1.785±0.02 Ga. Apart from it, there is older Archaean xe-
nocrystic zircon that was dated by SIMS at 2.717±0.049 Ga. 

Many magnetic anomalies in Inari have proved to be appinite intrusions (Pielpajärvi, Suhuvaara, 
Palloaivi) or are suspected as such on good grounds (Kurtukeästsohka). 

Pielpajärvi is a roundish intrusion about 3 km in diameter. The appinites are massive and unde-
formed. In outcrops salic stripes are seen. The main minerals are plagioclase, red-brown biotite 
and anhedral orthopyroxene, some quartz and potassium feldspar occur in interstices. Occasion-
ally anhedral augite is seen rimming orthopyroxene, but hornblende is totally lacking. Abundant 
fluorapatite (3.4 - 3.9 %) occurs as rounded, prismatic crystals, zircon also occurs as coarse crys-
tals. The ore minerals are magnetite, hemoilmenite and pyrite. The rock represents a moderately 
evolved magma (Ni/Co 1.1 - 1.25). SiO2 is rather low (48 - 50 %), as well as MgO (4.9 - 5.15 
%). The amount of apatite is rather high (3.4 - 3.9 %). In common with other appinites of Inari 
there are high concentrations of Ba (1576 - 2139 ppm), Sr (1622 - 1643 ppm), Zr (238 - 292 
ppm) and LREE (Ce 189 - 242 ppm). Several zircon fractions has been separated and dated; 
some of the zircons are inherited, even Archaean in age. A fraction of transparent zircons gives a 
very concordant age of 1.905 Ga. This same age was obtained from the Suhuvaara dyke, it is 
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also the SIMS age of the homogeneous zircon from the Kaarle Kustaa quartz norite dyke, 
1.906±0.004 Ga. 

The Suhuvaara appinite dyke is located northwest of Pielpajärvi. The dyke is 4.7 km long and 
80-100 m wide in the main part, 200-250 m in the southern part. The dyke cuts perpendicularly 
and sharply through the granulites. There is a fine-grained microappinitic chilled margin about 5 
m thick. Near the margins and in the interior there are inclusions of microappinites and medium-
grained appinites, peeled off from the border part of the dyke. Where the dyke is broadest the 
main middle part consists of Mg-rich appinite. These parts have been intruded by granite pegma-
tites. In microappinites the grain size increases from the contact (≤ 1 mm) inwards (≤ 2 mm). 
Near the margins there are bigger (Ø 1 cm), phenocryst-like plagioclase and its glomerophyric 
clusters. Other primary main minerals are biotite and orthopyroxene; the latter has been altered 
to a variable degree to talc. Fluorapatite is abundant, as subhedral grains. Near the contact there 
are relicts of augite, surrounded by poikilitic, light-green hornblende. There are always small 
amounts of interstitial quartz. Accessory minerals are zircon and allanite, ore minerals are mag-
netite, ilmenite, hemoilmenite, rutile, pyrite and chalcopyrite. The original magmatic textures are 
mostly granulated. The Mg-rich appinite of the middle part is likewise granulated, but originally 
it was very coarse-grained (3-10 mm); the size of the original biotite oikocrysts has been up to 3 
cm. Other primary minerals are plagioclase and orthopyroxene, in addition in interstices there are 
some quartz, occasionally potassium feldspar and primary carbonate. Augite and its reaction 
product poikilitic hornblende occur in very small amounts. This rock is rich in apatite, the aver-
age amount of apatite calculated from XRF and ICP analyses is 7.0 - 7.65 %. Accessory mona-
zite occurs, ore minerals (magnetite, pyrite, chalcopyrite) occur in small amounts. The rocks con-
tain 5 % of CIPW-normative olivine (in spite of containing modal quartz), 28 % orthopyroxene, 
44 % plagioclase and 10 % orthoclase. Although modal augite is common there is no normative 
Ca-Mg-Fe pyroxene. 

The microappinite magma was rather far evolved. The rock composition in the chilled margin 
become more primitive inwards, e.g., TiO2 decreases (from 1.77 % to 1.16 %), Cr increases 
(from 8 ppm to 21 ppm), Ni increases (from 13 ppm to 30 ppm). The mean composition of the 
chilled margin contains, e.g., SiO2 44.63 %, MgO 6.55 %, TiO2 1.44 %, Al2O3 19.65 %, Na2O 
2.22 %, K2O 2.55 %, Ce 250 ppm, Zr 51.8 ppm. The average Mg-rich appinite has SiO2 44.66 
%, MgO 10.09 %, TiO2 0.80 %, Al2O316.14 %, Na2O 1.47 %, K2O 1.87 %, Ce 237 ppm, Zr 88.3 
ppm. The medium-grained appinites of the southwestern part of the dyke geochemically resem-
ble the appinites of the marginal zone, but are slightly more primitive (higher Cr, Ni and Ni/Co). 
Among these medium-grained appinites but also in the Mg-rich appinites there are ultramafic, up 
to 4 cm-long discoid xenoliths, consisting of orthopyroxenites or their altered varieties, talc 
rocks. The orthopyroxenites contain small amounts of biotite, interstitial augite and plagioclase 
and accessory apatite and zircon. In talc-altered lenses there are skeletal hemoilmenite, big apa-
tite crystals, primary magnetite, rutile and green spinel. These xenoliths/disks represent an older 
and much more primitive (kentallenitic) intrusion phase, a possible source of kentallenites found 
as glacial boulders. There are also salic lenses and small clusters containing potassium feldspar, 
orthopyroxene and garnet; evidently these are xenoliths from granulites and granites.  

The REE(CN) patterns of Suhuvaara and Pielpajärvi are identical. The U-Pb age of zircon from 
the Suhuvaara dyke is 1.904±0.006 Ga. 

Numerous glacial boulders of mafic and ultramafic rocks, of types not intersected in drill holes, 
were found from above the dyke. The types include a hornblende-olivine pyroxenite rich in Mg-
Cr-Ni and various melanorites and kentallenites rich in orthopyroxene and biotite. Because of 
abundant Mg-rich orthopyroxene the rocks are comparatively rich in SiO2 (48.1 - 53.4 %) and, at 
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the same time, rich in MgO (14.1 - 23.7 %). No magnetite occurs in kentallenites, and the sul-
phide paragenesis, pyrrhotite-free, is rich in Ni (millerite, violarite, Ni-rich pentlandite, chal-
copyrite). The rocks have elevated concentrations of Ni (≤ 0.224 %) and slightly anomalous Pd 
(≤ 22 ppb). 

The Palloaivi appinite intrusion is located 25 km west of Pielpajärvi. It has a length of 13 km, the 
width varies from 2.5 to 3.5 km. The rocks are mainly biotite-pyroxene appinites, whose main 
minerals are plagioclase, biotite, augite and orthopyroxene, with variable amounts of quartz, or-
thoclase and generally abundant apatite (2.4 - 5.2 %). Primary greenish-brown hornblende is 
seen occasionally, in hornblende appinites it occurs as a main mineral. Accessories are prismatic-
euhedral or skeletal zircon, allanite and monazite, ore minerals are ilmenomagnetite, magnetite, 
hemoilmenite, pyrite and rare pyrrhotite. Appinites grade over to leucogabbros and syenites. 
Geochemically the rocks are quite similar to those of Pielpajärvi and Suhuvaara, e.g., there is up 
to 5.2 % of apatite, Ce up to 538 ppm and Zr up to 447 ppm. 

The Aaltokangas kentallenite pipe is located 5.5 km south-southeast of the Ii church. The size of 
the pipe is 250 by 350 m. The pipe is surrounded by a zone of (meta-)hornfelses, after pelites and 
graywackes. Al-rich hornblendites and melagabbros occur in the outer parts of the pipe while 
metadunites and metaperidotites occupy the core. Typical to all the rocks is the occurrence of 
magmatic brown hornblende. Intersecting dykes and veins are appinites, lamprophyres and albi-
tophyres. The original cumulus minerals of the pipe were olivine, pyroxenes, hornblende and 
apatite (crystals up to 2 mm), intercumulus minerals were hornblende and biotite-phlogopite. 
The rock contains acicular (“appinitic”) primary hornblende. The ore minerals of hornblendites 
are magnetite and abundant pyrite, others are pyrrhotite, pentlandite, millerite, chalcopyrite, 
sphalerite and cobaltite. Commonly seen in the carbonate network veins are brown stilpnomelane 
and green ferrostilpnomelane. Elevated concentrations of As, B and Mo occur in dunites. In view 
of, a.o., high TiO2 (0.85 %) and Fe/Mg, low Cr-Ni values and low Ni/Co (≤ 1.08) the dunite rep-
resents an olivine cumulate from an evolved mafic liquid. The peridotites lie geochemically be-
tween dunites and hornblendites. The hornblendites are high in TiO2 (3.35 %) and have a very 
low Ni/Co (from < 0.1 to 0.78). Melagabbros are located against the walls of the pipe. They con-
tain from 1 to 5 % CIPW-normative nepheline, and are enriched in LREE, Zr and Cl. 

Various targets were explored in the eastern part of the Saariselkä Ridge. The Lotto olivine dia-
base dyke has a northerly strike and a length of about 20 km. It is actually composed of several 
adjacent dykes. Apart from early liquidus chromite crystals, olivine and plagioclase occur as 
phenocrysts. The diabase has aphanitic chilled margins against granulite wall rocks. Small-scale 
thermal metamorphism and melting occurred in wall rocks at the contacts. In the chilled margin 
there are contaminants (K2O, Rb, Ba, Ce, Y, Zr, Hf, Nb, Ta, Th, U) received from the wall rocks 
through the contact by selective diffusion. A clear indication of crustal contamination is the high 
concentration of Cl, 440 - 1990 ppm, about the same order as in appinites, and on average ca. 30 
times the MORB values. There are 6 - 7 % CIPW-normative olivine and 17 - 18 % normative 
orthopyroxene. The REE(CN) patterns resemble those of appinites, with a LREE enrichment and 
increase of La/Sm with the increase of La. A strong indication of lower crustal contamination is 
the low εNd, -5.2. The Sm-Nd age (wr+plagioclase+pyroxenes) for the diabase is 1.804±0.041 
Ga, about the same as the age of Central Lapland appinites but distinctly younger than the Inari 
appinites. 

East of the Lotto diabase dyke there are several long (8-15 km) narrow north-striking magnetic 
anomalies. At Raja-Jooseppi a syenite porphyry dyke with a width of 8-10 m was found cutting 
granulite. Against the contact there is a fine-grained zone. Plagioclase occurs as phenocrysts, the 
holocrystalline matrix is composed of plagioclase, chlorite, muscovite, biotite, quartz and car-
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bonate. Accessory minerals are apatite, allanite and zircon, ore minerals are magnetite, rutile, 
hematite, pyrite and chalcopyrite. The composition of the rock is very similar to that of the Von-
goiva quartz syenite porphyry analysed in the past. It is Na-dominant (Na2O 4.00 - 4.92 %, K2O 
2.34 - 3.68 %), has a high concentration of Ba (1774 - 2336 ppm) and relatively high concentra-
tions of P2O5 (0.54 %) and Cl (290 - 480 ppm). The REEtot is high (ΣREE 575 - 635 ppm), with a 
LREE-enrichment (Ce 270 - 300 ppm). Despite the high Zr (515 - 553 ppm) is has not been pos-
sible to separate zircon for dating. The REE(CN) pattern of the syenite porphyry has the same 
shape as the patterns of the syenites and granosyenites of the appinite association of the Central 
Lapland. If the dyke has the same age as the Lotto diabase, then these dykes would represent the 
mafic and salic members of the same bimodal appinite magmatic episode, only in a higher crus-
tal level. 

Samples of the Laanila-type olivine diabases were from two dykes, the Laanila outcrop and the 
dyke that cuts the Lotto diabase south of Hirvasjärvi. Besides early chromite, skeletal and eu-
hedral olivine, plagioclase and augite occur as phenocrysts. The Laanila and Hirvasjärvi samples 
have similar compositions but they are clearly different from the Lotto diabase. The Laanila 
magma represents a residual liquid from a basaltic parent magma, where 60 - 70 % of crystals 
not containing REE or P2O5 had been fractionated away, mainly olivine but also a small amount 
of chromite. The Ni/Co is low, 1.03 - 1.29. The level of REE is remarkably elevated, the concen-
trations are 30-40 times the chondrite values. The REE(CN) patterns are horizontal; the small 
negative Eu-anomaly may be due to just initiated fractionation of plagioclase. The Laanila dia-
bases have εNd values from +4.8 to +5.8, the higher value corresponds to the depleted mantle. 
Apparently there is no notable contamination by the crust. The Sm-Nd ages of the Laanila dia-
bases are from 1.042 ± 0.050 Ga to 1.013 ± 0.032 Ga. 

Finds of sulphide-bearing perknite boulders are located in Luppokuruvaara and Kuutusjärvi, dis-
tally from the Lotto diabase. In the Luppokuruvaara rock besides oikocrystic orthopyroxene the-
re are varying amounts of plagioclase, light-brown poikilitic hornblende, lesser amounts of augi-
te and occasionally chromite, olivine, carbonate and quartz. Apatite occurs as prismatic, even big 
crystals. Sulphides (coarse pentlandite, pyrrhotite, chalcopyrite, pyrite, sphalerite, mackinawite, 
rare melonite, NiTe2) occur as dissemination and coarse blebs. The perknite of Kuutusjärvi is 
poor in plagioclase and lacks augite. It contains accessory chlorapatite, ore minerals are chro-
mite, magnetite, ilmenite, pyrrhotite, pentlandite and chalcopyrite. The magma of the Luppoku-
ruvaara perknite was much more primitive (lower Fe-Ti-S, higher Ni and Ni/Co) than the corre-
sponding Kuutusjärvi magma. The Luppokuruvaara rock contains Ni 0.14 - 0.17 %, Cu 84 - 449 
ppm and anomalous tenors of PGE-Au (ΣPGE+Au ≤ 0.144 ppm). There is a distinct negative 
correlation between PGE and sulphur. The Kuutusjärvi rock has a lower Ni, much higher Co, 
very low Pt and Pd, but an elevated Au (≤ 98 ppb). 

In drilling near the Lotto diabase dyke sulphide-rich pyroxenites, perknites and norites were en-
countered, but the Ni values were low. 

In the north the Lotto diabase seems to end at an east-striking magnetic anomaly. This is the Hir-
vasjärvi gabbro intrusion. It is 8.5 km long, 0.5 - 0.7 km wide and it plunges gently to the north. 
The intrusion is strongly fractionated and contains geochemical layering. In the lower (southern) 
part there are hornblende- and scapolite-bearing olivine norites and uralite norites, with thin an-
orthosite layers. The rocks are primitive (MgO ≤ 12.2 %, Cr ≤ 676 ppm). In the middle part the 
rocks are granoblastic, locally scapolite-bearing biotite norites, hornblende norites, gabbronorites 
and leucogabbronorites. Sharp compositional layering occurs in places. Orthopyroxene perknites 
occur as inclusions. The rocks of the upper (northern) part of the intrusion are magnetite-bearing 
and contain cumulus apatite. They are richer in Fe-Ti-V-S-P and poorer in Cr-Ni than the lower 
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parts. The rocks took part in the granulite facies metamorphism, where they developed their 
granoblastic textures and, partly, the mineral compositions. The high Cl (≤ 1330 ppm) of the 
rocks might reflect contamination of magma, but is partly due to itinerant chlorine in metamor-
phism. 

Mafic rocks in the Lotto area are injected by plagioclase-biotite pegmatites. These contain segre-
gations of Ni-poor sulphides and radioactive pockets, with high REEtot (0.13 - 0.21 %), high Th 
(279 - 594 ppm) and very high Th/U (116 - 191). 

Some data are collected and arranged from other intrusions described from other parts of Finland 
that are now known to belong to the appinite series. Among these are Kaarakkala in Vieremä, 
Palomäki and Kauppilanmäki in Iisalmi, Tistronskär in Vaasa and Svisskäret in Kristiinankau-
punki. A new find was a fluorite-bearing appinite boulder from Oripää. The appinites of Kaarak-
kala are Na-dominant, have high P2O5, Cl, Zr and LREE and particularly high Ba and Sr. These 
rocks represent far evolved melts, even the hornblendites contain high concentrations of Fe, Ti 
and V and low concentrations of Ni and Cr as well as low Ni/Co ratios. The Kaarakkala ap-
pinites, having high concentrations of Al2O3 (16.2 - 22.0 %), resemble the high-aluminous ap-
pinites associated with the Sierra Nevada batholith. The rocks of Palomäki and Kauppilanmäki 
are geochemically similar to Kaarakkala appinites. Vaasa´s Tistronskär is Na-dominant and rat-
her primitive (e.g., Cr av. 381 ppm), but fractional evolution has produced wide variation and 
high concentrations of incompatible elements (P2O5 ≤  2.86 %, corresponding ≤ 6.9 % apatite; Zr 
≤ 263 ppm, ≤ Ce 360 ppm, Ba ≤ 2916 ppm, ≤ Sr 2107 ppm). Concentrations of Th (av. 5.53 
ppm) and U (av. 2.31 ppm) are high for a mafic rock. Svisskäret in Kristiinankaupunki (the so 
called Ring Diabase) is plagioclase-phyric, Na-dominant, and strongly evolved (MgO 2.91 %, Cr 
33 ppm, Ni/Co 0.82). It has exceptionally high concentrations of incompatible elements (e.g., Ba 
3380 ppm, REEtot 1039 ppm, Ce 477 ppm, Zr 743 - 807 ppm, Th 20.6 - 22.3 ppm, U 7 - 8.26 
ppm). The fluorite-bearing appinite of Oripää resembles the Svisskäret rock. It is strongly frac-
tionated (MgO 2.79 %, Cr 30 ppm, Ni/Co < 0.32) and has high concentrations of trace elements 
(Ba 2690 ppm, Sr 3140 ppm, Ce 357 ppm, Zr 290 ppm, Nb 31.9 ppm, Th 11.1 ppm, U 4.72 
ppm). 

As regards ore genesis, the appinitic magmas, being rich in volatiles, naturally look promising. 
Rich and even large copper ore deposits are associated with igneous rocks which can readily be 
classified as appinites e.g. in the Koperberg area (Namaqualand, South Africa) and in the Carai-
ba area (Brasil). The Hondekloof Ni-Cu deposit south of Koperberg may be related to the Ko-
perberg magmas. In Labrador the host rocks of Ni-Cu-sulphides of the Voisey´s Bay deposit and 
of the sulphide enrichments of the adjacent Pants Lake intrusion have many features common 
with appinites, as well as the biotite norites and diorites hosting the Elan and Elkin Ni-Cu depos-
its, Russia. 

Appinite magmas meet one requirement for the genesis of sulphidic Ni-Cu ores, namely the high 
sulphur concentration in magma. The S-concentrations of appinites are 3-5 times those needed to 
saturate basaltic melt in sulphide liquid in moderate oxygen pressures. With the oxidation of 
magma the Stot solubility (as SO2) will strongly increase. Towards the end of crystallization part 
of the contained sulphur “burned” to sulphitic and sulphatic sulphur. Hematite and barite, possi-
bly also anhydrite crystallised from magma and solutions. With the increase of oxygen pressure 
the solubility of PGE also increased dramatically, and the PGE that thus became soluble could be 
precipitated at redox contrasts. Appinites often show elevated tenors of Ag. Appinites are con-
spicuously enriched in apatite, and they may host profitable apatite deposits. The LREE are typi-
cally high, with average REEtot > 1000 ppm in certain appinite intrusions (Vanttauskoski, Sviss-
käret). 
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Various hydrothermal ores may be deposited at the apical parts of and above the appinitic intru-
sions. Also, the pre-intrusion breccias may have transmitted ore fluids. Post-tectonic Au-deposits 
in Lapland that were precipitated from oxidized solutions (e.g., Pahtavaara) may have been asso-
ciated with appinitic magma systems. 

Besides appinites other kinds of igneous rocks were investigated. 

Two adjacent ultramafic complexes, Renkkujänkä and Kotikangas, were found and explored in 
Ylinampa, Rovaniemi. Their sizes are 0.8 by 1 km and 0.5 by 1 km, respectively. The ultramafic 
rocks of Renkkujänkä are mainly perknites and olivine perknites, with light-brown magmatic 
hornblende and clinopyroxene as main minerals. There is no modal orthopyroxene. There are 
bands and layers of dunite. Ore minerals are chromite in dunites, elsewhere magnetite and some 
anhedral ilmenite, chalcopyrite, pyrrhotite, pyrite, pentlandite, mackinawite, occasionally mo-
lybdenite, valleriite (?) and rare altaite, PbTe. At Kotikangas the ultramafics are wehrlites, with 
interlayers (?) of dunites. Wehrlites grade over into olivine clinopyroxenites and clinopyrox-
enites. The #mg in Renkkujänkä ultramafites is 86 - 83, in Kotikangas dunites 81.7 - 80.9. In 
dunites Cu is very low (always < 1 ppm), but Ni/Co is also relatively low, 7.3 - 7.7. The low 
Na2O (always < 0.067 %) and Al2O3 in dunites show that the dunites are adcumulates which 
never contained intercumulus plagioclase. Allied with serpentinization of dunites was me-
tasomatic introduction of Cl-Mo-B-As-S. 

Mafic rocks occur in both complexes. At Renkkujänkä these include hornblende gabbros, horn-
blende-pyroxene gabbros, gabbro pegmatoids and magnetite gabbros. The magnetite gabbros 
always contain CIPW-normative nepheline. At Kotikangas the ultramafic rocks contain an inter-
layer of olivine gabbro which, with the decrease of plagioclase, grades over to clinopyroxenite. 
A separate hornblende-pyroxene gabbro occurs in the northern part of the complex; this always 
contains some CIPW-normative nepheline and 8 to 10 % of normative olivine. This gabbro dis-
plays some appinitic features, among them an elevated Cl (600 - 1160 ppm), S, LREE, Zr and 
P2O5, and the missing Eu anomaly. Slight increase of Pt (13 - 19 ppb) is found in magnetite gab-
bros; in a magnetite gabbro pegmatoid ΣPGE-Au is 35.85 ppb. The concentrations of REE are 
very low in all rocks, CN values being generally < 10. REE(CN) patterns are usually convex in 
the MREE range; the ultramafic rocks have a negative Eu anomaly. 

The petrography, the cumulus succession and the geochemistry of the Ylinampa complexes are 
typical of the ultramafic complexes of the so called Uralian-Alaskan type. Here the complexes 
were intruded by granites and trondhjemites. At Kotikangas one drill hole intersected 11 meters 
of granite gneiss, which may belong to the Archaean basement complex. 

The Kaivosjärvi intrusion in Enontekiö is located between Archaean gneisses and younger meta-
sediments (calcareous skarn gneisses and quartzites). The intrusion is marked by a strong resid-
ual gravity anomaly (≤ + 6 mGal). In regional deformation the intrusion behaved as a rigid body, 
whose axis plunges northeast. The rocks of the intrusion underwent metamorphism. The mag-
netically more weakly outer parts consist of microgabbros, ultramafic magnetite-bearing rocks 
occur in the core parts. The microgabbros are plagioclase-phyric or diabase-like. They contain 
amygdule-like quartz-rich eyes. Coarse uralite gabbros occur in places. The other main mineral 
besides plagioclase is hornblende (uralite). There are small amounts of magnetite and ilmenite 
but sulphides (pyrite, chalcopyrite) are rare. Electric conductivity anomalies cover large areas of 
microgabbros in the northeastern part of the intrusion. The anomalies, according to diamond 
drillings and mineralogical investigations, are due to hydromica-vermiculite filling the dense 
fracture network. 
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The ultramafic rocks encountered in drilling are hornblende-scapolite rocks and hornblende-
plagioclase rocks, which also contain biotite and hydromica-vermiculite. Relict clinopyroxene is 
seen occasionally. The rock contains magnetite that is martitized to a variably degree. 

The compositions of microgabbros (SiO2-MgO-TiO2-P2O5-Cr-Ni, Ni/Co) are quite typical of 
fairly primitive tholeiites. Although the microgabbros of the eastern side are slightly poorer in 
MgO and Ni than the rocks of the western side, they are otherwise clearly more primitive, for 
example the P2O5 is 0.093 % (western: 0.137 %), Cr 274 ppm (western: 168 ppm) and Ni/Co 
2.60 (western: 2.24). The high Cl (≤ 1990 ppm) is evidently due to metamorphic solutions. Jud-
ged from low REE and flat REE(CN) pattern the microgabbros represent a melt that is only 
slightly fractioned; a small positive Eu anomaly accords with the occurrence of plagioclase as 
primocrysts. 

Albitization and associated enrichments of chalcopyrite occur locally among the western micro-
gabbros (in drill hole R304 av. Cu is 863 ppm, max. Cu 0.83 %). The concentrations of Pd-Pt are 
elevated in microgabbros. In the eastern microgabbros Pd is generally 20 - 30 ppb, Pt 10 - 16, the 
highest Pd+Pt is 43 ppb but Au is low, always ≤ 14 ppb. In the west Pd is usually 11 - 37 ppb but 
Pt is always ≤ 10 ppb, on the other hand Au (like Cu) is locally anomalous (≤ 45 ppb).  

The compositions of Kaivosjärvi ultramafic rocks correspond to plagioclase-bearing pyroxenites. 
They have controversial features suggesting both a primitive magma and advanced evolution (as 
well as salic contamination): SiO2 47.45 %, TiO2 1.50 %, FeOtot 13.27 %, MgO 12.06 % (low 
Mg/Fe!), P2O5 0.117 %, Cr 626 ppm, Ni 273 ppm, V 271 ppm, Ce ≤ 74 ppm, Zr 125 ppm and 
Ni/Co 8.9 (high). These rocks also have a high Cl (≤ 6210 ppm, av. 1683 ppm). The REE geo-
chemistry likewise points to fractionation or crustal contamination, the REE(CN) patterns, with 
enrichment of LREE and comparatively high La/Yb, are different from those of microgabbros. 

At Salmijärvenvuoma, southern Enontekiö, a wide assortment (from anorthosites to monzogab-
bros to perknites) of apparently short-distance glacial boulders were found. 

Some rock compositions are appinite-like. The highest Cl concentrations are 2940 ppm, Ba 6667 
ppm, Sr 3005 ppm. LREE are also high (Ce ≤ 222 ppm). 

The Lohkkačopma, Utsjoki, magnetic anomaly, coincident with an electrical conductivity anom-
aly, was checked in field, but no verdict as to the nature of the target could be reached. The mag-
netic map suggests a mafic dyke striking northwest. The conductivity anomaly is located at the 
broadest part of the magnetic anomaly. Evidently it is due to an enrichment of Fe-Ni-Cu sul-
phides. Exactly covering the conductivity anomaly is an exceptionally dense growth of high ju-
niper bush. The ground here is dry but stoneless. 

I collected samples from the mafic and ultramafic rocks still unknown to science from Central 
Finland, from the Ruokosaari and Iso Tontunvuori, Jyväskylä parish, Seppälä of Rutalahti, Lei-
vonmäki and Pyhtäänlahti of Päiväkunta, Korpilahti. The tor-like crag in Ruokosaari is com-
posed of crescumulate melagabbro, with cortlanditic parts. The rocks are characterized by 
brown, high-temperature hornblende. By the concentration of SiO2 (42.3 - 44.9 %) the rocks are 
ultrabasic, but the relatively low MgO (20.1 - 6.94 %), high FeOtot, high TiO2 (0.72 - 2.14 %) 
and V (≤ 468 ppm) as well as low Cr (≤ 103 ppm) and Ni/Co (≤ 0.75) point to a fairly far ad-
vanced fractionation. Appinite-like traits are, in addition to the crescumulate growth of horn-
blende, the high concentration of K2O (0.79 - 1.86 %), elevated P2O5 (≤ 0.24 %), Cl (310 - 570 
ppm), Sr (≤ 935 ppm), Th (≤ 2.75 ppm) and U (≤ 1.72 ppm). The rocks of this series are enriched 
in LREE, but REEtot is relatively low (Ce ≤ 83.1 ppm), as well as Zr (≤ 68.5 ppm). The gabbros 
have rather high Sc (≤ 67.4 ppm) and Y (50.5 ppm).  
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The peridotitic rocks of the Iso Tontunvuori include feldspathic olivine pyroxenites, cortlandites 
and biotite-rich ultramafic rocks somewhat resembling kentallenites. The pore liquid was rich in 
H2O-CO2, and the rock contains primary carbonate. Adjacent to plagioclase occur coarse crystals 
of fluorapatite, and potassium feldspar occurs as large intercumulus grains. Occasional sulphide 
blebs, Ø 1-2 cm, consist of pyrrhotite, pentlandite and chalcopyrite. The rocks are quite primitive 
(MgO 16.6 - 21.5 %, Cr ≤ 1295 ppm) but the olivine pyroxenites in particular are high in K2O 
(1.03 - 1.07 %) and Rb (≤ 39.5 ppm) and relatively high in LREE (Ce ≤ 28.1 ppm) and Zr (≤ 
53.7 ppm). In all rocks Sc is rather high (50.3 - 73.8 ppm). The REE level is high for peridotitic 
rocks. In the REE(CN) patterns the range from La to Gd is unfractionated and La/Yb(CN) is 
small (2.4 - 4.9). There is a distinct negative Eu anomaly. The Oravasaari quartz diorite to the 
south may be an appinite.  

The peridotite occurrences of Seppälä and Pyhtäänlahti are apparently parts of a formerly united 
group of peridotites, separated by the right-lateral fault of Rutalahti. They are distinctly richer in 
MgO (27.3 - 32.2 %) than the rocks of the Iso Tontunvuori. The Pyhtäänlahti rock is peridotite 
(SiO2 40 - 41 %, CaO 3.85 - 4.76 %), that of Seppälä dunite (SiO2 39.2 %, CaO 2.22 %). Ore 
minerals are chromite, magnetite, pentlandite, occasional chalcopyrite, pyrrhotite and macki-
nawite. Potassium-rich peridotite resembling kentallenite occurs at Pyhtäänlahti. The composi-
tions are very primitive, at Pyhtäänlahti Cr is 2776 - 3265 ppm, Ni 781 - 904 ppm, at Seppälä Cr 
is 3570 ppm, Ni 986 ppm. Typical are high concentrations of Cl which varies, depending on the 
degree of alteration (serpentine, tremolite), from 950 to 1660 ppm. In the Pyhtäänlahti peridotites 
a slight increase is noted in Pt (11 - 13 ppb), often in Pd (10 - 14 ppb), and in one sample in Au 
(33 ppb). In places there are many kinds of metasomatic additions (S, K, Rb, Ba, Nb, P, Cl, Zr, 
La-Ce, Sr). Strong increases of Cl and B (B ≤ 84 ppm) are associated with serpentinization, as 
well as lesser increases of As, Mo and Ag. As regards the REE geochemistry the peridotites of 
this area are quite different from the rocks of Iso Tontunvuori: lower REEtot, a distinct increase 
of CN-values towards the LREE end, higher La/Yb(CN), and a small or lacking Eu anomaly. 

Other areas investigated, or targets where provisional plans and sampling were performed were 
the Uuniniemi, Kuusamo, syenite and associated fenites and carbonatites (high LREE, apatite, 
Th, Nb, Sr and Zr) and the REE-Nb(-Mo) prospect of Hukkanen, southwestern Kuusamo. New 
supplemental data are presented on the Akanvaara layered intrusion in Savukoski and the 3.5 old 
Ga trondhjemites of Siurua, Pudasjärvi. Compositional data are given on the Vuotso emerald and 
a brief description is given of the quartz vein breccias and the appinite found at Oripää. 

In this report observations and data on zeolites investigated intermittently since the late 1960s 
are presented. In the occurrence of Rasvaniemi, Parikkala, the trondhjemitic gneiss is almost to-
tally altered to analcime-wairakite; besides, there is some laumontite and kaolinite in cavities. 
Abundant natrolite occurs in the alkali syenites of the Sääskilammit complex, Ranua. In ap-
pinites zeolites occur both in vugs and in matrix. Chabazite is a common mineral in fracture 
openings. Zeolites are abundant in impact breccias and impact melt rocks. In the copper ores of 
Pahtavuoma, Kittilä, chabazite (one of the valued high-siliceous zeolites) seems to be very com-
mon in fracture fillings. Its separation (flotation, density or electrostatic separation) might in-
crease the value of the ore. 

Compared with the more valued high-siliceous zeolites, analcime, laumontite, and other high-
aluminous zeolites are relatively unstable as regards acids and higher temperatures. Their use as 
a source of aluminium was investigated in semi-industrial scale already in the 1930s. Al-rich 
zeolites belong to non-conventional raw materials for making aluminium or its compounds (e.g., 
aluminium sulphate). They occur commonly in young shear zones, which in Finland represent a 
big and still almost unexplored zeolite potential. Representatives of this deposit type are Ras-
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vaniemi, Parikkala, the laumontite deposits of Sarkajärvi, Kuhmoinen, and Pälkäne (glacial boul-
ders). Shear zones are easy to track down on aeromagnetic maps. Zeolite deposits proper show 
up as negative gravity anomalies and as imaginary component EM anomalies. 

Although not commonly realized, metamorphic processes involve, in addition to ordinary endo-
thermic transformations, ”internal” heating phenomena and exothermic processes. They were 
particularly important during the early metamorphic alterations of volcanic rocks and in retro-
grade reactions of all rocks. In progressive metamorphism with the increase of pressure the for-
mation of new, higher-density phases implies adiabatic heating. Exothermic events and reactions 
are: devitrification of volcanic glass, polymorphic (high to low) transformations of crystalline 
phases, hydration, oxidation, carbonatization and other similar reactions involving crystallization 
of compounds from solution, and decrease of interface energy associated with, for example, an-
nealing and exsolution. In deep crust significant heat sources (although not exactly exothermal) 
are the frictional heat associated with the penetrative deformation, the heat liberated by the in-
crease of grain size (decrease of interface energy) and the radioactive heat production. The fast-
est heat production is associated with devitrification, polymorphic fransformations, hydration 
and friction (in fault surfaces and in meteorite impacts). The thermal effect caused by devitrifica-
tion of lavas is usually compounded by the superimposed hydration heating. Typically strong 
hydration is associated with retrograde metamorphism of higher-grade metamorphic rocks and 
with the hydration of “dry” intrusive rocks (e.g., mafic layered intrusions). This heat production 
may surpass the radioactive heat production. Particularly high heat liberation is associated with 
the hydration of olivine-rich rocks. The amounts of heat released by hydration reactions are huge 
indeed and geologically significant. The heat generated by devitrification and hydration of lavas 
can launch and then maintain hydrothermal circulation systems in greenstone belts, and could 
thus explain the genesis of pre-metamorphic hydrothermal ores (e.g., Au) and volcanogenic mas-
sive sulphides deposits. Similar circulation of hydrothermal fluids may arise from the hydration 
of mafic and ultramafic intrusions, whereon the metals (Cu, Au) could precipitate in fracture 
veins. 

The most common natural oxidation phenomenon, also readily measured, is the oxidation of iron 
(to Fe3+ hydroxides) of the relatively slightly oxidized mineral material of the glacigenic depos-
its. This oxidation is accompanied by hydration. The significant amounts of heat thus generated 
in the topmost soil profile and released into the air could have broken the “back of the ice age”, 
in manner of a Le Chatelier -style feedback, overblown. A sudden heat pulse of this kind may 
also explain the temperature peak that followed The Last Glacial Maximum. 

Additional geobotanical observations concerned new indicator plants of limestones or calcareous 
rocks (or soluble Ca): common reed (Phragmites) at Ranua is an indicator of carbonate-bearing 
fenites; in Central Lapland it is an indicator plant for appinites (that usually contain carbonates). 
Stone bramble (Rubus saxatilis) proved a specific indicator of calcareous rocks. The status of 
pineappleweed (Matricaria discoidea) as an indicator of phosphorus (apatite) is now more firmly 
established. The Kaivosjärvi area in Enontekiö deserves a more thorough and professional bo-
tanical field investigation; conspicuously common there is berrying Arctic raspberry (Rubus arc-
ticus) and Alpine timothy (Phleum alpinum), the latter quite rare otherwise. The possible occur-
rence of halophytes in the sodalite syenite area of the Sääskilammit complex, Ranua, should be 
checked. 

We developed a rudimentary method of epifluorescence microscopy for the imaging of zircon 
and diamonds. The method may be suitable for, a.o., imaging the internal textures of zircon and 
microscopic photography of impact diamonds. 
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Supposed meteorite impact structures are the Sirkka breccia in Kittilä, the Kostonjärvi structure 
in Taivalkoski, Elijoki in Salla and the Pechenga 1.97 Ga ring structure, among others. 

Kostonjärvi is a circular structure with a diameter of 70 km. In topography the structure appears 
as alternating concentric ridges and valleys. The structure is pre-metamorphic. Its center is on the 
Lake Kostonjärvi, where drill holes through the lake bottom have intersected brecciated and ca-
taclastically crushed acid rocks. Numerous dykes of meta-pseudotachylytes occur in the vicinity 
of the Lake Kostonjärvi. At Koverusjärvi, near the northeastern margin of the structure, a meta-
impact breccia was found, with dense lamellae, possibly real PDF, in quartz. 

Elijoki emerges in the aeromagnetic grey-tone map as a round low-intensity area 6 km in diame-
ter. It is surrounded by higher-intensity rocks, and this further by a zone distinguishable by a 
magnetic pattern. The whole structure has a diameter of 15 km. Judged from gravity surveys the 
rocks of the round central area have smaller densities than those in the surroundings. South and 
southwest of the structure is the Taivalköngäs – Liikasenvaara overthrust zone, where the thrusts 
were directed radially away from the Elijoki structure. Peculiar breccias associated with this zo-
ne occur in Taivalköngäs and Kiutavaara. These breccias may be water-blow sediment breccias 
caused by a sea-floor impact, and therefore the breccias show no signs of a “hard” impact. In this 
impact scenario the round area at Elijoki would represent the central uplift. I interpret the Sirkka 
breccias to be similar water-blow breccias. The nature of the round structure of Uutuanjoki 
(Vuontisjärvi) in Inari, after a geophysical profile survey, still remains undecided. 

The light-coloured layer in the lower part of the Pilgujärvi Suite in Pechenga, 1.97 Ga in age, has 
been investigated and re-interpreted. Earlier it had been interpreted as an acid volcanic forma-
tion. Based on shock lamellae (PDF) in quartz clasts the layer can now be asserted to be an ejecta 
layer of a meteorite impact, the Big Pechenga Bang. Through a lucky quirk of fate the PDFs ha-
ve been preserved from recrystallization in areas where the regional metamorphic grade reaches 
only into the prehnite-pumpellyite facies. Typical are PDF-containing clasts surrounded by tek-
tite mantles; the PDF lamellae do not extend into these mantles. The rock of the layer can be cal-
led suevite-metatektite (SMT), as besides the breccia material it abounds in devitrified tektite 
glass and has a high concentration of SiO2. The clasts include coarse mineral clasts (quartz, mic-
rocline, plagioclase, hedenbergite, zircon), rock clasts (Archaean gneisses, aluminous pelites, 
basaltic and picritic volcanites, micro-ophitic tagamites, soft sediment clasts), accretionary lapilli 
and tektites. The basal contact of the layer is razor-sharp even under the microscope. It has been 
plain even in earlier interpretations that catastrophic mass movements were associated with the 
deposition of the layer; it has also been designated as an olistostrome. The original ejecta layer 
was reworked by tsunamis, beginning with the collapse of the early water crater and slumping of 
the walls of the initial crater. Subsequent events included reworking and resedimentation of the 
ejecta material. Typically the SMT layer is composed of 2-5 sublayers. Besides, tectonic repeti-
tions of the layer due to listric faults are common. At present the Pechenga structure is a semicir-
cular monocline or brachysyncline with a diameter of 70-80 km. The uppermost Pilgujärvi Suite, 
in particular, is composed of overthrust slabs where the vergence directions are oriented radially 
outwards from the Shuonijaur – Kaskelyavr domes. The overthrusts occurred along listric faults; 
they are synvolcanic and were formed near the surface of the Earth. The area of the domes was 
the ground zero for the cosmic body (meteorite?), the site of the subsequently formed central up-
lift. According to seismic reflection soundings the Moho is elevated here 10 km above the sur-
rounding areas. The “dacite” of the Porytash Mountain, north of the domes, represents the impact 
melt body at the floor of the original crater. The impact penetrated deep into the Archaean base-
ment complex. The depth of the initial crater was ≥ 10 km. Prismatic zircon from the SMT layer 
gives a U-Pb age of 1.97 Ga, which is the same as the age of the Pechenga ore intrusions. Carbo-
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naceous matter is known from the SMT layer; there is indirect evidence of impact diamonds. 
REE(CN) patterns reveal that the SMT layer has got material from all rocks of the target area, 
mostly from Archaean tonalites and trondhjemites and from lower Pechenga lavas. As the impact 
happened to hit a volcanically active area, it radically augmented the ongoing lava production. 
Evidently, the impact also triggered the generation of the ultramafic magmas that begot the 
world-class Ni-Cu deposits of Pechenga. Farther away, in South Greenland among Ketilidian 
metasediments a spherule-bearing layer has been found, with spherules quite similar to those of 
the Pechenga SMT layer. The age of the Pechenga SMT layer fits the age bracket of the Ketilid-
ian layer. 

Lastly, there are descriptions of trips to the AGS Convention and field excursions in Tasmania, 
in January-February 2004, and to Appin-Kentallen area and Skye in Scotland, in May-June 2005. 
In the Tasmania convention I had a lecture on appinites of Lapland. In Scotland we collected 
samples from the appinite series; the samples were later investigated microscopically and ana-
lysed. 
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1 YLEISTÄ 

Tässä raportissa selostetuista kohteista useiden tutkimukset alkoivat jo edellisen hankkeen aikana 
(Pahakumpu, Kuha, Aaltokangas, Iso Paavolampi, Simontaival, Lampsijärvi, Palokarhurova), 
mutta tutkimukset jatkuivat tässä hankkeen II-vaiheessa. Hankkeen I-vaiheen tuloksia on esitetty 
hankkeen loppuraportissa (Mutanen, 2003). Vuosina 2006 – 2010 tutkimukset jatkuivat hank-
keissa 290 1007 (M. Iljina) ja 214 1007 (O. Sarapää). 

Ranualla jatkettiin 2002 - 2005 aikaisemmin aloitettuja tutkimuksia. Tutkimusten tuloksina löy-
tyivät mm. Simontaipaleen ja Sääskilampien alkalikompleksit (jacupirangiitteja, melteigiitti-
algarviitteja, ijoliitteja, erilaisia alkalisyeniittejä ja feniittejä), Kokalmuksen syeniitti-intruusio, 
kaksi silikokarbonatiittipiippua, kaksi ferropikriitti-intruusiota ja Tervonkankaan erikoinen ult-
ramafinen juonikompleksi. 

Keski-Lapin granitoidikompleksin (Central Lapland Granitoid Complex) alueella ja Inarissa tut-
kittiin appiniittisarjan intruusioita ja juonia. Appiniittitutkimuksia olen tehnyt yhteistyössä Jukka 
Väänäsen kanssa. Hän on kartoittanut alueita Keski-Lapin granitoidikompleksin länsi- ja poh-
joisosissa Kolarin, Pellon ja Rovaniemen mlk:n (nyk. Rovaniemi) alueella ja Sodankylän lou-
naisosissa. Tämän työn yhteydessä on löytynyt lukuisia appiniitteja paljastumattomilla, magneet-
tisilla anomaliakohteilla tehdyissä POKA-kairauksissa; näin löytyivät myös Tainion ja Aalisjär-
ven malmiviitteet. Tämän hankkeen nimissä tehtiin Aalisjärvellä, Tainiossa ja Lehmikarissa geo-
fysikaalisia maastomittauksia. Aalisjärvellä tehtiin v. 2005 malminetsintäkairausta, mutta Taini-
on appiniitti-intruusioon suunniteltua kairausta ei hankkeen aikana ehditty toteuttaa. Eero Hans-
kilta sain Kemijärven alueelta kairaus- ja analyysitietoja Särkikankaan ja Javaruksen intruusiois-
ta, jotka molemmat osoittautuivat appiniiteiksi. Eero Hanski antoi myös tiedot Raanselästä löy-
tämästään ultramafisesta lohkareesta, joka on appiniittinen oliviinikumulaatti. 

Syksyllä 2002 kairattiin Iin Aaltokankaalla muutama reikä hyvin erikoiseen ultramafiseen piip-
puun, joka tutkimuksissa osoittautui appiniittisarjan kentalleniitiksi. 

Kesällä 2004 alkoivat Inarissa Loton – Raja-Joosepin alueella appiniittiassosiaation juonien (oli-
viinidiabaasi, syeniittiporfyyri) tutkimukset. Maastogeofysikaalisia mittauksia tehtiin vuoteen 
2007 asti ja kairauksia alkutalvesta 2007. Inarin kirkonkylän pohjoispuolella aloitin kesällä 2005 
Suhuvaaran ja Pielpajärven intruusioiden maastotutkimukset. Molemmat osoittautuivat appinii-
teiksi. Suhuvaara mitattiin v. 2007 ja kairattiin saman vuoden alkusyksyllä. Keväällä 2009 rapor-
toin Lopen varastolla GTK:n v. 1997 kairaamat POKA-reiät Inarin Palloaivilla. Niistä, samoin 
kuin Outokumpu Oy:n samalla alueella v. 1993 kairaamista rei´istä, teetin ohuthieitä ja analyyse-
jä. Intruusio osoittautui appiniitiksi. 

Tainion intruusiosta valmistui keväällä 2007 Timo Luoman pro gradu -tutkimus. 

Kartoituksessa ja malminetsintäkairauksissa on Lapin appiniiteista kertynyt hyvin laaja petrogra-
finen, mineraloginen, malmimineraloginen ja geokemiallinen aineisto, jollaista tuskin on mistään 
muusta maailman appiniittiprovinssista. Tämän aineiston ja hyvän geofysikaalisen pohjatiedon 
(alueellinen painovoimakartta, seisminen FIRE-profiili ja matalalentomagneettinen kartta) perus-
teella on voitu tehdä petrologinen ja magmatektoninen synteesi, joka luontevasti selittää appiniit-
tisarjan magmojen synnyn, tektonisen tilanteen ja sijoittumisen, appiniittien geokemialliset eri-
koispiirteet ja magman fraktioivan kehityksen. Joitakin arvioita voidaan esittää myös appiniitti-
magmojen Ni-Cu- ja PGE-malmipotentiaalista. 

Appiniitteja koskeva osa olisi ollut hyödyllisempi, jos olisin esittänyt analyysit koottuina ja ai-
heenmukaisesti järjestettyinä taulukkoina. Se olisi kuitenkin vienyt aikaa, lisännyt työtä ja var-
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sinkin kasvattanut huomattavasti tämän raportin pituutta, joka nytkin voi tuntua ylenpalttiselta. 
Appiniittien luonteenomaisia geokemiallisia piirteitä olen mielestäni riittävästi valaissut erilaisil-
la diagrammoilla. 

Syksyllä 2004 tutustuin Jorma Paavolan opastamana Vieremän Kaarakkalan intruusioon, joka on 
luonteeltaan appiniittinen. Vuonna 2005 tein yhdessä Jukka Väänäsen kanssa retken Skotlannin 
klassisille appiniitti-intruusioille. 

Muita geofysikaalisesti ja kairauksin tutkittuja kohteita ovat Kaivosjärven suuri emäksinen in-
truusio ja Ylinamman mafiset ja ultramafiset intruusiot. Lisäksi on kohteita, joissa on tehty geo-
fysikaalisia profiileja ja (tai) geologisia maastotutkimuksia (Romopää, Viiksjärvi, Rovaniemen 
lentokenttä, Liepimäjärvi, Salmijärvenvuoma, Jyväskylän mlk, Leivonmäki, Korpilahti). 

Raportin lopussa käsittelen vielä lyhyesti erillisiä aiheita, kuten Vuotson smaragdia, Kuusamon 
Uuniniemen ja Kuoliovaaran REE-Th-aiheita, Utsjoen Kevon magneettista ja sähköistä anomali-
aa, Oripään appiniittia ja kvartsijuonibreksioita, eräitä Keski-Suomen peridotiitteja, eräitä zeoliit-
tiesiintymiä ja tutkimiani impaktirakenteita. Lisäksi on päivitettyä tietoa Akanvaarasta ja muista 
kerrosintruusioista ja lyhyt yhteenveto uudentyyppisestä, eksotermisesta metamorfoosista. 

Merkittävimpiä tuloksia ovat uusien alkalikompleksien löytyminen Ranualta ja useat uudet ap-
piniittiset intruusiot ja intruusiokompleksit Keski-Lapissa ja Inarissa. Taloudellisesti kiinnostavia 
kohteita ovat mm. Ranuan Sääskilampien Ag-anomaaliset alkalisyeniitit, Inarin Suhuvaaran eri-
koinen Mg-rikas apatiittirikas appiniitti (apatiittia 7.4 %) ja Vanttauskosken Ag-anomaaliset 
REE-Ba-Sr-rikkaat appiniitit. Geokemiallinen, petrografinen ja petrologinen tieto appiniittisarjan 
kivistä on lisääntynyt huomattavasti vuodesta 2002 (ks. raportti, Mutanen, 2003; Mutanen & 
Väänänen, 2004). Uusia appiniittisarjan intruusioita löytyy tai tunnistetaan edelleen, mm. Vant-
tauskoski (kesällä 2007), Pello (Väänänen, suullinen tieto, kesäkuu 2007), Palloaivi (keväällä 
2008) ja Äkäsjärvi (Tero Niiranen, suullinen tieto syksyllä 2008). 

Magmakivien nimityksissä on huomattava seuraavaa: Alkalikivet määritellään siten, että niissä 
on alkaliylimäärä (mol. Na2O+K2O, suhteessa maasälpiin) joko SiO2:een (modaalista nefeliiniä 
ja muita maasälvänsijaisia), Al2O3:iin (alkalipyrokseenit, alkaliamfibolit, tetraferriflogopiitti) tai 
molempiin. Alkalikivissä ei ole normatiivista tai modaalista Ca-köyhää pyrokseenia (”ortopyrok-
seeni”). Normatiivinen alkaliylimäärä ei yksinään oikeuta alkalikivinimitykseen, koska CIPW-
normien laskentatavasta johtuen normatiivista nefeliiniä ja akmiittia esiintyy usein esim. ultra-
mafiiteissa, joissa on biotiittia tai Na-pitoista Al-köyhää amfibolia. Kiviä ei myöskään voi lukea 
alkalikiviksi pelkästään korkean alkalimetallien summan perusteella, koska silloin niihin pitäisi 
lukea monet Na-rikkaat kivet, kuten albitiitit, spiliitit ja ns. andesiinianortosiitit (massiivi-
tyyppiset ”anortosiitit”). Vaikka appiniitit ovat alkalirikkaita (erityisesti Na-rikkaita), ei niitä 
määritelmän perusteella voida hyvällä tahdollakaan nimittää alkalikiviksi, koska niissä on lähes 
aina, jopa runsaasti, modaalista kvartsia ja normatiivista ja (tai) modaalista ortopyrokseenia; 
esim. Tainion appiniiteissa normatiivista ortopyrokseenia on jopa lähes 50 %! 

Kiitokset seuraaville henkilöille, jotka ovat osallistuneet työpanoksellaan hankkeeseen: Geofyy-
sikot Eija Hyvönen, Erkki Lanne, Heikki Salmirinne, Eero Sandgren ja Pertti Turunen. Antero 
Saastamoinen piti minua ajan tasalla geofysiikan maastotöiden edistymisestä. Ranuan alueella oli 
yhteistyötä Heikki Juopperin, Jukka Konnunahon ja Katja Lallin kanssa. Heikki Juopperi, Jukka 
Konnunaho ja Tuomo Karinen auttoivat muutenkin tietokoneasioissa joita en osannut. Tuomo 
Karinen oli myös oppaana retkellä Kostonjärven rakenteen alueella. Jukka Konnunaho näki pal-
jon vaivaa korjatessaan käsikirjoituksen virheitä. Jorma Räsänen luovutti käyttööni maisemaku-
van Petsamon SMT-kerroksesta. Hän myös näki vaivaa korjatessaan väärän tulkintani Sakkala-
aavan gneissistä. Kairauksen valmistelussa, valvonnassa ja raportoinnissa avustivat Pauli Vuo-
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järvi ja Martti Melamies. Vanttauskosken, Lehmikarin, Äijävaaran, Suhuvaaran ja Palloaivin 
kohteiden jatkotutkimuksista on ollut yhteistyötä Olli Sarapään kanssa. Tämän raportin kokoa-
misessa ovat avustaneet Terttu Aaltonen, Viena Arvola ja Helena Murtovaara. Mineraalien 
EMP-analyysit (EMP = electron microprobe) ovat tehneet Bo Johanson ja Lassi Pakkanen. Suu-
ren määrän mineraalien XRD-määrityksiä on tehnyt Pentti Kouri. Reijo Lampela ja Pentti Kouri 
ovat avustaneet mikroskooppikuvauksissa. Hannu Huhma on tehnyt Sm-Nd-isotooppimäärityk-
siä ja zirkonien U-Pb-ikäyksiä. Kiillotetut ohuthieet on tehty GTK:n Rovaniemen yksikössä 
(Tauno Mukku ja Mauri Kauttio) ja Kuopion yksikössä (Timo Saarimäki työryhmineen). Jouni 
Aarrevaara hoiti valtausasiat, Ilkka Keskitalo lupa-asiat ja maastovahinkojen korvaukset. Kiitok-
set myös Erja Hietaselle ja Pertti Telkkälälle. Jari Väätäinen otti kuvan smaragdista (kansikuva). 

Kaikki kemialliset analyysit on tehty GTK:n Rovaniemen ja Otaniemen laboratorioissa.  Kiitän 
laboratorioiden henkilökuntaa. 

GTK:n omat maastogeofysiikan ryhmät ovat tehneet maastomittaukset. Kairauksia ovat useim-
missa kohteissa tehneet GTK:n GPK-GP:n kairaajat. Kiitokset kairaajille ja Pertti Murtovaaralle. 
Kairausurakoitsijoita on käytetty kohteissa Simontaival, Rytisuo, Aalisjärvi, Sääskilammit 
(Suomen Malmi Oy), Tammikangas (Geokeskus Oy) ja Kuha (Arctic Drilling Company Oy). 

Kiitokset Jorma Paavolalle opastuksesta Vieremän Kaarakkalan intruusiolla syyskuussa 2004. 
Kiitokset Helen C. Nisbetille (Edinburgh, Skotlanti) opastuksesta ja huolenpidosta tutustues-
samme Jukka Väänäsen kanssa Appinin alueen appiniitteihin ja Skotlannin geologiaan laajem-
minkin. 

Lopuksi osoitan erityiset kiitokset Jukka Väänäselle hanketta hyödyttäneestä ja uhrautuvasta yh-
teistyöstä appiniittitutkimuksissa. 

Toivottavasti kenenkään nimi ei jäänyt pois. 

 

2 RANUAN TUTKIMUKSET 

Ranuan alueella on vuosina 1999 - 2007 selvitelty matalentomagneettisella kartalla olevia mag-
neettisia anomalioita ja anomaliakuvioita. Kohteissa tehtiin geologista kartoitusta, lohkare-
etsintää ja geofysikaalisia maastomittauksia (magneettisia, sähköisiä VLF-R-luotauksia ja gra-
vimetrisia mittauksia, seismistä kallionpintaluotausta). Useita kohteita selviteltiin syväkairauk-
sin. Anomalioiden aiheuttajat olivat piippumaisia ja juonimaisia magnetiittipitoisia intrusiivisia 
magmakiviä: alkalikiviä, silikokarbonatiitteja, syeniittejä, ferropikriittejä, komatiittisarjan ser-
pentiniittejä ja magnetiittipitoisia plagioklaasihornblendiitteja. Tervonkankaan magneettisen 
anomalian aiheuttaa mafis-ultramafinen juonikompleksi. 

Intruusioiden sivukivet ovat Simontaipaleessa, Kuukasjärvellä, Kuhassa ja Tervonkankaalla ar-
keeisen gneissikompleksin kiviä, Sääskilammilla, Kokalmuksessa, Rytisuolla, Pikku Nuupakses-
sa ja Tammikankaalla dioriitteja (ns. Ranuan dioriitti). Kuopasjärven eteläpuolelta Korkia-ahon 
paljastumasta Hannu Huhma määritti dioriitin zirkonin kiteytymisiäksi 2.703 Ga (Mutanen & 
Huhma, 2003). 

Ultramafiset intruusiot (ferropikriitit, silikokarbonatiitit, jacupirangiitit ja muut ultramafiset alka-
likivet, plagioklaasihornblendiitit ja Tervonkankaan juonikompleksi) aiheuttavat selvän positiivi-
sen painovoima-anomalian; syeniitit (Kokalmus) ja alkalisyeniitit (Simontaival, Sääskilammit) 
eivät tiheydeltään poikkea sivukivistä. 
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Alkalikivissä oli kohonneina pitoisuuksina Cu, Ag, Nb, Zr, REE, V ja apatiitti (Simontaival) ja 
Cu, Ni, Cr, Ti ja V (Sääskilammit). Kokalmuksen syeniitissä oli kohonnut Nb. Komatiittisarjan 
ultramafiiteissa oli näille kiville tyypillisesti korkeat Ni ja Cr. Ferropikriiteissä oli kohonnut Ni 
ja ultramafiiteille korkeat Cu, Fe, Ti ja V. Tervonkankaan juonikompleksin pyrokseniittisissa 
kumulaateissa oli anomaalisia PGE-pitoisuuksia. 

Tarkempi selostus Ranuan alueen yleisgeologiasta on esitetty Ranuan alueen valtausraporteissa 
(esim. Mutanen, 2008). 

Ranuan tutkimuskohteiden sijainnit on esitetty magneettisen matalalennon harmaasävykartalla 
kuvassa 1. 

 

2.1 Simontaival 

Simontaival on alkalikompleksi, jonka valtakivi on jacupirangiitti (ks. kuvaus myöhemmin). Se 
sijaitsee karttalehdellä 3524 05. Kohteesta on tehty valtausraportti (Mutanen, 2006k). Tietoja 
kohteen petrografiasta, mineralogiasta ja geokemiasta on myös edellisen hankkeen loppurapor-
tissa (Mutanen, 2003). Seuraavassa on lyhyt yhteenveto kompleksin geologiasta. 

Alueella ei ole kalliopaljastumia. Kuvassa 2 on geofysikaalisiin mittauksiin ja kairaustietoihin 
perustuva geologinen kartta, kuvassa 3 magneettisten maanpintamittausten magneettinen kartta 
ja kuvassa 4 painovoimakartta. Magneettinen kartta osoittaa, että kompleksi sukeltaa lounaaseen-
etelälounaaseen, jossa se häämöttää päällä olevien kivien läpi vielä 250 m:n päässä intruusiosta 
(kuva 3). Kompleksi aiheuttaa n. 1.5 mGal:in positiivisen painovoiman jäännösanomalian. 
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Kuva 1.   Ranuan tutkimuskohteet. Pohjakartta aeromagneettisen matalalennon harmaasävykartta. 
Fig. 1.   The exploration targets of the Ranua area on grey-tone low-altitude aeromagnetic map. 
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Kuva 2.   Simontaival-alkalikompleksin geologinen kartta. 
Fig. 2.   Geological map of the Simontaival alkaline complex. 
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Kuva 3.   Simontaival. Maanpintamagneettinen kartta, totaalikenttä, ja syväkairareiät. 
Fig.   3. Simontaival. Ground-magnetic total-field map, and diamond drill holes. 
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Kuva 4.   Simontaival. Painovoimakartta, Bouguer-anomalia. 
Fig. 4.   Simontaival. Bouguer anomaly gravity map. 

 

Alkalikompleksiin kairattiin vuosina 1999 ja 2002 yhdeksän syväkairareikää, yhteensä 1316.35 
m. Kompleksin luoteis- ja eteläosan geologiaa ei kairauksin ole vielä tyydyttävästi selvitetty. 
Kompleksista ei tunneta luoteessa kontaktisuhteita, lounaisosassa piilossa olevan osan kiviä ja 
siellä magneettisen osan päällä olevia kiviä. 

Kompleksin pinta-ala kallionpintaleikkauksessa on 2.85 ha. Lounaaseen sivukivien alle jatkuvan 
”piilevän” osan pinta-ala on n. 4.5 ha. Simontaival on voimakas magneettinen anomalia, johon 
yhtyy positiivinen painovoima-anomalia. Intrusiivinen alkalikompleksi koostuu pääasiassa jacu-
pirangiiteista (magnetiitti-ilmeniittirikkaita alkalipyrokseniitteja). Jacupirangiitteihin liittyy alka-
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ligabroja, joissa on vaihtelevasti magnetiittia ja ilmeniittiä. Kompleksin keskellä on leikkaava, 
loivasti itään painuva yksikkö albiitti-egiriinikiviä ja näihin liittyviä metalarvikiitteja. Meta-
diabaasia esiintyy intruusion länsipuolella (reiät R157 ja R159), suurena sulkeumana kompleksin 
sisällä jacupirangiittien länsipuolella ja muuallakin ksenoliitteina. Reiän R150 lopussa on arkeei-
sia happamia gneissejä leikkaava diabaasijuoni, joka on geokemiallisesti identtinen kompleksin 
metadiabaasien kanssa. 

Kompleksi sijaitsee Ranuan dioriittialueen itäosassa. Sen välittömät sivukivet ovat kuitenkin ar-
keeisia graniittigneissejä (kartassa ”Archaean granitoid gneisses”). Lohkaretietojen mukaan 
kompleksin itäpuolen paljastumattomalla alueella on amfiboliitteja, jotka näkyvät magneettisessa 
kartassa itäkoillissuuntaisina (ENE) raitoina. Dioriittialue ei selvästikään ole yhtenäinen. Graniit-
tigneissit ja diabaasit ovat alkalikivien ulkokontakteissa ja ksenoliiteissa feniittiytyneet. Feniit-
tiytyminen ilmenee natriumin lisäyksenä, ja sen vaikutus ulottuu ainakin 10 m:n päähän sivuki-
viin. 

Magneettinen anomalia aiheutuu magnetiittipitoisista jacupirangiiteista ja albiitti-egiriinikivistä. 
Metadiabaasi on epämagneettinen. Painovoima-anomalia aiheutuu jacupirangiiteista (tiheys 3.25 
- 3.6 g/cm3) ja metadiabaaseista (tiheys n. 3.0 - 3.05 g/cm3). Albiitti-egiriinikivet (tiheys 2.75 - 
2.90 g/cm3) muodostavat vain pienen osan jacupirangiittien sisällä eivätkä ne tuota painovoima-
anomaliaa. Ympäristön happamien arkeeisten gneissien tiheys on 2.65 - 2.7 g/cm3; niiden mag-
neettinen suskeptiivisuus on jonkin verran vaihteleva mutta taso matala.  

Kompleksin pääkivilajin jacupirangiitin päämineraalit ovat augiitti, siitä syntynyt tummanvih-
reä sarvivälke, magnetiitti, ilmenomagnetiitti, ilmeniitti, fluoriapatiitti (jopa 8.7 paino- %) ja ti-
taniitti. Yleisesti on karbonaattia ja paikoin interstitiaalista albiittia. Biotiittia on vaihtelevia mää-
riä. Muuttumistuloksina ja aksessoreina on kloriittia, epidoottia, götiittiä, rutiilia ja zirkonia. Sul-
fideista esiintyy borniittia ja kuparikiisua pisaramaisina komposiittirakeina. Tyypillisiä ovat 
(pieninä määrinä) carrolliitti ja carrolliitti-siegeniitti- ja carrolliitti-fletcheriittisarjojen tiospinel-
lit, violariitti, kovelliini, neodigeniitti, idaiitti, molybdeniitti, sinkkivälke ja lyijyhohde. Molyb-
deniitti sisältää hiukan Re (max. 0.14 %) ja W (max. 0.11 %). Lyijyhohde sisältää 600 - 1200 
ppm Ag ja satunnaisesti 3600 ppm Bi. Verraten korkeata hapetusastetta osoittavat parageneesi 
borniitti(-kuparikiisu) ilman pyrrotiittia ja pyriittiä sekä tiospinellien esiintyminen. 

On geokemiallisia todisteita siitä, että oliviini on ollut jacupirangiiteissa varhainen kumulusfaasi. 
Kivet ovat SiO2-köyhiä (23.3 - 40 %), Fe-rikkaita (FeOtot n. 20 - 40 %) ja Ti-rikkaita (TiO2 5.4 - 
11 %). Myös V-pitoisuus on huomattavan korkea, yleensä V on 800 - 1200 ppm, joissakin osissa 
1400 - 1900 ppm. Kivessä on ultramafiitille matalat MgO (yleensä 8 - 9.5 %), Ni ja Cr. Magman 
alkalinen luonne näkyy suhteellisen korkeassa Nb-pitoisuudessa (15 - 33 ppm). Huomionarvoista 
on korkea Cu-pitoisuus: keskimäärin kivessä on n. 1000 ppm Cu, maksimipitoisuudet 2300 - 
3415 ppm. 

Jacupirangiiteissa on säännöllisesti normatiivista nefeliiniä 3 - 8.8 %. Simontaipaleen jacupiran-
giitit muistuttavat Sääskilammit-kompleksin jacupirangiitteja, mutta näissä Ni- ja Cr-pitoisuudet 
ja Ni/Cu ovat paljon korkeammat kuin Simontaipaleessa. 

Albiitin määrän lisääntyessä jacupirangiitit vaihettuvat alkaligabroihin, mutta näissäkin plagio-
klaasi (albiitti) on interkumulusmineraali. Myös karbonaatti on primaari interkumulusmineraali. 
Augiittirakeiden reunoilla on vihreää egiriiniaugiittia. Alkaligabroissa on verraten paljon fluo-
riapatiittia (yleensä 3.4 - 3.9 paino- %). Alkuperäisten Fe-Ti-oksidien korkea määrä näkyy kor-
keina Fe-Ti-pitoisuuksina (FeOtot 14.5 - 15.5 %, TiO2 3.7 - 4 %). Cu-pitoisuus on anomaalisen 
korkea (yleensä 100 - 600 ppm), mutta selvästi pienempi kuin jacupirangiiteissa. Alkaligabroissa 
on normatiivista nefeliiniä jopa 14 %. 
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Albiitti-egiriinikivi on leikkaava, loivasti itään painuva juonimainen yksikkö. Sen laitaosissa on 
mafisempia, larvikiittimaisia kiviä. Molemmissa on karkeaa albiittia, mutta larvikiiteista egiriini 
puuttuu, sen sijaan on sarvivälkettä, biotiittia ja joskus karbonaattia ja magnetiittia. Albiitti-
egiriinikivien päämineraalit ovat albiitti, egiriini ja magnetiitti, yksikön alaosassa mukaan tulee 
keltainen, verraten Mn-rikas andradiitti (MnO yleensä 1 - 4 %). Lisäksi on titaniittia ja vaihtele-
via määriä kalsiittia ja apatiittia; satunnaisesti tai harvinaisena on biotiittia, zirkonia, kvartsia, Fe-
vapaata sinkkivälkettä, lyijyhohdetta, molybdeniittia, pyrofaniittia, pyriittiä, pyrrotiittia, marka-
siittia, kuparikiisua, hematiittia (martiitti) ja baryyttia. Pyrofaniitin koostumus on lähellä Mn-
päätejäsentä (paino- %: MnO 39.41 - 42.43, FeOtot 4.99 - 7.85, TiO2 50.38 - 51.43, MgO 0.00) ja 
se on Nb-pitoinen (Nb2O3 0.16 - 0.35 %). 

Egiriinipitoisten ja sarvivälkepitoisten muunnosten vaihettumisvyöhykkeessä on harvinaisena 
alkaliamfibolia. Suuret albiittirakeet ovat harvinaisia, sillä alkuperäiset albiittirikkaat maasälpä-
rakeet ovat granuloituneet pienirakeisemmaksi granoblastiseksi mosaiikiksi. Omamuotoisia al-
biittihajarakeita esiintyy kapeissa (1-5 cm), juoksurakenteisissa albitofyyreissä. Egiriinittömissä 
sarvivälke- ja (tai) biotiittipitoisissa kivissä ei ole andradiittia. Albiittirikkaita juonia ja albitiitte-
ja esiintyy kompleksin kaikissa kivissä ja sivukivissä. Kuvassa 5 (a, b) on mikroskooppikuva al-
biitti-egiriinikivestä, kuvassa 6 albiitti-egiriini-andradiittikivestä. 

 

 

 

Kuva 5a.   Albiitti-egiriinikivi. Opaakit magnetiittia. Simontaival R150/12.04 m. // nikolit. Mittapalkki 
100 μm alaoikealla. Valokuva Reijo Lampela. 
Fig. 5a.   Albite-aegirine rock, with opaque magnetite. Simontaival DDH R150/12.04 m. // nicols. Scale 
bar 100 μm, lower right. Photo Reijo Lampela. 
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Kuva 5b.   Sama kuin kuva 5a, ristinikolit. Valokuva Reijo Lampela. 
Fig. 5b.   Same as Fig. 5a, crossed nicols. Photo Reijo Lampela. 

 

 

Kuva 6.   Albiitti-egiriini-kivi, jossa Mn-pitoista andradiittia (kellertävä). Opaakki on magnetiittia. Si-
montaival R150/54.77 m. // nikolit. Mittapalkki 100 μm alaoikealla. Valokuva Reijo Lampela. 
Fig. 6.   Albite-aegirine rock, with manganiferous andradite (light-yellow) and magnetite (opaque). Si-
montaival DDH R150/54.77 m. // nicols. Scale bar 100 μm, lower right. Photo Reijo Lampela. 
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Albiitti-egiriinikivet ovat hyvin saalisia, Na-rikkaita kiviä (SiO2 60 - 62 %, Na2O 10 - 10.6 %). 
Kiven egiriini- ja magnetiittipitoisuus näkyy korkeana FeOtot -pitoisuutena. Kivessä on alkaliki-
velle ominaiset korkeat Nb- ja Zr-pitoisuudet (Nb 120 - 553 ppm, Zr 230 - 893 ppm). Zn-
pitoisuudet ovat yleensä 50 - 200 ppm, mutta reiän R150 alussa on 9.5 m:n matkalla 1530 - 2170 
ppm Zn. Pb on usein anomaalinen (max. 250 ppm). Kivessä on normatiivista akmiittia (2 – 3 %) 
ja oliviinia (3 – 10 %), mutta normatiivista nefeliiniä vain poikkeuksellisesti. Sarvivälke- ja (tai) 
biotiittipitoiset tyypit ovat albiitti-egiriinikiviä selvästi emäksisempiä (SiO2 50.1 - 56.6 %, MgO 
1.69 - 2.23 %, CaO 4.43 - 6.52 %, Ba 500 - 800 ppm, Sr 400 - 500 ppm, max. 4350 ppm) ja Na-
köyhempiä (Na2O 5.8 - 8 %). Kivessä on normatiivista nefeliiniä (6 - 8.5 %) mutta ei normatii-
vista akmiittia. 

Feniittiytyneitä kiviä esiintyy alkalikompleksin sivukivissä ja ksenoliiteissa. Happamista gneis-
seistä syntyneistä feniiteistä kvartsi puuttuu 3-5 m:n päähän kontaktista, mutta kohonneista 
Na2O-pitoisuuksista (6 - 7 %) ja korkeista Na/K -suhteista päätellen feniittiytyminen ulottuu 10 
m:n päähän (tai kauemmaksikin) sivukiviin. Normatiivista nefeliiniä (1.1 - 3.2 %) on happamissa 
gneisseissä ainakin 6 m:n päähän alkalikivien kontakteista. Mineralogisesti feniittiytyminen nä-
kyy korkeana albiitin määränä sekä neulasmaisen sarvivälkkeen, karbonaatin ja apatiitin esiin-
tymisenä; feniittiytyneissä metadiabaaseissa on vihreää egiriiniaugiittia. 

Metadiabaasien päämineraalit ovat liistakkeinen, joskus myös hajarakeina esiintyvä plagioklaa-
si ja vihreä sarvivälke. Kiville on ominaista verraten matala SiO2 (49 - 51 %), MgO (4.7 - 5.2 
%), Ni (70 - 80 ppm) ja Cr (40 - 50 ppm). Aikaisempaa kidefraktioitumista osoittavat myös ko-
honnut FeOtot (13.1 - 13.9 %), TiO2 (1.2 - 1.3 %), Cu (160 - 390 ppm), Zr (n. 100 ppm), V (330 - 
370 ppm) ja P2O5 (0.12 - 0.15 %). Metadiabaasien magma edustaa toleiittia, joka 44 - 59 %:n 
kidefraktioitumisen tuloksena on kehittynyt ns. ferrotoleiittien suuntaan; tosin MgO-pitoisuus 
viittaa vain n. 30 %:n kidefraktioitumiseen. Mainittakoon, että feniittiytymisessä metadiabaasei-
hin on tullut Pb-lisäystä (kivissä jopa 75 ppm Pb). 

Alkalikompleksin REE(CN)-jakaumissa on erikoisia piirteitä (esimerkkejä kuvassa 7). Jacupi-
rangiitit ovat rikastuneet LREE:istä (La(CN) 20 - 90), joista käyrät laskevat HREE-päähän päin. 
Kivillä on pieni negatiivinen Eu-anomalia. Alkaligabrojen käyrät (ei esitetty kuvassa 7) ovat sa-
manlaisia, mutta niissä ei ole minkäänlaista Eu-anomaliaa. Albiitti-egiriinikivien REE(CN)-
jakaumat ovat U:n muotoisia, ylöspäin koveria, joissa La(CN) on jopa 100 - 260; MREE-alueella 
(”U”:n pohjalla, välillä Sm – Dy) CN-arvot ovat matalia, alimmillaan 3 - 5 (!), josta käyrät nou-
sevat jyrkästi HREE:iin siten, että Lu(CN) on jopa 29. Näiden kivien käyrissä ei erotu minkään-
laisia Eu-anomalioita. Luonteva selitys tämäntapaisten REE-jakaumien syntyyn on, että albiitti-
egiriinikivet edustavat jäännössulia jacupirangiittisesta magmasta, josta on fraktioitunut pois pal-
jon apatiittia ja Ca-pyrokseenia; Nämä taas ovat rikastuneet jacupirangiitteihin ja alkaligabroihin. 
Näiden äärijäsenten välimuotoja edustavat larvikiittien REE(CN)-jakaumat (ei esitetty kuvassa 
7). 

Tässä raportissa on REE-normalisoinnissa käytetty REE-kondriittiarvoja, jotka ovat määrittäneet 
Sun & McDonough (1989). 
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Kuva 7.   Simontaival. Kondriittinormalisoituja REE-diagrammeja alkalikompleksin kivilajityypeistä. 
Normalisointiarvot: Sun & McDonough (1989). 
Fig. 7.   Simontaival. Chrondrite-normalized REE diagrams for various rock types of the alkaline com-
plex. Normalized using values by Sun & McDonough (1989). 

 

Malmigeologisesti on merkittävää jacupirangiittien korkea Cu-pitoisuus (keskimäärin n. 1000 
ppm; maksimipitoisuudet 2300 - 3514 ppm Cu). Ne ovat myös apatiittirikkaita. P2O5:n frekvens-
sijakauma on hyvin vino lognormi, jossa maksimi on välillä 0.46 - 0.69 % (vastaa 1.65 - 2.2 % 
apatiittia). Korkein P2O5-pitoisuus 1.95 m:n analyysivälillä on 3.62 %, joka vastaa 8.7 %:n apa-
tiittipitoisuutta. Cu-rikastumiin liittyy anomaalista Ag-pitoisuutta (max. 6 ppm Ag). Albiitti-
egiriinikivissä on mielenkiintoisia pitoisuuksia Zn:llä (max. 0.22 %), Nb:lla (max. 553 ppm) ja 
Zr:lla (max. 892 ppm). Nb sisältyy pääasiassa titaniittiin (Nb yli 2 %). Malmimikroskooppisesti 
löytyy usein molybdeniittia ja lyijyhohdetta; korkeimmat pitoisuudet ovat kuitenkin vain 10 ppm 
Mo ja 251 ppm Pb. Kun esim. Pb näyttää selvästi liikkuneen ja rikastuneen feniittiytymistä välit-
täneissä fluideissa, kannattaa pitää silmällä sen rikastumista alkalikivien ympäristöissä. 

Kuparirikastumat alkalikomplekseissa ovat harvinaisia. Etelä-Afrikan Phalaborwan Cu-malmin 
lisäksi Cu-aiheita tunnetaan Salmagorskin kaledonisen (370 Ma) kompleksin jacupirangiiteissa 
ja melteigiiteissä (Korobeinikov & al., 1998). Tämä esiintymä ei sisällä borniittia vaan rikkirik-
kaita Fe-Cu-sulfideja (kuparikiisu, kubaniitti, Cu-rikas djerfisheriitti). Salmagorskin, Simontai-
paleen ja Phalaborwan esiintymissä on Cu:n ohella rikastunut apatiitti. Myöhemmin kuvattavan 
Sääskilammit-kompleksin jacupirangiiteissa ja oliviinipitoisissa jacupirangiiteissa on Cu:n lisäk-
si merkittävästi kohonnut Ni, ja niissä on usein apatiittia 2 - 3 %. Ultramafisista, yleensä biotiit-
tipitoisista alkalikivistä borniittipirotetta on vaikea huomata paljain silmin eikä edes stereomik-
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roskoopilla. Kuparia ei niistä ole yleensä edes analysoitu. Kun Cu-sulfidien seuralaisina ei ole 
arvottomia Fe-sulfideja, nekään eivät (epäsuorasti) auta Cu-rikastumien tunnistamisessa. Cu-
sulfidien mobiloituminen esim. juoniin helpottaisi Cu-rikastumien havaitsemista, mutta ainakaan 
Ranuan alkalikomplekseissa sellaista ei juuri esiinny. Ultramafisten alkalikivien (mm. melteigiit-
tien) Cu-malmimahdollisuudet ansaitsevat perusteellisempaa selvitystä. 

Albiitti-egiriinikivissä esiintyy yleisesti zirkonia, joskus suurina (jopa 6 mm) kiteinä. Kivestä on 
toimitettu näyte GTK:n isotooppilaboratorioon. Kivien leikkaussuhteet ja sivukivien feniittiyty-
minen osoittavat, että alkalikivet ovat metadiabaaseja nuorempia. Sekä Simontaipaleen että 
Sääskilampien alkalikivet ovat paikoin tektonisoituneet ja niiden mineraalit ovat metamorfoosis-
sa kärsineet vaihtelevassa määrin (granuloitumalla uudelleenkiteytymistä, koostumuksien tasa-
painottumista ja metamorfista mineraalimuodostusta). 

Simontaival- ja Sääskilammit-kompleksien alkalikivet saattavat kuulua erikoiseen syn/myöhäis-
orogeenisten alkalikivien ryhmään (1.825 - 2.0 Ga), jonka edustajia esiintyy koko Fennoskandi-
an kilven alueella: Kuolassa ja Karjalassa Gremiakha-Vyrmes (Gremjaha-Vyirmes; Polkanov & 
al., 1967), jonka montsodioriittien U-Pb-ikä on 1.973 ± 5 Ga ja kompleksin kivien Sm-Nd-ikä 
1.926 ± 74 Ga (Savatenkov & al., 1999; Pozhilenko & al., 2002), Eletozero (Jelettijärvi; Kukha-
renko & al., 1969), Tiksheozero ja Soustov. Soustovin zirkonin Pb-Pb-ikä on 1.872 ± 8 Ga (Bea 
& al., 2001, Pozhilenko & al., 2002). Mahdollisesti tähän alkalikivien ryhmään kuuluvat myös 
Sakharjok (Saharjoki; ks. Pozhilenko & al., 2002), ja Ruotsissa Norra Kärr (Tilley, 1953; von 
Eckermann, 1968; Koark, 1969; Blaxland, 1977; Bibikova & al., 1980) ja Almunge (Quensel, 
1914; Norin & Gorbatschev, 1958; Gorbatschev, 1960, 1970; Jonsson, 2001), mahdollisesti 
myös Särna (Magnusson, 1923). Suomessa tähän ryhmään saattavat kuulua Otanmäen alkaligra-
niitti (Marmo & al., 1966), Kortejärven ja Laivajoen karbonatiitit Pudasjärvellä ja Posiolla (Var-
tiainen & Woolley, 1974; Nykänen, 1993), Kuusamon Simonkorven syeniitit (ks. Vanhanen, 
1981), Kuusamon Uuniniemen syeniitti, Korsnäsin karbonatiitti (Mutanen, 1971; Papunen, 1986) 
ja Halpasen karbonatiitti Mikkelin maalaiskunnassa (Puustinen 1986; Puustinen & Karhu, 1999). 
Näiden lisäksi ”vanhoja” syeniittejä esiintyy Haverin Fe-Cu-Co-Au-malmin lähellä (Stigzelius 
1944. Metallista kultaa sisältäviä syeniittipalloja on Tampereen alueen konglomeraateissa, Olavi 
Kouvon luennolla ilmoittama tieto Oulussa 1960-luvun lopulla). Tervolan Vähäjoella Fe-Cu-Co-
Au-esiintymän lähettyviltä on löytynyt lohkareena kvartsi-riebeckiittifeniittiä, joka viittaa alkali-
kivien esiintymiseen siellä. 

Lukuisia metamorfoituneita ja voimakkaasti uudelleenkiteytyneitä alkalikiviä (ikä n. 1 Ga) tun-
netaan Kanadan Grenville-rintamasta (ks. esim. Currie & van Breemen, 1996; van Breemen & 
Currie, 2004), mutta Ranuan alkalikivikompleksit ovat näitä ilmeisesti paljon vanhempia. 

2.2 Sääskilammit 

Sääskilammit-alkalikompleksin pääkivilajit ovat Na-rikkaat alkalisyeniitit, jacupirangiitti – mel-
teigiitti – ijoliittisarjan kivet ja feniitit. Kompleksi sijaitsee karttalehdellä 3524 05, n. 13 km Ra-
nuan kirkolta pohjoisluoteeseen, 1.5 km Rovaniemen tieltä itään. Maasto on pääasiassa avosuota. 
Maapeitteen paksuus maakairausten mukaan on 3.6 - 10.2 m. 

Kompleksi erottuu magneettisella matalalentokartalla erikoisena kuviona, jossa on voimakasta 
magneettisuuden tason vaihtelua. Magneettiset maastomittaukset tehtiin jo kevättalvella 2003. 
Keväällä 2008 kohteen geofysikaalisia mittauksia täydennettiin systemaattisella VLF-R-
mittauksella ja painovoimamittauksella, molemmat 100 m:n linjavälillä. Hanke loppui v. 2005 
lopussa, ja alueella päästiin kairaamaan vasta kevättalvella 2006 hankkeen 290 1007 ohjelmassa. 
Tässä vaiheessa kairattiin seitsemän reikää (R0193-R0199) GTK:n POKA-kalustolla. Toisessa 
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kairausvaiheessa keväällä 2007 Suomen Malmi Oy kairasi kolme reikää (R0200-R0202). Kai-
rausmetrejä on yhteensä 1011.35 m. Rei´istä on tehty kiillotetut ohuthieet, analyysit ja lukuisia 
EMP-mikroanalyysejä. Taulukossa 1 on kairausten reikätiedot. 

 

Taulukko 1.   Sääskilammit, syväkairausten reikätiedot 

Table 1.   Sääskilammit, drill hole locations, directions, angles and depths 
Reikä, no.         X                    Y                     Suunta      Kulma     Syvyys, m        Maata, m 
 
R0193          7327.350          3472.535                  0               90              97.25                10.20 
R0194          7327.105          3472.250                  0               90              78.50                  9.50 
R0195          7327.105          3472.250               180              45              89.80                14.10 
R0196          7327.105          3472.250                  0               45              71.55                13.40 
R0197          7327.050          3472.150                  0               90              72.40                  3.60 
R0198          7327.290          3471.800                  0               90              68.10                  5.40 
R0199          7326.950          3471.700                  0               90              32.30                  6.30 
R0200          7327.155          3472.250                  0               44.8         199.40                15.40 
R0201          7326.875          3472.250                  0               46.2         201.20                10.80 
R0202          7327.105          3472.500                 90              44.8         100.85                  5.45 
                                                                                                Yht.      1011.35 m 
 

Kairansydämistä on tehty kokokivianalyysejä XRF-tekniikalla (menetelmätunnus 175Xa), hi-
venalkuainemäärityksiä (REE, Co, Hf, Nb, Rb, Sc, Ta, Th, U, V, Y, Zr) HF-perkloorihappo-
liuotus + sulate/ICP-MS-tekniikalla (menetelmätunnus 308M), monialkuainemäärityksiä (28 al-
kuainetta) ICP-AES-tekniikalla (kuningasvesiliuotus 90 °C:ssa, menetelmätunnus 511P), Au-Pd-
Pt-määrityksiä ICP-AES-tekniikalla (fire-assay-rikastusmenetelmä, 10-15 g:n alinäyte; menetel-
mätunnus 703P) ja Au-Pd-Pt-määrityksiä ICP-AES-tekniikalla (fire assay-rikastusmenetelmä, 25 
g:n alinäyte; menetelmätunnus 704P). Taulukossa 2 on reikäanalyysien tilausnumerot ja eri me-
netelmillä tehtyjen analyysien lukumäärät. 

 

Taulukko 2.   Sääskilammit, syväkairausanalyysien lukumäärät 

Table 2.   Sääskilammit, number of chemical analyses of drill cores 
Reikä, no.     Analyysitilausno.             Analyysimäärät eri menetelmillä 
                                                            175Xa          308M         511P          703P       704P 
R0193            91510                              16                15              66                               65 
R0194            83892                              39                11              52                               51 
R0195            91511                              16                 3               51                 2            48 
R0196            91512                              11                 2               36                               35 
R0197            91513                              19                 6               46                               45 
R0198            91514                              10                 6               46                               45 
R0199            91515                               1                  1               16                               15 
R0200           204468                             52                10             129                             134 
R0201           204469                             53                20             133                             138 
R0202           204470                             15                 5               58                                60 
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Hieistä on tehty EMP-analyysejä seuraavista mineraaleista: augiitti, egiriiniaugiitti, Na-augiitti, 
oliviini, tetraferriflogopiitti, biotiitti, useita Na-amfiboleja (mm. arfvedsoniitti, richteriitti, ec-
kermanniitti, riebeckiitti?), vesuvianiitti, Ti-andradiitti, grossulaari, nefeliini, kankriniitti, soda-
liitti, Ba-Zn-kalimaasälpä, Sr-Ba-Na-tektosilikaatti (stronalsiitti-banalsiitti), natroliitti, thomso-
niitti (?), Sr-pitoinen mesoliitti ym. zeoliitteja, pektoliitti, muskoviitti, hydrobiotiitti, chamosiitti, 
titaniitti, fluoriapatiitti, Mg-Mn-ilmeniitti, Mn-ilmeniitti, magnetiitti, pyrrotiitti, mackinawiitti, 
kuparikiisu, kubaniitti, borniitti, milleriitti, Co-milleriitti, Co-Ni-pentlandiitti, sinkkivälke, kobal-
tiitti, useita löllingiitti-saffloriitti-rammelsbergiittisysteemin arsenideja, nikkeliini (nikkoliitti), 
maucheriitti, siegeniitti, fletcheriitti-siegeniittisarjan tiospinellejä, Cu-Co-Ni-Fe-monosulfidi ja 
määrittelemätön Co-Ni-Cu(Fe)-sulfidi. 

XRD-määrityksiä on tehty mm. mineraaleista kankriniitti, vesuvianiitti ja pektoliitti. 

Sääskilammit-alkalikompleksi on sukua Simontaipaleen kompleksille. Siinä on monia erikoisia 
kivilajityyppejä, esim. jacupirangiitteja, ijoliitteja, larvikiitteja ja vesuvianiittisyeniittejä, ja eri-
koisia mineraalikoostumuksia ja alkalikivillekin poikkeuksellisia geokemiallisia piirteitä. Näis-
täkin syistä arvelen, että lyhyt yhteenveto on paikallaan. 

Itse alkalikompleksissa ei ole kalliopaljastumia. Dioriittista sivukiveä on paljastuneena n. 80 m 
kompleksin pohjoisreunasta pohjoiseen. Feniittibreksioiden happamista ksenoliiteista ja kseno-
krysteistä päätellen sivukivinä on myös arkeeisia graniittigneissejä. Irtomaapaksuudet (turve + 
moreeni) ovat kairaustietojen mukaan 3.6 - 10.2 m. 

Kuvassa 8 on kairauksiin ja geofysikaalisiin mittauksiin perustuva geologinen kartta, kuvassa 9 
magneettinen maastomittauskartta (totaalikenttä) ja kuvassa 10 painovoimakartta. Alueella on 
kevättalvella 2008 tehty systemaattinen painovoimamittaus ja systemaattinen sähköinen VLF-R 
mittaus. 
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Kuva 8.   Sääskilammit-alkalikompleksin geologinen kartta.  
Fig. 8.   Geological map of the Sääskilammit alkaline complex. 
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Kuva 9.   Sääskilammit. Maanpintamagneettinen kartta, totaalikenttä, ja syväkairareiät. 
Fig. 9.   Sääskilammit. Ground-magnetic total-field map, and diamond drill holes. 
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Kuva 10.   Sääskilammit. Painovoimakartta, Bouguer-anomalia. 
Fig. 10.   Sääskilammit. Bouguer anomaly gravity map. 

 

Kompleksi on maanpintaleikkauksessa soikio, jonka pituus ENE-suunnassa on 1.3 km ja leveys 
0.7 km. Sillä on 60 - 170 m leveä heikosti magneettinen feniittireunus. Kompleksin keskellä on 
voimakkaita magneettisia anomalioita, jotka aiheutuvat magnetiittirikkaista jacupirangiiteista ja 
muista mafisista-ultramafisista alkalikivistä (melteigiiteistä, algarviiteista ja ijoliiteista). Näiden 
ja feniittirenkaan väliin jäävä heikosti magneettinen osa koostuu erilaisista alkalisyeniiteistä. 

Ultramafisten kivien kohdalle tulee 1.5 - 2.5 mGal:in positiivinen painovoiman jäännösanomalia, 
joka ilmentää kompleksin ytimen korkeita tiheyksiä (jacupirangiiteilla 3.25 - 3.5 g/cm3, ijoliiteil-
la ja melteigiiteillä 3.1 - 3.25 g/cm3). Itäreunaa hipovalla painovoimaprofiililla anomaliaa ei juuri 
erota, koska itäosan kivet ovat verraten pienitiheyksisiä alkalisyeniittejä ja nefeliinisyeniittejä. 
Kompleksin ”painopiste” on sen länsiosassa. Painovoimakartta osoittaa, että piippumainen 
kompleksi on kallistunut ja sukeltaa länsilounaaseen. Kairaustietojen ja painovoimakartan mu-
kaan ultramafinen ydin painuu N-S-suuntaisen kairausprofiilin tasossa etelään n. 50°:n kaateella. 
Ultramafisten ydinosien ja feniittireunuksen välissä oleva epämagneettinen alue koostuu albiitti-
rikkaista alkalisyeniiteistä (mm. larvikiitteja, nefeliini-kankriniittisyeniittejä, blastomyloniittisia 
syeniittigneissejä, syeniittiporfyyrejä, tasarakeisia syeniittejä ja vesuvianiittisyeniittejä). Komp-
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leksi katkaisee ENE – WSW -suuntaisen magneettisen juovan, joka loppuu 1 km:n päässä idässä 
NNW-suuntaiseen diabaasijuoneen ja jatkuu kompleksin länsireunalta n. 15 km länsilounaaseen. 
Tämän rakenteen luonne on tuntematon, mutta ainakaan se ei anna positiivista painovoima-
anomaliaa. Samansuuntaiset magneettiset juovat Simontaipaleen kompleksin lähellä näyttävät 
kenttähavaintojen perusteella aiheutuvan arkeeisten gneissien joukossa olevista amfiboliittijak-
soista. 

Kompleksin alueella on matalan sähköisen (näennäisen) ominaisvastuksen alueita, jotka voitai-
siin rutiininomaisesti tulkita savimineraaleista johtuviksi ”suonpohja-anomalioiksi”. Tässä tapa-
uksessa johdeanomalioihin voi olla alkalikompleksin mineralogiasta johtuvia syitä. Huomionar-
voista on, että johdeanomaliat osuvat syeniittialueille mutta eivät kompleksin keskiosien jacupi-
rangiittien kohdalle. Syeniiteissä on runsaasti maasälvänsijaisista syntyneitä zeoliitteja, joista 
yleisin on natroliitti. Zeoliitit ovat ioninvaihtokykyisiä mineraaleja (mihin monien zeoliittien te-
ollinen käyttökin perustuu) ja siten kallion pintaosissa olevat zeoliitit voivat aiheuttaa, savimine-
raalien tapaan, ”ionisia” johdeanomalioita. Syeniiteissä on myös paikoin runsaasti sodaliittia, 
jonka hajotessa, esim. happamien suonpohjan vesien (pH 4 - 4.5) vaikutuksesta, vapautuu natri-
umkloridia (NaCl). Näin syntyneet suolaiset, sähköä johtavat vedet voivat vaeltaa kallionpinnan 
topografisen gradientin suunnassa kauemmaksikin syntypaikoiltaan. 

Tässä kohtaa on paikallaan muutama huomautus kompleksin kivilajinimistöstä. Koska kaikki 
kivet ovat enemmän tai vähemmän deuterisesti ja metamorfisesti muuttuneita, pitäisi kivilajin 
nimen eteen lisätä ”meta”-etuliite. Tätä käytetään kuitenkin vain hieselostuksissa täysin uudel-
leenkiteytyneille ja granuloituneille tai täysin muuttuneille kiville. – Larvikiiteiksi on nimitetty 
porfyriittisia alkalisyeniittejä, joissa suuret albiittikiteet (alkuaan K-Na-maasälpää) ovat asettu-
neet magmavirtauksen suuntaisiksi (trakytoidirakenne, käytetään myös nimityksiä juoksuraken-
ne, flow texture tai fluidal texture). Koska nämä kivet on helppo tunnistaa, nimi on hyvin käy-
tännöllinen, mutta ei ehkä kaikkien makuun petrografisesti tarkka. Pääasiassa albiittirakeiden 
suhteellisesta osuudesta riippuen larvikiiteilla on laajaa koostumusvaihtelua; esim. SiO2 vaihte-
lee välillä 47 - 53 %, Na2O välillä 7.2 - 10.7 % ja FeOtot välillä 9 - 14 %. Kuitenkin esim. hap-
pamimmat tyypit vastaavat SiO2 -pitoisuuksien puolesta Oslon alueen klassisia larvikiitteja. 
Sääskilammilla niiden koostumukset ovat hyvin samanlaisia kuin useimmilla tasarakeisilla alka-
lisyeniiteillä. Feldspatoidirikkaimmat larvikiiteiksi nimetyt kivet ovat kankriniitti-nefeliini(-
sodaliitti)-syeniittejä ja niiden koostumus lähentelee foyaiittiminimiä laajassa systeemissä SiO2 – 
kalsiliitti – nefeliini. 

Kivilajien esiintyminen eri kairarei´issä on pääpiirteissään seuraava: Magneettisesti erottuvaan 
reunukseen kairatuissa rei´issä (R0193, R0198 ja R0199) kivet olivat pääasiassa vaaleita feniitti-
breksioita, feniittejä ja syeniittejä; näissä on lyhyempiä lävistyksiä pienirakeisia mikrogabroja 
(albiittigabroja tai alkaligabroja), plagioklaasifyyrisiä ja tasarakeisia alkaligabroja, felsisiä tum-
mia feniittejä ja blastomyloniittisia metasyeniittejä. Epämagneettisen välivyöhykkeen kivet ovat 
siihen kairatuissa tai osaksi sitä lävistävissä rei´issä (R0200-0202 R0195, R0196, R0197) erilai-
sia alkalisyeniittejä: larvikiitteja ja tasarakeisia tai paikoin hiukan albiittifyyrisiä kankriniittinefe-
liinisyeniittejä. Kompleksin eteläosassa (R0201) on leveä vyöhyke gneissiytyneitä alkalisyeniit-
tisiä kiviä; tektonisen suuntauksen kaade on ilmeisesti likimain pysty. Syeniittigneissien seassa 
on lyhyitä välejä alkaligabroja, ijoliitteja ja jacupirangiitteja. Kompleksin ytimessä (rei´issä 
R0194-0194, R0201) on ijoliitti-melteigiittisarjan kiviä ja Fe-Ti-rikkaita jacupirangiitteja. Leik-
kaussuhteista voi päätellä, että ultramafinen intruusiofaasi on syeniittejä nuorempi. Myös feniit-
tibreksiassa on lävistetty 0.5 m:n juoni tummaa, laavamaista pyrokseenifyyristä kiveä. Toisaalta 
feniittibreksioissa on pyöristyneitä pienirakeisia ultramafisia (augiitti/diopsidi-biotiitti, egi-
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riiniaugiitti-biotiitti, sarvivälke-biotiitti, + titaniitti, apatiitti, albiitti) ksenoliitteja, jotka saattavat 
edustaa varhaista ultramafista magmapurkausta. 

Reiässä R0201 oli syeniittiporfyyrigneississä kaksi lähekkäistä tektonisoitumatonta toleiittista 
metadiabaasijuonta, joilla on pienirakeiset chill-reunukset. Näiden kivien koostumus poikkeaa 
täysin alkalikompleksin kivistä. Juonet ovat metamorfoituneet (uraliittiutuneet). Kaikesta tästä 
voidaan lukea, että alkalikompleksi kärsi dynamometamorfoosin ja jäähtyi ennen toleiittisia juo-
nikiviä, ja molemmat olivat myöhemmin mukana alueellisessa metamorfoosissa.  

Feniitit ja feniittibreksiat ovat, alkalikomplekseille tyypilliseen tapaan, erittäin heterogeenisia 
ja yksityiskohdissaankin sekavia kiviä. Kairaustietojen mukaan kompleksin koillisosassa (R193) 
feniitit ovat keskimäärin melko happamia (leukosyeniittisiä), länsireunalla (R198, R199) selvästi 
emäksisempiä (alkaligabroja), mutta koillisosassa on myös alkaligabromaisia tyyppejä ja vastaa-
vasti länsiosassa leukosyeniittisiä feniittejä. Breksian iskoksen feniitti on vaaleaa, albiittirikasta, 
ja albiitti (alkuaan usein Na-K-maasälpä) on usein hajaraemaista. On myös kalimaasälpävaltaista 
pertiittiä. Neulasmaista sarvivälkettä (yleensä vaaleanvihreää mutta joskus tummaa, arfvedsoniit-
timaista), biotiittia, diopsidia (tai augiittia), egiriiniaugiittia, magnetiittia ja karbonaattia on vaih-
televia määriä. Usein sarvivälke puuttuu, jolloin mafinen parageneesi on pyrokseeni-biotiitti. Py-
rokseeni on joko augiittia, tai rakeilla on augiittikeskus ja siihen terävästi rajautuva egiriiniaugiit-
tireunus. Feniittien ulkoreunalla on paikoin hiukan kvartsia ja kalimaasälpää; EMP:llä analysoi-
dussa kalimaasälvässä on korkeat Ba-Zn-pitoisuudet (BaO 1.8 %, ZnO 0.30 - 0.41 %). Satunnai-
sia, aksessorisia, sekundaareja, hypergeenisiä ja malmimineraaleja ovat vihreä sekundaari biotiit-
ti, kloriitti, stilpnomelaani, sideriitti, titaniitti, rutiili, fluoriapatiitti, pyriitti, pyrrotiitti, markasiit-
ti, kuparikiisu, sinkkivälke ja molybdeniitti. Feniittirenkaan ulommissa, matalamman happipai-
neen osissa esiintyy tyypillisesti pari pyrrotiitti (+pentlandiittisuotaumat)-kuparikiisu, sisäosissa 
korkeampi hapetusaste ilmenee parageneesissa borniitti-kuparikiisu-hematiitti. 

Feniittibreksioissa on albiittirikas iskos, jossa on monenlaisia terävärajaisia sekä pyöristyneitä 
että kulmikkaita sulkeumia, murskaleita ja ksenokrystejä. Murskaleiden koko on yleensä 0.5 - 15 
cm. Yleisiä ovat pienirakeiset ultramafiset murskaleet, jotka tyypillisesti koostuvat biotiitista ja 
diopsidista; mukana voi olla vaihtelevasti albiittia, egiriiniaugiittia, titaniittia, apatiittia, ilmeno-
magnetiittia ja karbonaattia. Joskus esiintyy tetraferribiotiittia (tai tetraferriflogopiittia). Harvi-
naisempia ovat sarvivälkepitoiset ultramafiset murskaleet. Jotkut ultramafisen näköiset mustat 
sulkeumat ovat hieessä saalisia ja koostumukseltaan yllättävän happamia, syeniittisiä (SiO2 62 
%, Na2O 8.4 %). Murskaleina on myös mm. mikrogabroja ja pienirakeisia tai albiittifyyrisiä vaa-
leita kiviä. Karkeat porfyriittiset kivet muistuttavat kompleksin sisempien osien larvikiitteja ja 
syeniittiporfyyrejä. Arkeeisista granitoideista on feniitteihin tullut mukaan ksenoliitteja ja kseno-
krystejä (plagioklaasi, zirkoni, apatiitti), jotka ovat osittain reagoineet ja feniittiytyneet alkali-
magmojen ja fluidien vaikutuksesta. Feniitit ovat yleensä koostumukseltaan syeniittisiä, mutta 
jotkut emäksiset muunnokset voisi luokitella alkaligabroiksi. Varsinkin feniittireunuksen sisä-
osissa kivet näyttävät olevan magmasta kiteytyneitä ja magman tavoin käyttäytyviä. Erikoinen 
piirre kompleksissa on, että feniiteissä ja välivyöhykkeen syeniiteissä on matala hapetusaste, mi-
kä ilmenee grafiitin, pyrrotiitin ja pyriitin esiintymisenä, kun taas kompleksin keskiosien ultra-
mafisissa ja mafisissa kivissä (jacupirangiiteissa, melteigiiteissä, ijoliiteissa) hapetusaste on ollut 
korkea: niissä ei ole grafiittia eikä rautasulfideja, sen sijaan borniitti, kuparikiisu ja hematiitti 
esiintyvät tasapainoisena sulfidi-oksidiparageneesina. Happipaineen nousun syynä oli ilmeisesti 
veden dissosioituminen korkeassa lämpötilassa. Silloin vapautunut vety diffundoitui kompleksis-
ta ulospäin, mikä johti O/H -suhteen (= hapetusasteen) kasvamiseen sisäosissa. 
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Jotkut feniitit ovat magmasta kiteytyneen näköisiä, ja niissä esiintyy glomerofyyrisiä maasälpä-
kasaumia. 

Feniittien seassa on massamaisia syeniittejä ja niitä vastaavia blastomyloniittisia gneissejä. Ne 
ovat tasarakeisia, albiittirikkaita tai albiittifyyrisiä, usein blastomyloniittisia kiviä ja selvästi hap-
pamampia (SiO2 n. 60 %) kuin välivyöhykkeen albiittirikkaat alkalisyeniitit. Päämineraalit ovat 
albiitti (usein ”töhkäinen”), vihreä sarvivälke, biotiitti ja satunnaisesti augiitti; vähemmän on ka-
limaasälpää ja kvartsia; satunnaisia, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat karbonaatti (suonia ja 
piroterakeita), kloriitti, sideriitti, epidootti, stilpnomelaani, fluoriapatiitti, titaniitti, rutiili, ilme-
niitti, ilmenomagnetiitti, zirkoni, grafiitti, pyriitti, kuparikiisu, markasiitti, borniitti, kalkosiitti, 
kovelliini, molybdeniitti, sinkkivälke, lyijyhohde, arseenikiisu, kobaltiitti(?), tiospinelli (carrol-
liitti?), hematiitti ja götiitti.  

Feniittivyöhykkeessä on tummempia alkaligabroja. Nämä ovat tasarakeisia tai albiittifyyrisiä 
kiviä; porfyriittiset tyypit muistuttavat ulkonäöltään välivyöhykkeen larvikiitteja. 

Intruusion epämagneettisen välivyöhykkeen syeniittien koostumuksessa on laajaa vaihtelua, ja 
vaaleat syeniitit ja tummemmat, mahdollisesti alkaligabroiksi luokittuvat kivet vaihettuvat toi-
sikseen. Niissä kivet ovat syeniittejä, karkeita alkalimaasälpäfyyrisiä syeniitejä (larvikiitteja), 
syeniittiporfyyrejä, nefeliinisyeniittejä (yleensä nefeliini-kankriniittisyeniittejä) ja sodaliit-
tisyeniittejä. Jotkut tummat nefeliinisyeniitit ovat ulkonäöltään gabromaisia. Nefeliinisyeniitit 
vastaavat koostumuksensa puolesta larvikiitteja. 

Larvikiiteiksi on nimitetty porfyriittisia syeniittejä, joissa laattamaiset (1-3 cm) albiittiprimo-
krystit ovat asettuneet magman virtauksen suuntaisiksi. Näissä rakeissa albiitti on osaksi tai ko-
konaan granuloitunut pienten, kirkkaiden albiittirakeiden mosaiikiksi. Usein näkyy ristikkora-
kenteisia mikrokliinin pseudomorfooseja, todisteina siitä, että hajarakeet ovat olleet alkuaan 
magmaattista Na-K-maasälpää. Voimakkaimmin muuttuneita tyyppejä on reikä- ja hieraporteissa 
nimitetty metalarvikiiteiksi. Paikoin kivi on tektonisoitunut larvikiittigneissiksi. Albiitin ohella 
päämineraaleja ovat egiriiniaugiitti, ruskea biotiitti, arfvedsoniitti, kankriniitti, nefeliini, sodaliitti 
ja natroliitti. Nefeliini on yleensä pesäkemäisesti, jopa kokonaan muuttunut vaaleanruskeaksi 
”hydronefeliiniksi”. Sodaliitin määrä vaihtelee paljon ja usein se puuttuu kokonaan. Larvikiittien 
laaja koostumusvaihtelu heijastuu mineralogiassa. Maasälvänsijaiset ja egiriiniaugiitti puuttuvat 
monista larvikiiteista. Vaaleista larvikiiteista arfvedsoniitti puuttuu tai sitä on vähän, tummissa 
tyypeissä sitä on enemmän. Tyypillisiä aksessorisia ovat titaniitti ja usein suurikokoinen fluo-
riapatiitti. Muita sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat pektoliitti, stilbiitti(?), 
”hydrostronalsiitti”, kloriitti, karbonaatti (kalsiitti), sideriitti, rutiili, magnetiitti (vain sulfidira-
keiden reunoilla), kuparikiisu, kubaniitti, pyrrotiitti, pentlandiitti (yleensä pyrrotiitissa flake-
suotaumina, joskus karkeampana granulesuotaumana), mackinawiitti, pyriitti, markasiitti, sink-
kivälke, maucheriitti, lyijyhohde ja molybdeniitti (tämä joskus isoina suomuina tai suomukimp-
puina). 

Välivyöhykkeen larvikiiteissa ja tasarakeisissa alkalisyeniiteissä on yleisesti maasälvänsijaisia, ja 
osaa niistä voisi nimittää nefeliinisyeniiteiksi (tai vielä tarkemmin feldspatoidisyeniiteiksi), joita 
kuvataan syeniittien jälkeen. 

Syeniittiporfyyrejä on lävistetty kompleksin ytimen pohjoispuolella välivyöhykkeessä reiän 
R0200 lopussa. Ne eroavat larvikiiteista siten, että albiittihajarakeet ovat pieniä ja maasälvänsi-
jaiset ja egiriiniaugiitti puuttuvat. Kiveä tavataan sulkeumina alapuolella olevassa syeniitissä. 
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Päämineraalit ovat albiitti, arfvedsoniitti ja erittäin tumma, porfyroblastimainen biotiitti. Toissi-
jaisia, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat fluoriapatiitti, titaniitti, kuparikiisu, sinkkivälke ja 
magnetiitti (tätä vain kuparikiisurakeiden reunalla). Kivi on muuten täysin granuloitunut ja uu-
delleenkiteytynyt, mutta albiittihajarakeet ovat säilyneet granuloitumiselta. 

Vastaavasti kompleksin ytimen eteläpuolella reiässä R0201 on pitkä lävistys syeniittiporfyyri-
gneissejä, jotka vastaavat koostumukseltaan syeniittiporfyyrejä. Näissä gneisseissä on epätasais-
ta magnetiittipirotetta ja lyhyitä osia karkeampia, vaaleita syeniittimäisiä kiviä. Gneisseissä on 
reiässä R0201 ydintä kohti mentäessä mineralogista vaihtelua siten, että alussa on egiriiniaugiit-
tia, joka vähenee ja välillä loppuu, mutta ilmaantuu ytimen lähellä uudestaan. Maasälvänsijaisia 
(kankriniitti, nefeliini) on gneississä vain ytimen lähellä olevissa osissa. Päämineraalit ovat al-
biitti, arfvedsoniitti, ruskea tai ruskeanvihreä biotiitti, egiriiniaugiitti (joskus augiittiytimiä), 
kankriniitti ja nefeliini. Sekundaareja, toissijaisia, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat vihreä 
biotiitti (albiitissa), karbonaatti, apatiitti, titaniitti, zeoliitit (yleensä natroliitti), andradiitti (satun-
nainen), pektoliitti, sideriitti, ilmeniitti (reliktejä), magnetiitti, borniitti, kuparikiisu, pyriitti, mar-
kasiitti, sinkkivälke, lyijyhohde, kalkosiitti, idaiitti, pyrrotiitti (satunnainen). Kivet ovat gneissiy-
tyneet ja lähes aina täysin uudelleenkiteytyneet ja granuloituneet; vain joskus on jäänteitä granu-
loitumattomista albiittihajarakeista. 

Samassa reiässä R0201 on syeniittiporfyyrigneissien ja kompleksin ultramafisen ytimen välissä 
paksu lävistys syeniittigneissejä, joissa on larvikiittia tektonisoituneina mutta terävärajaisina 
osina (sulkeumina?). Larvikiittiosien lävistyspituus on yleensä 2-20 cm, enimmillään 0.85 - 2.4 
m. Erääseen kankriniittirikkaaseen raitaan liittyy urtiittia (kankriniitti, nefeliini ja egiriiniaugiitti) 
ja ijoliittia (egiriiniaugiitti, kankriniitti), jotka ilmeisesti ovat sekundaarimuodostumia. Syeniitti-
gneissien päämineraalit ovat albiitti, arfvedsoniitti ja biotiitti; egiriiniaugiittia on yleensä vähän 
tai se puuttuu. Useimmiten on kankriniittia ja natroliittia (yleensä suurina terävärajaisina ka-
saumina); sodaliittia on vain 10 m:n matkalla lävistyksen lopussa. Toissijaisia, aksessorisia ja 
malmimineraaleja ovat karbonaatti (usein runsaasti), pektoliitti, fluoriapatiitti, titaniitti, ilmeniitti 
(reliktejä), magnetiitti (pyrrotiitin yhteydessä), pyrrotiitti, pentlandiitti (flake-suotaumina pyrro-
tiitissa), kuparikiisu, pyriitti, sinkkivälke, lyijyhohde ja molybdeniitti. Kivet ovat gneissiytyneitä, 
uudelleenkiteytyneitä ja granuloituneita. 

Kompleksin ultramafisen ytimen pohjoispuolella, reiän R0200 alussa tummien nefeliinisyeniitti-
en jälkeen on n. 66 m:n väli melko saalista syeniittiä. Yksikön eteläpuolella on nefeliinisyeniit-
tiä, pohjoispuolella alkalisyeniittiä. Yksikön keskiosa (n. 40 m) on erikoista vesuvianiittisyeniit-
tiä (Kuva 11). Sen päämineraalit ovat albiitti, väritön klinopyrokseeni (Na-pitoinen augiitti), bio-
tiitti ja vesuvianiitti. Egiriiniaugiittia ja arfvedsoniittia on vain muutaman metrin matkalla yksi-
kön alkuosassa. Albiitissa on yleisesti ameebamaisina suotaumina Na-Sr-Ba-tektosilikaattia 
(stronalsiitti-banalsiitti, kuva 12). Nämä suotaumat ovat usein muuttuneet sekundaarimineraa-
leiksi (kiillemäinen mineraali, karbonaatti). Stronalsiitti-banalsiittisarjan mineraaleja esiintyy 
harvinaisina alkalikivissä (esim. Liferovich & al., 2006). Albiittikiteiden keskiosissa on yleensä 
sulkeumina runsaasti omamuotoista grossulaaria, mikä viittaa siihen, että alkuperäisen plagio-
klaasin ydinosat ovat olleet anortiittirikkaita. Yksikön loppuosa on alkuosaa biotiittirikkaampi. 
Täällä esiintyy itsenäisinä kiteinä (Ø 0.2 mm) stronalsiitti-banalsiittia, jonka koostumus on ident-
tinen albiitin stronalsiitti-banalsiittisuotaumien kanssa. Yksikön alapuolella larvikiiteissa on ylei-
sesti kellertävää mineraalia, jonka koostumus on lähes identtinen stronalsiitin kanssa (EMP-
analyysi R0200/111.25 m). Hiukan alentunut analyysisumma (97.64 %) ja mineraalin väri viit-
taavat siihen, että kyseessä on hydrautunut tektosilikaatti, josta käytän työnimeä ”hydrostronal-
siitti”.  
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Uusimpien tietojen mukaan stronalsiitti ja banalsiitti muodostavat keskenään aukottoman seos-
sarjan (Liferovich & al., 2006), mutta kidekemiallisista syistä kiinteän liuoksen seossarja alkali-
maasälpien kanssa ei ole mahdollinen (op. cit., p. 930). Mikroskooppirakenteet (kuva 12) viittaa-
vat kuitenkin vahvasti siihen, että ameebamaiset stronalsiitti-banalsiittirakeet ovat syntyneet suo-
tautumalla korkean lämpötilan tektosilikaattifaasista. Albiittikiteiden ytimissä esiintyvä grossu-
laari viittaa siihen, että kyseessä on ollut alkuaan homogeenisena syntynyt Ca-Na-Ba-Sr-
tektosilikaatti, joka edustaisi toistaiseksi löytymätöntä lisetiitti-stronalsiitti-banalsiittifaasia (ks. 
Liferovich & al., 2006). 

Vesuvianiittisyeniitin satunnaisia, aksessorisia, sekundaareja ja malmimineraaleja ovat vihreä 
sarvivälke, hydromuskoviitti, Sr-pitoinen zeoliitti (mesoliitti; 2.42 - 5.30 % Sr), titaniitti, fluo-
riapatiitti, zirkoni, monatsiitti, grafiitti, kuparikiisu, pyriitti, pyrrotiitti, sinkkivälke (Fe 4.32 - 
4.47 %), lyijyhohde, kobaltiitti, nikkeliini ja sekundaari markasiitti. Vesuvianiitti esiintyy suuri-
na (Ø 2-3 mm), tyypillisesti biotiitin ympäröiminä omamuotoisina hajarakeina tai idioblasteina, 
joskus ohuina juonina. Paikoin omamuotoiset vesuvianiittikiteet ovat Th-pitoisia (pleokroinen 
kehä biotiitissa). Vesuvianiittia on harvinaisena tavattu alkalikivissä, mm. Almungen alkali-
kompleksin nefeliinisyeniiteissä (Gorbatschev, 1960; ks. myös Deer & al., 1962a). 

 

 

Kuva 11.   Euhedrinen vesuvianiittihajarae, osittain biotiittisuomujen ympäröimänä, vesuvianiittisyenii-
tissä. Vesuvianiittikiteitä myös kuvan oikeassa laidassa keskellä. Muut mineraalit albiitti, siinä sulkeumi-
na euhedrista grossulaaria, ja väritön Na-pitoinen augiitti. Sääskilammit R0200/54.30 m. // nikolit. Mit-
tapalkki 1000 μm alaoikealla. Valokuva Reijo Lampela. 
Fig. 11.   Euhedral phenocryst of vesuvianite, partly surrounded by biotite, in vesuvianite syenite. Vesu-
vianite crystals also in the middle right part of the photo. Other minerals are albite, with inclusions of 
euhedral grossular, and colourless sodian augite. Sääskilammit DDH R0200/54.30 m. // nicols. Scale bar 
1000 μm, lower right. Photo Reijo Lampela. 
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Kuva 12.   Ameebamaisia stronalsiitti - banalsiittisuotaumia albiitissa, vesuvianiittisyeniitissä. Sääski-
lammit R0200/29.75 m. BSE-kuva. Mittapalkki 50 μm alavasemmalla. 
Fig. 12.   Amoeboid exsolution bodies of stronalsite-banalsite in albite, in vesuvianite syenite. Sääski-
lammit DDH R0200/29.75 m. BSE image. Scale bar 50 μm, lower left. 

 

Tummia syeniittejä ja tummia syeniittiporfyyrejä esiintyy kompleksin ytimen etelä- ja poh-
joispuolella. Makroskooppisesti ne muistuttavat gabroja, ja ovat muita syeniittejä emäksisempiä. 
Koostumus vastaa muuten nefeliinisyeniittejä, mutta Na2O-pitoisuus on pienempi. Satunnaisesti 
tavattavaa kankriniittia lukuun ottamatta maasälvänsijaiset puuttuvat. Porfyriittisissa tyypeissä 
albiitti esiintyy hajarakeina, jotka joskus muodostavat glomerofyyrisiä kasaumia. Päämineraalit 
ovat albiitti, arfvedsoniitti, biotiitti ja egiriiniaugiitti (joka saattaa puuttuakin); toissijaisia, akses-
sorisia ja malmimineraaleja ovat karbonaatti (kalsiitti), sideriitti, kloriitti, chamosiitti, pektoliitti, 
zeoliitti, fluoriapatiitti, titaniitti, ilmeniitti (reliktejä), rutiili, magnetiitti (kuparikiisun yhteydes-
sä), kuparikiisu, pyriitti, sinkkivälke, löllingiitti-saffloriitti, maucheriitti ja tarkemmin määrittä-
mätön tiospinelli(?). 

Kompleksin välivyöhykkeessä esiintyy myös tasarakeisia, massamaisia, joskus karkeampirakei-
sia syeniittejä, joiden koostumus vastaa larvikiitteja ja nefeliinisyeniittejä. 

Nefeliinisyeniiteiksi on luokiteltu tummat, larvikiitteja emäksisemmät albiittirikkaat kivet, joissa 
on runsaasti kankriniittia ja nefeliiniä. Niiden koostumus vastaa larvikiitteja ja monia vaaleita 
alkalisyeniittejä. Päämineraalit ovat albiitti, maasälvänsijaiset (kankriniitti, nefeliini ja sodaliitti, 
vaihtelevin määräsuhtein), natroliitti, augiitti + egiriiniaugiitti, arfvedsoniitti (usein puuttuu), bio-
tiitti; toissijaisia, sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat pektoliitti, kloriitti, karbo-
naatti, fluoriapatiitti, ilmeniitti (reliktejä), titaniitti, magnetiitti (vain sulfidien reunalla), hematiit-
ti (epätasapainoinen), pyrrotiitti, pentlandiitti (flake-suotaumina), kubaniitti, kuparikiisu, 
mackinawiitti, borniitti (yl. epätasapainoinen), milleriitti, sinkkivälke, molybdeniitti, lyijyhohde, 
markasiitti ja violariitti. 
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Kompleksin ytimessä on lävistetty ultramafisia alkalikiviä: jacupirangiitteja (Fe-Ti-oksidirikkaita 
alkalipyrokseniitteja), melteigiittejä, algarviitteja (kalirikkaita melteigiittejä) ja ijoliitteja. Mel-
teigiitti-ijoliittisarjan kivissä on kankriniittia, nefeliiniä ja sodaliittia, jacupirangiiteista ne puut-
tuvat. Mahdollisesti monet algarviitit ovat metamorfisesti muuttuneita ja metasomaattista kali-
lisäystä saaneita jacupirangiitteja. Jacupirangiiteissa ei ole maasälvänsijaisia, joiden ilmaantumi-
nen ijoliitti-melteigiiteissä näkyy Al2O3- ja Na2O-pitoisuuksien nousuna; samalla TiO2-MgO-
FeOtot-pitoisuudet laskevat ja P2O5-pitoisuudet nousevat. Jacupirangiitit vaihettuvat melteigii-
teiksi. Ultramafisissa kivissä primaarimineraalit ovat joskus hyvin säilyneitä, mutta yleensä kivet 
ovat jossain määrin muuttuneita tai täysin muuttuneita ja uudelleenkiteytyneitä. 

Ijoliittien ja melteigiittien päämineraalit ovat arfvedsoniitti, egiriiniaugiitti, kankriniitti, nefelii-
ni, biotiitti (saattaa puuttua!) ja natroliitti; toissijaisia, sekundaarimineraaleja, aksessoreja ja 
malmimineraaleja ovat sodaliitti, Ti-andradiitti, titaniitti, rutiili, karbonaatti, pektoliitti, fluo-
riapatiitti, hematiitti, borniitti, kalkosiitti, kuparikiisu, milleriitti, lyijyhohde, sinkkivälke, rauda-
ton sinkkivälke, molybdeniitti, pyrrotiitti (epätasapainoinen panssaroitu relikti), siegeniitti, ko-
baltiitti ja maucheriitti. 

Jacupirangiittien päämineraalit ovat augiitti, egiriiniaugiitti, sekundaari arfvedsoniitti, richte-
riitti ja muut sekundaarit alkaliamfibolit, tetraferriflogopiitti, biotiitti-flogopiitti, titaniitti. Jois-
sain tyypeissä on Ti-andradiittia, joissain toisissa taas alkuperäistä oliviinia. Toissijaisia, sekun-
daarimineraaleja, aksessoreja ja malmimineraaleja ovat natroliitti, kankriniitti, pektoliitti, karbo-
naatti, fluoriapatiitti, ilmenomagnetiitti, magnetiitti, ilmeniitti, hematiitti, borniitti, kuparikiisu, 
idaiitti, milleriitti, Co-Ni-pentlandiitti, lyijyhohde, molybdeniitti, kobaltiitti, nikkeliini, mauche-
riitti ja siegeniitti. Augiittikiteet ovat usein jopa 1 cm:n pituisia, ja niissä näkyy suuntautunut vir-
tausrakenne. Granaatti esiintyy usein idioblastimaisina rakeina. Joskus on kapeita natroliitti-
sodaliittijuonia, natroliitti-kankriniittijuonia, kankriniitti-karbonaattijuonia, karbonaattijuonia ja 
pektoliittijuonia. Reiässä R0201 on 0.73 m:n paksuinen juoni karkeaa, kirkasta kankriniittia; tä-
män alapuolella on ohuempia kankriniittijuonia. 

Jacupirangiiteissa kumulusfaaseja ovat oliviini, augiitti ja Fe-Ti-oksidi (titanomagnetiitti). Apa-
tiitti on vielä tässä vaiheessa pääasiassa interkumulusfaasi, mutta se tulee kumulukseen fraktioi-
tuneissa, Cr-köyhissä jacupirangiiteissa. Melteigiitti-ijoliittisarjassa alkuperäisiä kumulusfaaseja 
ovat olleet nefeliini, augiitti (+ egiriiniaugiitti), Fe-Ti-oksidi (titanomagnetiitti), fluoriapatiitti ja 
mahdollisesti osa Ti-andradiitista. Egiriininiaugiitti, tetraferriflogopiitti/-biotiitti, vaaleanvihreä 
sarvivälke, osa Ti-andradiitista, kankriniitti, sodaliitti, natroliitti ja muut zeoliittimineraalit ovat 
kaikissa kivissä postkumulusfaaseja tai sekundaareja (deuterisia tai metamorfisia) mineraaleja, 
samoin kuin ”normaali” biotiitti, titaniitti ja uusmuodostuma-magnetiitti. Pektoliitti on aika ylei-
nen sekundaarimineraali, ja se esiintyy myös muutaman mm:n paksuisina juonina. 

Metadiabaasi. Reiässä R0201 on syeniittiporfyyrigneississä 8.4 m:n lävistys diabaasijuonta 
(45.20 - 53.64 m). Tämän yläpuolella (44.43 - 44.70 m) on ohut, hyvin pienirakeinen diabaasi, 
joka on ilmeisesti isomman juonen apofyysi. Paksummalla juonella on pienirakeinen jäähtymis-
reunus. Kivi on uraliittiutunut (metadiabaasi). Sen koostumus vastaa toleiittista basalttia. Meta-
morfoosi on ollut isokemiallinen. Kivi ei ole tektonisoitunut kuten syeniittiporfyyriset sivukivet, 
eikä siinä ole mitään alkalikivistä tullutta metasomaattista vaikutusta. Kivi koostuu pääasiassa 
albiittisesta plagioklaasista ja vihreästä sarvivälkkeestä, vähemmän on karbonaattia, titaniittia, 
apatiittia, kuparikiisua ja pyrrotiittia. Biotiittia ei ole. Kivessä on arseenikiisua ja As-pitoisuuden 
nousua. Sarvivälkkeessä on relikteinä augiittia. Alkalikompleksi ja sen läpikotaisliikunnot ovat 
diabaasijuonta vanhempia. 
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Kankriniittijuoni. Reiässä R201 lävistettiin metajacupirangiittia leikkaava 0.73 m:n juoni kir-
kasta, hyvin karkeaa kankriniittia. Alempana on useita ohuempia kankriniittijuonia. Juonen reu-
naosassa on kankriniitissa hiukan omamuotoista biotiittia. 

Rei´istä R0193-R0202 on käytettävissä lukuisia mineraalien EMP-analyysejä. Eniten on tehty 
analyysejä ijoliitti-melteigiittien ja jacupirangiittien mineraaleista. Ijoliitista (näyte R0197/32.90 
m) on tehty analyysejä erilaisista alkalisarvivälkkeistä, augiitista, egiriiniaugiitista, melaniitista 
(Ti-andradiitti), Mn-ilmeniitistä, Mg-Mn-ilmeniitistä, magnetiitista, oliviinista, tetraferriflogopii-
tista, biotiitista, nefeliinistä, kankriniitista, sodaliitista, titaniitista, apatiitista, pektolitista, natro-
liitista ja useista tarkemmin määrittämättömistä zeoliiteista. Vesuvianiittisyeniiteistä on tehty 
analyysejä useista vesuvianiittikiteistä, Na-pitoisesta augiitista, stronalsiitti-banalsiitista, fluo-
riapatiitista ja hydromuskoviitista. Alkalisyeniiteistä on analysoitu löllingiittiä, löllingiitti-
saffloriittia ja mackinawiittia. 

Sulfideista ja As-S-mineraaleista on EMP:llä analysoitu kuparikiisu, kubaniitti, mackinawiitti, 
Co-Ni-pentlandiitti, borniitti, milleriitti, täysin raudaton ja Fe-köyhä sinkkivälke, kobaltiitti, löl-
lingiitti-saffloriitti, nikkeliini, maucheriitti ja useita tiospinellejä, jotka ovat koostumukseltaan 
siegeniittejä (linneiittiä 46.5 - 49.5 mol.- %, polydymiittia 39.7 - 42.3 mol.- %, Cu3S4-
päätejäsentä 5.5 - 8.6 mol.- % ja greigiittiä 2.6 - 5.2 mol.- %). Kobaltiitin sulkeumana (ytimenä) 
olevasta maucheriitista löytyi pieniä rakeita Pd-Sb-mineraalia. 

As- ja AsS-mineraalit ovat säännöllisesti Se-rikkaita (löllingiitti-saffloriiteissa 0.5 - 0.55 % Se). 
Se-pitoisuudet korreloivat suoraan As-pitoisuuksien kanssa: korkeimmat Se-pitoisuudet ovat 
MeAs2-faaseissa (löllingiitti-saffloriitti), tätä pienemmät MeAs-faaseissa (nikkeliini) ja pienim-
mät MeAsS-faaseissa (kobaltiitti). 

Jacupirangiitista on analysoitu kuparikiisu-kobaltiittiparageneesista hyvin Ni-rikas pentlandiitti, 
joka samalla on kuitenkin Co-rikas ja vastaavasti Fe-köyhä (paino- %: Co 9.7 – 10.4 %, Ni 39.0 
– 39.5 %, Fe 16.4 – 17.0 %). 

Lisäksi on analysoitu kaksi hyvin erikoista Cu-Ni-Co-sulfidia. Toinen on stökiometrinen Me2S2-
tyyppinen ”kuparikiisu” (S 48.96 - 50.46 at.- %, Cu 25.90 - 29.57 at.- %) jossa Fe:n tilalla on Co 
(9.77 - 11.79 at.- %) ja Ni (5.33 - 5.70 at.- %); Fe on vain 5.42 - 6.40 at.- %. Koostumukseltaan 
tätä vastaavaa sulfidimineraalia ei uusimmistakaan käsikirjoista löydy. Mineraalin työnimi on 
”Co-Ni-kuparikiisu”. Toisesta erikoisesta sulfidista on analysoitu kaksi raetta kahdesta eri hiees-
tä (R194/35.12 m ja R194/49.45 m). Rakeet vaikuttavat optisesti ja EMP-kuvissa epähomogeeni-
silta, mutta EMP-analyysit ovat keskenään hyvin samanlaiset. Ensimmäinen analysoitu rae on 
myös koostumukseltaan hyvin homogeeninen, toisessa on enemmän vaihtelua metallisuhteissa, 
mutta Me/S -suhteet ovat hyvin vakaita, ensimmäisessä rakeessa (4 pistettä) on S 53.09 - 53.64 
at.- %, toisessa rakeessa (8 pistettä) S 51.10 - 55.17 at.- %. Mineraali ei ole stökiometrinen; 
MeMeS2-tyyppiseen sulfidiin nähden se on S-ylimääräinen, tiospinelleihin (joissa S 57.1 at.- %) 
nähden Me-ylimääräinen. Homogeenisemmassa rakeessa on seuraavat metallipitoisuudet (at.- 
%): Cu 13.43- 14.99 %, Co 13.35 - 14.74, Ni 13.30 - 14.68 % ja Fe 3.42 - 5.24 %. Epähomo-
geenisemmassa rakeessa pitoisuudet (at.- %) ovat: Cu 6.78 - 20.14 %, Co 11.70 - 16.99 %, Ni 
12.47 - 17.98 %, Fe 2.98 - 4.66 %. Merkillepantavaa on, että molemmissa rakeissa on tasainen 
kohonnut Ag-pitoisuus (0.12 - 0.20 paino- %). Nämä ovat korkeimmat mistään mineraalista 
Sääskilammilla tavatut Ag-pitoisuudet. 
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Kolmas sulfidierikoisuus (hieessä R194/55.53 m) on Cu-pitoinen sinkkivälke (tai wurtziitti), jo-
ka hyvin matalan heijastuskykynsä puolesta erottuu selvästi jopa raudattomasta sinkkivälkkeestä. 
Samassa hieessä on useita rakeita, joista analysoitiin EMP:llä silikaatin ja kuparikiisun sisällä 
olevat kaksi raetta. Molemmat ovat keskenään identtisiä Cu-pitoisia (Cu 4.40 - 5.08 paino- %, 
3.51 - 3.81 at.- %) sinkkivälkkeitä, joille on lisäksi ominaista korkea Cd-pitoisuus (0.57 - 0.84 
paino- %); lisäksi on hiukan Fe (4.08 - 5.02 paino- %). 

Ultramafisten kivien sulfidiparageneesit ovat tasapainottuneet hyvin matalissa lämpötiloissa, lo-
pullisesti metamorfoosin jälkeen. Joskus on säilynyt titaniitin panssaroimana reliktinä pyrrotiittia 
magmakehityksen varhaisemmista vaiheista. Sulfideista ovat yleisimpiä kuparikiisu ja borniitti 
(parageneesissa hematiitin kanssa), cp/bor -määräsuhteet vaihtelevat laajasti. Joskus on kupari-
hohdetta ja borniitin muuttumistuloksena idaiittia. Tärkein Ni:n kantaja on milleriitti, jossa on 
lisäksi 1.97 - 3.94 at.- % Co. Yleisesti esiintyy pienissä määrin lyijyhohdetta, sinkkivälkettä ja 
joskus molybdeniittia. Linneiitti-siegeniitti-carrolliittisarjan tiospinellejä löytyy usein. Nikkelii-
nin (nikkoliitin) asu on hyvin erikoinen: se esiintyy hyvin ohuina neulasmaisina omamuotoisina 
kiteinä magnetiitissa ja silikaateissa; siinä on kohonneita Sb-Bi-pitoisuuksia (Sb 1.01 - 1.30 pai-
no- %, Bi ≤ 0.52 paino- %). Muita As-mineraaleja ovat kobaltiitti (sisältää 1.37 - 8.46 at.- % Ni) 
ja maucheriitti. Maucheriitissa on 0.32 - 0.5 paino- % Se. 

Seuraavassa on tietoja muista EMP-mineraalianalyyseistä. 

Mn-ilmeniitissä on (paino- %) MnO 3.81 - 7.36 % mutta MgO vain 0.50 - 1.11 %, Mg-Mn-
ilmeniitissä on MgO 5.30 - 8.09 %, MnO 3.26 - 3.47 %. Magnetiitissa on Cr2O3 0.61 - 0.87 %, 
V2O3 0.29 - 0.46 %. Mg-Mn-ilmeniitin MgO-pitoisuus on kimberliiteille tyypillisellä alueella. 

Fluoriapatiitti on verraten Sr-rikas (SrO 0.57 - 0.69 %); vesuvianiittisyeniitistä on analysoitu Sr-
köyhempi apatiitti (SrO 0.25 - 0.36 %). 

Titaniitissa on paikoin anomaalisia V-, Ba- ja Sr-pitoisuuksia (V2O3 0.12 - 0.34 %, BaO 0.52 - 
0.59 %, SrO 0.07- 0.22 %). Sr ja Ba korvaavat hilassa diadookkisesti Ca:aa. Fluori on selvästi 
kohonnut (0.09 - 0.26 % F). Korkeimmat Nb-pitoisuudet ovat 0.1 %. 

Amfibolit ovat Na-rikkaita alkalisarvivälkkeitä. Yleisin, tumman sinivihreä sarvivälke vastaa 
optisilta ominaisuuksiltaan arfvedsoniittia, mutta sen SiO2-pitoisuus (40.53 - 43.54 %) on paljon 
matalampi kuin (vastaavilla Mg/Fe-suhteilla) tyypillisillä arfvedsoniiteilla (52 - 53 %). Na2O-
pitoisuus (5.11 - 5.72 %) on korkea, tyypillinen arfvedsoniitille ja muille alkalisarvivälkkeille, 
mutta hiukan korkeampi kuin barkevikiitilla. Al-pitoisuus on melko matala (Al2O3 9.14 - 10.56 
%). Sarvivälke on arfvedsoniitti-barkevikiittia (ks. Deer & al., 1963a).  

Välimassassa on vaaleampaa, pienirakeista, usein omamuotoista ja vyöhykkeistä sarvivälkettä, 
joka on koostumukseltaan richeriittiä (Na2O n. 5.5 %). Sen SiO2-pitoisuus vaihtelee Mg-
pitoisuuden mukaan (kiteiden keskiosissa MgO 20 - 23 %, SiO2 54 - 55 %, rautarikkaissa reuna-
osissa MgO 17 - 19 %, SiO2 50.5 - 52.5 %). K2O ja TiO2 ovat matalat, yleensä < 1 %.  

Näistä kahdesta päätyypistä eroaa yksi analysoitu Na-sarvivälke, joka on sekoitus eckermanniit-
tia, arfvedsoniittia, barkevikiittia ja richteriittiä. Syeniittiporfyyreistä on analysoitu Ca-köyhiä 
(CaO ≤ tai << 0.74 %) ja alueen ”normaaleja” arfvedsoniitteja Na-rikkaampia (Na2O 7.12 - 7.21 
% ja 11.5 %) ja FeO-rikkaampia (28.42 - 33.43 %) amfiboleja. Näissä ovat myös matalat Al2O3 
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(0.85 - 3.43 %) ja MgO (0.05 - 1.73 %). Kyseessä näyttäisi olevan tyypillinen arfvedsoniitti tai 
arfvedsoniitti-eckermanniittisarjan amfiboli. 

Pyrokseenirakeiden sisäosat ovat yleensä ruskehtavaa, Na-köyhää augiittia (Na2O 0.5 - 0.9 %, 
CaO 24 - 25 %), joka on käytännössä jopa Al-vapaa (Al2O3 0.00 - 0.09 %). Reunaosissa pyrok-
seeni on Na-rikasta, heikosti vihertävää augiittia (Na2O 1.1 - 2.45 %, CaO 20.5 - 23 %), jollaisis-
ta kirjallisuudessa on käytetty nimeä ”sodian augite”, mutta myös egiriiniaugiitti. Vesuvianiit-
tisyeniitissä on väritöntä Na-pitoista augiittia (Na2O 1.29 - 1.24 %). Jacupirangiittien Na-rikkain, 
vihreä postkumulusegiriiniaugiitti sisältää Na2O 5.15 - 5.5 % ja CaO 15.25 - 16.15 %. Ijoliittien 
pyrokseeni on paljon jacupirangiittien egiriiniaugiittia akmiittirikkaampaa (Na2O 4.9 - 7.4 %, 
CaO vastaavasti 15.8 - 11 %). 

On mielenkiintoista verrata Sääskilammit-kompleksin ja Simontaipaleen alkalikompleksin alka-
lipyrokseeneja. Diagrammissa Na2O vs. CaO (ei kuvaa) on lineaari jatkumo primitiivisten (Mg-
Ni-Cr-rikkaiden) jacupirangiittien Na-köyhistä (Na2O 0.5 - 0.9 %) Ca-rikkaista (CaO 24 - 25 %) 
kumulusaugiiteista jacupirangiittien postkumulusaugiitteihin ja ijoliittien egiriiniaugiitteihin 
(Na2O 5.15 → 7.4 %, CaO 16.15 → 11 %). Tästä on lyhyt hyppäys Simontaipaleen albiitti-
egiriinikivien Na-rikkaiden pyrokseenien sarjaan (Na2O 8.2 → 10.3 %, vastaavasti CaO 8.5 → 
4.25 %). Ilmeisesti sarjan koostumusaukko kuroutuisi umpeen lisäanalyyseilla. Sääskilammilta 
onkin nefeliini-sodaliittisyeniitistä analysoitu Simontaival-kompleksin pyrokseenien sarjaan si-
joittuva egiriiniaugiitti, jossa on Na2O 8.46 % ja CaO 7.17 %. Jacupirangiittien ja ijoliittien egi-
riiniaugiiteille on ominaista kohonnut Sr-pitoisuus (max. 0.16 % SrO). 

Mg-Fe-kiilteet ovat tetraferriflogopiittia ja biotiittia. Tetraferriflogopiitti vaikuttaa primaarilta, 
biotiitti on sekundaarimineraali. Tetraferriflogopiitti on hyvin Mg-rikas, mutta MgO/FeOtot vaih-
telee laajoissa rajoissa (MgO 19.30 - 29.35 %, FeOtot 3.46 - 13.58 %). Biotiitti on Mg-köyhempi, 
siinä on MgO 12.11 - 14.51 %, FeOtot 19.30 - 21.02 %. Tetraferriflogopiitissa on tyypillisesti hy-
vin matalat Ti ja Ba (TiO2 yleensä 0.01 - 0.5 %, max. 0.94 %, BaO 0.00 - 0.18 %, max. 0.69 %). 
Biotiitissa TiO2 on 0.87 - 1.26 %. Alkalikivien kiilteelle tyypillisesti tetraferriflogopiitin Al-
pitoisuus on matala (Al2O3 10.26 - 11.55 %). Biotiitin Al2O3-pitoisuus (11.67 - 12.3 %) on kor-
keampi, mutta sekin on normaaleihin biotiitteihin verrattuna matala. Tetraferriflogopiitille on 
ominaista korkea Na-pitoisuus (Na2O 0.56 - 1.16 %), biotiitin Na-pitoisuus on normaali (Na2O 
0.27 - 0.39 %). Kiilteet ovat OH-F-kiilteitä; F-pitoisuus on yleensä 0.1 - 0.25 %, max. 0.8 %. 

Melaniitti on Ti-pitoisuuden mukaan tyypillinen, mutta poikkeaa muista melaniiteista ja schor-
lomiiteista hyvin matalan Al-pitoisuuden perusteella. Melaniittirakeissa on vyöhykkeisyyttä, jo-
ka näkyy ruskean värin intensiteetin vaihteluna. Vyöhykkeisyys johtuu kokonaan Ti-pitoisuuden 
vaihtelusta (TiO2-vaihtelu samassakin rakeessa 3.78 - 6.13 %, eri rakeissa vaihtelu yleensä 4.4 - 
5.0 %). Muissa komponenteissa vaihtelua on hyvin vähän: CaO 32.36 - 32.98 %, FeOtot 22.80 - 
24.35 %, Al2O3 0.65 - 0.97 %, SiO2 33.70 - 34.39 %. Melaniitti on jacupirangiitien V-rikkain 
mineraali (V2O3 0.50 - 0.78 %), sen sijaan Cr2O3 on matala, 0.00 - 0.18 %. 

Vesuvianiittisyeniitistä (R0200) on vesuvianiittia analysoitu useita rakeita kolmesta hieestä. Mi-
neraali on hyvin Ti-rikas; korkeimmat TiO2-pitoisuudet (4.86 %) ylittävät teoksessa Deer & al. 
(1962a) vesuvianiitille merkityt suurimmat pitoisuudet. Kiteet ovat vyöhykkeisiä, ja niissä Ti-F-
korrelaatio on käänteinen siten, että ydinosat ovat F-rikkaimpia (1.40 %) ja TiO2-köyhimpiä (2.4 
%), reunaosat F-köyhimpiä (0.5 - 0.6 %) ja TiO2-rikkaimpia (4.5 - 4.86 %). Fe-Mg-pitoisuuk-
sissa ja Fe/Mg-suhteissa ei ole selvää vyöhykkeisyyttä, ja pitoisuusvaihtelu on hyvin pientä 
(FeOtot 3.4 - 4.0 %, MgO 0.96 - 1.69 %). Mg-rikkaimmat vesuvianiitit ovat myös F-rikkaimpia. 
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Analyysisummat (95.92 - 97.54 %) ovat aika matalia, mikä selittyy vain pieneltä osalta sillä, että 
mineraalissa on mukana Fe3+. Vesuvianiitissa saattaa olla alkuaineita (B, Be, Li, Cu, Zn) joita ei 
ole analysoitu. 

Vesuvianiittisyeniitin plagioklaasirakeiden sisäosissa sulkeumina (muuttumistuloksena) olevat 
euhedriset granaatit ovat Ti-köyhää grossulaaria (CaO 31.6 - 35.0 %, FeOtot 5.4 - 6.6 %, TiO2 
0.00 - 0.29 %, MgO 0.00 - 0.10 %, MnO 0.38 – 0.82 %). 

Pektoliitti on EMP-analyysin mukaan hyvin puhdas (Na2O 9.48 - 9.64 %, CaO 33.51 - 33.77 %, 
SiO2 53.45 - 54.16 %, MnO 0.08 - 0.14 %).  

Tummanruskeat Fe-rikkaat septekloriitit ovat Sääskilammit-kompleksissa verraten yleisiä mata-
lan lämpötilan faaseja. Syeniittiporfyyristä (näyte R200/176.22 m) on analysoitu sarja Fe-
rikkaita, tummanruskeita chamosiitteja, joissa pääkomponenttina oleva FeOtot korreloi (väistä-
mättä) negatiivisesti muiden komponenttien kanssa. Sarja ulottuu hyvin korkeista FeOtot-
pitoisuuksista (51.1 - 51.5 %, joissa SiO2 25.4 - 25.9 %, Al2O3 5.7 - 5.9 %, MgO 1.7 - 1.8 %), 
”keskipitoisiin” (FeOtot 38.7 - 39.3 %, SiO2 29.4 - 29.5 %, Al2O3 10.97 - 11.1 %, MgO 6.0 - 6.1 
%) ja ”mataliin” Fe-pitoisuuksiin (FeOtot 28.9 - 31.2 %, SiO2 33.9 - 35.5 %, Al2O3 7.6 - 7.7 %, 
MgO 9.6 - 9.8 %). 

Nefeliiniä on ijoliiteissa, larvikiiteissa ja normaalirakeisissa alkalisyeniiteissä. Se sisältää 33.01 - 
33.91 % Al2O3, 15.93 - 17.58 % Na2O, 4.00 - 6.13 % K2O ja 0.03 - 0.13 % CaO. 

Kankriniittia on larvikiiteissa, alkalisyeniiteissä ja ijoliitti-melteigiiteissä. Se on tyypillinen kar-
bonaattikankriniitti, ja sisältää EMP-analyysin mukaan (paino- %) Al2O3 27.91 - 34.20 %, Na2O 
8.65 - 13.26 % ja CaO 6.25 - 7.22 %; sulfaattipitoisuus on pieni (SO2 0.00 - 0.17 %). Tyypillistä 
on korkeahko Sr-pitoisuus (max. 0.62 % SrO). Kankriniitteja EMP:llä analysoitaessa tapahtuu 
ilmeisesti Na:n volatilisoitumisesta (elektronisäteen osumassa), mikä saattaa aiheuttaa toisaalta 
liian pieniä Na-pitoisuuksia ja toisaalta liian korkeita SiO2- ja Al2O3-pitoisuuksia. Sääskilammit-
kompleksin kankriniittien SiO2-pitoisuudet (n. 36 - 42.3 %) ovat selvästi korkeammat kuin ke-
miallisesti analysoiduilla kankriniiteilla ja myös Al2O3-taso (31.6 - 34.2 %) on kankriniitille 
epäilyttävän korkea. Na2O-pitoisuudet ovat selvästi alempia kuin kankriniiteilla yleensä. Reiässä 
R0201 lävistetystä karkeasta kankriniittijuonesta on tehty XRF-analyysi, joka vastaa EMP-
analyysia paremmin kankriniitin todellista koostumusta (painoprosentteina): SiO2 35.8, Al2O3 
29.5, CaO 6.53, Na2O 19.5, K2O 0.048, S < 0.006, Cl 0.311, Ba 0.044, Sr 0.209. Juonen kank-
riniitista ei ole tehty EMP-analyysia. 

Sodaliitti on likimain puhdas Na-Cl-sodaliitti (Cl 5.95 - 6.85 %), jossa sulfaattikomponenttia on 
hyvin vähän (SO2 0.07 - 0.17 %). 

Tyypillisimpiä maasälvänsijaisten muuttumistuloksia ovat zeoliitit, joista yleisin on sälöinen nat-
roliitti (Na2O 12.11 - 15.40 %, CaO 0.09 %, SiO2 46.61 - 51.7 %). Natroliitissa on usein mukana 
mesoliittijäsentä (silloin Na2O 9.65 - 10.81 %, CaO 1.30 - 1.99 %, SiO2 46.03 - 50.59 %); on 
myös tyypillistä mesoliittia (Na2O 6.36 - 8.47 %, CaO 6.25 - 8.47 %, SiO2 39.07 - 41.08 %). 
Selvästi näistä poikkeava zeoliittifaasi on thomsoniitti (Na2O 2.71 - 3.85 %, CaO 11.82 - 12.44 
%, SiO2 34.76 - 37.67 %). Kaikki zeoliitit sisältävät Sr, jonka pitoisuus kasvaa Ca/Na:n kasvaes-
sa (diadookkinen korvautuminen Sr → Ca): natroliitissa SrO on 0.00 - 0.17 %, mesoliitissa 0.18 
- 0.65 % ja thomsoniitissa peräti 1.16 - 1.93 %. 
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Kivilajien geokemia. Feniiteissä ja feniittibreksioissa on vaihtelevia määriä vanhan pohjan ja 
dioriittisten sivukivien ksenoliittiainesta ja alkalimagman varhaisia ultramafisia sulkeumia. Näis-
tä syistä koostumukset vaihtelevat kovasti, esim. SiO2-pitoisuudet välillä 48 - 62 %. Feniittien 
yhteydessä olevien saalisten syeniittien SiO2-pitoisuus on 57 - 61 %. Feniittireunuksen kivien 
saalisuus ilmenee verraten korkeina Al2O3-pitoisuuksina (15.5 - 18.1 %). Kivet ovat Na-rikkaita 
(Na2O 5.4 - 8.5 %) ja niiden Na/K on korkea (K2O 1.1 - 2.6 %). ”Emäksisten” komponenttien 
(Fe-Mg-Ti-Ca) pitoisuudet riippuvat mafisten silikaattien ja karbonaatin määristä ja vaihtelevat 
laajalti: FeOtot 4.5 - 11.7 % (syeniittisissä osissa 4.4 - 5.3 %), MgO 1.7 - 2.8 %, TiO2 0.7 - 3.3 %, 
CaO 3.5 - 6 %. Myös P2O5-pitoisuuksissa on paljon vaihtelua (0.27 - 1.1 %). Tyypillistä on kor-
keahko Ba-pitoisuus (yleensä > 600 ppm, max. 1530 ppm) ja Sr-pitoisuus (yleensä > 600 ppm, 
max. 1360 ppm). Kompatiblien (”tarttuvien”) hivenalkuaineiden pitoisuudet ovat pieniä: Cr ≤ 50 
ppm, (yleensä alle määritysrajan 30 ppm), Ni ≤ 50 ppm (yleensä alle määritysrajan 20 ppm). Sen 
sijaan Cu näyttää olleen liikkuva, sen pitoisuudet vaihtelevat välillä 15 - 440 ppm. Feniittiren-
kaassa olevat alkaligabrot (albiittigabrot) ovat fraktioituneita, Fe-Ti-P-rikkaita kiviä (SiO2 41.2 - 
53.0, FeOtot 9.4 - 13.9 %, MgO 2.4 - 5.5 %, TiO2 2.23 - 4.3, P2O5 0.8 - 1.64 %). Syeniitit ovat 
mafisista köyhtyneitä (FeOtot 4.45 - 5.3 %, MgO 1.06 - 2.5 %, TiO2 0.65 - 1.2 %, P2O5 0.27 - 
0.47 %). Kaikki feniittireunuksen kivet ovat LREE-rikastuneita, Ce-pitoisuudet ovat feniiteillä ja 
feniittibreksioilla 39 - 95 ppm, alkaligabroilla 37 ppm, ja syeniiteillä 36 - 77 ppm. La(CN)-arvot 
ovat n. 90 - 190. LREE-päästä CN-käyrät laskevat tasaisesti Ho:iin, siitä Lu:iin käyrät ovat lähes 
vaakasuoria. Kivillä on yleensä hyvin pieni negatiivinen Eu-anomalia, vain yhdellä syeniitillä on 
positiivinen Eu-anomalia. Nb-pitoisuudet voivat olla matalia, mutta on myös alkalikiville tyypil-
lisesti kohonneita Nb-pitoisuuksia; Nb-pitoisuudet ovat feniiteillä ja feniittibreksioilla 7 - 36 
ppm, gabroilla 37 ppm ja syeniiteillä 8.7 - 15 ppm. Zr-pitoisuudet ovat feniiteillä ja feniittibrek-
sioilla 103 - 190 ppm, gabroilla 119 ppm ja syeniiteillä 47 - 140 ppm. 

Välivyöhykkeen albiittirikkaat alkalisyeniittiset kivet on nimetty asunsa ja tummusasteensa mu-
kaan, mutta sittenkin niiden koostumukset menevät paljolti päällekkäin. Koostumuserot johtuvat 
albiittihajarakeiden ja mafisen välimassan määräsuhteista. Kyseessä on ilmeisesti samamagmai-
nen fraktioitumissarja, joka on alkanut alkalimaasälvän (nyt albiittia) kiteytymisellä (larvikiitit). 
Jäännössulan koostumus on lähestynyt foyaiittiminimiä ja mahdollisesti saavuttanut sen (nefelii-
ni-kankriniittisyeniitit). Koska ijoliitti-melteigiittisarjassa ei, ainakaan niiden nykyasussa, esiinny 
alkalimaasälpää eikä vaihettumista syeniitteihin, ne edustavat syeniiteistä selvästi poikkeavaa, 
kaikesta päätellen nuorempaa intruusiofaasia.  

Larvikiitit ovat feniittejä emäksisempiä, albiitin määrästä riippuen vaihtelevat SiO2 (47 - 53 %), 
Al2O3 (12.8 - 16.8 %) ja Na2O (7.2 - 10.7 %). CaO-pitoisuus (2.9 - 6.0 %) riippuu karbonaatin, 
kankriniitin, arfvedsoniitin ja egiriiniaugiitin määristä. K2O-pitoisuus (1.2 - 2.7 %) heijastaa pää-
asiassa biotiitin määrää. ”Mafisten” komponenttien pitoisuudet vaihtelevat käänteisesti saalisten 
ainesten suhteen: FeOtot 9 - 14 %, MgO 2.2 - 4.3 %, TiO2 1.3 - 2.6 %. Larvikiitit ovat verraten 
apatiittirikkaita (P2O5 0.95 - 1.3 % ). Cr-Ni-pitoisuudet ovat pieniä: Cr ≤ 85 ppm (tavallisesti alle 
määritysrajan 30 ppm), Ni ≤ 75 ppm. Kuten feniiteissä on larvikiittienkin Cu-pitoisuuksissa aika 
paljon vaihtelua (Cu 70 - 280 ppm). Larvikiitit ovat rikastuneet LREE:istä (Ce 42 - 52 ppm) ja 
niiden REE(CN)-kuvaaja on hyvin samanlainen kuin feniittien. Niillä on selvä negatiivinen Eu-
anomalia. Larvikiiteilla on selvästi korkeammat Nb-pitoisuudet (42 - 85 ppm) ja hiukan korke-
ammat Zr-pitoisuudet (102 - 220 ppm) kuin feniiteillä. 

Yleensä eri syeniittityyppien (syeniitit, syeniittiporfyyrit, syeniittiporfyyrigneissit, tummat sye-
niittiporfyyrit, mesokraattiset syeniitit, karkearakeiset syeniitit, syeniittigneissit) koostumukset 
sattuvat larvikiittien koostumusvaihtelun sisälle, mutta poikkeuksiakin on: larvikiitteihin verrat-



    
  
 
 

      
  

32

tuna syeniitit ovat TiO2-köyhempiä (0.65 - 1.3 %), tummat syeniittiporfyyrit, tummat syeniitit ja 
mesokraattiset syeniitit TiO2-rikkaampia (3 - 3.3 %), tummat syeniitit, karkearakeiset syeniitit ja 
mesokraattiset syeniitit ovat Fe-rikkaampia (FeOtot 14.3 - 14.9 %), tummat syeniitit ovat Na2O-
köyhempiä (5.85 %), K2O-rikkaampia (3.1 %) ja hiukan Cr-rikkaampia (95 ppm). Larvikiitteihin 
verrattuna syeniitit, mesokraattiset syeniitit, syeniittiporfyyrit, syeniittiporfyyrigneissit ja syeniit-
tigneissit ovat keskimäärin hiukan P2O5-köyhempiä (0.7 - 1.05 %) ja Cu-rikkaampia (280 – 500 
ppm). Koko kompleksin korkeimmat Cu-pitoisuudet (≤ 1600 ppm) on analysoitu karkearakeisis-
ta syeniiteissä. Eri syeniittityyppien Ce-pitoisuudet ja REE(CN)-jakaumat ovat samanlaisia kuin 
larvikiiteilla, Nb-pitoisuudet ovat samaa luokkaa kuin näillä tai hiukan matalammat (26 - 63 
ppm), samoin Zr-pitoisuudet (60 - 165 ppm). 

Vesuvianiittisyeniitti on paitsi petrografisesti myös koostumukseltaan omalaatuinen, muista sye-
niiteistä poikkeava kivilaji. Vesuvianiittisyeniitit ovat muita syeniittejä happamampia (SiO2 54 - 
60 %) ja niissä on korkeammat Al2O3 (15.5 - 18.7 %), CaO (4.5 - 6.3 %) ja matalammat Na2O 
(6.5 - 8.5 %), TiO2 (0.75 - 1.7 %), FeOtot (5.2 - 8.1 %) ja P2O5 (0.35 - 0.75 %). Ba-Sr-pitoisuudet 
ovat sivukiviä korkeammat (Ba 900 - 1100 ppm, Sr 600 - 1300 ppm), mikä heijastuu stronalsiitti-
banalsiitin esiintymisessä. Ni-pitoisuudet ovat matalia (≤ 40 ppm). Myös Cu-pitoisuudet ovat 
muihin syeniitteihin verrattuna matalia, mutta Cu:n suhteen yksikkö on kaksijakoinen: yläosassa 
Cu on vain 10 - 25 ppm, alaosassa 100 - 140 ppm. Saalisesta luonteesta huolimatta Cr on keski-
määrin korkeampi (30 - 90 ppm) kuin syeniiteissä yleensä. Yksikön kaksijakoisuus näkyy Cu:n 
lisäksi muissakin alkuaineissa: alaosassa ovat yläosaa matalammat Al2O3 ja CaO ja korkeammat 
FeOtot, P2O5, TiO2, V, B ja Sr. Yksikön alaosan suhteellisesti korkeampi biotiittipitoisuus näkyy 
korkeampana K2O:n ja liukoisen Ba:n pitoisuutena. REE - ja Zr-pitoisuudet (Ce 71 - 113 ppm, 
Zr 83 - 165 ppm) sattuvat muiden syeniittien vaihtelurajoihin, mutta Nb (7 - 9 ppm) on huomat-
tavan matala. Koostumusvaihtelu yksikön sisällä näyttäisi johtuvan kidefraktioitumisesta, jossa 
Na-K(-Ca)-maasälpä olisi rikastunut yläosaan, apatiitti ja Fe-Ti-oksidi alaosaan. 

Nefeliinisyeniittien koostumukset sattuvat suurelta osin larvikiittien ja muiden syeniittien koos-
tumusalueille, mutta ne ovat näitä keskimäärin hiukan mafisempia ja Na-rikkaampia. Pitoisuudet 
vaihtelevat seuraavasti: SiO2 46 - 51.4 %, Na2O 8 - 11 %, K2O 1.6 - 2.9 %, Al2O3 12 - 14.5 %, 
CaO 4.1 - 7.5 %, FeOtot 11.2 - 16.7 %, MgO 3 - 4.8 %, TiO2 2.4 - 3.8 % ja P2O5 0.95 - 1.2 %. Cr- 
ja Ni-pitoisuudet vastaavat larvikiittien pitoisuuksia (Cr 25 - 80 ppm, Ni 30 - 80 ppm). Cu-
pitoisuus vaihtelee kovasti (100 - 490 ppm). REE-Nb-Zr-pitoisuudet vastaavat muiden syeniitti-
en pitoisuuksia (Ce 38 - 77 ppm, Nb 37 - 44 ppm, Zr 125 - 184 ppm). 

Maasälvättömät alkalikivet (ijoliitit, melteigiitit, ”algarviitit” ja jacupirangiitit) muodostavat jat-
kuvan fraktioitumissarjan, jolla ei ole välimuotoja eikä vaihettumista albiittipitoisiin kiviin. Ki-
vet ovat ultraemäksisiä: SiO2 vaihtelee ijoliiteilla välillä 34.5 - 44.5 %, melteigiiteillä 35.6 - 39.6 
% ja jacupirangiiteilla 33 - 40 %. Al2O3-pitoisuudet ovat matalat: ijoliiteilla 7.4 - 12.8 %, meltei-
giiteillä 7 - 9.8 % ja jacupirangiiteilla 2.2 - 9.5 %. Mafisten komponenttien pitoisuudet ovat kor-
keita: MgO on ijoliiteilla 5.2 - 8.9 %, melteigiiteillä 7.2 - 11.8 %, jacupirangiiteilla 8.0 - 18.0 %. 
Fe-Ti-oksidien pitoisuuksissa on paljon vaihtelua, mikä näkyy laajassa FeOtot:n vaihtelussa: ijo-
liiteilla 13.0 - 21.5 %, melteigiiteillä 15.8 - 21.9 % ja jacupirangiiteilla 16.3 - 26.5 %; TiO2 on 
ijoliiteilla 2.0 - 6.2 %, melteigiiteillä 4.2 - 6.3 % ja jacupirangiiteilla 4.6 - 7.4 %. Sarjan kivien 
korkea CaO johtuu siitä, että valtamineraali on (oli) augiitti, mutta toisaalta ryhmän kivien välillä 
ei ole selviä eroja, koska ijoliiteissa merkittävä CaO:n kantaja on kankriniitti, jacupirangiiteissa 
taas korkea Fe-Ti-oksidipitoisuus syö augiitin osuutta. CaO-pitoisuusvaihtelu on ijoliiteilla 6.5 -
11 %, melteigiiteillä 8.2 - 12.4 % ja jacupirangiiteilla 8.2 - 13 %. Na2O-pitoisuudet heijastavat 
pääasiassa maasälvänsijaisten (nefeliinin, kankriniitin ja sodaliitin) kokonaismäärää: ijoliiteilla 
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3.5 - 8.2 %, melteigiiteillä 3.2 - 5.4 % ja jacupirangiiteilla 0.8 - 5.3 %. Fe-Mg-kiilteen (biotiitti-
flogopiitti, tetraferriflogopiitti) määrästä riippuen K2O-pitoisuus vaihtelee, ja se on ”algarviiteis-
sa” paljon suurempi kuin syeniiteissä; pitoisuudet ovat ijoliiteissa 0.5 - 3 %, melteigiiteissä 0.6 - 
3.1 % ja jacupirangiiteissa 0.8 - 4 %.  

Ultramafisen magmasarjan sisäinen fraktioituminen on aiheuttanut laajan vaihtelun apatiittipitoi-
suuksissa: P2O2-pitoisuudet ovat ijoliiteissa 0.15 - 1.3 %, melteigiiteissä 0.16 - 1.5 % ja jacupi-
rangiiteissa 0.1 – 2.15 %. Fe-Ti-oksidien fraktioituminen ilmenee Cr-Ni-pitoisuuksien vaihtelus-
sa: Cr on ijoliiteilla ≤ 30 - 515 ppm, melteigiiteillä ≤ 30 - 470 ppm ja jacupirangiiteilla 75 - 940 
ppm. Ni:n vaihtelu aiheutuu ilmeisesti oliviinin, augiitin, Fe-Ti-oksidifaasin ja mahdollisesti sul-
fidisulan fraktioitumisesta. Ni-pitoisuudet vaihtelevat seuraavasti: ijoliiteilla 30 - 290 ppm, mel-
teigiiteillä 100 - 340 ppm ja jacupirangiiteilla 110 - 520 ppm. Alkuperäinen Cu-Ni-sulfidisula on 
selvästi rikastunut varhaisimpiin kumulaatteihin, jotka ovat Cu-rikkaimpia; Cu-pitoisuudet ovat 
ijoliiteissa 290 - 670 ppm, melteigiiteissä 400 - 1250 ppm ja jacupirangiiteissa 400 - 920 ppm. 
Näissä kivissä ei ole juuri havaittu merkkejä Cu-sulfidien mekaanisesta mobiloitumisesta.  

Kompleksin kivet, myös syeniitit, ovat V-rikkaita; V-köyhin on vesuvianiittisyeniitti, jossa on 
120 - 180 ppm V. Ultramafiset kivet ovat hyvin V-rikkaita, V-pitoisuudet ovat jacupirangiiteissa 
700 - 1090 ppm ja ijoliitti-melteigiitteissäkin 500 - 1040 ppm. 

Inkompatiblien hivenalkuaineiden pitoisuudet ovat tässä sarjassa matalat ja ultramafiseen päähän 
laskevat. Ce on ijoliiteissa 26 - 39 ppm, Nb 31 - 40 ppm ja Zr 25 - 120 ppm, melteigiiteissä on 
Ce 8.5 - 24 ppm, Nb 10 - 31 ppm ja Zr 5.4 - 55 ppm ja jacupirangiiteissa Ce 8.5 - 38 ppm, Nb 11 
- 23 ppm ja Zr 19 - 31 ppm. Tässä sarjassa REE(CN)-kuvaajakäyrät ovat LREE-rikastuneita, ko-
ko matkan HREE-päähän asti laskevia ja keskenään samanmuotoisia. Kuitenkin REEtot nousee 
jacupirangiiteista melteigiitteihin ja ijoliitteihin (ijoliittien käyrät ovat ylimpänä, jacupirangiiteil-
la alimpana). Ijoliiteilla on pieni mutta selvä negatiivinen Eu-anomalia, melteigiiteillä ja jacupi-
rangiiteilla sitä ei ole.  

Alkaligabrot (metagabrot) ovat verraten harvinaisia. Ne muistuttavat koostumukseltaan jossakin 
suhteessa (esim. SiO2, FeOtot) melteigiittejä, mutta ovat näitä Al-rikkaampia (Al2O3 10 - 11 %), 
K-rikkaampia ja Ti-Mg-Na-köyhempiä. 

Ultramafiset kivet ovat alkalikiviksi poikkeuksellisen ”primitiivisiä”. Yleensä alkalikomplek-
seissa emäksisimmätkin kivet, kuten ijoliitti-melteigiitit, ovat tyypillisesti hyvin Ni-Cr-köyhiä. 
Sääskilammit-kompleksin tasoisia Cr-Ni-pitoisuuksia on tavattu vain joissakin nefeliniiteissä ja 
aillikiiteissa (ks. esim. Upton & al., 2006). Ni:llä ja MgO:lla on suora lineaarinen korrelaatio al-
kaligabroista (MgO 5 - 7 %, Ni 60 - 200 ppm) jacupirangiitteihin (MgO 13 - 18 %, Ni 360 - 520 
ppm), samoin Ni:llä ja Cr:lla on suora korrelaatio leukosyeniiteistä (Ni 25- 100 ppm, Cr n. 20 - 
50 ppm) jacupirangiitteihin (Ni 360 - 520 ppm, Cr 650 - 935 ppm). 

Kompleksin kivet ja varsinkin ultramafiitit ovat huomattavan Cu-rikkaita; syeniiteissä ja alkali-
gabroissa on 200 - 400 ppm Cu, ultramafiiteissa 400 - 760 ppm Cu. Eri rei´issä kivilajityypeille 
lasketut keskimääräiset Ni- ja Cu pitoisuudet ovat: larvikiitit Ni < 20 ppm, Cu 70 ppm; syeniitit 
ja emäksiset feniitit Ni 49 - 106 ppm, Cu 241 - 349 ppm; ijoliitit ja melteigiitit Ni 103 - 173 ppm, 
Cu 479 - 678 ppm; jacupirangiitit Ni 291 - 336 ppm, Cu 569 - 588 ppm. Jacupirangiiteissa on 
lukuisia analyysivälejä, joissa ΣNi+Cu on yli 1000 ppm (max. 1100 ppm). 
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Tyypillinen Ni:n kantaja on milleriitti. Rikkipitoisuuden perusteella laskettuna saadaan ”sulfidi-
faasin” (monosulfidi) Ni-pitoisuudeksi yleensä 43 – 87 %; vaihtelu 6 – 87 %). Kun milleriitin 
Ni-pitoisuus on 64 % ja kivessä on aina paljon Cu-sulfidia, on selvää, että suurin osa kiven 
Ni:stä on sitoutunut tetraferriflogopiittiin, magnetiittiin, oliviiniin ja serpentiiniin. 

Jacupirangiitti-ijoliittikivilajisarjan mineraaleista on analysoitu seuraavia NiO-pitoisuuksia: tet-
raferriflogopiitissa 0.05 - 0.16 %, magnetiitissa 0.06 - 0.19 % ja oliviinissa 0.08 – 0.13 %. Pieni 
osa Ni:stä sisältyy tiospinelleihin ja arsenideihin (siegeniitti, nikkeliini, maucheriitti). 

Monissa syeniittisissä kivissä on runsaasti sodaliittia ja siitä johtuva korkea Cl-pitoisuus. Reiän 
R194 loppuosassa (41.00 - 77.65 m) on yhtenäinen lävistys poikkeuksellisen sodaliittirikkaita 
syeniittejä, Cl-pitoisuudet siinä ovat 1000 - 2000 ppm (max. 2851 ppm). Yläpuolisissa kivissä Cl 
on alle määritysrajan (60 ppm). Pitkiä mutta hajanaisempia Cl-rikkaita osia on myös reikien 
R0200 ja R0202 syeniiteissä. 

Kompleksin kivet ovat selvästi olleet mukana metamorfoosissa. Säilyneissä jacupirangiiteissa ja 
larvikiiteissa on magmaattisia virtausrakenteita (fluidal-rakenne), mutta kompleksin syeniittiset 
blastomyloniitit ja gneissimäiset ijoliitit todistavat myöhemmistä läpikotaisliikunnoista. Syeniit-
tiporfyyrigneissiä leikkaava basalttinen juoni on läpikotaisliikuntoja nuorempi. Leikkaavia gra-
niitti- tai pegmatiittijuonia ei Sääskilampien ja Simontaipaleen alkalikomplekseissa ole tavattu. 

Alkalikompleksin synty alkoi ultramafisten magmojen intruusiolla; näistä todistavat feniittibrek-
sioissa olevat ultramafiset (diopsidi, biotiitti, apatiitti) sulkeumat. Kuitenkin alkalimagman frak-
tioituminen oli jo alkanut syvemmässä magmasäiliössä, josta sitten purkautui alkaligabro- ja 
syeniittimagmoja. Kompleksin ytimen ultramafiset kivet (jacupirangiitit, melteigiitit ja näihin 
liittyvät ijoliitit) tunkeutuivat ilmeisesti välivyöhykkeen alkalisyeniittien jälkeen. Simontaival-
kompleksissa egiriini-albiittikivet ja larvikiitit leikkaavat juonina jacupirangiitteja. 

Magmaattisten ja samaan aikaan (ja myöhemmin) vaikuttaneiden magma-metasomaattisten ja 
deuteristen prosessien vaikutuksia on vaikea arvioida. Egiriininiaugiitti, tetraferriflogopiitti/-
biotiitti, vaaleanvihreä sarvivälke, osa Ti-granaatista, kankriniitti, sodaliitti, natroliitti ja muut 
zeoliittimineraalit ovat kaikissa kivissä postkumulusfaaseja tai sekundaareja (metamorfisia) mi-
neraaleja, samoin kuin ”normaali” biotiitti, titaniitti ja uusmuodostuma-magnetiitti. Pektoliitti on 
melko yleinen sekundaarimineraali, ja se esiintyy myös muutaman mm:n paksuisina juonina. 
Edellä jo mainitsin, että karkeaa lasinkirkasta kankriniittia on lävistetty 0.73 m:n paksuisena juo-
nena. 

Joka tapauksessa monet feniitit ovat syntyneet magmojen lailla käyttäytyneistä ja kiteytyneistä 
leukosyeniittisistä aineksista.  

Ilmeisesti Sääskilammilla on petrogeneettinen seuranto jacupirangiiteista melteigiitteihin, edel-
leen alkaligabroihin ja mahdollisesti jopa syeniitteihin asti. Intruusiojärjestys ei kuitenkaan kai-
kilta osin noudata tätä seurantoa. Kompleksin kivien petrogeneettistä sukulaisuutta tukevat kivi-
en REE(CN)-kuvaajat (ei esitetty). Kaikilla ydinosan ultramafiiteilla REE-taso (La(CN) 16 - 35) 
on yleensä pienempi kuin syeniiteillä, alkaligabroilla ja sodaliittirikkailla ijoliiteilla (La(CN) 70 - 
125), mutta näillä kaikilla REE(CN)-kuvaajakäyrät ovat samansuuntaisia. Eu-anomalia on pieni, 
yleensä negatiivinen, tai anomalia puuttuu. Feniittireunuksen arkeeista gneissiainesta sisältävät 
feniitit ja leukosyeniittibreksiat heijastavat vanhan kuoren kontaminaatiota. Ne ovat keskiosien 
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kiviä REE-rikkaampia (La(CN) 130 - 190), niiden jakaumakäyrät ovat jyrkemmin laskevia (kor-
keampi La/Yb-suhde) eikä niillä ole Eu-anomaliaa. 

Kivilajiassosiaatio ja kivien geokemia (mm. korkea Cu) viittaavat siihen, että Simontaival ja 
Sääskilammit edustavat samaa ja samanikäistä alkalista magmaattista toimintaa. Sääskilammit-
kompleksin jacupirangiitit ja muut ultramafiitit ovat kuitenkin Simontaival-kompleksin kiviä 
”primitiivisempiä”: niissä on korkeampi MgO, Cr ja Ni, ja matalampi P2O5. Simontaipaleessakin 
on varhaisimmasta, primitiivisemmästä magmasta todisteena jacupirangiitin sisäkontaktikiven 
kohonnut Cr (253 ppm) ja Ni (170 ppm). Kannattaa vielä mainita, että lyijyhohde, molybdeniitti 
ja sinkkivälke ovat yleisiä molemmissa alkalikomplekseissa, yhteistä on myös ultramafiittien 
korkea hapetusaste, joka ilmenee mm. sulfidiparageneeseissa. 

Sääskilammit-kompleksissa on alkalikivien tavallisen mineraali- ja malmipotentiaalin (apatiitti, 
Zr, Nb, REE, Th, U, Be) lisäksi mahdollisuuksia hydrotermisiin Zn-, Mo-, Pb- ja Ag-rikastumiin 
feniiteissä, joissa on kohonnut Mo-taso (max. 90 ppm Mo) ja anomaalisia Pb-Zn-pitoisuuksia 
(R193:ssa max. 513 ppm Zn ja 90 ppm Pb/2.25 m). Erityisen mielenkiintoisia ovat ultramafiitti-
en suhteellisen korkeat Ni- ja Cu-pitoisuudet ja sulfidimineraalien (milleriitti, borniitti) korkeat 
metallipitoisuudet, mikä merkitsee sulfidirikasteen korkeaa Ni+Cu-pitoisuutta. Kyseessä on uusi, 
tosin pitoisuuksiltaan laihanlainen Ni-Cu-malmityyppi, jonka Cu-ja apatiittirikasta jäsentä edus-
taa Simontaival-kompleksi. Parempienkin Ni-Cu-rikastumien syntyyn on mahdollisuuksia. Kor-
kea hapetusaste magman kiteytyessä aiheutti sen, että rautasulfidit hajosivat prosessissa, joka 
vastaa sulfatoivaa pasutusta. Vaikka EMP-analyysissa on tunnistettu Pd-faasi, jäävät platinaryh-
män alkuaineiden (PGE) ja Au:n pitoisuudet aina alle määritysrajojen. Yleensä alkalikiviä ei pi-
detä kovinkaan lupaavina PGE-rikastumien kannalta. Kuitenkin monet esimerkit osoittavat, että 
alkalikivissä on kohonneita PGE-pitoisuuksia (esim. Styles & al., 2004; Barrie & al., 2002), ja 
mm. Phalaborwan Cu-karbonatiitista otetaan palladiumia talteen sivutuotteena. 

Syeniiteissä sulfidipitoisiin karbonaattijuoniin liittyy metallirikastumia (esim. R0200:ssa Pb 504 
ppm + Mo 153 ppm + Zn 1700 ppm + Cd 8 ppm + Ag 4 ppm/1.15 m). 

Sääskilammit-kompleksin syeniittisissä kivissä on kohonnut Ag-pitoisuustaso. Reiän R0200 al-
kalisyeniiteissä ja syeniittiporfyyreissä oli Ag 4 - 6 ppm 17 analysoidussa näytteessä, ja lähes 
kaikissa muissakin näytteissä Ag ylitti 1 ppm:n määritysrajan. Reiän R0201 alkalisyeniiteissä oli 
Ag-pitoisuus 4 - 9 ppm 102 näytteessä, lisäksi 15 näytteessä oli Ag 3 ppm. Samoin R0202:ssa oli 
Ag 4 - 7 ppm 46 näytteessä, 3 ppm Ag oli 4 näytteessä. Feniittireunuksessa reiässä R0193 Ag 
ylitti 1 ppm:n määritysrajan 26 analyysinäytteessä, mutta muissa feniitteihin kairatuissa rei´issä 
(R0198 ja R0199) ei ollut anomaalisia Ag-pitoisuuksia. Jacupirangiitti-melteigiitti-ijoliittisarjan 
kivissä oli vain muutamia heikosti anomaalisia (1 - 2 ppm) Ag-pitoisuuksia. 

Kiteytymisen jälkeen on kompleksissa kierrellyt CO2 - H2O -rikkaita fluideja, jotka aiheuttivat 
deuterisia muuttumisia (nefeliinin kankriniittiutuminen, karbonaattiutuminen, maasälvänsijaisten 
zeoliittiutuminen ja pektoliittimuodostus, biotiitti- ja arfvedsoniittimuodostus). Fluidit olivat 
myös Cl-rikkaita, mitä osoittavat syeniiteissä yleisesti esiintyvät korkeat Cl-pitoisuudet. Merkit-
tävin Cl:n kantaja on sodaliitti (5.95 - 6.73 % Cl). Kloorin metallikompleksit ovat merkittäviä 
malmimetallien kuljettajia hydrotermisissa fluideissa. Alkalikompleksin malmipotentiaalia pitäi-
si selvittää jatkossa erityisesti Ag-rikastumien kannalta. Syeniitit edustavat merkittävää esirikas-
tettua Ag-varastoa, josta fluidit ovat voineet kuljettaa hopeaa Cl-komplekseina. Kantajakomplek-
sien hajottua Ag on voinut saostua matalan lämpötilan hydrotermisiin juoniin (esim. Ag-pitoiset 
karbonaattijuonet), jotka voivat sijaita kaukanakin magmakompleksin ulkopuolella. 
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Kompleksin ja sen ympäristön Ag-potentiaalia voisi lähteä selvittämään esim. moreenipedoge-
okemiallisella näytteenotolla. Toinen, uusi ja halpa, mutta vielä testaamaton menetelmä olisi 
analysoida turpeesta puristettuja vesinäytteitä. Näytteet voitaisiin ottaa talvella suokairalla pinta-
jään läpi jääkairalla tehdystä reiästä. Turpeesta puristettaisiin vesinäyte, joka analysoitaisiin ko-
konaan. Toinen vaihtoehto olisi analysoida suodatettu suovesi ja sen lisäksi (ainakin testausvai-
heessa) myös sakka. Testausvaiheessa kannattaisi kustakin pisteestä ottaa useita näytteitä eri sy-
vyyksiltä. Mielenkiintoisimmalta tuntuisi pohjimmainen suovesi, koska siihen odottaisi parhaiten 
rikastuvan alla olevan moreenin ja kallion pintaosan happoliukoisten mineraalien malmimetallit 
(Sääskilammilla Ag, Cu, Pb, Zn ym.) ja muut alkuaineet (esim. Cl). Menetelmän rutiinikäytössä 
pelkän pohjimmaisen näytteen ottaminen säästäisi näytteenoton ja analysoinnin kustannuksia. 

2.3 Kokalmus 

Kokalmus on syeniitti-intruusio. Se sijaitsee karttalehdellä 3524 06, n. 1 km Ranuan-
Rovaniemen tieltä itään lähtevän Saukkojärven tien varressa (kuva 1). Kohteesta on tehty val-
tausraportti (Mutanen, 2006j). Seuraavassa on lyhyt yhteenveto tutkimuksista. 

Alueella ei ole paljastumia. Intruusion länsipuolella tehtyjen kairausten mukaan sivukivet ovat 
dioriittia. Kuvassa 13 on kairauksiin ja maastomagneettiseen mittaukseen (kuva 14) perustuva 
geologinen kartta. Magneettinen anomalia on N – NNE -suuntainen ja kooltaan 250 x 850 m; 
anomaliamaksimi (n. 2000 nT) on pohjoispäässä. Anomalia aiheutuu magnetiittipitoisista alkali-
rikkaista syeniiteistä, joiden ylin osa on alkalirikasta gabroa (seuraavassa alkaligabro). Magneet-
tisen tulkinnan ja kohteen lounaisosassa tehtyjen kairausten (R195-R196) mukaan syeniitti on 
paljastunut kallion pinnassa vain n. 100 x 300 m:n kokoisella alueella anomalian keski- ja poh-
joisosassa, josta kappaleen yläkontakti painuu doomimaisesti joka suuntaan. Kauimpana kallion-
pintapuhkeamasta (subcrop) kappale näkyy etelän ja kaakon välillä, jossa yläkontakti voitaisiin 
tavoittaa suhteellisen lyhyellä pystyreiällä. Syeniitti-intruusion kohdalla ei ole minkäänlaista 
painovoiman jäännösanomaliaa. 

Kohteen länsi- ja lounaispuolella on kapea (n. 50 m) ferrotoleiittinen diabaasijuoni. Juonen koh-
dalla on heikko mutta selvästi erottuva (0.25 mGal) positiivinen painovoima-anomalia. 

Magneettiseen anomaliahuippuun kairattiin keväällä 2004 107.20 m:n syvyinen pystyreikä 
(R183), jossa kallion pinnasta (8.00 m) 12.05 m:iin oli alkaligabroa, sen jälkeen syeniittiä reiän 
loppuun. Kesällä 2005 kairattiin anomalian lounaispuolelle kaksi reikää (R195, R196) ja dia-
baasijuonen poikki reiät R193 ja R194. Näistä rei´istä vastasivat Jukka Konnunaho ja Heikki 
Juopperi. Rei´illä R195 ja R196, jotka kairattiin magneettisen anomalian lounaisosasta länteen 
päin 50°:n ja 60°:n kulmilla, ei tavoitettu syeniitin yläpintaa (reikien loppusyvyydet 80.95 m ja 
60.10 m). 
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Kuva 13.   Kokalmus-intruusion geologinen kartta. 
Fig. 13.   Geological map of the Kokalmus intrusion. 
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Kuva 14.   Kokalmus-intruusio. Maanpintamagneettinen kartta, totaalikenttä, painovoimaprofiilit ja sy-
väkairareiät.  
Fig. 14.   Kokalmus intrusion. Ground-magnetic total-field map, gravity profiles and diamond drill holes. 

 

 

Reiässä R183 ylimpänä oleva alkaligabro on massamainen, keskikarkea kivi, joka sisältää mag-
netiittia ja sulfidipirotetta. Kivi on alkalirikas mutta ei varsinaisesti alkalikivi. Päämineraalit ovat 
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subhedrinen levymäinen albiitti, biotiitti, kalimaasälpä ja vihreä sarvivälke. Sarvivälkkeen määrä 
vähenee alaspäin. Lisäksi on vähän kvartsia ja plagioklaasin muuttumistuloksena muskoviittia; 
sekundaareja ja aksessorisia mineraaleja ovat epidootti, karbonaatti, apatiitti (n. 1.6 paino- %), 
titaniitti ja rutiili. Kivi on emäksinen (SiO2 49.1- 54.5 %), alkalirikas (ΣNa2O+K2O 8.0- 9.19 %) 
ja Ti-Fe-rikas (TiO2 3.86 - 2.42 %, FeOtot 13.70 - 9.02 %), verraten Mg-köyhä (MgO 3.75 - 2.01 
%) ja Na-valtainen (Na2O 4.14 - 6.59 %, K2O 3.97 – 2.60 %). Vanadiinipitoisuus (314 - 357 
ppm) on korkeampi kuin syeniitissä. Sulfidipirote on pääasiassa pyriittiä ja kuparikiisua; Cu-Zn-
pitoisuudet ovat kohonneita (Cu 300 - 330 ppm, Zn 250 - 290 ppm). 

Alkaligabro vaihettuu alaspäin syeniiteiksi, mutta tämän yläosassa on paikoin emäksisempiä, 
gabromaisia osia (SiO2 54.1- 55.2 %, TiO2 2.13 - 2.24 %, FeOtot 8.68 - 9.15 %, MgO 2.05 - 2.09 
%).  

Syeniitti on massamainen, melko karkearakeinen kivi, jonka raekoossa ja tummuusasteessa on 
vaihtelua. Kivessä on blastomyloniittinauhoja ja niihin liittyvää kvartsi-karbonaattisuonistoa. 
Kvartsijuonet (paksuus < 1 mm - 5 cm) ovat aika yleisiä, lisäksi on kalimaasälpä-, albiitti-, albiit-
ti-karbonaatti-kvartsi-, albiitti-karbonaatti- ja karbonaattijuonia. Syeniitti on gabroa saalisempi, 
mutta muuten mineraalikoostumus on samanlainen kuin gabrossa. Maasälpä (albiitti + mikroklii-
ni) esiintyy subhedrisina pölkkymäisinä tai viuhkamaisina liistakkeisina kiteinä. Rakenne on 
usein selvästi porfyriittinen. Sarvivälkettä on pieniä määriä syeniitin yläosassa. Muskoviittia ja 
kloriittia on muuttumistuloksina, paikoin runsaastikin. Kvartsia on satunnaisesti. Pieniä määriä 
on epidootti-pistasiittirakeita, joissa ytiminä on joskus metamiktista allaniittia. Karbonaattia on 
sekä juonina että karkeina interstitiaalisina rakeina. Fluoriapatiitin määrä laskee tasaisesti syenii-
tin yläosan 1.3 paino- %:sta alaosan 0.7 paino- %:iin. Ilmeniitin muuttumistuloksina on titaniittia 
ja rutiilia. Aksessorisena on vielä zirkonia (kiven Zr-pitoisuus on 130 - 310 ppm; reiän alimmissa 
15 m:ssä Zr on >300 ppm. Malmimineraaleja ovat euhedrinen magnetiitti, joka kuitenkin on se-
kundaari; alkuaan magmasta kiteytyi titanomagnetiitti. Reiän alaosassa on levymäistä ilmeniittiä. 
Sekundaarissa Fe-Ti-oksidi-silikaattiparageneesissa on usein atollirakennetta (ks. Mutanen, 
2006j). Sulfideista yleisimpiä ovat kuparikiisu ja pyriitti; alaspäin pyriitin määrä kasvaa mutta 
Cu-pitoisuus laskee. Pyrrotiittia ja kubaniittia on panssaroituina sulkeumina pyriitissä. Pieniä 
määriä on sinkkivälkettä, lyijyhohdetta ja hypergeenistä markasiittia. 

N. 70 m:ssä on 1.4 m:n lävistys hyvin pienirakeista, mikrofyyristä felsiittiä, josta Fe-Mg-
silikaatit puuttuvat kokonaan. Mahdollisesti tämä on syeniittiä leikkaava juoni. Karbonaattia on 
pieninä manteleina. Hajarakeiden alkalimaasälpä on suotautunut albiitiksi ja mikrokliiniksi. Pie-
niä määriä on muskoviittia ja kvartsia, aksessorisina ja malmimineraaleina fluoriapatiittia, ti-
taniittia, rutiilia ja euhedrista magnetiittia. 

Syeniitissä on kidefraktioitumisen aiheuttamaa koostumusvaihtelua. SiO2 kasvaa yläosan 55- 57 
%:sta alaosan 59 - 61 %:iin, vastaavasti FeOtot laskee 8 - 9 %:sta 5 - 6.5 %:iin, MgO vielä jyr-
kemmin 1.8 - 2.0 %:sta 0.5 - 0.9 %:iin. Samalla P2O5 laskee jyrkästi 0.50 - 0.58 %:sta n. 0.3 
%:iin, samoin Zn laskee n. 150 ppm:stä 30 - 40 ppm:ään. Vastaavasti alaspäin laskee Ba ja var-
sinkin Sr. Alaspäin kasvavat Zr (190 → 330 ppm) ja Nb (65 - 70 → 90 ppm). Rikkipitoisuus (n. 
500 - 2000 ppm) on syeniittiselle kivelle korkea. Syeniitti on hyvin alkalirikas (ΣNa2O+K2O n. 
9.5 - 11 %) ja yleensä Na-valtainen. Syvyysväli 41 - 79 m on hyvin kalirikas (K2O n. 4 - 5.5 %). 

Felsiitti on geokemiallisesti selvästi sukua syeniitille (esim. Nb, P, Zr, Sr, Ce), mutta on tätä 
happamampi (SiO2 63 - 64 %). Kivi on myös hyvin Na-rikas (Na2O 8.6 %) ja sen Na2O/K2O on 
korkea (n. 4). Alkaligabro - syeniittisarjan kivistä on tehty kahdeksan REE-määritystä (ei kuvaa). 
Kaikissa REE(CN) kuvaajat ovat LREE:stä kohtalaisesti rikastuneet (La(CN) 90 – 150; 
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La/Yb(CN) n. 10) ja samanmuotoisia, paitsi että alkaligabroilla ja ylimmillä syeniiteillä ei ole 
Eu-anomaliaa, kun taas alempana syeniiteillä ja felsiitillä on negatiivinen Eu-anomalia. 

Syeniitti-intruusion paksuus on tuntematon. Pystyreikä lävisti vain doomimaisen syeniittiharjan-
teen ylintä osaa. Jo tällä matkalla on selviä geokemiallisia muutoksia, joista mielenkiintoista on 
mm. korkeahko Nb-pitoisuus ja sen tasainen kasvu reiässä alaspäin. Intruusio ansaitsee tieteelli-
sen mielenkiinnon vuoksi tarkemman selvityksen lisäkairauksin (syvällä oleva syeniitti, intruusi-
on kontaktikivet ja ulkokontaktivaikutukset). Myös syeniitin ikä (zirkonin U-Pb) olisi kiinnosta-
va tietää. Intruusiolla saattaa olla geneettinen yhteys Simontaipaleen ja Sääskilampien alkali-
komplekseihin. 

Intruusion länsipuolella sivukivi on dioriittia. Dioriitista on Ranuan Korkia-ahon paljastumasta 
saatu zirkonin U-Pb-iäksi 2.703 Ga (Mutanen & Huhma, 2003). Kokalmuksessa dioriitti on 
voimakkaasti metamorfoitunut ja uudelleenkiteytynyt. Päämineraalit ovat albiittiutunut plagio-
klaasi (muuttumistuloksina ”serisiitti”, karbonaatti ja epidootti-pistasiitti), kvartsi, biotiitti ja vih-
reä sarvivälke. Epidootin ytiminä on allaniittia. Muita sekundaareja, aksessorisia ja malmimine-
raaleja ovat kloriitti, titaniitti, fluoriapatiitti, karbonaatti, zirkoni, magnetiitti ja magnetiitin ha-
pettumistuloksena hematiitti (”martiitti”). Koostumus on ns. Ranuan dioriitille tyypillinen: SiO2 
62.4 %, MgO 2.4 %, FeOtot 5.03 %, TiO2 0.766 %, P2O5 0.29 %, Ba 1175 ppm, Sr 683 ppm, Cr 
35 ppm, Ni 29 ppm. Korkea Ba ja Sr viittaavat myöhäisarkeeisiin sanukitoidisiin magmakiviin 
(ks. Shirey & Hanson, 1984; Stern & al., 1989; Stevenson & al., 1999; Jayananda & al., 1995; 
Moyen & al., 1997; Chekulaev & al., 2003; Bibikova & al., 2005; Halla, 2005; Kovalenko & al., 
2005; Lobach-Zhuchenko & al., 2005; Martin & al., 2005; Käpyaho, 2006; Käpyaho & al., 
2006), mutta Ranuan dioriitin yleensä matalat MgO-, Cr- ja Ni-pitoisuudet ja matala Mg/Fe eivät 
oikeuta pitämään näitä kiviä täysiverisinä sanukitoideina. 

Syeniitin länsipuolella lävistetty metadiabaasi edustaa verraten kehittynyttä (evolved) basalttia, 
ferrotoleiittia. Nämä juonikivet ovat yleisiä Pudasjärven kompleksissa. Kivessä on melko korkea 
FeOtot (13.8 - 15.6 %) ja TiO2 (2.50 - 2.64 %), matala MgO (4.39 - 5.38 %) Cr (< 30 ppm) ja Ni 
(29 - 56 ppm). Kohonneita ovat myös P2O5 (0.29 - 0.40 %), S (2320 - 2880 ppm) ja Cu (71 - 129 
ppm). Kiven Al2O3- pitoisuus on 12.5 - 13.0 %. REE(CN)-arvot (ei kuvaa) laskevat tasaisesti 
LREE:stä (La(CN) 35- 50) HREE:iin (Yb(CN) 5- 10). REE-käyrissä on hyvin heikko negatiivi-
nen Eu-anomalia.  

2.4 Rytisuo 

Rytisuo sijaitsee karttalehdellä 3524 04. Tutkimuksista on tehty valtausraportti (Mutanen, 
2006c). Kohde on pieni piippumainen silikokarbonatiitti. Se erottuu magneettisella matalalento-
kartalla pienialaisena magneettisena anomaliana. Seuraavassa on yhteenveto tutkimuksista. 

Valtausalueella ei ole kalliopaljastumia. Maakerrosten paksuus kohteen päällä on 2 - 3.5 m. Tut-
kimuskohteessa tehtiin 0.6 x 0.85 km:n laajuinen magneettinen mittaus ja sähköinen VLF-R-
luotaus. Lisäksi magneettisen anomalian yli mitattiin kaksi 500 m:n painovoimaprofiilia (kuva 
15). Magneettisessa anomaliassa (mitat 150 x 200 m) on kolme erillistä maksimia, joista eteläi-
simmässä oli huippuarvo 9000 nT. Anomalian aiheuttaa ultramafinen piippu, jota lävistävät hei-
kosti magneettiset juonet ja muuttumisvyöhykkeet. Piipun kohdalla on 0.35 mGal:in positiivinen 
painovoiman jäännösanomalia. 
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Kuva 15.   Rytisuon silikokarbonatiitti-intruusio. Maanpintamagneettinen kartta (totaalikenttä), paino-
voimaprofiilit ja syväkairareiät.  
Fig. 15.   Rytisuo silico-carbonatite intrusion. Ground-magnetic total-field map, gravity profiles and dia-
mond drill holes. 

 

Kohteeseen kairattiin viisi syväkairareikää, yhteensä 340.25 m. 

Piipun voimakkaimmin magneettiset kivet ovat mustia, massamaisia, magnetiittipitoisia talkki-
kloriitti-karbonaattikiviä. Niissä on vaihtelevia määriä tremoliitti-aktinoliittia, kummingtoniit-
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tia, antofylliittiä ja vanhemman generaation vihreää sarvivälkettä. Kiven talkki on erittäin puh-
dasta; EMP-analyysien mukaan siinä on MgO 28.85 - 29.39 %, FeOtot 2.90- 3.15 %. Talkin teol-
lisen käytön kannalta haitallisten metallien pitoisuus on hyvin matala (Cr2O3 0.00 %, NiO 0.03 - 
0.04 %). EMP-analyysien mukaan karbonaatti on Fe-rikasta magnesiittia (FeO 7.03 - 8.05 %, 
MgO 36.55 - 37.65 %) ja Fe-pitoista dolomiittia (”ferroan dolomite”; FeO 1.96 - 2.17 %). Mag-
netiitti on koko lailla puhdas tyypillisistä hilaan mahtuvista metalleista (Cr, Ni, Ti, V). Ilmeniitti 
on Mn-rikas (MnO 5.71 - 6.10 %) ja myös kummingtoniitti on rikastunut Mn:sta (EMP-
analyysissa 1.22 % MnO). 

Piipun reunaosissa kivet ovat sarvivälkerikkaita (raportoitu hornblendiiteiksi) ja biotiittipitoisia. 
Biotiitti on tyypillinen mineraali myös leikkaavien juonten ympärillä. Sarvivälkkeen lisääntyessä 
karbonaattipitoisuus laskee. Piipun reunaosista magnetiitti yleensä puuttuu. Muita malmimine-
raaleja ovat ilmeniitti, pyrrotiitti, kuparikiisu ja pyriitti. Ilmeniitti on syntynyt alkuperäisestä ti-
tanomagnetiitista granulesuotaumana; magnetiitin Ti-köyhyys osoittaa, että suotautuminen on 
jatkunut magnetiitti-ilmeniittisolvuksen (n. 560 °C) alapuolelle. Pyrrotiitissa on hyvin matalan 
lämpötilan suotaumana flake-pentlandiittia. Satunnaisesti löytyy sinkkivälkettä, mackinawiittia 
ja markasiittia. Piipun reunaosissa on paikoin titaniittia ja rutiilia ilmeniitin muuttumistuloksina. 

Ultramafiiteissa on kookkaita fluoriapatiittikiteitä ja usein poikiliittisina rakeina zirkonia. Reiän 
R152 loppuosassa hornblendiitti vaihettuu melagabroon (MgO 13.5 %, Al2O3 11.3 %). Tässä on 
päämineraalien sarvivälkkeen, epidootin, biotiitin ja albiittisen plagioklaasin lisäksi vähän ti-
taniittia, apatiittia, magnetiittia, pyriittiä, kuparikiisua ja pyrrotiittia. 

Leikkaavina juonina on karkeita graniitteja ja monenlaisia lamprofyyrimäisiä kiviä. Graniitti-
juonien kontakteissa ja hydrotermisesti muuttuneissa kivissä on liuskeisia biotiittirikkaita kiviä 
(biotiitti-amfiboli, biotiitti-kloriitti). 

Paksuin lamprofyyrimäinen juoni on reiässä R154 (väli 93.35 - 103.20 m; raportoitu metaga-
broksi). Juonen kontakteissa on 0.2- 0.45 m:n reunukset biotiitti-amfibolikiveä. Kiven päämine-
raalit ovat sarvivälke, albiitti ja biotiitti, muita mineraaleja ovat neulasmainen apatiitti, ilmeniitti, 
magnetiitti, pyriitti, kuparikiisu, milleriitti, joskus titaniitti ja markasiitti.  

Samassa reiässä on ohut lamprofyyrijuoni välillä 115.35 - 115.55 m. Tässä on felsinen mikroliit-
tinen perusmassa, jossa on kookkaita apatiittihajarakeita, biotiittia, sarvivälkettä, tremoliitti-
aktinoliittia ja omamuotoista magnetiittia ja ilmeniittiä. Koostumukseltaan samantapainen kalk-
kialkalinen lamprofyyrijuoni on reiässä R156 välillä 31.40 - 31.70 m (reikäraportissa mikro-
dioriitti). Se koostuu pääasiassa albiitista ja sarvivälkkeestä, lisäksi on magnetiittia, ilmeniittiä, 
pyriittiä ja kuparikiisua. 

Sivukiviin yltäneistä rei´istä toinen (R155) päättyi uraliittidiabaasiin, toinen (R153) dioriittiin. 
Diabaasijuoni on ilmeisesti pystyasentoinen ja magneettisesta kartasta päätellen N-S-suuntainen. 
Siinä on teräviä graniittiksenoliitteja. 

Talkki-karbonaattikivet ovat MgO-rikkaita (26.7 - 30.2 %) ja niissä on matala Na2O (alle määri-
tysrajan 0.07 %), K2O (yleensä << 0.2 %), Al2O3 (4 - 5 %) ja CaO (yleensä 1 - 3 %). Erikoista on 
hyvin matala Cr-pitoisuus, tyypillisesti alle määritysrajan 10 - 20 ppm, vaikka kivessä on run-
saasti magmasta kiteytynyttä magnetiittia. Myös Ni on matala, 170 - 200 ppm. On selvää, ettei 
tämä kivi kuulu ”normaaleihin”, tunnettuihin magmasarjoihin. Kaikesta päätellen kiven karbo-
naatti on alkuperäistä, ja siten kyseessä on silikokarbonatiitti. Tätä tukee yleisesti suurina kiteinä 
esiintyvä apatiitti ja poikiliittisina rakeina esiintyvä zirkoni (XRD-määritys). Kiven P-Zr-
pitoisuudet ovat ultramafiitille huomattavan korkeat (jopa 0.1 - 0.14 % P2O5 ja 20 - 52 ppm Zr). 
Kivi on rikastunut LREE:stä; sen La(CN)-pitoisuus on n. 30. Piipun reunaosissa on normatiivista 
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nefeliiniä (5.2 %) ja leusiittia (5.5 %). Korkea SiO2-pitoisuus viittaa siihen, että kivi on alkuaan 
koostunut pyrokseenista ja karbonaatista. Ei ole merkkejä siitä, että talkkiutumisessa kiveen olisi 
tullut ulkopuolelta SiO2:aa. 

Piipun reunaosien sarvivälkerikkaat ultramafiitit ovat edellisiä MgO-köyhempiä (MgO 13 - 20 
%) mutta emäksisempiä (SiO2 38 - 43 %) ja Na-K-Al-rikkaampia. Niissä on myös selvästi keski-
osia korkeampi Cr (100 - 500 ppm). Piipun reunaosat ovat ilmeisesti magman ensimmäisinä ki-
teytyneitä ”primitiivisempiä” kiviä. 

Reiässä R154 lävistettyä paksumpaa (93.35- 103.20 m) lamprofyyrijuonta voisi ehkä paremmin 
nimittää appiniitiksi, mutta se voisi kuulua myös alueella esiintyviin ferropikriittisarjan juoniin. 
Se on hyvin emäksinen (SiO2 45.0 - 47.5 %, MgO 9.11 - 10.8 %), ja siinä on korkea Cr (653 - 
882 ppm) ja Ni (262 - 375 ppm), mutta samalla korkeahko Na2O (2.21 - 3.62 %), P2O5 (0.252 - 
0.294), K2O (1.15- 1.76 %), TiO2 (1.94 - 2.09 %), FeOtot (13.3 - 13.8 %), V (393 - 414 ppm), Cu 
(264 - 279 ppm), Zr (66 - 69 ppm) ja Ba (648 - 948 ppm). Varsinaiset lamprofyyrijuonet ovat 
ohuempia (lävistykset 0.30 ja 0.39 m). Ne ovat happamampia (rei´issä R154 ja R156 SiO2 51.7 
% ja 57.9 %, vastaavasti), niissä on pienempi MgO (6.87 ja 4.27 %), Cr (106 ja 98 ppm) ja Ni 
(62 ja 46 ppm), ja korkea Na2O (6.08 ja 8.17 %), TiO2 (1.51 ja 1.53 %), P2O5 (0.751 ja 0.76 %), 
Zr (582 ja 568 ppm), Ba (1150 ja 270 ppm), Sr (821 ja 519 ppm) ja LREE (Ce 218 ja 190 ppm). 
Nämä ovat selvästi Na-Mg-rikkaampia kuin Ranuan Purnupaljakan lamprofyyrit (H. Juopperilta 
2007 saatu tieto) ja Pudasjärven Soidinmaan lamprofyyrit. 

Piipun itäpuolella oleva dioriitti (R153) on koostumukseltaan gabromainen (SiO2 51.8 - 52.9 %, 
MgO 4.54 - 4.95 %) mutta melko alkalirikas (Na2O 4.75 - 5.41 %, K2O 1.34 - 1.47 %). Siinä on 
korkea fosfori (P2O5 0.336 - 0.352 %), mutta Cr- ja Ni-pitoisuudet (58 - 63 ppm Cr, 10 - 17 ppm 
Ni) ovat matalia.  

Reiän R155 uraliittidiabaasi ei vastaa alueen ferrotoleiitteja. Se on aika primitiivinen ja vastaa 
jokseenkin 2.45 Ga-ryhmän kerrosintruusioiden kantamagmaa: SiO2 50.0 %, MgO 9.71 %, P2O5 
0.073 %, TiO2 0.686 %, FeOtot 10.4 %, V 207 ppm, Cr 326 ppm, Ni 200 ppm, Cu 167 ppm, Zr 
56 ppm. 

Reiässä R154, välillä 13.40 - 15.10 (= 1.7 m) oli huomionarvoinen Au-pitoisuus, 1.5 ppm. Kulta 
liittyy plagioklaasi-biotiittikiveen, jossa on ohuita kvartsijuonia ja isoja apatiittikiteitä. Osittais-
analyysissa juonessa ja sen sivukivissä ovat selvästi kohonneet Be (5.5 ppm), K2O (6.8 %), Ba 
(1450 ppm), Li (55 ppm), Zn (237 ppm) ja B (6 ppm). Juonella saattaa olla yhteys lamprofyyri-
juoniin. Reiässä R152 on lievästi kohonnutta Au-pitoisuutta (15 - 23 ppb) kahdessa 2 m:n ana-
lyysivälissä. 

Talkki-karbonaattikivien talkki voisi matalan Ni-ja Cr-pitoisuutensa (EMP-analyysien mukaan 
0.03 - 0.04 % NiO) ansiosta soveltua erikoistuotteisiin. Seuraavassa kuvattava Pikku Nuupas -
kohde, joka sijaitsee 11 km Rytisuon piipusta luoteeseen, on vastaavanlainen mutta suurempi 
talkki-karbonattikivipiippu. 

2.5 Pikku-Nuupas 

Kohde sijaitsee karttalehdellä 3524 05, Ranuan-Rovaniemen tien varressa. Siitä on tehty valtaus-
raportti (Mutanen, 2006h), jossa on tarkemmat reikien sijaintitiedot, geofysikaalisten mittausten 
tiedot, eri menetelmillä tehtyjen analyysien määrät yms. Kohde koostuu kahdesta magneettisella 
matalalentokartalla erottuvasta anomaliasta. Molemmat anomaliat aiheutuvat piippumaisista ult-
ramafisista kivistä. Isompi ”NW-piippu” koostuu magnetiittipitoisista silikokarbonatiiteista, pie-
nempi ”SE-piippu” magnetiittipitoisista hornblendiiteista. 
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Alueella ei ole paljastumia. Maakerrosten paksuudet ovat kairausten mukaan vain 1.5 - 4.4 m. 

Alueella tehtiin systemaattinen magneettinen mittaus ja VLF-R luotaus 0.6 x 0.85 km:n alueella. 
NW-piipun yli mitattiin ristiin kaksi painovoimaprofiilia. Sen magneettisen anomalian (max. 10 
000 nT) ala on 100 x 160 m, SE-piipun 60 x 80 m. NW-piipun kohdalla on 0.20 mGal:in positii-
vinen painovoiman jäännösanomalia. Keväällä 2004 piippuihin kairattiin viisi 29.6 - 98.80 m:n 
pituista reikää, yhteensä 258.50 m. 

NW-piipun geologinen kartta on kuvassa 16. Kartta perustuu kahteen kairareikään, magneetti-
seen maanpintamittaukseen ja painovoimaprofiileihin. Piippu koostuu magnetiittipitoisista talk-
ki-kloriitti-karbonaattikivistä. Karbonaatti on EMP-määritysten mukaan dolomiittia. Usein on 
karkearakeista vaaleanvihreää Mg-rikasta sarvivälkettä ja tähän epitaktisesti kasvanutta tremo-
liitti-aktinoliittia. Fluoriapatiitti esiintyy isoina rakeina. Piipun reunaosia kohti sarvivälke/talkki -
suhde kasvaa. Metasomaattisesti on syntynyt glimmeriittejä, flogopiitti-kloriittikiviä ja sarviväl-
ke-kloriitti-tremoliitti(-biotiitti)-kiviä, joissa on aksessorisina titaniittia ja zirkonia(?). Magnetiitti 
on yleensä anhedrista. Ilmeniitti esiintyy itsenäisinä rakeina ja magnetiitissa sulkeumina. Sulfi-
deista on yleisin pyrrotiitti, jossa on pentlandiittisuotaumia, lisäksi on kuparikiisua, sinkkivälket-
tä ja hypergeenistä markasiittia. Metasomatiiteissa on pyriittiä. 

Talkki on erittäin puhdasta. Sen koostumus on identtinen Rytisuon talkin kanssa: MgO 28.54 - 
29.59 %, FeO 2.77 - 3.13 %, Cr2O3 0.00 - 0.03 %, NiO 0.02 - 0.05 %. 

Piipun reunalla on muutaman metrin paksuinen sauma plagioklaasipitoisia hornblendiitteja ja 
melano-sarvivälkegabroja. Sarvivälkkeen keskiosat ovat ruskeaa, magmaattista sarvivälkettä, 
reunaosissa vihreää sarvivälkettä, vaaleanvihreää amfibolia ja väritöntä tremoliitti-aktinoliittia. 
Plagioklaasin lisäksi on biotiittia, klinozoisiitti-epidootti-pistasiittia, kloriittia ja paikoin karbo-
naattia, titaniittia, omamuotoista fluoriapatiittia ja zirkonia. Malmimineraaleista esiintyy magne-
tiittia, ilmeniittiä, hemo-ilmeniittiä, rutiilia, pyriittiä (jossa sulkeumina pyrrotiittia), kuparikiisua, 
sinkkivälkettä, mackinawiittia ja markasiittia. Reiässä R187 välillä 68 - 75 m on hyvinkin karke-
aa (≤ 6 mm), valkoisena ja kellertävänä fluoresoivaa scheeliitti-powelliittia. Magnetiitti ja ilme-
niitti ovat koostumukseltaan samanlaisia kuin Rytisuon piipussa: magnetiitti on koko lailla puh-
das hivenalkuaineista, ja ilmeniitissä on korkea MnO-pitoisuus (5.42 - 7.08 %). 

Reiässä R186 välillä 76.50 - 81.50 m on piipun kontaktissa dioriittibreksiaa, jossa dioriittimat-
riksissa on murskaleina pienirakeista hornblendiittia. Kyseessä lienee saalisen sivukiven mobi-
loituminen magman vaikutuksesta. 

SE-piipun kivet ovat karkearakeisia hornblendiitteja, joissa on vaihtelevasti magnetiittia. Kivi 
muistuttaa NW-piipun reunaosien plagioklaasipitoisia hornblendiitteja ja melagabroja, mikä viit-
taa siihen, että molemmat piiput ovat komagmaattisia. Hornblendiitissa on vihreän sarvivälkkeen 
lisäksi plagioklaasia, kvartsia ja sekundaarimineraaleja (biotiitti, kloriitti, epidootti, karbonaatti), 
aksessoreina suurikokoista fluoriapatiittia, zirkonia ja allaniittia(?). Malmimineraaleina on kar-
kean, joskus euhedrisen magnetiitin ohella levymäistä ilmeniittiä (jonka muuttumistuloksina ru-
tiilia ja titaniittia), pyrrotiittia, kuparikiisua ja pyriittiä. 
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Kuva 16.   Pikku-Nuupas. NW-piipun (silikokarbonatiitti) geologinen kartta. 
Fig. 16.   Pikku-Nuupas. Geological map of the NW pipe (silicocarbonatite). 

 

Sivukivet ovat erityyppisiä muuttuneita ja voimakkaasti uudelleenkiteytyneitä dioriitteja (dio-
riitti, dioriittiporfyyri, biotiittidioriitti, kvartsidioriitti, leukodioriitti, meta-anortosiitti). Plagio-
klaasi on osaksi albiittiutunut; lisäksi on kvartsia, ruskeanvihreää tai vihreää sarvivälkettä, bio-
tiittia ja sekundaarimineraaleja (epidootti, kloriitti, muskoviitti, karbonaatti, titaniitti). Aksessori-
sina on suurikokoista fluoripatiittia, zirkonia, monatsiittia ja allaniittia, malmimineraaleina mag-
netiittia (± martiitti), ilmeniittiä, hemoilmeniittiä ja pyriittiä (jossa sulkeumina pyrrotiittia ja ku-
parikiisua). 

Talkki-karbonaatti-kloriittikivien kokonaiskoostumus (Mg, Al, alkalit) on hyvin samanlainen 
kuin Rytisuon piipussa, mutta SiO2 on täällä vähän matalampi. CaO on hiukan korkeampi (3 - 4 
%), mikä saattaa johtua korkeammasta sarvivälkepitoisuudesta, tai siitä, että karbonaatti on do-
lomiittirikkaampaa (Rytisuolla magnesiitti ja dolomiitti). Myös Cr on täällä vähän korkeampi (50 
- 130 ppm). Kaiken kaikkiaan NW-piipun koostumus syntyisi sekoittamalla Rytisuon piipun 
ydinosan silikokarbonatiittikoostumusta (Cr-köyhä, matala Ca, korkeampi SiO2) ja piipun reuna-
osien sarvivälkerikkaampaa ainesta (jossa on korkeampi Cr ja Ca, ja matalampi SiO2) likimain 
suhteessa 1:3. Joka tapauksessa näissä piipuissa on kysymys hyvin samanlaisista ja samantapai-
sesti kehittyneistä magmoista. Kantamagma on ollut Mg-rikas silikaatti-karbonaattimagma, jossa 



    
  
 
 

      
  

46

oli hyvin matalat Cr-Ni-pitoisuudet. Vastaavilla MgO-pitoisuuksilla komatiittimagmojen Cr-
pitoisuudet ovat n. 100 - 200-kertaiset ja Ni-pitoisuudet n. 10-kertaiset. Rytisuon ja Nuupaksen 
piiput edustavat todella omalaatuisia, tietojeni mukaan ainutlaatuisia silikokarbonatiittimagmoja. 

NW-piipun reunaosien sarvivälkerikkaat ultramafiitit vastaavat täysin Rytisuon piipun reunaosi-
en kiviä.  

SE-piipun magnetiittipitoiset hornblendiitit ovat Fe-rikkaita (FeOtot 19 - 28 %), verraten Mg-
köyhiä (MgO 7.6 - 9.5 %) ja piihappoköyhiä (SiO2 35 - 44 %). Fosforipitoisuus on ultramafiitille 
korkea (apatiittia 1.5 - 2.1 %), samoin Zr (390 - 660 ppm), Ba (730 - 1610 ppm), LREE (Ce 119 
- 128 ppm) ja Zn (330 - 420 ppm). Kivien geokemia viittaa alkaliseen magmatyyppiin. 

Dioriittisten sivukivien koostumus vaihtelee saalisen aineksen (plagioklaasi, kvartsi) määrästä 
riippuen seuraavasti (suluissa tyypillinen vaihtelualue): SiO2 51.6 - 63.1 % (53 - 54 %), Al2O3 
16.7 - 22 % (19.5 - 20 %), MgO 1.56 - 4.13 % (3 - 3.5 %), TiO2 0.535 - 1.53 % (0.8 - 0.9 %), 
FeOtot 4.04- 9.75 % (6.5 - 7 %), Na2O 4.09 - 7.26 % (5.5 ), K2O 0.45 -2.22 % (0.7 %), P2O5 
0.184 - 0.374 % (0.3 %), V 90- 218 ppm, Cr < 30 ppm, Ni < 60 ppm, Cu ≤ 20 - 37 ppm, S ≤ 60 - 
1220 ppm, Zr 109- 231 ppm, Zn 81- 192 ppm, Ba 227 - 1512 ppm ja Sr 569 - 1339 ppm. Korkeat 
Na-K, P, Zr, Ba ja Zr houkuttelevat luokittelemaan kiven sanukitoidisarjaan kuuluvaksi, mutta 
sanukitoideiksi Cr-Ni-pitoisuudet ovat näin emäksisille kiville aivan liian matalat. 

NW-piipun talkista on hyödyntämiskelpoisuutta ajatellen tehty alustavia tutkimuksia (EMP-
analyysejä). Reiässä R187 olevasta, 7 m pitkästä scheeliittipitoisesta lävistyksestä tilattua W-
analyysia ei ole vielä tullut. Scheeliitti on varmistettu UV- ja mikroskooppitutkimuksella. 

2.6 Kuukasjärvi 

Kuukasjärven kohde sijaitsee Ranuan kirkonkylästä 22 km kaakkoon, 2 km Pikku Kuukasjärves-
tä koilliseen. Tutkimusalueen läpi kulkee hyväkuntoinen metsäautotie. Kohde sijoittuu lähes ko-
konaan karttalehdelle 3523 12; pieni osa kaakossa on karttalehdellä 3541 03. Alueen länsiosa on 
pääasiassa kovaa maata, itäosassa on soita.  

Tutkimukset alkoivat kesällä 2003, jolloin tein geologisia maastotutkimuksia. Alueen länsireu-
nalla on ferropikriittejä kahdessa paljastumassa, keski- ja eteläosissa on muutamia diabaasijuo-
nen paljastumia. 

Keväällä 2003 alkoivat geofysikaaliset maastomittaukset. Keväällä 2004 kairattiin seitsemän 
POKA-reikää, yht. 526.65 m. Reikätiedot on taulukossa 3. 

Taulukko 3.   Kuukasjärvi, syväkairauksen reikätiedot 

Table 3.    Kuukasjärvi, drill hole locations, directions, angles and depths 
Reikä, no.        X                    Y                Suunta      Kulma       Syvyys, m        Maata, m 
 
R315           7303.200        3497.800            90               45               97.70                  11.20 
R316           7303.200        3497.890            90               45               92.20                    3.80 
R317           7303.200        3498.000            90               45               25.15                    4.70 
R318           7303.200        3498.000          270               45               63.60                    3.80 
R319           7303.060        3498.370              0               90               86.00                    5.00 
R320           7303.050        3499.030              0               90               62.40                  15.40 
R321           7303.300        3498.950            90               45               99.60                    4.30 
                                                                                              Yht.    526.65 m 
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Kairansydämistä on tehty kokokivianalyysejä XRF-tekniikalla (menetelmätunnus 175Xa), hi-
venalkuainemäärityksiä (REE, Nb, Sc, Th, U, Y, Zr) HF-perkloorihappoliuotus + sulate/ICP-
MS-tekniikalla (menetelmätunnus 308M), monialkuainemäärityksiä (31 alkuainetta) ICP-AES-
tekniikalla (kuningasvesiliuotus 90 °C:ssa, menetelmätunnus 511P), Au-Pd-Te-määrityksiä 
GFAAS-tekniikalla (kuningasvesiuutto 20 °C:ssa, Hg-kerasaostus, menetelmätunnus 522U) ja 
PGE-Au-määrityksiä Ni-sulfidirikastus/Te-kerasaostus/ICP-MS-tekniikalla (menetelmätunnus 
714M). Taulukossa 4 on reikäanalyysien tilausnumerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien 
lukumäärät. 

Kokokivi- ja hivenalkuainemääritykset on tehty tyypillisistä, homogeenisista ja mahdollisimman 
häiriytymättömistä näytteistä. 

 
 

Taulukko 4.   Kuukasjärvi, syväkairausten analyysien lukumäärät 

Table 4.  Kuukasjärvi, number of chemical analyses of drill cores 
Reikä, no.   Analyysitilausno.              Analyysimäärät eri menetelmillä 
                                                            
                                                          175Xa      308M     511P     522U     714M 
R315                72573                          20              4          61          61            5 
R316                63583                          45              6          56          56           11 
R318                72577                          14              3          22          22 
R319                63584                          24              5          36          36 
R320                72576                          31              4          36          36             3 
R321                54169                            2              1            7            7 
 
 
 
Mineraaleista on tehty EMP-mikroanalyysejä mm. seuraavista silikaateista, apatiitista ja malmi-
mineraaleista: oliviini, ortopyrokseeni, serpentiini, tremoliitti, pistasiitti, Cr-pistasiitti, apatiitti, 
spinelli, ilmeniitti, magnetiitti, metallinen kupari, pyrrotiitti, kuparikiisu, kubaniitti, kalkopyrro-
tiitti, talnakhiittiryhmän sulfidit, pyriitti, markasiitti, kalkosiitti, borniitti, Fe-borniitti, Co-
pentlandiitti, Fe-pentlandiitti, violariitti, heazlewoodiitti ja Cu-heazlewoodiitti. 
 
Kohde on n. 2.2 km:n läpimittainen rengasmainen magneettinen anomalia, jonka itäosassa kat-
kaisee NNW-suuntainen siirros. Tämä saattaa kuulua samaan siirrossysteemiin kuin Maunujär-
ven siirros, joka erottaa Ranuan dioriitin sen itäpuolella olevista graniittigneisseistä. Rengasa-
nomalian magneettiset kivet ovat magnetiittipitoisia pyrokseniittisia ferropikriittejä. Renkaan 
kohdalle tulee selvä positiivinen painovoiman jäännösanomalia, joka on korkeimmillaan länsi-
reunalla, 1.5 - 2 mGal. Renkaan sisällä on soikeita magneettisia anomalioita, joissa kivet ovat 
oliviinipitoisia ferropikriittejä. Näidenkin kohdalle tulee heikkoja mutta selviä positiivisia paino-
voiman jäännösanomalioita. Alueella painovoiman (Bouguer) taso laskee lännestä itään 5 km:n 
matkalla n. 3 mGal:ia. Epämagneettiset kivet renkaan ympärillä ja sisäpuolella ovat graniitti-
gneisseissejä. Renkaan länsiosaa leikkaa itäreunan siirroksen suuntainen diabaasijuoni, joka nä-
kyy magneettisella kartalla katkeilevana anomaliajonona. Juonen kohdalla on myös selvä, 0.6 
mGal:in positiivinen painovoiman jäännösanomalia. 
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Rengasrakenne on ilmeisesti renkaan sisäosiin jyrkällä kaateella painuva kartiojuoni (cone 
sheet). Renkaan sisäosien ferropikriitit ovat loiva-asentoisia juonia ja pieniä piippuja. 
 
Ensimmäisessä mittausvaiheessa tehtiin systemaattinen magneettinen maastomittaus 12 km2:n 
alueella (mukaan lukien myöhemmin mitattu 1.5 km2:n laajennus), ja kohteen poikki tehtiin itä-
länsisuunnassa 4 km:n pituisella profiililla VLF-R ja painovoimamittaus. Myöhemmin tehtiin 
systemaattinen VLF-R-mittaus 4.5 km2:n alueella ja painovoimamittaus 7.5 km2:n alueella. 
 
Kohteen geologinen kartta on kuvassa 17. Magneettinen maastomittauskartta, johon on merkitty 
painovoimaprofiilit ja kairareikien sijainnit, on kuvassa 18. 
 
 

 
Kuva 17.   Kuukasjärven ferropikriittikompleksin geologinen kartta. 
Fig. 17.   Geological map of the Kuukasjärvi ferropicrite complex. 

 

Kairauksia tehtiin lyhyessä profiilissa magneettisen renkaan länsireunalla (reiät R 315 - 318), 
jossa ferropikriitti on paljastuneena. Renkaan sisällä oleviin magneettisiin anomalioihin kairattiin 
reiät R319-321. Reiällä R321 pyrittiin samalla lävistämään VLF-profiililla näkynyt sähköinen 
johde, mutta sen luonteesta ei saatu selvyyttä. Kairareikien pituudet vaihtelivat välillä 25.15 - 
99.60 m. Maakairaussyvyydet olivat 3.80 - 15.40 m. 
 
Kairauksissa selvisi hyvin magneettisen renkaan ja sisäpuolella olevien magneettisten anomali-
oiden luonne. Renkaan luoteis- ja kaakkoisosia ei kairattu, samoin jäi selvittämättä kaakkoisnur-
kassa oleva erillinen, paljastumaton magneettinen anomalia, jonka kohdalla on selvä positiivinen 
(n. 1 mGal:in) painovoiman jäännösanomalia. 
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Sähköisissä luotauksissa ei tullut esille mitään sulfideihin selvästi viittaavia jatkuvampia johteita. 
Pienen ominaisvastuksen anomaliat (300 - 1000 ohmm) ovat yleensä tyypillisiä laakeita ”suon-
pohja-anomalioita”. 
 
Ferropikriitit ovat syväkiviä. Niiden lisäksi esiintyy renkaan ulkokontaktin alueella gabromaisia 
kiviä. Diabaasijuonet ovat Fe-rikkaita toleiitteja. Ympäristön happamia arkeeisia kiviä nimitän 
tässä graniittigneisseiksi.  Niissä on punaisia pegmatiitteja, joiden maasälpä on usein albiittia. 
Pikriittirenkaan ulkokontaktissa kivet ovat paikoin voimakkaasti albiittiutuneita, kalista köyhty-
neitä ja desilikaattiutuneita adinoleja (”feniittigneissejä”). 
 
Rengasrakenteen ferropikriitit (rei´issä R315-318) koostuvat pääasiassa klinopyrokseenista, 
sekundaareista amfiboleista (sarvivälke, tremoliitti-aktinoliitti) ja Fe-Ti-oksideista (ilmeniitti, 
magnetiitti). Kivet ovat massamaisia kumulaatteja. Säilyneimmät kivet ovat magnetiitti-
klinopyrokseniitteja, amfiboliutuneet kivet magnetiittihornblendiitteja. Muuttumistuloksia, 
aksessorisia ja malmimineraaleja ovat (satunnaiset suluissa): kloriitti, karbonaatti, epidootti, 
(±pistasiitti), (biotiitti), (albiitti), (talkki), fluoriapatiitti, magnetiitti (joskus osittain martiittiutu-
nut), ilmeniitti (±hemoilmeniitti), (ilmenorutiili), rutiili, titaniitti, kuparikiisu, borniitti, milleriitti, 
violariitti, (pentlandiitti), kalkosiitti, pyriitti, Co-pitoinen pyriitti, (pyrrotiitti), siegeniitti-
carrolliitti, polydymiitti-siegeniitti ja sinkkivälke. Karbonaatti esiintyy joskus ohuina suonina, 
mutta muuten se vaikuttaa primaarilta (magmaattiselta) interkumulusfaasilta. Joskus esiintyy eri-
koista voimakkaan keltaista pistasiittia, joka on Cr-rikasta (”kromipistasiittia”, EMP-analyysin 
mukaan Cr2O3 2.62 - 4.69 %). Siinä on myös korkeahko V-pitoisuus (max. 0.46 % V). Jotkut 
samannäköiset pistasiitit ovat kuitenkin hyvin Cr-V-köyhiä mutta niissä on selvästi korkeampi 
FeOtot. 
 
Reiät R319- R321 kairattiin renkaan sisäosiin. 
 
Reikä R319 lävisti graniittigneissejä, joiden seassa oli kahdeksan lyhyehköä (0.52 - 4.95 m) fer-
ropikriittiä, jotka ovat mahdollisesti juonia. Reikä päättyi ultramafiittiin. Kivet ovat pääasiassa 
karbonaattipitoisia amfibolikiviä, paikoin magnetiitti-klinopyrokseniitteja. 
 
Reikä R320 kulki koko pituudellaan oliviini- ja amfibolipitoisissa ferropikriiteissä (oliviiniperk-
niiteissä). Reiän alusta 51 m:iin kivet ovat oliviinipitoisuudesta riippuen vaihtelevan tummia 
magnetiittiperidotiitteja, joissa mustat oliviini- ja serpentiinirikkaat muunnokset vuorottelevat 
raitaisesti tai linsseinä vaaleampien kivien kanssa. Raitaisen vyöhykkeen kautta kivi vaihettuu 
pinnaltaan vaaleanharmaaksi MgO-köyhemmäksi ja hiukan SiO2-rikkaammaksi magnetiitti-
oliviiniwehrliitiksi, jota jatkuu reiän loppuun (62.40 m:iin). Lopussa on n. 3 m karbonaattirikkai-
ta sarvivälkeklinopyrokseniitteja (karbonaattiperkniittejä). 
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Kuva 18.   Kuukasjärvi. Magneettinen maanpintakartta, totaali-intensiteetti, painovoimaprofiilit ja syväkairareiät. 
Fig. 18.   Kuukasjärvi. Ground-magnetic total-field map, gravity profiles and diamond drill holes.
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Näissä sisäosan ultramafiiteissa on metamorfinen granoblastinen rakenne. Valtamineraali on au-
giitti, joka on osittain tai kokonaan muuttunut vihertäväksi tremoliitti-aktinoliitiksi (EMP-
analyysin mukaan Na2O vain 0.13 - 0.21 %, CaO 12.04 - 12.61 %). Muita päämineraaleja ovat 
magnetiitti, ilmeniitti, oliviini(Fo76.7-77.7) ja ortopyrokseeni. Ortopyrokseeni esiintyy usein porfy-
roblastimaisesti. Reiän yläosassa on aina vihreää spinelliä. Alaosan oliviiniwehrliiteissä spinelliä 
ei ole ja ortopyrokseenia on vähän tai ei ollenkaan. Kivissä on yleisesti primaarin näköistä kar-
bonaattia. Reiän yläosan kivissä on grafiittia suomukasaumina. Reiän loppuosan karbonaatti-
perkniiteissä amfiboli on tummanvihreää sarvivälkettä. Kivissä on ohuita serpentiini-
karbonaattisuonia. Muuttumistuloksia, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat (satunnaisesti 
esiintyvät suluissa, vain karbonaattiperkniiteissä esiintyvät merkitty kp): kloriitti, serpentiini, 
(talkki), (biotiitti), apatiitti, (zirkoni), (titaniitti, kp), (metallinen kupari), pyrrotiitti, kuparikiisu, 
pentlandiitti, kubaniitti, mackinawiitti, (milleriitti), (violariitti), (borniitti), (kalkosiitti), (kovellii-
ni), (molybdeniitti), (pyriitti), (sinkkivälke), (tochiliniitti(?)), Co-pentlandiitti (Co n. 10.5 at.- %) 
ja Co-pitoinen pyriitti (Co 1.4 - 2.4 at.- %). Näiden lisäksi on EMP:llä analysoitu monia erilaisia 
tiospinellejä ja erikoisia sulfideja: polydymiitti-siegeniitti, siegeniitti-carrolliitti-fletcheriitti 
(Cu3S4-komponenttia 20.3 mol.- %), linneiitti-siegeniitti-carrolliitti (Cu3S4-komponenttia 17.34 
- 17.86 mol.- %); kaksi raetta Cu-pitoista heazlewoodiittia (Cu 1.03 - 2.96 at.- %, Ni 54.81 - 
57.40 at.- %) ja Cu-heazlewoodiittia (Cu 5.02 - 7.50 at.- %, Ni 49.98 - 53.80 at.- %). 
 
Reiän R320 yläosan tummissa ultramafiiteissa on useissa näytteissä metallista kuparia (Cu 93.01 
- 96.88 at.- %, Fe 1.68 - 3.43 at.- %). Tämän kiven malmiparageneesista analysoitiin EMP:llä 
hyvin erikoisia sulfidikoostumuksia (näyte R320/44.20 m): Fe-köyhä sinkkivälke (Fe 3.31 at.- 
%), talnakhiittiryhmän Me-ylimääräisiä Cu-Fe-sulfideja (S 43.88 - 46.06 at.- %), Ni-Co-rikas 
pyrrotiitti (Ni 2.46 - 4.24 at.- %, Co 1.54 - 1.72 at.- %), Ni-rikas pyrrotiitti (Ni 2.41 - 2.62 at.- 
%), kalkopyrrotiitti (Cu 10.16 - 10.70 at.- %; vastaa kirjallisuudessa kuvattuja kalkopyrrotiitteja, 
ks. Ramdohr, 1975), rautapentlandiitti (useita rakeita, Ni vain 7.72 - 20.83 at.- %, Co 0.63 - 1.77 
at.- %, Cu 0.00 - 0.83 at.- %), Cu-pitoinen pentlandiitti (Cu 2.64 - 3.99 at.- %), Fe-rikas kalko-
siitti (Fe 2.89 - 7.45 at.- %) ja rautaborniitti (vastaa kaavaa Cu2Fe4S4). Kyseessä on ilmeisesti 
epätasapainoinen parageneesi, jossa monet sulfidit muodostavat keskenään hienojakoisia suo-
taumia. 
 
Reiän R320 EMP-analyysien mukaan Ni-pitoisuudet (NiO) ovat oliviinissa 0.22 - 0.27 %,  
tremoliitti-aktinoliitissa 0.05 - 0.1 %, ortopyrokseenissa 0.04 - 0.07 %, spinellissä 0.35 - 0.44 % 
ja magnetiitissa 0.26 %. Spinelli on Al-rikas Fe-Mg-spinelli (Al2O3 59.63 - 60.85 %, FeOtot 
19.36 - 21.54 %, MgO 14.08 - 15.46 %), jossa anomaalisen Ni-pitoisuuden lisäksi on kohonnut 
Cr (Cr2O3 1.11 - 1.43 %) ja Zn (ZnO 1.17 - 1.38 %). Ilmeniitissä on korkeahkot V-Mg-
pitoisuudet (V2O3 0.32 - 0.48 %, MgO 3.17 - 3.72 %). Magnetiitissa on Cr2O3 1.2 % ja V2O3 
0.69 %. Apatiitissa on Cl 0.34 - 0.52 %. 
 
Reikä R321 lävisti graniittigneissien keskellä vain yhden ohuen (n. 1.1 m) juonimaisen ferropi-
kriitin. Kivi on voimakkaasti muuttunut ja saanut metasomaattista K-Li-Zr-Nb-lisäystä (K2O 
3.94 %, Li 36 - 39 ppm, Zr 224 ppm, Nb 34 ppm). Päämineraalit ovat vihreä sarvivälke ja biotiit-
ti, lisäksi on karbonaattia, kloriittia, apatiittia, ilmeniittiä, titaniittia, kuparikiisua ja pyriittiä; py-
riitissä on sulkeumina pyrrotiittia ja kuparikiisua. Koostumus on ferropikriittinen. Muuallakin 
ferropikriitteihin liittyy muuttuneita kiillerikkaita, ”glimmeriittisiä” (K2O 5.9 - 6.1 %) osia; näille 
tyypillisiä sekundaarimineraleja ovat vaihtelevasti kloriittiutunut biotiitti, prehniitti, aksessorisia 
apatiitti ja zirkoni. Näissäkin ferropikriittinen luonne näkyy immobiileissa komponenteissa (kor-
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keat Mg, Ti, Cr, V, Ni), mutta Cu-pitoisuus on muuttumisissa laskenut ja metasomaattisina lisä-
yksinä on tullut Zr, Rb, Ba, Li ja Mo. Ohuet (≤ 0.65 m) amfiboliittiset lävistykset ovat muuttu-
neita emäksisiä juonikiviä tai graniittigneissikompleksiin kuuluvia vanhempia emäksisiä orto-
gneissejä. Amfiboliitit koostuvat seuraavista mineraaleista: sarvivälke, biotiitti, epidootti, pla-
gioklaasi, titaniitti, ilmeniitti ja kuparikiisu. 
 
Rengasrakenteen ympärillä ja sisällä olevat graniittigneissit ovat vaaleita, karkeita, massamaisia 
tai heikosti pilsteisiä trondhjemiiteja tai granodioriitteja. Kvartsirikkaat raitaiset gneissit (SiO2 
85.5 %) ovat mahdollisesti paragneissejä; sedimenttialkuperään viittaa myös korkea sulfidipi-
toisuus (S 1.2 %). Päämineraaleina on kvartsia, plagioklaasia (albiitti-oligoklaasi), vaihtelevia 
määriä kalimaasälpää (mikrokliinia) ja biotiittia; joskus on pieniä määriä idioblastista sarviväl-
kettä; muuttumistuloksia, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat kloriitti, serisiitti, epidootti, (± 
allaniittiytimiä), (muskoviitti), (stilpnomelaani), fluoriapatiitti, titaniitti, rutiili, zirkoni, (monat-
siitti?), (pyrrotiitti), (pyriitti), (kuparikiisu) ja osittain tai kokonaan martiittiutunut magnetiitti. 
Graniittigneisseissä on punaisia pegmatiittijuonia, jotka koostuvat pääasiassa albiitista ja kvart-
sista; lisäksi on muskoviittia, kloriittia, biotiittia, vähän sarvivälkettä ja kalimaasälpää, epidoottia 
(joilla allaniittiytimiä), fluoriapatiittia, monatsiittia(?), titaniittia ja pyriittiä. 
 
Rengasrakenteen ulkokontaktikiviä lävistettiin reiässä R315, joka kairattiin graniittigneissien 
puolelta itään kohti ferropikriittirengasta. Pikriittien ja graniittigneissien välissä on erikoinen ki-
vilajisarja, jota oli lävistyksessä n. 45 m. Siinä trondhjemiittiset kivet vaihettuvat ferropikriittiä 
kohti punertaviksi albiittiutuneiksi trondhjemiiteiksi ja albitiiteiksi, mutta vyöhykkeessä on kui-
tenkin säilyneitä granodioriittisia ja trondhjemiittisia graniittigneissejä. Albiittiutuneista kivistä 
käytin työnimeä ”feniittigneissi”. Ilmeisesti kysymyksessä on emäksisten kivien ulkokontakteis-
sa yleinen, selektiivisellä Na-diffuusiolla syntynyt rikastuma, adinoli. Nämä kivet koostuvat pää-
asiassa albiitista ja biotiitista tai albiitista ja epidootista; kalimaasälpä ja kvartsi saattavat puuttua 
kokonaan. Muuttumistuloksina, aksessoreina ja malmimineraaleina on kloriittia, muskoviittia, 
sarvivälkettä, epidoottia, fluoriapatiittia, titaniittia, rutiilia, ilmeniittiä, zirkonia ja satunnaisesti 
karbonaattia. ”Feniittigneissin” ja ferropikriittirenkaan välissä on yli 60 m paksu vyöhyke, joka 
koostuu albiittigabroista ja metagabroista; vyöhykkeen keskellä on n. 7 m:n lävistys ferropikriit-
tiä. Albiittigabrot ovat tummia (tyypillisesti melagabroja). Niiden päämineraalit ovat vihreä sar-
vivälke ja albiitti; albiitissa on joskus säilyneitä osia Ca-rikkaampaa plagioklaasia. Joskus on 
hiukan kvartsia ja säilynyttä augiittia. Muuttumistuloksina, aksessoreina ja malmimineraaleina 
on epidootti (-pistasiitti), (biotiitti), kloriitti, talkki(?), titaniitti, rutiili, ilmenorutiili, ilmeniitti ja 
fluoriapatiitti; satunnaisesti esiintyvät pyriitti, borniitti ja sitä reunustava kuparikiisu, kalkosiitti, 
molybdeniitti, magnetiitti ja sinkkivälke. Jotkut metagabrot ovat sarvivälke-epidoottikiviä. Lä-
hellä ferropikriittiä on joskus mikrogabroa. 
 
Metagabroja esiintyy myös ferropikriittien seassa, mahdollisesti näitä leikkaavina. Ne ovat 
usein voimakkaasti muuttuneita epidootti-karbonaatti(-plagioklaasi)-kiviä tai epidootti-
sarvivälke-kloriittikiviä. Geokemiallisten tuntomerkkien perusteella osalla gabroista on geneetti-
nen yhteys ferropikriitteihin, osa taas muistuttaa ferrotoleiitteja. 
 
Paljastumina ja rei´issä (R321) tavatut diabaasijuonet ovat ferrotoleiittisia. Terveet diabaasit 
koostuvat liistakkeisesta, tummapigmenttisestä plagioklaasista ja osittain uraliittiutuneesta augii-
tista; mukana on aina kvartsia ja hiukan biotiittia, aksessorisina ja malmimineraleina fluoriapa-
tiittia, magnetiittia, ilmenomagnetiittia, ”vapaita” ilmeniittirakeita ja kuparikiisua. Muuttuneet 
diabaasit (metadiabaasit) koostuvat seuraavista mineraaleista: sarvivälke, plagioklaasi (ja sen 
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muuttumistulos skapoliitti), biotiitti ja titaniitti; malmimineraaleja ovat ilmeniitti, pyrrotiitti (jos-
sa pentlandiittihiutaleita), pyriitti, mackinawiitti ja kuparikiisu. 
 
Renkaassa ferropikriitit ovat koostumukseltaan klinopyrokseniitteja, renkaan sisäosissa lävistetyt 
oliviinipitoiset tyypit ovat oliviiniklinopyrokseniitteja, wehrliittejä tai oliviinipitoisia websteriit-
tejä. Molemmissa tyypeissä on korkea Fe-Ti-oksidipitoisuus (ilmeniitti, magnetiitti). Oliviinit-
tomat kivet ovat Mg-köyhempiä (MgO 12 - 17 %) kuin oliviinipitoiset (MgO 20 - 25 %). Pyrok-
seniittiset kivet ovat oliviinipitoisia kiviä Fe-Ti-köyhempiä, mutta silti näiden tyyppien SiO2-
pitoisuus on likimain sama (41 - 44 %). Tämä selittyy sillä, että oliviinipitoisissa kivissä on 
SiO2-rikasta Ca-köyhää pyrokseenia sekä modaalisena että normatiivisena ortopyrokseenina. 
Ferropikriiteille on tyypillistä korkeat MgO, Cr- ja Ni-pitoisuudet, mutta toisin kuin normaalien 
magmakivisarjojen ultramafisilla jäsenillä myös FeOtot, TiO2, V, Cu, Cu/Ni ja Co/Ni ovat korke-
at. Myös P2O5-pitoisuudet (0.1 - 0.14 %) ovat ultramafisille kiville (kumulaateille) korkeat; tole-
iittisissa primitiivisissä (fraktioitumattomissa) magmoissa P2O5-pitoisuus on 0.09 %. Ferropi-
kriittien TiO2-pitoisuus vaihtelee välillä 1.5 - 4 % (yleensä 2.5 - 3.5 %), FeOtot välillä 13.5 - 17 
%; V-pitoisuus on yleensä 400 - 550 ppm. Cr-pitoisuudet vaihtelevat välillä 600 - 1000 ppm 
(yleensä 700 - 850 ppm). Ni:n pitoisuusjakauma on kaksihuippuinen, pyrokseniittisissa tyypeissä 
on Ni 700 - 1000 ppm, oliviinipitoisissa 950 - 1260 ppm. Ni/Co-suhde on verraten matala, ICP-
analyysien mukaan n. 10. Cu-pitoisuus on korkea, yleensä 250 - 550 ppm. Korkein Cu-pitoisuus, 
0.45 %/0.35 m, oli sulfidirikkaassa ferropikriitissä reiässä R319, tällä analyysivälillä oli myös 
Ag 2 ppm ja Au 0.12 ppm. 
 
Kiillerikkaissa ferropikriiteissä (”glimmeriiteissä”) on kohonnutta Mo-pitoisuutta (max. 14 
ppm). 
 
Kiven kokonaisnikkelistä huomattava osa (yleensä 50 - 80 %) on liukenematonta kuumaan ku-
ningasveteen (90 °C, ICP-analyysin liuotus). Liukeneva Ni sisältyy sulfideihin, oliviiniin ja ser-
pentiiniin, liukenematon Ni on sitoutunut pääasiassa tremoliittiin, osa myös Mg-rikkaaseen orto-
pyrokseeniin ja mahdollisesti spinelliin. Sinkillä happoon liukenemattoman osa kiven kokonais-
Zn:n määrästä on samaa luokkaa kuin Ni:llä; liukenematon Zn sisältyy ilmeisesti spinelliin, jossa 
on ZnO 1.17 - 1.38 %. 
 
Ferropikriiteistä 522U-menetelmällä tehdyissä Au-Pd-analyyseissä lähes kaikissa näytteissä Pd 
ylitti määritysrajan 10 ppb, ja lukuisissa näytteissä Pd oli huomattavan anomaalinen (50 - 70 
ppb). Useista Pd-anomaalisista näytteistä menetelmällä 714M (Ni-sulfidi) tehdyissä analyyseissä 
Pd oli kuitenkin hyvin matala (≤ 2.44 ppb). Myös ΣPGE-Au oli matala, 2.95 - 10.27 ppb. Pitoi-
suuserot johtuvat virheellisistä 522U-analyyseistä. Magman primitiivisyydestä todistaa se, että 
714M-analyyseissä Ir-pitoisuus (0.27 - 0.61 ppb) ylitti aina määritysrajan; samoin primitiivisyy-
destä (depletoitumattomuudesta) todistaa hyvin matala Pd/Ir(CN)-suhde, 1.98 - 3.84. Ferropi-
kriittien Pt/Pd on yleensä 0.9 - 1.1 (kokonaisvaihtelu 0.54 - 1.33).  Rh, Ru ja Os olivat aina alle 
määritysrajojen (1 ppb, 2 ppb ja 1 ppb, vastaavasti). 
 
Ferropikriittien REE-taso on matala. LREE ovat hiukan rikastuneet HREE:n suhteen; 
La/Yb(CN) vaihtelee yleensä välillä 3.43 - 7.44 (yhdessä näytteessä 13.35). Kuitenkin LREE 
ovat rikastuneet vain välillä La → Sm, MREE-HREE-alueella (Sm → Lu) REE(CN)-käyrät ovat 
vaakasuoria. Eu:lla on korkeintaan pieni negatiivinen anomalia, useimmiten ei ole mitään ano-
maliaa. LREE-rikastuminen viittaa selektiiviseen kontaminaatioon LREE-rikastuneesta kuoresta. 
Metasomaattista kalilisäystä (+ Rb, Li, Zr, Ba, Mo) saaneet ferropikriitit ovat huomattavasti ri-
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kastuneet LREE:stä, köyhtyneet HREE:stä ja niillä on erittäin voimakas negatiivinen Eu-
anomalia; kaikki tämä viittaa siihen, että metasomaattinen ainelisäys tuli vanhemmista saalisista 
yläkuoren kivistä.  
 
Gabrot ovat geokemiallisesti heterogeenisia. SiO2-pitoisuus vaihtelee välillä 46 - 52 %, TiO2-
pitoisuus välillä 1.15 - 2.40 % ja MgO-pitoisuus välillä 5.75 - 9.28 %. Jotkut ferropikriittiren-
kaan ulkokontaktin gabroista ovat V-Cr-Ni-rikkaita. Niiden ja ferropikriittien välillä voi olla pet-
rogeneettinen yhteys, kun taas osa gabroista on niin Cr-Ni-köyhiä ettei yhteys ferropikriitteihin 
vaikuta luontevalta. Toisaalta V-Cr-Ni-rikastuneet gabrot ovat hyvin Cu-köyhiä (Cu 4 - 7 ppm), 
Cr-Ni-köyhät gabrot Cu-rikkaita; Cu-pitoisuus kauempana ferropikriitin kontaktista on n. 40 - 80 
ppm, lähellä kontaktia 140 - 350 ppm. Reiässä R319 ferropikriittiin liittyy välillä 66.27 - 67.05 m 
kvartsigabroa (SiO2 52.5 %). Gabrojen REE(CN)-jakaumakäyrät poikkeavat selvästi ferropikriit-
tien käyristä. Niillä HREE-taso on paljon korkeampi ja LREE samaa luokkaa tai selvästi korke-
ampi kuin ferropikriiteillä. Gabrojen käyrät ovat vaakasuoria tai MREE:stä LREE-päähän loivas-
ti nousevia. 
 
Diabaasit ovat ferrotoleiittisia (SiO2 47.9 %, FeOtot 14.9 %, MgO 6.12 %, P2O5 0.169 %, V 403 
ppm, Cr 147 ppm, Ni 100 ppm, Cu 134 ppm). Muuttuneissa, skapoliittipitoisissa ferrotoleiiteissa 
on korkea Cl (4290 ppm) ja Br (102 ppm). 
 
Rengaskompleksin ulko- ja sisäpuolella olevat graniittigneissit ovat yleensä trondhjemiittisia. 
Niissä on korkea SiO2 (72.5 - 74.3 %), korkea Na2O (5.11 - 5.97 %), matala K2O (0.98 - 1.84 
%), korkea Na/K ja matala CaO (1.34 - 2.25 %). Renkaan ulkokontaktin albiittiutuneissa gneis-
seissä, albitiiteissa ja albiittipegmatiiteissa Na2O voi nousta 7.37 - 9.2 %:iin. Samalla SiO2 las-
kee 62.9 - 59.7 %:iin ja K2O on köyhtynyt (0.11 %), mutta Ca huomattavasti rikastunut (CaO 
jopa 5.03 - 5.64 %). Usein ilmiötä selitetään Na-Ca-metasomatoosiksi. Albiittiutuneissa kivissä 
on korkea Zr (344 - 483 ppm). Menetelmällä 522U tehdyissä analyyseissä albiittiutuneisiin ki-
viin tulee selvä Au-Pd-rikastuma (Au 20 - 110 ppb, Pd jopa 70 ppb), mutta 714M-analyyseissä 
kaikki pitoisuudet olivat alle määritysrajojen (Au:lla 0.5 ppb, Pd:llä 1 ppb). Syynä erilaisiin tu-
loksiin on virheellinen 522U-analyysi. 
 
Reiässä R319/82.45 - 83.95 (= 1.5m) on kvartsiittimainen (SiO2 85.5 %), raitainen sulfidipirot-
teinen/-piroteraitainen (pyrrotiitti, pyriitti, kuparikiisu) gneissi, jossa on Cu 0.174 %, S 1.2 %, Pb 
23 ppm (Pbtot 47 ppm), Mo 3 ppm ja Th 25 ppm. Heti gneissin alapuolella on sulfideista rikastu-
nut (S 0.57 %) ferropikriitti, jossa on Cu 0.08 % ja Mo 6 ppm. 
 
Ferropikriiteille on ominaista korkea Cu-Ni-taso. Nitot nousee oliviinipitoisissa ferropikriiteissä 
1260 ppm:ään, mutta suurin osa Ni:stä on pääasiassa tremoliitin hilassa. Merkittäviä sulfidisia 
Ni-Cu rikastumia ei tavattu. Cu esiintyy sulfideina ja paikoin metallisena, mutta paras Cu-
lävistys oli vain 0.45 %/0.35 m; tässä analyysissa oli myös lievästi kohonnut Ag-Au. Vaikka fer-
ropikriitit ovat PGE-depletoitumattomia (korkea Ir), ei niistä tavattu ainoatakaan anomaalista 
PGE-pitoisuutta. 
 
Ferropikriiteillä ja Ranuan jacupirangiiteilla (Simontaival, Sääskilammit) on paljon yhteisiä piir-
teitä, kuten korkeat ja samantasoiset FeOtot, MgO, TiO2, V, Cr, Ni ja Cu; myös P2O5-pitoisuudet 
ovat samantasoisia ja REE(CN)-käyrät hyvin samanmallisia. Onkohan kyseessä samanikäinen 
magmatismi, ja onko ferropikriiteillä ja jacupirangiiteilla petrogeneettinen yhteys? 
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2.7 Kuha 

Kuhan kohde sijaitsee karttalehdellä 3524 07. Siitä on tehty valtausraportti (Mutanen, 2006i), 
jossa on tarkemmat tiedot reikien sijainnista, geofysikaalisista mittauksista, analyyseistä yms. 
Kohde on matalalentokartalla hyvin pienialainen magneettinen anomalia. Kalliopaljastumia ei 
ole. Anomalialla tehtiin magneettinen maastomittaus, ja magneettisen maksimin (n. 3000 nT) yli 
mitattiin kolme painovoimaprofiilia. Kohteeseen ja siitä kaakkoon olevaan pieneen magneetti-
seen anomaliaan kairattiin kuusi POKA- ja syväkairareikää, yhteensä 357.45 m. Kuvassa 19 on 
kohteen magneettinen kartta, painovoimaprofiilit ja kairareiät. 

 

Kuva 19.   Kuhan ferropikriittipiippu. Magneettinen maanpintakartta (totaalikenttä), painovoimaprofiilit 
ja syväkairareiät. 
Fig. 19.   Kuha ferropicrite pipe. Ground-magnetic total-field map, gravity profiles and diamond drill 
holes. 

 

Magneettinen anomalia aiheutuu magnetiittipitoisesta piippumaisesta ultramafiitista, jonka ala 
maanpinnassa on 200x250 m. Piippua leikkaavat paksut (jopa 11 - 14 m) albiitti-kvartsipegma-
tiittijuonet. Lisäksi lävistettiin ohuita (0.35 - 1.45 m) emäksisiä, epämagneettisia metadiabaasi-
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juonia. Kaakossa olevassa heikossa anomaliassa lävistettiin (R161) metahornfelsejä, kvartsi-
maasälpäliuskeita, sarvivälkegneissejä ja albiitti-kvartsipegmatiitteja. 

Ultramafiitit ovat ferropikriittejä, kutakuinkin identtisiä 14 km kaakkoon sijaitsevan Kuukasjär-
ven kompleksin ferropikriittien kanssa. Ne koostuvat pääasiassa vihreästä sarvivälkkeestä, tre-
moliitista, biotiitista ja magnetiitista. Lisäksi on ruskehtavanvihreätä sarvivälkettä, joka muistut-
taa optisilta ominaisuuksiltaan katoforiittia. Pieniä määriä on karbonaattia, kloriittia, talkkia, ti-
taniittia, rutiilia, ilmeniittiä, pyriittiä, kuparikiisua, milleriittiä ja pentlandiittia. 

MgO-pitoisuuksien (20.6 - 22.4 %) ja SiO2-pitoisuuksien (41.3 - 41.9 %) perusteella Kuhan fer-
ropikriitit vastaavat Kuukasjärven oliviinipitoisia ferropikriittejä. Kiville ovat ominaisia seuraa-
vien alkuaineiden korkeat (tai suhteellisen korkeat) pitoisuudet: FeOtot (15.5 - 16.5 %), TiO2 
(3.14 - 3.37 %), P2O5 (0.12 - 0.137 %), V (520 - 583 ppm), Cr (742 - 811 ppm), Ni (900 - 1006 
ppm), Cu (447 - 644 ppm), Zn (138 - 160). Kivien REE(CN)-käyrät ovat samanlaiset kuin Kuu-
kasjärven ferropikriiteillä.  

Huolimatta korkeista Ni-Cu-pitoisuuksista ei piipusta löytynyt sulfidisia Ni-Cu-rikastumia. Kor-
kein Cu-pitoisuus (0.14 %/1.5 m) oli sulfidipirotteisessa ultramafiitissa; tähän liittyy lievästi 
anomaalista Au-pitoisuutta (n. 35 ppb). 

2.8 Tammikangas 

Tammikankaan kohde sijaitsee karttalehdellä 3524 02. Siitä on tehty valtausraportti (Mutanen, 
2006g), jossa on tarkemmat reikien sijaintitiedot, geofysikaalisten mittausten tiedot, eri mene-
telmillä tehtyjen analyysien määrät yms. Kohde on magneettisella matalalentokartalla erottuva 
anomalia. Alueella tehtiin geologisia maastotutkimuksia, geofysikaalisia mittauksia ja syvä-
kairauksia (seitsemän reikää, yht. 666.79 m). Magneettisen anomalian aiheuttaja on magnetiitti-
pitoinen ultramafiitti. Magneettisen anomalian huippuarvo on n. 6000 nT; samalle kohdalle osuu 
1.25 mGal:in positiivinen painovoiman jäännösanomalia. Ultramafiitti painuu loivasti länteen. 
Sen kallion pintaan puhkeavan osan pinta-ala on 4.2 ha; lännessä sivukivien alla olevan osan laa-
juus on n. 10 ha. 

Kuvassa 20 on Tammikankaan ultramafisen intruusion geologinen kartta. 

Intruusion pääkivilaji on plagioklaasipitoinen hornblendiitti. Siinä on aina magnetiittia, joissakin 
osissa runsaasti apatiittia. Usein esiintyy hiertyneitä blastomyloniitteja. Intruusiossa on paikoin 
gabromaisia muunnoksia ja magmaattista raitaisuutta. Gabroja on myös autoliitteina. Intruusion 
sivukivet ovat kvartsidioriitteja, joissa on trondhjemiittisia osia. Juonikivinä (lävistyspaksuudet 
muutamista senteistä 4.2 m:iin) on albitiitteja, albiittiutuneita graniittipegmatiitteja ja karkeara-
keisia graniitteja. 

Hornblendiitit ovat hydrautuneita kotektisia augiitti-magnetiittikumulaatteja, joissa on ollut eh-
kä hiukan oliviinia. Paikoin esiintyvät korkeat SiO2/MgO-suhteet viittaavat siihen, että mukana 
on ollut runsaastikin Ca-köyhää pyrokseenia. Joskus fluoriapatiitti on kumulusfaasi, jolloin se 
esiintyy suurina pölkkymäisinä, euhedrisina kiteinä. Korkeimmat apatiittipitoisuudet ovat 4.9 
paino- %. Kumulusseuranto on ollut: oliviini(?) → Ca-Mg-Fe-pyrokseeni (augiitti) ± Ca-köyhä 
pyrokseeni → magnetiitti → fluoriapatiitti. 

Yleisin interkumulusmineraali on plagioklaasi. Se on yleensä muuttunut osittain tai kokonaan 
serisiitiksi ja klinozoisiitti-epidootiksi ja samalla plagioklaasi on muuttunut albiittisemmaksi tai 
albiitiksi. Interkumuluksessa on myös ruskehtavanvihreää sarvivälkettä, joka selvästikin edustaa 
alkuperäistä korkean lämpötilan magmaattista sarvivälkettä. Augiitista syntynyt uraliitti on nor-
maali vihreä sarvivälke, lisäksi on vaaleanvihreää tai väritöntä tremoliitti-aktinoliittisarjan amfi-
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bolia. Fosforiköyhemmissä kivissä apatiitti on anhedrinen interkumulusmineraali. Magnetiitti 
esiintyy suurina, isometrisina rakeina, magnetiittiköyhemmissä kivissä suurehkoina euhedrisina 
kiteinä. Magnetiitissa on V2O3 0.38 - 0.47 %. Joskus on sinertävänharmaata magnetiittia 
(maghemiitti?) ja ruskehtavaa magnetiittia vierekkäin, mutta EMP-analyysien mukaan niillä ei 
ole koostumuseroa. 

 

 

Kuva 20.   Tammikankaan ultramafisen intruusion geologinen kartta. 
Fig. 20.   Geological map of the Tammikangas ultramafic intrusion. 

 

Ilmeniittilamellien puuttuminen viittaa siihen, että nykyinen magnetiitti on syntynyt metamor-
foosissa uudelleenkiteytymällä. Ilmeniittiä (hemoilmeniittinä tai ilmenohematiittina) on aika pal-
jon. Joskus on hiukan kvartsia, joka silloin voi olla alkuperäinen interkumulusmineraali. Sekun-
daarimineraaleista biotiitti on yleisin, sen lisäksi on titaniittia, rutiilia ja karbonaattia. Aksesso-
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reina on zirkonia ja allaniittia, suldifeista on löytynyt pyriittiä, kuparikiisua, pyrrotiittia (vain 
sulkeumana pyriitissä), putoraniittia(?) ja pentlandiittia. Yhdessä näytteessä on borniittia ja car-
rolliitti-siegeniittisarjan tiospinelliä (varmistamaton). 

Gabroihin on luettu sarvivälkegabrot, mela-sarvivälkegabrot, metagabrot ja jotkut Mg-rikkaat 
dioriitit. Päämineraaleja ovat vihreä sarvivälke ja plagioklaasi; biotiittia on vaihtelevasti. Toissi-
jaisia, muuttumistuloksia, aksessoreja ja malmimineraaleja ovat kvartsi, magnetiitti, kloriitti, 
epidootti(-pistasiitti), albiitti, titaniitti, allaniitti, zirkoni, fluoriapatiitti ja hemoilmeniitti. 

Kvartsidioriittisissa sivukivissä on erotettu eri tyyppejä: leukodioriitteja, meta-anortosiitteja, 
metakvartsidioriitteja ja trondhjemiitteja. Emäksisemmissä tyypeissä päämineraaleja ovat 
plagioklaasi (-albiitti), kvartsi, sarvivälke ja biotiitti, sekundaareja kloriitti, muskoviitti-serisiitti, 
epidootti, karbonaatti, titaniitti ja rutiili. Tyypillinen aksessorinen on fluoriapatiitti, lisäksi on 
yleisesti zirkonia ja allaniittia. Malmimineraaleista magnetiittia on vähän tai se puuttuu, muita 
ovat hemoilmeniitti, pyriitti, kuparikiisu ja mackinawiitti. Trondhjemiiteissa on runsaasti mus-
koviittia. 

Happamat juonikivet koostuvat punertavasta albiitista ja kvartsista, tummia mineraaleja ovat 
biotiitti, kloriitti ja joskus sarvivälke. Muita sekundaareja, satunnaisia ja aksessorisia mineraaleja 
ovat epidootti-pistasiitti, muskoviitti, karbonaatti, magnetiitti, fluoriapatiitti, titaniitti, rutiili, he-
moilmeniitti, zirkoni, pyriitti ja kuparikiisu. 

Hornblendiitin SiO2-pitoisuus on yleensä 37.3 - 44.5 %, ja se riippuu magnetiitin, apatiitin ja 
plagioklaasin määristä. MgO-pitoisuus on yleensä 10 - 14 %, mutta nousee joskus 17 - 18 %:iin. 
TiO2 on yleensä 2.0 - 2.5 % (vaihtelu 1.5 - 3 %), FeOtot 16 - 20 % (vaihtelu 14 - 22 %) ja V 500 - 
700 ppm (vaihtelu 400 - 800 ppm). Fosforipitoisuus on ultramafiitille korkeahko (PICP 250 - 
750 ppm, vastaa 0.14 - 0.4 paino- % apatiittia). Kumulusapatiittia sisältävissä kivissä on 3 - 5 
paino- % apatiittia. Lähes kaikki korkeat apatiittipitoisuudet sijaitsevat itäpäässä intruusion poh-
jalla, jossa apatiittirikkaat lävistykset ovat 5 - 17 m pitkiä. Kummallista kyllä, samoihin paikkoi-
hin osuvat korkeimmat Cr-pitoisuudet (250 - 300 ppm); yleensä Cr-pitoisuus on matala, 0 - 150 
ppm, samoin Ni-pitoisuus. Joissakin osissa magma on ollut selvästi sulfidikylläinen (S 2000 - 
3000 ppm). PGE-pitoisuudet ovat aina pieniä, mutta joskus Au on anomaalinen (kaksi 1.5 m:n 
lävistystä, joissa Au 0.15 - 0.17 ppm). Pitkälle edenneestä kidefraktioitumisesta todistaa korkea 
Co/Ni (yleensä 1 - 2). Kondriittinormalisoiduissa REE-kuvaajissa LREE ovat rikastuneet, 
LREE(CN)-arvot ovat jopa 200. Väli Ce-Nd on kupera, ja La:lla on negatiivinen CN-anomalia, 
mikä on tyypillistä augiittikumulaateille. Syvä negatiivinen Eu-anomalia voi johtua plagioklaasin 
fraktioitumisesta magman aikaisemmassa kehityksessä, yläkuoresta saadun happaman, Eu:sta 
köyhtyneen kontaminantin vaikutuksesta, tai molemmista. 

Gabrot ovat samamagmaisia hornblendiittien kanssa. Niille on ominaista korkeahko P2O5-
pitoisuus (0.35 - 0.7 %), korkeahko TiO2 (1 - 1.4 %) mutta silti korkeahko MgO (5.45 - 8.3 %). 
Gabrojen REE(CN)-kuvaajat ovat hornblendiittien kuvaajien kanssa identtisiä, mutta negatiivi-
nen Eu-anomalia on pienempi. 

Sivukivien kvartsidioriiteissa on anortosiittisia muunnoksia (Al2O3 20.5 - 21.7 %, SiO2 53.3 - 
58.1 %, mutta yleensä dioriitit ovat happamampia (SiO2 64 – 67 %) ja Al-köyhempiä (Al2O3 16 
– 19 %). Kvartsidioriitit ovat Sr-rikkaita (Sr 630 - 1550 ppm), mikä on Ranuan dioriitille omi-
naista (Mutanen & Huhma, 2003, Table 1). Trondhjemiit ovat hyvin happamia (SiO2 71.7 - 73.8 
%) ja niiden Na/K on korkea, mutta niissäkin on korkea Sr (440 - 830 ppm). Sivukivien 
REE(CN)-kuvaajat poikkeavat selvästi hornblendiittien kuvaajista: käyrät laskevat paljon jyr-
kemmin HREE-päähän (La/Yb paljon korkeampi, Ho, Tm ja Lu usein alle määritysrajan). Niissä 
ei ole negatiivista La-anomaliaa eikä negatiivista Eu-anomaliaa. Happamissa juonikivissä on hy-
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vin korkea Sr-taso (490 - 1330 ppm), vaikka Ca-pitoisuus on matala; myös Zr-pitoisuudet ovat 
korkeita (150 - 340 ppm). 

Tammikankaan hornblendiitti voi olla sukua ferropikriittimagmoille (korkea Fe, Ti, V). Joka ta-
pauksessa magma on pitkälle fraktioitunut (matala Ni, Cr, Cu, korkea Co/Ni ja P2O5). Sittenkin 
on vaikea selittää, miksi kivien Cu on niin matala (yleensä ≤ 45 ppm) Kuukasjärven ja Kuhan 
ferropikriitteihin verrattuna. 

Ranuan erilaisten ”piippujen” magmapetrologista ratkaisua saattaisi edistää, jos onnistuttaisiin 
saamaan zirkoni-ikiä Tammikankaan hornblendiitista, ferropikriiteistä, Nuupaksen ja Rytisuon 
silikokarbonatiiteista, Kokalmuksen syeniitistä ja Simontaipaleen ja Sääskilampien alkalikomp-
lekseista. 

2.9 Tervonkangas 

Tervonkangas sijaitsee karttalehdellä 3523 03. Tutkimuksista on tehty valtausraportti (Mutanen, 
2006b), jossa on tarkemmat tiedot reikien sijainnista, geofysikaalisista mittauksista, kairasydän-
analyyseistä yms. Kohde on magneettisilla korkealento- ja matalalentokartoilla näkyvä koillinen-
lounaissuuntainen, juonimaiseen kappaleeseen viittaava anomalia. Kairauksissa selvisi, että ky-
seessä on ultramafinen juonikompleksi. 

Magneettisen anomalian kohdalla ei ole paljastumia. Kairaustietojen mukaan maakerrosten pak-
suudet ovat 3.1 - 9.5 m. Anomalian eteläpuolella Tervonkangas-nimisessä metsäisessä suosaa-
rekkeessa on laajoina avokallioina vaaleita granitoideja. 

Matalalentomagneettisella kartalla anomalia on n. 4 km pitkä. Magneettinen taso heikkenee mo-
lemmissa päissä. Magneettisen kappaleen pintaan puhkeava osa on 1.6 - 2.0 km pitkä. Juonen 
levein kohta, 400 - 450 m, on kairausprofiilin kohdalla. Anomalian päällä tehtiin maastomag-
neettinen mittaus 1.5 x 3.7 km kokoisella alueella, jossa korkein lukema on 6880 nT. Anomalia 
on keskiosissaan kaksiosainen; siellä positiivisten viivamaisten anomalioiden välissä on epä-
magneettinen alue. Anomalian keskikohdan poikki mitattiin 1.5 km:n pituinen painovoimaprofii-
li, jossa korkeimmat positiiviset jäännösanomaliat ovat n. 1.5 mGal. Voimakkaasti hydrautunei-
den serpentiniittien ja metaperidotiittien kohdalla on painovoiman laskua, kun taas terveet epä-
magneettiset porfyyrit aiheuttavat suhteellisen positiivisen jäännösanomalian. 

Kuvassa 21 on kohteen maastomagneettinen kartta, johon on merkitty painovoimaprofiili ja kai-
rareiät. 
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Kuva 21.   Tervonkankaan ultramafinen juonikompleksi. Magneettinen kartta (totaalikenttä), painovoi-
maprofiili ja syväkairareiät. 
Fig. 21.   Tervonkangas ultramafic dyke complex. Ground-magnetic total-field map, the gravity profile 
and diamond drill holes. 

 

Vuoden 2005 tammi-helmikuussa kohteessa kairattiin profiiliin kuusi reikää, yhteensä 438.99 m. 
Reikäsyvyydet vaihtelivat välillä 51.80 - 114.20 m. Juonikompleksi koostuu ultramafisista syvä-
kivistä ja erikoislaatuisista emäksisistä porfyriittisista, ilmeisesti hypabyssisista kivistä. Kivet 
ovat paikoin terveitä, paikoin täysin hydrautuneita. Pääkivilajeja ovat oliviinipyrokseniitti, peri-
dotiitti, duniitti, siitä syntynyt serpentiniitti ja kentalleniitti (augiitti-oliviini-biotiitti-plagioklaasi-
porfyyri). Kompleksin kiviä leikkaavat happamat (graniittis-trondhjemiittiset) juonet. Sivukivet 
ovat arkeeisia trondhjemiitteja, granodioriitteja ja graniitteja, joiden seassa on mafisempia bio-
tiittirikkaita ja amfiboliittisia osia. 

Koska kairareiät olivat lyhyitä ja kaukana toisistaan, jäävät kivilajien keskinäiset suhteet jonkin 
verran epävarmoiksi. Juonen kaakkoisreunalla on amfiboliitiksi muuttunutta kentalleniittia, tästä 
luoteeseen muuttunutta oliviinipyrokseniittia ja plagioklaasipitoista oliviinipyrokseniittia, edel-
leen tästä luoteeseen duniittia, serpentiniittiä, peridotiittia, metaperidotiittia ja oliviinipyrok-
seniittia, edelleen luoteeseen peridotiittia, oliviinipyrokseniittia ja tervettä kentalleniittia. Lähim-
pänä luoteiskontaktia on metapyrokseniittia ja muuttunutta kentalleniittia. Yksittäisissä rei´issä 
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on laajaakin kivilajivaihtelua, esim. reiässä R304 on alle 100 m:n matkalla koko valikoima dunii-
teista kentalleniitteihin. Leikkaavia suhteita ei ole havaittu, kivilajit näyttävät vaihettuvan toisik-
seen, mikä näkyy kivien petrografiassa ja geokemiassa. Kivet eivät edusta magmakoostumuksia 
vaan ne ovat kumulaatteja: oliviini(-kromiitti-)kumulaatteja (duniitit), oliviini-augiitti(-kromiitti-
)kumulaatteja (peridotiitit) ja augiittikumulaatteja (klinopyrokseniitit). Myös kentalleniitit ovat 
kumulaatteja; niissä ”normaalien” kumulusmineraalien (augiitti, oliviini, kromiitti, plagioklaasi, 
ortopyrokseeni) lisäksi on isoja subhedrisia biotiittikiteitä, joiden ytimet ilmeisesti olivat primo-
krystejä. Voimakkaastikin muuttuneiden kivien alkuperän voi tunnistaa petrografisesti ja geoke-
miallisesti. Mahdollisesti kyseessä on jyrkkäasentoinen juoni, samantapainen kuin Jimberlana ja 
Great Dyke, jossa keskiosan magmaattinen kerroksellisuus on loiva-asentoista. 

Sivukivien arkeeiset granitoidit ovat vaaleanharmaita tai punertavia, kaliköyhiä trondhjemiitte-
ja, jotka vaihettuvat kalimaasälvän lisääntyessä graniitteihin. Harvinaisena on kiillerikasta tona-
liittia, jota leikkaa trondhjemiittijuoni. Trondhjemiiteista kalimaasälpä puuttuu tai esiintyy vain 
antipertiittinä plagioklaasissa. Aksessorisia ja malmimineraaleja ovat zirkoni, allaniitti, apatiitti, 
rutiili, magnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, pyriitti, kuparikiisu, pyrrotiitti ja markasiitti. Amfi-
boliittisen palesoomin päämineraalit ovat plagioklaasi ja vihreä sarvivälke, lisäksi on vähän ka-
limaasälpää ja kvartsia. Juonikompleksin reunassa lävistetyt, amfiboliiteiksi raportoidut kivet 
ovat muuttuneita ja suuntautuneita kentalleniitteja. 

Juonikompleksin kentalleniitissa on suuria (Ø jopa 1 cm), vyöhykkeisiä augiittihajarakeita, oli-
viinihajarakeita (Ø ≤ 6 mm) ja pitkulaisia, subhedrisia biotiittihajarakeita (pituus ≤ 1.5 cm). Bio-
tiittihajarakeiden reunoilla on oikokrystistä postkumuluslaajennusta. Välimassassa (perusmassas-
sa) on subhedrista ortopyrokseenia ja plagioklaasia, joka on usein liistakkeista. Lisäksi on satun-
naisia, verraten suuria kromiittirakeita (Ø ≤ 0.7 mm). Kumulusfaasiseuranto on: kromiitti → oli-
viini → augiitti → biotiitti → ortopyrokseeni → plagioklaasi. Pisaramaisista sulfidikasaumista 
päätellen magmasta on kyllästynyt sulfidisulaa, joka on kotektisesti erottunut tasapainossa sili-
kaattien ja kromiitin kanssa. Oliviinia on usein suurten augiittikiteiden sisällä, mutta oliviini ja 
augiitti eivät näytä olevan reaktiosuhteessa; sen sijaan oliviinia reunustava ortopyrokseenikorona 
on ilmeisesti syntynyt reaktiossa: oliviini + SiO2 (sulassa) → ortopyrokseeni. Perusmassa on 
usein hyvin pienirakeista ja se koostuu pääasiassa plagioklaasista ja ortopyrokseenista. Mikro-
graafiset plagioklaasi-ortopyrokseenisymplektiitit ovat yleisiä. Suuret oliviini- ja kromiittikiteet 
saattavat olla intratelluurisia.  

Kuvissa 22a ja 22b on mikrovalokuvia Tervonkankaan kentalleniitista, kuva 23 on mikrovaloku-
va Skotlannin Kentallenin tyyppialueen kentalleniitista. 
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Kuva 22a.   Kentalleniitti, Tervonkangas (R305/35 - 51.5 m). Mikrokuva, // nikolit. Ylävasemmalla iso 
vyöhykkeinen augiittihajarae, siitä okealle oliviinirakeita, joita ympäröi reaktiossa syntynyt ortopyrok-
seeni. Ruskea on biotiittia, valkoinen plagioklaasia, siinä pienirakeista ortopyrokseenia. Mittapalkki 1000 
μm alaoikealla. Valokuva Reijo Lampela. 
Fig. 22a.   Kentallenite, Tervonkangas (DDH R305/35 - 51.5 m). Microphoto, // nicols. Upper left, a big 
zoned augite phenocryst, to the right below it, two olivine grains surrounded by orthopyroxene reaction 
mantles. Brown is biotite, white plagioclase, with small orthopyroxene grains. Scale bar 1000 μm, lower 
right. Photo Reijo Lampela. 

 

Kuva 22b.   Sama kuin kuva 22a, ristinikolit. Valokuva Reijo Lampela. 
Fig. 22b.   Same as Fig. 22a, crossed nicols. Photo Reijo Lampela. 
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Kuva 23.   Kentalleniitti, Kentallen, NW Skotlanti. Mikrokuva, ristinikolit. Suuri vyöhykkeinen ja kaksos-
tunut augiittihajarae kontaktissa oliviinin kanssa. Useita muitakin oliviinirakeita (vaaleanpunaisia, sini-
siä ja sinivihreitä interferenssivärejä). Välimassan mineraalit pääasiassa plagioklaasia ja biotiittia. Mit-
tapalkki 1000 μm alaoikealla. Valokuva Reijo Lampela.  
Fig. 23.   Kentallenite, Kentallen, NW Scotland. Microphoto, crossed nicols. A big zoned augite twin 
phenocryst, in contact with olivine. Several other olivine grains (pink, blue and blue green interference 
colours). Matrix minerals mainly plagioclase and biotite. Scale bar 1000 μm, lower right. Photo Reijo 
Lampela. 

 

Kentalleniitin mineraaleista on valtausraportin valmistumisen jälkeen saatu lukuisia EMP-
analyysejä. Spinellifaasi on hyvin Al-rikas kromiitti, jossa Al ja Cr korvaavat toisiaan; 
Al2O3/Cr2O3 vaihtelee eri rakeissa seuraavasti: Al2O3 35.52 → 45.52 %/ Cr2O3 18.39 → 11.29 
%, Al2O3 27.95 → 32.94 %/ Cr2O3 22.45 → 20.42 %, Al2O3 26.31 → 29.09 %/ Cr2O3 24.26 → 
22.72 %, Al2O3 24.46 → 25.52 % / Cr2O3 24.95 → 24.13 %, Al2O3 35.38 → 37.18 %/ Cr2O3 
23.37 → 20.90 % ja Al2O3 36.17 → 36.50 %/ Cr2O3 19.42 → 19.04 %. MgO-pitoisuudet vaihte-
levat välillä 7.44 - 2.81 %. Matalat Mg-pitoisuudet johtuvat postkumulusvaiheen koostumuksel-
lisesta uudelleentasapainottumisesta kromiitin ja sulan ja edelleen kromiitin ja Mg-Fe-silikaattien 
välillä. Kromiitin MgO-pitoisuuksista voidaan arvioida sulan MgO-pitoisuuden yläraja (ks. Mu-
tanen, 1997); sen mukaan kantamagma oli toleiittinen, jonka MgO-pitoisuus on ollut ≤ 7.5 %. 
Erikoista on kromiittien kohonnut Sr-pitoisuus; SrO vaihtelee välillä 0.48 - 1.23 %; Cr-
rikkaimmat kromiitit ovat kaikkein Sr-rikkaimpia. Kromiittien ZnO-pitoisuus vaihtelee välillä 
0.56 - 1.77 %, ja Zn korreloi positiivisesti Cr:n kanssa. Kromiittien V2O3-pitoisuudet ovat 0.10 - 
0.42 %, NiO-pitoisuus 0.1 - 0.22 %. Oliviinihajarakeiden koostumus on Fo62.3-67.9, mikä sekin 
viittaa toleiittiseen (ei komatiittiseen), verraten Mg-köyhään magmaan. Augiittihajarakeissa on 
näkyvästä vyöhykkeisyydestä huolimatta vähän koostumusvaihtelua; vaihteluvälit ovat MgO:lla 
15.4 - 17.1 %, CaO:lla 19.30 - 23.12 % ja Cr2O3:lla 0.37 - 0.66 %. 
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Kentalleniiteissa ei ole selvästi havaittavaa magmaattista suuntausta (laminaatiota tai lineaatio-
ta), mutta sen sijaan on selvät merkit magman turbulentista virtauksesta ja protoklaasista: esiin-
tyy vyöhykkeisten augiittikiteiden fragmentteja ja jotkut augiittirakeet muodostavat synneuttisia 
ryppäitä. Joskus augiittirakeissa on sulkeumina terävärajaisia, pigmentoituneita osia ja mag-
masulkeumina perusmassaa, joka näyttää korrodoivan augiittikiteiden sisuksia. Biotiitissa on 
taitteita (”kinkkejä”) ja taipumista. Mosaiikkirakenteet ovat yleisiä, on mm. sektoriaalisia augiit-
tikiteitä, ja tyypillisesti suurten oliviinisulkeumien ympärillä augiittireunus on kokonaan tai osit-
tain uudelleenkiteytynyt jännityksettömiksi mosaiikkirakeiksi; kysymyksessä on ilmeisesti 
magman lämpötiloissa tapahtunut granuloituminen. Postkumulusvaiheessa syntyi kromiittikitei-
den ympärille biotiittikorona. 

Kentalleniittien augiittikiteissä on ilmeniittipigmenttiä. Hajarakeissa vyöhykkeisyys ilmenee sul-
keumien vyöhykkeisessä jakautumisessa ja augiitin värieroina. Osittain muuttuneissa kentallenii-
teissa on pigmenttipitoisen augiitin ulkopuolella kirkasta Ca-pyrokseenia, mahdollisesti diopsi-
dia. Biotiittikiteissä on joskus sulkeumina ruskeaa magmaattista sarvivälkettä.  Sekundaarimine-
raaleja ovat kloriitti, vihertävä amfiboli ja tätä nuorempi väritön amfiboli, serisiitti, karbonaatti ja 
sekundaari vihertävä kiille (flogopiitti?). Oliviinin muuttumistuloksina on antigoriittia, vihreää 
tai ruskeaa krysotiilia, ”iddingsiittiä” ja sekundaaria magnetiittia. Usein on vihreää spinelliä. 
Biotiitin reunoilla ja sisällä on ilmeniittiä, joka vaikuttaa sekundaarilta. Aksessorisia ja malmi-
mineraaleja ovat anhedrinen ja yleensä pienirakeinen apatiitti, kromiitti, kromimagnetiitti, ilme-
niitti, pentlandiitti, pyrrotiitti, borniitti, kuparikiisu ja sinkkivälke. Joskus samassakin hieessä on 
erillisinä, keskenään epätasapainoisina parageneeseina borniitti + kuparikiisu ja pyrrotiitti + 
pentlandiitti + kuparikiisu. Borniitti esiintyy yksinään tai kuparikiisun kanssa suotaumasymplek-
tiitteinä. Yhdestä hieestä (R305/37.15 m) on löytynyt grafiittia kauniina, ilmeisesti primaareina 
kideryhminä. 

Voimakkaammin muuttuneissa kentalleniiteissa voi yleensä erottaa vyöhykkeisten augiittikitei-
den uraliittiutuneet pseudomorfoosit, mutta pahimmillaan kivet ovat pilsteisiä tai liuskeisia, ja ne 
on reikäraporteissa nimetty amfiboliiteiksi. Niiden koostumus on kuitenkin identtinen terveiden 
porfyyrien kanssa. Muuttuneiden kentalleniittien päämineraalit ovat vaaleahko sarvivälke ja pla-
gioklaasi; toissijaisia, satunnaisia, aksessorisia, malmimineraaleja ja hypergeenisiä mineraaleja 
ovat serisiitti, kloriitti, karbonaatti, talkki, titaniitti, apatiitti, zirkoni, kromiitti, ilmeniitti, rutiili, 
magnetiitti, pyriitti, kuparikiisu, pyrrotiitti, pentlandiitti, borniitti ja markasiitti. 

Mineralogisesti, petrografisesti ja geokemiallisesti Tervonkankaan kentalleniitit ovat hyvin sa-
manlaisia kuin Skotlannin Kentallen-kylässä esiintyvät, appiniittisarjaan kuuluvat oliviini-
augiittiporfyyriset kentalleniitit. 

Klinopyrokseniittien primaareista mineraaleista löytyy säilyneenä augiittia, plagioklaasia, bio-
tiittia ja oliviinia. Oliviinia ei ilmeisesti ole kaikissa tyypeissä ollut alun perinkään. Yleensä nä-
mä kivet ovat vaihtelevasti tai kokonaan muuttuneet. Valtaosan sekundaarimineraaleista muo-
dostavat vihertävä sarvivälke ja tremoliitti, satunnaisesti on serpentiiniä, ”iddingsiittiä”, ”saussu-
riittia”, kloriittia, flogopiittia ja karbonaattia. Oksideista esiintyy magnetiitti (yleensä sekundaa-
ria) ja ilmeniitti (tämä magnetiitin granulesuotaumana tai omamuotoisina levymäisinä kiteinä), 
harvinaisina kromiitti ja kromimagnetiitti. Sulfideja ovat pentlandiitti, satunnaisesti pyrrotiitti, 
kuparikiisu, pyriitti, milleriitti, mackinawiitti, violariitti ja markasiitti. 

Peridotiittien ja metaperidotiittien alkuperäiset päämineraalit ovat oliviini ja augiitti. Oliviini 
on osittain tai kokonaan serpentiiniytynyt, augiitti on joskus vyöhykkeinen ja hajaraemainen, 
mutta yleensä se on muuttunut vaaleiksi amfiboleiksi; muita sekundaareja mineraaleja ovat klo-
riitti, karbonaatti, flogopiitti ja talkki(?). Kivissä on ohuita serpentiini-karbonaattijuonia. Akses-
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sorisia, satunnaisia ja malmimineraaleja ovat apatiitti (joskus isoina möykkyinä), grafiitti, kro-
miitti, primaari ja sekundaari magnetiitti, pyrrotiitti, pentlandiitti, kuparikiisu, violariitti, pyriitti 
ja markasiitti. Liuskeutuneissa metaperidotiiteissa (tremoliittiliuskeet) on pyriittiä ohuina suoni-
verkostoina. 

Serpentiniitit ovat metaduniitteja. Niissä on joskus säilynyttä oliviinia, jonka pseudomorfoosit 
ovat hyvin näkyvissä. Krysotiilin ja antigoriitin lisäksi on erikoista, voimakkaan punaista serpen-
tiiniä, jossa on korkea rikkipitoisuus (EMP-analyysissa SO2 1.13 - 2.60 %). Muita sekundaarimi-
neraaleja on vähän: kloriitti, tremoliitti, flogopiitti, karbonaatti ja talkki. Kromiittia on vähän, ja 
sitä reunustavat kehinä kromimagnetiitti ja sekundaari magnetiitti. Sulfideista on yleisin pentlan-
diitti, joka muodostaa magnetiitin kanssa symplektiittirakeita. Pyrrotiitti on harvinainen, ja se 
muodostaa joskus ohuita suonia. Sekä pentlandiittia että pyrrotiittia on massiivisessa magnetiitti-
juonessa. Oliviinia syrjäyttävä pienirakeinen sulfidi (pääasiassa pyrrotiitti) on yleistä. Harvinai-
sena on mackinawiittia, valleriittia(?) ja grafiittia. Serpentiinimineraalit, karbonaatti, tremoliitti 
ja magnetiitti esiintyvät ohuina suonina. 

Granitoidisista kivistä on kolme kokokivianalyysia sivukivistä ja yksi juonikompleksia leikkaa-
vasta juonesta. Kaikki kivet ovat happamia (SiO2 71.2 - 74.4 %) ja saalisia (FeOtot 0.50 - 1.88 %, 
MgO 0.15 - 0.60 %), CaO-köyhiä (CaO 1.43 - 2.44 %) ja hyvin Na-rikkaita (Na2O 4.86 - 5.98 
%). Alkalien suhde (Na2O/K2O) on trondhjemiittisilla tyypeillä 4.96 - 5.86, kalimaasälpäpitoisil-
la kivillä 1.40 - 1.95. Kaikki kivet ovat fosforiköyhiä mutta verraten Sr-rikkaita (Sr 374 - 535 
ppm). Kivet muistuttavat Siuruan vanhaa (3.5 Ga) trondhjemiittigneissiä (ks. Mutanen & Huh-
ma, 2003) mutta ovat näitäkin ”trondhjemiittisempia”, K-Ca-köyhempiä ja Na-Si-rikkaampia. 
Tervonkankaan granitoidien REE(CN)-kuvaaja on samanmuotoinen kuin Siuruan kivellä, mutta 
sen REEtot on matalampi ja Eu-minimi pienempi kuin Siuruassa. Eniten Tervonkankaan trond-
hjemiitti muistuttaa kokonaiskoostumukseltaan Tervonkankaalta 20 km kaakkoon sijaitsevaa 
Pudasjärven Kolkkoahon trondhjemiittia, jonka Sm-Nd malli-ikä on n. 3.6 Ga. Kolkkoahon ja 
Tervonkankaan trondhjemiittien REE(CN) kuvaajat ovat samanmuotoiset ja niillä on pieni nega-
tiivinen Eu-anomalia. Tervonkankaan K-rikkaammalla tyypillä REE(CN)-käyrä on jyrkkä ja sii-
nä on voimakas positiivinen Eu-anomalia.  

Juonikompleksin kivet kentalleniiteista duniitteihin muodostavat fraktioitumissarjan, jonka alku-
päässä on oliviini ja kromiitti, keskivälillä augiitti, oliviini ja kromiitti ja loppupäässä augiitti, 
oliviini, kromiitti, plagioklaasi ja biotiitti. Kentalleniitit ovat toleiittisen, kalista, kloorista ja ve-
destä rikastuneen magman kumulaatteja, joissa SiO2 vaihtelee verraten vähän (45.8 - 50.7 %). 
Plagioklaasin vähentyessä ja mafisten silikaattien lisääntyessä Al2O3 laskee lineaarisesti 14 % → 
8.4 % ja MgO kasvaa 10 % → 18 %. MgO:n kanssa korreloivat positiivisesti Cr (756 → 1587 
ppm) ja Ni (184 → 785 ppm). Näissä, ja koko magmasarjassa, augiitti on merkittävä Cr:n kanta-
ja ja fraktioija. TiO2 on matala (0.45 - 0.86 %) eikä se korreloi selvästi muiden komponenttien 
kanssa. Kaikkien pääkomponenttien pitoisuuksien ja niiden suhteiden perusteella kyseessä on 
melko primitiivinen magma, joka on ollut alikylläinen sulfidisulan suhteen (S yleensä < 200 
ppm, Cu matala). Tällaiselle magmalle ei kuitenkaan sovi korkea kalipitoisuus (K2O jopa 1.8 %) 
ja magmaattisen biotiitin kiteytyminen. Myös P2O5 on korkea (max. 0.204 %). Kalilla ja fosforil-
la on selvä positiivinen korrelaatio, mutta ne eivät korreloi negatiivisesti Mg:n, Cr:n tai Ni:n 
kanssa. Ilmiön selittäisi luontevasti selektiivinen kontaminaatio (selektiivinen diffuusio) sivuki-
vistä, jossa kali ja fosfori tyypillisesti muodostavat kytketyn (coupled) diffuusioparin. Kental-
leniitit ovat verraten REE-köyhiä (La(CN) 15 - 30) mutta LREE-rikastuneita (La/Yb(CN) 5 - 
9.2). Kompleksin kaakkoisreunalla muuttuneissa kentalleniiteissa on korkeampi REE-taso 
(La(CN) 31 - 54) ja väli La-Sm on ylöspäin kupera, mikä on augiittirikkaille kumulaateille tyy-
pillinen piirre. Kentalleniittien REE-kuvaajat ovat hyvin samanlaisia kuin Skotlannin Kentallen-
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kylän kentalleniiteilla. Burakovkan 2.6 Ga-ikäisen juonen LREE:stä rikastuneet REE-käyrät ovat 
identtisiä Kentallenin kentalleniittien käyrien kanssa.  

Klinopyrokseniitit ovat non-kotektisia augiitin monokumulaatteja. Niiden fraktioitumistrendi 
poikkeaa MgO-Al2O3 -diagrammilla selvästi kentalleniitti-peridotiitti-duniittitrendistä. Niille on 
ominaista korkea CaO-pitoisuus (13.5 - 17 %); SiO2-pitoisuus (47.5 - 48.6 %) vastaa kental-
leniitteja. Verraten korkea SiO2-pitoisuus, matalahko MgO (17.3 - 22.0 %) ja aika matala Ni 
(284 - 569 ppm) osoittavat, että oliviinia on ollut vähän tai ei yhtään. Pienet Al2O3- ja Na2O-
pitoisuudet (3 - 4.3 % ja 0.13 - 0.52 %, vastaavasti) osoittavat että interkumulusplagioklaasia on 
ollut vähän. Korkea Cr2O3 (1380 - 2830 ppm) johtuu tietenkin kumulusaugiitin korkeasta pitoi-
suudesta. Sulfideja on yleensä hyvin vähän (S 72 - 700 ppm, Cu <1 - 55 ppm), mutta reiässä 
R306 on n. 18 m pitkä lävistys, jossa on S 1000 - 4600 ppm ja kohonnut Cu (150 - 460 ppm) ja 
Ni (340 - 440 ppm). Kyseessä on selvästi magmaattinen sulfidisularikastuma. Klinopyrokseniit-
tien REE-taso on matalampi kuin kentalleniiteissa (La(CN)-pitoisuus 4 - 9) ja kuvaaja loivempi 
(La/Yb(CN) 1.2 - 2.8). Yhdessä näytteessä La-Sm-väli on voimakkaasti kupera ylöspäin. 

Peridotiitit ja metaperidotiitit ovat emäksisiä tai ultraemäksisiä (SiO2 41.6 - 47.7 %) oliviini-
augiitti-kromiittikumulaatteja. Oliviinin, augiitin ja interkumulusplagioklaasin määräsuhteissa on 
laajaa vaihtelua, mikä näkyy Mg-Ni-Cr-Ca- ja Al-pitoisuuksien vaihtelussa (MgO 19.8 - 29.9 %, 
Ni 450 - 990 ppm, Cr 1625 - 3150 ppm, CaO 6.7 - 11.5 %, Al2O3 1.7 - 6.7 %). Peridotiitit vaihet-
tuvat toisaalta kentalleniitteihin, toisaalta duniitteihin. REE-pitoisuudet vaihtelevat; oliviinikli-
nopyrokseniiteilla La(CN) on jopa korkeampi (5.8 - 11) kuin klinopyrokseniiteilla ja niiden La-
Sm-väli on ylöspäin voimakkaasti kupera. Mg-rikkaammilla peridotiiteilla REE-taso on matala 
(La(CN) 2 - 2.5) ja kuvaaja on vaakasuora tai ylöspäin kupera siten, että Sm:n ja Gd:n CN-arvot 
ovat n. 4.8. 

Serpentiniitit ovat metaduniitteja, joilla on matala SiO2 (35 - 36.8 %) ja korkea MgO (33.7 - 38.4 
%). Matalien Ca-Ti-Al-pitoisuuksien perusteella interkumulusaugiittia ja plagioklaasia on hyvin 
vähän, joten duniitit ovat oliviini-adkumulaatteja. Korkea Cr (3830 - 6160 ppm) ja happoliukoi-
sen Cr:n pieni määrä (160 - 1000 ppm) osoittavat, että tärkein Cr:n kantaja on kromiitti. Korkea 
Ni (1260 - 1600 ppm) osoittaa alkuperäisen oliviinin suurta osuutta. Inkompatiblien alkuaineiden 
pitoisuudet ovat pieniä, yleensä alle määritysrajojen, mutta flogopiittipitoisissa blastomyloniit-
tisaumoissa on metasomaattista K-Li-P lisäystä (K2O ≤ 7.4 %, P2O5 0.76 %, Li 65 ppm); niissä 
myös V, Na, Y, La ja Ba ovat huomattavan korkeita. Blastomyloniittien ympäristössä on mobi-
loituneita sulfideja (S jopa 0.56 - 0.94 %). Serpentiniittien REE-taso on matala, REE(CN)-arvot 
ovat yleensä < 1, ja pitoisuudet Pr:stä HREE-suuntaan yleensä alle määritysrajojen. 

Serpentiniiteissä on voimakasta metasomaattista Cl-B-As-S-Mo-lisäystä. Kun muissa juoni-
kompleksin kivissä on tyypillisesti Cl 70 - 250 ppm (max. 560 ppm), on serpentiniiteissä Cl-
pitoisuus 1000 - 1800 ppm. Vastaavasti As on juonikompleksin muissa kivissä alle määritysrajan 
10 ppm, mutta serpentiniiteissä As on tyypillisesti 15 - 25 ppm, korkeimmat pitoisuudet 44 - 45 
ppm. Klinopyrokseniittien sulfidirikastumaa lukuun ottamatta juonikompleksin kivissä on matala 
S-pitoisuus, mutta serpentiniiteissä on keskimäärin S 2454 ppm (max. 9370 ppm). Kuitenkin Cu 
on yleensä alle määritysrajan 1 ppm, joten selvästikin rikki on tullut serpentiiniytymisen aiheut-
taneiden liuosten mukana. Näin ovat syntyneet oliviinin sulfidipseudomorfoosit; vastaavanlaisia 
on myös Petsamon malmissa (Gorbunov, 1968). Myös Mo on serpentiniiteissä selvästi kohonnut, 
pitoisuus on aina > 2 ppm, tyypillisesti 8-12 ppm (max. 13 ppm). Serpentiiniytymiseen liittyy 
vielä huomattavaa boorilisäystä. Juonikompleksin kivissä B (= happoliukoinen B) on yleensä 
alle määritysrajan 5 ppm; anomaaliset pitoisuudet ovat yleensä 5-19 ppm. Peridotiiteissa reiän 
R305 yläosassa B on kohonnut, 79 - 91 ppm, mutta serpentiniittien booripitoisuus on omaa luok-
kaansa: matalin B-pitoisuus on 45 ppm, tyypillinen vaihteluväli 70 - 110 ppm, korkein pitoisuus 
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155 ppm. Jo 1970-luvulta lähtien on tiedetty, että serpentiinimineraalien hilaan mahtuu suuriakin 
B-pitoisuuksia. Serpentiniiteissä on yleisesti korkeita Cl-pitoisuuksia (esim. Outokumpu) ja kor-
keat Cl-B-pitoisuudet ja satunnaiset korkeat As-pitoisuudet ovat yleisiä (ks. Mutanen, 1997). Ri-
kin metasomaattisesta liikehtimisestä todistavat Petsamon oliviinin sulfidipseudomorfoosit (Gor-
bunov, 1968) ja vuolukivien sekundaarit Ni-sulfidit. Tiedossani ei kuitenkaan ole muista serpen-
tiniiteistä näin selviä Mo-anomalioita, eikä varsinkaan näin dramaattista Cl-B-As-S-Mo-lisäystä. 
Anomaliaan ei liity minkäänlaista PGE-Au:n eikä Cu-Ni:n rikastumista 

Klinopyrokseniitteihin ja augiittirikkaisiin plagioklaasipitoisiin oliviinipyrokseniitteihin liittyy 
anomaalisia PGE-pitoisuuksia, joissa Au on kuitenkin matala (max. 21 ppb). Reiässä R303 välil-
lä 10.10 - 18.30 m on PGE-anomaalinen väli, jossa 1.4 m:n matkalla on Pt+Pd+Au 0.126 ppm 
(menetelmällä 714M ΣPGE-Au 86 ppb; Pt, Pd, Au, Rh ja Ir yli määritysrajan, Pt/Pd hiukan yli 
1). PGE-rikastuman alapuolella on Cu-S-rikastuma, mutta PGE-anomaalisella välillä S ja Cu 
ovat matalia (S 63 - 1230 ppm, Cu 67 - 1230 ppm). Reiässä R304 välillä 7.40 - 9.50 m (= 2.1 m) 
on Pt+Pd 0.13 ppm (714M-analyysissa ΣPGE-Au 1.06 ppm, määritysrajan ylittivät myös Rh, Ir 
ja Au; Pd>Pt). Tähän ei liity mitään sulfidirikastumaa. Saman reiän lopussa klinopyrokseniitissa 
duniitin alapuolella välillä 95.40 - 97.40 m (= 2.00 m) on ΣPGE-Au 0.112 ppm; määritysrajan 
ylittävät myös Rh, Ir ja Au. Tässäkään ei ole sulfidirikastumaa. Reiän R305 alussa (6.50 - 10.40 
m) on PGE-anomaalinen väli, jossa 0.75 m:n matkalla on tremoliittiliuskeessa ΣPGE-Au 99.7 
ppb. Ilmeisesti tässä on myös epigeneettistä metallirikastumaa (Pb 108 ppm, Zn 332 ppm, S 
2530 ppm, alapuolella 0.95 m:n matkalla vielä Zn 379 ppm). Reiässä R306 on useita anomaalisia 
PGE-välejä, joista ylimpään liittyi anomaalista Pb-pitoisuutta (118 - 142 ppm) ja Zn-pitoisuutta 
(238 - 300 ppm); välillä 26.10 - 44.30 m on primaari sulfidirikastuma, jossa 4 - 6 m sulfidirik-
kaimman osan (S 1000 - 4610 ppm) alapuolella on korkein PGE-rikastuma (ΣPGE-Au 0.122 
ppm, Au vain 21 ppb). Tämä PGE-rikastuma, vaikkakin vaatimaton, on sijainniltaan analoginen 
Great Dyken PGE-sulfidireefin kanssa. Kondriittinormalisoidut arvot nousevat tasaisesti Ir:sta 
Pd:iin, mutta laskevat useimmiten jyrkästi Pd:sta Au:uun. Pd(CN)-arvot vaihtelevat välillä 0.01 - 
0.1. Sekä Ir että Rh ylittävät määritysrajan, mikä osoittaa, että PGE-rikastumat ovat syntyneet 
magmasta (sulasta) joka on ollut PGE:n suhteen melko depletoitumaton. 

Juonikompleksin terveestä kentalleniitista Hannu Huhma teki Sm-Nd-ikäyksen (plagioklaasi-
pyrokseeni-kokokivi), joka antoi tulokseksi 2.623±34 Ga, initiaalisuhde εNd +1.0 (Hannu Huh-
ma, kirje 18.8.2006). Jos ikä on todellinen (nimittäin, että siinä ei ole isotooppista heterogeeni-
suutta), se merkitsee, että kompleksin arkeeiset sivukivet ovat hypabyssisten juonikivien tunkeu-
tumisen aikaan nousseet, kuluneet syvälle (”ekshumaatio”) ja kylmentyneet. Vastaavan ikäisiä 
mafisia magmakiviä tunnetaan Äänisen Karjalasta Burakovkan alueelta (Jouni Vuollo, suullinen 
tieto), Kuolasta (Tsag-intruusio) ja Keivin alueen pohjoisosasta (2.668 - 2.659 Ga emäksisiä in-
truusioita; Pozhilenko & al., 2002). On tietenkin mahdollista, että kentalleniitin augiitti ja mat-
riksin mineraalit (plagioklaasi, mahdollisesti ortopyrokseeni) ovat kiteytyneet synnyltään iso-
tooppisesti toisistaan poikkeavista magmoista tai magmasäiliön osista (isotopic disequilibrium, 
isotopic heterogeneity), ja siten kiven ikä olisi todellisuudessa nuorempi (Hannu Huhma, sähkö-
posti, 19.9.2008). 

Reiän R301 trondhjemiitista on Hannu Huhma saanut Sm-NdDM -malli-iäksi 2.78 Ga (Hannu 
Huhma, sähköposti 9.2.2010). Jos em. kentalleniitin ikä on todellinen, on juonikompleksi tun-
keutunut kuoreen (jonka aines erosi vaipasta 2.78 Ga sitten) korkeintaan 157 Ma ”synkinemaatti-
sen” trondhjemiitin jälkeen. Tällainen aikataulu sopii kyllä Tervonkankaan tapauksessa, varsin-
kin jos kentalleniitti, ja koko juonikompleksi, olisi appiniittien tapainen posttektoninen intruusio; 
appiniitithan syntyivät kaikkialla, lähes poikkeuksetta, 60 - 100 Ma orogenian huipun jälkeen. 
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Kun juonikompleksin poikki on kairattu yhdessä profiilissa vain kuusi lyhyttä reikää, ei niiden 
perusteella voi saada selvää kuvaa kivilajisuhteista ja juonen rakenteesta edes tällä kairausprofii-
lilla. Juonikompleksin tuntemattomat osat profiilista koilliseen ja lounaaseen vaatisivat lisäkaira-
usta. Kompleksi on mielenkiintoinen geologisesti ja malminetsinnän kannalta, varsinkin PGE-
Au:n suhteen. Sijainti herkällä Natura-alueella nostaa kuitenkin korkean kynnyksen jatkotutki-
muksille. 

2.10 Pahakumpu 

Pahakummun alue sijaitsee karttalehdellä 3524 01. Siitä on tehty valtausraportti (Mutanen, 
2006f) jossa on tarkemmat tiedot reikien sijainnista, geofysikaalisista maastomittauksista, eri 
menetelmillä tehtyjen analyysien määristä yms. Tutkittaviksi kohteiksi valitsin aeromagneettisel-
ta matalalentokartalta ryhmän pienialaisia magneettisia anomalioita. Kalliopaljastumia ei ole. 
Maakerrospaksuudet ovat POKA-kairaustietojen mukaan 5.5 - 13.3 m. Alueella tehtiin 2 x 2.8 
km:n laajuinen systemaattinen magneettinen ja sähköinen VLF-R-mittaus. 

Magneettiset anomaliat olivat pyöreähköjä, Ø 100 - 300 m:n kokoisia Anomaliahuiput olivat 700 
- 5000 nT. Selvästi sulfideihin viittaavia sähköisiä johteita ei ollut. Eri kohteisiin kairattiin ke-
väällä 2002 kahdeksan reikää, yhteensä 385.15 m. Reikäsyvyydet vaihtelivat välillä 16.15 - 
73.70 m. 

Magneettiset anomaliat aiheutuivat mafisista ja ultramafisista kivistä, jotka ovat yleensä pitkälle 
muuttuneita ja happamien juonten lävistämiä. Granitoidisen aineksen mukana on tullut kalia, jo-
ka on aiheuttanut biotiittimuodostusta. Useimpien kairauksissa lävistettyjen kivien korkeat Mg-
Ni-Cr-pitoisuudet osoittavat, että kivet ovat komatiittista kantaa, ja ne edustavat mahdollisesti 
komatiittilaavojen tulokanavia. Yksi kohde oli breksioitunutta, verraten Mg-rikasta melagabroa 
ja sarvivälkerikasta hornblendiittia. 

Koillisessa olevassa kohteessa (R162) kivet olivat tremoliitti-biotiitti-talkki-kloriittikiviä, joi-
den aksessorisia ja malmimineraaleja ovat fluoriapatiitti, zirkoni, rutiili, ilmeniitti, magnetiitti, 
kromiitti, kuparikiisu ja pyriitti. Kivet vastaavat pyrokseniitisia komatiitteja (SiO2 49.3 - 49.9 %, 
MgO 21.8 - 27.0 %, CaO 5.28 - 5.36 %, Al2O3 5.09 - 5.76 %, TiO2 0.2 - 0.28 %, Cr 2300 - 2600 
ppm, Ni 800 - 950 ppm). Suurin osa Ni:stä ja Cr:sta ovat tremoliitissa, talkissa ja kromiitissa. 
Kivet ovat S-köyhiä ja niiden Pd-Au-pitoisuudet ovat hyvin matalat (< 3 ppb). 

Voimakkaimpaan anomaliaan (lounaassa) kairatussa reiässä (R163) oli parhaiten säilyneitä oli-
viinipitoisia serpentiniittejä, joissa oliviinin väleissä näkyy alkuperäisen poikiliittisen pyrok-
seenin muoto. Kivissä on kloriittia ja paikoin karbonaattia, malmimineraaleina kromiittia, sekun-
daaria magnetiittia ja vähän ilmeniittiä, pyriittiä, milleriittiä, pentlandiittia, pyrrotiittia ja kupari-
kiisua. Rakomineraalina on kirkkaanvihreää nepouiittia, Ni6(OH)8[Si4O10] (XRD-määritys). Ki-
vet ovat komatiittisia duniitteja (SiO2 36 – 40 %, MgO 37.6 - 41.5 %, Cr 4900 - 8850 ppm, Ni 
1740 - 1940 ppm). Suurin osa Ni:stä on happoliukoisessa muodossa (oliviini, serpentiini, sulfi-
dit). Kiven MgO:sta on happoliukoista reiän yläosassa 84 - 87 %, alaosan tremoliitti(-talkki)-
pitoisissa kivissä 61 - 66 %. Yläosan serpentiini-oliviinirikkaat kivet ovat kloori- ja booririkkaita 
(Cl 1570 - 2470 ppm, B 34 - 78 ppm). Pienet Cu- ja S-pitoisuudet osoittavat, ettei magma (sula) 
ollut sulfidikylläinen. Analysoidut Pd-Au-pitoisuudet ovat matalia. Reiän yläosan kivet, joissa on 
korkea happoliukoisen Mg:n ja Ni:n pitoisuus (happoliukoinen Ni keskim. 1513 ppm) saattaisi-
vat soveltua Mg-sulfaatin ja Ni-yhdisteiden (esim. Ni-sulfaatti) valmistukseen. 

Tutkimusalueen koillisosassa reiässä R163 kivet ovat voimakkaasti muuttuneita talkkirikkaita 
ultramafiitteja. Päämineraalit ovat talkki, karbonaatti ja kloriitti, malmimineraaleja ovat magne-
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tiitti, kromiitti, pentlandiitti, pyrrotiitti, pyriitti, markasiitti ja kuparikiisu. Reiän alaosassa on 
happamia juonia, joihin liittyy amfiboli-flogopiittirikkaita kiviä. Syvyydellä 15.35 m oli keltai-
sena fluoresoivaa scheeliitti-powelliittia (XRD-määritys). Pd-Au-pitoisuudet ovat matalia. 

Rei´issä R165 ja R166 kivet ovat sarvivälkerikkaita ultramafiitteja ja felsisen kiven breksioi-
maa gabroa. Gabrojen päämineraalit ovat plagioklaasi, sarvivälke, biotiitti ja epidootti; satunnai-
sia, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat kloriitti, aktinoliitti, titaniitti, fluoriapatiitti, allaniitti, 
zirkoni, rutiili, ilmenorutiili, ilmeniitti, pyriitti, kuparikiisu ja pyrrotiitti. Homogeeninen melaga-
bro on suhteellisen Mg-Cr-Ni-rikas (MgO 10.5 %, Cr 1214 ppm, Ni 252 ppm). Pd-Au-pitoisuu-
det ovat matalia. 

Reikä R167 osui tremoliittirikkaaseen komatiittiseen blastomyloniittivyöhykkeeseen, reiän 
R168 kivet ovat komatiittisia, magnetiittipirotteisia talkki-amfibolikiviä. Reiässä R169 lävistet-
tiin graniittijuonien leikkaamia tremoliittirikkaita ultramafiitteja, jotka korkeista Mg-Cr-Ni-
pitoisuuksista (MgO 23.7 %, Cr 2070 ppm, Ni 710 ppm) päätellen ovat synnyltään peridotiittisia 
komatiitteja. Näissäkin kolmessa reiässä Au-Pd-pitoisuudet ovat matalia. 

Reiän R163 ultramafiitit, joissa on korkeat happoliukoisten Mg-Ni:n pitoisuudet, voisivat olla 
hyödyntämisen kannalta kiinnostavia, mikäli lähialueella olisi saatavilla ylimääräistä halpaa 
(esim. sulfidimalmien pasutuksessa syntyvää) rikkihappoa. 

2.11 Joentaus 

Kohde sijaitsee karttalehdellä 3523 03. Tutkimuksista on tehty valtausraportti (Mutanen, 2006a). 
Matalalentomagneettisella kartalla näkyvillä magneettisilla anomalioilla (Ø 100 - 200 m) tehtiin 
1 x 1.5 km:n alueella maastomagneettinen mittaus. Korkeimmat magneettiset anomaliat ovat 
1000 - 3500 nT. Kun tämä on syrjäinen ja vaikeakulkuinen suoalue, joka vielä kuuluu Natura-
soidensuojelualueeseen, ei kairauksia tehty. Oletan, että anomaliat aiheutuvat samantapaisista 
ultramafisista pahkuista, joita kairattiin Pahakummussa. 

2.12 Luhtajärvi 

Kohde sijaitsee karttalehdellä 3524 07. Keväällä 2004 kairattiin Luhtajärven pohjoispuolelle Ra-
nuan dioriittiin yksi tutkimusreikä, jolla oli tarkoitus saada näyte läheltä dioriittialueen magneet-
tisesti voimakkaamman eteläosan terävää eteläkontaktia. Reiän koordinaatit ovat: X=7319.442, 
Y=3480.978. Reikä oli pystyreikä, sen syvyys 36.45 m ja maakairauspaksuus 17.55 m. Reiän 
kivi on sarvivälkedioriittia. Kivi on massamaista tai pilsteistä, siinä on konformeja, 0.1 - 0.6 m 
paksuja vaaleampia osia, epidoottijuonia ja sarvivälkerikkaita luiroja. Joskus erottuu granaattia ja 
pyriittiä. Yleensä ei ole magnetiittia. 

Reiästä on tehty neljä kiillotettua ohuthiettä. Analyysejä on seuraavasti (tilausnumero 72759): 3 
kpl kokokivianalyysejä XRF-tekniikalla (menetelmätunnus 175Xa), 7 kpl monialkuainemääri-
tyksiä (32 alkuainetta) ICP-AES-tekniikalla (menetelmätunnus 511P), 7 kpl Au-Pd-Te-
määrityksiä GFAAS-tekniikalla (menetelmätunnus 522U) ja 3 kpl hivenalkuainemäärityksiä 
(REE, Nb, Sc, Th, U, Y, Zr) HF-perkloorihappoliuotus+sulate/ICP-MS-tekniikalla (menetelmä-
tunnus 308M).  

Dioriitti on intermediaarinen (SiO2 61.4 - 64.0 %) kivi. Sen Mg-Cr-Ni-Ba-pitoisuudet ovat niin 
pienet (MgO 2.2 - 2.65 %, CrXRF ≤ 40 ppm, CrICP 15 - 21 ppm, NiXRF < 60 ppm, NiICP 18 - 19 
ppm, BaXRF 295 - 405 ppm) ettei sitä voi pitää ns. sanukitoideihin kuuluvana. Muuten dioriitissa 
on seuraavat pitoisuudet (XRF-analyysit): TiO2 0.64 - 0.74 %, Al2O3 16.2 - 16.5 %, FeOtot 4.9 - 
5.71 %, CaO 5.27 - 6.09 %, Na2O 4.72 - 4.90 %, K2O 0.85 - 0.97 %, P2O5 0.18 - 0.21 %, SrXRF 
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494 - 592 ppm, SICP 400 - 1200 ppm, ZrICP-MS 104 - 135 ppm. REE(CN) kuvaajat laskevat tasai-
sesti kevyestä päästä (La(CN) 55 - 105) raskaisiin (Yb(CN) 5 - 6), Eu:lla on hyvin pieni negatii-
vinen anomalia. Tämä kivi muistuttaa Korkia-ahon dioriittia (Mutanen & Huhma, 2003), ja näi-
den kivien REE(CN)-kuvaajatkin ovat hyvin samannäköiset. 

Arvometallipitoisuudet ovat hyvin pieniä; Au-Pd-Te-pitoisuudet ovat alle määritysrajan 10 ppb. 

2.13 Nuupas 3 

Kohde on aeromagneettisella matalalentokartalla erottuva kohonneen intensiteetin alue. Se sijait-
see karttalehdellä 3524 01. Siitä on tehty valtausraportti (Mutanen, 2006d). 

Olen tehnyt alueella maastogeologisia tutkimuksia, lisäksi on mitattu magneettisesti 1.25 x 1.5 
km:n laajuinen alue. Piippumaisiin intruusioihin viittaavia anomalioita ei löytynyt, ja kohde jä-
tettiin kairaamatta. Kohonneen magneettisen tason alue aiheutuu ilmeisesti magnetiittipitoisista 
dioriiteista. Valtauksesta 2 - 3.5 km itäkoilliseen Kuusikko-Romuselän alueella ja lentokentän 
länsipuolella on suuria paljastumia sarvivälkepitoisia dioriitteja. Täällä näkyy magneettisella kar-
talla dioriitteja leikkaava luode-kaakkosuuntainen siirros. Samansuuntainen terävä siirros on 
Nuupas 3 -alueella. 

2.14 Kaitavaara 

Kohde on matalalentomagneettisella kartalla näkyvä pistemäinen magneettinen anomalia, joka 
sijaitsee karttalehdellä 3524 07. Siitä on tehty valtausraportti (Mutanen, 2006e). Alueella tehtiin 
1 x 1 km:n laajuinen magneettinen ja sähköinen VLF-R-mittaus, ja anomalian poikki mitattiin 1 
km:n pituinen pohjois-eteläsuuntainen painovoimaprofiili. 

Magneettisen anomalian itäpuolella on graniittigneissiä paljastuneena laajoilla aloilla. Lohkare-
tutkimuksissa anomalian distaalipuolella ei löytynyt mitään anomalian luonnetta valaisevaa. 
Voimakkaamman anomalian eteläpuolella on samansuuntainen, heikompi magneettinen juova. 
Anomaliat aiheutuvat oletettavasti ultramafisista tai mafisista muodostumista (esim. amfibolii-
teista), joita esiintyy Ranuan dioriitin itäosassa ja laajoilla alueilla sen itä- ja pohjoispuolella. Sy-
väkairausta ei tehty. 

2.15 Heinisuo 

Elokuussa 2004 tein kallioperähavaintoja Heinisuon tien pohjoispuolella alueella Hirsimaa-
Kalliokummut, karttalehdellä 3524 04 (havainnot TM - 04 - 11→ TM – 04 - 14). Itäosassa kivet 
ovat kenttänimillä dioriitteja, jotka saattavat kuulua ns. Ranuan dioriittikompleksiin; vähemmän 
on granodioriitteja ja vaaleita kvartsi-maasälpägneissejä. Punaiset graniittipegmatiitit ovat 
yleisiä koko alueella. Mustakummun suurilla kalliopaljastumilla pegmatiitteja on laajoina (jopa 
250 x 750 m) yhtenäisinä paljastumina. Kyseessä voi olla loiva-asentoinen pegmatiittijuoni 
(”lakkoliitti”). Pegmatiitteja kannattaisi ehkä tutkia tarkemmin esim. Ta-Be-Li-Cs:n kannalta. 

Suuren pegmatiittialueen itäreunalla on kallionnokkina ja rakkoina ultramafiittia, joka koostuu 
erilaisista amfiboleista (ruskeanvihreä, vihreä, väritön), lisäksi on kloriittia, biotiittia, vähän pla-
gioklaasia, epidoottia, fluoriapatiittia, titaniittia ja rutiilia. Kivi on alkuaan ilmeisesti perkniitti tai 
klinopyrokseniitti (näyte TM-04 - 13.1, analyysitilausno. 91501). Se sisältää mm (paino- %): 
SiO2 43.9, TiO2 1.93, Al2O3 10.7, FeOtot 11.0, MgO 14.5, CaO 11.1, Na2O 1.54, K2O 0.72, P2O5 
0.104; hivenistä (ppm): Cr 210, V 408, Ni 80, Co 58.2, Cu < 20, Zn 126, Nb 2.83, Sc 67.4,Y 
21.5, Zr 50.1. Kivessä on Pt 0.2 ppb, muut jalometallipitoisuudet ovat alle määritysrajojen. Ki-
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ven REE(CN)-käyrä on erikoinen mutta monille augiittikumulaateille tyypillinen: LREE-pää on 
kupera siten, että CN-arvot laskevat Nd:sta (70) Pr:iin ja myös Ce:iin ja La:iin (n. 45). Nd:sta 
HREE-suuntaan arvot laskevat melko jyrkästi mutta tasoittuvat välillä Tm-Lu (9-8). Eu:lla on 
negatiivinen anomalia. Vastaavantyyppinen REE(CN)-jakauma on Tammikankaan pyroseeni-
kumulaateilla. Kivi saattaa kuulua samaan magmatyyppiin kuin Tammikankaan intruusio (mata-
la Ni, Cu, korkea Co/Ni, V, P, Ti), mutta magman luonne ja mahdollinen yhteys ferropikriittei-
hin ei ole selvillä. 

3 APPINIITTITUTKIMUKSET 

“Rocks now placed in the Appinite Suite have been studied for 70 years and more, but our total 
knowledge of them is still very uneven. When the whole suite is uniformly known, especially geo-
logically, then there is no doubt that fundamental conclusions on magmatism and orogeny will 
result.” 

   Read 1961, p. 670. 

 

”The chemical variation shown --- by the appinitic suite as a whole is quite distinctive, and can 
not be matched in any other igneous association, either volcanic or plutonic.” 

   Hall 1967, p. 162. 

 

“- - -genetic considerations cannot be left out of classification schemes.” 

   Tappe & al., 2005, p. 1899. 

3.1 Appiniittien määrittely 

Bailey & Maufe (1916) nimittivät appiniiteiksi Skotlannin Ylämaiden länsiosista tutkimiaan eri-
koislaatuisia mafisia (muodollisesti dioriittisia) magmakiviä. Nimi tulee Appin-kylästä (kuva 
24). Appinin pohjoispuolella sijaitsevan Kentallen-kylän (kuva 25) mukaan on nimetty ultrama-
finen appiniittisarjan kivi kentalleniitti (Hill & Kynaston, 1900). 

[Ääntämisohje: Edinburghissa tapaamamme skottigeologit neuvoivat, että oikea ääntäminen on 
”ΛPPINAIT”, ei ”æppinait”.] 
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Kuva 24.   Appin-kylä, Skotlanti. Valokuva 2005 Tapani Mutanen. 
Fig. 24.   Appin Village, Scotland. Photo 2005 Tapani Mutanen. 

 

 

Kuva 25.   Kentallen, Skotlanti. Valokuva 2005 Tapani Mutanen. 
Fig. 25.   Kentallen, Scotland. Photo 2005 Tapani Mutanen. 

 

Appiniittimagmat ovat olleet kaasurikkaita (H2O, CO2, Cl, F, SO2), ja sarvivälke on niistä joskus 
kiteytynyt prismaattisina, jopa skeletaalisina kiteinä, muodostaen ”appiniittisen” tekstuurin.  

Appiniitteja ja niihin liittyviä (ja koostumuksellisesti niitä vastaavia) lamprofyyrejä tunnistettiin 
ja tutkittiin aluksi varsinkin Skotlannista, Englannista, Pohjois-Irlannista ja Kanaalinsaarilta 
(Bowes & al., 1964; Roach, 1964; French, 1966; Hall, 1966, 1967; Bowes & Wright, 1967; 
Brindley, 1970; Pitcher & Berger, 1972); Bowes & McArthur, 1976; French, 1976, 1977, 1978; 
Wright & Bowes, 1979; Key, 1987; Hamidullah & Bowes, 1987; McArdle & O´Connor, 1987; 
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Fowler, 1988; Elsdon & Todd, 1989; Rogers & Dunning, 1991; Bowes & Košler, 1993; Fortey 
& al., 1994; Phillips & May, 1996; Fowler & Henney, 1996; Muir & al., 1997; Fowler & al., 
2001). Sittemmin appiniitteja on tunnistettu maapallon eri osista: Norjasta (Bowes & Wright, 
1965), NW-Espanjasta ja Keski-Espanjasta (Castro & al., 2003; Scarrow & al., 2009), Pyreneiltä 
(Pitcher, 1997), Keski-Euroopasta (Ayrton, 1991), Italiasta (Palivcova, 1982; Boriani & al., 
1990), Korsikalta (Bourges & al., 1990), Grönlannista (Walton, 1965), Tasmaniasta (Jennings & 
Sutherland., 1969; Sutherland & Corbett, 1974; Jaques & al., 1985; Everard & al., 2004), Etelä-
Afrikasta (de Waal & Armstrong, 2000; Graham & al., 2004), Tansaniasta (Wade & Oates, 
1938), Labradorin niemimaalta (Clark, 1979) ja U.S.A:n Michiganista (Wilkin & Bornhorst, 
1993; Bornhorst 1998, 1999) ja Kaliforniasta (Sisson & al., 1996). Rock (1991) ja Pitcher (1997) 
pitävät ilmeisenä, että appiniitit ovat paljon yleisempiä kuin julkaisuista voi päätellä, mutta kun 
niiden erikoisluonnetta ei ole tunnistettu, niille on annettu muita nimiä.  

Appiniitit ovat SiO2-pitoisuuden perusteella useimmiten emäksisiä tai intermediaarisia kiviä, vä-
ri-indeksin perusteella mafisia kiviä, mutta seurueeseen kuuluu laaja valikoima ultramafiiteista 
(duniitit, kentalleniitit, cortlandiitit, hornblendiitit, glimmeriitit, hypersteniitit) gabroihin, dioriit-
teihin, leukodioriitteihin, montsoniitteihin, andesiinianortosiitteihin ja edelleen syeniitteihin ja 
kvartsisyeniitteihin. Koostumukseltaan mafiset appiniitit vastaavat spessartiittisia lamprofyyrejä. 
Kuoren ylätasolle purkautuneisiin appiniittiniitti-intruusioihin (mm. Appin) liittyy yleisesti lamp-
rofyyrijuonia. 

Appiniittien alkuperäinen määritelmä perustui kiteytymisrakenteeseen, mutta jo pitkään on ter-
miä käytetty koskemaan samaan petrogeneettiseen prosessiin liittyvää kivilajiassosiaatiota. 
Yleensä puhutaankin appiniittiseurueesta (appinite suite; Read, 1961; Hamidullah & Bowes, 
1987; Pitcher, 1997), appiniittisarjasta (appinite series, esim. French, 1966) tai appiniittiryhmästä 
(appinitic group, Brindley, 1970). Kiven tarkempi ”taksonominen” paikka osoitetaan tarvittaessa 
lisämääreellä (esim. appinitic diorite, appinitic gabbro, appinitic monzonite). Samalla tavalla 
esim. komatiitti-termiä ei käytetä kivilajinimenä vaan osoittamaan yleistä magmakoostumusta, ja 
petrografinen kivilajinimi tai kumulaattiluonne ilmoitetaan lisämääreellä (esim. komatiittinen 
duniitti).  

Appiniittisarjassa, niin kuin kivilajisarjoissa yleensä, mineralogis-petrografiset ja geokemialliset 
rajat ovat epäselviä ja mielipiteistä ja sopimuksista riippuvia. Mafisia appiniitteja on usein nimi-
tetty dioriiteiksi. ”Dioriitti” voidaan kuitenkin määritellä monella tavalla: SiO2-pitoisuuden pe-
rusteella dioriitit ovat intermediaarisia kiviä (SiO2 54- 65 %), plagioklaasin koostumuksen mu-
kaan taas dioriiteissa on An < 50 mol.- %, ja lopulta tummien/saalisten mineraalien määräsuh-
teen mukaan luokiteltuna dioriitti on kivi jonka väri-indeksi on alle 50. Näin samaakin kiveä voi 
eri määritysperustein nimittää gabroksi tai dioriitiksi. Koska appiniittien plagioklaasi on yleensä 
verraten Na-rikasta (An 30 - 50 mol.- %), voi joitakin appiniittisia melagabroja nimittää sen pe-
rusteella dioriiteiksi, mutta SiO2-pitoisuuden perusteella ne ovat kuitenkin gabroja tai jopa ultra-
emäksisiä kiviä (ultrabasiitteja). Appiniittiset hypersteniitit ovat joko ultramafisia (väri-indeksi > 
90) tai intermediaarisia kiviä (SiO2 > 54 %). Tässä yhteydessä on syytä mainita, että plagioklaa-
sin An-pitoisuutta ei lopulta käytetä kovinkaan johdonmukaisesti erottamaan dioriitteja ja gabro-
ja. Hyvä esimerkki on Skaergaardin intruusio, jossa An on < 50 mol.- % Middle Zonen keskivai-
heilta ylöspäin (Wager & Brown, 1968, Fig.16), ja siten suurin osa intruusion pinta-alasta – An-
kriteerin mukaan – on dioriitteja (ks. op.cit., Plate XI). 

Appiniittien kantamagmat ovat alkuaan olleet toleiittisia, eivät alkalisia (esim. alkalibasalttisia; 
ks. Wright & Bowes, 1979). Tämä näkyy jo modaalikoostumuksissa siinä, että kivissä on lähes 
aina kvartsia ja Ca-köyhää pyrokseenia (ks. esim. Conradie & Schoch, 1986). Viittaan myö-
hemmin esitettävään appiniittimagmojen syntymalliin (kuva 48) ja totean jo tässä, että toleiittiset 
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magmat saivat ”appiniittiset” ominaisuutensa vasta purkauduttuaan vaipasta kuoren alaosaan 
(magmatic underplating), jossa selektiivinen kontaminaatio eli basalttisen sulan ja alakuoren ai-
neksen (kivien ja happaman granitoidisen sulan) välinen, kaksisuuntainen selektiivinen diffuusio 
modifioi emäksisen sulan koostumusta. Alakuoren magmasäiliö oli koostumuksellisesti kerros-
tunut, ja tämä emosäiliö oli yläkuoreen purkautuneiden appiniitti-intruusioiden ryhmitysalue 
(engl. staging area). Myöhemmin tässä raportissa esitettävä aineisto osoittaa, että selektiivisen 
kontaminaation vaikutuksesta modifioituneiden appiniittisten magmojen koostumus poikkeaa 
monessa suhteessa ”normaaleista” toleiiteista, mutta ei kuitenkaan alkalibasalttien suuntaan. 

Appiniitit ovat syväkiviä. Niihin liittyy yleisesti, varsinkin kuoren ylätasoilla, hypabyssisia ap-
piniittisia lamprofyyrijuonia. Appiniittimagmojen korkea kaasunpaine ja purkauksien pyroklasti-
nen, räjähdysmäinen luonne on varmaankin syynä siihen, että appiniittiset laavat ovat harvinai-
sia. Niitä on kuitenkin kuvattu Tasmaniasta (Jennings & Sutherland, 1969). Myös NW-
Skotlannin Lorn-laakion (myös: Lorne) basalttiset ja andesiittiset laavat vastaavat koostumuksel-
taan appiniitteja (Groome & Hall, 1974). Lorn-laavat ovat ilmeisesti komagmaattisia appiniitti-
intruusioiden kanssa (op. cit.; ks. myös Pitcher, 1997). 

Appiniittikomplekseihin liittyy lähes samanikäisiä mutta yleensä niitä leikkaavia granodioriitteja 
ja graniitteja, joilla ei kuitenkaan ole selvää petrologista fraktioitumissuhdetta tai suoraa geoke-
miallista yhteyttä appiniitteihin. Sama koskee edellä mainittuja Lorn-laakion laavoja: basalttisilla 
ja happamilla laavoilla (dasiitit, ryoliitit ja ignimbriitit) ei ole petrogeneettistä yhteyttä (Groome 
& Hall, 1974). Eräillä Skotlannin Ba-Sr-rikkailla graniiteilla saattaa kuitenkin olla petrogeneetti-
nen yhteys appiniittimagmoihin (ks. Fowler & Henney, 1996; Fowler & al., 2001, Fowler & al., 
2008). Keski-Espanjan appiniitti-intruusioiden reunaosissa on appiniittien ja niitä ympäröivien, 
osittain sulien granodioriittien sekoittuessa syntynyt hybridejä tonaliittisia ja granodioriittisia ki-
viä, jotka luokittuvat kalkkialkalisiksi (Scarrow & al., 2009). 

Appiniitti-termi on koostumuksellisesti kuvaava, yksiselitteinen ja ennen kaikkea kaytännölli-
nen. Appiniittisarjan kivet muodostavat selvän ja loogisen geokemiallisen ja petrogeneettisen 
seurannon. Appiniittimagmojen synnyllä ja intruusiolla on myös ollut oma tilaisuutensa ja ”het-
kensä” kuoren kehityksessä. Appiniitti-intruusioiden esiintymäalueilla on myös omat geofysikaa-
liset erityispiirteensä, jotka heijastavat kuoren ja vaipan rajapinnan seismisiä ja tiheysominai-
suuksia. Glossary of Geologyn suosituksesta huolimatta termi on edelleen käytössä ja voi hyvin 
(esim. Bourges & al., 1990; Fortey & al., 1994; Fowler & Henney, 1996; Castro & al., 2003; 
Scarrow & al., 2009). 

3.2 Appiniitit vs. shoshoniitit, adakiitit ja sanukitoidit 

Appiniitit eroavat selvästi alkalisarjan kalirikkaista andesiittilaavoista, kuten shoshoniiteista ja 
adakiiteista paljon matalamman K-pitoisuuden ja korkeamman Na/K-suhteen perusteella. 
Shoshoniiteilla K2O/Na2O paino- % -suhde > 1 (Müller & Groves, 2000; Zolotukhin & Vasilev, 
2002; Conceição & Green, 2004), mutta Peccerillon (1992) mukaan shoshoniiteilla K2O/Na2O 
moolisuhde on ≥ 1. Kuva 26 osoittaa, että Lapin appiniitit eroavat Etelä-Suomen shoshoniittisista 
syväkivistä paljon korkeamman Na/K-suhteen perusteella. Myös Kuolan posttektonisiin graniit-
teihin (Litsa-Araguba, 1.77-1.76 Ga) liittyvät mafiset syväkivet ovat Na-valtaisia (ks. Vetrin & 
al., 2006). Keski-Lapissa appiniittiassosiaation syeniitit ovat luonnollisesti alkalirikkaampia kuin 
mafiset appiniitit, mutta nekin ovat Na-valtaisia (Na2O 4.19 %, K2O 3.91 %; Na2O/K2O ka. 
1.07). Pirtinvaaran kompleksin (Uusijänkkä) syeniitit ovat vieläkin alkalirikkaampia (Na2O 5.29 
%, K2O 5.02 %) mutta silti Na-valtaisia (Na2O/K2O 1.05). Muista syeniiteistä poiketen Kulta-
maan sekajuonen kvartsisyeniitit ovat K-valtaisia (Na2O/K2O 0.90); näissä esiintyy yleisesti juo-



    
  
 
 

      
  

75

nensisäistä kalimetasomatoosia ja siihen liittyvää voimakasta Na-depleetiota, mikä on ilmeisesti 
häirinnyt kiven alkuperäisiä K/Na-suhteita. 

Keski-Lapin appiniittien yhteydessä esiintyvät post-tektoniset graniitit ovat myös Na-rikkaita, 
niissä Na2O/K2O on yleensä > 1. 

Shoshoniitit ovat myös appiniitteja selvästi SiO2-rikkaampia. Appiniittien mafisuutta, ja myös 
K2O-köyhyyttä, kuvaa se, että niissä kali on sitoutunut pääasiassa biotiittiin eikä vapaata kali-
maasälpää juuri esiinny. Biotiitin suuri määrä selittää senkin erikoisen seikan, että vaikka ap-
piniitit ovat useimmiten kvartsipitoisia, kivet ovat SiO2:n suhteen ”just saturated”, ts., niissä on 
joko hiukan normatiivista oliviinia tai normatiivista kvartsia. Mafisissakin shoshoniiteissa taas 
on verraten runsaasti modaalista kalimaasälpää. Lapissa vain Vanttauskosken kompleksissa on 
mafisia (SiO2 50 - 53 %) appiniitteja (appiniittisia montsogabroja), joissa on runsaasti kali-
maasälpää ja K2O >Na2O. 

Lyhytkin kirjallisuustutkimus osoittaa, ettei shoshoniitti-nimelle ei ole vakiintunut selviä koos-
tumuskriteerejä. Niinpä shoshoniiteiksi nimetyissä kivissä on normatiivista ja jopa modaalista 
ortopyrokseenia, joita alkaliandesiiteissa ei tietenkään saisi olla. Jopa shoshoniittisarjan SiO2-
pitoisuusalue on riidanalainen (Jiang & al., 2002). Vastoin määritelmää jotkut shoshoniittisiin 
assosiaatioihin luetut graniitit ovat Na-valtaisia (Na2O>K2O; Bitencourt & Nardi, 2004) eivätkä 
niiden REE(CN)-jakaumat ole samanlaisia kuin muilla shoshoniiteilla (op. cit.). Hivenalkuainei-
den suhteen shoshoniitit eivät muodosta yhtenäistä ryhmää, esim. joissakin tyyppikivissä Ba ja 
Zr ovat matalia ja Nb korkea (ks. esim. Peccerillo & Taylor, 1976; Peccerillo, 1992; Zolotukhin 
& Vasilev, 2002; Pe-Piper & al., 2003), kun taas shoshoniiteissa on yleensä korkeat Ba ja Zr ja 
matala Nb. 

Adakiittilaavojen REE(CN)-käyrät muistuttavat appiniittien käyriä (korkea LREE, ei Eu-
anomaliaa). Usein adakiiteiksi mainitut kivet ovat appiniitteja paljon Ba-köyhempiä (ks. esim. 
Guo & al., 2007), jotkut Mg-rikkaat adakiitit taas muistuttavat geokemiallisesti appiniitteja 
(esim. Zhang & al., 2010). 
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Kuva 26.   Na2O vs. K2O -diagrammi (paino- %) Lapin appiniiteista ja Etelä-Suomen shoshoniiteista (shoshoniittianalyysit: Eklund & al., 1998). Keltaiset sym-
bolit kahdesta Labradorin intruusiosta (Voisey´s Bay, Li & al., 2000 ja Pants Lake, Kerr, 2003). 
Fig. 26.   Na2O vs. K2O diagram (wt-%) for Lapland appinites and shoshonites of Southern Finland (shoshonite analyses from Eklund & al., 1998), yellow sym-
bols from two intrusions of Labrador (Voisey´s Bay, Li & al., 1998, and Pants Lake, Kerr, 2003).
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Appiniiteilla on monia yhteisiä piirteitä myöhäisarkeeisten sanukitoidien kanssa. Kuten appiniitit 
ovat sanukitoiditkin myöhäis- tai posttektonisia. Niissä on korkea Ba, Sr, Zr, LREE, #mg ja ko-
honnut Cr. Sanukitoidien REE(CN)-käyrät muistuttavat appiniittien käyriä: niissä on voimakas 
LREE-rikastuminen ja Eu-anomalia puuttuu tai on korkeintaan lievästi negatiivinen (ks. esim. 
Shirey & Hanson, 1984; Stern & al., 1989; Lobach-Zhuchenko & al, 2000, 2005; Chekulaev & 
al., 2003; Halla, 2005; Kovalenko & al., 2005). Appiniittien tapaan sanukitoidit, useimmiten jopa 
niiden graniittiset jäsenet, ovat Na-valtaisia (Na2O>K2O; ks. esim. Stern & al., 1989; Sutcliffe, 
1989; Stevenson & al., 1999; Lobach-Zhuchenko & al., 2000; Chekulaev & al., 2003; Halla, 
2005; Käpyaho & al., 2006). Yhteinen piirre appiniittien kanssa on myös K2O-pitoisuuksien py-
syminen samalla tasolla hyvin laajalla MgO-alueella (5 - 20 % MgO; ks. Lobach-Zhuchenko & 
al., 2008, Fig. 7g). Yhteistä appiniittimagmojen kanssa on korkea hapetusaste, mitä osoittaa mm. 
baryytin esiintyminen (Panozeron sanukitoidikompleksissa, op.cit.). Sanukitoideihin joskus liit-
tyvät räjähdysbreksiat ja karbonaattien runsaus osoittavat näiden magmojen volatiilirikkautta 
(H2O ja CO2; esim. Lobach-Zhuchenko & al., 2008). Erona appiniitteihin on se, että sanuki-
toidikomplekseissa ovat vallalla happamat ja intermediaariset kivet kun taas emäksisiä (mafisia) 
kiviä on vähän. Syeniittejä ei sanukitoideihin näytä liittyvän, poikkeuksina mahdollisesti Syar-
gozeron ja Hizhjarvin syeniitit Venäjän Karjalassa (ks. Lobach-Zhuchenko & al., 2005). Ti- ja P-
rikkaat sanukitoidit ovat harvinaisia. Eräs oleellinen ero appiniitteihin on, ettei sanukitoidimag-
mojen kehitys johtanut korkeisiin Zr-pitoisuuksiin (ks. esim. Stern & al., 1989; Jayananda & al., 
1995; Moyen & al., 1997; Halla, 2005). Sanukitoideista ei ole määritetty Cl-pitoisuuksia, joten 
vertailua appiniitteihin ei sen suhteen voida tehdä. Rikkipitoisuuttakaan ei yleensä ole määritetty. 
Joskus sanukitoideiksi nimetyissä kivissä esiintyy appiniiteille tyypillisiä magmaattisen amfibo-
lin kiteytymisrakenteita (ks. esim. Sutcliffe, 1989, Fig. 3a). 

3.3 Appiniittimagmojen fysikaalinen luonne 

Kuoren alaosan emosäiliöstä ylös purkautuneet appiniittimagmat olivat CO2-H2O-rikkaita. Kun 
Ptot laski magman noustessa, erottui lopulta kaasufaasi, ja siitä lähtien Ptot:n lasku pyrki viemään 
sulaa kidekenttään. Sen jälkeen sisäisen paineen vaihtelu oli episodista: Kiteytyminen johti sula-
tilavuuden pienenemiseen ja kaasunpaineen kasvuun, tämä taas hidasti kiteytymistä ja laajensi 
OH-mineraalien (amfiboli, biotiitti) kenttää pyrokseenien kustannuksella ja mafisten silikaattien 
kenttää plagioklaasin kustannuksella. Ennen pitkää kaasu karkasi ”osmoottisesti” tai räjähdys-
mäisesti, mistä seurasi kaasunpaineen lasku ja nopea kiteytyminen, joskus jopa siirtyminen ta-
kaisin pyrokseenin kenttään. Kuoren ylätasoilla kaasupurkaukset synnyttivät räjähdysbreksioita 
(esim. Bowes & al., 1963; Bowes & Wright, 1967; Key & al., 1997), jotka tyypillisesti edelsivät 
varsinaisten magmojen purkauksia. Hamidullah ja Bowes (1987) ovat selvitelleet Appinin alu-
eella piipuissa kaasunpaineen vaihteluja vyöhykkeisten amfibolien koostumuksen ja amfibolien 
ja pyrokseenin faasisuhteiden avulla. Usein piipuissa oli Pvap >> Plit, PH2O jopa 4-5 kb. Kaasupur-
kausten voimaa kuvaa, että niiden mukana on noussut isojakin sivukiviksenoliitteja jopa yli 1.5 
km:n matkan (Key & al., 1997). On merkkejä siitä, että korkean paineen kaasupurkaukset ovat 
yltäneet maan pinnalle asti (Pitcher, 1977). 

Magmojen volatiilirikkaudesta (H2O, CO2) ja korkeasta kaasunpaineesta määräytyivät niin kitey-
tymisolot (P-T-alue, PO2), mineralogia kuin intruusiomekanismikin. Koska paineen lasku kaasu-
kylläisen magman noustessa aiheutti kiteytymistä, sulakoostumuksia vastaavat kivet ovat luulta-
vasti harvinaisia. Kun magmat saavuttivat kaasukylläisyyden vasta lopullisilla intruusiotasoilla 
yläkuoressa, ei volatiileilla ollut suurta vaikutusta yleiseen fraktioitumistyyliin. Appiniitteihin 
liittyvissä räjähdysbreksioissa runsaana esiintyvä karbonaatti osoittaa, että fluidifaasi on ollut 
CO2-rikasta. Mafisissa appiniiteissa karbonaatti esiintyy tyypillisesti primaarina interstitiaalisena 
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faasina (interkumulusfaasina), mikä osoittaa jäännössulan kehittyneen silikaatti-karbonaattisulan 
ja karbonatiittisulan suuntaan (ks. myös Adams & al., 2005). 

Korkea kaasunpaine johtuu suurelta osalta magman korkeasta CO2-pitoisuudesta, sillä basaltti-
sissa sulissa CO2 pienentää voimakkaasti myös H2O-liukoisuutta (Kadik & al., 1972). 

Lapista keräämämme laaja geokemiallinen aineisto osoittaa, että appiniittimagmat ovat olleet 
poikkeuksellisen klooririkkaita, ja niiden fluoripitoisuuskin nousee jopa tuhansiin ppm:iin. Nor-
maaleihin toleiitteihin verrattuna appiniitit ovat myös huomattavan rikkirikkaita. Pelkästään rik-
kipitoisuuden perusteella arvioituna appiniittimagmat (sulat) ovat olleet sulfidisulakylläisiä. To-
disteena varhaisen vaiheen sulfidisulasta on pyrrotiitin esiintyminen sulkeumina myöhemmin 
syntyneessä pyriitissä ja itsenäisen ”vapaan” pyrrotiitin esiintyminen pyriitin rinnalla mm. jois-
sakin Suhuvaaran juonen osissa. Magman kiteytymisen alkuvaiheessa systeemin hapetusaste oli 
ilmeisesti niin matala että Fe(-Cu-Ni)-sulfidisula oli stabiili. Kun hapetusaste nousi voimakkaasti 
kiteytymisen aikana, pelkistynyt (sulfidinen) rikki hapettui SO2:ksi, joka pääosaltaan liukeni 
magmaan (ks. Jugo & al., 2005b; Jugo, 2009), osa sitoutui sulfaattisulafaasiin (op.cit.) ja vielä 
osa siirtyi syntyvään kaasufaasiin. Hapetusasteen kasvu kiteytymisen aikana lisäsi silikaattisulan 
S-faasien kyllästysrajaa (sulfidisula, pyrrotiitti ja/tai anhydriitti; ks. Li & Ripley, 2009) ja siten 
matalammissa happipaineissa erottuneen sulfidisulan rikki saattoi liueta takaisin (re-solution) 
silikaattisulaan. Näin ollen appiniiteissa korkeatkaan S-pitoisuudet (3000 - 4000 ppm) eivät vält-
tämättä merkitse, että magmoista olisi erottunut sulfidisulaa tai muuta rikkirikasta faasia (anhyd-
riitti, SO2). Kiteytymisen aikana ja sen jälkeenkin intruusion läpi virtasi kaasuja (gas streaming, 
Bowes & Wright, 1965), joiden vaikutus näkyy epätasapainoisina parageneeseina ja hapetusas-
teen pienimittakaavaisena vaihteluna (esim. lähekkäin esiintyvät ilmenomagnetiitti ja hemoilme-
niitti, pyrrotiittireliktit pyriitissä). Kaasujen paikallisesti kasautuessa magman kiteytymisen lop-
puvaiheessa, esim. loiva-asentoisten pegmatiittijuonien alapuolelle, syntyi ”appiniittisia manteli-
kiviä”, joissa on tyhjiä primaarionteloita ja kideonteloita (kuva 62). Läpivirranneiden kaasujen 
hapetusaste on ollut korkea, mikä näkyy mm. baryytin esiintymisenä kideonteloissa (kuva 61). 

3.4 Appiniittimagmojen intruusiomekanismi 

Appiniitti-intruusiot ovat tyypillisesti piippuja ja pienehköjä, usein alaspäin suppenevan kartion 
muotoisia stokkeja, joiden läpimitta on harvoin yli 200 m. Piippumainen muoto ilmentää in-
truusioiden pyrkimystä minimipinta-alaan, ja se on ominaista muillekin kaasurikkaille magmoil-
le, kuten kimberliiteille ja karbonatiiteille. Kimberliittien tapaan appiniittipiiput esiintyvä parvi-
na, joissa on usein kymmeniä piippuja. Esim. Pohjois-Irlannissa Ardaran appiniittiparvessa on n. 
40 piippua (French, 1966). Etelä-Afrikan Koperbergista tunnetaan n. 3000 km3:n alueelta n. 
1700 piippua (Clifford & al., 2004). Myös pitkänomaisia piippuja, juonia ja sillejä esiintyy. La-
pissa appiniitteja esiintyy yhdessä kvartsisyeniittien kanssa pitkissä sekajuonissa (Kieringin juo-
nisysteemi, Ruopaspalon, Lampsijärven ja Tapionkylän Kultamaan juonet). Näiden lisäksi löy-
tyy magneettiselta matalalentokartalta lukuisia, vanhempia rakenteita leikkaavia juonia, jotka 
voisivat olla appiniittisia. Näistä toistaiseksi varmistamattomista tapauksista merkittävin on luo-
de-kaakkosuuntainen, 21 km:n pituinen Kursun juoni. Tämä tasaisesti magnetoitunut, har-
maasävykartalla selvästi erottuva juoni on seurattavissa Sallan Kursusta kaakkoon läpi Suomun 
kompleksin rakenteiden. Juoni sijoittuu laaja-alaisen (40 x 60 km) positiivisen painovoima-
anomalian koilliskyljelle.  

Kuoren ylätasoilla, esim. Skotlannissa ja Irlannissa, appiniittipiippuihin liittyy yleisesti räjähdys-
breksioita. Näitä ei ole tavattu Lapista, jossa intruusiot edustavat syvempää kuoren leikkausta, 
mutta sen sijaan täällä on enemmän suuria stokkimaisia intruusioita (Tainio, Lehmikari, Iso Paa-
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volampi, Pielpajärvi, Äijävaara). Kun ylemmillä kuoren tasoilla (esim. Appin) appiniitteja leik-
kaavat graniitit ovat harvinaisia, niin syvempää leikkausta edustavat suuret intruusiot ovat usein 
kehärakenteisia ”sipulimaisia” graniitti-appiniittikomplekseja (Vanttauskoski, Kaarakkala, Ruot-
sin Norrbottenin Naakajärvi ja Lumivaara, Australian Toby). Näillä kuoren syvyystasoilla ovat 
yleisiä sivukivistä intruusioihin tunkeutuneet graniitit ja pegmatiittigraniitit (Iso Paavolampi, 
Tainio, Lehmikari, Aalisjärvi, Särkikangas, Suhuvaara, Kaarakkala, Australian Toby). Graniitti-
juonet ovat useimmiten loiva-asentoisia tai likimain vaakasuoria. Varhaisimmat, mutkittelevat 
graniittijuonet ovat ilmeisesti tunkeutuneet vielä osittain sulaan appiniittiin. Kehärakenteisten 
graniitti-appiniittikompleksien (Vanttauskoski, Norrbottenin Naakajärvi ja Lumivaara) ympärillä 
graniitit ja syeniitit (Pirtinvaara) ovat hiukan appiniitteja vanhempia. Volatiilirikkaiden (H2O, 
CO2 ym.) appiniittimagmojen tiheys on paljon pienempi kuin kuivien basalttien (Sisson & al., 
1996; Scarrow & al., 2009). Appiniittimagmat tunkeutuivat granitoideihin, jotka olivat osaksi 
sulia (ks. esim. Pitcher, 1997) ja levisivät näihin lakkoliittimaisina kerrosjuonina luonnollisille 
”kelluntatasoilleen” (level of neutral buoyancy). Keski-Lapissa tällaista intruusiojärjestystä va-
laisee ehkä parhaiten Pirtinvaaran syeniitti-graniittikompleksin ja siinä olevien appiniittien suh-
teet. Kompleksin sisälle sijoittuu Lehmikarin appiniitti-intruusio ja sen eteläosassa juonimaiset 
appiniitit leikkaavat syeniittejä (ks. luku Pirtinvaaran kompleksista), joten leikkaussuhteiden 
mukaan syeniitit ovat appiniitteja vanhempia. Toisaalta sekajuonissa on ollut samanaikaisesti 
sekä syeniittisiä että appiniittisia magmoja, joten ikäero ei ole suuri; Pirtinvaaran kompleksin U-
Pb-ikäysten mukaan syeniiteillä ja appiniiteilla ei olekaan mitattavaa ikäeroa. 

Nuorimmat graniitit ovat keski- ja tasarakeisia tai pegmatiittisia, ja ne leikkaavat juonina ap-
piniitteja. Kyseessä olisi siten ”Sederholm-efekti”, jota kuvataan myös termillä ”back-veining”. 
Massamaiset graniitit ympäröivät usein appiniitti-intruusioita (esim. Tainio, Iso Paavolampi, 
Vaittaus). Petrogeneettisessa mielessä graniitit ovat kuitenkin ”asiaankuulumattomia”: ne eivät 
ole appiniittimagmojen magmaattisia ”derivatiiveja” vaan edustavat ympäröivissä kuumissa si-
vukivissä metamorfoosin jäljiltä viipynyttä, itsenäisesti liikkunutta ja vaihtelevasti segregoitunut-
ta anatektista sulaa. Graniittisula ei ole ollut kemiallisesti tasapainossa appiniittisulien kanssa. 
Aalisjärvellä esiintyy skapoliittipitoisen pegmatiitin appiniittisissa sivukivissä metasomaattista 
skapoliittiutumista. Lehmikarin tunnettu apatiittiesiintymä on appiniittiin tunkeutunut skapoliitti-
sarvivälke-apatiittipegmatiitti (ks. Ohlson, 1949). Rantapaljastumassa Lehmikarin itärannalla 
näkyy myös kapeita happamia luiroja (op. cit.), jotka ovat ilmeisesti tunkeutuneet plastiseen 
kuumaan (”elävään”) appiniittiin. Usein graniittijuonet ovat kokonaan tai ainakin reunaosistaan 
selektiivisen diffuusion vaikutuksesta ”trondhjemiittiutuneet”: graniiteista kali on diffundoitunut 
emäksiseen sivukiveen/magmaan, natrium on taas diffundoitunut graniittiseen kiveen. Tällaista 
trondhjemiittiutumista on analyysein ja hieistä tutkittu ja todettu mm. Iso Paavolammen ja Taini-
on intruusioista. Kesällä 2008 lävistettiin Tainion lisäkairauksissa 3.7 m:n paksuinen trondhje-
miittipegmatiitti, joka sisältää allaniittia, metamiktisesti hajonnutta mineraalia (Th, REE?), suu-
ria skeletaalisia zirkonikiteitä (pituus ≤ 4.5 mm) ja apatiittikiteitä (≤ 2.5 mm). Kontaktisuhteista 
päätellen kyseessä on selektiivisen diffuusion modifioima (korkea Na2O ja Na2O/K2O) saalinen 
sulapesäke (”melt balloon”). 

Joissakin intruusioissa (Vaittaus, Aalisjärvi) on appiniittimagman mukana tullut syvältä kuoresta 
siihen osittain sekoittunutta (mingling) pyrokseenigraniittista tai trondhjemiittista ainesta, joka ei 
leikkaa juonina isäntäkiveään. 

Intruusiot ovat monifaasisia, esim. Tainion ja Iso Paavolammen intruusiot koostuvat kahdesta 
magmapulssista. Nämä pulssit näyttävät kuitenkin tulleen peräjälkeen lyhyellä aikavälillä. Var-
sinkin syvillä kuoren tasoilla (Koperberg) kivilajien vaihettumiset ovat yleisiä. Intruusiojärjestys 
on ollut sikäli erikoinen, että ensin on tunkeutunut fraktioitumissarjan kehittyneempiä (Mg-
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köyhiä, Fe-Ti-P-Zr-rikkaita) magmoja, niiden jälkeen ”primitiivisempiä”, Mg-Cr-Ni-rikkaampia 
magmoja. Varhaisen intruusiofaasin kivet ovat usein pienirakeisia mikroappiniitteja, ja ne muis-
tuttavat chill-reunuksen kiviä. Tainiossa ja Suhuvaarassa mikroappiniitit ovat säilyneet lähes eh-
jänä intruusion reunuksessa, mutta Iso Paavolammella varhaisen vaiheen Fe-Ti-P-rikkaat (”evol-
ved” = ”kehittyneet”) mikroappiniitit esiintyvät myöhemmissä primitiivisemmissä kivissä murs-
kaleina (autoliitteina). Joskus ”kehittyneet” ja primitiiviset jäsenet esiintyvät lähekkäin erillisinä 
intruusioina (”evolved” Javarus ja ”primitiivinen” Särkikangas). 

Appiniittimainen käänteinen intruusiojärjestys on Labradorin Pant´s Lake -intruusiossa, jossa 
jäähtymisreunukset ovat ”kehittyneempiä”, sisäosa primitiivisempi (ks. Kerr, 2003). 

Appiniittipiippuihin liittyy joskus syeniittisiä faaseja (esim. Bowes & Wright, 1965), mutta 
yleensä syeniitit muodostavat itsenäisiä intruusioita tai juonia (ks. esim. Bowes & al., 1963; Bo-
wes & McArthur, 1976; Conradie & Schoch, 1986). Keski-Lapissa merkittävimmät appiniitias-
sosiaation syeniitti-intruusiot ovat Pirtinvaaran kompleksiin kuuluva Uusijänkkän (Uusijängän) 
syeniitti ja Kolarin Sammalvaaran kvartsisyeniitti. Pellon järviseudulla yleiset syeniittilohkareet 
(Mutanen, 1991) osoittavat, että alueella on paljon paljastumattomia tai muuten löytymättömiä 
syeniittejä. Inarissa on itäisen Saariselän alueella granuliitteja leikkaavia syeniittiporfyyrijuonia. 
Hackmanin (1923) kuvaamat syeniittiporfyyrijuonet Hirvaspäiden ja Vongoivan alueella ovat N-
S-suuntaisia ja 2 - 6 m paksuja. Raja-Joosepissa on useita N-S – NNW-SSW-suuntaisia juonia, 
joista kolmen pisimmän magneettisella matalalentokartalla erottuvan juonen pituudet ovat 8-22 
km. Vongoivan syeniittiporfyyrin koostumus (ks. Hackman, 1923) on hyvin samanlainen kuin 
Raja-Joosepin juonessa. Lännempänä Laanilan Hangasojan porfyyrijuoni on selvästi graniittinen 
(ks. Hackman, 1923), ja se liittyy ilmeisesti pintaan puhkeamattomaan Nattas-ryhmän graniittiin. 

Geokemiallinen tarkastelu osoittaa, että syeniitit muodostavat appiniittisarjan ”luonnollisen” pää-
tejäsenen. Mafisten appiniittien ja syeniittien välimuodot ovat kuitenkin aika harvinaisia. Seka-
juonissa (Kierinki, Ruopaspalo, Lampsijärvi, Kultamaa) emäksiset appiniitit ja kvartsisyeniitit 
esiintyvät selvärajaisina, sekoittumattomina osina, eikä appiniiteilla ole syeniittejä vasten chill-
kontakteja. Appiniittisarjaa voidaankin pitää bimodaalisena seurueena, jossa mafiset-ultramafiset 
appiniitit ja toisaalta syeniitit esiintyvät erillisinä intrusiivifaaseina tai intruusioina. Mafisten ap-
piniittien ja syeniittien itsenäinen käyttäytyminen saattaa johtua paitsi ikäerosta myös näiden 
magmojen suurista viskositeetti- ja tiheyseroista. 

3.5 Appiniitit meillä ja maailmalla 

Tekemäni kirjallisuustutkimuksen perusteella näyttää, että monet biotiittidioriiteiksi, biotiittiga-
broiksi, montsodioriiteiksi tai montsogabroiksi nimetyt kivet kuuluvat appiniittisarjaan. Vertailua 
vaikeuttaa se, että Cl-pitoisuuksia on harvoin analysoitu, vaikka kloorin XRF-määritys appinii-
teille tyypillisillä, n. 600 – 2000 ppm:n pitoisuuksilla on luotettava. Myös appiniittien määritte-
lyä ja vertailua helpottavia hivenalkuaineita (Ba, Sr, REE, Y, Zr, Nb) ei yleensä ole analysoitu. 
Yllättävän usein myös appiniiteille oleellinen P2O5-pitoisuus on jäänyt määrittämättä. Yleinen 
puute on, ettei appiniiteista (Koperbergin kiviä lukuun ottamatta) ole tehty alkeellistakaan mal-
mimineralogista tutkimusta, ja kuitenkin niillä on tyypillinen, korkeaa happipainetta ilmentävä 
oksidi-sulfidiparageneesi. 

Lapista appiniitti-intruusioita on löytynyt varsinkin Keski-Lapin granitoidikompleksin alueelta, 
eniten sen keski- ja länsiosista. Kuolassa näiden Nattas-graniittien ikäisiin posttektonisiin Litsa-
Araguba -ryhmän graniitteihin (1.8-1.77 Ga) liittyy varhaisten intruusiovaiheiden ”dioriittisia” 
[selvästi appiniittisia] kiviä, ja myös granosyeniittejä ja montsoniitteja (ks. Vetrin & al., 2006). 
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Suomen Lapissa lähimpänä Nattas-ryhmän graniitteja on Äkäsjärven appiniitti-intruusio Tepas-
ton graniitin lähellä. 

Inarista tunnetaan jo useita 1.905 Ga:n ikäisiä appiniitti-intruusioita (mm. Pielpajärvi ja Suhu-
vaara), jotka ovat granuliittideformaatioon suhteen kiistattomasti posttektonisia. Pielpajärven ja 
Suhuvaaran kanssa identtisiä ovat suuren Palloaivin intruusion appiniitit, joista ei vielä ole ikäys-
tä. Inarin Loton oliviinidiabaasi vastaa taas iältään Keski-Lapin granitoidialueen appiniitteja. 
Todennäköisesti Saariselän alueen syeniittiporfyyrijuonet (mm. Vongoiva ja Raja-Jooseppi) kuu-
luvat samaan 1.8 Ga:n ikäryhmään. 

Eteläisemmän Suomen alueelta olen appiniiteiksi tunnistanut seuraavia esiintymiä: Vieremän 
Kaarakkalan intruusio, Iisalmen alueen Palomäen ja Kauppilanmäen intrusiivikivet ja Hongikon 
juonikompleksi (ks. Paavola, 1990, 1991, 2001, 2003), Raippaluodon Tistronskärin intruusio (ks. 
Lehtonen & al., 2005) ja Kristiinankaupungin Svisskäret-intruusio (”rengasgabro”; op. cit.). Tist-
ronskär on Suomen suurimpia appiniitti-intruusioita; pinta-alaltaan tätä suurempia ovat ilmeisesti 
Vanttauskosken appiniitti-syeniitti-graniittikompleksi ja Jukka Väänäsen v. 2007 löytämä Pellon 
appiniittikompleksi. 

Lähialueilta ja kauempaa olen tunnistanut appiniittisarjaan kuuluviksi seuraavia tapauksia: Ruot-
sin Norrbotten (Naakajärvi, Lumivaara ym., ks. Padget, 1997; Bergman & al., 2001); Pohjois-
Italia (Boriani & al., 1990), Marble Hall Bushveldin alueella (ks. De Waal & Armstrong, 2000; 
De Waal & al., 2002; Graham & al., 2004); monet intruusiot (mm. Toby) Länsi-Australian East 
Kimberleyn alueella (ks. Hoatson, 2000; Page & Hoatson, 2000; Shaw & al., 2000; Sun & Hoat-
son, 2000); Namibian Kaoko Beltin eräät kvartsidioriitit (ks. Jung & al., 2009, p. 240, 243-247). 
MacTavish (1999) rinnastaa Ontarion Quetico-ryhmän ultramafiset intruusiot appiniitteihin. 

Etelä-Afrikan Koperbergin (Okiep, myös: O´okiep) kuparimalmien isäntäkivet kuuluvat selvästi 
appiniittisarjaan (ks. Latsky, 1942; Cornelissen, 1958; Benedict & al., 1964; Van Zyl, 1967; 
Stumpfl & al., 1976; De Beer & Meyer, 1983; McIver & al., 1983; Conradie & Schoch, 1986a, 
b, 1988;Green & Durrheim, 1990; Boer & al., 1993, 1994; Cawthorn & Meyer, 1993; Kisters & 
al., 1994; Clifford & al., 1995; Brandriss & Cawthorn, 1996; Gibson & Kisters, 1996; Gibson & 
al., 1996; Kisters & al., 1996; Van Zwieten & al., 1996; Watkeys, 1996; Raith & Harley, 1998; 
Clifford & al., 2004; Duchesne & al., 2007). Koperbergin sarjassa ovat vallitsevia anortosiitit ja 
dioriitit, lisäksi siihen kuuluu syeniittejä, kvartsidioriitteja, noriitteja, hypersteniittejä ja glimme-
riittejä. Kuten Lapin appiniitti-intruusioissa on Koperbergissakin intruusiojärjestys ”antidroomi-
nen”: varhaisimpia ovat anortosiitit, sitten seuraavat emäksiset kivet (leukodioriitti, hypersteeni-
dioriitti, noriitti), ja kaikkein nuorimpia ovat hypersteniitit. Brasilian Caraiban kuparimalmeja 
sisältävä hypersteniitti-noriittikompleksi (ks. Oliveira & Tarney, 1995) muistuttaa Koperbergin 
appiniittisarjan kiviä. 

Myöhemmin appiniittien geokemiaa tarkastelevassa osassa joihinkin diagrammeihin on merkitty 
Voisey´s Bayn nikkelimalmi-intruusion ja samalla alueella olevan, heikommin malmiutuneen 
Pant´s Lake -intruusion koostumuspisteitä. Näillä intruusioilla on monia appiniittimaisia piirteitä, 
mm. korkeat Zr- ja K2O-pitoisuudet ja plagioklaasin verraten korkea Na-pitoisuus. 

3.6 Lapin appiniittitutkimusten vaiheet 

Geokemiallisen Pohjoiskalottiprojektin moreeni- ja purosedimenttinäytteenotossa 1980 - 1984 
tuli esiin Rovaniemen ja Pellon välisellä alueella laaja, itäkaakkosuuntainen voimakas alku-
aineanomalia, jossa kohonneina pitoisuuksina olivat erityisesti P, Zr, ja REE. Kesällä 1987 geo-
logi Sakari Koivula etsi anomalian lähtöaluetta. Eräissä kallionäytteissä oli graniiteissa tummia 
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sulkeumia, jotka myöhemmässä tarkastelussa (v. 2001 jälkeen ja Jukka Väänäsen kartoituksessa 
2007) osoittautuivat appiniiteiksi. Vuoden 1987 syksyllä löysin Pellon Palo-Karhurovasta sye-
niittilohkareen. Lohkaretutkimuksia jatkoi Leo Siirtola, joka löysi Pellon järviseudulta lukuisia 
syeniittisiä ja syeno-dioriittisia (montsodioriittisia) lohkareita laajalta alueelta. Syeniiteissä oli 
korkea P2O5 (0.43 - 0.49 %), REE (ΣREE 405 - 500 ppm, Ce 201 - 248 ppm) ja Zr (485 - 639 
ppm). Päättelin silloin, että geokemiallinen anomalia aiheutuu laaja-alaisista mutta paljastumat-
tomista syeniiteistä (Mutanen, 1991). Anomalia sai paremman selityksen, kun Jukka Väänänen 
löysi alkukesästä 2007 useita appiniittipaljastumia Pellon kirkonkylän itäpuolelta. Paljastumat 
kuuluvat appiniittialueeseen, joka kaikesta päätellen on Suomen suurin. Alue on matalalento-
magneettisella kartalla länteen päin kovera kaarimainen kuvio, jonka pituus pohjois-
eteläsuunnassa on 32 km ja leveys 5 km. Kuvio sijoittuu edellä mainitun geokemiallisen anoma-
lian länsikärkeen, ja se on todennäköisesti geokemiallisen anomalian lähtöalue.  

Jukka Väänänen kairautti v. 1990 POKA-reiän Tainion rengasmaisen magneettisen anomalian 
reunaosaan ja v. 1992 useita POKA-reikiä Kolarin Jauhokankaan magneettisella anomalia-
alueella. Asioiden selvittyä vuoden 2001 jälkeen nämä kaikki Tainion ja useimmat Jauhokan-
kaan reikien kivet osoittautuivat appiniittisarjan kiviksi. Vuonna 2000 Jukka Väänänen kairautti 
lisää reikiä Tainion intruusion voimakkaasti magneettisen reunaosaan, mutta intruusion sisäosis-
sa ei POKA-koneella päästy paksujen maapeitteiden läpi. Näihin aikoihin, elo-syyskuussa 2001 
kairautin viisi reikää Iso Paavolammen magneettiseen anomaliaan, ja samoihin aikoihin Jukka 
Väänänen kairautti urakointikairauksena n. 151 m syvän reiän Tainion intruusion keskiosaan. 
Analyysitulosten valmistuttua vertailimme havaintojamme ja totesimme, että Tainion ja Iso Paa-
volammen intruusioissa on samanlaisia geokemiallisia erikoispiirteitä ja muitakin yhtäläisyyksiä, 
mm. molempien kohteiden rei´issä oli magman kiteytymisen loppuvaiheessa syntyneitä onteloi-
ta, joissa oli kauniita kalsiitti-, baryytti- ja kabasiittikiteitä. Alkoi hahmottua ajatus, että nämä 
ovat appiniittisarjan kiviä. Jatkotutkimuksissa tämä käsitys vahvistui, ja monet Jukka Väänäsen 
kartoituksissa ja kairauksissa löytämät kohteet osoittautuivat appiniiteiksi. Näitä ovat mm. Jääs-
kö, Lehmikari, Aalisjärvi, Pieruvuoma, Ruopaspalo, Peuravaara, Taka-Riikovaara, Vasikkapalo, 
Äijävaara, Liikavaara ja Kieringin juonisysteemi. Merkittävä lisä oli Uusijänkkä-syeniitti, joka 
kuuluu myöhemmin nimettyyn Pirtinvaaran syeniitti-graniittikompleksiin. Tämän kompleksin 
pohjoisosassa on Lehmikarin mafinen appiniitti-intruusio ja eteläosassa useita juonimaisia ap-
piniitteja. 

Malmitutkimuksissa tehtiin geologisia maastotutkimuksia ja geofysikaalisia mittauksia appinii-
teiksi todetuissa ja sellaisiksi epäillyissä kohteissa (Tainio, Aalisjärvi, Lampsijärvi, Tapionkylän 
Kultamaa, Vaittaus, Lehmikari, Viiksjärvi). Useissa kohteissa tehtiin kairauksia (Vaittaus, Ta-
pionkylän Kultamaa, Aalisjärvi, Tainion lisäkairaukset). Myös Eero Hanskin 2003 kairauttamat 
Kemijärven Javaruksen ja Särkikankaan intruusiot osoittautuivat appiniiteiksi. Kaikki appiniit-
teihin liittyvät malmiviitteet Keski-Lapissa löytyivät Jukka Väänäsen kartoituskairauksissa (Aa-
lisjärven Ni-Cu-PGE-Au-Pb-Zn-Mo, Tainion Ni-Cu-PGE-Au). 

Kesällä 2004 löysin Luttojoen alueelta (myöhemmin kuvattava kohde Lotto) granulitteja N-S-
suunnassa leikkaavan, 18 km pitkän oliviinidiabaasijuonisysteemin, jonka kivien koostumus vi-
vahtaa appiniittimagmoihin (mm. korkea Cl-pitoisuus). Saman vuoden syksyllä paikansimme 
Pauli Vuojärven kanssa Raja-Joosepissa suoraviivaisen magneettisen anomalian kohdalta sye-
niittiporfyyrijuonen, joka sekin leikkaa granuliitteja. Inarin Pielpajärven pyöreän magneettisen 
lentoanomalian alueella olin jo kesällä 1973 tehnyt maastotutkimuksia. Elokuussa 2005 tehtyjen 
maastotutkimusten tulokset osoittivat, että Pielpajärven intruusio ja sen pohjoispuolella oleva, 
4.5 km pitkä NE-suuntainen Suhuvaaran intruusio ovat appiniitteja. Vielä kesällä 2007 löysin 
appiniitteja Rovaniemen Vanttauskosken kehärakenteisesta intruusiosta, ja Jukka Väänänen löysi 
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suuren Pellon appiniittikompleksin. Keväällä 2008 revidoin POKA-reiät jotka Matti Kontion oli 
v. 1997 kairauttanut Inarin Palloaivin suureen soikeaan magneettiseen anomaliaan. Hietutkimus 
ja kemialliset analyysit osoittivat, että anomalian kivet ovat apatiitti- ja zirkonirikkaita appiniitte-
ja. Kivet ovat mineralogialtaan (pyrokseeni-biotiittiappiniitteja) hyvin samanlaisia kuin Inarin 
Pielpajärven ja Suhuvaaran appiniitit. Palloaivi, kooltaan n. 5 x 15 km, on Suomen suurimpia 
appiniitti-intruusioita. 

Muonion Akäsjärven suuri intruusio (Tero Niirasen tieto, ja keskustelut joulukuussa 2008) on 
litogeokemiaohjelman näytteen analyysin mukaan tyypillinen appiniitti. Perustellusti voidaan 
olettaa, että Akäsjärven ja 1.8 Ga-ikäisen Tepaston graniitin välissä oleva Kulkujärven magneet-
tinen anomalia ja Majavaojan kehämäinen anomaliakuvio aiheutuvat appiniiteista. Majavaoja 
näyttäisi olevan samanlainen ”sipulimainen” graniitti-appiniittikompleksi kuin Vanttauskoski, 
Vieremän Kaarakkala, Norrbottenin Lumivaara ja Naakajärvi ja Australian Toby-intruusio. 

Kesällä 2009 löysin Oripäästä lohkareena fluoriittipitoista appiniittia ja samalta alueelta lukuisia 
lohkareita kvartsijuonibreksiaa. Tätä aihetta käsittelen lyhyesti raportin lopussa. 

Mielenkiintoinen lisä appiniittivalikoimaan on Ranuan Tervonkankaan juonikompleksissa esiin-
tyvä kentalleniitti, joka on identtinen Skotlannin Kentallen-kylän tyyppikiven kanssa. Tervon-
kankaan kiveä nimitin aluksi augiitti-oliviini-biotiittiporfyyriksi (ks. edellä). 

Tarkemmissa tutkimuksissa ilmeni, etteivät kaikki kohteet, joita aluksi epäilin appiniiteiksi, ol-
leetkaan appiniitteja; näitä ovat mm. Rovaniemen Ylinampa ja Enontekiön Kaivosjärvi. 

Helmikuussa 2004 pidin esitelmän appiniiteista AGC:n konventissa Hobartissa, Tasmaniassa 
(Mutanen & Väänänen, 2004). Syyskuussa 2004 retkeilin Jorma Paavolan opastamana Vieremän 
Kaarakkalan appiniitti-intruusiolla. Kesällä 2005 kävin Jukka Väänäsen kanssa tutustumassa 
Skotlannin klassisiin appiniittiesiintymiin. 

Timo Luoma teki pro gradu -opinnäytteen Tainion appiniitti-intruusiosta (Luoma, 2007). 

Kuvassa 27 on Keski-Lapin matalalentomagneettinen harmaasävykartta, johon on merkitty appi-
niitti-intruusiot ja muut tämän alueen tutkimuskohteet. Kuvassa 28a on Pohjoisen Fennoskandian 
painovoiman Bouguer-anomaliakartta. Keski-Lapin granitoidikompleksin osa-alueen Bouguer-
karttaan (kuva 28b) on merkitty granitoidikompleksin alueella olevat appiniittiassosiaation in-
truusiot (appiniitit ja syeniitit). 
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Kuva 27.   Keski-Lapin appiniitti-intruusiot ja muut tutkimuskohteet. Pohjana aeromagneettisen matalalennon harmaasävykartta. 
Fig. 27.   Appinite intrusions and other exploration targets of Central Lapland on grey-tone low altitude aeromagnetic map. 
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Kuva 28a.     Pohjoisen Fennoskandian painovoimakartta (Bouguer-anomalia). Merkittävimmät paino-
voima-anomaliat ovat Taka-Lapin anomalia (sisältää granuliittikompleksin, Utsjoen alueen granitoidit ja 
näiden jatkeet itään Venäjälle ja Itä-Ruijaan), Petsamon anomalia, Kittilän vihreäkivikompleksin anoma-
lia, pohjois-Norrbottenin – kaakkois-Käsivarren anomalia ja Keski-Lapin granitoidikompleksin anoma-
lia. Nuolet osoittavat merkittävimpiä posttektonisia (postorogeenisia) graniittikomplekseja.  
Fig. 28a.   Bouguer anomaly gravity map of northern Fennoscandia. The most significant gravity anoma-
lies are Far Northern Lapland anomaly (contains the granulite complex, granitoids of the Utsjoki area 
and their extensions to Russia in the east and to Eastern Finmark in the north), Pechenga (Petsamo) 
anomaly, anomaly of the Kittilä Greenstone Complex, northern Norrbotten – Finnish southeastern Arm 
anomaly and the anomaly of the Central Lapland Granitoid Complex. Arrows point to most significant 
post-tectonic (postorogenic) granite complexes. 
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Kuva 28b.   Keski-Lapin ja pohjoisen Norrbottenin Bouguer-anomaliakartta, johon on mustilla umpisym-
boleilla merkitty Suomen puolella olevat appiniittiassosiaation intruusiot (appiniitit ja syeniitit). Appiniit-
ti-syeniittisekajuonet: Ki = Kierinki, Ku = Kultamaa, La = Lampsijärvi. Va = Vanttauskoski; Pellon ap-
piniittikompleksi (Pe) harmaalla. 
Fig 28b.   Bouguer anomaly map of Finnish Central Lapland and northern Norrbotten, where intrusions 
of the appinite association marked with black symbols.  Appinite-syenite mixed dykes: Ki = Kierinki, Ku 
= Kultamaa, La = Lampsijärvi. Va = Vanttauskoski; Pello appinite complex (Pe) in grey. 

 

3.7 Appiniittien tektoninen asema 

Lapin appiniitti-intruusioissa kivet ovat massamaisia, eikä niissä näy makroskooppisia tai mikro-
skooppisia merkkejä myöhemmistä läpikotaisliikunnoista. Intruusiot leikkaavat jyrkästi vanhem-
pia rakenteita. Tästä ovat hyviä esimerkkejä Tainion intruusio ja Ruopaspalon kaarimainen juoni, 
Kieringin itä-länsisuuntainen, n. 60 km pitkä juonisysteemi, Lampsijärven ja Kultamaan pitkät 
juonisysteemit ja Suhuvaaran 4.5 km pitkä appiniittijuoni. Missään intruusiossa ei magneettisilla 
kartoilla näy merkkejä myöhemmästä tektonisesta deformaatiosta. Tainion ja Iso Paavolammen 



    
  
 
 

       
  

87

intruusioissa on deformoitumattomia primaarionteloita, jotka ovat tyhjiä (sisältäneet vain ”läm-
mintä ilmaa”) tai alkuperältään deuterisia kideonteloita, joihin on kiteytynyt mm. kalsiitti, ba-
ryytti, kabasiitti, sepioliitti ja savimineraaleja. 

Appiniittien intruusiotaso vastaa Keski-Lapissa kuoren keskisyvyyksiä, mutta Inarissa on 1.8 
Ga:n ikäryhmän todettuja (tai sen ikäisiksi oletettuja) kiviä, jotka edustavat selvästi ylempää 
leikkausta. Näitä ovat granuliitteja terävästi leikkaavat syeniittiporfyyrijuonet (esim. Raja-
Jooseppi, Vongoiva) ja oliviini-plagioklaasihajarakeiset diabaasit (Lotto). Näiden sivukivet ovat 
olleet suhteellisen kylmiä, sillä syeniittisillä ja emäksisillä juonilla on pienirakeisia sisäkontakti-
reunuksia. Myös Inarin Suhuvaaran 1.905 Ga:n appiniittijuoni leikkaa kohtisuoraan granuliittien 
kulkua, ja sillä on pienirakeinen reunamuunnos, mutta sivukivet ovat intruusion tullessa olleet 
kuitenkin vielä melko kuumia. Appiniittiin tunkeutuneet graniittipegmatiitit osoittavat, että gra-
nuliittisissa sivukivissä oli intruusiohetkellä vielä graniittista huokossulaa. 

Yleensä maailmalla appiniitit ovat myöhäistektonisia tai posttektonisia, 60 - 160 Ma orogenian 
huippuvaihetta nuorempia. Niillä ei ole näytä olevan mitään yhteyttä subduktioprosesseihin (ks. 
Pitcher, 1997). Suomessa post-1.9 Ga mafisista appiniiteista saadut zirkonin U-Pb-iät ovat 1.84 – 
1.79 Ga. Mafista vaihetta edeltänyt graniittien intruusio alkoi jo myöhäistektonisessa vaiheessa 
(ks. Ahtonen & al., 2007). Leikkaussuhteiden perusteella Pirtinvaaran kompleksin syeniitit ovat 
emäksisiä appiniitteja (mm. Lehmikari) jonkin verran vanhempia. Itäpuolella oleva ns. Molko-
könkään graniitti on selvästi vanhempi (zirkonin U-Pb-ikä (1.855±0.013 Ga; Ahtonen & al., 
2007). Keski-Lapin appiniitti-intruusiot ovat tunkeutuneet erilaisiin ja eri-ikäisiin sivukiviin. In-
truusioiden lähialueiden kivet ja välittömät sivukivet ovat useimmiten biotiittigraniitteja, porfyy-
risiä graniitteja ja granodioriitteja. Näistä porfyyriset graniitit (esim. Aalisjärvellä ja Tainiossa) 
ovat appiniitteja vanhempia. Lännessä Jauhokankaan alueen appiniittien ympäristössä on para-
gneissejä, samoin Ounasjokivarren Äijävaaran appiniittikompleksin sivukivet ovat paragneissejä. 
Kaakossa Vanttauskosken kompleksin sivukivet ovat myös paragneissejä, lähinnä kvartsiitteja ja 
metapeliittejä. Vanttauskosken kompleksin keskellä on graniitissa komeasti esillä suuri, terävära-
jainen murskale kerroksellisia kiillepitoisia kvartsiitteja. Inarissa Saariselän alueen juonikivet (n. 
1.8 Ga, oliviinidiabaasit, syeniittiporfyyrit) ja Inarin vanhemman ryhmän (1.905 Ga) appiniitit 
leikkaavat granuliittisia paragneissejä. 

Pitcher (1997) katsoo, että appiniittien esiintymiselle avaintekijä on paksu (paksuuntunut?) man-
tereellinen kuori. 

Appiniitti-intruusiot ovat ympäristöönsä nähden diskordantteja. Niiden sisällä, varsinkin lähellä 
kontakteja ja kivityyppien rajoilla, esiintyy usein mineraalien suuntausta. Yksityiskohtaisilla tut-
kimuksilla on voitu osoittaa, että appiniittien foliaatio liittyy magman virtaukseen ja protoklaa-
siin, että se tapahtui ennen magman lopullista kiteytymistä ja ettei myöhempää kiinteän tilan (so-
lid state) deformaatiota tapahtunut (Conradie & Schoch, 1986; Phillips & May, 1996; Key & al., 
1997; Castro & al., 2003; Bitencourt & Nardi, 2004). Tähän viittaa sekin, että appiniitti-
intruusioissa ”liuskeisuus” on kontaktin suuntaista (ks. Peacock & al., 1992). Toisaalta nouseva 
magmamassa voi aiheuttaa ulkokontaktikivien suuntauksen mukautumista intruusion kontaktien 
suuntaiseksi, varsinkin tilanteissa, joissa sivukivet intruusion tunkeutumisen aikaan olivat osit-
tain sulia tai magmasta lähteneiden fluidien vaikutuksesta muuttuneet plastisiksi. Tällaiset in-
truusiotektoniset suuntautumiset ovat yleisiä graniitti-intruusioissa (”synplutonic deformation”, 
Pitcher, 1997) ja alkalikivi-intruusioiden feniittiaureoleissa. 

Appiniittiesiintymien alueella on poikkeuksetta laaja positiivinen painovoima-anomalia. Se ei 
mitenkään voi aiheutua kuoren yläosan kivistä vaan heijastaa kuoren alaosassa sijaitsevien ko-
honneen tiheyden kiviä. Seuraavassa on tästä muutamia esimerkkejä. 
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Keski-Lapin graniittialueella on appiniittiparven kohdalla laaja positiivinen Bouguer-anomalia 
(maksimi n. 20 - 25 mGal), jolle luontevin selitys on kuoren alaosaan tunkeutuneesta (underpla-
ted) emäksisestä magmasäiliöstä kiteytynyt intruusio tai intruusiokompleksi (Mutanen & Väänä-
nen, 2004). Painovoima-anomaliaan yhtyy syvältä lähtevä magneettinen anomalia. Anomalian 
aiheuttava korkeatiheyksinen massa on ainakin 20 km syvällä (Patison & al., 2006 ja siinä olevat 
viitteet). Tämän itäpuolella, Kemijärven luoteispuolella, on pieni ”sivuanomalia”, jonka alueelle 
sijoittuvat Särkikankaan ja Javaruksen appiniitti-intruusiot. Emäksisen ”underplated”-massiivin 
puolesta puhuu myös se, että Keski-Lapin painovoima-anomalian kohdalla seismisessä reflek-
tioluotausprofiilissa (FIRE-profiili) vaipan ja kuoren rajapinnalla ei ole selvää heijastusta aiheut-
tavaa kontrastia, mikä osoittaa emäksisen massiivin ”hitsautuneen” vaippaan. 

Magmaintruusio syvempää vaipasta kuoren alaosaan tai vaipan ja kuoren rajoille ilmeisesti aihe-
utti holvimaisen kuoren nousun magmasäiliön yläpuolella, jopa niin, että alakuoren granuliitti-
fasieksen kiviä voisi esiintyä nykyisessä maanpintaleikkauksessa. Keski-Lapin granitoidikomp-
leksin luoteisosassa esiintyy granuliittimaisia granaatti- ja pyrokseenipitoisia kiviä. Sainlaen me-
tamorfoituneesta mafisesta juonikivestä on granaatti-klinopyrokseeniparille määritetty metamor-
foosilämpötilaksi 789 °C (granaatin ydin) ja 733 °C (reuna), paineet vastaavasti 11.8 kb ja 10.5 
kb (Väänänen, 1998). 

Huomattavasti voimakkaampi positiivinen painovoima-anomalia (50 mGal) on pohjois-
Norrbottenissa Ruotsissa (Lindroos & Henkel, 1981). Tällä alueella on kolme suurta ja useita 
pienempiä appiniittikomplekseja (ks. Bergman & al., Fig. 11 ja p. 37). Painovoima-anomalian on 
tulkittu aiheutuvan pintaan puhkeamattomasta korkeatiheyksisestä (emäksisestä) magmakivi-
massasta, jonka yläpinta on lähimmillään 6-9 km:n syvyydessä. Alueen emäksiset intruusiot (ap-
piniitti-intruusiot) ovat lähtöisin tästä emosäiliöstä (ks. op. cit., p. 34). Savossa Kaarakkalan ja 
Iisalmen alueen appiniitit sijaitsevat laajan alueellisen positiivisen Bouguer-anomalian alueella. 
Skotlannissa Glen Royn alueella appiniitti-intruusioiden alla on tiheä massa, joka antaa n. 15 
mGal:in positiivisen Bouguer-anomalian (ks. Key & al., 1997). Etelä-Afrikassa Koperberg-
intruusioryhmän alla olevan painovoima-anomalian tulkitaan aiheutuvan paksusta mafisesta in-
truusiosta (ks. De Beer & Meyer, 1983: Gibson & al., 1996). Australiassa East Kimberleyn in-
truusioparven kohdalla on n. 70 mGal:in positiivinen Bouguer-anomalia, jonka aiheuttajan on 
tulkittu olevan kuoren ja vaipan rajalle tunkeutunut (magmatic underplating) yli 10 km:n paksui-
nen mafis-ultramafinen intruusio (Shaw & al., 2000).  

Oman tarkastelunsa ansaitsee Taka-Lapin laaja, voimakas positiivinen painovoima-alue, joka 
kattaa koko pohjoisimman Suomen granuliittikaaren ja ulottuu siitä vielä kauas itään Utsjoelle ja 
Murmannin alueen länsiosiin ja pohjoiseen Norjan puolelle. Korkeimmat Bouguer-anomaliat 
ovat yli 60 mGal (Luosto & al., 1989). Vaskojoen etelä ja länsipuolella on laaja positiivinen 
Bouguer-anomalia, joka ulottuu kauas granuliittialueelta ulkopuolelle lounaaseen Tana-vyöhyk-
keen yli. Tässä suuressa pyöreässä anomaliassa (seuraavassa: Suuranomalia) erottuu matalam-
man tason ”ikkunoina” postorogeeninen Vainospään graniitti, siitä kaakkoon ja koilliseen olevat 
arkeeiset alueet ja postorogeeniset Ara-Litsa-ryhmän graniitit. On merkillepantavaa, että Suur-
anomalian alueelle sijoittuvat Itä-Ruijan yläprekambriset sedimenttikivet ja Kalastajasaarennon 
sedimenttikivialue (Rybachevon sarja) eivät aiheuta painovoimatason laskua. Anomalian etelära-
jaa puhkovat postorogeenisten (1.77-1.79 Ga; Heilimo & al., 2009) Nattasen ja Uts-Juvoaivin 
(Uchabjuaivin) graniittien aiheuttamat negatiiviset painovoima-anomaliat. Granuliittialueen itä ja 
länsiosista olen tunnistanut useita posttektonisia intruusioita ja juonia: Pielpajärven, Suhuvaaran 
ja Palloaivin appiniitti-intruusiot, Loton oliviinidiabaasijuoniparvi sekä Saariselän itäosan ja Ra-
ja-Joosepin - Nellimin alueen syeniittiporfyyrijuonet. Tähän ryhmään kuuluu mahdollisesti myös 
Utsjoen Moalkojavrin (Molkkijärvi) emäksinen kompleksi. 
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Muualtakin granuliittialueelta on kuvattu useita granuliitteja leikkaavia mafisia intruusioita (Bar-
bey & al., 1986). Ne ovat siten post-tektonisia granuliittideformaation suhteen, ja ovat kaikesta 
päätellen tunkeutuneet jäykkien, elastisesti käyttäytyvien granuliittien läpi. Tämän perusteella ne 
ovat nuorempia kuin granuliitit (ks. Tuisku & Huhma, 2006), ja voivat siten olla appiniitteja tai 
liittyä samaan magmaattiseen vaiheeseen. Koostumuksen perusteella monet näistä leikkaavista 
juonikivistä muistuttavat Pielpajärven, Suhuvaaran ja Palloaivin appiniititteja (korkea P, Zr, Ba, 
Sr, ks. Barbey & al., 1986, Taulukko 1, esim. näyte J99). Granuliittialueelta on löytynyt lohka-
reina useita ultramafisia Ni-Cu-sulfidipitoisia lohkareita (mm. Mattojärvi, Kuutusjärvi, Luppoku-
ruvaara), joissa isäntäkivet (yleensä pyrokseniitteja) ovat suuntautumattomia. Lohkareet saatta-
vat olla peräisin granuliitteja leikkaavista posttektonisista pienistä intruusioista, juonista tai pii-
puista. 

Seuraavassa esitän geologisen mallin, joka selittää painovoiman Suuranomalian ja sen yhteyden 
posttektonisiin intruusioihin ja granuliittialueen ekshumaatioon. 

Suuranomaliaa ei voi selittää paikallisesti ohuella kuorella, jolloin anomalia aiheutuisi vaipan 
topografiasta. Barentsinmereltä Petsamon rakenteen yli Suomen itärajalle tehdyssä reflek-
tioseismisessa luotauksessa ei havaita merkittävää kuoren ohenemista (ks. Kazanskii & al., 
2002), eikä koko Suuranomalian alueella ole ohutta kuorta, joka selittäisi näin voimakkaan ja 
laaja-alaisen painovoima-anomalian (ks. esim. Luosto & al., 1989; Patison & al., 2006). Anoma-
lian selityksen on löydyttävä alakuoren luonteesta, sen tiheysjakaumasta. Anomalian alueella 
esiintyvät posttektoniset juonet ja intruusiot viittaavat vahvasti siihen, että koko Suuranomalian 
aiheuttaa vaipan/kuoren vaiheille ja alakuoreen tunkeutunut, ilmeisesti hyvin paksu ja laaja-
alainen ”underplated” emäksinen magmakompleksi. Tämän ja alakuoren kivien kontaminaation 
modifioimia ja ylös tunkeutuneita magmoja edustavat appiniitit ja Cl-rikkaat oliviinidiabaasit. 
Underplated-magman aiheuttama anateksis ja kidefraktioituminen magmasäiliön hybridissä ylä-
osassa synnytti syeniittimagmoja, ja alakuoren anateksis postorogeenisia graniitteja. Posttek-
tonisten magmojen intruusio on ollut episodinen, ja se kesti n. 120 Ma, 1.905 Ga:sta 1.79 
Ga:aan. Varhaisvaiheessa purkautuivat appiniitit, loppuvaiheessa postorogeeniset appiniitit, oli-
viinidiabaasit, syeniittiporfyyrit ja graniitit. Vanhemman ryhmän appiniitteihin liittyy niitä leik-
kaavia graniittipegmatiitteja. Nämä edustavat granuliiteista anatektisesti syntynyttä saalista su-
laa, jota viipyi granuliitin huokosissa tai leukosoomiksi segregoituneena ainakin 1.87 Ga:aan 
(Tuisku & Huhma, 2006). Underplated-magmasäiliö on siis toiminut lämmön lähteenä pitkän 
ajan; lopuksi se tuotti koko Suuranomalian alueella ja sen laidoilla esiintyvät 1.77 - 1.79 Ga 
(Kouvo & al., 1983) posttektoniset (postorogeeniset) graniitit (ks. esim. Haapala & Rämö, 1992). 
Selvästikin magmasäiliö on täyttynyt ja kehittynyt pitkällä aikavälillä, nähtävästi episodisesti. 

Suuranomalian eteläreuna aiheutuu vain osaksi granuliittilaatasta, joka on kuitenkin verraten 
ohut (max. n. 16 km; Elo & al., 1989). Osa anomaliasta aiheutuu granuliitteihin tunkeutuneista 
appiniitti-intruusioista. Mahdollisesti eniten anomaliaan vaikuttavat kuitenkin granuliittien ala-
puolella olevat korkean tiheyden ja korkean seismisen nopeuden kivet (ks. Luosto & al., 1989). 
Granuliitit eivät ollenkaan selitä Bouguer-anomalioita, jotka sijaitsevat Palloaivista pohjoiseen 
(Seppo Elo, keskustelu 2008), eivätkä tietenkään niitä osia Suuranomaliasta, jotka ovat granuliit-
tien ulkopuolella; näitä ovat mm. laajat arkeeiset alueet Utsjoella, Itä-Ruijassa ja länsi-Kuolassa.  

Underplated-magmakompleksin paksuin ja lähimmäksi maanpintaa ulottuva osa voisi hyvinkin 
sijoittua sen antikliiniharjanteen (kulminaation) alapuolelle, jonka kohdalta granuliitit painuvat 
loivasti pohjoiseen-koilliseen ja eteläpuolella olevat gneissit loivasti lounaaseen (ks. esim. Luos-
to & al., 1989). Appiniitti-intruusiot keskittyvät täällä granuliittikaaren positiivisen painovoima-
anomalian kohdille. Intruusioita ruokkinut suuri magmasäiliö selittää luontevasti näillä kohdin 
sijainneen anomaalisen lämmön lähteen (heat source) ja CO2-virtaukset (Barbey & al., 1968; 
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Luosto & al., 1989). Näillä alueilla myös kuoren nousu ja kuluminen (ekshumaatio) on ollut suu-
rinta (esim. Marker, 1988). Suuranomalian alla oleva, n. 10 - 20 km paksu underplated intruusio 
(”anomalous lower crust”; Luosto & al., 1989) selittäisi luontevasti alakuoren loiva-asentoisten 
granuliittien nousun. Arvoituksellinen seisminen ”kohonnut Moho”, heti anomaalisen alakuoren 
alla (op.cit.), voisi aiheutua underplated-magmasäiliön ultramafisista kumulaateista, joita ei 
seismisen nopeuden perusteella voi erottaa vaipasta. 

Tämän mallin mukaan granuliitti olisi vain noussut ylös magmasäiliön kasvaessa, eikä manner-
törmäysylityöntöä tarvittaisi. 

Mannertörmäys-ylityöntömallissa (esim. Barbey & al., 1984; Marker, 1988) on useita vaikeuk-
sia: Kun (jos) törmäys ja tektoninen ylityöntö tapahtuivat metamorfoosin jälkeen (n. 1.87 Ga; 
Korja & al., 1996; 1.90 - 1.88 Ga, Tuisku & Huhma, 2006), on hyvin vaikea ymmärtää tämän 
mullistuksen tapahtuneen niin hienovaraisesti ja ”siististi”, ettei ohut (< 16 km) granuliittipaketti 
sotkeutunut perusteellisesti, kuten ylityöntölaatoilta voisi odottaa ja jollaista todellisissa ylityön-
tölaatoissa yleensä havaitaankin. Kuitenkin granuliittialueen rakennekuvioiden leimallinen piirre 
on rauhallisuus ja kivilajirakenteiden jatkuvuus.  Magneettisella matalalentokartalla voidaan 
ohuitakin, rauhallisesti taipuilevia granuliittialueen kivilajiyksiköitä seurata katkeamattomina, 
samansuuntaisina raitoina kymmeniä kilometrejä, ilman sisäisiä ylityöntösiirroksia. Törmä-
ys/ylityöntömalli edellyttää, että kaikkien neljän laatan (Korja & al., 1996) plastis-elastiset omi-
naisuudet ovat ”Goldilocks” (Kultakutri)-tyyppisiä (ks. Davies, 2007) – eivät liian plastisia, kos-
ka siitä seuraisi kaoottista poimutusta decollement-pinnan (pintojen) vaiheilla olevissa peliittisis-
sä khondaliiteissa, mutta ei myöskään liian elastisia, sillä silloin laatat olisivat täynnä kaiken kat-
kovia ylityöntösiirroksia. Lisävaikeus ylityöntömallille on, että pohjoisesta-koillisesta ylityönty-
neen arkeeisen laatan (ns. Inarin lohko, Barbey & al., 1984; Korja & al., 1996) olisi pitänyt työn-
tyä loivalla kulmalla granuliittien yli, mutta sellaisesta ei ole havaintoja. Päinvastoin, granuliitti-
vyöhykkeen pohjoiskontaktin kaade on melko jyrkkä lounaaseen (Elo & al., 1989; Korja & al., 
1996). Törmäysmallissa jää selittämättä sekin, että ylityönnön vergenssi vaihtelee kaakosta 
(Kuolan länsiosa) etelään (Nellimin alue), lounaaseen (Inari) ja länteen (Utsjoen länsiosa). Näi-
den vergenssien ”lähtöpiste” sijaitsee Vainospään alueella Inarissa. Tämä merkitsee myös, että 
ylityöntynyt laatta olisi ollut hyvin pieni (vain muutaman suuren pitäjän kokoinen!), ja se olisi 
ylityöntynyt radiaalisesti! On hyvin vaikea käsittää, että mikään tektoninen voima (ja mikä voi-
ma?) voisi vaikuttaa tällä tavalla. 

Inarin appiniitti-intruusiot (Pielpajärvi, Palloaivi, Suhuvaaran juoni) ovat selvästi posttektonisia. 
Koska näiden intruusioiden zirkonit ovat 1.905 Ga:n ikäisiä (ks. Kouvo, 2005; Huhma, 2009), 
oletetut ylityönnöt eivät voi olla 1.87 Ga:n ikäisiä, vaan niiden olisi täytynyt tapahtua vain n. 30 
Ma:n kuluessa sedimentaation jälkeen (1.94 Ga; Tuisku & Huhma, 2006) mutta ennen 1.905 Ga-
ryhmän posttektonisia intruusioita (Pielpajärvi, Suhuvaara ja esim. Kaarle Kustaan kvartsinoriit-
tijuoni, 1.906 Ga; Tuisku & Huhma, 2006). Ylityöntöjen lisäksi ko. aikana olisi täytynyt tapah-
tua nopea ekshumaatio (sedimenttien, yläkuoren kivien ja osittain alemman kuoren granuliittien 
eroosio) ja siihen liittyen granuliittien alkava jäähtyminen ja jäykistyminen. Mutta kun enderbiit-
tien intruusio metamorfoosin huippuvaiheessa (1.925 Ga, Kaulina & al., 2004; 1.92 Ga, Tuisku 
& Huhma, 2006) ilmeisesti tapahtui ennen ylityöntöjä (op. cit., Fig. 11), jäisi ylityönnöille, nii-
den jälkeiselle ekshumaatiolle ja granuliittien jäykistymiselle aikaa enintään n. 15 milj. vuotta. 
Kiirettä pitää! 

Kuten Keski-Lapin appiniittiprovinssissa myös Inarissa appiniitti-intruusiot tunkeutuivat jäyk-
kään mutta sittenkin vielä aika kuumaan ympäristöön. Inarin ja Suhuvaaran intruusioiden granu-
liittisissa sivukivissä oli intruusiohetkellä hapanta huokossulaa (sulaa leukosoomia), josta syn-
tyivät intruusioita leikkaavat ohuet graniittijuonet Pielpajärvellä ja graniittipegmatiitit Suhuvaa-
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rassa (back-veining). Granuliiteissa huokossulasta kiteytyi zirkonia vielä n. 35 Ma appiniitti-
intruusioiden jälkeen, 1.87 Ga:aan (Tuisku & Huhma, 2006; Tuisku & al., 2007). Näin ollen gra-
nuliittien magmaattisten (enderbiitit) ja metamorfisten zirkonien kiteytyminen ja päällekasvu 
kesti n. 50 Ma (aikaväli 1.92 - 1.87 Ga; Tuisku & al., 2007). Tilanne oli samanlainen kuin Etelä-
Afrikan Koperbergissa: siellä [appiniittiset] emäksiset magmat (n. 1.030 Ga) intrudoituivat juo-
nina ja piippuina jäähtyneisiin mutta vielä kuumiin granuliitteihin, joissa kuitenkin läpikotaislii-
kunnot olivat lakanneet (Clifford & al., 2004). Granuliittien käyttäytyminen vaihteli elastisen ja 
plastisen välillä, mahdollisesti muodonmuutoksen nopeudesta riippuen (ks. esim. Benedict & al., 
1964; Watkeys, 1996). Kivien progressiivinen metamorfoosi (PT-projektiossa ”vastapäivään”; 
ks. Clifford & al., 2004) oli saavuttanut ylemmän amfiboliittifasieksen - granuliittifasieksen olot 
n. 45 Ma ennen appiniittipiippujen intruusiota. Kuoren hiljalleen jäähtyessä alemman P-T-
metamorfoosin reaktiot, esim. kordieriitin ja sillimatiitin syrjäytyminen kyaniitilla, jatkuivat yli 
30 Ma piippujen intruusion jälkeen (ks. Clifford & al., 2004). Hermeettisten kideonteloiden syn-
tyminen (ks. esim. Cornelissen, 1958; Benedict & al., 1984) appiniiteissa liittyi todennäköisesti 
tähän ”jälkiuunivaiheeseen”. Kuoren nousu (ekshumaatio) alkoi samaan aikaan kuin appiniitti-
piippujen intruusio (Clifford & al., Fig. 16, 2004), mikä viittaa vahvasti siihen, että kuoren nou-
sun aloitti/aiheutti sen magman intruusio (underplating alakuoreen), joka oli appiniittimagmojen 
lähde. 

Pitkäaikaisesta granuliittifasieksen metamorfoosista on muitakin esimerkkejä. Grenville-
orogeniassa granuliittifasieksen metamorfoosi ja metamorfisen zirkonin kiteytyminen kesti yli 40 
Ma (Rivers, 2008), samoin Etelä-Grönlannin Ketilidian-vyöhykkeessä matalan paineen granuliit-
tifasieksen metamorfoosi kesti 40 - 50 Ma (Brown & al., 2003). 

Tietääkseni missään Lapin granuliittialueen tektonisessa mallissa ei ole otettu huomioon paino-
voiman Suuranomaliaa, joka sulkee piiriinsä granuliittialueen lisäksi tätä laajemmat alueet Uts-
joen arkeeisilla alueilla, Norjassa ja Murmannin alueen länsiosissa. 

Vainospään ja Nattasen graniittien isotooppisuhteet (Sm-Nd, Hf) osoittavat, että post-tektonisten 
graniittien aines sisältää runsaasti arkeeista kuorta, jota on myös granuliittien alla (Patchett & al., 
1981; Kouvo & al., 1983; Haapala & al., 1987). 

3.8 Lapin appiniittien radiometriset ikäykset 

Mafisista appiniiteista on zirkonin U-Pb-iäksi saatu Tainion intruusiosta 1.796 ± 0.004 Ga (Vää-
nänen, 2004) ja Jääskön intruusiosta 1.796 ± 0.003 Ga (Ahtonen & al., 2007). Kieringin juonen 
zirkonin U-Pb ikä on 1.785 ± 0.02 Ga, jonka ohella on myös perittyä arkeeista zirkonia (2.717 ± 
0.049 Ga; Huhma, 2007). 

Pirtinvaaran syeniitti-graniittikompleksin syeniitistä (Uusijänkkä, ikänäyte A1955) on saatu zir-
konin U-Pb-ikä 1.796 ± 0.002 (Huhma, 2009). Kompleksin SE-kontaktin ulkopuolella olevan 
suuntautuneen Molkokönkään graniitin zirkonin U-Pb-ikä on selvästi vanhempi, 1.843 ± 0.023 
Ga, Huhma, 1986; 1.855 ± 0.013 Ga, Ahtonen & al., 2007). Kenttähavaintojen mukaan Keski-
Lapissa kuumia appiniitteja leikkaavat juonina graniitit ja pegmatiittigraniitit, ja useimmiten in-
truusioita ympäröivät karkeat suuntautumattomat biotiittigraniitit. Granitoidikompleksin keski- 
ja länsiosista on zirkoni-ikä vain Rovaniemen lentokentän (Maununmatti) graniitista, 1.770 ± 
0.008 Ga (Lauerma, 1982). Alueen itäosasta on tehty ikäys seitsemästä graniitista. Näiden zirko-
nien U-Pb-iät sattuvat molemmin puolin appiniittien ikiä (1.761 – 1.813 Ga; Ahtonen & al., 
2007). Kun otetaan huomioon virherajat, on osa graniiteista hiukan appiniitteja vanhempia, osa 
nuorempia. Tulos tukee edellä mainittuja kenttähavaintoja, joiden mukaan appiniitit tunkeutuivat 
kuumiin, osittain kiteytyneisiin syeniitteihin ja graniitteihin (Pirtinvaara, Särkikangas, Vanttaus-
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koski, Norrbottenin Lumivaara ja Naakajärvi), joista taas tunkeutui graniittimagmoja kuumiin, 
jopa vielä osittain suliin appiniitti-intruusioihin (back veining). 

Posttektonisten (postkinemaattisten) Nattas-tyypin graniittien zirkonien U-Pb-iät ovat 1.77 – 
1.79 Ga (Kouvo & al., 1983; Front & al., 1989). Kuolassa tämän ikäisiin (1.77 - 1.76 Ga) Litsa-
Araguba -ryhmän graniitteihin liittyy appiniittisia varhaisia intruusiofaaseja (ks. Vetrin & al., 
2006). 

Taka-Lapissa posttektonisten graniittien intruusiotaso on selvästi korkeammalla, jäykemmällä ja 
kylmemmällä kuoren tasolla kuin Keski-Lapin granitoidikompleksin 1.79 Ga:n graniiteilla. Saa-
riselän alueella oliviinidiabaasit ja syeniitit leikkaavat juonina ”kylmiä” granuliitteja; juonet ovat 
porfyyrisiä ja niillä on nopeasti jäähtyneet, oliviinidiabaaseilla jopa laavamaiset chill-reunukset. 
Oliviinidiabaasista on Sm-Nd-isokrooni-ikä (kokokivi-plagioklaasi-pyrokseeni) 1.804 ± 0.041 
Ga (Hannu Huhma, sähköposti 16.12.2008). Kiven εNd on hyvin matala (-5.2), mikä viittaa van-
han litosfäärin suureen vaikutukseen (op. cit.). Juonien geokemia osoittaa, että se on saanut ai-
neslisäystä (K, Rb, Ba, Cl, LREE, Nb, Zr, Th, U) granuliittisista sivukivistä. Juonissa on granu-
liittista ksenoliittiainesta, joka on reagoinut diabaasimagman kanssa. 

Inarissa granuliitteja leikkaavat suuri (Ø 2 - 3 km) pyöreä Pielpajärven appiniitti-intruusio ja sen 
pohjoispuolelle yli 100 m paksu Suhuvaaran appiniittijuonijuoni. Suhuvaaran zirkonit antavat U-
Pb-iän 1.904 ± 0.006 Ga (Huhma, 2009), joten appiniittijuoni on granuliitteja ja granuliittien de-
formaatio(i)ta nuorempi. Pielpajärvi on stokkimainen intruusio, jonka nykyinen maanpintaleik-
kaus voi, muodostaan huolimatta, edustaa hyvinkin korkeaa kuoren tasoa (ks. esim. Holmes, 
1965,  ig. 180, p. 253). Pielpajärven dioriittisen kiven (= appiniitti) ”gem”- zirkonista on saatu 
hyvin konkordantti ikä 1.905 Ga (Kouvo, 2005), mutta tämän lisäksi kivestä on erotettu ja analy-
soitu muita zirkonifraktioita, joista osa on perittyä, mahdollisesti jopa arkeeista. Ikänäytteen si-
jainti on jonkin verran epäselvä. Olen tutkinut hieen alkuperäisestä ikänäytteestä (A503), ja se 
vastaa täysin muita Pielpajärven appiniittipaljastumien kiviä. Saariselän eteläosassa granuliittia 
leikkaavan Kaarle Kustaan kvartsinoriittijuonen homogeenisesta zirkonista on saatu SIMS-ikä 
1.906 ± 0.004 Ga (Tuisku & Huhma, 2006), joka on sama kuin Pielpajärven ”gem” zirkonifrak-
tion U-Pb-ikä. Kuten Pielpajärvellä on kvartsinoriittijuonessa eri-ikäisiä perittyjä zirkoneja, jois-
ta osa on iältään arkeeisia (op.cit). 

Suhuvaaran juonen tunkeutumisen aikaan granuliitit ovat olleet jäykkiä ja pienirakeisista sisä-
reunamuunnoksista päätellen myös suhteellisen jäähtyneitä. Joka tapauksessa on mahdotonta, 
että granuliittikompleksin oletetut ylitönnöt olisivat tapahtuneet Suhuvaaran, Pielpajärven ja Pal-
loaivin intruusioiden jälkeen. 

Savossa Vieremän Kaarakkalan appiniitti-intruusion zirkoni (ns. bulk-zirkoni) antaa U-Pb-iän 
1.864 ± 0.008 Ga (Paavola, 2003, ja siinä olevat viitteet). Paavola arvelee (suullinen tieto, 2004) 
että mahdollisen sivukivistä tulleen perityn arkeeisen zirkonin vuoksi todellinen ikä saattaa olla 
jonkin verran nuorempi. Lapin appiniitteihin verrattuna Kaarakkalan kivet vaikuttavat voimak-
kaammin (deuterisesti?) muuttuneilta (omat mikroskooppi- ja maastohavainnot, 2004). 

Etelä-Ruotsista Lofooteille Norjaan ulottuu leveä myöhäis- ja postorogeenisten syväkivien vyö-
hyke, ns. Transscandinavian Igneous Belt (TIB; Andersson & al., 2004), johon kuuluu myös ma-
fisia kiviä (esim. Hellström & Larson, 2003). Vyöhykkeen kivet ovat iältään 1.81 – 1.65 Ga, ja 
siinä on voitu erottaa kolme ikäryhmää. Käytettävissä olevien ikäysten mukaan Lapin appiniitit 
ja posttektoniset graniitit vastaavat iältään vanhinta, 1.81 - 1.76 Ga:n episodia (ks. Larson & 
Berglund, 1992). Keski-Ruotsista on Hoting-gabrosta saatu zirkonille SIMS U-Pb-ikä 1.786 Ga 
(Hellström & Larson, 2003). Pohjois-Ruotsin arkeeisen domainin erilaiset graniitit (Lina, Ale, 
Larve, Degerberg, Edefors-granitoidit; näistä monet ovat itse asiassa syeniittejä) ja näihin liitty-
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vät gabrot ovat samanikäisiä (1.793 - 1.804 Ga) kuin Keski-Lapin appiniitit ja posttektoniset 
graniitit ja syeniitit (ks. Öhlander & Skjiöld, 1994). Kiirunan alueella Saarijärven syeniitin zir-
konin ja titaniitin U-Pb-ikä on 1.792 ± 0.004 Ga (Romer & al., 1994). Zirkoni-ikäysten ohella 
myös kenttähavainnot osoittavat, että samanaikaisesti on ollut mafisia ja graniittisia magmoja 
(op. cit.). Pohjois-Norrbottenin mafisiin appiniitteihin liittyvien happamien magmakivien (gra-
niitteja, montsoniitteja ja syeniittejä) U-Pb-iät zirkonista ja/tai titaniittista ovat 1.791 - 1.799; 
Bergman & al., 2001). 

Kartoilla TIB-vyöhykettä ei jostain syystä ole ulotettu Ruotsin Lappiin (ks. esim. Gorbatschev, 
2004), ja se on selvästikin rajattu alueellisesti aivan liian ahtaasti. Jos Norrbottenin appiniittien 
lisäksi katsotaan Suomen puolella jo tunnettujen appiniittien levinneisyyttä (Inari, Pello, Rova-
niemi, Kemijärvi, Ii, Vieremä, Vaasa, Kristiinankaupunki, Oripää?), puhumattakaan lukuisista 
eteläisen Suomen 1.8 Ga-ikäryhmän intruusioista (ks. esim. Andersson & al., 2006), TIB-
ikäryhmän kivien alue laajenee koko Skandinaviaan. Sen oikeampi nimi olisikin esim. All-
Scandinavian Igneous Belt, AIB. Koska Kuolassa esiintyy laajalti 1.78 – 1.83 Ga:n graniitteja 
(Ara- ja Litsa -graniitit, Juvoaivi, ym., Pozhilenko & al., 2002), joihin liittyy myös mafisia (il-
meisesti appiniittisia) kiviä (Vetrin & al., 2006), voi luottavaisesti ennustaa, että Kuolassa ja Ve-
näjän Pohjois-Karjalassa esiintyy 1.8 Ga-ryhmän appiniitteja ja muita samanikäisiä magmakiviä, 
ja siten kyseessä on hyvin laaja, ainakin koko Baltian kilven alueelle ulottunut posttektoninen 
magmattinen toiminta. 

Appiniittiprovinsseissa magmatismin kesto on ollut tyypillisesti hyvin lyhyt, niin että eri in-
truusioiden zirkonin ja titaniitin U-Pb-iät ovat virherajojen sisällä samat. Keski-Lapin appiniitti-
en ja syeniittien iät ovat n. 1.795 Ga, Inarin appiniittien iät ovat 1.905 Ga. Skotlannin läntisten ja 
luoteisten Ylämaiden graniitti-appiniittikompleksien intruusioiden iät ovat 425 Ma (Rogers & 
Dunning, 1991), Etelä-Afrikan Koperbergin alueen piippujen iät ovat 1.030 Ga (Clifford & al., 
2004). Ikien pieni hajonta kussakin provinssissa voidaan luontevimmin selittää sillä, että niiden 
lähtökohta ja ”syy” on vaipan ja alakuoren väliin tunkeutunut mafinen magmasäiliö (magmatic 
underplating). Tätä asiaa käsittelen perusteellisemmin jälempänä, mutta jo tässä on paikallaan 
mainita, että Australian 1.88 - 1.84 Ga:n hapan vulkanismi ja plutonismi näyttää aiheutuneen 
magmatismia edeltäneestä, mantereenlaajuisesta magmaattisesta underplatingistä (Wyborn, 
1988). Suomessa suurin osa posttektonisesta emäksisestä (appiniittisesta) magmatismista on ta-
pahtunut suhteellisen lyhyellä aikavälillä (1.79 - 1.85 Ga), mutta Inarin 1.905 Ga:n appiniitti-
magmatismia edelsi sitä ainakin jonkun verran vanhempi, koko pohjoisimman Fennoskandian 
alueen käsittävä emäksisen magman underplating. Ajallisesti Lapin appiniittiepisodien (1.905 → 
1.795 Ga) väliin sijoittuu koko kilven muokannut svekokarjalainen orogeeninen magmatismi, 
deformaatio ja metamorfoosi! 

Taka- ja Keski-Lapin appiniittien ja muiden posttektonisten magmakivien iät antavat aikakehyk-
sen pohjoisen Suomen proterotsooiselle deformaatiolle ja ekshumaatiolle. Granuliittien meta-
morfoosin huippuvaiheen (1.92 Ga; Tuisku & Huhma, 2006) jälkeen poimutusliikunnot olivat 
granuliittialueella lakanneet, ja ekshumaatio oli jo käynnissä kun 1.905 Ga:n ikäiset appiniitti-
intruusiot (Suhuvaara, Pielpajärvi) tunkeutuivat vielä kuuman mutta koko lailla elastisesti käyt-
täytyneen granuliittipinkan läpi. Tilanne oli sikäli mielenkiintoinen, että granuliittialueen ”syno-
rogenia” oli jo päättynyt, kun vähän kauempana lounaassa Pohjois-Ruotsissa ja eteläisessä Suo-
messa svekokarjalainen diastrofismi ja Haaparanta-sarjan synkinemaattinen (orogeeninen) pluto-
nismi eivät vielä olleet oikeastaan alkaneet. Taka-Lapin 1.905 Ga:n appiniittimagmatismia vasta-
sivat magmatektonisen tyylin ja kuoren syvyysleikkauksen puolesta Keski-Lapin granitoidi-
kompleksin alueella n. 110 Ma myöhemmin (1.795 Ga) tapahtuneet appiniittimagmojen in-
truusiot. Mutta tähän aikaan (1.795 Ga) taas granuliittialueen jäähtyminen ja ekshumaatio oli 
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edennyt jo niin pitkälle, että 1.8 Ga:n Lotto-diabaasi tunkeutui huomattavan jäähtyneisiin sivuki-
viin, ja sen eroosiotasokin oli kontaktiefekteistä päätellen jo ikimain sama kuin sitä n. 800 Ma 
nuoremmilla Laanila-tyyppisillä diabaaseilla. Joku viisas osaisi ehkä laskea, kuinka paksulti 
kuorta on kulunut 1.8 Ga:sta nykyhetkeen. Arvioni on, että ei kovin paksulti, koskapa Lotto-
juonet ovat hypabyssisia, nopeasti jäähtyneitä ja reunoiltaan lähes laavamaisia (lasisia). Myös 
1.79 - 1.80 Ga:n posttektoniset graniitit (Nattas-graniitit) granuliittialueella ja muualla ylä-
Lapissa, samoin kuin Saariselän itäosan syeniittiporfyyrijuonet edustavat selvästi ylempää kuo-
ren tasoa kuin samanikäiset appiniitit, syeniitit, appiniitti-syeniittisekajuonet ja graniitit Keski-
Lapissa. Graniittien reunoilla (esim. Riskaskaman länsikontaktissa) on nopeasti jäähtyneitä pie-
nirakeisia porfyriittisia muunnoksia; on myös itsenäisiä ”laavakenttiä”, esimerkkinä alue pieni-
rakeista graniittiporfyyriä Vuotson kylän pohjoispuolella. 

3.9 Lapin appiniittien petrografia, geokemia ja fraktioituminen 

Tämä on pitkä mutta tärkeä luku. 

Tuskinpa mistään muusta appiniittiprovinssista on käytettävissä niin runsasta, laadukasta ja mo-
nipuolista geokemiallista aineistoa kuin Lapin kymmenistä appiniitti-intruusioista. Aineisto on 
kertynyt viimeisimmän kymmenen vuoden aikana, ja se on saatu pääasiassa syväkairauksista. Se 
käsittää kivilajivalikoiman syeniiteistä ja kvartsisyeniiteistä andesiinianortosiitteihin ja mafisiin 
ja ultramafisiin appiniitteihin. Lisäksi on tutkittu appiniitti-kvartsisyeniittisekajuonia, poikkeavia 
appiniittityyppejä (Aalisjärvi, Suhuvaara), trondhjemiittipegmatiittia (Tainio), appiniiteista syn-
tyneitä erikoisia metasomatiitteja (Kultamaa) ja malmiaiheita (Tainio, Aalisjärvi, Suhuvaara). 
Kairausten yhteydessä lävistetyistä, appiniitteihin liittyvistä graniiteista on tehty satoja kokokivi- 
ja hivenalkuaineanalyysejä. Kaikki kairansydämet on systemaattisesti tutkittu lyhytaalto-UV-
lampulla ja skintillometrilla. Kivistä on tehty perusteellisia mikroskooppis-petrografisia ja mal-
mimikroskooppisia tutkimuksia, mineraalien EMP-analyysejä ja XRD-määrityksiä. Paljon on 
vielä kuitenkin selvitettävää: Muuhun aineistoon verrattuna ikäyksiä (zirkonin U-Pb) ja Sm-Nd-
isotooppitutkimuksia on tehty toistaiseksi vähän, Sr-isotooppitutkimuksia ei ollenkaan. Tainion 
intruusiosta on Timo Luoma (2007) tehnyt suuren määrän oksidien ja silikaattien EMP-analyy-
sejä, ja Iso Paavolammelta on muutamia kivilajimineraalien EMP-analyysejä, mutta muuten ei 
appiniittien päämineraalien koostumuksia ole systemaattisesti tutkittu. 

Appiniittien petrografiaa ja mineralogiaa käsittelen eri appiniittikohteiden kuvauksissa. Mafisten 
appiniittien yleisimmät päämineraalit ovat andesiininen plagioklaasi, vihreä sarvivälke ja biotiit-
ti, lisäksi on kvartsia, usein klinopyrokseenia (augiittia) ja joskus ortopyrokseenia. Kalimaasäl-
pää on yleensä vain antipertiittinä plagioklaasissa, itsenäinen kalimaasälpä on harvinaista. Apa-
tiittia on tavallisesti muutamia painoprosentteja. Toissijaisia, sekundaareja ja aksessorisia mine-
raaleja ovat karbonaatti, kloriitti, epidootti, zeoliitit, titaniitti, rutiili, zirkoni ja allaniitti. Tyypilli-
siä malmimineraaleja ovat magnetiitti ja magnetiitti-maghemiittisarjan spinellit, hemoilmeniitti, 
ilmenohematiitti ja pyriitti. Vaihtelevia mutta yleensä pieniä määriä on kuparikiisua ja sinkkiväl-
kettä, pieniä määriä tai satunnaisesti pentlandiittia, milleriittiä, violariittia ja borniittia. Pyrrotiit-
tia (epätasapainoinen) on usein sulkeumina pyriitissä. Granuliittiympäristön appiniittisten syvä-
kivien (Pielpajärvi, Suhuvaara ja Palloaivi) huomattavin petrografinen ero Keski-Lapin kivien 
suhteen on primaarin sarvivälkkeen vähyys tai puuttuminen ja Ca-pyrokseenin pieni määrä; tyy-
pillinen mafinen silikaattiseurue on ortopyrokseeni + biotiitti. Lisäksi niistä puuttuvat titaniitti ja 
epidootti. Suhuvaaran Mg-rikkaassa ja suhteellisen Ti-köyhässä apatiittiappiniitissa ei ole ilme-
niittiä eikä hemoilmeniittiä. Mineralogisista eroista huolimatta appiniittien tunnusomaiset geo-
kemialliset ominaisuudet (esim. korkea Cl, S, Zr, P, LREE) ovat eri intruusioparville yhteisiä. 
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Keski-Lapin appiniittiryhmän REE(CN)-kuvaajat (kuvat 43, 44a-n) ovat hyvin samanmuotoisia. 
Tämä osoittaa että kaikki magmat ovat peräisin samasta suuresta, homogenoituneesta magmasäi-
liöstä. Tämä appiniittimagmojen ryhmitysalue (”staging area”) oli vaipan ja kuoren rajalla ja 
kuoren alaosassa (ks. kuva 48), ja sitä ilmentää laaja positiivinen (n. 20 mGal) Bouguer-
anomalia (kuva 28a, b). Kaikki appiniittiassosiaation intruusiot ovat keskittyneet tämän Bou-
guer-anomalian alueelle. Pienemmän Kemijärven anomalian alueelta tunnetaan kaksi appiniitti-
intruusiota, Javarus ja Särkikangas. 

Eri ryhmitysalueiden appiniittimagmoilla on geokemiallisia eroja. Keski-Lapin appiniitteihin 
verrattuna Inarin appiniittien REE-kuvaajat ovat jokseenkin samanmuotoisia, mutta niiden 
La/Yb(CN) on korkeampi. Inarin appiniittien korkea apatiittipitoisuus (kumulusapatiitti) näkyy 
selvänä kuperuutena keskiraskaiden REE-metallien (MREE) alueella. Vieremän Kaarakkalan 
intruusion REE-jakaumat ovat samanlaisia kuin Inarin appiniiteilla. Toisaalta Skotlannin Appi-
nin alueen appiniittien REE-taso on matalampi kuin Keski-Lapissa ja niiden La/Yb(CN) on pie-
nempi (kuva 178). Appiniittien geokemia heijastaa alakuoren yleistä koostumusta ryhmitysalu-
eella, kidefraktioitumista, ja varmaan sitäkin, miten pitkälle alakuoren vaikuttama magman kon-
taminaatio on päässyt etenemään.  

Merkittävää on, että magmojen mafisen päävaiheen kehityksessä (plagioklaasin ja pyrokseenin 
kotektinen kiteytyminen) kidefraktioitumisella on ollut yllättävän vähän vaikutusta inkompati-
blien tai sellaisina yleensä käyttäytyvien pää- ja hivenalkuaineiden (K, REE, Zr, Hf, Nb, Ta) pi-
toisuuksiin ja erityisesti niiden määräsuhteiden muutoksiin. Toisaalta pääalkuaineet ja kompati-
blit hivenalkuaineet (Fe, Mg, Ti, Cr, Ni) seuraavat toleiittisen kidefraktioitumiskehityksen (ns. 
Fennerin trendin) normaalia ja ennustettavaa kulkua, jossa sulan SiO2 laskee ja FeOtot kasvaa. 
Lopullisilla intruusiotasoilla magnetiitti alkoi kiteytyä aikaisin, mutta se ei poikkeuttanut sulan 
kehitystä ”kalkkialkaliseen” suuntaan, ilmeisesti siksi, että magnetiitti ei muodostanut gravitatii-
visia kumulusrikastumia. Muihin toleiittisiin intruusioihin (esim. Lapin 2.06 - 2.45 Ga kerrosint-
ruusiot) verrattuna magnetiitti kiteytyikin sulista, joiden FeOtot-pitoisuudet olivat verraten mata-
lia. Tämä johtui appiniittisulien (-magmojen) tavallista korkeammasta Fe3+/Fe2+-suhteesta, joka 
taas johtui sekä kohonneesta happipaineesta että sulan korkeasta alkalipitoisuudesta (alkalic-
ferric iron effect; Paul & Douglas, 1965; Carmichael & Nicholls, 1967; Mutanen, 1997, p. 111 ja 
tässä olevat viitteet). Fennerin trendin mukainen fraktioituminen tapahtui pääasiassa ryhmitys-
alueen kerrostuneessa emosäiliössä, jossa hapetusaste oli vielä verraten matala (QFM-
puskurilla). 

Appiniittimagmoissa ei monien inkompatiblien alkuaineiden käyttäytymistä pidä tarkastella to-
tunnaiseen tapaan, koska niissä fluoriapatiitti, allaniitti ja zirkoni ovat likvidusfaaseja, ts., ne ki-
teytyivät kotektisesti silikaattien ja oksidien kanssa. Näin ollen F, P (apatiitti), Cl (apatiitti, sar-
vivälke), REE (allaniitti, apatiitti ja zirkoni) ja Zr ja Hf (zirkoni) käyttäytyvät osittain kompati-
bleina alkuaineina. Apatiitti on rikastunut SiO2 -köyhiin metallirikkaisiin (Fe, Ti) ”evolved” su-
liin (Tainion reunafaasi ja Iso Paavolammen autoliitit, Lehmikari, Javarus) koska niissä apatiitin 
kotektinen suhde (apatiitti/silikaatit) on korkeampi kuin primitiivisemmissä, polymeroituneem-
missa (SiO2-rikkaammissa) sulissa. Sen sijaan REE rikastuivat verraten vähän magmaattisen ke-
hityksen kuluessa. Zr rikastuu voimakkaasti fraktioitumisen loppuvaiheessa (kun MgO < 3 %). 
Tämä havaitaan myös Skaergaardin ja Kiglapaitin intruusion viimeisissä granofyyrisulissa, joissa 
zirkoni tulee kumulusfaasiksi. 

Primaarin magnetiitin lisäksi magman korkeasta happipaineesta on muitakin todisteita: 1) ilme-
niittissä on lähes aina hematiittisuotaumia (hemoilmeniitti); 2) korkeasta rikkipitoisuudesta huo-
limatta pyrrotiitti puuttuu, sitä on vain pyriitin suojaamina relikteinä ja tyypillinen sulfidiparage-
neesi on pyriitti-kuparikiisu, joskus pyriitti-milleriitti-violariitti-borniitti; 3) deuterisista liuoksis-
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ta on kiteytynyt baryyttia: 4) REE(CN)-kuvaajissa on korkeintaan lievä negatiivinen Eu-
anomalia, vain Peuravaaran andesiinianortosiitissa on heikko positiivinen Eu-anomalia. Tämä 
osoittaa, että jo magman ryhmitysalueella sen hapetusaste, ja siten Eu3+/Eu2+, kasvoivat korkeak-
si. Eu2+:n on täytynyt olla hyvin pitkälle hapettunut Eu3+:ksi jo silloin kun plagioklaasi ja pyrok-
seeni(t) kiteytyivät kotektisesti.  

Hapettuminen jatkui, ilmeisesti voimistuen, kuoreen asettuneiden intruusioiden lopullisen kitey-
tymisen aikana ja sen jälkeen jatkuneiden kaasuvirtausten vaikutuksesta. Näin syntyi jopa mikro-
skooppimittakaavassa epätasapainoisia mineraaliseurueita. Magnetiitin osittainen maghemiittiu-
tuminen Tainion intruusiossa (Luoma, 2007) saattaa liittyä tähän vaiheeseen. 

Appiniittisarjan bimodaalisuus (mafiset appiniitit/syeniitit) syntyi magman ryhmitysalueella ba-
salttisen sulan ja sulaneen alakuoren vuorovaikutuksen tuloksena. Mafiset appiniitit edustavat 
selektiivisen kontaminaation modifioimaa basalttista magmaa, syeniitit taas mafisen magmasäi-
liön päällä olevaa anatektista hapanta sulaa, jonka alkuperäinen graniittinen koostumus oli eri 
prosessien vaikutuksesta muuttunut syeniittiseksi (ks. luku ”Appiniittien petrologia”). Itse mafi-
sen magman kidefraktioituminen ei tuottanut ”Bowenin trendin” mukaisia happamia alkalirikkai-
ta magmoja. 

Seuraavassa appiniittien geokemiaa tarkastellaan alkuaineittain tai alkuaineryhmittäin erilaisten 
koostumusdiagrammien ja histogrammien avulla. Kuvia tarkasteltaessa on aina pidettävä mieles-
sä, että mafisten appiniittien koostumukset, joitakin jäähtymisreunuksia ja juonia lukuun otta-
matta, edustavat kumulaatteja, eivät sulia tai fraktioitumattomia magmoja. 

Kuvassa 29 on Lapin appiniittiassosiaation kivien SiO2-histogrammi. Voimakkain huippu osuu 
välille 50 - 53 %. Toinen pienempi mutta selvä huippu tulee syeniittien kohdalle (SiO2 59 - 63 
%) ja tätä pienempi jakaumahuippu kvartsisyeniittien kohdalle (SiO2 65 - 69 %). Sivumaksimien 
korkeudet riippuvat siitä, minkälaisissa kohteissa kairauksia on tehty ja mistä kokokivianalyysejä 
on eniten käytössä. Kuitenkin histogrammista näkyy appiniittiseurueen bimodaalisuus (mafiset 
appiniitit/syeniitit). Jos otettaisiin huomioon pinta-alat (ja tilavuudet), niin todellisuudessa sye-
niitit olisivat ylivoimaisesti vallitsevia. Syeniittejä tunnetaan sekä suurina massiiveina (Pirtinvaa-
ran kompleksi) että juoniparvina (Raja-Joosepin syeniittiporfyyrijuonet). Lohkarehavaintojen 
mukaan syeniittejä esiintyy runsaasti Pellon ja Sinetän välisellä alueella (Mutanen 1991). Suuria 
volyymeja syeniittejä ja kvartsisyeniittejä on Sammalvaaran intruusiossa sekä Lampsijärven, 
Kultamaan, Ruopaspalon ja Kieringin sekajuonissa. SiO2-köyhät Fe-Ti-P-rikkaat appiniitit 
(Lehmikari, Javarus, osat Tainion ja Aalisjärven intruusioista) muodostavat nykyisellä kuoren 
leikkaustasolla vain pienen osan appiniittien kokonaismäärästä. 

Mafiset appiniitit vastaavat SiO2-pitoisuuksien puolesta basaltteja (toleiitteja), < 50 %:n SiO2-
pitoisuudet fraktioituneita Fe-rikastuneita basaltteja. Vaikka kuorellisen kontaminaation merkit 
ovat kiistattomat, basalteille tyypilliset SiO2-pitoisuudet osoittavat, että mistään merkittävästä 
bulk-kontaminaatiosta (basalttisen ja saalisen kuoren aineksen sekoittumista) ei voi olla kysy-
mys. 
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Kuva 29.   SiO2-histogrammi, Lapin appiniitit. 
Fig. 29.   SiO2 histogram, appinites of Lapland. 

 

Yleisesti voidaan todeta, että SiO2-histogrammin päämaksimi edustaa magmoja, joista plagio-
klaasi ja pyrokseenit kiteytyivät kotektisesti. Histogrammia tulkittaessa on otettava huomioon, 
että kun toleiittisessa kidefraktioitumisessa mafisten mineraalien #mg laskee niiden SiO2-paino- 
% laskee. Tästä johtuu, että histogrammin päämaksimin SiO2-rikkaammalle laidalle tulevat 
MgO-rikkaimmat kivet (esim. Tainion keskiosa, Särkikangas), SiO2-köyhälle laidalle ”evolved” 
Fe-Ti-P-rikkaat kivet, joissa kotektisesti pyrokseenien ja plagioklaasin kanssa kiteytyivät ti-
tanomagnetiitti ja apatiitti, ja Suhuvaaran biotiitti-apatiittirikkaat kumulaatit (SiO2 43 - 48 %). 
Joissakin Tainion keskiosan Mg-rikkaissa (ortopyrokseenirikkaissa) kivissä SiO2 nousee 57 
%:iin, kun reunaosien Fe-Ti-P-rikkaissa kivissä SiO2 on keskimäärin 45.3 %. Aalisjärven Fe-
rikkaassa intruusiofaasissa SiO2 on alle 40 %. Edelleen: Särkikankaan primitiivisessä intruusios-
sa (MgO keskim. 7.4 %, Cr 1104 ppm, Ni 149 ppm) SiO2-pitoisuus on 52.35 %, kun viereisessä 
pitkälle fraktioituneessa Javaruksen intruusiossa (MgO 4.13 %, Cr 6 - 9 ppm, Ni 18 - 24 ppm) 
SiO2 on 49.2 %. Nämä tapaukset kuvaavat tietenkin toleiittisen ”Fennerin trendin” mukaista su-
lan koostumuskehitystä, mutta ovat samalla esimerkkeinä siitä, miten täysin kelpaamattomia ns. 
Harker-tyyppiset diagrammit ovat kuvaamaan basalttisen magman kehitystä; tämän lisäksi Har-
ker-diagrammien käyttö voi johtaa harhaan myös intermediaaristen ja happamien magmasarjojen 
petrologisissa tulkinnoissa (esim. Wall & al., 1987, Pitcher, 1997, pp. 129, 146). Seuraavissa 
kahdessa kuvassa (kuvat 30 ja 31) osoitetaan kahdella Harker-tyyppisellä, yleisesti käytetyllä 
luokitteludiagrammilla, miltä todellinen toleiittinen sulan koostumuksen kehitys niihin projisoi-
tuna näyttää. 
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Kuvassa 30 on toleiittien ja alkalibasalttien luokittelussa yleisesti käytetty TAS-diagrammi 
(ΣNa2O + K2O vs. SiO2), johon on merkitty Keski-Lapin appiniittisarjan (mafiset appiniitit ja 
syeniitit) ja posttektonisten graniittien koostumuspisteitä. Tähän ja joihinkin muihin diagram-
meihin on vertailun vuoksi merkitty myös Labradorin Voisey´s Bayn ja Pant´s Lake-intruusion 
koostumuksia. Nuolet osoittavat muutamien intruusioiden ja kompleksien fraktioitumissuunnan. 
Fe-rikkaimmasta päätepisteestä (kolmiot) kehitys kääntyy jyrkästi alkalien ja SiO2:n rikastumi-
sen suuntaan. Käänne vastaa kuvan 32 kolmiodiagrammin Fe-rikkainta osaa, josta alkalikärkeä 
kohti sijoittuvat syeniitit ja kvartsisyeniitit. TAS-diagrammin heikkoutta osoittaa se, että korkean 
alkalipitoisuuden ja varsinkin korkean Na2O-pitoisuuden vuoksi suuri osa appiniiteista joutuu 
alkalibasalttien kenttään; kuitenkin appiniiteissa on kvartsia ja runsaasti normatiivista ja modaa-
listakin ortopyrokseenia, mutta ei alkaliylimäärää sen enempää SiO2:een kuin Al2O3:eenkaan. 

Kuvan 31 K2O vs. SiO2 -diagrammia käytetään toleiittisten ja kalkkialkalisten laavojen erotte-
luun ja kalkkialkalisten laavojen keskinäiseen luokitteluun. Tässäkin projektiossa nuolilla on 
osoitettu todellisen fraktioitumisen suunta. Appiniittien koostumukset hajoavat laajalle ja moniin 
laavakoostumuskenttiin. Toisin kuin kuvan 30 TAS-diagrammissa tässä mitkään appiniittien 
koostumukset eivät satu toleiittikenttään. Appiniittien ja kalirikkaiden mafisten (shoshoniittisten) 
kivien erottelussa käytännöllisimmäksi on osoittautunut Na2O vs. K2O -diagrammi (kuva 26). 

Koska Na rikastuu appiniittimagmoissa kumulusplagioklaasiin mutta K pääasiassa sulaan, on 
kuvassa 32 normaalin AFM-diagrammin sijasta käytetty KFM-diagrammia, joka paremmin va-
laisee Fe/Mg-fraktioitumista ja kalin käyttäytymistä. Jos käytettäisiin ΣK2O + Na2O:aa, olisi ku-
va muuten samanmuotoinen, mutta FeO-MgO -sivun suuntaiset pisteet siirtyisivät kohti alka-
linurkkaa, ja silloin kuvio olisi hyvin samanmuotoinen kuin Skaergaardissa (ks. Wager & 
Brown, 1968, Fig. 132, p. 238). Kuva 32 osoittaa appiniittimagmojen kehittyneen Fennerin tren-
din mukaan. FeO-kärjestä K2O-kärjen suuntaan sijoittuvat syeniittien ja kvartsisyeniittien pisteet 
vastaavat kerrosintruusioiden granofyyrejä. Kuten kuvan 30 TAS-diagrammista näkyy tästäkin, 
että graniitit eivät ”kuulu joukkoon”; yksinäinen graniittipiste mafisista appiniiteista graniitin 
suuntaan on osoittautunut sekanäytteeksi (graniittijuonistoa appiniitissa).  Appiniittisarjan bimo-
daalinen luonne ilmenee siinäkin, että syeniitit ja kvartsisyeniitit esiintyvät enemmän tai vä-
hemmän erillään mafisista appiniiteista.  

Kuvasta 32 näkyy myös, että mafisen magman fraktioituminen ei johtanut K2O:n kasvuun sulas-
sa. Vielä paremmin tämän todistaa diagrammi K2O vs. MgO, kuvassa 33. Kivien K2O-pitoisuus 
on verraten korkea mutta pysyy samantasoisena MgO:n laskiessa 22 %:sta aina 3-4 %:iin. Pieni-
rakeiset Fe-Ti-rikkaat reunamuunnokset ja autoliitit (mikroappiniitit) ovat osaksi jopa hiukan K-
köyhempiä kuin intruusioiden primitiivisemmät osat. Sekä Iso Paavolammen että Tainion mik-
roappiniitit muodostavat yhdessä oman kenttänsä. Kuvasta 33 näyttäisi myös siltä, että Ison Paa-
volammen koostumukset jatkavat siitä mihin Tainiossa on lopetettu, mutta koska Iso Paavolam-
mella kairattiin vain intruusion magnetiittirikkaampaa eteläosaa, on luultavaa, että intruusion 
pohjoisosassa on Mg-rikkaampia kiviä. Mg-rikkaissa appiniiteissa kali on sitoutunut pääasiassa 
biotiittiin, mutta pienillä Mg-pitoisuuksilla kivissä on sen ohella kalimaasälpää, useimmiten an-
tipertiittinä. 
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Kuva 30.   TAS-diagrammi, Keski-Lapin appiniitit ja posttektoniset graniitit. Tainion ja Iso Paavolammen fraktioitumistrendit merkitty sinisillä nuolilla. Keltai-
silla symboleilla merkitty Voisey´s Bayn kivet ja Pants Lake-intruusion jäähtymisreunukset. 
Fig. 30.   TAS diagram, appinites and post-tectonic granites of Central Lapland. Blue arrows mark the fractionation trends of the Tainio and Iso Paavolampi 
intrusions. Yellow symbols are for rocks of Voisey´s Bay and Pants Lake chilled margins. 
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Kuva 31.   K2O vs. SiO2-diagrammi, Keski-Lapin appiniitit ja posttektoniset graniitit. Siniset nuolet ja keltaiset symbolit kuten kuvassa 30. 
Fig. 31.   K2O vs. SiO2 diagram, appinites and post-tectonic granites of Central Lapland. Blue arrows and yellow symbols as in Fig. 30. 
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Kuva 32.   KFM-diagrammi, Keski-Lapin appiniitit ja posttektoniset graniitit. 
Fig. 32.   KFM diagram, appinites and post-tectonic granites of Central Lapland. 
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Kuva 33.   K2O vs. MgO-diagrammi, Keski-Lapin appiniitit ja posttektoniset graniitit.  
Fig. 33.   K2O vs. MgO diagram, appinites and post-tectonic granites of Central Lapland. 
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Kuva 34.   K2O vs. MgO-diagrammi, Skotlannin appiniitit, eräät Keski-Euroopan appiniitit ja lamprofyyrit ja Lapin appiniitit. 
Fig. 34.   K2O vs. MgO diagram, appinites of Scotland, some appinites and lamprophyres of Central Europe and appinites of Finnish Lapland. 
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Kalin käyttäytyminen Lapin appiniiteissa poikkeaa muista magmasarjoista. Kuvan 34 K2O vs. 
MgO -diagrammista näkyy, että kalin rikastumattomuus jäännössulaan kidefraktioitumisessa on 
eräs appiniittien ominaispiirre. Ayrtonin (1991) aineistossa K2O on hiukan korkeampi kuin La-
pin appiniiteissa mutta se pysyy vakiona loppuun asti. Skotlannin appiniiteissa K2O-taso on vie-
läkin korkeampi, ja sen nousu MgO-köyhässä päässä vaisumpi kuin Lapissa. Syy näihin eroihin 
on ilmeinen: Skotlannissa ja Ayrtonin aineiston appiniiteissa on kiteytynyt runsaasti magmaattis-
ta sarvivälkettä, joka on sitonut kalia. Tämän sarvivälkkeen fraktioituminen on hyvin tehokkaasti 
puskuroinut kalin nousun jäännössulassa. 

Fraktioituessa kidefaaseihin rikastuvien Cr:n ja Ni:n pitoisuudet pienenevät nopeasti MgO-
pitoisuuden laskiessa, ja odotetulla tavalla siten, että Cr:lla lasku on jyrkempi kuin Ni:llä (kuvat 
35 ja 37). Kuvassa 36 on Cr:n pitoisuushistogrammi. Siinä on otettava huomioon, että kuvion 
muotoon vaikuttavat voimakkaasti eniten kairatut kohteet, joista on paljon analyysejä (Iso Paa-
volampi, Tainio, Aalisjärvi, Suhuvaara). Joka tapauksessa Cr:n pitoisuusalue on hyvin laaja. Cr-
rikkaita ovat Pieruvuoman ja Särkikankaan appiniitit, Tainion keskiosan pyrokseenirikkaat kivet 
ja Suhuvaaran kentalleniittimaiset kivet (löytynyt vain lohkareina). Keskivertotoleiitteja (Cr n. 
300 ppm) vastaavat mm. Iso Paavolammen appiniitit. Cr-köyhää päätä edustavat kaikki Mg-
köyhät kivet (MgO < 4 %), mutta vielä selittämättömästä syystä myös Suhuvaaran juonen keski-
osien apatiittirikkaat Mg-rikkaat (MgO 10 - 11 %) appiniitit ovat Cr-köyhiä (Cr < 100 ppm, 
yleensä < 50 ppm). Toiseen suuntaan taas poikkeaa Aalisjärven erikoinen oksidirikas (Fe-Ti-V-
rikas), tarttumattomista komponenteista (K, P, Zr, REE, Th, U, Mo, Cl) rikastunut ja verraten 
MgO-köyhä (4.5 - 5 %) appiniittityyppi, jossa kuitenkin on huomattavan korkea Cr-pitoisuus 
(640 - 800 ppm) ja Ni-pitoisuus (220 - 370 ppm). Tähän kivityyppiin liittyy kohonneita Ni-
pitoisuuksia POKA-reiässä, jonka Jukka Väänäsen oli kairauttanut kallioperäkartoitusohjelmas-
sa. Nämä kivet, samoin kuin Tainion Ni-Cu-malmiutuneet kivet, poikkeavat myös Ni-MgO-
diagrammissa (kuva 37) muiden kivien parvesta. Kuviin 35 ja 37 on vertailun vuoksi merkitty 
Voisey´s Bayn malmivyöhykkeen appiniittiin vivahtavan troktoliitin (matala plagioklaasin An- 
%, korkea Zr) ja samalla alueella sijaitsevan Pants Lake-intruusion koostumuspisteet. Näissä Cr 
on Lapin appiniitteihin verrattuna huomattavan köyhtynyt. Kuva 37 osoittaa, että Lapin appiniit-
timagmoissa ei ole merkkejä huomattavasta Ni-depleetiosta, joka olisi tapahtunut emosäiliössä 
ennen lopullista intruusiota. 
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Kuva 35.   Cr vs. MgO, Keski-Lapin appiniitit. 
Fig. 35.   Cr vs. MgO, appinites of Central Lapland. 
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Kuva 36.   Cr-histogrammi, Lapin appiniitit. 
Fig 36.   Cr histogram, appinites of Finnish Lapland. 

 

Kuoreen intrudoituneet appiniittimagmat ovat alusta alkaen olleet titanomagnetiitti- ja apatiitti-
kylläisiä. Siitä huolimatta ne kehittyivät Fennerin trendin mukaan, jossa FeOtot:n rikastuessa, ku-
van 32 kolmiodiagrammin ylämutkaa kohti, syntyi Fe-Ti-V-P-rikkaita sulia (magmoja). Näitä 
edustavat mm. Lehmikarin ja Javaruksen intruusiot, Iso Paavolammen autoliitit ja Tainion voi-
makkaasti magneettinen reunamuunnos, joissa oksidien ja apatiititin pitoisuudet vastaavat kotek-
tisia suhteita (titanomagnetiitilla 12 – 14 paino- %, apatiitilla 4 – 7 paino- %). Kuvassa 38 on 
kaavamainen esitys Ti:n, V:n ja P2O5:n käyttäytymisestä MgO:n laskiessa. Korkealle nousevan 
”käärmeenkaulan” alue (välillä MgO 4 – 6 %) vastaa Fe-rikkaimpia sulia (FeOtot 14 – 16 %, ku-
va 39). Vastaavassa fraktioitumisvaiheessa (97 PCS; PCS = per cent solidified) tuli apatiitti ku-
mulusfaasiksi Skaergaardissa ja Akanvaarassa, Kiglapaitin intruusiossa kumulusapatiitti ilmaan-
tuu 94 PCS:ssä (Morse, 1969a). 

Appiniittisulien kehityksessä erittäin hyvä fraktioitumisasteen mittari on Ni/Co. Kaikkein frakti-
oituneimmissa, FeO-rikkaimmissa sulissa (”käärmeenkaulan” yläosassa, kuvat 38, 39), joissa Ni-
pitoisuudet ovat luonnollisesti hyvin pieniä, erittäin herkkä fraktioitumisen mittari on ICP-
analyysien Ni/Co -suhteet. Tällä alueella NiICP/CoICP laskee Tainion reunagabron 0.9 - 1.3:sta 
Lehmikarin 0.34 - 0.55:een ja Palo-Karhurovan 0.28 - 0.30:een. NiICP/CoICP on yhtäpitävä mui-
den fraktioitumismittareiden tulosten (esim. Cr-Ni-pitoisuudet) kanssa.
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Kuva 37.   Ni vs. MgO, Keski-Lapin appiniitit. 
Fig. 37.   Ni vs. MgO, appinites of Central Lapland. 



    
  
 
 

      
  

108

Appiniittien eräs tunnusomainen piirre on korkea apatiittipitoisuus, mutta petrologisesti sitäkin 
merkittävämpi on korkea P2O5/MgO -suhde. Kaikkein Mg-rikkaimmissakin appiniiteissa P2O5-
pitoisuus (esim. Särkikankaan intruusiossa MgO 7 – 7.7 %, P2O5 0.8 - 0.9 %) vastaa normaalien 
toleiittien kehityksessä yli 95 PCS:n tasoa, jossa vaiheessa jäännössulan MgO on enää vain n. 1 
% (ks. esim. Mutanen, 2005). Kuitenkin vaipasta kuoren alaosaan tunkeutuneet alkumagmat oli-
vat pääalkuainekoostumuksen ja fraktioitumistyylin perusteella kutakuinkin normaaleja toleiitte-
ja, joissa P2O5 oli matala (0.08 - 0.09 %; ks. Mutanen, 2005 ja siinä olevat viitteet). Toleiitteihin 
nähden appiniitit ovat rikastuneet fosforista n. 10-kertaisesti. Kuten myöhemmin petrologisessa 
mallissa (kuva 48) esitän, magmat saivat appiniittiset koostumusominaisuutensa (kohonneet K, 
Cl, F, Zr, P, REE, Ba, CO2, jne.) ryhmitysalueen magmasäiliössä, toleiittisen magman ja alakuo-
ren kivien ja anatektisten sulien välillä tapahtuneen komponenttien selektiivisen diffuusion (se-
lektiivisen kontaminaation) tuloksena. Konvektiivisessa magmasäiliössä oli kontaminaatiossa 
saatuna kuormana kidefaaseja, kuten apatiittia, zirkonia, allaniittia, ja interkumulussulaan liuen-
nutta kalia. Näiden tarttumattomien ainesten riippumaton vakiotasoinen (”indifferentti”) suhtau-
tuminen MgO:oon (ks. kuvat 33, 34, 38, 42) osoittaa, että ne olivat konvektiossa sekoittuneet ja 
jääneet, varhaisista kumulaateista alkaen, isompien kumulussilikaattikiteiden väleihin. Ylem-
mäksi kuoreen tunkeutuneet appiniitti-intruusiot olivat emosäiliön eri tasoilta kuoreen tunkeutu-
neita, verraten pientä pakkaussuhdetta edustavia kumulaatti-intruusioita. 

Keski-Lapin appiniittimagmojen korkeimmat TiO2-pitoisuudet (+ 3 %, kuva 38) vastaavat 
Skaergaardissa sulaa tasolla 80 PCS. Samalla tasolla (80 PCS) on Skaergaardin sulissa V:n mak-
simi (400 ppm). Vanhoissa kerrosintruusioissa V-pitoisuus nousi paljon korkeammalle: Koitelai-
sessa sulan V-maksimi on 650 ppm/73 PCS, Akanvaarassa 663 ppm/72.5 PCS (Mutanen, 2005). 
Keski-Lapin ”normaalit” appiniitit vastaavat V-rikastumisessa (410 ppm) Skaergaardia. Aalis-
järven monessa suhteessa erikoisessa oksidirikkaassa appiniitissa on 800 ppm V, mutta tämä kivi 
ilmeisesti edustaa runsaasti kumulusoksidia sisältävää kumulaatti-intruusiofaasia. Vieremän 
Kaarakkalan appiniitti-intruusiossa FeO:n rikastuminen ja Ti-V-P-kehitys on ollut samanlaista 
kuin Keski-Lapin appiniiteissa. 

Aalisjärven oksidirikkaassa intruusiofaasissa FeOtot nousee 24.4 %:iin, mutta varsinaisissa ap-
piniittisulissa ei Keski-Lapissa ole merkkejä toleiittisten laavojen ja intruusioiden fraktioitumisen 
loppuvaiheiden äärimmäisestä Fe-rikastumisesta (FeOtot n. 25 %). Tällaiset sulat ovat jo silikaat-
tisulien sekoittumattomuusalueella (silicate liquid immiscibility). 

Kuvan 39 diagrammissa Tainio, sen reunafaasi ja Iso Paavolampi autoliitteinen edustavat kehi-
tystä, jossa pyrokseenin ja plagioklaasin kotektinen kiteytyminen johti voimakkaaseen Fe:n ri-
kastumiseen. Kuvien 38 ja 39 huippukohdasta syeniittien suuntaan, MgO:n laskiessa, Fe-Ti-V-P-
pitoisuudet laskevat jyrkästi. Tässäkin vaiheessa magmat olivat Fe-Ti-oksidi- ja apatiittikylläisiä, 
mutta koska sulat olivat polymeroituneempia (metalliköyhempiä ja SiO2-rikkaampia), olivat sili-
kaattien kanssa kiteytyvien oksidien ja apatiitin kotektiset suhteet matalia. 
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Kuva 38.   Kaavamainen diagrammi TiO2:n, P2O5:n ja V:n käyttäytymisestä Keski-Lapin appiniittimagmojen kidefraktioitumisessa. 
Fig. 38.   Schematic diagram of the behaviour of TiO2, P2O5 and V along crystal fractionation in the appinite magmas of Central Lapland. 
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Kuva 39.   FeOtot vs. MgO Keski-Lapin appiniiteissa. 
Fig. 39.   FeOtot vs. MgO in appinites of Central Lapland. 
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Fraktioituneet Fe-rikkaat magmat ovat purkautuneet kompleksisiin intruusioihin ensimmäisinä 
(Tainio, Iso Paavolampi) tai esiintyvät omina erillisinä intruusioinaan (Lehmikari, Javarus). Tä-
mänkin perusteella on ilmeistä, että toleiittinen, raudan rikastumiseen johtanut kidefraktioitumi-
nen tapahtui pääasiassa suuressa, kuoren alaosaan asettuneessa emosäiliössä, ”ryhmitysalueella”. 

Appiniitit ovat poikkeuksellisen klooririkkaita. Kuvassa 40 on Cl:n pitoisuushistogrammit ma-
fisille appiniiteille, appiniittiassosiaation syeniiteille ja kvartsisyeniiteille ja appiniittien yhtey-
dessä esiintyville graniiteille. Mafisilla appiniiteilla tyypilliset Cl-pitoisuudet ovat 600 - 1200 
ppm, mutta joissakin intruusioissa Cl-pitoisuudet nousevat 2000 - 2500 ppm:ään. Pitoisuusja-
kauma on hyvin vino oikealle. Huomattavan korkea Cl-taso on Aalisjärvellä, mutta myös Taini-
on Ni-Cu-PGE-Au-vyöhykkeessä, jossa Cl-apatiitti esiintyy F-apatiitin kanssa, ilmeisesti tasa-
painossa. Keski-Lapin appiniitti-intruusioista tunnetaan viitteitä Ni-Cu-PGE-Au-malminmuo-
dostuksesta vain Tainiosta ja Aalisjärveltä. Appiniittien malmipetrologian ja mikseipä malminet-
sinnänkin kannalta on mielenkiintoinen kysymys, onko korkeilla Cl-pitoisuuksilla ja Ni-Cu-
PGE-Au-malminmuodostuksella petrogeneettinen yhteys. 

Vieremän Kaarakkalan ja Iisalmen alueen appiniitti-intruusioissa (Saunasuo, Palomäki) Cl-
pitoisuus on myös hyvin korkea (≤ 2000 ppm; ks. Paavola, 1991, 2003). 

Tiedetään, että Cl:n liukoisuus suliin laskee sulan polymeroitumisasteen kasvaessa. Appiniittias-
sosiaation syeniiteissä ja kvartsisyeniiteissä Cl-pitoisuus on aina alle 1000 ppm. Alueen posttek-
tonisissa graniiteissa Cl on alle 500 ppm, keskipitoisuus n. 200 ppm (kuva 40). Kuumiin appiniit-
teihin tunkeutuneissa skapoliittipitoisissa pegmatiiteissa (Aalisjärvi, Lehmikari) Cl-pitoisuus 
nousee yli 1 %:n. Aalisjärvellä pegmatiiteista lähteneet fluidit ovat aiheuttaneet mafisissa ap-
piniiteissa hydrautumista ja skapoliittimuodostusta. Skapoliitti ei kuulu mafisten appiniittien al-
kuperäisiin mineraaleihin; niissä pääosa Cl:sta sisältyy vihreään Na-Ca-sarvivälkkeeseen, vä-
hemmässä määrin biotiittiin ja apatiittiin. Lampsijärven juonen syeniitissä marialiittirikasta ska-
poliittia esiintyy primaarina, magmasta kiteytyneenä mineraalina. 

 



    
  
 
 

      
  

112

 

Kuva 40.   Cl-histogrammeja, Lapin appiniitit, syeniitit ja posttektoniset graniitit. 
Fig. 40.   Cl histogram, appinites, syenites and post-tectonic granites of Finnish Lapland. 
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Kuva 41.   S-histogrammi, Lapin appiniitit.  
Fig. 41.   S histogram, appinites of Finnish Lapland. 

 

Granuliitteja leikkaavissa Pielpajärven ja Suhuvaaran intruusioissa Cl-pitoisuus vaihtelee välillä 
200 – 1300 ppm, mutta keskipitoisuus (n. 300 - 400 ppm Cl) on selvästi pienempi kuin Keski-
Lapin appiniiteissa. Korkeimmat Cl-pitoisuudet ovat pienirakeisissa reunamuunnoksissa ja sar-
vivälkerikkaammissa kivissä. Koska merkittävintä klooria sitovaa magmaattista mineraalia, sar-
vivälkettä, on kivissä vähän tai se puuttuu, on klooria ilmeisesti karannut intruusioiden ylempiin 
osiin. Näissä appiniiteissa biotiitti on luultavasti Cl-rikkaampi kuin Keski-Lapin appiniiteissa, ja 
osa niiden Cl:sta sisältyy apatiittiin. 

Appiniitit ovat myös fluoririkkaita. Ftot:aa ei tässä ohjelmassa ole analysoitu, mutta sen pitoi-
suus on ilmeisesti korkeampi kuin kloorin. Äkäsjärven appiniitissa (litogeokemiaohjelman näyte 
3375, Tero Niiranen, tiedot joulukuussa 2008) on 0.15 % F, Jääskön appiniitissa (Ahtonen & al., 
2007) on kolmen analyysin mukaan 0.17 - 0.25 % F ja F/Cl 1.7 - 3.3. Jääskössä P2O5/F vaihtelee 
välillä 4.16 - 5.06. Siellä, ja ilmeisesti Lapin appiniiteissa yleensäkin, vaihteleva ja jopa merkit-
tävä osa fluorista sisältyy apatiittiin. Kuitenkin voidaan laskea, että apatiitin sisältämä osuus ko-
ko kiven fluorista (olettaen apatiitin F-pitoisuudeksi 3.5 %) on vain 35 - 43 %, ja siten suurin osa 
fluorista sisältyy sarvivälkkeeseen ja biotiittiin.  Äkäsjärven appiniitissa on 3.05 % apatiittia, 
P2O5/F 8.4. Norrbottenin Naakajärven ja Lumivaaran appiniiteissa F-pitoisuus on 2100 - 2500 
ppm (Lindroos & Henkel, 1981), apatiittipitoisuus 6.66 - 7.74 % ja apatiittiin sisältyvän fluorin 
osuus koko kivestä 93 - 117 %. Yli 100 %:n osuudet johtuvat siitä, että apatiitin F-pitoisuus on 
todellisuudessa yleensä pienempi kuin oletettu 3.5 %. Naakajärvellä apatiitin F-pitoisuus on 2.6 
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%, jonka mukaan laskettuna näissä appiniiteissa kiven kokonaisfluorista 69 - 87 % sisältyy apa-
tiittiin. 

Muutamista Iso Paavolammen biotiiteista ja sarvivälkkeistä on tehty kloorin ja fluorin EMP-
määrityksiä. Klooria on biotiitissa 0.21 - 0.25 %, sarvivälkkeessä 0.12 - 0.16 %. Molempien F-
pitoisuudet ovat 0.00 %. Sen sijaan zeoliiteissa ja ”smektiitissä” on huomattavan korkeita F-
pitoisuuksia: Eräässä huomattavan Sr-Ba-rikkaassa K-Ca-zeoliitissa on F 0.55 - 0.70 %, toisessa 
hiukan Sr-Ba-köyhemmässä K-Ca-zeoliitissa on F 0.34 - 0.53 %, ja eräässä Sr-rikkaassa Ba-
pitoisessa Ca-zeoliitissa on F 0.06 - 0.39 %. ”Smektiitissä” on F 0.82 - 1.26 %. Näyttää siltä, että 
fluori on matalan lämpötilan deuterisissa muutoksissa siirtynyt sarvivälkkeestä ja biotiitista zeo-
liitteihin ja savimineraaleihin. Zeoliittien ja savimineraalien Cl-pitoisuudet ovat 0.00 %, joten 
kloori pysyi biotiitin ja sarvivälkkeen hiloissa. 

Myös Tainiosta on muutamia biotiitin ja sarvivälkkeen EMP-analyysejä. Biotiitissa on Cl 0.37 - 
0.43 % ja F 0.36 - 0.46 %, sarvivälkkeessä Cl 0.17 - 0.23 % ja F 0.24 - 0.34 % (Luoma, 2007). 

Apatiitti on eräs kloorin, ja merkittävin fluorin, kantaja. Tainion apatiiteista on tehty EMP-
analyysejä GTK:ssa ja Oulun yliopistossa (lyhennys OY; Luoma, 2007). GTK:n analyyseissä 
”puhtaassa” F-apatiitissa on F 3.76 - 3.88 % (Cl 0.12 %), OY:n analyyseissä F 1.97 - 3.15 % (Cl 
0.08 %). Klooriapatiitit ovat tyypillisesti puhtaita Cl-päätejäseniä (Cl 6.13 - 6.90 %, F 0.00 - 0.19 
%; OY: max. Cl 5.75 %). On myös F-pitoisia Cl-apatiitteja (Cl 4.22 - 4.72 %, F 0.39 - 0.79 %), 
harvinaisia F-Cl-apatiitteja (Cl 2.23 %, F 2.02 %), F-Cl-OH-apatiitteja ja ilmeisesti myös F-Cl-
karbonaattiapatiitteja. 

Joka tapauksessa fluori on kloorin, H2O:n, CO2:n ja P2O5:n ohella merkittävä ”mineralisaattori” 
ja fluksi appiniittimagmoissa. Fluksausvaikutus ei perustu niinkään painoprosenttiin kuin atomi-
en suhteelliseen määrään (atomi - %). Koska fluori on kevyt alkuaine (atomipaino 19), sen ato-
miprosenttivaikutus on klooriin (atomipaino 35.4) verrattuna lähes kaksinkertainen. Kun ap-
piniittien F-pitoisuus (paino- %) on yli kaksinkertainen klooriin verrattuna, on fluorin atomi-% 
yli nelinkertainen kloorin atomi-%iin verrattuna. Tämä fluksausefektin tarkastelu koskee kaikkia 
keveitä fluksausalkuaineita ja ”molekyylejä” (B, Li, P, CO2, H2O, pelkistyneissä magmoissa H2, 
C, CO, CH4). 

Primitiivisiin, fraktioitumattomiin toleiittimagmoihin verrattuna appiniittimagmat ovat huomat-
tavan rikkirikkaita. Kun esim. Akanvaaran alkumagma sisälsi 345 ppm S, on appiniiteissa tyy-
pillisesti 2000 - 4000 ppm S (kuva 41). Pelkistynyt basalttinen sula (fO2 QFM) kyllästyy sulfi-
disulasta n. 500 - 800 ppm:n S-pitoisuuksilla (ks. esim. Haughton & Roeder, 1972; Mutanen, 
2005, Fig. 7c). Tämän mukaan appiniittimagmojen S-pitoisuus olisi ylittänyt moninkertaisesti 
Fe(-Ni-Cu)-sulfidisulan kyllästymisrajaa vastaavan S-pitoisuuden. Kuitenkin appiniitti-
intruusioiden kiteytyessä hapetusaste nousi voimakkaasti, jolloin sen S-liuotuskyky kasvoi voi-
makkaasti (ks. Jugo, 2009, Li & Ripley, 2009). Rikki ei kuitenkaan liuennut sulfidina. Sulfi-
disula ja siitä jo mahdollisesti kiteytynyt korkean lämpötilan Fe-Ni-Cu-monosulfidi (ja pyrrotiit-
ti) ei enää ollut pysyvä. Tyypillinen sulfidi-oksidiparageneesi on pyriitti - magnetiitti - hematiitti 
- ilmeniitti (suotautunut hemoilmeniitti), joten ainakin kiteytymisen lopussa happipaine vastasi 
hematiitti-magnetiittipuskurireaktiota (HM). Pyriitissä on yleisesti pisaramaisia pyrrotiitti-
kuparikiisu(-pentlantiitti-)sulkeumia, jotka edustavat aikaisempaa, ennen magman hapettumista 
erottunutta Fe-Ni-Cu-monosulfidisulaa, jota säilyi pyriitin suojaamina ”näytteinä”. Suhuvaarassa 
on joissakin näytteissä pisaramaista ”vapaata” pyrrotiittia. Hapettuneissa oloissa tasapainoinen 
sulfidiparageneesi on Tainion malmiutuneessa vyöhykkeessä pyriitti + kuparikiisu ± borniitti + 
milleriitti + violariitti, Suhuvaaran PGE-Au-anomaalisissa kentalleniiteissa (löydetty lohkareina) 
milleriitti + primaari violariitti + Ni-rikas pentlandiitti + kuparikiisu + pyriitti). 
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Kuinkas rikki sitten liukeni, jos ei sulfidina? Happipaineen noustessa magman kiteytymisen lop-
puvaiheessa S2- hapettui S4+:ksi (SO2). Tästä osa liukeni magmaan, osa joutui kaasufaasiin. Osa 
rikistä liukeni sulaan myös sulfiittina tai sulfaattina (ks. tarkemmin luku malminmuodostukses-
ta). Kiteytymisen viimeisissä vaiheissa kideonteloihin kiteytyi baryyttia (Iso Paavolampi ja Tai-
nio). Parhaat esimerkit appiniitteihin liittyvästä magmaattisesta malminmuodostuksesta ovat sy-
vää kuoren leikkausta edustavat Etelä-Afrikan Koperbergin (Okiep) alueen Cu-rikkaat malmit, 
joiden sulfidiparageneesi (borniitti + kuparikiisu, ei pyrrotiittia) osoittaa korkeata hapetusastetta. 
Sulfidien hapettuminen vastaa sulfatoivaa pasutusta. 

Merkkejä sivukiviin karanneista sulfidipitoisista/-rikkaista fluideista ja niihin mahdollisesti liit-
tyvästä malminmuodostuksesta ei Lapista tähän mennessä ole löytynyt. 

Inarin Suhuvaaran ja Pielpajärven appiniitit ovat huomattavan S-rikkaita, keskiarvo on 3055 ppm 
S. S-pitoisuudet ovat n. 500 - 1000 ppm korkeampia kuin Keski-Lapin appiniiteissa (kuva 41). 

Rikkipitoisuuksia tarkasteltaessa on otettava huomioon kaksi asiaa: Ensiksi, pintarapautumisen 
takia paljastumanäytteiden S-pitoisuus on kairansydännäytteisiin verrattuna huomattavasti alem-
pi. Mikroskooppitutkimuksissa tämä näkyy mm. siinä, että terveen näköisissäkin pintanäytteissä 
pyriitti on osittain tai kokonaan götiittiytynyt. Toiseksi, XRF:llä määritetty S-pitoisuus on vain n. 
77 - 90 % (keskim. n. 83 %) ICP-menetelmällä määritetystä S-pitoisuudesta. Tämä taas johtuu 
siitä, että jauhettaessa näytettä XRF-analyysin vaatimaan hienouteen osa sulfidirikistä palaa 
SO2:ksi. 

Vaipan toleiittiset magmat ovat hyvin Zr-köyhiä; kuoren kontaminaatiolta varjeltuneessa Kigla-
paitin kantamagmassa on ollut 13 ppm Zr (Morse & Suizhou, 1991). Näihin verrattuna appiniit-
tien Zr-pitoisuudet ovat huomattavan korkeita, yleisesti yli 10-kertaisia (kuva 42). ”Rikastumis-
kerroin” neitseellisestä toleiitista appiniittiin on samaa luokkaa kuin fosforilla, eli n. 10. Fosforin 
ja kalin tapaan Zr-pitoisuudet ovat vakiotasolla laajalla MgO-pitoisuusvälillä (kuva 42). Mg-
rikkaissakin appiniittimagmoissa Zr saattaa olla hyvin korkea, esim. Särkikankaan MgO-
rikkaissa appiniiteissa (MgO 7- 7.7 %) on jopa 378 ppm Zr (kuvassa 42 värikentän yläpuolella 
oleva piste), yleensä kuitenkin 203 - 263 ppm. 

Syeniitteihin siirryttäessä Zr alkaa jyrkästi kasvaa ja saavuttaa yli 2200 ppm:n pitoisuuden. Ti-
lanne on samantapainen kuin Skaergaardissa ja Kiglapaitissa, joissa magman kehityksen loppu-
vaiheessa zirkoni tulee kumulukseen ja Zr nousee granofyyreissä 1000 - 2800 ppm:ään. Korkeita 
Zr-pitoisuuksia (> 1000 ppm) on Norrbottenin alueen Edefors-tyyppisissä syeniiteissä (Öhlander 
& Skiöld, 1994). Nämä vastaavatkin iältään ja geokemiallisesti Pirtinvaaran kompleksin syeniit-
tejä (ks. op. cit., Table 2). Korkea Zr viittaa siihen, että Keski-Lapin appiniittimagmojen fraktioi-
tuessa alakuoren emosäiliössä Ca-Mg-Fe-pyrokseeni (augiitti) ja ilmeniitti eivät olleet merkittä-
viä kumulusfaaseja (ks. Morse & Suizhou, 1991). 

Graniiteissa erottuu Zr-pitoisuuden mukaan samat kaksi ryhmää, joita myöhemmin käsitellään 
REE- ja U-Th-geokemian yhteydessä. Th-REE-rikkaiden graniittien ryhmä on hyvin Zr-rikas 
(ka. 299 ppm Zr), Th-REE-köyhät graniitit ovat Zr-köyhiä (ka. 68.9 ppm Zr). 

Mafisen magman fraktioitumisasteesta riippumatta appiniittien Zr/Hf on yleensä vakio, 37 - 44, 
mutta joissakin intruusioissa suhde on matalampi, kuten Äijävaarassa (34 - 41), joissakin korke-
ampi, esim. Pellon laajassa appiniittikompleksissa 40 - 50, Vanttauskoskella 39 - 49 ja Kulta-
maassa 41 - 51. Inarin appiniiteissa Zr/Hf on selvästi Keski-Lapin intruusioita korkeampi: Suhu-
vaarassa ja Pielpajärvellä 40 - 50 (tyypillisesti 44 - 50) ja Palloaivilla 46 - 50. Suhuvaaran kental-
leniittilohkareissa on matalampi Zr/Hf (33 - 40). Intruusioiden sisällä on kuitenkin vaihtelua, 
esim. Suhuvaaran reiässä R0305 Zr/Hf on 36 - 39. 
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Syeniiteissä on usein mafisille appiniiteille tyypillisiä Zr/Hf-arvoja, mutta tyypillisesti Zr/Hf on 
selvästi korkeampi: Uusijängällä 53 - 57, Jauhokankaalla 53.7, Kultamaassa 49 - 57 ja Raja-
Joosepin syeniittiporfyyrijuonessa 46 - 49. Pellon Järvialueen syeniittilohkareissa Zr/Hf on 38 - 
49. Mielenkiintoista on, että mafisiin appiniitteihin liittyvien happamien juonikivien Zr/Hf ei 
yleensä juuri poikkea mafisten kivien arvosta: Tainion graniiteissa ja pegmatiiteissa Zr/Hf on 
36.1 - 39.6, trondhjemiittipegmatiitissa 40.2, Kultamaan graniiteissa 41 - 47, Särkikankaan leik-
kaavissa graniiteissa 36.4 ja Palloaivilla 37 - 46. Suhuvaaran pegmatiittisissa graniiteissa ja hyb-
rideissä ”granodioriiteissa” (R0304) Zr/Hf on 36 - 41. 

Zr/Hf-suhteen kannalta muista poikkeavia tyyppejä ovat Kultamaan metasomaattisesti muuttu-
neet appiniitit, joissa on hyvin korkea Zf/Hf (56 - 114) ja Suhuvaaran syeniittiset juonet, joissa 
Zr/Hf vaihtelee välillä 8.6 - 37.3. Koska hivenalkuaineanalyyseissä (308M) on yleensä käytetty 
suppeampaa alkuainevalikoimaa, on tarkkoja Hf-määrityksiä paljon vähemmän kuin REE-
määrityksiä. Lapin appiniitti-intruusioiden näyteaineistosta voisi asiasta innostunut saada täyden-
tävillä lisämäärityksillä (Co, Hf, Nb, Rb, Ta) lisää valaistusta appiniittisarjan geokemiaan ja pet-
rologiaan. 

Kuvan 42 Zr vs. MgO-diagrammi osoittaa selvästi, että posttektoniset graniitit eivät ole appiniit-
timagmojen petrologisia johdannaisia. 

Aalisjärven appiniiteissa on leikkaavia, kapeita graniittipegmatiittijuonia, joissa on paljain silmin 
näkyvää zirkonia. Analyysissa oli Zr 0.74 % (lisäksi Nb 134 ppm ja Sc 39 ppm). Kultamaan me-
tasomaattisesti muuttuneissa appiniiteissa on hyvin korkea Zr (740 ppm - 1.24 %). 

Appiniittimagmat olivat alusta alkaen zirkonikylläisiä, ts., zirkoni oli niissä likvidusfaasi. Tämä 
merkitsee, että zirkonirakeissa voi olla kuoresta magmaan joutunutta perittyä zirkonia erillisinä 
rakeina ja appiniittimagmasta kiteytyneiden zirkonien ytiminä (kiteytymiskeskuksina). Kieringin 
appiniittisessa sekajuonessa onkin magmasta kiteytyneen zirkonin (1.785 Ga) ohella perittyä ar-
keeista zirkonia (2.717 Ga; Huhma, 2007). Pielpajärven appiniitissa on asultaan erilaisia zirkone-
ja sisältäviä fraktioita, joista osa voisi olla (tai sisältää) arkeeista zirkonia (ks. Kouvo, 2005, teks-
ti ja diagrammi, liite 3). Pielpajärven ikänäytteen hieessä on appiniiteille epätyypillistä, pyöristy-
nyttä ja suttuista zirkonia (omat mikroskooppitutkimukset näytteestä A503, lokakuussa 2008). 

Appiniitit ovat voimakkaasti rikastuneet REE:stä, erityisesti LREE:stä. Kuvassa 43 on valikoitu-
ja ja MgO-pitoisuuden perusteella luokiteltuja esimerkkikäyriä emäksisistä appiniiteista ja sye-
niiteistä, Peuravaaran andesiinianortosiitista, posttektonisesta graniitista ja appiniitteihin kuulu-
mattomasta Ääverjärven premetamorfisesta metagabrosta. Tässä on huomattava, että logaritmi-
nen pystymittakaava on tiukempi kuin kuvissa 44a-p. Kuvasta 43 näkyy, että Ääverjärven meta-
gabrot ovat LREE:stä rikastuneita, mutta niiden La/Yb on selvästi pienempi kuin appiniiteilla. 
Posttektoniset graniitit ovat appiniittejakin voimakkaammin rikastuneet LREE:stä ja köyhtyneet 
HREE:sta, jopa siinä määrin, että Ho, Tm ja Lu ovat usein alle määritysrajojen. Peuravaaran an-
desiinianortosiitilla (kuva 43) on positiivinen Eu-anomalia, mutta se on plagioklaasirikkaalle ki-
velle (plagioklaasikumulaatille) yllättävän pieni. Kuvasta (myös kuva 44a) näkyy myös, että Mg-
rikkaat appiniitit ovat jonkin verran REE-köyhempiä kuin Fe-rikkaammat tyypit, mutta niiden 
käyrät ovat samanmuotoisia. 
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Kuva 42.   Zr vs. MgO, Keski-Lapin appiniitit ja posttektoniset graniitit. 
Fig. 42.   Zr vs. MgO, appinites and post-tectonic granites of Central Lapland. 

 

Kuvissa 44a - 44n, 44p on yksityiskohtaisempia REE(CN)-kuvaajia appiniittiseurueen mafisista 
appiniiteista, syeniiteistä (kuva 44m), appiniitteihin paikallisesti liittyvistä posttektonisista gra-
niiteista (kuva 44n) ja eräistä Th-REE-köyhistä granitoideista. Niissä on useita mielenkiintoisia 
ja petrologisesti merkittäviä piirteitä: 

Kaikkien Keski-Lapin appiniittien REE-käyrät ovat samanmuotoisia. Voisi odottaa, että eri ap-
piniittiparvien (Kemijärven Javarus ja Särkikangas, Kaarakkala, Palloaivi) REE-kuvaajat poik-
keaisivat toisistaan, mutta ne noudattavat sittenkin hämmästyttävän uskollisesti Keski-Lapin ap-
piniittien käyrien muotoa (ks. kuvat 44g, h, k). REE-geokemia antaa vaikutelman, että kaikki 
Keski-Lapin appiniittimagmat ovat peräisin yhdestä yhteisestä, homogeenisesta magmalähteestä.  

Inarin Pielpajärven ja Suhuvaaran appiniiteissa (kuva 44h) on muista appiniiteista poiketen voi-
makas kuperuus MREE-alueella (välillä Nd – Ho). Tämä johtuu siitä, että näissä intruusioissa on 
poikkeuksellisen paljon kumulusapatiittia, joka rikastaa voimakkaasti MREE-alkuaineita. Tästä 
on havainnollinen esimerkki Simontaipaleen alkalikompleksi (kuva 7). Itse asiassa MREE-
alueen lievä kuperuus näkyy lähes kaikissa appiniiteissa, parhaiten Fe-Ti-P-rikkaissa kivissä. 
Syeniiteissä, jotka ovat verraten apatiittiköyhiä, MREE-alueen kuperuutta ei ole (kuva 44m). 
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Appiniiteille ja appiniittiseurueen syeniiteille on ominaista nimenomaan LREE-alueen jyrkkyys. 
Appiniitteja voisikin paremmin kuvata ja verrata La/Sm- tai La/Dy-suhteen kuin La/Yb-suhteen 
perusteella. Petrologisesti on merkittävää, että HREE-alueella (välillä Ho – Lu) käyrät tasoittuvat 
lähes vaakasuoriksi. Tämä osa periytyy appiniittien alkuperäisistä toleiittisista kantamagmoista. 
Tyypillistä appiniiteille on myös lievä negatiivinen Eu-anomalia.  

Ilmeisesti appiniittien REE-sisältö (erityisesti LREE) on suurelta osalta peräisin saalisesta kuo-
resta. Ensi näkemällä näyttäisi siltä, että appiniittien REE-käyrät saataisiin aikaan sekoittamalla 
eri suhteissa primitiivisen toleiitin (matala REEtot, vaakasuora, fraktioitumaton REE-kuvaaja) ja 
graniittien (korkea LREE ja La/Yb, negatiivinen Eu-anomalia) REE-sisällöt. Aivan näin yksin-
kertainen asia ei kuitenkaan ole, koska yleisimpien yläkuoren graniittien negatiivinen Eu-
anomalia on paljon syvempi kuin appiniittien anomalia. 

Tässä on jo todettava, ettei ole mitään viitteitä siitä, että appiniittien (lievästi) negatiivinen Eu-
anomalia olisi syntynyt kidefraktioitumisen (= plagioklaasin fraktioitumisen) seurauksena. Nega-
tiivisen Eu-anomalian syvyys ei riipu siitä, oliko plagioklaasi kumulusfaasi vai interkumulusfaa-
si. Tähän on syynä appiniittimagmojen korkea hapetusaste, minkä vuoksi Eu3+/Eu2+ oli niissä 
korkea, ja siten Eu käyttäytyi muiden REE-metallien tavoin. Tätä asiaa käsitellään vielä myö-
hemmin. 

Kuoren REE-lähteen (-lähteiden) luonne on joku, jotkut tai kaikki seuraavista: (1) H2O-kylläinen 
eutektinen graniittimagma tai graniitti, (2) ”kuiva” (fluid-absent) eutektinen graniittimagma, joka 
on syntynyt kuoren ensimmäisessä sulatuksessa jäljelle jääneestä, plagioklaasista (ja Eu2+:sta) 
rikastuneesta ja REEtot:sta köyhtyneestä restiitistä tai (3) toisen, kuivan sulatuksen jälkeen jäänyt 
”toisen asteen” restiitti. Myöhemmin selostettavat kontaktihavainnot Aalisjärveltä osoittavat, että 
nykyisellä intruusiotasollakin appiniitit saivat sivukivien porfyyrisistä graniiteista REE-lisäystä. 
Appiniittien korkea Sr ja vain lievästi negatiivinen Eu-anomalia osoittavat, että suuri (suurin?) 
osa REE-kontaminaatiosta tuli alakuoren REE-depletoituneista ja Eu:sta rikastuneista kivistä. 
Joidenkin syeniittien (Uusijänkkä) ja Peuravaaran andesiinianortosiitin positiivinen Eu-anomalia 
ja kohonnut Sr-pitoisuus viittaavat siihen, että niissä oli mukana alakuoren ”toisen asteen” restiit-
tiä. 

Myöhemmin esitettävän petrologisen mallin mukaan toleiittien REE-kontaminaatio ei ole tapah-
tunut magmojen sekoittumisessa (bulk-kontaminaatio) vaan selektiivisen REE-kontaminaation 
(selektiivisen diffuusion) kautta. Sm-Nd-isotooppitutkimusten mukaan Keski-Lapissa appiniitti-
en lähes koko LREE-sisältö on tullut graniiteista, joiden Sm-Nd-sisältö on taas huomattavalta 
osalta perintöä arkeeisesta kuoresta (Ahtonen & al., 2007). Posttektonisten graniittien εNd(T)-arvot 
ovat -5 → -8, appiniiteilla välillä -4.8 → - 6.1 (op. cit.). Kuolan posttektonisissa graniittikomp-
lekseissa εNd(T=1.765 Ga) on mafisille kiville -6.6 → -8.5, myöhemmän intruusiofaasin graniiteille -
7.1 → -11.8 (Vetrin & al., 2009). Malli-iät (2.37 - 2.62 Ga) osoittavat, että REE-aines on saatu 
arkeeisesta ja alaproterotsooisesta kuoresta (op. cit.). 

Lapissa kaikkein voimakkainta graniiteista tullut ainelisäys näyttäisi olleen Vanttauskosken ap-
piniitti-graniittikompleksin appiniiteissa (K2O 4.51 - 5.43 %). Näissä myös REEtot-pitoisuudet 
ovat kaikkein korkeimpia (REEtot 1080 - 1190 ppm), ja REE-käyrät ovat graniittimaisia, jyrkästi 
laskevia. Välillä Ho – Lu käyrät loivenevat (kuva 44j). Vanttauskosken appiniitit ovat myös 
kaikkein Th-U-rikkaimpia appiniitteja. Mutta näissäkin negatiivinen Eu-anomalia on niin pieni, 
että REE-kontaminaatiota on tullut alakuoren REE-depletoituneista Eu-rikastuneista kivistä. 
Korkea Sr-pitoisuus viittaa siihen, että mukana on runsaasti ainesta myös alakuoren ”toisen as-
teen” restiitistä. 
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Tainion intruusioon kairatuissa rei´issä on koostumusvyöhykkeisyyttä, joka ilmenee myös REE-
kuvaajissa (kuva 44b). Intruusion sisältä Mg-Cr-Ni-rikkaammista kivistä alkava ja Fe-Ti-P-
rikkaaseen reunaosaan päättyvässä reiässä R0406 REE kasvaa systemaattisesti, kun taas sen ta-
kaa samaan suuntaan kairatussa reiässä R0407 REE on matala ja laskee reunempana olevia 
”primitiivisempiä” appiniitteja kohti, samalla kun La/Yb laskee ja REE(CN)-kuvaaja on lopulta 
vaakasuora välillä Tb → Lu. Reiässä R0407 lävistettiin erikoinen Th-Zr-rikas trondhjemiitti-
pegmatiitti, joka ilmeisesti on kiteytynyt appiniittimagmassa olleesta suuresta happamasta sula-
pesäkkeestä. Sen REE-käyrät (kuva 44c) ovat LREE-päässä appiniitteja jyrkemmät (korkeampi 
La/Sm), mutta HREE-pitoisuudet ovat vain hiukan appiniitteja matalammat. 

Autoliitteina esiintyvät mikroappiniitit ovat alkuperäisen chill-reunuksen kiviä, ja niidenkin 
REE-kuvaajat noudattavat muiden appiniittien käyrien muotoa. Näistä poikkeaa vain yksi Aalis-
järven intruusion mikroappiniittijuoni, jonka La/Yb(CN) on paljon pienempi kuin muissa ap-
piniiteissa (ks. kuva 44d). Juonessa on normaaleista appiniiteista poikkeavia, ”primitiivisiä” piir-
teitä, mm. tavallista korkeampi Cr (149 ppm) ja poikkeuksellisen matalat P2O5 (0.162 %), K2O 
(0.73 %) Zr (72 ppm), Ba (407 ppm), Sr (349 ppm), Th (1.34 ppm) ja U (0.23 ppm). 
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Kuva 43.   REE(CN)-kuvaajia Keski-Lapin appiniiteista ja syeniiteistä; mukana käyriä posttektonisesta graniitista, Peuravaaran andesiinianortosiitista ja pre-
metamorfisesta metagabrosta. Huom: pystyasteikko on tiheämpi kuin kuvissa 44a - 44p. 
Fig. 43.   REE(CN) patterns of appinites and syenites of Central Lapland, with patterns for a post-tectonic granite, andesine anorthosite of Peuravaara and pre-
metamorphic (non-appinitic) metagabbro. Note: the vertical scale is more compressed in relation to the scale in Figs. 44a - 44p. 
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Kuva 44a.   REE(CN)-kuvaajia, Tainion ja Iso Paavolammen appiniitit. Kuvassa eivät ole mukana Taini-
on reikien R0406 ja R0407 tiedot (esitetty kuvassa 44b). 
Fig. 44a.   REE(CN) patterns, appinites of Tainio and Iso Paavolampi. Excluded are data from Tainio 
DDHs R0406 and R0407 (shown in Fig. 44b). 
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Kuva 44b.   REE(CN)-kuvaajia, Tainion syväkairareiät R0406 and R0407. Harmaalla ”Tainio field” ku-
vasta 44a. Ylemmässä käyräparvessa REE lisääntyvät reiässä intruusion reunaa kohti; ylimmäinen käyrä 
(vihreät neliöt) edustaa reunavyöhykkeen Fe-Ti-P-rikkaita (evolved) appiniitteja. Alemmassa käyräparis-
sa REE laskevat primitiivisempiä appiniitteja kohti. 
Fig. 44b.   REE(CN) patterns, Tainio, DDHs R0406 and R0407. “Tainio field” from Fig. 44a in grey. In 
the upper group of graphs the REE increase in the drill hole towards the margin of the intrusion; the up-
permost graph (green squares) represents the evolved Fe-Ti-P-rich appinites of the marginal zone. In the 
lower pair of graphs the REE decrease towards more primitive appinites. 
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Kuva 44c.   REE(CN)-kuvaajia, Tainion intruusion trondhjemiittipegmatiitteja (reikä R0407). Harmaalla 
”Tainio field” kuvasta 44a. 
Fig. 44c.   REE(CN) patterns, trondhjemite pegmatites from Tainio intrusion (DDH R0407). “Tainio 
field” from Fig. 44a in grey. 
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Kuva 44d.   REE(CN)-kuvaajia, Aalisjärven appiniitit. Harmaalla ”Tainio field” kuvasta 44a. 
Fig. 44d.   REE(CN) patterns, appinites from Aalisjärvi. “Tainio field” from Fig. 44a in grey. 



    
  
 
 

      
  

125

 

Kuva 44e.   REE(CN)-kuvaajia, Vaittauksen appiniitit. Harmaalla ”Tainio field” kuvasta 44a. 
Fig. 44e.   REE(CN) patterns, appinites from Vaittaus. ”Tainio field” from. Fig. 44a in grey. 
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Kuva 44f.   REE(CN)-kuvaajia, Jauhokankaan appiniittiryhmä. Harmaalla ”Tainio field” kuvasta 44a. 
Fig. 44f.   REE(CN) patterns, Jauhokangas appinite group. “Tainio field” from Fig. 44a in grey. 
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Kuva 44g.   REE(CN)-kuvaajia eri appiniitti-intruusioista (Lehmikari, Jääskö, Palokivalo, Javarus, Sär-
kikangas, Lampsijärvi). Harmaalla ”Tainio field” kuvasta 44a. 
Fig. 44g.   REE(CN) patterns, various appinite intrusions (Lehmikari, Jääskö, Palokivalo, Javarus, Sär-
kikangas, Lampsijärvi). ”Tainio field” from Fig. 44a in grey. 
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Kuva 44h.   REE(CN)-kuvaajia, Inarin Suhuvaaran ja Pielpajärven intruusioiden appiniitit. Harmaalla 
”Tainio field” kuvasta 44a, punaisella Pielpajärven appiniitit. 
Fig. 44h.   REE(CN) patterns, appinites from Suhuvaara and Pielpajärvi intrusions, Inari. “Tainio field” 
from Fig. 44a in grey, Pielpajärvi appinites in red. 
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Kuva 44i.   REE(CN)-kuvaajia, Inarin Palloaivin intruusion mafisia appiniitteja, leukogabroja, anor-
tosiitteja ja graniitteja. Harmaalla ”Tainio field” kuvasta 44a. 
Fig. 44i.   REE(CN) patterns, mafic appinites, leucogabbros, anorthosites and granites of Palloaivi intru-
sion, Inari. “Tainio field” from Fig. 44a in grey. 
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Kuva 44j.   REE(CN)-kuvaajia, Vanttauskosken appiniitit ja syeniitti, Äkäsjärven appiniitti ja Kristiinan-
kaupungin Svisskäretin ”rengasgabro” (Lehtonen & al., 2005). Harmaalla ”Tainio field” kuvasta 44a. 

Fig. 44j.   REE(CN) patterns, appinites and a syenite from Vanttauskoski, appinite from Äkäsjärvi and the 
”ring gabbro” from Svisskäret, Kristiinankaupunki (Lehtonen & al., 2005). ”Tainio field” from Fig. 441 
in grey. 
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Kuva 44k.   REE(CN)-kuvaajia, Kaarakkalan intruusion appiniitit, Vieremä (karttalehti 3342). REE-
analyysit: Paavola, 2003, taulukko 2. Harmaalla ”Tainio field” kuvasta 44a. 
Fig. 44k.   REE(CN) patterns, appinites from Kaarakkala intrusion, Vieremä (map sheet 3342). REE-
analyses from Paavola, 2003, Taulukko 2. ”Tainio field” from Fig. 44a in grey.  
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Kuva 44l.   REE(CN)-kuvaajia, Kultamaan metasomaattisesti muuttuneita appiniitteja. Harmaalla 
”Tainio field” kuvasta 44a. 
Fig. 44l.   REE(CN) patterns, metasomatically altered appinites of Kultamaa. “Tainio field” from Fig. 
44a in grey. 
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Kuva 44m.   REE(CN)-kuvaajia. Lapin appiniittisarjan syeniittejä, kvartsisyeniittejä ja syeniittiporfyyre-
jä. Harmaalla ”Tainio field” kuvasta 44a. 
Fig. 44m.   REE(CN) patterns. Syenites, quartz syenites and syenite porphyries of the appinite series, 
Finnish Lapland. “Tainio field” from Fig. 44a, in grey. 
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Kuva 44n.   REE(CN)-kuvaajia, post-tektonisia graniitteja. Harmaalla ”Tainio field” kuvasta 44a. 
Fig. 44n.   REE(CN) patterns, post-tectonic granites. ”Tainio field” from Fig. 44a in grey. 
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Kuva 44o.   REE(CN)-kuvaajia  Pudasjärven granuliittivyöhykkeen Th-REE -köyhistä graniiteista, trond-
hjemiiteista (Soidinmaa), happamista granuliiteista (Isokumpu) ja Pellon alueen graniitista. 
Fig. 44o.   REE(CN) patterns for low-Th-REE granites and trondhjemites from Soidinmaa and acid 
granulites from Isokumpu, from Pudasjärvi Granulite Belt, and a granite from Pello area. 
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Kuva 44p.   REE(CN)-kuvaajia. Äijävaaran appiniitit. Harmaalla ”Tainio field” kuvasta 44a. 
Fig. 44p.   REE(CN) patterns, appinites from Äijävaara. ”Tainio field” from Fig. 44a in grey. 

 

Toistaiseksi korkeimmat REEtot-pitoisuudet (1430 - 1505 ppm) on analysoitu Kultamaan appi-
niitti-kvartsisyeniittisekajuonen erikoisesta, metasomaattisesti muuttuneesta appiniitista, jossa on 
korkea K2O, K/Na, Ba, Sr, Th, Zr ja appiniiteille korkea Nb. Kiven REE-käyrä (kuva 44l) on hy-
vin samanlainen kuin Vanttauskosken appiniitilla, erona on Kultamaan käyrien kuperuus MREE-
alueella, mikä selittyy korkealla apatiittipitoisuudella (≤ 8.3 %). 

Appiniittisarjan mafisilla kivillä on yleensä korkeintaan pieni negatiivinen Eu-anomalia, tai 
anomalia puuttuu kokonaan (mm. Pielpajärven ja useimmat Suhuvaaran näytteet, Vanttauskos-
ki). Koska alkuperäisillä, vaipasta tulleilla emäksisillä magmoilla ei ilmeisestikään ollut min-
käänlaista Eu-anomaliaa (Taylor & McLennan, 1985), appiniittisarjassa näkyvä lievä negatiivi-
nen Eu-anomalia on ilmeisesti perintöä REE-lisäyksestä, jonka appiniittimagmat saivat kuoresta. 
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Ainoa ajateltavissa oleva kontaminaatiotapa on selektiivinen diffuusio, jota käsitellään laajem-
min appiniittien petrologisessa osassa. Kidefraktioituminen ei selvästikään ole tuottanut tai kas-
vattanut merkittäviä Eu-anomalioita. Eräänä osoituksena tästä on Peuravaaran andesiinianorto-
siitti, jolla on hyvin pieni positiivinen Eu-anomalia (kuva 43). Kuitenkin appiniitit ovat Na-
rikkaita, Sr-rikkaita (Eu2+ korvaa Sr2+:aa maasälpähilassa), ja niissä plagioklaasi on kumulusfaasi 
koko fraktioitumisen ajan. Merkittävien Eu-anomalioiden puuttuminen johtuu ilmeisesti appiniit-
timagmojen korkeasta hapetusasteesta. Silloin sulan Eu2+/Eu3+ on hyvin matala ja Eu käyttäytyy 
kuten muutkin REE-alkuaineet (ks. Drake, 1975 ja siinä olevat viitteet; uudempia tutkimuksia 
asiasta on esim. Dymek & Owens, 2001). Esimerkkinä hapettuneesta magmasysteemistä saattai-
sivat olla eräät Adirondack-sarjan anortosiittigabrot, joilla ei ole minkäänlaista Eu-anomaliaa 
(ks. Simmons & Hanson, 1978). 

Appiniittien REE-sisällöstä merkittävin osa on ilmeisesti apatiitissa. Toinen REE-rikas mineraali 
on zirkoni. REE-rikkain mineraali on kuitenkin allaniitti, joka on likvidusfaasi (kumulusfaasi). 
Iso Paavolammella on yleisesti metamiktiytymätöntä allaniittia, josta on tehty EMP-analyysejä 
kolmesta näytteestä (yht. 20 analyysia). Näissä esiintyy koostumuksellisesti kahta allaniittityyp-
piä: Ca-Al-rikas allaniitti ja Fe-rikas allaniitti. Normaalien silikaattikomponenttien lisäksi on 
analysoitu P, Y, La, Ce, Pr, Nd. Th, U, Pb, F ja Cl. Mineraalissa on kohonnut P2O5-pitoisuus (≤ 
0.73 %). Ca-Al-allaniitissa ΣLREE (= Ce2O3+La2O3+Nd2O3+Pr2O3) on 10.76 - 14.21 %, Fe-
rikkaassa 23.90 - 27.34 %. Th-pitoisuus vaihtelee eri analyysipisteissä (max. 0.50 %). Allaniitin 
CN-arvot LREE-alueella ovat hyvin korkeita, esim. La(CN) on 95 000 - 320 000. REE-
rikkaammassa allaniittityypissä on selvä positiivinen Pr(CN)-anomalia, REE-köyhemmässä väli 
La(CN) → Pr(CN) on hyvin loivasti laskeva. Molemmissa tyypeissä väli Pr(CN) → Nd(CN) on 
hyvin jyrkkä (Nd(CN) 45 000 - 75 000). 

Syeniittien REE-kuvaajat ovat samanmuotoisia kuin appiniittien käyrät (kuvat 43 ja 44m), mikä 
on eräs osoitus näiden kivien petrogeneettisestä yhteydestä. Syeniiteillä negatiivinen Eu-
anomalia on yleensä hiukan syvempi kuin appiniiteilla. Pirtinvaaran suuren syeniitti-graniitti-
kompleksin syeniittien (Uusijänkkä) koostumus poikkeaa kuitenkin monessa suhteessa muista 
appiniittiassosiaation syeniiteistä, REE-geokemiassa siinä, että niiden REEtot on muita syeniittejä 
selvästi matalampi, ja niillä on selvä positiivinen Eu-anomalia (kuva 44m). Samanlainen positii-
vinen Eu-anomalia on Norrbottenin Edefors-tyyppisissä granitoideissa, jotka iältään ja koostu-
mukseltaan vastaavat Pirtinvaaran kompleksin syeniittejä (ks, Öhlander & Skiöld, 1994). Sama 
ilmiö, positiivisen Eu-anomalian ilmaantuminen REE-pitoisuuden laskiessa esiintyy myös post-
tektonisilla graniiteilla. Tätä asiaa käsittelen tarkemmin myöhemmin. Syeniittien fraktioituessa 
niiden REEtot:n kasvu, toisin kuin Zr:lla, pysähtyy Fe-Ti-P-rikkaiden appiniittien tasolle (kuva 
44m). REE:n kasvua appiniittimagmasarjassa puskuroi se, että koko kidefraktioitumisen ajan 
REE sitoutuvat apatiittiin, allaniittiin ja, loppua kohti yhä enenevästi, zirkoniin. 

Kuten appiniitit ovat posttektoniset graniitit useimmiten rikastuneet LREE:stä (kuva 44n), mutta 
niiden La/Sm(CN) ja La/Yb(CN) ovat selvästi korkeampia kuin appiniiteilla ja syeniiteillä. Gra-
niittien REEtot-pitoisuuksissa on hyvin suurta vaihtelua, esim. La(CN) vaihtelee välillä 720 - 24. 
Käyrät, varsinkin LREE-alueella, ovat keskenään hyvin samanmuotoisia; kuitenkin näkyy, että 
REEtot:n laskiessa La/Nd(CN) hiukan kasvaa. 

Posttektonisten graniittien eräs merkittävä piirre on erikoinen Eu:n käyttäytyminen (kuva 44n): 
korkeilla REEtot-pitoisuuksilla Eu:lla on syvä minimi, joka REEtot:n laskiessa aluksi täyttyy; 
REEtot edelleen laskiessa tilalle tulee positiivinen Eu(CN)-anomalia, jonka suuruus on kääntäen 
verrannollinen REEtot-pitoisuuteen. Graniitit, joilla ei ole minkäänlaista Eu-anomaliaa, ovat usein 
Ba-rikkaita (joista muutama esimerkkikäyrä kuvassa 44n). Tämän tyyppisiä (Eu-anomaliattomia) 
ovat Skotlannin Kaledonisiin appiniitteihin liittyvät Ba-Sr-rikkaat syeniitit ja graniitit (Fowler & 
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Henney, 1996; Fowler & al., 2008). Eteläisen Norrbottenin 1.8 Ga ikäryhmän granitoideissa 
(Edefors- ja Boden-tyyppiset syeniitit ja graniitit) Eu käyttäytyy samalla tavalla: korkeilla REE-
pitoisuuksilla on negatiivinen Eu-anomalia, joka REE-tason laskiessa kääntyy positiiviseksi (ks. 
Öhlander & Skiöld, 1994). Keski-Lapin REE-rikkaat graniitit eroavat geokemiallisesti REE-
köyhistä graniiteista Eu-anomalian (negatiivinen/positiivinen) lisäksi monella muullakin tavalla: 
ne ovat Th-rikkaampia, suhteellisesti Sr-ja Ca-köyhempiä, ja niissä on matalampi MgO/FeO ja 
korkeampi Th-U. Käytän seuraavassa geokemiallisessa tarkastelussa ja myöhemmin graniittien 
petrologiaa käsittelevässä luvussa näistä kahdesta graniittityypistä nimiä Th-REE-rikkaat ja Th-
REE-köyhät graniitit. 

Appiniitit ja niihin liittyvät syeniitit ovat Ba-rikkaita (kuva 45). Mafisissa appiniiteissa (SiO2 < 
57 %) on tyypillisesti 800 - 1600 ppm Ba. Pitoisuusjakauman vinous oikealle on Inarin Ba-
rikkaiden appiniittien (Suhuvaara, Pielpajärvi, Palloaivi) vaikutusta; niissä on tyypillisesti 1000 - 
4000 ppm Ba (kuva 45). Näitäkin Ba-rikkaampina erottuvat omana ryhmänään Vanttauskosken 
appiniitit (0.64 - 0.74 % Ba). Histogrammista on jätetty pois Kultamaan metasomaattisesti muut-
tuneet appiniitit, joissa on 0.67 - 0.99 % Ba. 

Ba korreloi K2O:n kanssa. Yleensä Ba on kasvaa fraktioitumisen kuluessa. 

Appiniittiassosiaation syeniitit ja kvartsisyeniitit (SiO2 57 - 68 %) ovat mafisia appiniittejakin 
Ba-rikkaampia, niissä on tyypillisesti 1200 - 2600 ppm Ba. Ba-pitoisuuksien keskiarvo on 2082 
ppm. Jos mukaan ei oteta Pirtinvaaran kompleksin (Uusijänkkä) poikkeuksellisen Ba-rikkaita 
syeniittejä (ka. 4591 ppm Ba), tulee keskiarvoksi 1476 ppm Ba. Inarin appiniitteihin liittyy juo-
nimaisia syeniittisiä kiviä (SiO2 57 - 68 %), jotka vastaavat Ba-pitoisuuksiltaan Keski-Lapin 
syeniittejä. 

Appiniittien yhteydessä esiintyvät graniitit (SiO2 > 68 %) ovat nekin Ba-rikkaita (yleensä 800 - 
2200 ppm Ba). Inarissa graniitit ovat vielä Ba-rikkaampia (1000 - 4200 ppm Ba). 
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Kuva 45.   Ba-histogrammeja, Lapin appiniitit (SiO2 < 57 %), niihin liittyvät syeniitit (SiO2 57 - 68 %) ja 
posttektoniset graniitit (SiO2 > 68 %). Inarin näytteet mustalla. 
Fig. 45.   Ba histograms, appinites (SiO2 < 57 %), associated syenites (SiO2 57 - 68 %) and post-tectonic 
granites (SiO2 > 68 %) of Finnish Lapland. Samples from Inari in black.  
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Kuva 46.   Sr-histogrammeja, Lapin appiniitit (SiO2 < 57 %), niihin liittyvät syeniitit (SiO2 57 - 68 %) ja 
posttektoniset graniitit (SiO2 > 68 %). Inarin näytteet punaisella. 
Fig. 46.   Sr histograms, appinites (SiO2 < 57), associated syenites (SiO2 57 - 68 %) and post-tectonic 
granites (SiO2 > 68 %) of Finnish Lapland. Samples from Inari in red. 
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Appiniitit ja niihin liittyvät syeniitit ovat myös Sr-rikkaita (kuva 46), ja Sr:n ja Ba:n välillä on 
positiivinen korrelaatio. Mafisissa appiniiteissa on tyypillisesti 600 - 1000 ppm Sr. Jakauma on 
kaksipiikkinen. Kuten Ba:lla tulee korkeamman pitoisuuden piikki (1600 - 3000 ppm Sr) taaskin 
Inarin Sr-rikkaista appiniiteista. Kuten Inarissa ovat Etelä-Afrikan Koperbergin seurueen emäk-
siset kivet tunkeutuneet granuliitteihin, ja tämänkin seurueen plagioklaasipitoiset kivet (dioriitit, 
leukodioriitit, leukonoriitit ja montsodioriitit) ovat hyvin Sr-rikkaita (ks. esim. Brandriss & 
Cawthorn, 1996). 

Vanttauskosken Ba-rikkaissa appiniiteissa on myös korkea Sr (0.38 - 0.49 % Sr); näissä Ba+Sr 
on 1.0 - 1.2 %. Histogrammista on jätetty pois Kultamaan metasomaattisesti muuttuneet appinii-
tit, joissa on 1800 - 2750 ppm Sr. 

Syeniiteillä Sr-pitoisuudet ovat samaa luokkaa kuin appiniiteilla (kuva 46), ka. 524 ppm Sr. Sr-
pitoisuuksien keskiarvo ilman Pirtinvaara-kompleksin (Uusijänkkä) Sr-rikkaita syeniittejä (joissa 
ka. 674 ppm Sr) on 488 ppm Sr. Uusijänkkä-syeniitin korkea Sr ja positiivinen Eu(CN)-anomalia 
(kuva 44m) viittaa siihen, että siinä on muista syeniiteistä poiketen varhaista Ca-Sr-rikasta ku-
mulusplagioklaasia. Edellä jo todettiin, että Uusijänkkä-syeniitti on poikkeuksellisen REE-köyhä 
(kuva 44m). Nämä seikat, ja mitä jälempänä kerron U-Th-pitoisuuksista, viittaavat siihen, että 
Pirtinvaaran suuri syeniitti edustaa välittömästi mafisen underplated-magman päällä sijainnutta 
ja siitä ylös intrudoitunutta syeniittikerrosta. Tämä hapan sula syntyi mafisen magman vaikutuk-
sesta. Sulan alkukoostumus vastasi kuivan ”minimum-melting” graniitin koostumusta, josta se 
kehittyi koko ajan syeniittisemmäksi (ks. jälempänä luku ”Appiniittien petrologia”). 

Myöhemmin käsiteltävän graniittien syntymallin mukaan ”kuiva” graniittisula edustaa toisen 
vaiheen sulatusta kuivista saalisista alakuoren kivistä, jotka aikaisemman H2O-kylläisen sulatuk-
sen jäljiltä olivat köyhtyneet Th-REE-Zr:stä ja rikastuneet restiittiin jääneestä plagioklaasista 
(korkea Sr, Ca ja Eu2+). Syeniiteissä restiittisen alakuoren sulatukseen viittaavat myös Th-U-
pitoisuudet, jotka ovat syeniiteille odottamattoman matalat, mutta samaa tasoa kuin Th-REE-
köyhien graniittien ryhmällä. Restiittisen saalisen alakuoren osuuteen Uusijänkkä-syeniitissä 
viittaa myös sen K/Rb (493 - 807), joka on huomattavasti korkeampi kuin Lapin Th-REE-
rikkailla posttektonisilla graniiteilla (160 - 370), samoin korkeampi kuin Sr-Ca-köyhemmillä 
(Eu-negatiivisilla) juonimaisilla syeniiteillä (Raja-Joosepin syeniittiporfyyrijuonessa K/Rb 250 - 
276, Lampsijärven juonen 19 syeniittinäytteessä vaihtelu 249 - 279). 

Graniitit ovat appiniitteja ja syeniittejä Sr-köyhempiä (Sr yleensä ≤ 400 ppm). Niissä erottuu 
kaksi ryhmää: Th-REE-rikkaat graniitit ovat Sr-köyhiä (ka. Sr 204 ppm), Th-REE-köyhät granii-
tit Sr-rikkaita (ka. Sr 429 ppm). Graniittien Sr-pitoisuus tulee vielä myöhemmin puheeksi post-
tektonisten graniittien petrologisessa tarkastelussa. Inarin syeniitit ja graniitit erottuvat kaikkein 
Sr-rikkaimpina (Sr 400 - 1000 ppm). 

Kuvassa 47 on Lapin appiniittien ja niihin liittyvien syeniittien Y-ja Nb-pitoisuuksien histo-
grammit. Nb on määritetty tarkasti (menetelmällä 308M) verraten harvoista näytteistä, ja siksi 
kuvan 47 Nb-pitoisuusjakauma ei ole niin edustava kuin toivoisi. Joka tapauksessa on selvää, 
että pitoisuusalue on hyvin laaja (3 - 45 ppm) ja jakaumakuvio kaksipiikkinen. Matalamman Nb-
tason (5 - 10 ppm) piikki vastaa vähän fraktioituneita, Mg-rikkaita appiniitteja, toinen piikki (16 
- 32 ppm Nb) Fe-Ti-P-rikkaita appiniitteja (Tainion reunus, Lehmikari, Javarus). Myös syenii-
teillä Nb-pitoisuusalue on laaja (5 - 33 ppm). Kultamaan metasomaattisesti muuttuneita appiniit-
teja ei ole otettu mukaan kuvan 47 Y-Nb-histogrammeihin. Niissä on monien alkuaineiden 
(REE, Zr, K, Ba, Sr, P, Th, Be) rikastumia, ja myös Nb on huomattavan korkea (33 - 85 ppm). 
Vastoin yleistä mielikuvaa posttektonisten graniittien Nb-pitoisuus on hyvin matala, yleensä 1 - 
6 ppm, eli ne ovat appiniitteja ja syeniittejä selvästi Nb-köyhempiä. Tämä on linjassa Zr:n käyt-
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täytymisen kanssa. Seuraavassa on Nb-pitoisuusrajoja eri alueiden appiniitteihin liittyvistä ja 
muista posttektonisista graniiteista: Palloaivi 1.2 - 6.5 ppm, Suhuvaara 0.65 - 6.45 ppm, Ylinam-
pa 2.35 - 13.2 ppm (yksi näyte 64 ppm Nb), Vaittaus 7.4 - 15 ppm, Kultamaa 1.26 - 4.19 ppm (8 
analyysia), Kierinki 3.14 - 10 ppm, Javarus 4.6 ppm. Särkikankaalta on yksi graniittianalyysi, 
jossa oli 27.8 ppm Nb. Tainion intruusiota leikkaavista graniiteista 7 näytteessä oli 2.8 - 3.6 ppm 
Nb, Th-U-rikkaassa graniitissa 6.3 ppm Nb, lisäksi yhdessä näytteessä 10.2 ppm Nb.  

Nb/Ta on Lapin mafisissa appiniiteissa tyypillisesti 20 - 30, mutta se vaihtelee eri intruusioiden 
välillä, intruusioryhmässä, jopa yksittäisen intruusion sisällä; esim. Jauhokankaan ryhmässä 
vaihteluväli on 14 - 24, Särkikankaalla 21 - 59, Javaruksessa 35 - 45 ja Vanttauskoskella 20 - 26. 
Inarin intruusioissa vaihteluväli on 21 - 49, mutta lohkareina löydetyissä kentalleniiteissa Nb/Ta 
on vain n. 8. Syeniiteissä (Uusijänkkä, Raja-Jooseppi, Pello) Nb/Ta:n vaihtelu on pienempi, 20 - 
27; Kultamaan kvartsisyeniiteissä on kuitenkin laajempaa Nb/Ta:n vaihtelua (10 - 35). Niin kuin 
voi odottaakin, graniiteissa Nb/Ta on paljon pienempi, yleensä 5 - 8, suurimmillaan (Suhuvaaran 
monatsiittipitoisessa graniittipegmatiitissa) 18. Appiniittien Nb/Ta ilmeisesti heijastaa pitkälle 
fraktioituneen graniittisen kontaminantin (matala Nb/Ta) osuutta alkuperäisessä mafisessa mag-
massa (jossa luontaisesti on korkea Nb/Ta). Mafisten appiniittien ja syeniittien petrologisesta 
yhteydestä todistaa syeniittien korkea Nb/Ta, joka on samaa luokkaa kuin appiniiteissa mutta 
paljon korkeampi kuin graniiteissa. 

Posttektoniset graniitit eroavatkin hivenalkuaineiden geokemian puolesta appiniittiassosiaation 
kivistä monessa suhteessa: niissä on paljon pienempi Zr/MgO kuin syeniiteillä, kaikkiin appiniit-
tiassosiaation kiviin verrattuna paljon matalampi Nb ja Nb/Ta, matalampi Y ja korkeampi 
La/Sm(CN) ja La/Yb(CN). 

Kultamaan metasomaattisesti muuttuneiden appiniittien Nb/Ta (24 - 25) vastaa mafisia appiniit-
teja, mikä osoittaa, että metasomatoosissa ei tapahtunut Nb/Ta:n muutoksia. 

Appiniittien Y-histogrammi (kuva 47) on kaksipiikkinen (tai oikealle vino), ja pitoisuusalue on 
laaja. Selvä maksimi on välillä 20 - 30 ppm Y.  Mafisista kivistä Y-rikkaimpia (37 - 48 ppm) 
ovat Fe-Ti-rikkaat appiniitit (Lehmikari, Javarus, Tainion reunus, Iso Paavolammen mikroap-
piniitit). Myös syeniiteillä on laaja pitoisuusalue, 10 - 50 ppm Y, mutta kuten REE:llä näyttää Y-
pitoisuudenkin kasvu pysähtyvän (puskuroituvan) syeniiteissä Fe-rikkaiden appiniittimagmojen 
tasolle. Kuten K2O, P2O5, Cl ja Zr näyttävät Y ja Nb tulleen alakuoren ryhmitysalueella fraktioi-
tuneeseen emosäiliöön selektiivisen diffuusion mekanismilla alakuoren kivistä. Diffuusiossa tul-
leet kontaminantit olivat konvektoituvassa magmasäiliössä ja interkumulussulassa verraten tasai-
sesti jakautuneena taustana (”eetterinä”). Tähän viittaavat appiniittisen oliviinikumulaatin (näyte 
160-EJH-01) korkeat Y-Nb-pitoisuudet (Y 15.9 ppm, Nb 44 ppm). Geokemiallisen luonteensa 
mukaisesti Y näyttää fraktioitumisen lopussa seuraavan titaania. 

Posttektonisissa graniiteissa on paljon matalampi Y kuin appiniiteissa ja syeniiteissä, pitoisuus 
vaihtelee yleensä välillä 2 - 15 ppm, vain yksittäisissä tapauksissa on 15 - 17 ppm Y. Särkikan-
kaan graniitin poikkeavaan Nb-pitoisuuteen (27.8 ppm) liittyy myös (graniiteille) poikkeukselli-
sen korkea Y (31.9 ppm). 

Kultamaan metasomaattisesti muuttuneissa ja monista komponenteista rikastuneissa appiniiteissa 
on 18.5 - 43.8 ppm Y, joten se ei näytä mainittavasti rikastuneen metasomatoosissa. 
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Kuva 47.   Y-ja Nb-histogrammeja, Lapin appiniitit ja niihin liittyvät syeniitit. 
Fig. 47.   Y and Nb histograms, appinites and associated syenites, Finnish Lapland.  
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Emäksisiksi magmakiviksi appiniittien U- ja Th-pitoisuudet ovat korkeita. Kun ”normaaleissa” 
toleiiteissa Th on n. 1 ppm ja U 0.3 ppm, appiniiteissa Th on tyypillisesti 1.4 - 6.3 ppm ja U 0.5 - 
1.9 ppm (yleensä < 1 ppm). Aalisjärven appiniitit ovat Th-U-rikkaampia (Th 3.1 - 11.2 ppm, U 
0.57 - 2.7 ppm). Jopa appiniittisessa oliviinikumulaatissa (näyte 160-EJH-01) on 5.2 ppm Th ja 
1.01 ppm U. Siten Th ja U näyttävät (kuten mm. Y ja Nb) olleen alusta alkaen alakuoren emosäi-
liössä kuoresta saatuna kontaminanttina. Inarin appiniitit ovat Keski-Lapin appiniitteja hiukan 
Th-U-köyhempiä, Th on niissä yleensä 0.9 - 6 ppm, U 0.2 - 1.4 ppm. Vanttauskosken K-Ba-Sr-
REE-rikkaissa appiniiteissa sekä Th että U ovat huomattavan korkeita (34 - 42 ppm Th, 7.3 - 8.4 
ppm U). Tainion trondhjemiittipegmatiitti on hyvin Th-rikas (84 - 162 ppm Th), mutta sen Th/U 
on hyvin korkea, U-pitoisuudet ovat 1.7 - 3.8 ppm. Kultamaan metasomaattisesti muuttuneessa 
appiniitissa on kohonnut Th (33 - 85 ppm) ja hiukan kohonnut U (4.2 - 8.2 ppm). 

Syeniittien Th- ja U-pitoisuudet ja Th/U-suhteet ovat samantasoisia kuin mafisissa appiniiteissa 
(1.3 - 13 ppm Th, 0.5 - 2.2 ppm U) ja myös samaa luokkaa kuin Th-REE-köyhillä graniiteilla. 
Syeniittien REE-Zr-pitoisuudet ovat kuitenkin paljon korkeammat kuin Th-REE-köyhillä granii-
teilla. Monien muidenkin alkuaineiden suhteen (korkeammat Ca, P2O5, LREE, FeO, MgO, TiO2) 
syeniitit eroavat niin jyrkästi graniiteista, ettei näiden välille saada syntymään minkäänlaista 
geokemiallista jatkumoa.  

Kuten aikaisemmin REE-geokemian yhteydessä mainitsin, appiniitteihin paikallisesti liittyvissä 
graniiteissa erottuu selvästi kaksi ryhmää, Th-REE-rikkaat ja Th-REE-köyhät graniitit. Th-REE-
rikkailla graniiteilla on voimakas negatiivinen Eu-anomalia, Th-REE-köyhillä graniiteilla voi-
makas positiivinen Eu-anomalia (kuva 44n). 

Th-REE-rikkaissa graniiteissa Th on korkea (16 - 571 ppm, ka. 78 ppm), Th-REE-köyhissä gra-
niiteissa taas Th on hyvin matala (ka. n. 4.36 ppm, N = 10, vaihtelu yleensä 0.71 - 7.56 ppm). U-
pitoisuus on Th-REE-rikkaissa graniiteissa ka. 1.58 ppm (N = 17; vaihtelu 0.56 - 2.68 ppm U), ja 
niille on tyypillistä korkea Th/U, ka. 31.5 (N = 18). Th-REE-köyhissä graniiteissa on ka. 0.69 
ppm U (N = 10; vaihtelu < 0.2 - 1.31 ppm U), ja Th/U on paljon pienempi, ka. 6.3 (N = 10), kuin 
Th-REE-rikkaissa graniiteissa.  

Jos näistä Th- ja U-keskiarvoista jätetään pois eräs Tainion voimakkaasti säteilevä lyhyt graniit-
tilävistys, jossa on 571 ppm Th ja 90.7 ppm U, saadaan Th-REE-rikkaiden graniittien Th-
pitoisuuksien keskiarvoksi (N = 17) 49.77 ppm, vaihtelu yleensä 16 - 144 ppm). 

Ylinamman alueen kairauksissa on lävistetty sekä Th-REE-köyhiä että Th-REE-rikkaita graniitti-
tyyppejä, jotka molemmat poikkeavat täysin aineiston muista graniiteista siinä, että niissä on pal-
jon korkeampi U-pitoisuus ja paljon matalampi Th/U. Ylinammassa Th-REE-rikkaiden graniitti-
en Th-pitoisuus on ka. 35.3 ppm (N = 11), U-pitoisuus ka. 7.9 ppm ja Th/U 4.47; Th-REE-
köyhissä graniiteissa on 5.8 ppm Th, 3.77 ppm U ja Th/U 1.54. Ylinamman graniittien korke-
ammat U-pitoisuudet ja matalammat Th/U-suhteet sopivat siihen matalalentojen gammasäteily-
mittausten antamaan kuvaan, että Keski-Lapin granitoidikompleksin itäosassa graniitit ovat län-
siosiin verrattuna suhteellisen U-rikkaita (ks. Hyvönen & al., 2005). On kuitenkin korostettava, 
että molempia graniittityyppejä (Th-REE-rikkaita, joissa korkeaTh/U, ja Th-REE-köyhiä, joissa 
matala Th/U) löytyy koko Keski-Lapin graniittialueelta. Jukka Väänänen (tiedot 30.1.2007) on 
analyysiaineistosta löytänyt tällaisia graniittityyppejä Lampsijärveltä ja Jääsköstä. Lampsijärven 
sekajuonen länsipuolelta on näyte tyypillisestä Th-U-köyhästä graniitista (litogeokemian näyte 
93001497, kuva 83, REE-diagrammi kuvassa 44o), jossa on matala LREE (La 20.5 ppm, La(CN) 
86.5, Ce 31.2 ppm, Ce(CN) 51.1), voimakas positiivinen Eu-anomalia, korkeat Sr (490 ppm) ja 
Ca (1.81 %), matalat Th (1.9 ppm) ja U (0.4 ppm) ja matala Th/U (4.75). Kivi on muuten ihan 
”normaali” graniitti (SiO2 72.7 %, Na2O 3.58 %, K2O 4.17 %). Samantyyppistä Th-REE-köyhää 
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”Eu-positiivista” pegmatiittigraniittia on Jääskössä, ja tässäkin on matala Th (<0.5 ppm!), U (0.3 
ppm) ja hyvin matala Th/U. 

Scandiumilla ei appiniittisarjassa ole selvästi erottuvaa kehityskulkua. Sc näyttää kuitenkin ri-
kastuneen mafisimpiin kiviin. Korkein Sc-pitoisuus, 54.4 ppm, on Suhuvaaran kentalleniitissa 
(lohkare). Appiniittisessa oliviinikumulaatissa (näyte 160-EJH-01) on 31 ppm Sc. Kokonaisvaih-
teluväli on yleensä 9 - 34 ppm Sc, pitoisuudet 20 - 30 ppm. Syeniiteillä on mafisia appiniitteja 
pienemmät Sc-pitoisuudet (9 - 15 ppm). Graniittien Sc on hyvin matala, ≤ 1 - 5 ppm, useimmiten 
1 - 3 ppm. Joskus ilmenee Sc:n tunnettu taipumus rikastua graniittipegmatiitteihin. Aalisjärvellä 
on appiniittia leikkaavassa zirkonirikkaassa (Zr 0.74 %) pegmatiitissa 38.6 ppm Sc. Pellon ap-
piniittialueen eteläosassa on tunnettu Laajamaan beryllipitoinen graniittipegmatiitti, josta on löy-
tynyt iso kide Sc-silikaattia, thortveitiittia (Kärkkäinen & Virkkunen, 1982). Sc-rikastuneta mi-
neraaleja (esim. berylli, kolumbiitti) esiintyy graniittipegmatiiteissa, ja näissä Sc on ilmeisesti 
saatu emäksisistä magmakivistä (Rankama & Sahama, 1950). Appiniittialueiden graniittipegma-
tiiteissa on potentiaalia Sc-malmeille. 

Appiniiteille on tyypillistä kohonnut molybdeenin taso, usein 2 - 3 ppm. Tainiossa, Aalisjärvellä 
ja Äijävaarassa on paikoin 3 - 5 ppm. Mo. Kultamaan kvartsisyeniiteissä on yleisesti 2 - 3 ppm 
Mo. 

Useissa appiniiteissa (Tainio, Aalisjärvi, Vaittaus, Javarus) on kohonneita hopeapitoisuuksia 
(Ag 1-3 ppm). Korkeimmat Ag-pitoisuudet, 9.0 - 9.2 ppm, ovat kahdessa Vanttauskosken ap-
piniittinäytteessä. 

3.10 Appiniittien petrologia 

 

    ”--. Hence a wealth of information creates a poverty of attention.” 

           Herbert Simon 

 

Appiniittien petrologinen ongelma liittyy ennen kaikkea niiden koostumukseen. Ne ovat mafisia 
kiviä, mutta basalttisiksi (toleiittisiksi) kiviksi niissä ovat korkeat Na2O ja K2O ja aivan liian 
korkeat P2O5, LREE, Zr, Ba, Rb, Zr. Tämän lisäksi niissä on vaipan kontaminoitumattomiin ja 
fraktioitumattomiin basaltteihin verrattuna huikeasti liian korkeat F ja Cl. Korkeat, sialkuorelle 
tyypillisten hivenalkuaineiden (LREE, Rb, Zr, Ba, F, ym) pitoisuudet, korkea H2O-pitoisuus ja 
korkea K2O-pitoisuus, samoin kuin ei-radiogeeniset Nd-isotooppisuhteet (ja muualla tutkituissa 
tapauksissa hyvin radiogeeniset initiaaliset Sr-isotooppisuhteet) viittaavat vanhemmasta kuoresta 
tulleeseen kontaminanttilisäykseen. Kun appiniittien pääalkuainekoostumukset vastaavat toleiit-
tibasalttien pitoisuuksia ja fraktioitumiskulkua, ei voi olla kysymys totaalisesta saalisen kuoren 
kontaminaatiosta (bulk mixing, ”wholesale contamination”). Varsinkaan korkeita F- ja Cl-
pitoisuuksia ei voi selittää toleiittimagman ja saalisen kuoren bulk mixing -mekanismilla. 

Appiniittien geokemialliset piirteet ovat universaaleja, mutta seuraavassa tarkastelen niitä pää-
asiassa käyttämällä Lapin appiniitti-intruusioista kertynyttä aineistoa. Alkaleja lukuun ottamatta 
appiniitit vastaavat pääalkuainekoostumuksen (SiO2, Al2O3 CaO, MgO, FeOtot) puolesta toleiitte-
ja. Niissä on normatiivista ja usein myös säilynyttä modaalista Ca-köyhää pyrokseenia (seuraa-
vassa: ortopyrokseeni), mikä osoittaa, ettei kyseessä missään tapauksessa ole alkalinen (esim. 
alkalioliviinibasalttinen) magma. Korkea kokonaisalkalipitoisuus ei siis sinänsä merkitse, että 
kyseessä olisi alkalinen (alkalibasalttinen) magma. Appiniittien kantamagman toleiittinen luonne 
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näkyy paitsi korkeina normatiivisen ja modaalisen ortopyrokseenin määrinä myös siinä, että 
magmat noudattavat toleiittista fraktioitumistrendiä (Fennerin trendiä), jossa Fe rikastui voimak-
kaasti ja SiO2 köyhtyi jäännössulassa (kuva 32). Appiniittimagmat eivät siis edusta syvältä vai-
pasta tulleita alkalisia ”primaarimagmoja”. 

Lapissa geokemiallisisesti primitiivisintä, vaipasta tullutta appiniittisarjan magmaa edustavat 
Lutto-oliviinidiabaasit, joissa on kumuluskromiittia ja oliviinia. Niissä on runsaasti modaalista ja 
normatiivista ortopyrokseenia. Primitiivisestä koostumuksesta huolimatta niissä on selviä geo-
kemiallisia osoituksia alakuoresta (arkeeiset granuliitit) saadusta selektiivisestä kontaminaatiosta 
(korkea Cl, LREE, Zr, Th, U, negatiivinen εNd) ja geokemiallisia ja suoria petrografisia todistei-
ta juonen nykyisellä tasolla tapahtuneesta selektiivisestä kontaminaatiosta ja pienimittakaavai-
sesta bulk-kontaminaatiosta. Primitiivisintä kumulaattia edustaa oliviinikumulaatti, jossa on flo-
gopiittirikas oikokrystinen interkumulus (näyte 160-EJH-01). 

Pääkomponenteissa ”normaaleihin” toleiitteihin verrattuna merkittävin ero on appiniittien korkea 
Na2O ja varsinkin korkea K2O. Kalirikkaisiin alkalibasaltteihin (shoshoniitteihin) verrattuna ap-
piniiteilla on paljon korkeampi Na2O/K2O (kuva 31). 

Appiniiteissa on yleensä verraten runsaasti modaalista kvartsia, jopa siinä määrin, että moodin 
(ja An- %:n) perusteella kivet luokittuvat usein kvartsidioriiteiksi. Näin ollen ei näyttäisi olevan 
perusteita rinnastaa niitä toleiitteihin. Kuitenkin appiniitit vastaavat MgO- ja SiO2-pitoisuuksien 
perusteella toleiitteja (kuva 29). Ne ovatkin SiO2:n suhteen ”just saturated”, toisin sanoen niissä 
on pieniä määriä joko CIPW-normatiivista oliviinia tai kvartsia. Kvartsimodaalisuuden selitys on 
appiniittimagmojen H2O-K2O-Na2O-rikkaudessa. Tällaisessa magmassa sulan normatiivinen Or 
kuluu kiteytymisen loppuvaiheessa lähes kokonaan biotiittimuodostukseen, pääasiassa ortopy-
rokseeni-sula -reaktiossa. Normin ja moodin välinen ristiriita selittyy sillä, että normatiivista oli-
viinia sisältyy biotiittiin (jota esim. Tainion biotiitissa on 27 - 35 %) mutta myös sarvivälkkee-
seen (Tainiossa normatiivista oliviinia sarvivälkkeessä 9 - 20 %;). Modaalista kvartsia syntyi 
biotiittia ja sarvivälkettä synnyttäneissä reaktioissa (pyrokseeni + Or(liq) + H2O(liq) → biotiitti + 
kvartsi; pyrokseeni + ab(liq) + H2O(liq) → sarvivälke + kvartsi). Lisää kvartsia vapautui kitey-
tymisen loppuvaiheessa, kun Fe:n hapettuminen synnytti (lisää) kvartsia reaktioissa, jotka ovat 
tyyppiä: (Fe2+Mg)-silikaatti + O2 → Mg-silikaatti + magnetiitti + kvartsi.  

Appiniiteissa onkin tyypillisesti runsaasti (yleensä oikokrystista) biotiittia, minkä perusteella ki-
ven appiniittisen luonteen voi useimmiten aavistaa jo paljain silmin. Magman korkea Na-
pitoisuus ilmenee plagioklaasin Na-rikkautena, ja yleensä niiden An- % onkin < 50. Matala An- 
% johtuu osaksi myös siitä, että kiteytymisen loppuvaiheessa on syntynyt runsaasti sarvivälkettä, 
jonka CaO/Na2O on korkea (ks. esim. Luoma, 2007). Sarvivälkkeen kiteytymisellä on plagio-
klaasin An-pitoisuuteen sama vaikutus kuin kerrosintruusioissa kumulusaugiitin ilmaantumisella. 

Ortopyrokseenin runsaus (esim. Tainiossa on normatiivista hypersteeniä on 25 - 50 %, Luoma, 
2007) osoittaa, että magmassa SiO2:n kemiallinen aktiivisuus on ollut korkea. Ca-pyrokseenin 
(seuraavassa: augiitti tai klinopyrokseeni) määrä vaihtelee; esim. Inarin appiniiteissa modaalista 
augiittia on yleensä hyvin vähän, Tainiossa normatiivista diopsidia on vähän tai se puuttuu (ks. 
Luoma, 2007). 

Ehkä havainnollisimmin ja jo nopeassa hietarkastelussa appiniittien ero normaaleihin toleiitteihin 
näkyy ”apatiittiparadoksissa”: Mg-rikkaissakin (= verraten korkeilla #mg-arvoilla) appiniiteissa 
on tyypillisesti 0.4 - 2 % P2O5, joka vastaa 2 - 5 % apatiittia. Apatiitti on ollut niissä alusta alka-
en likvidusfaasi (kumulusfaasi). Sitä vastoin toleiittisissa fraktioitumattomissa magmoissa (sulis-
sa) P2O5 on hyvin matala, 0.08 - 0.09 % (ks. esim. Morse, 1981; Mutanen, 2005 ja tässä olevat 
muut viitteet). Toleiittisissa kerrosintruusioissa apatiitti tuleekin kumulusfaasiksi vasta aivan ki-
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teytymisen loppuvaiheessa kun PCS on > 97 % (PCS = per cent solidified), mutta tässä vaiheessa 
jäännössulan MgO on laskenut alle 2 %:n (ks. esim. Mutanen, 2005). 

Appiniitit ovat myöhäis- tai posttektonisia intruusioita, jotka ovat tunkeutuneet jäykkään mutta 
vielä verraten kuumaan kuoreen 40 - 100 Ma orogenian ja metamorfoosin huippuvaiheen jäl-
keen, niin Keski-Lapissa kuin muuallakin (ks. esim. Clifford & al., 2004; Scarrow & al., 2009). 
Tässä tektonisessa tilanteessa on avain appiniittien geokemian ja petrologian ymmärtämiseen. 
Lähtökohta on basalttisen magman tunkeutuminen orogenian jäljiltä kuuman kuoren alaosaan tai 
vaipan ja kuoren rajalle (magmatic underplating). Jo ennen intruusiota kuumassa kuoressa oli 
ilmeisesti anatektista graniittisulaa sulapesäkkeinä ja huokossulana. Kun mafinen magmasäiliö 
alkoi kiteytyä ja fraktioitua, siitä vapautuva latentti kiteytymislämpö lisäsi voimakkaasti anatek-
tista sulamista jo ennestään kuumissa alakuoren kivissä magmasäiliön yläpuolella. On syytä ko-
rostaa, että basalttisen magman sulatusvaikutus (sulatuspaksuus) alakuoressa, jonka olosuhteet 
vastasivat granuliittifasiesta (esim. T = 850 °C) on moninkertainen kuin ylempänä amfiboliitti-
fasieksen lämpötilassa (esim. 550 °C; ks. Huppert & Sparks, 1988). Syinä siihen, että basalttinen 
magma pysähtyi kuoren alaosaan oli toisaalta magman suurempi tiheys kuoreen verrattuna 
(”density barrier”), toisaalta se, että kuuma alakuori käyttäytyi plastisesti eikä siihen sen takia 
voinut aueta rakoja (esim. Hildreth, 1981; Huppert & Sparks, 1988). Olennaista tilanteessa oli 
myös, että kuori oli paksu, mahdollisesti tektonisesti paksuuntunut (ks. Pitcher, 1997). 

Appiniittimagmojen syntymalli on esitetty kuvassa 48, joka esittää kuoren alaosaan asettunutta 
magmasäiliötä (emosäiliötä). Ilmiöstä käytetään nimeä ”magmatic underplating”, joskus myös 
”basaltic underplating” (ks. esim. Hildreth, 1981, Figs. 12, 15, Rutter & Wyllie, 1988; Huppert 
& Sparks, 1988; Sutcliffe, 1989; Pitcher, 1997; Shaw & al. 2000). Sen avulla on voitu selittää 
alakuoren geofysikaalisia ominaisuuksia (Shaw & al., 2000) ja ylemmäksi kuoreen intrudoitu-
neiden tai laavoina purkautuneiden magmojen geokemiallisia piirteitä (esim. Andersson, 1991; 
Haapala & Rämö, 1992; Brown & al., 2003; Scarrow & al., 2009). 
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Kuva 48.   Appiniittimagmojen synty- ja intruusiomalli. 
Fig. 48.   Model of generation and intrusion of appinitic magmas. 

 

Alakuoren säiliössä emäksisellä magmalla oli tilaisuus ja aikaa vuorovaikutukseen saalisten ala-
kuoren kivien kanssa (ks. esim. Jayananda & al, 1995; Moyen & al., 1997; Stevenson & al., 
1999). Magma sai aineksia ennen kaikkea selektiivisen diffuusion (käytetään myös nimeä selek-
tiivinen kontaminaatio) mekanismilla saalisesta alakuoresta, joka sisälsi anatektista graniittista 
sulaa. Oleellinen piirre oli K2O:n lisäys magmaan (Zolotukhin & Vasilev, 2002). 

Selektiivinen diffuusio esiintyy magma/magma -rajapinnalla, tyypillisesti emäksisen ja graniitti-
sen magman välillä, mutta samat diffuusioilmiöt havaitaan emäksisen magman ja kiinteän grani-
toidin välillä. Ilmiöstä on paljon kokeellista tietoa (alkaen: Watson, 1982), mutta ensimmäiset 
viitteet siitä, mitä kaksisuuntaisessa diffuusiossa rajapinnan poikki tapahtuu, on esittänyt Ring-
wood (1955). Diffuusioilmiöt ovat samansuuntaisia kuin stabiilissa silikaattisulien sekoittumi-
sessa (esim. Rutherford & Hess, 1974; Watson, 1976; ks. myös: Mac Donald & al., 1987; Cloc-
chiatti & al., 1988). Selektiivisestä diffuusiosta on runsaasti geologisia havaintoja ja todisteita 
(esim. Barker, 1975; Compston & al., 1968; Morse, 1969a, Pankhurst, 1969; Willemse & Viljo-
en, 1969, Page, 1979; Konnikov & al., 1981; MacDonald & al., 1987; Clocchiatti & al., 1988; 
Jayanandra & al., 1995; Mutanen, 1997 ja 2005; Pandit & Khatatneh, 2003; Renna & al., 2006). 
Geologisten systeemien kanssa analoginen tilanne tunnetaan orgaanisesta kemiasta vesi/eetteri -
systeemistä: jos vedessä jonkin siihen liuenneen epäpuhtauden liukoisuus eetteriin on paljon suu-
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rempi kuin veteen, lisätään veteen eetteriä, ravistellaan sekoitusta, ja epäpuhtaus siirtyy emulsi-
ossa eetteriin. Kantajaliuokset eivät tässä sekoitu toisiinsa. 

Luonnossa havaittava ja mitattava tilanne selektiiviselle diffuusiolle syntyy, kun koostumuksel-
taan kontrastiset sulat (esim. basaltti ja graniitti) ovat joutuneet kontaktiin eivätkä kineettisistä 
syistä ole pystyneet (tai ehtineet) sekoittumaan. Tällainen tilanne on esim. mix-laavoissa, samoin 
kerrosintruusioissa, joissa kevyt ja korkean viskositeetin granofyyrisula kelluu emäksisen mag-
man päällä (ks. Mutanen, 1997). Havainnollisesti selektiivinen diffuusio näkyy myös emäksisen 
magman ja kiinteän happaman sivukiven kontaktissa (kuva 49). 

 

 

Kuva 49.   Oliviinigabron ja grauvakkahornfelsin kontakti, Ylivieskan intruusion eteläpäässä. Grauvakka 
on K2O:sta köyhtynyt ja Na2O:sta rikastunut pyrokseeni-plagioklaasihornfelsi. Oliviinigabro on lähellä 
kontaktia hyvin biotiittirikas; siitä biotiittipitoisuus vähenee kauemmaksi gabroon mentäessä. Oliviinin 
Ni-pitoisuus on vain 10 ppm (Aulis Häklin/Outokumpu Oy EMP-analyysi, 1968?). Paljastumavalokuva 
Tapani Mutanen. 
Fig. 49.   Contact between olivine gabbro and graywacke hornfels, southern part of the Ylivieska intru-
sion. The graywacke is a pyroxene-plagioclase hornfels, depleted in K2O and enriched in Na2O. The oli-
vine gabbro is very rich in biotite near the contact, further away from the contact the content of biotite 
decreases. The olivine contains only 10 ppm Ni (EMP analysis by Aulis Häkli/Outokumpu Co, 1968?). 
Outcrop photo Tapani Mutanen. 
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Kuva 50.   Esimerkkejä selektiivisestä diffuusiosta. Koostumusprofiileja montsodioriitin ja appiniitti-
gabron kontaktin poikki (vasemmalla) ja basaltin ja graniitin kontaktin poikki (oikella). 
Fig. 50.   Examples of selective diffusion. Compositional profiles across monzodiorite/appinite gabbro 
contact (left) and basalt/granite contact (right). 
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Tyypillisessä tapauksessa basaltin ja graniittisulan välillä K2O (samoin Rb) diffundoituu granii-
tista basalttiin, Na2O taas diffundoituu graniittiin, jopa konsentraatiogradientin suhteen ”vastavir-
taan” (kuva 50). Myös Ca ja Sr köyhtyvät basaltista ja rikastuvat graniittiin, mutta heikommin 
kuin Na. Merkittävää on, että REE (sekä LREE että HREE) rikastuvat voimakkaasti basalttiin. 
Kuvan 50 vasemman puolen diagrammeissa kiinnittää huomiota se, että selektiivinen diffuusio 
on toiminut hyvin vaikka magmojen koostumuskontrasti (appiniittigabro/montsodioriitti) on ver-
raten pieni. Kuvan 50 oikean puolen diagrammit ovat basaltin ja graniitin kontaktista Cape Bre-
ton Islandin alueelta (Wiebe, 1973). Niistä näkyy toisaalta kaksisuuntainen selektiivinen diffuu-
sio (Ca, Na, K, Sr, Rb), toisaalta se, että monilla komponenteilla (Fe, Ti, Mg) ei esiinny dif-
fuusiota, ja aluminosilikaattirungot (Si, Al) säilyvät muuttumattomina. 

Aalisjärvellä reiässä R0404 selektiivinen kontaminaatio näkyy porfyyrisen graniitin ja appiniitin 
kontaktivyöhykkeessä. Porfyyrisessa graniitissa on appiniittia vasten vaalentunut ja pienirakei-
sempi, 45 cm paksu vyöhyke, jossa ylempänä olevan porfyyrigraniitin suhteen ovat köyhtyneet 
K, Rb, Zr ja rikastuneet Na, Ca ja Sr. Erityisen voimakkaasti ovat kontaktivyöhykkeessä köyhty-
neet REE, varsinkin LREE (porfyyrisessa graniitissa Ce 211 ppm, kontaktivyöhykkeessä 52.2 
ppm), mutta myös HREE (esim. vastaavat Yb-pitoisuudet ovat 0.55 ppm ja 0.32 ppm). Suhteelli-
sesti eniten on köyhtynyt Ce, jonka pitoisuuden suhde (porfyyrinen graniitti/kontaktigraniitti, 
Cepgr/Cekgr) on 4.04. La:lla tämä suhde on 3.53, Pr:lla 3.74, Nd:lla 3.54, Sm:lla 2.94, Gd:llä 2.52, 
Tb:lla 2.53, Dy:lla 1.39, Ho:lla 1.83. Er:lla 1.44 ja Yb:lla 1.72. Nähdään, että suhde laskee verra-
ten tasaisesti ”köyhtymishuipusta” välillä Ce-Nd HREE:n suuntaan. Tällaisen suhteellisen köyh-
tymisprofiilin selittäisi se, että porfyyrisessa graniitissa tärkein REE:n kantaja on allaniitti, joka 
ei ollut kontaktivyöhykkeessä stabiili. Iso Paavolammen allaniitista tehtyjen EMP-analyysien 
mukaan allaniitissa ovat eniten rikastuneet REE:t välillä Ce → Nd. Merkittävää on, että 
Eupgr/Eukgr on vain 1.32. Kontaktivyöhykkeen kivessä onkin voimakas positiivinen Eu-anomalia. 
Kontaktivyöhykkeessä ovat köyhtyneet voimakkaasti myös Th (Thpgr/Thkgr = 3.27) ja Y 
(Ypgt/Ykgr = 1.56). Toisaalta U on köyhtynyt vain vähän (Upgr/Ukgr = 1.13). Kaikki tämä merkit-
see, että kontaktivyöhykkeeseen jäänyt graniitti vastaa posttektonisia Th-REE-köyhiä graniitteja, 
joissa ovat kohonneet Na, Ca ja Sr, matalat LREE, positiivinen Eu-anomalia, matala Zr ja laske-
nut Th/U. Näiden graniittien petrologiaa käsitellään myöhemmässä luvussa. 

Kaikki kontaktivyöhykkeestä köyhtyneet alkuaineet ovat siirtyneet selektiivisessä diffuusiossa 
mafiseen appiniittimagmaan. 

Selektiivinen Na-diffuusio emäksisestä magmasta sivukiviin on luonteva selitys ns. adinolimuo-
dostukselle.  

Aksessoristen mineraalien liukoisuustutkimukset (Ringwood, 1955) ja sekoittumattomien sili-
kaattisulasysteemien tutkimukset (Rutherford & Hess, 1974, Watson, 1976) osoittavat, että myös 
P ja Zr rikastuvat selektiivisessä diffuusiossa emäksiseen sulaan. Keivitsan tapaus osoittaa, että 
kloori köyhtyy sivukivistä ja rikastuu voimakkaasti emäksiseen sulaan (Mutanen, 1997). 

Selektiivisen diffuusion vaikutus magmatilavuuteen on suurinta siellä, missä kontaktin pinta-alan 
suhde magman tilavuuteen on suurin (kapeissa juonissa suurempi kuin leveissä juonissa, piipuis-
sa suurempi kuin saman paksuisissa juonissa). 

Alkuaineiden erottuminen (fraktioituminen) sulien välillä riippuu magmojen koostumuksesta; 
esim. sekoittumattomien emäksisen ja happaman silikaattisulien välillä REE (sekä La että Yb) 
rikastuvat emäksiseen sulaan, mutta jakautumiskertoimen (Demäksinen/hapan) arvo on P2O5-
rikkaaseen emäksiseen sulaan paljon suurempi (D = n. 15) kuin P2O5-köyhään sulaan (D = n. 4). 
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Selektiiviseen diffuusioon liittyy, varsinkin keveillä isotoopeilla (esim. 7Li/6Li), huomattavaa 
isotooppifraktioitumista, mutta mitattavaa (4 ‰) fraktioitumista on jopa Ca-isotoopeilla (ks. 
Richter & al., 2003). 

Appiniiteille on tunnusomaista korkea Cl-pitoisuus. Mistä magma klooria sai? 

Korkean lämpötilan Ti-rikkaan Cl-sarvivälkkeen kiteytyminen kerrosintruusioiden interkumulus-
faasina (Mutanen, 1997) osoittaa, että Cl-sarvivälke on pysyvämpi korkeammassa lämpötilassa 
kuin tavallinen ”vihreä” OH-sarvivälke. Kirjallisuustutkimus osoittaa, että Cl-rikkaat sarvivälk-
keet ovat huomattavan yleisiä juuri granuliittifasieksessa, usein yhdessä Cl-rikkaan skapoliitin 
kanssa (Hörmann & al., 1980; Sharma, 1981; Kamineni & Bonardi, 1982; Vielzeuf, 1982; Suwa 
& al., 1987; Makino & Tomita, 1993; Kullerud, 1996; Kullerud & Erambert, 1999; Chukanov & 
al., 2002). Cl-rikasta pargasiittista sarvivälkettä on tavattu jopa eklogiitista (ks. Martin & al., 
2007). Granuliittifasieksen kivissä myös biotiitissa on korkeita Cl-pitoisuuksia (jopa 1.96 %; 
Leelanandam, 1970). Ilmeisesti progressiivisessa metamorfoosissa tapahtuu OH-(Cl-F)-
mineraalien (amfibolit, biotiitti) ”tislautumista” siten, että lämpötilan noustessa Cl/OH -suhde 
kasvaa. Tällainen ”differential loss of volatiles” (Blattner & Black, 1980) merkitsee Cl:n rikas-
tumista alakuoreen. Muiden komponenttien ohella toleiittinen magma sai klooria selektiivisen 
diffuusion mekanismilla alakuoren Cl-rikastuneista kivistä tai anatektisista granitoidisista sulista. 
Samalla tavalla fluorin rikastuminen alakuoreen ja edelleen ”kuiviin” anatektisiin toisen vaiheen 
suliin (ks. esim. Collins & al., 1982; Clemens & al., 1986; Whalen & al., 1987; Skjerlie & Johns-
ton, 1993, p. 802) ja selektiivinen diffuusio toleiittiseen magmaan selittää appiniittien korkeat F-
pitoisuudet.  

Kaikkein Cl-rikkaimpia ovat Fe-Ti-P-rikkaat magmat (Tainion reunagabro, Iso Paavolammen ja 
Aalisjärven mikroappiniittiautoliitit, Lehmikarin ja Javaruksen piiput). Nämä ovat emosäiliön 
yläosaan kertyneitä ja ensimmäisinä ylemmäksi kuoreen purkautuneita magmoja. Niiden korkea 
Cl-pitoisuus viittaa siihen, että magma sai Cl-sisältönsä jo alakuoren emosäiliössä, jossa kide-
fraktioitumisen aikana vielä Cl rikastui säiliön yläosaan kertyneisiin ”kehittyneimpiin”, viimei-
siin (Fe-Ti-P-rikkaisiin) suliin. 

Vaipasta virtasi jatkuvasti tuoretta magmaa alakuoren säiliöön. Lakkoliittimaiseksi kasvanut in-
truusio kohotti yläpuolella olevaa kuorta (Johnson & Pollard, 1973). Metamorfisen kuoren nou-
sun (ekshumaation) alkaminen ja P-T-olojen helpottuminen ajoittuu mm. Lapin granuliittialueel-
la ja Etelä-Afrikan Koperbergissa appiniitti-intruusioiden ikäiseksi.  

Säiliö laajeni sivusuuntaan ja sen keskiosa pullistui. Pullistuman ja ohuemman reunaosan välille 
syntyi jännitystä, joka purkautui elastisesti jyrkkäkaateisina, magmasäiliön reunojen suuntaisina 
siirroksina. Siirrosrakoihin tunkeutui kasvavasta magmasäiliöstä rengasjuonia (ks. Pollard & 
Johnson, 1973), jollaista ilmeisesti edustaa Keski-Lapin Bouguer-anomaliaa pohjoisessa kaarena 
kiertävä, n. 60 km pitkä Kieringin juonisysteemi. Tämä systeemi koostuu appiniitti-syeniitti-
sekajuonista. Sekajuonet täyttyivät syvemmältä magmasäiliöstä tunkeutuneella mafisella ap-
piniittimagmalla, joka purkautui päällä olevan syeniittikerroksen läpi ja otti siitä mukaan syeniit-
timagmaa. Tällä mekanismilla syntyivät myös Keski-Lapin appiniittiryhmän keskiosissa olevat 
pohjois-eteläsuuntaiset, suoraviivaiset Kultamaan ja Lampsijärven appiniitti-syeniittisekajuonet. 
Lampsijärven juonen pituus on 14 km. Kultamaan juoniosan (väli Kultamaa-Koukkulanaapa) 
pituus on 10 km, mutta jos mukaan luetaan juonen jatkeella pohjoisessa oleva Vaittauksent piip-
pumainen appiniitti-intruusio, koko juoni-intruusiosysteemin pituudeksi tulee 20 km. 

Myöhemmin kuvattavat Vaittauksen appiniittien syeniittisulkeumat ilmeisesti ovat kappaleita 
syeniittikerroksesta, joiden läpi appiniitit purkautuivat. 
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Mafisten appiniittimagmojen purkautumista emosäiliöstä kuoren ylempiin osiin edelsi suurten 
syeniittimassojen nousu. Mutta miksi syeniittejä, miksi ei graniitteja? 

Mafisen emosäiliön kiteytyessä vapautuva latentti kiteytymislämpö sulatti kattopuolella saalisen 
alakuoren kiviä. Näin syntyi kerrosintruusioiden granofyyrejä vastaava sulakerros, jonka koos-
tumus vastasi aluksi graniittista ”minimum-melting” sulaa. Tällainen sula ei kuitenkaan ollut 
termisessä tasapainossa kuuman toleiittisen sulan kanssa, vaan se pyrki ylikuumenemaan. Yli-
kuumeneminen johti kiihtyvään konvektioon happamassa sulakerroksessa (ks. esim. Huppert & 
Sparks, 1988). Konvektio taas kuljetti lämpöä ylöspäin vielä (osittain) sulamattomiin kiviin, ja 
näiden sulamiseen kuluva sulamislämpö (latenttia kiteytymislämpöä vastaava, mutta erimerkki-
nen) osaltaan hidasti ylikuumenemista. 

Toisaalta hapan sula pyrki sopeutumaan paljon kuumemman basalttisen sulan kanssa muuttamal-
la koostumustaan vastaamaan emäksisen magman korkeampaa likviduslämpötilaa. 

Tämä tapahtui kahdella eri tavalla: ensiksi, sitä mukaa kun ylikuumenemista pyrki syntymään, 
hapan sula liuotti eutektisen koostumuksen suhteen ylimääräisiä ”restiittifaaseja” (ks. Huppert & 
Sparks, 1988), joihin olivat jääneet tai rikastuneet Al2O3, CaO, MgO ja FeO, joskus myös Na2O. 
Tällöin hapan sula muuttui mafisemmaksi ja plagioklaasirikkammaksi, ja sulan plagioklaasi tuli 
Ca-Al-rikkaammaksi minimigraniitin plagioklaasin (albiitin) suhteen. Käytännössä tämä merkitsi 
sitä, että sulan saalisen osan koostumus siirtyi, pseudoternaariin systeemiin Q-Or-Ab projisoitu-
na, graniitin eutektisesta pisteestä kohti syeniittikantaa (Q-kärjestä kohti Or-Ab-yhdysviivaa). 
Syeniittikanta edustaa laajemmassa systeemissä (kalsiliitti-nefeliini-silika) korkean likvidusläm-
pötilan harjannetta, josta likviduslämpötilat putoavat jyrkästi toiselle (Q-kärjen) puolelle mini-
migraniitin eutektiseen pisteeseen, toiselle (alkaliselle) puolelle eutektiseen ns. foyaiittiminimiin. 
Mafisista aineksista ja normatiivisesta anortiitista rikastunut syeniittisula onkin jo ilmeisesti ter-
misesti tasapainossa toleiittisen sulan kanssa. 

Sitten on toinen tekijä, joka johti graniittisen sulan kehittymiseen syeniittiseen suuntaan. Sitä 
voisi nimittää ortopyrokseenikontrolliksi. Kun graniittisen sulan tiheys oli pienempi ja viskosi-
teetti mafiseen sulaan verrattuna paljon suurempi, eivät sulamassat voineet sekoittua keskenään. 
Sulien välillä oli kuitenkin ohut kerros (mixing layer), jossa molempien sulien sisäinen konvek-
tio synnytti sekoittumista ja kemiallista vuorovaikutusta, joka taas muutti näiden sulien koostu-
musta (ks. Mutanen, 1997). Basalttinen magma sai graniittisesta sulasta selektiivisen diffuusion 
mekanismilla K2O-lisäystä, joka laajensi voimakkaasti oliviinin likvidusfaasikenttää (volyymia) 
emäksisessä sulassa. Syntynyt oliviini vajosi gravitatiivisesti emäksisessä magmassa ja muodosti 
lopulta oliviinikumulaatteja. K2O:n siirtyminen selektiivisessä diffuusiossa emäksiseen sulaan ja 
samanaikainen Na2O:n diffuusio emäksisestä happamaan sulaan muutti happaman sulan koostu-
musta ensin trondhjemiittikoostumuksen, sitten Na-syeniitin suuntaan. Tällaisen SiO2-rikkaan 
sulan sekoittuminen mixing-kerroksessa laajensi emäksisen sulan ortopyrokseenikenttää. Emäk-
siseen magmaan joutunut ortopyrokseeni laskeutui tiheysvirtauksista, ja magmasäiliön pohjalle 
syntyi pyrokseenikumulaatteja (ortopyrokseniitteja), jotka ovat kuoren kontaminaatiota saaneissa 
kerrosintruusioissa tyypillisesti hyvin paksuja. Ortopyrokseenin kiteytyminen hybridistä mixing-
kerroksesta sitoi happamasta sulasta SiO2:aa, ja näin granofyyrisulan koostumus siirtyi poispäin 
ternaarin systeemin (Q-Or-Ab) Q-kärjestä kohti kolmion Or-Ab-kantaa. Tämäkin siis osaltaan 
vaikutti siihen, että happaman sulan (ja nimenomaan sen saalisen osan) koostumus siirtyi syenii-
tin suuntaan. Tämän tapainen pyrokseenikontrolli (ks. MacKenzie, 1972) selittäisi graniittisen 
sulan kehittymisen syeniitin suuntaan. Kerrosintruusioissa granofyyrien saalisen osan koostumus 
ei vastaakaan graniittiminimiä vaan sijoittuu siitä Or-Ab-kannan suuntaan (ks. esim. Smith, 
1969; Presnall, 1979), ja on joskus jopa syeniittinen (Smith & Silver, 1975). Bimodaalisessa ap-
piniittisarjassa syeniittien koostumukset sijoittuvat (projisoituina) Or-Ab-kannalle, esim. Uusi-
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jänkkä-syeniitissä on vain 2.1 % normatiivista kvartsia, 44.4 % normatiivista albiittia ja 27.2 % 
normatiivista ortoklaasia. 

Basalttisen ja graniittisen magman vuorovaikutus selittää sen, että syeniitit tyypillisesti esiintyvät 
yhdessä emäksisten syväkivien kanssa (Daly, 1914; Glazunov, 1979; Morse, 1969b). Se selittää 
myös luontevasti bimodaalisen appiniittiassosiaation syeniittien synnyn. 

Syeniittistä koostumusta kohti kehittyvä sulakerros kellui emosäiliössä ylimpänä (kuva 48). Näin 
ollen on luonnollista, että jo ennen ensimmäisiä mafisia magmoja ylemmäksi kuoreen tunkeutui 
syeniitti-intruusioita. Näiden magmojen tiheys oli kiinteän sial-kuoren tiheyttä pienempi, mutta 
koska niiden viskositeetti oli emäksisiin magmoihin verrattuna korkea, oli intruusion käynnisty-
misen ja nousun vaatima magman ”kynnystilavuus” verraten suuri. Tämän takia syeniitti-
intruusiot ovatkin suuria (paljon appiniitti-intruusioita suurempia), diapiirimaisia massoja (Pir-
tinvaaran kompleksi, Sammalvaara). Mafiset appiniitit leikkaavat syeniitti-intruusioita piippuina 
ja juonina (Lehmikarin intruusio Pirtinvaaran syeniitin pohjoisosassa, appiniittijuonet eteläosas-
sa). Nykyisillä intruusiotasoilla syeniittien ei ole nähty missään leikkaavan mafisia appiniitteja, 
mutta graniitit leikkaavat sekä appiniitteja että syeniittejä. 

Alusta alkaen appiniittisarjan magmojen purkautumisjärjestys oli luonteeltaan ”antidroomista”. 
Ensin purkautui suuria massoja syeniittisiä magmoja (Pirtinvaara, Sammalvaara). Syeniittien in-
truusion jälkeen, sekajuonissa (Kierinki, Ruopaspalo, Kultamaa) osittain niiden kanssa yhdessä, 
purkautui mafisia magmoja. Emäksisen magman fraktioituessa säiliön yläosaan kertyi Fe-Ti-P-
rikastuneita sulia. Magman (sulan) vesipitoisuuden kasvaessa näiden jäännössulien tiheys piene-
ni. Samalla PH2O kasvoi niin, että lopulta PH2O = Ptot. Volatiilien (H2O, CO2) määrän edelleen 
kasvaessa intruusion sisäinen paine pyrki kasvamaan. Jos säiliö pysyi kaasuille suljettuna, siitä 
alkoi kiteytyä korkean lämpötilan (ruskeaa) sarvivälkettä, mikä osaltaan puskuroi PH2O:n kasvua. 
Lopulta kaasun paine kasvoi niin korkeaksi, että Pvol oli >> Plit, ja magmasäiliön yläpuolelle kuo-
reen syntyi murtumia. Näitä pitkin purkautui ensimmäisinä kaasupurkauksia (esim. Appinin alu-
een breksiapiiput), ja Ptot laski nopeasti. Sen jälkeen magmasäiliöstä, sen yläosasta alkaen, pur-
kautui ylös kuoreen juonimaisia tai piippumaisia kanavia pitkin H2O-CO2-rikasta magmaa. En-
simmäisinä lähti liikkeelle luonnollisesti magmoja säiliön ylimmistä osista, jotka olivat pitkälle 
fraktioituneita Fe-Ti-P-rikkaita ja MgO-köyhiä (esim. Lehmikari, Javarus, Tainion ja Iso Paavo-
lammen ensimmäiset intruusiofaasit). Korkean H2O- ja P2O5-pitoisuuden ja pienen polymeroi-
tumisasteen (korkea FeOtot, Cl, F ja P, matala SiO2) ansiosta näiden magmojen viskositeetti oli 
ilmeisesti hyvin pieni, ja intruusiot ovat verraten pieniä ja piippumaisia. Tainiossa ja Iso Paavo-
lammella tuli ensimmäisen magmaerän imussa syvemmältä primitiivisempää, Mg-Ni-Cr-
rikkaampaa appiniittimagmaa. Tainion piipussa ensimmäinen, Fe-Ti-P-rikas fraktioitunut magma 
jähmettyi pienirakeiseksi yhtenäiseksi ulkoreunukseksi, ja MgO-rikas magma täytti piipun sisä-
osan. Paavolammella Fe-Ti-P-rikkaat ensimmäisen magmavaiheen kivet särkyivät ja ne esiinty-
vät nyt pienirakeisina mikroappiniittiautoliitteina Mg-rikkaammassa appiniitissa. 

Selektiivisessä diffuusiossa emäksiseen sulaan tulleet kontaminantit (K2O, Rb, P, REE, Zr) jäivät 
emosäiliön konvektoituvaan magmaan liuenneeksi tai kidefaaseiksi (apatiitti, allaniitti, zirkoni). 
K2O saattoi hyvin korkeassa PH2O:ssa sitoutua magmaattiseen kumulussarvivälkkeeseen, mutta 
sekin jäi yleensä liuenneena sulaan. Sitä vastoin happaman sulan sekoittumisvyöhykkeessä Na2O 
pystyi sitoutumaan stabiiliin kumulusfaasiin, plagioklaasiin. Plagioklaasin kiteytyminen alkoi jo 
hybridissä magmassa ja kiteytyminen jatkui basalttisesta sulasta, johon plagioklaasikiteet kon-
vektiossa liikeradoillaan päätyivät. Tällaisesta kiteytymishistoriasta on todisteena kerrosintruusi-
oiden kumulusplagioklaasin käänteinen vyöhykkeisyys: kiteiden ydinosat ovat lähes poikkeuk-
setta Na(-K)-rikkaita, sen ympärille (emäksisestä sulasta) kiteytynyt plagioklaasi on paljon Ca-
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rikkaampaa (ks. Mutanen, 1997). Happamasta sulasta tullut Na-lisäys selittää appiniittien (ja 
myös mm. Skaergaardin gabrojen) ja niiden plagioklaasin Na-rikkauden (tyypillisesti An < 50). 

3.11 Posttektonisten graniittien petrologia 

Missä anatektinen graniittisula ei ollut kosketuksissa basalttisen sulan kanssa, näillä sulasystee-
meillä ei ollut välillistäkään, selektiiviseen diffuusioon liittyvää petrogeneettistä ja geokemiallis-
ta suhdetta. Tällaiset graniittimagmat olivat siinä mielessä itsenäisiä (”independent crustal 
melts”, Wiebe, 1990). Tutkimuksissa ei olekaan voitu havaita geokemiallista jatkumoa appiniit-
tien ja samanikäisten posttektonisten graniittien välillä, toisin sanoen, graniitit eivät ole appiniit-
timagmojen petrologisia ”johdannaisia.” Sama koskee appiniittilaavojen ja happamien laavojen 
suhdetta (Groome & Hall, 1974). 

Geokemiaa käsittelevästä osasta kävi ilmi, että Keski-Lapin posttektoniset graniitit jakautuvat 
kahteen pääryhmään: (1) Th-REE-rikkaat graniitit ja (2) Th-REE-köyhät graniitit. 

Th-REEtot-pitoisuuksien lisäksi nämä kaksi graniittityyppiä eroavat toisistaan geokemiallisesti 
monella muulla tavalla, kertauksena ja tiivistäen: Th-REE-rikkailla graniiteilla on voimakas ne-
gatiivinen Eu-anomalia, Th-REE-köyhillä positiivinen Eu-anomalia. On myös välittävä Ba-
rikkaiden graniittien ryhmä, jossa ei ole minkäänsuuntaista Eu-anomaliaa (kuva 44n). Th-REE-
köyhät graniitit ovat Th-REE-rikkaita graniitteja paljon Sr-rikkaampia (Th-REE-köyhissä 429 
ppm Sr, Th-REE-rikkaissa 204 ppm Sr) ja myös selvästi Ca-rikkaampia. Th-REE-köyhien gra-
niittien MgO/FeO on selvästi korkeampi, ja niiden Th/U paljon matalampi kuin Th-REE-
rikkaissa graniiteissa. Molemmat graniittityypit ovat P2O5-köyhiä eikä niiden P2O5-
pitoisuuksissa ole mainittavaa eroa. 

Graniittien REE:n käyttäytymisen ja Ca-Sr-geokemialliset piirteet voi luontevasti selittää saali-
sen kuoren kaksivaiheisella anatektisella sulatuksella: Th-REE-rikkaat graniitit edustavat hap-
pamasta (granodioriitti-tonaliitti) kuoresta syntynyttä ensimmäistä eutektista H2O-rikasta (H2O-
kylläistä?) sulaa (ks. Vielzeuf & Holloway, 1988), johon REE3+ rikastuivat. Refraktori sulamis-
jäännös (restiitti) köyhtyi sulan suhteen REEtot:sta, mutta siihen jäi suhteellisen Ca-Sr-rikasta 
plagioklaasia ± Ca-pyrokseenia (Rutter & Wyllie, 1988), johon Eu (=Eu2+) rikastui. Tästä restii-
tistä syntyi graniittisia sulia paljon korkeamman lämpötilan ”kuivassa” (fluid-absent) sulatukses-
sa (biotiitin ja sarvivälkkeen dehydraatiosulatus, ks. Vielzeuf & Holloway, 1988). Nämä graniitit 
olivat köyhtyneet LREE:stä, mutta rikastuneet Ca-Sr:stä ja Eu:sta. On merkittävää, että Skotlan-
nin Lewisian-granuliitteihin liittyvät trondhjemiitit, joilla on voimakas positiivinen Eu-anomalia, 
ovat poikkeuksellisen Sr-rikkaita (ks. Tarney & Saunders, 1979). Skotlannin trondhjemiittien 
REE- ja Sr-pitoisuuksien mallintaminen vaatiikin plagioklaasipitoista restiittiä (ks. Rollinson, 
1996). 

Muutenkin graniittien (granitoidien) REE-geokemia tukee voimakkaasti ajatusta kuoren saalisten 
kivien kaksivaiheisesta anateksiksesta. REE-rikkaiden graniittien voimakas HREE-köyhtyminen 
(= hyvin korkea La/Yb) viittaa siihen, että restiittiin on jäänyt granaattia. REE-köyhillä granii-
teilla HREE ovat taas rikastuneet (jyrkkä nousu välillä Dy → Yb, ks. kuva 44o), mikä selittyy 
restiittigranaatin vaikutuksesta toisen vaiheen graniittisulaan (ks. myös Leake, 1990, Fig. 1). 
Toisen, kuivan (fluid-absent) sulatusvaiheen graniitit ovat usein korkean lämpötilan hypersol-
vusgraniitteja; tällaisia ovat Pudasjärven Soidinmaan alaskiitit, joissa on hyvin matalat, Eu:iin 
laskevat LREE:t ja korkeat, Eu:sta Lu:iin jyrkästi kasvavat HREE:t. REE(CN) jakaumat ovat V-
mallisia (ks. Lalli, 2002; Mutanen & Huhma, 2003). Pudasjärven Soidinmaan alaskiitit poikkea-
vat kuitenkin muista Lapin Th-REE-köyhistä graniiteista matalien Ca-Sr-Eu-pitoisuuksien puo-
lesta. 
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On selvää, että yläkuoren saalisten kivien ja post-arkeeisten sedimenttien huomattavan Eu-
vajauksen täytyy kompensoitua granuliittisen alakuoren Eu-rikastumalla (Taylor & McLennan, 
1985). Analysoidut REE-köyhtyneet ”Eu-positiiviset ”saaliset granuliitit ovat harvinaisia, mutta 
Eu-Sr-rikastunut granuliittinen alakuori esiintyy mafisen Ivrea-Verbano -kompleksin alapuolella 
(ks. Mazzucchelli & al., 1992). 

Toisen, ”kuivan” dehydraatio-sulatusvaiheen graniittisysteemin minimisula syntyi melt-
depletoituneesta, restiitistä rikastuneesta kuoresta paljon korkeammassa lämpötilassa kuin en-
simmäisen, fluidirikkaan/kylläisen vaiheen minimisulat (ks. Vielzeuf & Holloway, 1988, Rutter 
& Wyllie, 1988). Tällainen toisen vaiheen sula oli köyhtynyt REEtot:sta mutta rikastunut Eu:sta. 
Tätä syntyajatusta tukee voimakkaasti se, että Lapin REE-köyhät graniitit ovat REE-rikkaiden 
graniittien suhteen voimakkaasti rikastuneet Sr:sta ja CaO:sta. 

REE-köyhtyneiden ”Eu-positiivisten” granuliittisten restiittien ja niistä syntyneiden granitoidien 
(graniitit ja trondhjemiitit) pitäisi olla yleisiä alakuoren kivissä (Taylor & McLennan, 1985). Kir-
jallisuustietojen perusteella REE-köyhtyneet ”Eu-positiiviset” graniitit ovat verraten harvinaisia, 
mutta niitä esiintyy siellä täällä. Luoteis-Skotlannin Scourian-kompleksin (Lewisian) granulii-
teissa on konkordantteina, jopa 10 m paksuina levyinä (”sheets”) pieni-keskirakeisia graniitteja, 
jotka ovat voimakkaasti REE-köyhtyneitä mutta niillä on korkea positiivinen Eu-anomalia (ks. 
Pride & Muecke, 1982). Scourian-kompleksin graniittien REE-kuvaajat ovat identtisiä Lapin Th-
REE-köyhien graniittien REE-käyrien kanssa (ks. op. cit., Figs. 5, 6). Lewisian granuliiteissa on 
myös LREE-köyhtyneitä trondhjemiitteja, joilla on voimakas positiivinen Eu-anomalia (Tarney 
& Saunders, 1979, Rollinson, 1996). Vastaavanlaisia (REE-köyhiä, voimakas positiivinen Eu-
anomalia) arkeeisia graniitteja on kuvattu Minnesotasta (Hanson, 1975) ja etelä-Intian char-
nockiiteista (Allen & al., 1985). Leikkaavia ja sillimäisiä REE-köyhiä, voimakkaasti Eu-
positiivisia leukograniitteja esiintyy eräässä keski-Argentiinan metagrauvakka-granuliitti-
kompleksissa (Otamendi & Patiño Douce, 2001). Näiden lisäksi LREE-köyhtyneitä Eu-
positiivisia trondhjemiitteja on kuvattu mm. Alaskasta (ks. Rapp & al., 1991; Barker & al., 
1985), Itsaq-gneissikompleksista Länsi-Grönlannista (Nutman & al., 1996, Fig. 5), ja etelä-
Vienan Kolezhmasta (Chekulaev & al., 1997). Pudasjärven granuliittialueelta on Soidinmaan Sn-
aiheen kairauksista (reikä R304) kymmenen analyysia LREE-köyhistä trondhjemiiteista ja leu-
kograniiteista, joilla kaikilla on voimakas positiivinen Eu-anomalia (kuva 44o). Niin kuin muut 
vastaavat graniitit nämäkin ovat erittäin Th-köyhiä (Th <0.5 – 8.05 ppm).  

Merkittävää on, että positiivinen Eu-anomalia ilmaantuu LREE-pitoisuuden laskiessa ja ko. 
anomalia säännöllisesti kasvaa REE-pitoisuuden laskiessa (ks. esim. Rollinson, 1996). Tämä 
osoittaa, että REE-tason laskun ja suhteellisen Eu-rikastumisen syynä on sama prosessi. 

Kaksivaiheinen sulamismalli vaatii, että restiitissä, ja niin muodoin myös toisen sulatusvaiheen 
graniittimagmoissa, MgO/FeOtot on korkeampi kuin ensimmäisen, fluidirikkaan (H2O-kylläi-
sen?) sulatusvaiheen graniittimagmoissa (ks. esim. Vielzeuf & Holloway, 1988). Näin todella 
näyttää olevan: Th-REE-köyhillä graniiteilla (Ce < 60 ppm) MgO/FeOtot on 0.432 (keskiarvo, N 
= 15. Huom: ei #mg!), Th-REE-rikkailla graniiteilla (Ce > 60 ppm) ko. suhde on 0.229 (ka., N = 
32). 

Kuinka sitten on mahdollista, että restiittisestä melt-depleted -kuoresta vielä voidaan puristaa 
kalirikkaita graniittimagmoja? Restiitti koostuu otaksuttavasti pääasiassa ortopyrokseenista, pla-
gioklaasista, kvartsista, biotiitista ja granaatista (esim. Skjerlie & Johnston, 1993). Osa toisen 
vaiheen restiittisulatuksessa syntyneiden graniittien K2O:sta vapautuu biotiitin dehydraatiossa, 
mutta ehkä merkittävämpi osa plagioklaasista. Tiedetään nimittäin, että progressiivisessa meta-
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morfoosissa ja varsinkin anatektiksen edetessä, lämpötilan noustessa, restiittisen plagioklaasin 
K2O-pitoisuus kasvaa (samalla kun CaO kasvaa!) jopa lähes 2 %:iin (Skjerlie & Johnston, 1993).  

Kahden graniittityypin toisistaan poikkeavat Th-REE-pitoisuudet ja Th/U-suhteet ovat ilmeisesti 
seurausta mineralogisesta kontrollista anatektisessa sulatuksessa. Th-REE-rikkaiden graniittien 
korkea Th/U viittaa siihen, että ne saivat Th-REE-sisältönsä sellaisista aksessorisista mineraa-
leista, jotka olivat pysymättömiä ensimmäisen vaiheen graniittien sulatuksessa. Näistä yleisim-
mät ovat allaniitti ja monatsiitti, joissa myös Th/U on korkea. Toisen, kuivan ja paljon korke-
amman lämpötilan sulatusvaiheen graniitit (matala Th-REE, suhteellisen korkea Ca ja Sr) syn-
tyivät Th-REE-köyhtyneestä ja Ca-Sr-rikastuneesta saalisesta restiittisestä kuoresta. Restiittiin 
oli jäänyt sulamattomina ja graniittiseen sulaan niukasti liukoisia, verraten REE-köyhiä aksesso-
risia faaseja, pääasiassa zirkonia ja apatiittia, joissa Th/U on matala (ks. Rudnick & Preiser, 
1990, myös: Fowler, 1986 ja Miller & al., 2007). Tällainen restiitti vastaisi eräitä granuliitteja 
(mm. Skotlannin Lewisian granuliitit), joissa on hyvin matala Th/U (n. 1; op. cit.). Restiittisen 
saalisen kuoren sulaminen selittäisi siten myös Th-REE-köyhien graniittien matalat Th/U-suhteet 
ja tukisi sitä saalisen kuoren kaksivaiheista sulamismallia, johon REE-Sr-Ca-geokemia viittaa. 
Näiden lisäksi vahva lisätodiste kaksivaiheisen sulamismallin puolesta ovat jo aikaisemmin mai-
nitut erot graniittityyppien MgO/FeO -suhteissa. 

Mineraloginen kontrolli toimii myös REE-fraktioitumisessa appiniitti-intruusion ja saalisen si-
vukiven välisessä selektiivisessä diffuusiossa, jossa appiniitin osittain sulattamasta sivukivestä 
diffundoituu mafiseen magmaan REE ja Th. Sivukivi köyhtyy REE-Th:sta, mutta rikastuu (suh-
teellisesti) restiittisessä plagioklaasissa olevasta Eu:sta, ja näin sivukiveen syntyy positiivinen 
Eu(CN)-anomalia. Tällainen tapaus on kuvattu edellä Aalisjärven appiniitti-intruusion ja porfyy-
risen graniitin kontaktissa. Myöhemmin tällaisista REE-depletoituneista graniiteista on tunkeu-
tunut juonia appiniittiin (back-veining). Esimerkki tällaisesta tapauksesta on Aalisjärvellä reiässä 
R0402 välillä 61.30 - 63.50 m lävistetty keski- ja tasarakeinen graniitti. 

Toisen vaiheen sulatuksessa Sr, Ca ja Eu vapautuivat restiittiin jääneen plagioklaasin sulaessa. 
Sen sijaan syeniitit, joiden likviduslämpötila (n. 1000 °C) vastaa Fe-rikkaiden basalttien likvi-
duslämpötiloja, eivät sellaisinaan voi edustaa saalisesta kuoresta syntyneitä anatektisia magmoja 
(sulia). Niin kuin edellä esitin, syeniittien syntyminen vaatii graniittisen magman kosketusta ja 
aineenvaihtoa mafisen magman kanssa. Pirtinvaaran (Uusijänkkä) suuren syeniittimassiivin geo-
kemiassa on piirteitä siitä, että graniittinen ”esimagma” syntyi Th-REE-köyhien graniittien ta-
paan depletoituneesta saalisesta alakuoresta. Muista syeniiteistä poiketen sillä on positiivinen 
Eu-anomalia ja se on myös muita syeniittejä selvästi Sr-rikkaampi. Yleensäkin syeniittien Th-U-
pitoisuudet ovat matalia, pitoisuustaso vastaa Th-REE-köyhien graniittien pitoisuuksia. Voidaan 
kuitenkin olettaa, että syeniittimagmoista ja niiden graniittisista ”esimagmoista” on selektiivises-
sä diffuusiossa siirtynyt huomattavia Th-U-määriä mafiseen magmaan, koskapa mafisten ap-
piniittien Th-U-pitoisuudet ovat ”normaalien” toleiittien pitoisuuksia selvästi korkeammat. 

Niu & O´Hara (2009) ovat esittäneet, että kuoren negatiivinen Eu-anomalia sai alkunsa MOR-
basalttien syntyessä vaipan osittaisessa sulamisessa, jolloin depletoituun MORB-vaippaan 
(DMM) jäi plagioklaasiin sitoutuneena positiivinen Eu-anomalia, samoin kuin kuoressa suhteel-
lisesti depletoituneet Sr, Nb, Ta ja Ti. Tutkimuksessa jää ensiksikin vähälle huomiolle (tai huo-
miotta) se, miten puutteellisesti kuoren, ja varsinkin alimman kuoren geokemia vielä tunnetaan. 
Ja vaikka malli olisi tottakin, se ei selitä Eu:n ja Sr:n voimakasta fraktioitumista itse kuoressa. 
Tässä esitetty aineisto posttektonisista graniiteista ja Eu-Sr-rikastuneesta alakuoresta (Ivrea, 
Skotlanti) osoittaa uskottavasti, että yläkuoren Eu-köyhtymisen kompensoi restiittisen (melt-
depleted) alakuoren Eu-rikastuma, joka sisältyy restiittiseen plagioklaasiin. Jos koko sial-kuoren 
geokemia tunnettaisiin läpikotaisin, se saattaisi osoittautua ”Eu-Sr-neutraaliksi”, ja silloin Niu & 
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O´Haran (2009) Eu-Sr-fraktioitumismalli kuoren Eu-Sr-geokemian selittämiseksi on väärä, tai 
joka tapauksessa tarpeeton. 

Kuoren monivaiheiseen fraktioivaan sulatukseen liittyy vielä eräs Sm-Nd-isotooppigeokemian 
kannalta mielenkiintoinen seikka. Kun Nd/Sm kasvaa sulassa lähtökiveen verrattuna, vastaavasti 
restiitissä Sm/Nd kasvaa. Restiitin granaatissa Sm/Nd voi nousta jopa 5.7:een (ks. Jung & al., 
2009). Tällaisen depletoituneen, restiittiaineksista rikastuneen kuoren fraktioiva sulaminen tai 
sen joutuminen emäksiseen magmaan ja hajoaminen siinä (ks. Mutanen, 1997) voi tuottaa kas-
vavia εNd(T)-arvoja, samalla tavalla kuin vastaavalla tavalla depletoituneen vaipan sulaminen. 
Voisiko tämä selittää joidenkin kuivien (oliviini- ja pyrokseenipitoisten), korkean lämpötilan 
granitoidien kohonneet εNd(T)- arvot (esim. Edefors-graniitit/granitoidit Norrbottenissa, ks. Öh-
lander & Skiöld, 1994). 

3.12 Uusien appiniitti-intruusioiden löytymismahdollisuudet 

Appiniitti-intruusiot sijoittuvat lähes säännönmukaisesti suurten positiivisten painovoiman Bou-
guer-anomalioiden alueelle (Etelä-Afrikan Koperberg, Australian East Kimberleyn alue, Skot-
lanti). Bouguer-anomalioiden katsotaan aiheutuvan alakuoressa olevista suurista painavista mas-
soista, jotka yleensä tulkitaan merkitsevän emäksisiä underplated-magmakivikomplekseja. La-
pissa merkittävimmät appiniittien keskittymät sijoittuvat ns. Keski-Lapin graniitin Bouguer-
anomalian ja sen itäpuolella oleva Kemijärven ”sivuanomalian” alueelle ja Taka-Lapin anomali-
an alueelle. Samalla tavalla Bouguer-anomalioiden päälle sijoittuvat Pohjois-Savon appiniitit ja 
Ruotsin pohjois-Norrbottenin appiniitit. 

Lapissa appiniitteja löytyy harvoin paljastumina. Appiniitit antavat geobotaanisia ja geokemialli-
sia viitteitä. Magnetiittipitoiset/-rikkaat appiniitit näkyvät magneettisina anomalioina tai anoma-
liakuvioina.  

Useimmat appiniitti-intruusiot ovat paljastumattomia. Paljastumissa appiniittia löytyy Äijävaa-
rassa, Lehmikarissa, Peuravaarassa, Haukkakallionmaassa, Liikalaella, Kultamaassa, Pielpajär-
vellä ja useissa paikoissa Pellon laajalla appiniittialueella. Lohkareinakin appiniitit ovat harvinai-
sia. Ne ovat yleensä helposti murenevia, jopa paljain käsin hajotettavissa, mutta kuitenkin niitä 
on löytynyt mm. Iso Paavolammen distaalipuolelta, Aalisjärveltä ja Vanttauskoskelta. Laaja-
alaisilla, ”kovilla mailla” sijaitsevilla appiniittialueilla kiinnittää huomiota, että maan pinnalta 
lohkareet puuttuvat kokonaan (Särkikangas). 

Appiniittien päällä olevat irtomaakerrokset ovat usein paksuja. Tainion intruusion keskiosien 
kairauksissa maakairaussyvyydet ovat reiässä R431 (kaltevuus 80°) 25.90 m, reiässä R432 (kal-
tevuus 80°) 27.35 m, reiässä 0407 (lähtökaltevuus 45.6°) 30.10 m. Tainion koillisosassa sähköi-
seen johdeanomaliaan kairatussa reiässä R0406 (lähtökaltevuus 51.3°) oli maakairauspaksuus 
69.70 m, mutta porasoijanäytteiden mukaan jo n. 50 m:n syvyydestä alkaen on kovan kallion 
päällä löyhä vermikuliittirikas rapauma. Intruusion kaakkoisreunalla välittömästi appiniitin itä-
puolella oleviin graniitteihin kairatuissa pystyrei´issä (R420, R421, R424) maakairaussyvyydet 
ovat vain 6.00 - 8.70 m, mutta näistä appiniitin alueelle siirryttäessä mentäessä maasyvyydet 
kasvavat nopeasti 11 - 14 m:iin (R422, R423, R425). Vaittauksessa, korkean graniittikukkulan 
vieressä, appiniitti tavoitettiin n. 30 m:n syvyydessä. Iso Paavolammella appiniitin keskiosat si-
joittuvat lammen alle; lammen reunalta kairatuissa rei´issä (kaltevuudet n. 44°) maakairaussy-
vyydet olivat 19.60 - 20.80 m. Inarissa Suhuvaaran juonen keskiosassa oli maakairaussyvyys 
22.50 m (kaltevuus 45°). Joskus on maakairauksessa (mm. Vaittaus, R308) lävistetty appiniitin 
päällä paksuja silttimäisiä – hiekkaisia sedimenttejä, jotka saattavat olla preglasiaalisia. Maape-
rähavainnot Paavolammen distaalipuolella viittaavat siihen, että appiniitin päällä oleva painanne 
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on täyttynyt preglasiaalisilla hiekoilla, joita jäätikkö on levittänyt distaalipuolelle viuhkaksi. 
Viuhkan reunoilla hiekka vaihettuu karkeaksi hiekaksi ja pienikiviseksi moreeniksi.  

Sähköisissä luotauksissa appiniittien päälle tulee usein johdeanomalioita (matala näennäinen 
ominaisvastus). Tällaiseen anomaliaan kairattiin Tainiossa reikä R0406, jossa anomalian ilmei-
sesti aiheutti paksu vermikuliittirikas rapauma. Selitys sopii yleisemminkin appiniittien joh-
deanomalioille; on vain niin, että löyhistä rapaumista ei yleensä saada kairauksessa näytettä, 
koska ne menevät porasoijaan. Suhuvaarassa on appiniittijuonen luoteispuolella (= distaalipuo-
lella) silmiinpistävän matalat ominaisvastukset proksimaalipuoleen verrattuna. Tulkitsen tämän 
tapauksen niin, että johdeanomalia aiheutuu juonen pintaosasta moreeniin joutuneesta vermiku-
liitti-saviaineksesta. 

Appiniittien rapautumisen ja moroutumisen syynä ovat niiden sisältämät biotiitti, karbonaatti ja 
sulfidi; sulfidi on pääasiassa hienojakoista, paljain silmin näkymätöntä pyriittiä. Biotiitista aiheu-
tuva moroutuminen tunnetaan nimellä grussifikaatio (ks. Mutanen, 1979 ja siinä olevat viitteet). 
Lapissa grussifikaatio on syntynyt myöhäistertiäärisen – varhaiskvartääriseen ajan lauhkean ja 
kostean ilmaston oloissa (Afanasiev, 1977). 

Missä kallioperä on paljastuneena tai vain matalien maakerrosten peitossa, näkyy appiniittien 
ravinnerikkaus (apatiitti, karbonaatti, biotiitti), ”maanparannusvaikutus” (hydrobiotiitti-
vermikuliitti) ja hapanta sadevettä neutraloiva vaikutus (karbonaatti, biotiitti) rehevänä kasvilli-
suutena kallioalueilla (Pello, Pielpajärvi) ja distaalipuolen moreenimailla (Iso Paavolampi, Piel-
pajärvi, Vanttauskoski). Tyypillistä on koivun ja ruohovartisten kasvien runsaus. Näistä yleisin 
(tai helpoimmin tunnistettava) on metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum). Hakkaamattomilla 
metsäalueilla on appiniittipaljastumien päällä huomattavan paksu sammal (Pello). Soilla ja puro-
jen varsilla on joskus leppää ja järviruokoa (Kultamaa). Appiniittipaljastumien ja glasiaalisten 
dispersioaureolien kasvillisuus olisi oman tutkimuksen arvoinen. Eräs selvittämisen arvoinen 
asia on, näkyykö appiniittien korkea Cl-pitoisuus (ja F-pitoisuus!) kasvilajistossa. 

Syeniittejä tunnetaan paljastumista Sammalvaarasta, Vanttauskoskelta ja Pirtinvaaran syeniitti-
graniittikompleksin kaakkoisreunalta Könkäänpalosta (Ounasjoen rantakallio, ks. Väänänen, 
2007, analyysi no. 25). Pirtinvaaran kompleksissa syeniittiä näkyy Uusijängän alueella monessa 
kohdassa moroutuneena paljastumaregoliittina metsäautotien varrella. Näiden lisäksi on Jukka 
Väänänen löytänyt kesällä 2008 syeniittikoostumuksisia kiviä paljastumista Pellon appiniittialu-
een itä- ja koillispuolelta. Syeniittilohkareita on yleisesti Pellon-Sinetän välisen geokemiallisen 
anomalian alueella, runsaimmin Pellon järvialueella (Mutanen, 1991), mutta niitä löytyy vielä 
anomalian kaakkoisosasta Sinetän eteläpuolelta. Lohkareet ovat tyypillisesti pyöristyneitä. Ilmei-
sesti ne ovat olleet jo alkuaan kallion moroutuneen pintaosan ”ydinkiviä” (corestone).  

Geokemiallisten erikoispiirteiden (korkeat P, Zr, LREE, Cl, F) perusteella appiniitit tulevat nä-
kyviin geokemiallisesti. Pienten piippujen syöttämät moreenianomaliat laimentuvat kuitenkin 
ympäröivien kivien vaikutuksesta, eikä syvälle kuopalle rapautuneista intruusioista ole edes vält-
tämättä lähtenyt ainesta moreeniin. Merkittävin appiniittien aiheuttama geokemiallinen anomalia 
on Pellon järviseudun anomalia, jossa appiniittiaineksen vaikutus näkyy voimakkaasti moreenin 
ja mineraalisten purosedimenttien raskasmineraalifraktioiden koostumuksessa (Mutanen, 1991). 
Raskasmineraalianomaliat aiheutuvat apatiitista (P, Ca, Cl), zirkonista (Zr, Nb, Y?) ja magnetii-
tista (Ti, V). Moreenin raskasmineraalifraktiossa on anomalian alueella jonkin verran kohonnut 
Mo. Moreenin hienoaineksessa ovat anomaalisia La, Sm ja Ba. Näistä La ja Sm aiheutuvat ap-
piniittien helposti jauhautuvista REE-mineraaleista (allaniitti), Ba biotiitista. Pellon järvialueen 
syeniittilohkareista päättelin, että geokemiallinen anomalia aiheutuu laaja-alaisista, mutta paljas-
tumattomista syeniittiesiintymistä (Mutanen, 1991). Mutta sitten kesäkuussa 2007 Jukka Väänä-



    
  
 
 

      
  

160

nen löysi kartoitustyössä Pellon laajan (tähän mennessä Suomen suurimman) appiniittialueen. 
Tämä osuu geokemiallisen anomalian luoteiskärkeen, ja selittää täysin geokemiallisen anomali-
an. Anomalian pohjoisreunalla on kuitenkin ulokkeita, jotka sisältävät luoteispuolella sijaitsevis-
ta appiniiteista (Äijävaara, Jääskö, Lehmikari, Tainio, Pirtinvaara, Aalisjärvi) tullutta moreeniai-
nesta. 

”Primitiiviset” appiniitit (Tainio, Suhuvaaran kentalleniitit) ja appiniittikompleksien anortosiitit 
ovat usein heikosti magneettisia tai epämagneettisia. Tainion intruusio tuskin edes erottuisi mag-
neettiselta kartalta, ellei sillä olisi magnetiittipitoista reunusta. Tainion luoteispuolella sijaitsevan 
Peuravaaran appiniittikompleksin andesiinianortosiitit ovat epämagneettisia. Ilmeisesti monia 
heikosti magneettisia appiniitteja on vielä löytymättä. Näihin kuuluvat Ni-Cu-PGE-malmien 
kannalta kiinnostavat ultramafiset appiniittisarjan jäsenet (esim. Suhuvaaran kentalleniitit). Jois-
sakin appiniiteissa (esim. Äijävaara) saattaa remanentilla magnetismilla (suunnalla ja Q-arvolla) 
olla anomalioita heikentävä vaikutus. 

Mafisten appiniittien pitäisi graniittiympäristössä erottua positiivisina painovoima-anomalioina, 
mutta paksujen maapeitteiden (esim. Iso Paavolampi, Tainio, Suhuvaara, Vaittaus), osaksi myös 
joidenkin appiniittien onteloisuuden (Tainio, Iso Paavolampi) vuoksi, anomaliat ovat suurtenkin 
appiniitti-intruusioiden päällä melko vaimeita (0.5 - 2 mGal). Tässä mielessä appiniitit muistut-
tavat kimberliittejä. 

Appiniitit ovat mafisiksi magmakiviksi verraten sulfidirikkaita (ks. edellä). Sulfideista yleisin on 
pyriitti, joka esiintyy pieninä, harvoin paljain silmin erottuvina erillisinä rakeina. Appiniittien 
kairauksissa sulfidien ei ole missään nähty muodostavan jatkuvia johtavuusrakenteita, eikä tällai-
sista ole merkkejä sähköisissä kartoissa. Hienorakeinen pyriittipirote saattaisi aiheuttaa IP-
anomalioita, mutta appiniiteissa yleinen oksidipirote (magnetiitti, hemoilmeniitti) tekee IP-
anomalioiden tulkinnan moniselitteiseksi. Tyypillisiä ionisia johteita voivat aiheuttaa ionivaihto-
kykyiset mineraalit, kuten zeoliitit, onteloiden ja rakojen savimineraalit ja rapaumien vermiku-
liitti. 

4 LAPIN APPINIITTIKOHTEET 

4.1 Tainio, Ruopaspalo ja Peuravaara 

Tämä lähekkäisten appiniitti-intruusioiden ryhmä sijaitsee Kittilän ja Rovaniemen (entisen Ro-
vaniemen mlk:n) rajan molemmin puolin. Kuvassa 51 on magneettisen matalalennon har-
maasävykartta Tainion-Ruopaspalon-Peuravaaran - Pirtinvaaran alueelta. 

Tainio, Ruopaspalo ja Peuravaara ovat Pasmajärven (kl. 2642) kallioperäkartalla, josta on myös 
karttaselitys (Väänänen, 2002, 2004). 

Tainio sijaitsee Rovaniemen luoteisnurkassa Lohinivan kylässä, lähellä Kittilän kunnan rajaa, 
karttalehdellä 2642 12. Ounasjoki virtaa intruusion alueen läpi. Intruusio on maanpintaleikkauk-
sessa lähes ympyränmuotoinen, läpimitta koillinen-lounaisuunnassa on 3 km, luode-kaakko-
suunnassa 2.7 km. 
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Kuva 51.   Tainion – Pirtinvaaran alue: Tainion, Lehmikarin ja Jääskön appiniitti-intruusiot, Ruopaspa-
lon appiniitti-syeniittisekajuoni, Peuravaaran appiniitti-andesiinianortosiittikompleksi ja Pirtinvaaran 
syeniitti-graniittikompleksi. Magneettisen matalalennon harmaasävykartta. 
Fig. 51.   Tainio – Pirtinvaara area: Tainio, Lehmikari and Jääskö appinite intrusions, Ruopaspalo ap-
pinite-syenite mixed dyke, Peuravaara appinite - andesine anorthosite complex and Pirtinvaara granite-
syenite complex. Grey-tone low-altitude aeromagnetic map. 
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Ruopaspalon intruusio (aikaisemmin käytetty myös nimeä Ruopaspalon – Tainiovaaran juoni) 
sijaitsee heti Tainion länsipuolella. Se ulottuu pohjoisesta karttalehden 2642 12 alueelta etelään 
karttalehdelle 2642 11. Magneettisella matalalentokartalla se näkyy kapeana, länteen päin kove-
rana kaarena. Kaaren pituus on n. 8 km. Sen itäreuna on lähimmillään 0.5 km:n päässä Tainion 
intruusion lounaisreunasta. Kairaustietojen mukaan Ruopaspalo on sekajuoni, joka koostuu mafi-
sista appiniiteista ja sarvivälkepitoisista kvartsisyeniiteistä ja granosyeniiteistä (ks. Väänänen, 
2004). Juonen muoto viittaa siihen, että sen on keskentekoinen (”failed”) kartiojuoni (cone 
sheet). 

Peuravaaran appiniittikompleksi sijaitsee 5 km Tainion luoteisreunalta luoteeseen, karttalehdellä 
2642 12. Paljastumia on pienellä alueella Peuravaaran pohjoisosassa, jossa kivet ovat mafisia 
appiniitteja, andesiinianortosiittia ja niitä leikkaavia graniittijuonia (Väänänen, 2004). Toisin 
kuin kuvatekstissä (Väänänen, 2004, kuva 10) esitetään, mafista kiveä (appiniittia) leikkaavat 
juonet ovat graniittia (Jukka Väänänen, suulliset tiedot, 2008). Appiniitin ja andesiinianortosiitin 
leikkaussuhteet ovat vielä epäselvät, andesiinianortosiitti saattaa olla sulkeuma. Kompleksi on 
ilmeisesti paljon laajempi. Magneettisella matalalentokartalla alueella on epämääräistä magneet-
tista kuviointia. 

Alueella tehtiin useassa vaiheessa, maaliskuun 2008 ja maaliskuun 2009 välisenä aikana, 16.4 
km2:n alueella systemaattisia geofysikaalisia maastomittauksia (magneettinen totaali-
intensiteetti, sähköinen VLF-R). Itä-länsi- ja pohjois-eteläsuunnassa mitattiin 7 painovoimapro-
fiilia, yhteensä 31.1 km). Mittausalue ulottuu etelässä Ruopaspalon juonen luoteispäähän. 

Kuvan 52 kartta on uusin tulkinta Tainion geologiasta, kuvassa 53 on maastomagneettisten mit-
tausten (totaali-intensiteetti) kartta, kuvassa 54 vanhanaikaisella profiilimenetelmällä tekemäni 
painovoiman jäännösanomaliakartta ja kuvassa 55 sähköisten VLF-R-luotausten näennäisen 
ominaisvastuksen kartta. Kaikkiin karttoihin on merkitty syväkairauspisteet. 

Magneettinen mittaus terävöitti matalalentomagneettisella kartalla esiintyviä piirteitä. VLF-R 
mittaukset toivat esiin kapean, pohjoisluodesuuntaisen vaihekulma-anomalian ja siihen liittyvän 
matalan sähköisen ominaisvastuksen vyöhykkeen Peuravaaran itäpuolella. Kysymyksessä on il-
meisesti siirrosvyöhyke. Mittausalueen länsipuoliskon suoalueilla on laakeita vaihekulma-
ominaisvastusanomalioita, jotka saattavat aiheutua kallion pintaosien hydrokiille-vermikuliitti-
rikastumista. 

Mittausalueella painovoiman regionaalitaso nousee lounaasta koilliseen n. 2 mGalia. 

Peuravaaran paljastuma-alueen appiniitit kuuluvat 3.5 km pitkään loivaan, eteläkaakkoon kove-
raan kaarirakenteeseen. Paljastuma-alueelle tulee n. 1 mGalin positiivinen painovoiman jäännö-
sanomalia. Tämän kaaren eteläpuolella on soikea, 2 x 3 km:n kokoinen magneettinen kuvio, jon-
ka pohjoisreunassa on voimakkaammin magneettinen, etelään kovera kaarimainen osa. Kuvion 
kohdalle on kallioperäkartalla (Väänänen, 2002) merkitty gabroa (dioriittia). Oletan, että tämä 
laaja magneettinen kuvio on appiniitti-intruusio. Alueen eteläosan katkaisee luode-kaakko-
suuntainen siirros, joka näkyy painovoimaminiminä. Siirroksen lounaispuolella magneettinen 
anomalia jatkuu, joten oletettu appiniitti-intruusio saattaa laajeta tähän suuntaan. Peuravaaran 
länsipuolella on magneettinen anomalia, jonka perusteella se on merkitty kallioperäkartalle gab-
roksi (Väänänen, 2002). 

Peuravaaran appiniitista ja andesiinianortosiitista on analyysit (Väänänen, 2004, no:t 36 ja 38). 
Appiniitti on hyvin primitiivinen (paino- %): SiO2 50.39, MgO 8.06, Cr 392 ppm, Ni 154 ppm), 
mutta sillä on muuten selvät appiniitin geokemialliset tunnusmerkit: K2O 2.04 %, P2O5 0.37 %, 
Ba 1236 ppm, Cl 950 ppm, Zr 138 ppm, Ce 64.5 ppm. Andesiinianortosiitissa on korkea Al2O3 
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(23.65 %) ja Na2O (5.51 %), mutta sekin on suhteellisen primitiivinen (#mg n. 58, Cr 111 ppm, 
Ni 91 ppm). Andesiinianortosiitti ilmeisesti edustaa verraten primitiivisen appiniittimagman pla-
gioklaasikumulaattia. Sen REE(CN)-käyrässä on (yllättävän) pieni positiivinen Eu-anomalia 
(kuva 43). 

Peuravaaran intruusion heikosti magneettisessa eteläosassa ei ole paljastumia. Siellä voi olla sa-
manlaisia primitiivisiä, magnetiittiköyhiä appiniitteja kuin Tainion keskiosissa. Peuravaaran Ni-
Cu-PGE-Au-potentiaalia kannattaisi selvitellä vaikkapa moreenigeokemiallisella näytteenotolla. 

Seuraavassa tästä intruusioryhmästä käsitellään perusteellisemmin Tainiota, josta on paljon uutta 
analyysitietoa aikaisemmista kairauksista ja keväällä 2007 kairatuista uusista rei´istä. Itse olen 
tehnyt maastotutkimuksia Ounasjoen itärannalla, intruusion koillisosassa ja sen kaakkoispuolel-
la. 

Jukka Väänänen on kallioperäkartoitusohjelmassa kairauttanut 11 POKA- ja syväkairareikää 
Tainion intruusion alueelle ja kolme POKA-reikää Ruopaspalon sekajuoneen. Tainion intruusi-
osta on Timo Luoma (2007) tehnyt pro gradu -tutkielman. Seuraavassa selostuksessa on näiden 
lisäksi käytetty tietoja, joita on saatu vuosina 2003 - 2005 Tainiossa tehdyistä maastogeofysikaa-
lisista tutkimuksista, keväällä 2008 intruusion koillisosaan kairatuista syväkairarei´istä (R0406 ja 
R0407) ja näiden reikien analyyseistä. Taulukossa 5 on näiden uusien reikien (R0406, R0407) 
syväkairaustiedot, taulukossa 6 näistä rei´istä tehtyjen analyysien analyysitilausnumerot ja eri 
menetelmillä tehtyjen analyysien lukumäärät. 

Kevään 2008 kairaukset tehtiin maanomistajan (Niilo Upola) luvalla. 

 

Taulukko 5.   Tainio, uusien syväkairausten (v. 2008, R0406, R0407) reikätiedot 

Table 5.   Tainio, drill hole locations, directions, angles and depths 
 
Reikä, no.           X                    Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
 
R0406          7453.530          2539.370           45                51.3          121.80                 69.70 
R0407          7453.540          2538.855           45                45.6          233.15                 30.10 
                                                                                               Yht.       354.95 m 
 

Taulukko 6.   Tainio, syväkairausanalyysien lukumäärät 

Table 6.   Tainio, number of chemical analyses of drill cores 
                                                                                  Analyysit eri menetelmillä 
Reikä, no.     Analyysitilausno.             175Xa              308M             511P           704P        
 
R0406                    204946                          5                     4                     24               24 
R0407                    216361                          2                     2                      6 
R0407                    204947                         26                   23                   110             110 
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Kuva 52.   Tainion appiniitti-intruusion geologinen kartta. 
Fig. 52.   Geological map of the Tainio appinite intrusion. 
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Kuva 53.   Tainio. Maastomagneettinen kartta, totaali-intensiteetti, painovoimaprofiilit ja syväkairareiät. 
Fig 53.   Tainio. Ground-magnetic total-field map, gravity profiles and diamond drill holes. 
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Kuva 54.   Tainio. Painovoiman jäännösanomaliakartta. 
Fig. 54.   Tainio. Residual anomaly gravity map. 
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Kuva 55.   Tainio. Sähköinen VLF-R kartta, näennäinen ominaisvastus ja painovoimaprofiilit. 
Fig. 55.   Tainio. Electrical VLF-R map, apparent resistivity and gravity profiles. 

 

Tainion intruusio koostuu voimakkaasti magneettisesta reunavyöhykkeestä (reunagabro) ja sii-
hen terävästi rajoittuvista keskiosan heikosti magneettisista appiniiteista, jotka muodostavat pää-
osan intruusiosta. Keskiosan appiniiteissa on huomattavaa paikallista (kerroksittaista) vaihtelua 
Oliviini esiintyy niissä paikoin kumulusfaasina. Luoman (2007) ”rengasrakenteen” kivet vastaa-
vat koostumukseltaan keskiosan appiniitteja. Tässä raportissa reunagabroksi nimitettyjä kiviä 
Luoma (op. cit.) nimittää jäähtymissaumaksi. Kaikkia mafisia kiviä leikkaavat juonina keskira-
keiset graniitit ja graniittipegmatiitit. Näiden lisäksi koillisosan kairauksissa on lävistetty erikoi-
sia trondhjemiittipegmatiitteja, joilla on terävä kontakti mutta ei selvää leikkaussuhdetta mafisiin 
appiniitteihin. 

Intruusion keskellä on Ounasjoen suunnassa n. 500 m leveä luode-kaakkosuuntainen, heikosti 
magneettinen ja painovoimaminiminä erottuva alue (kuvat 53 ja 54). Sen on tulkittu olevan loi-
va-asentoinen graniittinen intruusio. Tällaisia levymäisiä (sheet) graniitti-intruusioita on lävistet-
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ty intruusion keskiosan kairauksissa (ks. Luoma, 2007, kuva 9), ja niitä näyttää esiintyvän 
useimmissa appiniitti-intruusioissa (Lehmikari, Aalisjärvi, Iso Paavolampi, Vanttauskoski, Sär-
kikangas, Kaarakkala, Norrbottenin Lumivaara ja Naakajärvi, Australian Toby). 

Magneettisessa kartassa (kuva 53) näkyy intruusion eteläreunalla puoliympyrän muotoinen rup-
tuura, joka ulottuu n. 0.5 km pohjoiseen keskiosan kiviin. Magneettinen reunagabro on täällä 
särkynyt kappaleiksi. Ruptuuran alueella on voimakas negatiivinen painovoiman jäännösanoma-
lia (noin -1.5 mGal, pohjoispuolella olevien appiniittien suhteen; kuva 54) ja laaja matalien omi-
naisvastusten VLF-R-anomalia (kuva 55), joka viittaa kallion pintaosassa tai (ja) maakerroksissa 
oleviin savimineraaleihin. Kyseessä voisi olla hydroterminen juonisto ja siihen liittyviä muuttu-
neita kiviä. Ruptuuran alue on malminetsinnällisesti mielenkiintoinen (esim. Mo), ja sen luonnet-
ta kannattaisi alustavasti selvittää kairaamalla. 

Intruusion luoteispuolella on terävä kaarimainen magneettinen anomalia, joka karttaan on mer-
kitty mahdollisena kartiojuonena (cone sheet). Juonelle annettu väri viittaa oletukseen, että se 
vastaisi koostumukseltaan reunavyöhykkeen kiviä. 

Reunagabroja on lävistetty kairauksissa intruusion itäreunalla reiässä R58, kaakkoisreunalla rei-
än R422 loppuosassa, luoteisreunalla reiässä R430 ja koillisreunalla reiän R0406 lopussa n. 6 
m:n matkalla. Reiät R422 ja R0406 ulottuivat keskiosan karkeammista appiniiteista reunagabroi-
hin. Kontakti on ilmeisesti ollut terävä, mutta molemmissa rei´issä kontaktin vaiheilla on graniit-
tijuonistoa. Intruusion kaakkoisreunalla reunagabro painuu luoteeseen (= intruusion keskustaa 
kohti), koskapa reunagabron luoteispuolelle kairatun pystyreiän R422 alkuosa (31.50 m:iin) on 
keskiosan karkeata apatiittiköyhempää kiveä (P2O5 0.3 - 0.47 %), loppuosa reunagabrolle tyypil-
listä, pienirakeista apatiittirikasta mikroappiniittia (P2O5 1.7 - 2.1 %). Keskiosan ja reunagabron 
terävä kontakti näkyy myös äkillisenä Ni/Co-suhteen pudotuksena karkeasta appiniitista (Ni/Co 
2.1 - 4.5) reunagabroon (1.05 - 1.2). 

Reunagabrot ovat massamaisia, pienirakeisia, granulaareja kiviä, mikroappiniitteja. Päämineraa-
lit ovat plagioklaasi, sarvivälke ja biotiitti. Kvartsia on vähän interstitiaalisina rakeina, tai se 
puuttuu. Apatiittia on runsaasti pieninä, prismaattisina kiteinä. Sekundaareja, aksessorisia ja 
malmimineraaleja ovat serisiitti, karbonaatti, titaniitti (harvinainen), zirkoni, magnetiitti(-
maghemiitti), hemoilmeniitti, pyriitti, kuparikiisu (yleensä sulkeumina pyriitissä), pyrrotiitti 
(sulkeumina pyriitissä), markasiitti ja mackinawiitti. Biotiitti esiintyy osaksi pieninä oikokrystei-
nä. Sarvivälke on vihreä, intruusion keskiosan appiniitteihin verrattuna selvästi tummempi. 
Luoman (2007) EMP-mineraalianalyyseistä voidaan koota seuraavia koostumuspiirteitä: Sarvi-
välke luokittuu edeniitiksi. Se on alkalirikas (Na2O 1.2 - 1.7 %, K2O 0.8 - 1.1 %), verraten Fe-
rikas (FeOtot 14.7 - 16.7 %) ja MgO-köyhä (11.8 - 12.6 %). Reunagabron edeniitit ovat selvästi 
Ti-rikkaampia ja niillä on paljon matalampi MgO/FeO kuin muutamilla intruusion keskiosan 
edeniiteiksi luokittuvilla sarvivälkkeillä (ks. Luoma, 2007, liite 1). Biotiittien koostumusta käsi-
tellään myöhemmin keskiosien biotiittien koostumusten yhteydessä. Plagioklaasin koostumus 
vaihtelee yleensä An35-48 (kokonaisvaihtelu An4-55). Kivessä on CIPW-normatiivista plagioklaa-
sia 51 - 52 %, jonka normatiivinen koostumus on An33.2-37.0. Muiden CIPW-normatiivisten mine-
raalien määrät ovat (paino- %): klinopyrokseeni 8.6 - 9.8, ortopyrokseeni 1.7 - 12.2, oliviini 3.5 - 
11.2, ortoklaasi 5.7 - 6.5, magnetiitti 8.4 - 8.6, ilmeniitti 5.7 - 6.1 ja apatiitti 4.4 - 4.9. 

Reunagabrot ovat pienirakeisia Fe-Ti-P-rikkaita appiniitteja, joissa ei ole kumulusrakenteita 
(Luoma, 2007). Ne edustavat ilmeisesti ensimmäisen intruusiofaasin magmakoostumuksia, jotka 
ovat alakuoren emosäiliössä tapahtuneen pitkän kidefraktioitumisen loppusulia. Erilaisissa erot-
teludiagrammeissa (esim. Luoma, 2007, kuvat 41 - 51) ne eroavat selvästi keskiosan kivistä. 
Reunagabrot ovat hyvin SiO2-köyhiä (43.7 - 47.1 %). SiO2-köyhyys johtuu reunagabrojen suh-
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teellisen korkeasta Fe-Ti-oksidi- ja apatiittipitoisuudesta ja sarvivälkkeen korkeammasta 
FeO/MgO:sta (ja siten pienemmästä SiO2-pitoisuudesta, ks. Luoma, 2007, Liite 1). Reunaga-
broissa on korkea FeOtot (13.7 - 15.1 %), TiO2 (2.55 - 3.2 %), P2O5 (1.33 - 2.1 %), K2O (0.95 - 
1.6 %), Na2O (3.61 - 4.09 %), Cl (1850 - 2300 ppm), S (2380 - 4570 ppm), Zr (109 - 276 ppm), 
LREE (Ce 182 - 194 ppm), Sr (887 - 1090 ppm), Ba (1154 - 1700 ppm), Zn (133 - 323 ppm) ja 
V (319 - 354 ppm). Pitkälle edennyt fraktioitumisaste näkyy verraten matalissa Mg-Cr-Ni-
pitoisuuksissa (MgO 4.79 - 5.92 %, Cr 64 - 120 ppm, Ni 37 - 50 ppm) ja hyvin matalissa Ni/Co -
suhteissa (0.89 - 1.28). 

Reunagabro vastaa koostumukseltaan ja ikäsuhteiltaan Iso Paavolammen ja Aalisjärven intruusi-
oissa autoliitteina esiintyviä mikroappiniitteja ja joidenkin pienten appiniittipiippujen (Lehmika-
ri, Javarus) magmoja. Nämä magmat tulivat paikalle ensimmäisinä ja kiteytyivät nopeasti sivu-
kiviä vasten pienirakeisiksi reunagabroiksi. Tainiossa reunagabro säilyi lähes yhtenäisenä, mutta 
esim. Iso Paavolammella jäähtymisreunus särkyi ensimmäisten magmojen ”imussa” tulleiden 
primitiivisempien magmojen sekaan. Tainion keskiosan appiniiteissa esiintyy terävärajaisia pie-
nirakeisia mikroappiniittimurskaleita rei´issä R422, R431 ja R432, mutta niiden koostumusta ei 
ole tutkittu. 

Intruusion keskiosalla tarkoitetaan kaikkia reunagabron sisäpuolella olevia kivityyppejä. Keski-
osan kivet ovat verraten Mg-rikkaita appiniitteja. Näihin osiin on kairattu reiät R422 (alkuosa), 
R425, R427, R431, R432, R0406 ja R0407. Kivissä on hyvin paljon vaihtelua, varsinkin plagio-
klaasin ja mafisten mineraalien ja toisaalta klinopyrokseenin ja ortopyrokseenin määräsuhteissa. 
Kiteytymisjärjestys on yleensä: ortopyrokseeni → ortopyrokseeni + plagioklaasi → plagioklaasi 
+ augiitti + magnetiitti + apatiitti → kvartsi → deuteriset: sarvivälke, biotiitti, hemoilmeniitti, 
osa magnetiitista. Deuterisiin hydrautumis- ja hapettumisprosesseihin liittyy kvartsimuodostusta. 
Intruusion koillisosassa kaarimaiseen magneettiseen rakenteeseen kairatussa reiässä R0407 on n. 
25 m:n paksuinen kerrosyksikkö plagioklaasirikkaita troktoliittisia kumulaatteja, joissa kiteyty-
misjärjestys on: plagioklaasi → plagioklaasi + oliviini → plagioklaasi + augiitti + ortopyrokseeni 
→ apatiitti → deuteriset: biotiitti, amfibolit, spinelli. Merkittävää on vihreän spinellin esiintymi-
nen ja kvartsin puuttuminen. Oliviinilla on ortopyrokseenireunus, joka on syntynyt reaktiossa 
oliviini + SiO2(liq) → ortopyrokseeni. 

Keskiosien appiniittien päämineraalit ovat plagioklaasi, ortopyrokseeni, biotiitti, sarvivälke ja 
kvartsi; intruusion koillisosassa reiässä R0407 lävistetyssä troktoliittisarjassa on oliviinia. Kivis-
sä on normatiivista apatiittia yleensä 0.6 - 1.3 % (troktoliiteissa 0.3 - 0.4 %). Apatiitti esiintyy 
melko suurina, anhedrisina interstitiaalisina rakeina tai paksuprismaisina suhedrisina kiteinä. 
Reiän R431 Ni-Cu-PGE-Au-malmivyöhykkeessä on klooriapatiittia. 

Keskiosien kivet sisältävät aina niin paljon plagioklaasia (yleensä 48 - 58 %), että ne kaikki, 
koillisosan troktoliittikerrossarjaa lukuun ottamatta, voidaan modaalisesti luokitella appiniittisik-
si gabroiksi, noriiteiksi ja melanoriiteiksi. Koillisosan kivissä näkyy laattamaisen kumuluspla-
gioklaasin asettumisessa magmaattista laminaatiota. Plagioklaasi on vyöhykkeistä. Sen An - % 
vaihtelee hyvin laajoissa rajoissa (Luoma, 2007), mutta 90 % koostumuksista sattuu välille An44 
- An60, yleisimmät arvot ovat An50-54, korkeimmat An-pitoisuudet ovat An68-70. Toisaalta löytyy 
puhdasta albiittia (An1-2) ja oligoklaasia (An15-27) (laskettu Luoma, 2007, liitteen 1 taulukosta). 
Reiässä R431 lävistetyssä sulfidirikkaassa melanoriitissa plagioklaasin koostumus on GTK:n 
EMP-analyysien mukaan An39-47, Luoman (2007) analyyseissä koostumusvaihtelu on An43-58. 
Intruusion koillisosassa (R0407) on plagioklaasissa joskus antipertiittisulkeumia. 

Mafisista silikaateista ortopyrokseeni on kumulusfaasi. Koillisosan troktoliiteissa on kumu-
lusoliviinia. Reiän R431 lävistyksessä normatiivista hypersteeniä on 20 - 30 %, melanoriiteissa 
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35 - 50 %. Normatiivista diopsidia on vähän tai se puuttuu, ja havaittua augiittiakin on vähän (1-
7 %; Luoma, 2007), yleensä ei yhtään. 

Vaikka modaalista kvartsia on aika runsaasti, on normatiivista kvartsia yleensä vain 2-5 % (80 
%:ssa näytteistä on 2 - 4 % kvartsia). Reunagabrossa on normatiivista oliviinia: reiässä R58 3.5 
% (Luoma, 2007, kuva 30 ja taulukko, liite 3) ja reiässä R422 3.6 - 11.2 %. Niin kuin aikaisem-
min todettiin, modaalisen ja normatiivisen kvartsin määrien ero johtuu siitä, että biotiittiin ja sar-
vivälkkeeseen sisältyy normatiivista oliviinia.   

Augiittia on ollut alkuaankin vähän, ja yleensä se on kokonaan uraliittiutunut.  

Kaikki amfibolit ovat postkumulusfaaseja. Intruusion koillisosan troktoliiteissa (R0407) on rus-
kehtavan vihreää sarvivälkettä, jossa on ilmeniittisuotaumia. Ominaisuuksiltaan tämä muistuttaa 
Lapin kerrosintruusioiden Cl-rikasta sarvivälkettä, ja se on ilmeisesti korkean lämpötilan inter-
kumulusfaasi. Muualla korkean lämpötilan ruskeaa kumulus- tai interkumulussarvivälkettä ei 
esiinny. Ilmeisesti kaikki vihreät ja värittömät amfibolit ovat alemman lämpötilan deuterisia faa-
seja, jotka ovat syntyneet pyrokseenien ja H2O-Cl-F-rikkaiden liuosten reaktioissa. Amfibolit 
luokittuvat yleensä Mg-sarvivälkkeiksi (Luoma, 2007). Jotkut alkalirikkaat amfibolit luokittuvat 
edeniiteiksi, mutta ne ovat yleensä selvästi Mg-Cr-rikkaampia, FeO-köyhempiä ja yleensä TiO2-
köyhempiä kuin reunagabron edeniitit. (ks. Luoma, 2007, liite 1). Luoman (op.cit.) aineiston 24 
reunagabron amfibolianalyysin MgO/FeO-suhteen keskiarvo on 0.767 (vaihtelu 0.648 - 0.861), 
keskiosan gabrojen 17 amfibolianalyysin keskiarvo on 1.20 (vaihtelu 1.09 - 1.49). Selvästikin 
reuna- ja keskiosan erilaisten magmatyyppien koostumukset heijastuvat amfibolien koostumuk-
sissa. 

Keskiosan appiniitit ovat hyvin biotiittirikkaita (10 - 25 % kivestä). Biotiitti esiintyy tyypillisesti 
suurina, oikokrystimäisinä rakeina. Se on postkumulusfaasi, joka on syntynyt interkumulussulan 
ortoklaasikomponentin, pyrokseenien ja H2O-Cl-F-rikkaiden liuosten reaktiossa. Kuten amfibo-
leilla senkin koostumus heijastaa kiven koostumusta: keskiosan kivien biotiitti on Mg-Cr-
rikkaampaa, Fe-köyhempää ja sen MgO/FeO on korkeampi kuin reunagabron biotiitissa. Kaikki 
biotiitit ovat hyvin Ti-rikkaita, mutta pitoisuuksissa on suuri hajonta; yleensä TiO2 vaihtelee vä-
lillä 3.6 - 4.3 %, kokonaisvaihteluväli on 2.4 - 5.1 %. Reunagabrojen biotiittien TiO2 vaihtelee 
välillä 3.9 - 4.5 % (Luoma, 2007, liite 1). 

Keskiosan kivissä on paljon vähemmän magnetiittia kuin reunagabrossa. 

Yleisimmät sekundaarimineraalit ovat väritön amfiboli (aktinoliitti, polysynteettisesti kaksostu-
nut kummingtoniitti), talkki ja ”bastiitti” (antigoriitti?). Kummingtoniitti, talkki ja ”bastiitti” ovat 
yleisiä ortopyrokseenin muuttumistuloksia. Oliviinin muuttumistuloksena troktoliiteissa on ser-
pentiiniä. Muita sekundaarimineraaleja ja aksessorisia ovat karbonaatti (ohuina suonina ja pirote-
rakeina), kloriitti, serisiitti (plagioklaasin muuttumistuloksena), spinelli (R0407:n troktoliiteissa), 
prehniitti, zeoliittimineraalit, titaniitti, rutiili, zirkoni, allaniitti ja monatsiitti?. Malmimineraaleja 
ovat maghemiitti-magnetiitti (Luoma, 2007), hemoilmeniitti, pyriitti, kuparikiisu, mackinawiitti, 
sinkkivälke, markasiitti, milleriitti, violariitti, lyijyhohde. Pyriitissä on usein sulkeumina pyrro-
tiittia, pentlandiittia ja kuparikiisua. Intruusion koillisosan troktoliiteissa (R0407) on kromiittia, 
yleisesti milleriittiä ja plagioklaasissa epätasapainoisina sulkeumina pyrrotiittia. 

Reiän R431 Ni-Cu-rikastuneessa kivessä on ilmenomagnetiittia, milleriittiä, pentlandiittia, viola-
riittia, kuparikiisua, sinkkivälkettä, molybdeniittia, Ag-telluridia (hessiitti) ja useita rakeita Pd-
telluridia (merenskyiitti). 

Keskiosan kivissä on yleisesti terävärajaisia täytteisiä rakkuloita (”manteleita”), jotka koostuvat 
pääasiassa pienirakeisesta saponiittiryhmän savimineraaleista, lisäksi on usein karbonaattia, jos-
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kus epidoottia. Reiässä R432 on avonaisia kideonteloita, joista on identifioitu kloriitti, kabasiitti 
ja stelleriitti (stilbiitti). Mantelit ja kideontelot eivät liity nuorempiin liikuntovyöhykkeisiin, vaan 
edustavat magman loppuvaiheessa syntyneitä kaasu-nestepesäkkeitä. Nämä ovat appiniiteissa 
verraten yleisiä (mm. Iso Paavolampi), joskus huomattavan suuria (Koperberg). 

Reunagabroihin verrattuna kaikki keskiosien ortopyrokseenirikkaat kivet ovat SiO2-rikkaampia 
(yleensä 52 - 56 %) ja niissä on korkeammat MgO, MgO/FeOtot, Cr, Ni ja matalammat TiO2, 
P2O5, Zr, LREE, Ba, Sr ja Cl. Koillisosan troktoliiteissa SiO2 on 49 - 50 %. 

Lähellä reunagabroa kairatuissa rei´issä (R422, R0406) on TiO2-pitoisuuden nousua (1.26 - 2 
%), mutta Cr-pitoisuus on kuitenkin korkea (530 - 810 ppm). Eri rei´issä ja yksittäisen reiän eri 
syvyyksillä on hyvinkin suuria pitoisuusvaihteluja. Näistä jotkut (esim. MgO:n ja Al2O3:n vaih-
telut, ja niihin liittyvät Cr-Ni:n ja Ca-Sr:n vaihtelut) voi selittää kumulusmineraalien pitoisuus-
vaihteluilla. 

Intruusion keskiosaan kairatussa reiässä R431 on koostumusvaihteluita, jotka todistavat faasiker-
roksellisuudesta ja kryptisestä kerroksellisuudesta. Noin 70 m:n syvyyteen kivet ovat melko pla-
gioklaasirikkaita noriitteja (Al2O3 15.5 - 17 %, FeOtot 6.5 - 7.5 %; normatiivinen diopsidi puut-
tuu). Näiden alla on n. 15 m paksu MgO-rikas osa (kerros?), jota voisi nimittää melanoriitiksi 
(MgO 10 - 12.8 %, Al2O3 8.5 - 12 %, normatiivista plagioklaasia 27 - 40 % ja normatiivista hy-
persteeniä 30 - 50 %). Tähän kerrokseen liittyy sulfidinen Ni-Cu-PGE-Au-rikastuma. Melanorii-
tin alta reiän loppuun (152.20 m) on samantapainen noriittinen kivi kuin reiän alussa, mutta tämä 
on kuitenkin selvästi Fe-rikkaampi (FeOtot 9-10 %), siinä on selvästi korkeammat Cr-V-Ti-
pitoisuudet ja, reiän yläosan noriitista poiketen, 2-3 % normatiivista diopsidia. Koostumusvaihte-
lu näkyy myös Ni/Co vaihtelussa. Reiän yläosassa n. 48 m:iin Ni/Co on 3.1 - 3.8, siitä n. 66 
m:iin 4.0 - 4.8. Sulfidivyöhykettä lähestyttäessä Ni/Co nousee vähitellen 5.0 - 5.2:sta yli 10:een, 
ja laskee alle 5:n n. 10 m sulfidivyöhykkeen alapuolelle. Reiän loppuosassa Ni/Co on yleensä 4.0 
- 4.9; vain muutamissa analyyseissä Ni/Co on 5.0 - 5.1 tai hiukan alle 4. Muualla keskiosiin kai-
ratuissa rei´issä Ni/Co vaihtelee yleensä välillä 2.1 - 4.9 ja nousee vain harvoin 5.0 - 5.7:een. 

Mg-rikkaita, kumuluspyrokseenista rikastuneita osia on muuallakin, kuten reiässä R432 (ana-
lyysiväli 39.15 - 40.00 m) ja reiässä R0407. Reiän R0407:n alussa on noriittisia kumulaatteja 
(MgO 7.4 - 8.8 %), sitten välillä 98 - 106 m on Mg-rikkaita kumulaatteja (MgO 10 - 15 %), jois-
sa on myös kohonnut Cr. Näiden alapuolella (n. 140 - 211 m) on plagioklaasirikkaita oliviinipi-
toisia (troktoliittisia) kumulaatteja (Al2O3 19 - 22 %), joiden MgO-pitoisuus on samaa luokkaa 
kuin reiän alkuosan noriittisissa kivissä (6.8 - 8.2 %), mutta Cr-pitoisuus laskee (alimmillaan 170 
ppm), samoin P2O5 (alimmillaan 0.08 - 0.1 %). Näissä oliviinipitoisissa kumulaateissa on ko-
honnut Ni-pitoisuus (160 - 180 ppm). Troktoliitit edustavat appiniittiassosiaatiossa hyvin ”primi-
tiivisiä” magmoja, mistä todisteina on oliviinin lisäksi kromiitin ja pyrrotiitin esiintyminen ja 
matalat LREE-P-Zr-pitoisuudet. Reiässä R0407 LREE-pitoisuudet laskevat koko reiän matkalla 
tasaisesti alaspäin (kuva 44b); Al2O3-rikkaissa troktoliittisissa kumulaateissa Ce-pitoisuus on 
alimmillaan 17.2 ppm. 

Reiässä R0407 on merkillinen Cu-S-köyhtynyt osa syvyysvälillä 47.90 - 82.40 m. Kun tämän 
reiän appiniiteissa Cu yleensä vaihtelee välillä 40 - 150 ppm ja S välillä 1000 - 3000 ppm, on 
Cu-S-köyhtyneissä kivissä Cu tyypillisesti 2 - 6 ppm ja S 40 - 70 ppm. Näiden kivien Cr-Ni-
pitoisuuksissa ei ole eroa muihin appiniitteihin. Cu-S-köyhtyneissä osissa on paikoin hiukan ko-
honnutta Mo-pitoisuutta (3 - 4 ppm). Kaikki nämä seikat viittaavat siihen, että Cu-S-köyhyys ei 
ole primaari, kerroksellisuuteen liittyvä piirre, vaan että Cu-sulfidia on poistunut hydrotermisten 
liuosten mukana. Vaittauksessa on samanlainen Cu-S-köyhtynyt meta-appiniitti (ks. myöhem-
min). 
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Reiässä R0407 välillä 226.85 - 229.32 m on mielenkiintoinen karkearakeinen trondhjemiitti-
pegmatiitti. Sillä on nopeat kontaktisaumat yläpuolella olevaan appiniittiin ja alapuolella ole-
vaan punaiseen graniittiin, mutta appiniittiin sillä ei ole leikkaavaa suhdetta. Pegmatiitin yläpuo-
lella (226.08 - 226.26 m) on appiniitissa pisaramainen osue samanlaista trondhjemiittipegmatiit-
tia. Ilmeisesti kyseessä on appiniittimagmassa kelluneita happamia sulapesäkkeitä (”melt bal-
loons”), jotka ovat aikaisemmin kuvatulla selektiivisen diffuusion mekanismilla menettäneet ka-
lia ympäröivään appiniittimagmaan ja saaneet tästä natriumia. 

Trondhjemiittipegmatiitin päämineraalit ovat valkoinen plagioklaasi ja kvartsi. Plagioklaasissa ja 
kvartsissa on joskus mikrokliinisulkeumia, ja makroskooppisesti erottuu paikoin anhedrisia pu-
naruskeita mikrokliinirakeita. Biotiittia on suurina (≤ 2 cm) omamuotoisina kiteinä. Kivessä on 
epätasaisesti suurikokoista euhedrista magnetiittia ja pyriitin pirotekasaumia. Muita toissijaisia, 
sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat kloriitti, epidootti, karbonaatti, muskoviitti, 
titaniitti (kaksi generaatiota, voimakkaan punaruskea ja vaaleanruskea), vihertävä vyöhykkeinen 
allaniitti, zirkoni (jopa 4 mm:n vyöhykkeisiä skeletaalisia kiteitä), fluoriapatiitti (≤ 2.5 mm:n pi-
tuisia euhedrisia kiteitä), pyriitti (jossa sulkeumina pyrrotiittia ja kuparikiisua), kuparikiisu, he-
moilmeniitti, rutiili, ilmeniitti (plagioklaasissa omamuotoisina kiteinä) ja hematiitti (”martiitti”). 
Kivessä on isoina kasaumina metamiktisia, tarkemmin määrittelemättömiksi faaseiksi uudelleen-
kiteytyneitä, ilmeisesti Th-rikkaita mineraaleja. Joskus metamiktisesti hajonnutta mineraalia ym-
päröi terve allaniitti. 

Trondhjemiittipegmatiitissa on SiO2 65.9 - 67.8 %, Na2O 3.38 - 4.68 %, K2O 1.79 - 2.55 %. Ki-
vessä on aika voimakasta säteilyä, joka aiheutuu Th-rikkaista mineraaleista. Kivessä on Th 84 - 
162 ppm, mutta U vain 1.69 - 3.78 ppm. Zr-LREE-pitoisuudet ovat verraten korkeita (Zr 254 - 
402 ppm, Ce 208 - 240 ppm). Kiven kondriittinormalisoidut kuvaajakäyrät on esitetty kuvassa 
44c. Käyrät ovat Tainion appiniitteihin verrattuna paljon jyrkemmät; La/Yb(CN) on n. 60 - 70).  

Appiniitteja leikkaavat happamat juonet ovat graniitteja (yleensä keskirakeisia, joskus karkeita 
pegmatiittisia), trondhjemiitteja tai näiden komposiitteja. Komposiittijuonet koostuvat keskiosan 
kaligraniiteista ja reunaosan trondhjemiiteista. Trondhjemiittijuonet ja graniittijuonten trondhje-
miittiset reunaosat ovat syntyneet graniittimagmasta, joka on menettänyt kalin sivukiveen selek-
tiivisen diffuusion mekanismilla. Graniittijuonissa on usein voimakkaasti biotiittiutuneita ap-
piniittimurskaleita. Lähellä intruusion koilliskontaktia joidenkin juonten reunaosissa on heikkoa 
juovaisuutta ja pilsteisyyttä. Tällaisilla juonilla ei ole selvää leikkaussuhdetta, vaan ne mukautu-
vat ympäröivän appiniitin suuntauksen mukaisiksi. Erään tällaisen, n. 2 m paksun juonen keski-
osassa (R0407/121.93 - 122.15 m) on terävärajainen osa graniittiporfyyria (murskale?), joka 
saattaa edustaa alkuvaiheessa intruusioon tunkeutuneita ja nopeasti jäähtyneitä happamia mag-
moja. 

Graniittien päämineraalit ovat hapan plagioklaasi, jossa on yleensä antipertiittisulkeumia, mikro-
kliini ja kvartsi. Ainoa mafinen primaarimineraali on biotiitti; yleensä se on osittain kloriittiutu-
nut. Sekundaareja, aksessoreja ja malmimineraaleja ovat muskoviitti ja serisiitti, karbonaatti, 
epidootti, zeoliitit, fluoriapatiitti, euhedrinen zirkoni, allaniitti, hemoilmeniitti, magnetiitti (jossa 
usein alkavaa martiittiutumista), rutiili, ilmenorutiili, markasiitti, pyriitti ja kuparikiisu.  

Graniittien koostumukset vastaavat eutektista minimisulaa. Graniitit ovat yleensä Zr-rikkaita 
(196 - 878 ppm Zr). 

Graniittiporfyyrien hajarakeet ovat pääasiassa plagioklaasia; suuret kvartsilinssit saattavat olla 
uudelleenkiteytyneitä hajarakeita. Päämineraalit ovat kalimaasälpä, plagioklaasi, kvartsi ja bio-
tiitti; sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat karkeasuomuinen muskoviitti ja seri-
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siitti, epidootti, fluoriapatiitti, euhedrinen zirkoni, titaniitti, magnetiitti (+martiitti), hemoilme-
niitti, rutiili, pyriitti (jossa sulkeumina pyrrotiittia ja kuparikiisua) ja kuparikiisu. 

Graniittiporfyyrissä on selvästi pienempi SiO2-pitoisuus (69.8 %) ja korkeammat K2O-, TiO2- ja 
P2O5-pitoisuudet kuin graniiteilla yleensä. Myös Zr on korkea (483 ppm). 

Trondhjemiittien (juonet ja graniittijuonten reunaosat) päämineraalit ovat kvartsi, plagioklaasi 
ja biotiitti, lisäksi on pieniä määriä kloriittia, karbonaattia, serisiittiä, epidoottia, fluoriapatiittia, 
zirkonia, monatsiittia, ilmeniittiä (+rutiili), magnetiitti (+martiitti) ja pyriittiä. 

Reiässä R0407 välillä 192.90 - 194.29 m on voimakkaasti säteilevä juoni, jonka harmaat reuna-
osat ovat hieen ja analyysin mukaan trondhjemiittia, keskiosassa on 45 cm punaista graniittia. 
Voimakkaimmin säteilevä osa (väli 193.18 - 193.27 m) on trondhjemiitti (SiO2 75.4 %, K2O 1.07 
%). Kivessä on korkea Th (571 ppm), U (90.7 ppm), LREE (Ce 240 ppm) ja Zr (878 ppm). Pää-
mineraalit ovat plagioklaasi ja kvartsi, kalimaasälpää ei ole. Sekundaareja, aksessorisia ja mal-
mimineraaleja ovat muskoviitti, kloriitti, karbonaatti, epidootti, zirkoni, tunnistamattomia meta-
miktisia mineraaleja, pyriitti, hemoilmeniitti (+titaniitti) ja rutiili. Zirkonikiteet liittyvät usein 
magnetiittikasaumiin. 

Graniittisiin juoniin liittyy voimakkaasti muuttuneita kiviä. Reiän R431 sulfidirikkaassa mela-
noriitissa on välillä 80.35 - 81.35 m graniittijuoniainesta, jonka ympäristössä on voimakasta 
muuttumista (biotiittiutumista, talkkiutumista ja karbonaattiutumista). Reiässä R0407/33.94 
m:ssä on skapoliittijuoni ja siihen liittyvää skapoliitti-biotiittikiveä. Marialiittirikkaan skapoliitin 
ja biotiitin lisäksi on kloriittia, zirkonia, magnetiittia (+martiitti) ja pyriittiä (+götiitti). Samassa 
reiässä (192.65 m) on skapoliitti-plagioklaasi-biotiittikiveä, jossa on lisäksi kloriittia, karbonaat-
tia, magnetiitti-rutiilikasaumia ja euhedrista pyriittiä. Meta-appiniitit (esim. R0407) ovat voi-
makkaasti muuttuneita, usein kataklastisia kiviä. Ne koostuvat plagioklaasista, biotiitista, vaa-
leanvihreästä sarvivälkkeestä ja tremoliitti-aktinoliitista, lisäksi on joskus kvartsia, vaihtelevasti 
karbonaattia, kloriittia, muskoviittia, prehniittiä, zeoliittia, fluoriapatiittia, euhedrista magnetiittia 
(+martiitti), zirkonia, rutiilia, hematiittia, pyriittiä ja milleriittiä. 

Sulfidirikas vyöhyke, reiässä R431, välillä 74.25 - 85.20 m, sijoittuu Mg-rikkaaseen melanoriit-
tiyksikköön, joka on mahdollisesti kerros. 

Melanoriitti on voimakkaasti muuttunut; käytännössä kaikki mineraalit, tai ainakin niiden koos-
tumukset, ovat sekundaareja. Päämineraalit ovat plagioklaasi, vihreä ja vaaleanvihreä sarvivälke, 
biotiitti ja kvartsi. Ortopyrokseeni on muuttunut talkiksi ja värittömäksi amfiboliksi (kumming-
toniitti?). Muita sekundaareja ja aksessorisia ovat karbonaatti, kloriitti, zeoliitit, Cl-apatiitti, F-
apatiitti ja zirkoni. Parageneettiselta kannalta on merkittävää, että Cl-apatiitti (Cl 6.13 - 6.82 %, 
F 0.00 - 0.11) ja F(-OH)-apatiitti esiintyvät samassakin hieessä, näköjään tasapainoisena para-
geneesina (ks. Mutanen, 1997). Tainion F-OH-apatiitin Cl/F+Cl on 9.6 at.-%. Eräässä F-Cl-
”seka-apatiitissa” Cl/F+Cl (at.-%) on 37.1 %; sitten on lukuisia F-pitoisia Cl-apatiitteja, joissa 
Cl/F+Cl (at.-%) on 20.8 %. Tämän perusteella näyttää, että apatiittisarjassa on sekoittumatto-
muusaukko on välillä 100 – 37.1 Cl at- %, toisin sanoen, F-apatiitti voi ottaa hilaan vain 37.1 at.- 
% Cl-apatiittia, kun taas Cl-apatiitti on käytännössä F-vapaa. Tämä on sopusoinnussa Lapin ker-
rosintruusioiden apatiiteista saadun tuloksen kanssa, jonka mukaan sekoittumattomuusaukko 
ulottuu 38 %:iin (Mutanen, 1997, p. 149). Koska Cl- ja F-apatiitit esiintyvät omina rakeinaan 
(eivät esim. suotaumina toisissaan), ei kysymys ehkä ole todellisesta apatiittisarjan solvuksesta. 

Melanoriitin sulfidirikkaasta osasta on tehty muutamia EMP-analyysejä biotiitista ja sarvivälk-
keestä. Molemmat ovat verraten F-Cl-rikkaita: biotiitissa on 0.36 - 0.46 % F ja 0.37 - 0.43 % Cl, 
sarvivälkkeessä (Mg-sarvivälke) 0.24 - 0.34 % F ja 0.17 - 0.23 % Cl. Malmivyöhykkeen alapuo-
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lelta Luoman (2007) analysoimissa Mg-sarvivälkkeissä on 0.08 - 0.18 % Cl. Näistä muutamista 
käytettävissä olevista analyyseistä voidaan alustavasti päätellä, että appiniittien biotiitin Cl-
pitoisuus on noin kaksinkertainen sarvivälkkeen pitoisuuteen verrattuna; kuitenkin kun sarviväl-
kettä on paljon enemmän kuin biotiittia, on appiniittien Cl-sisällöstä pääosa sarvivälkkeessä. 
Fluorin taseesta on vaihteleva osa apatiitissa, biotiitissa ja sarvivälkkeessä. 

Malmivyöhykkeen onteloissa, ”manteleissa” ja rakojuonissa yleisesti esiintyvästä pienisuomui-
sesta mineraalista tehty EMP-analyysi (R431/84.55 m) osoitti sen olevan saponiittiryhmän savi-
mineraali (SiO2 39 - 42 %, Al2O3 6.9 - 8.7 %, FeOtot 12.8 - 15.7 %, MgO 18.6 - 21.3 %, CaO 0.7 
- 1.8 %). Mineraali on fluoripitoinen (F 0.17 - 0.22 %) mutta ei sisällä klooria. Koostumuksel-
taan se on hyvin samanlainen kuin Iso Paavolammelta analysoitu saponiitti, jonka F-pitoisuus on 
vielä korkeampi (0.82 - 1.26 %), mutta sekään ei sisällä klooria. Appiniitti-intruusioiden matalan 
lämpötilan deuterisissa prosesseissa fluori ja kloori erosivat, fluori rikastui savimineraaleihin ja 
zeoliitteihin, jotka eivät sisällä ollenkaan klooria. 

Melanoriitin malmimineraaleja ovat magnetiitti (maghemiitti; Luoma, 2007), ilmenomagnetiitti, 
ilmeniitti, hemoilmeniitti, rutiili, ilmenorutiili, pyriitti, kuparikiisu, pentlandiitti, milleriitti, pyr-
rotiitti (sulkeumina pyriitissä), violariitti, mackinawiitti, sinkkivälke ja molybdeniitti. Kahdesta 
hieestä on löytynyt sulkeumina sarvivälkkeestä merenskyiittiä, PdTe2 (kuva 57) ja yhdestä hiees-
tä magnetiitin ja milleriitin kontaktista hessiittiä, Ag2Te (kuva 58). 

Muuttuneen melanoriitin ilmeniitti on verraten Mn-rikasta, MnO vaihtelee välillä 3.96 - 4.55 % . 
Luoman (2007) analysoimat ilmeniitit ovat kuitenkin Mn-köyhiä (yleensä MnO < 1 %, max. 
1.17 %). 
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Kuva 56.   Kondriittinormalisoituja PGE-Au -kuvaajia Tainion ja Aalisjärven Ni-Cu -esiintymistä (nor-
malisoinnissa käytetyt kondriittiarvot julkaisusta Mutanen, 1997). 
Fig. 56.   Chondrite-normalized PGE-Au diagrams from Tainio and Aalisjärvi Ni-Cu-deposits (chondrite 
values used in normalization from Mutanen, 1997). 
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Kuva 57.   Merenskyiitti (PdTe2) sulkeumana sarvivälkkeessä. Näyte Tainio, R431/76.02 m. 
Fig. 57.   Merenskyite (PdTe2) included in hornblende. Sample Tainio, R431/76.02 m. 

 

 

Kuva 58.   Hessiitti (Ag2Te) milleriitin ja magnetiitin välissä. Näyte Tainio, R431/76.02 m. 
Fig. 58.   Hessite (Ag2Te) between millerite and magnetite. Sample Tainio, R431/76.02 m. 
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Malmivyöhykkeessä on Tainion muihin keskiosan kiviin verrattuna matala Σalk (kuva 30), mikä 
johtuu pienestä Na2O-pitoisuudesta (matala plagioklaasipitoisuus), K2O-pitoisuus on keskimää-
rin sama kuin muilla appiniiteilla (kuva 31). Vyöhykkeessä on kohonneita Ni-Co-Cu-PGE-Au-
Te-Se-pitoisuuksia. Rikkipitoisuus on 0.6 - 2.3 %. Korkeimmat Ni-Cu-pitoisuudet ovat sulfidi-
rikkaimmissa osissa, väleillä 75.25 - 77.25 m (Ni 0.126 - 0.137 %, Cu 0.29 - 0.32 %, tässä S 1.91 
- 2.34 %) ja 82.20 - 93.20 m (Ni 0.07 %, Cu 0.139 %, tässä S 1.76 %). Ylempään rikastumaan 
liittyy lievästi kohonnutta Pb-pitoisuutta (Pb 33 - 81 ppm), alempaan Mo-Zn:n nousua (Mo 3 - 4 
ppm, Zn 116 - 127 ppm). Sulfidirikastumaan liittyy myös selvästi kohonnut Se (1.1 - 4.6 ppm, 
tausta 0.2 ppm) ja Te (0.2 - 0.8 ppm, tausta ≤ 0.1 ppm). ΣPGE+Au korreloi positiivisesti S-
pitoisuuden kanssa. Jalometallipitoisuus (ΣPGE+Au) vaihtelee välillä 22.96 - 233.49 ppb, Pt/Pd 
välillä 0.78 - 1.28. On huomattava, että Pd-Pt-Rh-ryhmä korreleloi hyvin rikin kanssa, mutta Ir-
Os-ryhmä huonosti. Niinpä Pd/Ir vaihtelee välillä 8.5 - 60.2, Pd/Os välillä 9.4 - 54.7. Ir-Os korre-
laatio on läheinen, Ir/Os vaihtelee vain vähän (välillä 0.91 - 1.5, yhdessä näytteessä 0.59). 

Sulfidiesiintymässa Ni/Co on huomattavan korkea, 13.8 - 14.0. Esiintymän ylä- ja alapuolelle 
ulottuu n. 20 m:n paksuinen huntu, jossa Ni/Co on > 5. Esiintymän kattopuolella n. 1 m:n mat-
kalla Ni/Co on 10.5, jalkapuolella malmin läheisyyttä (”sisähuntua”) indikoivia arvoja (Ni/Co 9-
12) esiintyy vielä 8 m:n päässä. 

Tainion sulfidiesiintymän kondriittinormalisoidut PGE-Au -kuvaajat on esitetty kuvassa 56. Sa-
massa kuvassa on yhden Aalisjärven näytteen kuvaaja. Korkeahkot, yleensä selvästi määritysra-
jan ylittävät Os-Ir-Ru-pitoisuudet osoittavat magman primitiivisyyttä (fraktioitumattomuutta). 
Verraten matalat Pd/Ir -suhteet osoittavat suhteellisen lievää PG-metallien fraktioitumista. Tyy-
pillistä appiniittien PGE-Au(CN)-jakaumille on tasanko välillä Os →Ir→Ru, sitten on hyppäys 
loivasti nousevalle tasangolle Rh→Pt→Pd, ja lopuksi voimakas nousu Au:uun. Korkea Ir ja kor-
kea Au on mafisten kivien PGE-esiintymissä harvinainen yhdistelmä.  

Sulfidirikkaan melanoriittiyksikön kivet ovat, ilmeisesti graniittijuoniston vaikutuksesta, voi-
makkaasti muuttuneita, varsinkin välillä 80.35 - 81.35 m. Tällä välillä on mm. kohonnut Th (33 
ppm) ja Na2O (2.96 %). Selektiiviseen diffuusioon viittaa selvästi se, että juonen alapuolella ole-
vassa appiniitissa ovat rikastuneet mm. Cl (2100 ppm), K2O (2.21 %) ja Rb (100 ppm). Melano-
riitin muuttumisiin liittyy laajemminkin alkuaineiden liikehtimistä, kuten REE-rikastumista 
(esim. La+Ce 300 ppm välillä 75.25 - 76.25 m, 230 ppm välillä 77.25 - 78.25 m, 210 ppm välillä 
79.25 - 80.00 m ja 220 ppm välillä 82.20 - 93.20 m 220 ppm). Kyse on ilmeisesti samantapaises-
ta, graniittien vaikutuksesta appiniittiin syntyneestä REE-rikastumisesta kuin myöhemmin kuvat-
tavassa Kultamaan tapauksessa. Metasomatoosin voimakkuus Tainiossa viittaa siihen, että gra-
niittipegmatiittimagmaa tunkeutui appiniittiin tämän ollessa vielä osittain sulana. 

Intruusion kiteytymisen iäksi on keskiosan appiniitin zirkonista (näyte R422/26.20 m) saatu 
1.792 ± 0.002 Ga ja 1.796 ± 0.006 Ga (Väänänen, 2004; Luoma, 2007). 

Kun Tainion intruusion keskiosissa kairausverkko on hyvin harva ja reiät lyhyitä (esim. R431:n 
syvyys on n. 152 m), on sinne jäänyt vielä selvittämättömiä arvoituksia. Koostumusvaihtelut kai-
rarei´issä viittaavat siihen, että kerrosrakenteet ovat loiva-asentoisia. 

Appiniittien tieteellisen tutkimuksen, ja miksei malminetsinnänkin, kannalta olisi perusteltua kai-
rata intruusion keskelle 500 - 1000 m syvä pystyreikä. Ja niin kuin aikaisemmin ehdotin, etelä-
osan ruptuurarakennetta (kuva 53) kannattaisi selvitellä kairauksin. 
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4.2 Iso Paavolampi 

Kiinnostukseni Iso Paavolammen alla olevaan magneettiseen anomaliaan ja sen mahdolliseen 
malmigeologiseen merkitykseen heräsi keskusteluissa 1990-luvun lopulla Tapio Ruotoistenmäen 
ja Tuomo Mannisen kanssa, jotka molemmat olivat käyneet paikalla. Anomalian kohdalla ei kui-
tenkaan ole paljastumia. Maastokäynnillä kesäkuussa 2005 löysin Iso Paavolammen itäpuolelta 
Ø 80 cm:n magnetiittipitoisen breksialohkareen, jonka arvelin irronneen lammen pohjasta. Jo 
silmämääräisissä tutkimuksissa herätti huomiota kivilajiklastien kirjava valikoima (mm. punaista 
jaspista, massiivisia magnetiittimalmeja, kalkkikiviä). Lohkareen mikroskooppitutkimuksissa 
ilmeni, että klastit ovat erilaisia hapettuneita ja hydrautuneita emäksisiä ja happamia laavakiviä, 
albiittidiabaaseja, kalkkikiviä, punaista jaspiliittia ja heikosti kovettuneita ja osittain hajonneita 
hienorakeisia sedimenttikiviä (oikeammin jopa sedimenttejä!). Harvalukuisia kompakteja mag-
netiittimalmiklasteja lukuun ottamatta klastit ovat täysin epämagneettisia, niiden rautamineraalit 
ovat hematiittia ja götiittiä. Kiven magneettisuus aiheutuu matriksissa olevista euhedrisista mag-
netiittikiteistä. Kivi on käytännöllisesti katsoen metamorfoitumaton, vain matriksissa on klastei-
na karkeaa kvartsia ja biotiittia. Myöhemmissä maastotutkimuksissa löytyi lisää samanlaisia loh-
kareita Iso Paavolammen distaalipuolelta. Kauimmaisen lohkareen löysin Ylinampajärven poh-
joispuolelta. Kun ulotin lohkareviuhkan suuntaa kauaksi luoteeseen, se osui Kittilän Levitunturin 
kohdalle. Vesa Kortelaisen opastamalla maastokäynnillä Levitunturin alueella varmistui, että Iso 
Paavolammen lohkare on ns. Sirkka-konglomeraattia. Mikroskooppitutkimuksissa, maastokäyn-
nillä ja keskusteluissa Vesa Kortelaisen kanssa tuli vahva epäilys, että kyseessä ei ole ollenkaan 
konglomeraatti vaan breksia. Mutta mikä breksia? Tähän kysymykseen liittyviä todistuskappalei-
ta käsitellään raportin lopussa meteorikraattereita käsittelevässä luvussa. 

Kairauksessa Iso Paavolampi osoittautui magnetiittipitoiseksi appiniitti-intruusioksi. Se on tämän 
hankkeen ensimmäinen appiniitti-intruusio, jota kairattiin v. 2001. Jo aikaisemmin, 1990-luvun 
alussa, ja uudestaan samaan aikaan Iso Paavolammen kairausten kanssa oli Jukka Väänänen kai-
rannut Tainion intruusiota. Tietojen vertailu osoitti, että Tainion ja Iso Paavolammen intruusiois-
sa on erikoisia yhteisiä petrografisia ja geokemiallisia piirteitä, jotka ovat ominaisia appiniiteille. 

Iso Paavolammen intruusio sijaitsee Rovaniemen (entinen Rovaniemen mlk) pohjoisosassa, n. 3 
km Niesin kylästä lounaaseen, karttalehdellä 3622 10. Kohteeseen pääsee perille hyväkuntoista 
metsäautotietä, joka erkanee Niesin tiestä lounaaseen Pärivaaran kohdalta. 

Appiniitin magneettisesti voimakkaammat osat sijaitsevat suurimmaksi osaksi Iso Paavolammen 
alla. Lammen pohjoispuolella on heikomman magneettisen tason alue, jossa oletan olevan mag-
netiittiköyhempiä, Mg-rikkaampia appiniitteja. Lammesta kaakkoon jäätikön kulun suunnassa on 
kaistale hiekkoja, jotka lateraalisuunnassa vaihettuvat moreeneiksi. Hiekat ovat lähtöisin appinii-
tin pintaosan päällä olevasta, mahdollisesti pre/interglasiaalisesta sedimenttipainanteesta. Tämän 
saman kuljetusviuhkan alueella, lammesta kaakkoon, on kasvillisuusrehevöitymää (isoja koivuja, 
ruohovartisia kasveja). 

Tein alueella geologisia maastotutkimuksia v. 2001. Lammen etelä- ja lounaispuolella on graniit-
tipaljastumia (havainnot TM-01-3 – TM-01-4), joista koillisin on aivan paljastumattoman ap-
piniitin etelärajalla. Graniitit ovat karkeita biotiittigraniitteja, joissa kvartsi on valkoista. Granii-
teissa on lähes vaakasuoraa laattarakoilua. Samanlaista karkeaa graniittia on paljastumana myös 
1.3 km intruusion luoteisreunalta luoteeseen (havainto TM-01-6). Lammesta 300 m etelään on 
murenevia appiniittilohkareita (havainnot TM-01 - 7.1 – 7.3). 

Loppukesällä v. 2001 intruusioon kairattiin viisi syväkairareikää (urakoitsija Oy Kati Ab), joiden 
kokonaissyvyys on 1166.50 m. Reiät kairattiin voimakkaimman magneettisen anomalian alueelle 
intruusion eteläosaan. Reikien sijoittaminen perustui matalalennon magneettiseen karttaan ja yk-
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sittäisiin maastossa mitattuihin magneettisiin profiileihin. Systemaattiset geofysikaaliset maas-
tomittaukset (magneettinen, VLF-R, kaksi painovoimaprofiilia) tehtiin kevättalvella 2003. 

Syväkairareikien sijainti ja muut tiedot ovat taulukossa 7. Kairasydänanalyysien analyysitilaus-
numerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien lukumäärät on esitetty taulukossa 8. 

Intruusion geologinen kartta on kuvassa 59, magneettinen maastomittauskartta ja painovoima-
profiilit kuvassa 60. 

 

 

Taulukko 7.   Iso Paavolampi, syväkairausten reikätiedot 

Table 7.   Iso Paavolampi, drill hole locations, directions, angles and depths 
 
Reikä, no.           X                    Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
 
R301            7437.495          3452.495           270              43.7          210.60                 20.80 
R302            7437.495          3452.268             90              44.8          190.60                 19.60 
R303            7437.495          3452.094           270              44.2          393.30                 19.90 
R304            7437.250          3451.810               0              46.4          104.40                   1.00 
R305            7437.364          3451.811             45              45.2          267.60                   7.80 
                                                                                               Yht.     1166.50 m 
 
 

Taulukko 8.   Iso Paavolampi, syväkairausanalyysien lukumäärät 

Table 8.  Iso Paavolampi, number of chemical analyses of drill cores 
                                                                                  Analyysit eri menetelmillä 
Reikä, no.     Analyysitilausno.       175Xa           308M             511P            522U       714M 
 
R301                      54168                                            2                                    
R301                      63558                    9                      5                    83                83 
R302                      63559                    6                      1                    12                12 
R302                      54168                                            2 
R303                      63560                  23                      5                  167              167 
R303                      54168                                            5 
R304                      63564                    3                                            29                29 
R304                      54168                                            2 
R305                      63565                    9                                            97                97 
R305                      85756                                            2                                                         2 
R305                      54168                                            2 
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Kuva 59.   Iso Paavolampi -appiniitti-intruusio, geologinen kartta. 
Fig. 59.   Iso Paavolampi appinite intrusion, geological map. 
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Kuva 60.   Iso Paavolampi, maastomagneettinen kartta, totaali-intensiteetti, painovoimaprofiilit ja syvä-
kairareiät. 
Fig. 60.   Iso Paavolampi. Ground-magnetic total-field map, gravity profiles and diamond drill holes. 

 

Intruusio on maanpintaleikkauksessa pyöreä, läpimitaltaan 1.5 km. Intruusiota leikkaavat hap-
pamat (graniitti, graniittipegmatiitti, trondhjemiitti) juonet, joita on eniten reunaosissa. Intruusio 
voidaan rajata magneettisen kartan mukaan, ja sen kontaktit osuvat aika tarkasti painovoimapro-
fiilien horisontaalisten maksimigradienttien kohtiin. Koillisesta intruusioon ulottuvan magneetti-
sen minimin olen tulkinnut edustavan isompaa graniittijuonta; tätä tulkintaa tukee pohjois-
eteläsuuntaisella painovoimaprofiililla magneettisen minimin kohdalle osuva ”sekundaari” pai-
novoimaminimi (n. -0.2 → -0.3 mGal). 

Appiniittien ja graniittien välillä on selvä tiheysero. Kairasydämistä määritetyt tiheydet appinii-
teille ovat yleensä 2.80 - 2.90 g/cm3. Joissakin näytteissä (mm. mikroappiniiteissa) tiheys nousee 
3.05 g/cm3:iin. Alentuneet tiheydet (≤ 2.8 g/cm3) appiniiteissa tulevat onteloisista osista. Graniit-
tien tiheydet ovat 2.60 - 2.65 g/cm3. Jäännösanomalia on yllättävän pieni näinkin suurelle emäk-
siselle intruusiolle. Anomaliaa heikentävät lammen kohdalla vesikerros ja poikkeuksellisen pak-
sut maat koko intruusion alueella. Lisäksi appiniiteissa on epätasaisesti mutta yleisesti primaa-
rionteloita, jotka luonnollisesti pienentävät kiven bulk-tiheyttä. 
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Appiniittien magneettinen suskeptiivisuus vaihtelee hyvin vähän välillä 0.1x10-1 - 0.2x10-1. 
Kun magnetiitti on näissä kivissä ainoa merkittävä ferromagneettinen mineraali, on suskeptii-
visuusmäärityksistä laskettuna kivissä magnetiittia 2.9 - 5.7 til. -%. Tämä on sopusoinnussa pin-
tahietutkimuksissa tehtyjen arvioiden kanssa. Remanentin magnetismin osuus on appiniiteilla 
pieni (Q-arvo yleensä 0.2 – 0.5). Graniiteissa on vaihtelevia määriä magnetiittia, mutta niiden 
suskeptiivisuus on yleensä paljon pienempi kuin appiniiteilla. Hyvin matalan suskeptiivisuuden 
graniiteilla Q-arvo on usein korkea (1 - 40). 

Painovoiman jäännösanomaliamaksimi (+1.5 mGal) sijoittuu eteläisimmän magneettisen anoma-
liaharjanteen kohdalle Iso Paavolammen lounaisosaan. Täältä painovoima laskee loivasti pohjoi-
seen heikomman magneettisen tason alueelle. Geologisin perustein ja geofysikaalisten tietojen 
perusteella oletan, että intruusio on etelään painuva piippu, jonka massakeskittymä on lähellä 
eteläkontaktia. Oletan, että piipun pohjoisosassa esiintyy primitiivisempiä (Mg-Ni-Cr-
rikkaampia) appiniitteja, jotka voisivat vastata Tainion keskiosan kiviä. Näihin osiin oli suunni-
teltu POKA-kairausohjelma, joka on vielä toteuttamatta. 

Iso Paavolammen intruusion pääkivilaji on karkeahko massamainen appiniittigabro, josta seu-
raavassa käytän nimeä appiniitti. Kivessä näkyy joskus makroskooppisesti tummuuserojen (pla-
gioklaasi/mafiset) perusteella erottuvaa faasikerroksellisuutta; kerrospaksuudet vaihtelevat 1 - 2 
cm:stä 3.5 m:iin. Vaihtelevista MgO-, TiO2- ja P2O5-pitoisuuksista päätellen intruusiossa on 
myös suuremman mittaluokan makrokerroksellisuutta. 

Kivessä on yleisesti terävärajaisina sulkeumina pienirakeisia mikroappiniitteja ja samoin terävä-
rajaisia vaaleita leukoappiniittisulkeumia. Mikroappiniiteissa on sekä ei-kumulaattisia, magma-
koostumuksia edustavia kiviä että pienirakeisia ortopyrokseeni-ortokumulaatteja. 

Leukoappiniitit ovat samoja andesiinianortosiitteja (leukodioriitteja), joita esiintyy paljastumina 
Peuravaaran intruusiossa (ks. Väänänen, 2004, liite 1, taulukko 5, analyysi 36). Reiässä 
R303/173.60 m on 15 cm:n loivakulmainen lävistys karkeaa andesiinianortosiittia, joka vaikuttaa 
juonelta. Kumulaattiset mikroappiniitit ja andesiinianortosiitit saattavat edustaa syvemmältä tul-
leita, särkyneitä kerroksia; siinä tapauksessa ne olisivat appiniittimagmojen autoliitteja. 

Appiniittia voitaisiin nimittää modaalikoostumuksen perusteella sarvivälkenoriitiksi tai sarvi-
välkegabronoriitiksi. Päämineraalit ovat plagioklaasi, ortopyrokseeni, sarvivälke, biotiitti ja 
kvartsi. Kalimaasälpää on joskus antipertiittisulkeumina plagioklaasissa ja vain poikkeuksellises-
ti interstitiaalimineraalina. Myös magnetiitti kuuluu päämineraaleihin. Magnetiittipitoisuus, las-
kettuna magneettisen suskeptiivisuuden, kiven keskimääräisen tiheyden (oletettu 2.85 g/cm3) ja 
magnetiitin tiheyden (5.1 g/cm3) perusteella, on 5.2 - 10.2 paino- %. Magnetiitin lisäksi on vaih-
televasti ilmeniittiä ja hematiittia (hemoilmeniitti), joiden määrää ei pelkästään analyysien perus-
teella voi laskea. Apatiitti on yleinen, XRF-analyysien mukaan laskettu apatiittipitoisuus vaihte-
lee välillä 1 - 6.4 paino- %, ka. 2.71 % (N = 43). 

Kiven kumulusfaaseja ovat (olivat) plagioklaasi, ortopyrokseeni, Fe-Ti-oksidi ja apatiitti. Alku-
peräisen Fe-Ti-oksidin (magmaattinen Ti-magnetiittifaasi) määrä on ollut arviolta 10 - 15 %, mi-
kä vastaa kokeellisesti todettua ja luonnossa arvioitua Ti-magnetiitin kotektista suhdetta. Myös 
apatiittipitoisuus (n. 3 %) näyttää vastaavan kotektista suhdetta (apatiitti/Σlikvidussilikaatit + Ti-
magnetiitti) näinkin happamassa magmassa; vastaavia apatiittipitoisuuksia on esim. Akanvaaran 
ylimmissä mafisissa kumulaateissa, apatiittidioriiteissa (Mutanen, 1997, 2005). Myös zirkoni on 
kideasun ja kiven korkean Zr-pitoisuuden perusteella likvidusfaasi (kumulusfaasi). Samoilla pe-
rusteilla myös allaniitti on likvidusfaasi. Iso Paavolammella, niin kuin appiniittimagmoissa 
yleensä, eräs varhainen kumulusfaasi on silikaattisulasta erottunut sekoittumaton Fe-Ni-Cu-Co-
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sulfidisula, joka tosin saattoi myöhemmin, happipaineen kasvaessa, liueta takaisin (re-solution) 
silikaattisulaan (ks. edellä). 

Magmaattisia postkumulusmineraaleja ovat kvartsi, kalimaasälpä ja karbonaatti. ”Vapaa” kali-
maasälpä on hyvin harvinaista, sillä se kului lähes aina loppuun myöhäismagmaattisissa ja 
alemman lämpötilan deuterisissa biotiittimuodostusreaktioissa, jotka ovat tyyppiä: Mg-Fe-
silikaatti + ortoklaasi (liq) → biotiitti + kvartsi. Tässä ja muissa postkumulusreaktioissa (sarvi-
välkkeen muodostus, silikaattien hapettumiseen liittyvä magnetiitti- ja hematiittimuodostus) syn-
tyi kvartsia. Kvartsi muodostaa joskus oikokrystimäisiä rakeita. Myrmekiittimuodostus on yleistä 
kvartsin ja plagioklaasin rajoilla. Karbonaattia esiintyy suonina ja plagioklaasin muuttumistulok-
sena, mutta myös suurina, interstitiaalisina rakeina ja kasaumina, jotka joskus ympäröivät euhe-
drista kumulusapatiittia. Selvästikin tällainen karbonaatti on primaari magmaattinen postkumu-
lusmineraali. Ilmeisesti appiniittimagmojen kehitys johti silikokarbonatittisiin ja karbonatiittisiin 
jäännössuliin. 

Plagioklaasi esiintyy enemmän tai vähemmän laattamaisina rakeina, postkumuluskvartsiin pla-
gioklaasi on euhedrinen. Antipertiittisulkeumia on hyvin harvoin. Plagioklaasin tyypillisiä muut-
tumistuloksia ovat ”serisiitti”, karbonaatti, kloriitti ja suonimaisesti esiintyvä matalataitteinen 
mineraali (zeoliitti?). 

Ortopyrokseeni on usein euhedrinen. Se on ruskehtava, ja siinä on usein schillersulkeumia (mag-
netiitti). Joskus sillä on sarvivälkemantteli. Muuttumistuloksia ovat talkki, töhkäinen ”bastiitti” 
ja vaalea amfiboli (tremoliitti, joskus kummingtoniitti). 

Augiittia on vähän. Se on interstitiaalinen tai oikokrystinen postkumulusfaasi. Ilmeniittiä on 
schiller-sulkeumina. Augiitilla on joskus reaktioreunuksena vihreää sarvivälkettä, mutta yleensä 
se on osittain tai kokonaan muuttunut vaaleanvihreäksi amfiboliksi (tremoliitti-aktinoliitti).  

Sarvivälke on tummanvihreä, joskus hiukan ruskehtavanvihreä. Se on selvästi tummempaa kuin 
Tainion keskiosien Mg-sarvivälke. Yhden EMP-analyysin mukaan sen koostumus sattuu Tainion 
edeniitin ja Mg-sarvivälkkeen väliin, mutta on niitä molempia TiO2-rikkaampi. Sarvivälkkeessä 
on 0.12 - 0.16 % Cl, mutta ei yhtään F (0.00 %). 

Väritön amfiboli on tremoliitti-aktinoliittia, joskus mahdollisesti kummingtoniittia. 

Biotiitti on ruskea tai punaruskea. Se esiintyy tyypillisesti oikokrysteinä (≤ 1.5 cm). Kahden 
EMP-analyysin mukaan biotiitissa on korkeampi Cl-pitoisuus (0.21 - 0.25 % Cl) kuin sarvivälk-
keessä, mutta tässäkään ei ole havaittavasti fluoria (0.00 %). Biotiitti on rikastunut graniittijuoni-
en lähellä. 

Aikaisemmin mainittujen lisäksi sekundaarimineraaleja ovat kloriitti, vihreä biotiitti ja harvinai-
sena titaniitti. Merkittävää on, että titaniitti on harvinaista ja epidootti puuttuu lähes kokonaan. 

Malmimineraaleja ovat magnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, rutiili, pyriitti, kuparikiisu ja mar-
kasiitti. Magnetiitti esiintyy usein homogeenisina, euhedrisina kiteinä. Koska niissä ei ole yleen-
sä ilmeniittisuotaumia, kyse on ilmeisesti magman hapettavissa loppuvaiheissa syntyneistä, se-
kundaarisesti kasvaneista ja ”puhdistuneista” rakeista. Magnetiitin lähellä olevassa ilmeniitissä ei 
ole hematiittisuotaumia. Joskus on pienirakeista granuloitunutta ilmeniittiä. Pyriitissä on usein 
sulkeumina epätasapainoista parageneesia pyrrotiitti + pentlandiitti + kuparikiisu. Pyrrotiittia on 
joskus sulkeumina plagioklaasissa. Harvinaisena on ”vapaata” pyrrotiittia, jossa on pentlandiit-
tisuotaumia. Pyriitin ympärillä on tyypillisesti magnetiittivaippa. 

Apatiitti esiintyy ohuina prismoina tai suurina paksuina sub--euhedrisina kiteinä. 

Zirkoni esiintyy suurina, usein euhedrisina pitkäprismaattisina tai skeletaalisina kiteinä. 
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Allaniittia on terveinä, subhedrisina kiteinä. Allaniitista on tehty EMP-analyysejä kolmesta näyt-
teestä (R303/280.58 m ja lohkarenäytteistä TM – 01 - 6.3A ja TM – 01 - 6.3 B). Kaikki analy-
soidut allaniitit ovat rikastuneet LREE:stä; R303:n näytteessä Ce on 5.73 - 7.77 %, lohkarenäyt-
teissä 11.94 - 13.94 %. R303:n näytteen allaniitin ΣREE on 10.76 - 14.29 %, lohkareen allaniitin 
Σ23.90 - 27.34 %. Allaniiteilla on muitakin koostumuseroja, REE-rikkaissa on selvästi mata-
lammat Al-Mn-Ca-P-pitoisuudet ja korkeammat Ti-Fe-Mg-F-pitoisuudet kuin REE-
köyhemmissä. Kaikissa rakeissa on pistemäisiä kohonneita Th-pitoisuuksia (ThO2 ≤ 0.5 %) ja 
Pb-pitoisuuksia (PbO ≤ 0.30 %). Allaniittin koostumusta on käsitelty aikaisemmin appiniittien 
REE-geokemiaa koskevassa luvussa. 

Iso Paavolammen appiniiteissa on yleisesti avoimia ja täyttyneitä onteloita ja rakoja, joiden 
esiintymistapa on samanlainen kuin Tainiossa. Pieniä, mikroskoopissa erottuvia onteloita näyt-
täisi esiintyvän appiniiteissa kauttaaltaan. Isoja onteloita on epätasaisemmin, mutta on hyvinkin 
pitkiä onteloisia välejä, mm. reiässä R302 (väli 149.50 - 190.60 m) ja reiässä R303 (154 m:stä 
reiän loppuun 393.30 m:iin). Onteloisiin osiin liittyy usein tiheää loivakaateista rakoilua. Nämä 
ovat myöhäisiä tensiorakoja, joita täyttää tumma saponiittiaines. Samanlaista rakoilua on Taini-
ossa (Jukka Väänänen, suullinen tiedonanto), ja sitä näkyy rantakallioissa Lehmikarin appiniitis-
sa (kuva 72). Ontelot ja tensioraot eivät liity graniittijuoniin eivätkä siirroksiin. Ontelot ovat ki-
teytymisen loppuvaiheessa syntyneitä fluidipesäkkeitä. Niiden lähellä appiniittien alkuperäiset 
mineraalit (plagioklaasi, pyrokseeni, biotiitti) ovat säilyneet, mikä osoittaa, että Pfluidi on ollut ≤ 
Plitost, loppuvaiheessa, ympäröivien kivien lujuuden kasvaessa, Pfluidi on voinut olla << Plitost. 
Tyhjät ja osittain täyttyneet ontelot osoittavat, että fluidin tiheys ja solute-pitoisuus on ollut pie-
ni. 

Onteloita on monenlaisia. Makroskooppisesti helpoimmin erottuvia ovat pienet (≤ 5 mm) valkoi-
set ontelot, jotka koostuvat pääasiassa savimineraalista (montmorilloniitti, epävarma XRD-
identifiointi), lisäksi on kalsiittia, zeoliitteja (XRD-identifioitu kabasiitti) ja baryyttia (XRD-
identifioitu). Isommissa onteloissa (Ø 2 - 4 cm) on euhderista kalsiittia (skalenoedreja), baryyttia 
ja kabasiittia (kuva 61). Monin paikoin (mm. R301/47 - 52.5 m) on tyhjiä onteloita, ”rotankolo-
ja”. Näistä osa on miaroliittisia, joissa kivestä onteloon ulottuvat kiteet ovat amfibolineulasia, 
tummaa kiillettä ja kalsiittia (kuva 62), toisissa taas ontelon sisäpintaa peittää ohut saponiittikal-
vo. Tällaiset tyhjät ontelot ovat usein pitkulaisia ”madonreikiä” (pituus jopa 4 cm, kuva 62) ja 
ilmeisesti pystyasentoisia; ne saattavat edustaa intruusiossa ylöspäin pyrkiviä mutta lopulta pai-
koilleen pysähtyneitä fluidikuplaparvia. Mikroskoopissa näkee yleisesti pienirakeisia, tumman-
vihreitä mantelimaisia rakkuloita ja rakojuonia, joiden pääasiallisin täyte on hyvin pienisuomui-
nen, optisesti lähes isotrooppinen vihreä saponiitti, lisäksi on vaihtelevasti karbonaattia, zeoliittia 
ja joskus stilpnomelaania. On myös pesäkkeitä, jotka koostuvat säteettäisistä kloriittisuomujen 
ruseteista. EMP:llä on analysoitu kaksi saponiittia (seuraavassa A = R302/58.72 m, B = 
R303/116.85 m), jotka ovat keskenään samanlaisia ja myös hyvin samanlaisia kuin Tainion 
malmivyöhykkeestä analysoitu saponiitti (ks. edellä). Koostumukset ovat, paino -%: SiO2 A 
41.57 - 43.93/B 41.23 - 41.88, Al2O3 A 6.31 - 6.73/ B 7.35 - 7.64, FeOtot A 14.15 - 14.75/ B 
12.82 - 13.30, MgO A 18.11 - 19.02/B 18.69 - 18.96, CaO A 1.21 - 2.24/B 1.62 - 1.64, K2O A 
0.08 - 0.11/B 0.04 - 0.07. Ainoa ero näissä saponiiteissa on, että A-näytteessä on fluoria (F 0.82 - 
1.26 %), mutta B-näytteessä ei yhtään (0.00 %). 

Onteloiden baryytti osoittaa, että intruusion viimeisissä fluideissa hapetusaste oli korkea. 
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Kuva 61.   Iso Paavolampi. Kideontelo appiniitissa. Skalenoedrista kalsiittia (Ca) ja levymäisiä baryytti-
kiteitä (Ca). Kairasydämen läpimitta 4.1 cm. Näyte R302/54.65 m. Valokuva Reijo Lampela. 
Fig. 61.   Iso Paavolampi. Crystal druse in appinite. Calcite scalenohedra (Ca) and platy barite crystals 
(Ba). Core diameter 4.1 cm. Sample DDH R302/54.65 m. Photo Reijo Lampela. 
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Kuva 62.   Iso Paavolampi. ”Tyhjiä” miaroliittisia onteloita appiniitissa. Onteloissa omamuotoista amfi-
bolia, tummaa kiillettä ja kalsiittia. Kairasydämen läpimitta 4.1 cm. Näytteet R303/171.00 m (ylempi) ja 
R305/246.50 m (alempi). Valokuva Reijo Lampela. 
Fig. 62.   Iso Paavolampi. “Empty” miarolitic cavities in appinite, with crystals of amphibole, dark mica 
and calcite. Diameter of core 4.1 cm. Samples DDH R303/171.00 m (upper) and DDH R305/246.50 m 
(lower). Photo Reijo Lampela. 

 

Kuvista 30 - 33, 35, 37 ja 39 näkyy, että Iso Paavolammen appiniitit ovat Tainion keskiosien ki-
viin verrattuna pitemmälle fraktioituneita: ne ovat hiukan SiO2-köyhempiä, K2O ja Σalk ovat 
hiukan korkeampia ja P2O5-ja TiO2 selvästi korkeampia. Cr, Ni ja #mg ovat paljon matalampia 
kuin Tainiossa, mutta Cr ja Ni eivät sittenkään ole kovin pitkälle depletoituneita. Iso Paavolam-
men appiniittien SiO2 vaihtelee välillä 50 - 54.7 % (yleensä 51 - 54 %), MgO välillä 4.84 - 6.85 
%, yleisimmin (78 % analyyseistä) välillä 5 - 6 %. FeOtot vaihtelee yleensä välillä 9.8 - 11.0 %, 
mutta kokonaisvaihtelu on paljon suurempi, 7.2 - 12.2 %. Laaja Fe-Mg-pitoisuusvaihtelu osoittaa 
voimakasta Mg-Fe-silikaattien fraktioitumista. 

Korkeasta kalipitoisuudesta huolimatta Iso Paavolammen appiniittien K2O/K2O+Na2O (paino- 
%) on yleensä 0.275 - 0.310; moolisuhde on tietysti paljon tätäkin pienempi. 

Kuvassa 69 on Cr vs. MgO -diagrammi Iso Paavolammen ja Vaittauksen appiniiteista. Iso Paa-
volammen magma vastaa Cr-pitoisuuksien perusteella lähes fraktioitumattomia vaipan toleiitteja. 
Jyrkkä Cr:n nousu pienellä MgO-pitoisuusalueella osoittaa pyrokseenin ja kumulusspinellin (ti-
tanomagnetiitti) fraktioitumista Iso Paavolammen intruusiossa. Toleiittisista magmoista, esim. 
suurissa kerrosintruusioissa, magnetiitti kiteytyy hyvin myöhään, esim. Akanvaaran intruusiossa 
sen in-faasikontakti on tasolla 72.5 PCS (Mutanen, 2005). Magnetiitin aikainen kiteytyminen Iso 
Paavolammen magmasta, joka ei ollut vielä sanottavasti köyhtynyt Cr:sta, johtuu korkeasta hape-
tusasteesta, ts., mafisen sulan korkeasta Fe3+/Fe2+-suhteesta. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea hap-
pipaine, mutta myös alkalien määrä (alkalic ferric iron effect). 

Cr:lla ja Ni:llä on hyvin tiukka lineaarinen positiivinen korrelaatio, Cr (ppm) = 2 x Ni (ppm). 
Cr:lla on positiivinen korrelaatio MgO:n kanssa. Korrelaatio on parabelimainen (kuva 35) eikä 
kovin tiukka; Cr-pitoisuudet laskevat n. 350 ppm:n tasolta (MgO 6.7 %) ensin jyrkästi ja sitten 
loivemmin siten, että 4.9 - 5.4 %:n MgO-pitoisuuksilla Cr-pitoisuus on 130 - 140 ppm. Ni:n ja-
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kautuminen on myös parabelimainen mutta loivempi, vastaavilla MgO-pitoisuusalueilla Ni las-
kee 140 - 150 ppm:n tasolta n. 70 ppm:ään. 

Kuvan 70 K2O vs. MgO -diagrammi osoittaa, että Iso Paavolammen appiniitissa K2O-vaihtelu 
riippuu hyvin vähän fraktioitumisasteesta; normaalilla MgO-vaihteluvälillä Mg-pitoisuuden kas-
vaessa K2O-pitoisuus laskee tuskin ollenkaan (1.6 → 1.5 %). Iso Paavolampi on selvästi K2O-
köyhempi kuin myöhemmin kuvattava Vaittauksen intruusio.  

XRF- ja ICP-analyyseilla määritettyjen K2O-pitoisuuksien erotuksesta voidaan laskea liukene-
mattomiin mineraaleihin sitoutuneen kalin määrä. Niiden mukaan K2O on sitoutunut lähes koko-
naan mafisiin silikaatteihin, pääasiassa biotiittiin ja pieneltä osaltaan sarvivälkkeeseen; liukene-
mattomiin mineraaleihin (albiitti, antipertiittinen kalimaasälpä, sekundaari muskoviitti) on 
enimmilläänkin sitoutunut vain 0.28 % K2O. 

SiO2-kylläisyyden suhteen Iso Paavolammen appiniitit ovat toleiittien tapaan ”just-saturated”: 
kivissä on joko vähän normatiivista kvartsia (≤ 3.26 %) tai normatiivista oliviinia (≤ 0.72 %). 

Iso Paavolammen normaaleissa appiniiteissa Al2O3-pitoisuuksien vaihteluväli on hyvin kapea 
(yleensä 15.5 - 17.0 %), mikä osoittaa, että plagioklaasi kiteytyi melko tarkalleen kotektisesti 
pyrokseenien kanssa. 

Appiniittien ICP- ja XRF-analyysien P2O5-pitoisuuksista laskettu apatiittipitoisuus on yleensä 
2.7 - 3.2 %, joissakin mikroappiniiteissa 5.4 - 6.4 %. P2O5-pitoisuushistogrammi on vino va-
semmalle siten, että pitoisuusmaksimista (1.2 - 1.4 %) häntä laskee 0.4 %:iin. 

Perinteisesti inkompatibleina ja kompatibleina pidettyjen alkuaineiden suhteet ovat erikoisia. 
TiO2 ja P2O5 ovat itse asiassa appiniittimagmoissa kompatibleja appiniittimagmoissa. Niillä on 
lineaari positiivinen korrelaatio (ei kuvaa). K2O:lla ja FeOtot:lla ei ole korrelaatiota, mutta K2O-
pitoisuuden alaraja laskee 1.55 → 1.30 % kun FeOtot kasvaa 7.4 → 12.0 % (kuva 63a). Mikroap-
piniitit eivät seuraa tätä sääntöä. Samalla tavalla K2O:n ja SiO2:n välillä ei ole korrelaatiota, mut-
ta K2O-pitoisuuden alaraja nousee SiO2-pitoisuuden kasvaessa (kuva 63b). P2O5-pitoisuudella ei 
ole mitään korrelaatiota Cr-pitoisuuden kanssa, mutta, kuten K2O:n ja FeO:n suhteissa, Cr-
pitoisuuksien alaraja laskee lineaarisesti, 240 → 139 ppm, kun P2O5-pitoisuus kasvaa 0.4 % → 
1.3 % (kuva 63c). Mikroappiniitit eivät tässäkään seuraa ”sääntöä”.  Tällaisia säännönmukai-
suuksia voisi selittää siten, että appiniiteissa, jotka ovat ortokumulaatteja ja adkumulaatteja, in-
terkumulussulaan jäävien inkompatible-komponenttien minimimäärät vastaavat kumulusmine-
raalien suurinta saavutettavaa (saavutettua) pakkaustiheyttä. 

Iso Paavolammen appiniittien Cl-pitoisuus on yleensä 650 - 1200 ppm. Mikroappiniiteissa Cl on 
yleensä korkeampi (1830 - 2400 ppm). Kloorilla ei ole minkäänlaista korrelaatiolla K2O:n, 
P2O5:n ja MgO:n kanssa, mutta kaikkein korkeimmat Cl-pitoisuudet (1700 - 2400 ppm) ovat 
kaikkein MgO-rikkaimmissa (> 6.4 %) kivissä. 

Zr-pitoisuus on korkea, tyypillisesti 150 - 200 ppm, joissakin mikroappiniiteissa jopa 350 ppm. 
Zr-pitoisuuden puolesta Iso Paavolampi muistuttaa Voisey´s Bayn kantamagmaa, jossa on 170 
ppm Zr. 
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Kuva 63.   Iso Paavolampi. a – K2O vs. FeOtot, b – K2O vs. SiO2, c – Cr vs. P2O5. 
Fig. 63.   Iso Paavolampi. a – K2O vs. FeOtot, b – K2O vs. SiO2, c -  Cr vs. P2O5. 
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Korkea S-pitoisuus, yleensä 0.15 - 0.35 %, merkitsee, että magma (sula) on, ainakin fraktioitu-
misen alussa, ollut sulfidisulakylläinen, ja siinä mielessä intruusiossa on Ni-Cu-malmipotentiaa-
lia. Ni-pitoisuudet vaihtelevat intruusion eri osissa 100 - 130 ppm:stä 70 - 90 ppm:ään, joten 
magma ei fraktioitumisessa ole pahasti köyhtynyt Ni:stä. Ni/S-suhde vaihtelee, mutta suuresta 
hajonnasta huolimatta Ni:llä ja S:llä on heikko positiivinen korrelaatio. Ni vs. S -diagrammista 
voi arvioida, että silikaatti-oksidifraktiossa on 55 - 100 ppm Ni. 

Cu-pitoisuudet vaihtelevat, taso intruusion eri osissa on 100 - 150 ppm – 70 - 90 ppm. Ni/Cu-
suhde on n. 1, ja vaihtelee pääasiassa välillä 0.7 - 1.4. Ni/Co on vähiten fraktioituneissa koostu-
muksissa 2.8 - 3.4, mutta laskee pitkän reiän R303 loppuosassa välille 1.4 - 2.0. 

Kuvista 38 - 39 näkee, että Iso Paavolammen kivet sijoittuvat voimistuvan Fe-rikastumiskehityk-
sen (”käärmeenkaulan”) alkuosaan, jossa #mg on selvästi pudonnut. Etenevässä fraktioitumises-
sa Iso Paavolammen kivet ovat jatkoa Tainiolle (esim. kuva 33). Tainion reunagabro ja Iso Paa-
volammen mikroappiniitit muodostavat nekin oman yhtenäisen kenttänsä (esim. kuvat 30 ja 33). 
Ne edustavat pitemmälle fraktioituneita magmakoostumuksia; ne ovat muita appiniitteja SiO2- ja 
alkaliköyhempiä, huomattavasti Mg-Cr-Ni-köyhempiä ja selvästi Fe-Ti-P-rikkaampia. FeOtot-
MgO-diagrammissa (kuva 39) ne sijoittuvat ”käärmeenkaulan” ylämutkaan ja siitä alavasemmal-
le laskevaan osaan. 

Andesiinianortosiitit esiintyvät kerrosmaisesti (esim. R301/32.65 m) tai terävärajaisina sul-
keumina. Niiden päämineraali on hapan plagioklaasi, jossa on joskus antipertiittiä. Kvartsia on 
vaihtelevia määriä. Interstitiaalinen kvartsi muodostaa joskus optisesti yhtenäisiä oikokrystejä. 
Näillä on keskinäistä myrmekiittimuodostusta. Mafisia ovat ortopyrokseeni, sarvivälke ja biotiit-
ti. Ortopyrokseenia ympäröi toisinaan vihreä sarvivälke. Usein pyrokseeni on kokonaan uraliit-
tiutunut. Sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat väritön amfiboli, karbonaatti, seri-
siitti, ”bastiitti”, kloriitti, muskoviitti, karbonaatti, titaniitti, apatiitti (hyvin vähän), allaniitti, zir-
koni, baryytti(?), magnetiitti, ilmeniitti, ilmenomagnetiitti, hemoilmeniitti, rutiili, pyriitti ja kupa-
rikiisu. Ortopyrokseenin talkkiutumisessa ja bastiittiutumisessa on syntynyt sekundaaria magne-
tiittia. Magnetiitin lähellä ilmeniitissä ei ole näkyvää hematiittisuotaumaa. 

Reiässä R303/173.60 m oleva karkearakeinen juonimainen ”leukogabro” poikkeaa sulkeumina ja 
kerrosmaisesti esiintyvistä, verraten pienirakeisista andesiinianortosiiteista. Sen päämineraali on 
runsaasti antipertiittiä sisältävä plagioklaasi, lisäksi on isoja rakeita kalimaasälpää (ortoklaasia?), 
kvartsia, biotiittia, sarvivälkettä ja klinopyrokseenia. Kalimaasälvän ympärillä on myrmekiittiä. 
Sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat kloriitti (ohuita juonia), karbonaatti, apatiit-
ti (mm. isoja euhedrisia kiteitä), zirkoni (sekä euhedrista että anhedrista), magnetiitti, ilmeniitti, 
hemoilmeniitti, rutiili, pyriitti ja kuparikiisu. 

Karkeasta andesiinianortosiitista (näyte R303/280.58 m) on analysoitu EMP:llä kaksi zeoliittia. 
Toinen on Sr-pitoinen Ca-zeoliitti, todennäköisesti stilbiitti (SiO2 55.6 - 56.28 %, Al2O3 21.39 - 
21.62 %, CaO 8.31 - 8.65 %, Na2O 0.00 - 0.03 %, K2O 0.22 - 0.91 %, BaO 0.67 - 0.78 %, SrO 
2.69 - 3.02 %), toinen Sr-pitoinen K-Ca-zeoliitti (”wellsiitti”, samantapainen kuin näytteen 
R301/167.85 m mikroappiniitissa): SiO2 50.04 - 51.06 %, Al2O3 19.36 - 19.70 %, CaO 7.48 - 
7.82 %, Na2O 0.06 - 0.01 %, K2O 5.41 - 5.89 %, BaO 0.56 - 0.64 %, SrO 2.51 - 2.80 %). 

Andesiinianortosiiteista ei ole tehty XRF-kokokivianalyysejä. 

Mikroappiniittisulkeumat (autoliitteja sensu lato) ovat hyvin yleisiä. Sulkeumien koko on 
yleensä 2 - 7 cm, mutta hieissä löytyy pieniä (0.5 - 1.5 cm), paljain silmin vaikeasti havaittavia 
sulkeumia. Mikroappiniiteiksi nimettyjä kiviä on kolmea tyyppiä: 1) nopeasti jäähtyneitä ei-
kumulaattisia (= magmakoostumusta vastaavia) mikroappiniitteja (seuraavassa: mikroappiniitit), 
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samanlaisia kuin Tainion reunagabro, 2) plagioklaasifyyrisiä mikroappiniitteja ja 3) pienirakeisia 
ortopyrokseenikumulaatteja (seuraavassa: pyrokseniittinen mikroappiniitti). Yksi mikroappiniit-
tisulkeuma (R303/92.26 m) muistuttaa mikroskoopissa metahornfelsiä. Usein mikroappiniiteissa 
on runsaasti paljain silmin näkyvää sulfidia ja magnetiittia. Sulkeumien ulkokontaktissa on usein 
biotiittirikastumaa. 

Mikroappiniitit ovat pienirakeisia, massamaisia ja granulaareja kiviä. Augiitti on tyypillinen py-
rokseeni, ortopyrokseenia on paljon vähemmän. Biotiittia ja kvartsia on melko vähän. Tyypillistä 
on korkea Fe-Ti-oksidipitoisuus. Päämineraalit ovat plagioklaasi, augiitti ja biotiitti; augiitti on 
osittain tai kokonaan uraliittiutunut. Aksessorisia ja malmimineraaleja ovat apatiitti, magnetiitti, 
ilmenomagnetiitti (!), hemoilmeniitti, rutiili, pyriitti, kuparikiisu ja markasiitti. Ilmenomagnetii-
tin esiintyminen osoittaa, että Fe-Ti-oksidin kiteytyminen alkoi korkeassa lämpötilassa, todennä-
köisesti magmassa. 

Reiässä R305 on pitkä lävistys mikroappiniittia välillä 130.60 - 131.70 m. Kontaktit ympäröi-
vään appiniittiin ovat terävät mutta eivät leikkaavat, joten ilmeisesti tämä on suuri autoliitti. Kivi 
on plagioklaasifyyrinen; plagioklaasi esiintyy 3 - 6 mm:n euhedrisina hajarakeina ja glomerofyy-
risinä hajaraekasaumina. Hajarakeissa on kvartsia sulkeumina. Perusmassa on hypidiomorfista, 
sen päämineraalit ovat plagioklaasi, sarvivälke ja biotiitti. Kivessä on ollut klinopyrokseenia, 
joka on muuttunut tremoliitiksi; on myös sekundaaria karbonaattia ja aksessorista apatiittia. Ok-
sideja (magnetiitti, ilmeniitti, hematiitti) ja sulfideja (pyriitti, kuparikiisu) on tavallista enemmän, 
mikä näkyy kiven korkeina Fe-Ti-S-pitoisuuksina (FeOtot 13.3 %, TiO2 2.71 %, SICP 0.46 %). 
Plagioklaasifyyristä mikroappiniittia on pienenä sulkeumana myös reiässä R303/121.83. 

Ei-kumulaattiset mikroappiniitit ovat koostumukseltaan hyvin samanlaisia kuin Tainion reuna-
gabro (R422). Niissä on matala SiO2 (44.9 - 45.3 %, Tainio 43.3 - 47.1 %) ja K2O (0.79 - 0.98 
%, Tainio 0.95 - 1.1 %), ja korkeat FeOtot (13.3 - 14.1 %, Tainio 13.7 - 14.4 %), TiO2 (2.24 - 
2.66, Tainio 2.94 - 3.2 %), P2O5 (2.24 - 2.66 %, Tainio 1.81 - 2.08 %), Cl (1870 - 2410 ppm, 
Tainio 2100 - 2300 ppm) ja SICP (4640 - 5390 ppm, Tainio 2210 - 5620 ppm). Molemmissa on 
matalat, fraktioitumisessa depletoituneet Cr-pitoisuudet (117 - 184 ppm, Tainio 64 - 109 ppm) ja 
Ni-pitoisuudet (77 - 87 ppm, Tainio 22 - 53 ppm), ja korkeat V-pitoisuudet (290 - 305 ppm, Tai-
nio 320 - 354 ppm). Iso Paavolammen kivissä on selvästi matalampi Ba (635 - 638 ppm, Tainio 
1154 - 1700 ppm), mutta Sr on molemmissa samaa luokkaa (771 - 983 ppm, Tainio 887 - 915 
ppm). Iso Paavolammen mikroappiniitit ovat MgO-rikkaampia (6.43 - 6.83 %) kuin Tainion reu-
nagabro (4.95 - 5.51 %), samoin Ni/Co on hiukan korkeampi, 1.0 - 1.6 (Tainiossa 0.89 - 1.28). 
Kaiken kaikkiaan fraktioitumiselle herkkien alkuaineiden (Mg, Ti, V, Cr, Ni, Ba) pitoisuuserot ja 
suhteet (Ni/Co) osoittavat, että Tainion reunagabrot edustavat jonkin verran pitemmälle edennyt-
tä fraktioitumista. 

Terveinä säilyneet pyrokseniittiset mikroappiniitit ovat modaalisesti biotiittinoriitteja ja biotiit-
timelanoriitteja. Augiitti puuttuu tai sitä on hyvin vähän. Kvartsia on usein runsaasti. Ortopyrok-
seenissa on schiller-oksidisulkeumia. Se muodostaa euhedrisia tai skeletaalisia kiteitä. Pyroksee-
nia sulkevat oikokrystiset plagioklaasi, biotiitti ja kvartsi. Plagioklaasissa on paikoin hyvinkin 
tiheinä kasaumina neulasmaista apatiittia. Tumman ruskehtavanvihreää sarvivälkettä on vähän. 
Itsenäistä apatiittia on joskus hyvinkin runsaasti. Malmimineraaleja ovat magnetiitti, ilmeniitti 
(yleensä vähän) ja pyriitti. On myös itsenäistä pyrrotiittia, jossa on pentlandiittisuotaumia; joskus 
pyrrotiittia on paljon enemmän kuin pyriittiä. Satunnaisesti on vihreää spinelliä. Ortopyrokseenin 
muuttumistuloksena on talkkia ja tremoliittia. Joskus on karbonaattikasaumia. Täysin hydrautu-
neissa sulkeumissa päämineraaleja ovat sekundaari vihreä sarvivälke, tremoliitti-aktinoliitti, bio-
tiitti ± talkki; lisäksi on kvartsia, karbonaattia, apatiittia (joskus runsaasti), hemoilmeniittiä, 
magnetiittia, pyriittiä (joissa sulkeumina pyrrotiittia), mackinawiittia ja kuparikiisua. 
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Eräässä verraten vähän muuttuneessa pyrokseniittisessa mikroappiniitissa (R302/167.85 m) on 
deuterisissa muutoksissa oikokrystisen plagioklaasin tilalle syntynyt karkeaa poikiliittista K-Ca-
zeoliittia, jossa ei ole yhtään Na. Se on mahdollisesti Ba-zeoliittimineraalin, wellsiitin, kanssa 
isomorfinen K-Ca-zeoliitti.  Kolmesta kohdasta tehtyjen EMP-analyysien mukaan ”wellsiitti” on 
hyvin homogeeninen: SiO2 51.63 - 53.22 %, Al2O3 18.85 - 19.49 %, CaO 7.57 - 8.33 %, K2O 
3.94 - 6.27 %, BaO 0.42 - 0.65 %, SrO 1.05 - 1.65 %. 

Kaikki kairarei´issä tavatut pyrokseniittiset mikroappiniittisulkeumat ovat pieniä, eikä niistä ole 
kokokivianalyysejä. On selviä osoituksia siitä, että ne eivät ole olleet tasapainossa ympäröivän 
appiniittimagman kanssa (itsenäinen pyrrotiitti, spinellin esiintyminen). Mineraaliparageneesit 
(kumulusortopyrokseeni, oikokrystinen plagioklaasi, ilmeniitin vähäisyys) osoittavat, että ne 
edustavat appiniittimagman fraktioitumisen varhaisvaihetta tai (mieluummin) primitiivisen sulan 
nopeaa kiteytymistä saalisen kontaminaation vaikutuksesta. 

Reiän R303 lopussa oleva mikroappiniitti poikkeaa selvästi reiän R305 plagioklaasifyyrisestä 
mikroappiniitista koostumukseltaan ja muista mikroappiniiteista sekä petrografian että koostu-
muksen puolesta. Mahdollisesti kyseessä on juonikivi. Kivessä on 2-7 mm pitkiä euhedrisia pla-
gioklaasihajarakeita, välimassa koostuu plagioklaasista, sarvivälkkeestä ja biotiitista. Sekundaa-
reja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat epidootti, karbonaatti, apatiitti (pieniä kiteitä), zirko-
ni, titaniitti, magnetiitti, hemoilmeniitti, rutiili (←ilmeniitti), pyriitti ja kuparikiisu. Vaikka kivi 
on selvästi appiniittinen (korkeat P2O5, LREE, Zr, Cl, ym.), se ei vastaa koostumukseltaan in-
truusion muita appiniitteja mutta ei myöskään mikroappiniitteja. Siinä on suhteellisen korkeat 
SiO2 (55.6 %), K2O (2.75 %) ja Ba (1446 ppm, noin kaksinkertainen muihin appiniitteihin ver-
rattuna), ja matalat MgO (3.44 %), Cr (52 ppm) ja Ni (26 ppm).  

Metahornfelsi-”mikroappiniitti” on hyvin pienirakeinen, granoblastinen kivi, jonka päämineraalit 
ovat plagioklaasi, biotiitti ja sarvivälke; lisäksi on ortopyrokseenista syntynyttä ”bastiittia”, kar-
bonaattia ja kloriittia; malmimineraleja ovat magnetiitti, rutiili, ilmeniitti (hyvin vähän) ja kupa-
rikiisu. Pyriittiä ei ole. 

Graniitit leikkaavat juonina appiniitteja, ja niitä on monenlaisia: pegmatiittisia, karkearakeisia ja 
keskirakeisia. Pegmatiitit ja karkeat graniitit ovat punaisia tai vaaleanpunaisia, keskirakeiset gra-
niitit punaharmaita. Juonissa on usein appiniittimurskaleita. Graniittipegmatiitit esiintyvät omina 
juoninaan tai osueina graniittijuonissa. Joskus pegmatiiteissa on harmaa kvartsiydin. 

Graniiteissa on usein pieniä onteloita (primaareja miaroliittisia onteloita, tai karbonaatin liu-
kenemisonteloita?). Päämineraalit ovat mikrokliini, kvartsi, plagioklaasi; tummana on biotiitti, 
muskoviittia on vähemmän. Mikrokliinissa on vaihtelevasti pertiittisuotaumia. Muuttumistulok-
sina on plagioklaasista syntynyt ”serisiittiä”, biotiitista kloriittia. Muita sekundaareja, aksessori-
sia ja malmimineraaleja ovat karbonaatti, epidootti (harvinainen), allaniitti?, zirkoni (pieniä, jos-
kus isompia euhedrisia kiteitä), apatiitti (anhedrinen), monatsiitti(?), magnetiitti, ”martiitti” (← 
magnetiitti), hematiitti, ilmeniitti, Mn-ilmeniitti (?), rutiili (← ilmeniitti), pyriitti, kuparikiisu ja 
götiitti. Magnetiittia on eniten biotiittikasaumissa ja biotiittirikkaissa osissa. Joskus on suuriakin 
(≤ 5 mm) magnetiittioktaedreja. 

Trondhjemiitit ovat harmaita ja keskirakeisia. Niitä esiintyy tyypillisesti graniittijuonien reuna-
osissa. Joissakin on kontaktien suuntaista pilsteisyyttä tai juovaisuutta. Päämineraalit ovat pla-
gioklaasi ja kvartsi, lisäksi on vähän biotiittia ja muskoviittia. Kalimaasälpä puuttuu kokonaan. 
Sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat serisiitti, allaniitti, apatiitti (vähän), euhe-
drinen magnetiitti, ilmeniitti, rutiili ja pyriitti. 
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Graniiteista on viisi analyysia, joista neljä on yhdestä juonesta. Mineralogian ja analyysien pe-
rusteella graniitit edustavat kuivia (tai verraten pienen PH2O:n), likimain eutektisia minimisulia. 
Niissä SiO2 on 71.2 - 74.5 %, K2O karkeissa ja keskirakeisissa graniiteissa 5.31 - 6.11 %, puner-
tavanharmaissa 4.81 - 4.96 %, Na2O vastaavasti 3.17 - 3.24 % ja 3.53 - 3.58 %. Juonen poikki 
tehdyssä analyysisarjassa (R303/47.20 - 58.75 m) alaspäin laskevat Si, ja K ja kasvavat Na, Ca, 
Al, P, Ti, Fe, Ba, Sr, Ce ja Zr. Tästä saa vaikutelman, että magma ei tullessaan ollut täysin eutek-
tinen, ja siinä tapahtui plagioklaasin, mafisten silikaattien, magnetiitin, apatiitin ja zirkonin gra-
vitatiivista rikastumista loiva-asentoisen juonen alaosaan. 

4.3 Aalisjärvi 

Jukka Väänänen kairautti v. 2001 kallioperäkartoitusta varten Aalisjärven itäpuolella olevan 
magneettisen matalalentoanomalian pohjoisreunaan POKA-reiän R861 (syvyys 15.00 m). Pala-
näytteessä (9.30 - 9.55 m) oli magnetiitti- ja sulfidirikkaassa (S 2.0 %) kohdassa kohonneita ar-
vometallipitoisuuksia: Ni 1142 ppm, Cu 2623 ppm, Zn 689 ppm, Pb 325 ppm, Au 45 ppb. Kiven 
todettiin myöhemmin kuuluvan appiniittisarjaan, ja se oli aiheena alueen malminetsintätutki-
muksille. Aalisjärvi kuuluu Pasmajärven (kl. 2642) kallioperäkarttalehden alueelle (Väänänen, 
2001), josta on julkaistu myös selityskirja (Väänänen, 2004).  

Aalisjärven appiniitti-intruusio sijaitsee Kolarin kunnan kaakkoisosassa karttalehdellä 2642 07. 
Alueelle kuljetaan Pasmajärven kylältä kaakkoon menevää tietä Aalisjärven itäpuolelle Ruonan-
suun talon kohdalle, josta lähtee lounaaseen Aalisjärven rantaan 1.5 km:n maastoautolla (hyvällä 
kelillä) ajettava ajoura. Ajouralta on intruusion pohjoisosaan kävelymatkaa n. 300 m. Intruusion 
pohjoisosa on soiden alla, eteläosa pääasiassa kovilla mailla.  

Tein alueella geologisia maastotutkimuksia kesällä 2004. Graniittipaljastumia on Aalisjärven 
ranta-alueella ja intruusion pohjois- ja itäpuolella. Appiniittia ei ole missään paljastuneena. 
Ajouran varresta tunnetun appiniitin pohjoispuolelta on löytynyt kaksi suurta appiniittilohkaretta, 
joten ilmeisesti intruusion luoteispuolella esiintyy magnetiittiköyhiä appiniitteja. Kaikki paljas-
tumat ovat karkeita biotiittigraniitteja ja porfyyrisiä graniitteja, joissa on pegmatiittisia juonia ja 
osueita. Appiniitin keskiosassa on magneettisen anomalian kohdalla laaja paljastuma porfyyristä 
graniittia. Tämä on intruusion alkuperäinen kattopuolen sivukivi. Reikä R0403 lävisti aluksi tätä 
graniittia ja meni sitten appiniittiin. Intruusion eteläosassa reikä R0404 loppui samanlaiseen por-
fyyriseen graniittiin, joka on ilmeisesti myös intruusion itäpuolen (jalkapuolen) alkuperäinen ki-
vilaji. Lähellä rantaa Aalisniemen kaakkoispuolella on graniitissa sulkeumana harmaata gneissiä. 

Peitteisillä alueilla maapeitteiden paksuus on maakairaussyvyyksien mukaan kovilla mailla 2.6 - 
3 m, suopaikoilla 4.00 - 9.2 m. 

Maaliskuussa 2004 tehtiin systemaattiset geofysikaaliset linjamittaukset (magneettinen, sähköi-
nen VLF-R) 2.3 km2:n alueella; lisäksi magneettisen anomalian yli mitattiin kaksi painovoima-
profiilia, yht. 2.5 km. 

Keväällä 2005 magneettiselle anomalia-alueelle kairattiin viisi syväkairareikää (urakoitsija Suo-
men Malmi Oy), yht. 699.65 m. POKA- ja syväkairausten sijainti ja muut tiedot on taulukossa 9. 
Taulukossa 10 on reikäanalyysien tilausnumerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien luku-
määrät. Reiän R861 metallirikastumasta on tehty kaksi eri analyysia. Samasta reiästä on tehty 
vielä kolmas analyysitilaus, jossa on lisäanalyysejä. 

Kairaukset tehtiin maanomistajien luvalla. 

Kuvassa 64 on alueen geologinen kartta, kuvassa 65 magneettinen kartta, johon on merkitty pai-
novoimaprofiilit. 



    
  
 
 

      
  

193

 

Taulukko 9.   Aalisjärvi, syväkairausten reikätiedot 

Table 9.  Aalisjärvi, drill hole locations, directions, angles and depths 
 
Reikä, no.           X                    Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
 
R861              7435.856       2524.990               0                 90            15.00                   4.00 
R0401            7435.811       2524.850           135              44.2          200.00                   6.65 
R0402            7435.739       2524.921           135              44.5          149.95                 13.10 
R0403            7435.538       2524.487           135              44.3          161.15                   3.80 
R0404            7434.650       2524.498             90              45.1          128.75                   4.40 
R0405            7434.650       2524.548             90              44.4            59.80                   4.40 
 
 
 

Taulukko 10.   Aalisjärvi, syväkairausanalyysien lukumäärät 

Table 10.  Aalisjärvi, number of chemical analyses of drill cores 
                                                                                  Analyysit eri menetelmillä 
Reikä, no. Analyysitilausno.  175X/Xa  308M  511P 511U  521U     521U         704P  714M 
                                                                                                 (Au,Pd)(Au,Pd,Te) 
R861/9.30-9.55 m 54876                                          1                  1                                    
R861        ”            79421                    1                    1                                                             1 
R861                      85679                    3                  14                               14 
R0401                    83937                  16      12      134                                              132  
R0402                    83938                    8        5        93                                                92  
R0403                    83942                  10        6        79                                                78 
R0404                    83941                  10      10        59                                                58 
R0404                    91507                                                                                                         2 
R0405                    83939                    6        3        39                                                38 
R0405                    91507                                                                                                         4 
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Kuva 64.   Aalisjärven intruusio, geologinen kartta. 
Fig. 64.   Aalisjärvi intrusion, geological map. 
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Kuva 65.   Aalisjärvi. Maastomagneettinen kartta, totaali-intensiteetti, painovoimaprofiilit ja syväkaira-
reiät. 
Fig. 65.   Aalisjärvi. Ground-magnetic total-field map, gravity profiles and diamond drill holes. 

 

Appiniitti, tai ainakin sen voimakkaasti magneettinen osa, on 2.2 km pitkä ja 200 - 400 m leveä, 
itäänpäin kovera kaarimainen intruusio. Kaaren leveämpien koillis- ja eteläosien välissä mag-
neettinen anomalia kuroutuu hyvin ohueksi. Eteläosassa kairatulla profiililla Fe-Ti-oksidirikkaan 
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appiniittiyksikön (kerros tai sisäinen intruusio) kaade on 45° länteen. Profiililla R0404 - R0405 
appiniitti-intruusion paksuus on 90 m (kuva 66). Pohjoisosassa reiässä R0403 appiniitin paksuus 
on n. 130 m, kaateen oletan läntiseksi. Kokonaisuutena Aalisjärvi saattaa olla juonimainen in-
truusio, jonka kaade on länteen – luoteeseen. 

Kairansydänten suskeptiivisuuden ja kivien tiheyden perusteella (oletettu magnetiitin tiheys 5.1 
g/cm3) olen laskenut vaihtelurajat eri appiniittityyppien magnetiittipitoisuuksille. ”Normaalissa”, 
verraten magnetiittiköyhässä appiniitissa magnetiittipitoisuus (paino- %) vaihtelee tavallisesti 
välillä 3 - 9.7 % (kokonaisvaihtelu 1.7 - 14.5 %). Alentuneita magnetiittipitoisuuksia on graniitti-
juonien lähellä muuttuneissa appiniiteissa. Rei´issä R0404 ja R0405 lävistetyn Fe-Ti-oksidirik-
kaan appiniitin laskettu magnetiittipitoisuus on 23 - 27 %, mutta kokonaisoksidipitoisuus (mag-
netiitti + ilmeniitti + hematiitti) on huomattavasti suurempi. Joka tapauksessa voidaan arvioida, 
että ”normaalien”, magnetiittiköyhempien appiniittien alkuperäinen Fe-Ti-oksidipitoisuus vastaa 
niiden alkuperäisen korkean lämpötilan Fe-Ti-spinellifaasin (titanomagnetiitin) kotektista suh-
detta magmassa, josta kiteytyivät samanaikaisesti plagioklaasi, pyrokseeni, apatiitti ja ti-
tanomagnetiitti. Metallirikkaissa magmoissa kotektinen suhde voi olla korkeampi (20 - 30 %). 
Aalisjärven Fe-Ti-oksidirikas ja samalla apatiittirikas appiniitti saattaa edustaa tällaista poikke-
uksellista metallirikasta, kloorilla, fluorilla ja fosforilla fluksattua magmaa. 

Intruusiota ympäröivät graniitit, jotka nekin sisältävät magnetiittia, kairansydämistä mitattujen 
suskeptiivisuusarvojen mukaan laskettuna ≤ 1.7 paino- % (oletettu Dmt 5.1g/cm3, Dgr 2.60 
g/cm3). Voimakasta anomaliaa ympäröivä magneettinen huntu aiheutuu graniiteista. Graniitit 
leikkaavat juonina appiniitteja. 

Leveän koillisosan poikki mitatulla painovoimaprofiililla tulee magneettisen anomalian kohdalle 
terävä positiivinen Bouguer-jäännösanomalia (max. + 1.1 mGal, kuva 65), kapeamman eteläosan 
yli mitatulla profiililla jäännösanomalia on n.+ 0.5 mGal. Intruusion luoteispuolella on koillis-
lounaissuuntainen siirros/ruhjevyöhyke, joka näkyy viimamaisena magneettisena miniminä. Siir-
rosvyöhykkeen kohdalla on suopainanne, jonka kohdalle tulee painovoimaprofiililla minimi ja 
VLF-R-luotauksissa sähköinen matalan vastuksen anomalia. 

Kairansydämistä mitatut tiheydet vaihtelevat ”normaaleilla” appiniiteilla yleensä välillä 2.90 - 
3.05 g/cm3, voimakkaasti muuttuneissa appiniiteissa tiheys laskee 2.85 g/cm3:iin, poikkeukselli-
sesti (Fe-Ti-oksideista rikastuneissa kohdissa) tiheys nousee 3.08 g/cm3:iin. Rei´issä R0404 ja 
R0405 lävistetyn Fe-Ti-oksidirikkaan appiniitin tiheys on 3.15 - 3.25 g/cm3. 

Kairauksissa pääkivilajit ovat magnetiittipitoinen appiniittigabro (seuraavassa: appiniitti), Fe-Ti-
oksidirikas appiniitti, andesiinianortosiitti, mikroappiniitti ja lamprofyyri. Kaikkia näitä leikkaa-
vat juonina graniitit, graniittipegmatiitit ja trondhjemiitit. Graniittijuonien vaikutuksesta ja my-
loniittiutuneissa kivissä on syntynyt tektonisoituneita, muuttuneita ja metasomaattista lisäystä 
saaneita appiniitteja. Erikseen kuvataan reiän R861 metallirikastumaa. Seuraavassa on lyhyt se-
lostus kivilajien petrografiasta ja koostumuksista. 

Makroskooppisesti appiniitit ovat heterogeenisia. Niiden raekoko vaihtelee, karkearakeisen ap-
piniitin seassa on terävinä tai epämääräisinä osueina pienempirakeisia kiviä, joista osa on ilmei-
sesti autoliitteja. Paikoin on hyvin karkeita appiniittimuunnoksia. Joissakin plagioklaasifyyrisissä 
appiniiteissa perusmassa muistuttaa mikroappiniitteja. Esiintyy myös fluidal-rakennetta. Mik-
roappiniittisulkeumat ovat yleisiä. Mafisten silikaattien osuus ja sarvivälkkeen ja biotiitin mää-
räsuhteet vaihtelevat. Magnetiittipitoisuus vaihtelee (ks. edellä), joskus se puuttuu lähes koko-
naan. Magnetiittipitoisuuden lasku johtuu pääasiassa muuttumisiin liittyvistä magnetiitin silikaat-
tiutumisreaktioista. 
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Tyypillisiä ovat appiniittiin sulautuvat, graniittiaineksista rikastuneet punertavat nauhat ja punai-
set maasälpärakeet ja raekasaumat. Nämä edustavat magmojen sekoittumista (mingling). Paikoin 
on juovaisuutta ja suuntausta. Koska suuntausta ei kuitenkaan ole leikkaavissa graniitti- ja peg-
matiittijuonissa, on se syntynyt magman kiteytymisen ja konsolidoitumisen loppuvaiheissa. 
Muihin appiniitti-intruusioihin verrattuna Aalisjärvellä on appiniittimagmojen ja graniittimagmo-
jen sekoittumista tapahtunut poikkeuksellisen paljon. 

Appiniitteja terävin kontaktein leikkaavat graniitti- ja pegmatiittijuonet ovat erittäin yleisiä. Nii-
den sivukivissä ja juonenkärkien ulkopuolella appiniiteissa on metasomaattisia muutoksia, kuten 
skapoliittiutumista. On myös trondhjemiittisia juonia. 

Nuoremmat elastiset (kataklastiset) deformaatiot ilmenevät kataklastisina breksioina, myloniit-
tiutumisena ja tiivisrakenteisina myloniittisaumoina (esim. R0401/108.15 - 111.60 m), joissa on 
kloriitin silaamia haarniskapintoja. Nuoriin elastisen deformaation vyöhykkeisiin liittyy punavih-
reitä ”unakiitteja”, jotka ovat albiittiutuneita ja kloriittiutuneita appiniitteja. 

Appiniittien päämineraalit ovat plagioklaasi, vihreä tai ruskehtavanvihreä sarvivälke ja ruskea 
biotiitti. Verraten harvoin on säilynyttä augiittia ja ortopyrokseenia. Poikkeuksellisen hyvin säi-
lyneessä appiniitissa (esim. hieet R0401/119.25 m ja R0403/65.63 m) on suuria, protoklastisesti 
taipuneita plagioklaasirakeita, ortopyrokseenia ja augiittia. Kivessä on myös oliviinia, joka on 
kuitenkin pitkälle muuttunut ruskeaksi serpentiiniksi (”iddingsiitti”). Huomionarvoista on, että 
samassa kivessä on interstitiaalista kvartsia. Tilanne on tietenkin epätasapainoinen, mutta ei ol-
lenkaan tavaton kerrosintruusioissa (Koitelainen, Keivitsa, Merensky Reef; ks. Mutanen, 1997). 

Plagioklaasin suuret (pituus ≤ 1.5 cm), hajaraemaiset ”primokrystit” ovat yleisiä, ja ne erottuvat 
kivessä paljain silmin. Useimmiten ne ovat kuitenkin granuloituneet pienempien rakeiden mosa-
iikiksi. Plagioklaasissa ei ole antipertiittiä. Augiitin ympärillä on reaktiossa syntynyttä sarviväl-
kettä. Sarvivälke muodostaa paikoin oikokrystejä. Suurikokoista, paksuprismaista tai anhedrista 
fluoriapatiittia on runsaasti. Kvartsia, joskus ameebamaisina rakeina, on aina pieniä määriä. Se-
kundaarimineraaleja ovat serisiitti (plagioklaasista), talkki (ortopyrokseenista), tremoliitti-
aktinoliitti, kummingtoniitti, karbonaatti, rutiili ja titaniitti (← ilmeniitti, yleensä vain karbonaat-
tijuonien lähellä), kloriitti ja zeoliitti. On myös ohuita zeoliittijuonia. Zirkoni, usein suurina (pi-
tuus ≤ 0.6 mm) prismaattisina kiteinä, on tyypillinen ja yleinen aksessorinen. Joskus on kiteistä 
allaniittia. Titaniitti on joskus aksessorinen primaarifaasi. Malmimineraaleja ovat ilmenomagne-
tiitti (jossa leveitäkin ilmeniittilamelleja), magnetiitti, hemoilmeniitti, pyriitti (jossa sulkeumina 
pyrrotiitti ± kuparikiisu ± pentlandiitti), kuparikiisu, sinkkivälke, pentlandiitti (suotaumina pyr-
rotiitissa), mackinawiitti ja milleriitti. Pyriittiä on joskus karkeina rakeina ja kasaumina, varsin-
kin pegmatiittijuonien lähellä. Hypergeenisiä muuttumistuloksia ovat markasiitti, violariitti, ko-
velliini ja ilmeisesti myös huokoinen pienirakeinen pyriitti II. 

Pelkistyneempien mikroappiniittien kontaktien lähellä on appiniitissa pyrrotiittia (+ pentlandiit-
tisuotaumia), itsenäistä ilmeniittiä ja hyvin vähän hemoilmeniittiä. Magman hapettuminen on 
täälläkin ilmeisesti tapahtunut kiteytymisen loppuvaiheessa; joskus hemoilmeniitin lähellä esiin-
tyy keskenjäänyttä reaktiota pyrrotiitti→ pyriitti. 

Hyvin usein näkyy selvästi (esim. hieet R0401/131.90 m ja R0403/141.61 m), että karkea, inter-
stitiaalinen karbonaatti on primaari, interkumulussulasta kiteytynyt faasi. 

Graniittisekoitteisissa (mingled) appiniiteissa on interstitiaalista kalimaasälpää, joskus niin pal-
jon että kiven mineraali- ja kemiallinen koostumus lähestyy syeniittiä. Niissä plagioklaasi on 
paikoin pahasti serisiittiytynyt, lisäksi on sekundaaria karbonaattia, joskus epidoottia. Joskus 
plagioklaasissa on pieniä ilmeniittisulkeumia. Kvartsin määrä kasvaa lähellä graniittisia sivuki-
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viä. Magnetiittia on vähän, ja se on anhedrista. Ilmeniitistä on syntynyt titaniittia. Hematiitti-
ilmeniittisuotaumarakeissa hematiitti/ilmeniittisuhde on korkea. Deuterisissa muutoksissa on 
syntynyt kloriittikasaumia, joissa on ”vapaata” hematiittia. Pyriitillä on magnetiittivaippa, lisäksi 
on kuparikiisua. Kun sekoituksessa on paljon graniittikomponenttia (hie R0402/25.65 m), on 
syntynyt erikoista ”graniittiappiniittia”, jossa on isoina rakeina pertiittirikasta kalimaasälpää, an-
tipertiittistä plagioklaasia ja kvartsia, lisäksi augiittia ja tummaa biotiittia. Augiitilla on joskus 
reaktioreunuksena ruskeanvihreää sarvivälkettä. Sekundaareja ovat serisiitti, karbonaatti, titaniit-
ti ja zeoliitti (?), aksessorisina ja malmimineraaleina fluoriapatiitti, zirkoni, allaniitti, ilmeno-
magnetiitti, ilmeniitti, pyrrotiitti, pyriitti, kuparikiisu ja hypergeeninen markasiitti. Kalimaasäl-
vässä on sulkeumina pienirakeista augiitti-biotiitti-kvartsikiveä, joka saattaa hyvinkin edustaa 
appiniittikomponenttia epätäydellisessä magmasekoituksessa. Merkittävää on myös, että mag-
masekoituksessa hapetusaste oli matala, mitä osoittaa hematiitin puuttuminen ja stabiilin pyrro-
tiitin esiintyminen.  

Kumulusfaaseja ovat plagioklaasi, ortopyrokseeni (+augiitti?), titanomagnetiitti, apatiitti, zirko-
ni, allaniitti ja Fe-Ni-Cu-monosulfidisula. Alkuperäisiä interkumulusfaaseja ovat kvartsi, kali-
maasälpä ja ilmeniitti. Postkumulusreaktioissa ortopyrokseenista ja kalimaasälvästä syntyi bio-
tiittia, augiitista ja Na-K-maasälvästä korkean lämpötilan ruskehtavanvihreää sarvivälkettä. 
Postkumulusvaiheessa titanomagnetiitista syntyi granulesuotautumalla ilmeniittiä. Alemman 
lämpötilan hapettavissa oloissa ilmeniitistä suotautui hematiittia. 

Koostumukseltaan appiniitit ovat paljon heterogeenisempia kuin isommissa intruusioissa. Ho-
mogeenisissa appiniiteissa, joissa ei ole makroskooppisesti näkyvää kontaminaatiota, SiO2 vaih-
telee yleensä välillä 49 - 52 %, mutta on myös osia, joissa SiO2 on 45.8 - 48.7 %. Heterogeeni-
sissa, graniittista ainesta sisältävissä (magma mingling) appiniiteissa SiO2 nousee 54 - 58 %:iin. 
TiO2 on yleensä 2.0 - 2.6 %, mutta pitoisuus vaihtelee fraktioitumisasteesta, Fe-Ti-oksidipitoi-
suudesta ja saalisen kontaminantin määrästä riippuen välillä 1.65 - 2.84 %. Al2O3 vaihteluväli on 
kotektisissa kumulaateissa kapea, 13.1 - 14.8 %, mutta karkeissa plagioklaasirikkaissa appinii-
teissa Al2O3-pitoisuus nousee 15.6 - 17.7 %:iin; toisaalta plagioklaasiköyhissä ja(tai) Fe-Ti-
oksidirikkaissa kivissä pitoisuus laskee 12.4 - 12.8 %:iin. FeOtot-pitoisuuden kokonaisvaihtelu on 
laaja, 9.1 - 16.0 %. Matalat pitoisuudet (9.1 - 10.6 %) ovat kivissä, jotka ovat rikastuneet kumu-
lusplagioklaasista tai graniittisesta kontaminanttisulasta, korkeat pitoisuudet mafisista silikaateis-
ta ja Fe-Ti-oksideista rikastuneista kivistä. Yleensä FeOtot:n vaihteluväli on kuitenkin kapea, 11.3 
- 13.7 %. Se osoittaa kotektisesti kiteytyneiden plagioklaasin ja pyrokseenien koko lailla vakiota 
määräsuhdetta, mutta ei ilmaise paljoakaan siitä, miten pitkälle loiva-asentoisella kotektisella 
pinnalla kulloinkin on edetty. MgO-pitoisuuksien suuri vaihtelu (3.2 - 8.68 %) heijastaa, paitsi 
kumulusplagioklaasin ja saalisen kontaminantin osuutta, myös Fe-Al-pitoisuuksia paremmin to-
dellista fraktioitumisastetta. Mg korreloi hyvin Cr-Ni:n kanssa. 

Na2O-pitoisuudet korreloivat Al2O3-pitoisuuden kanssa, ja riippuvat plagioklaasin määrästä. 
K2O-pitoisuus vaihtelee yleensä välillä 1.7 - 2.1 %, mutta nousee graniittisekoitusta saaneissa 
kivissä 2.48 - 2.77 %:iin. 

Analyyseistä (PICP, P2O5,XRF) laskettu apatiittipitoisuus on 2.2 - 5.3 %. Aalisjärven kivet ovat ap-
piniiteiksikin huomattavat S-rikkaita. ”Normaalin” appiniitin S-pitoisuudet ovat yleensä 2000 - 
4900 ppm. Fe-Ti-oksidirikkaan yksikön alapuolella on 17 - 23 m paksu S-köyhtynyt vyöhyke, 
jossa S-pitoisuus on 300 - 2000 ppm. S-pitoisuus ylittää moninkertaisesti pitoisuuden, jossa koh-
talaisen pelkistynyt (~QFM-puskurilla) basalttinen magma tulee sulfidisulakylläiseksi. 

V-pitoisuus (yleensä 300 - 400 ppm) on paljon korkeampi kuin Iso Paavolammella (yleensä < 
200 ppm), ja osoittaa pitkälle edennyttä Fenner-tyyppistä sulakehitystä. Cr-pitoisuudet heijasta-
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vat ehkä selvimmin fraktioitumisastetta. Aalisjärvellä ne vaihtelevat laajoissa rajoissa, yleensä 
välillä 40 - 120 ppm, mutta nousevat usein 170 - 320 ppm:ään. Ni korreloi Cr:n kanssa, vaihtelu 
on 40 - 130 ppm. Co-pitoisuudet ovat yleensä 30 - 45 ppm. CuXRF-pitoisuudet ovat 40 - 120 ppm, 
CuICP-pitoisuudet 50 - 140 ppm. Zn-taso on kohonnut, 130 - 200 ppm, korkein pitoisuus (350 
ppm) liittyy myloniittiutuneisiin ja onteloisiin, graniittiainesta sisältäviin osiin. 

Matalahkot Ni/Co (n. 1.5 - 2.5) ja Ni/Cu (≤ 1) osoittavat kohtalaisen pitkälle edennyttä fraktioi-
tumista, mutta toisaalta molemmat ovat herkkiä saalisen kuoren (matala Ni/Co ja Ni/Cu) konta-
minaation vaikutukselle. 

Zr-Cl-Ba-LREE-Th-pitoisuudet ovat, appiniiteille tyypillisesti, korkeita: Zr 150 - 300 ppm, Cl 
670 - 2480 ppm, Ba 900 - 1970 ppm, Ce 80 - 150 ppm ja Th 4 - 9 ppm. 

Aalisjärven REE(CN)-diagrammit on esitetty kuvassa 44d. Käyrät ovat täysin samanmuotoisia 
Tainion vertailukentän kanssa, mutta REE-taso on Aalisjärvellä korkeampi. Aalisjärven koostu-
mukseltaan ”primitiivinen” mikroappiniittijuoni eroaa muista Aalisjärven käyristä, ja itse asiassa 
kaikista muistakin appiniiteista suhteellisen matalan LREE-tason ja matalan La/Yb(CN)-suhteen 
puolesta. 

Appiniiteissa on paikoin anomaalisia Mo-pitoisuuksia. Reiässä R0402 on 23 analyysia, joissa on 
3 - 4 ppm Mo, reiässä R0403 on yleisesti 2 - 3 ppm Mo (max. 18 ppm), ja myös rei´issä R0404 
ja R0405 on useita 2 - 3 ppm:n pitoisuuksia. Satunnaisesti on hiukan kohonneita As-pitoisuuksia 
(10 - 14 ppm). Reiässä R0402 on n. 80 m:n syvyydelle ja reiässä R0403 on 90 m:n syvyydelle 1 - 
2 ppm:n Ag-taso. 

Jalometalleista Au ja Pt ei missään ylittänyt määritysrajaa 10 ppb. Rei´issä R0401, R0403 ja 
R0404 on useita lievästi anomaalisia Pd-pitoisuuksia (10 - 25 ppb). 

Iso Paavolammen appiniitteihin verrattuna useimmat Aalisjärven kivet edustavat pitemmälle 
fraktioituneita magmoja (korkeampi Fe, Ti, V ja Zr, matalampi Mg, Cr, Ni, matalat Ni/Co ja 
Ni/Cu). Intruusiossa on kuitenkin primitiivisempiä osia (reiän R0402:n alkuosassa, Fe-Ti-
oksidirikkaan yksikön alapuolella), joten kairauksin on ilmeisesti lävistetty vain fraktioituneim-
pia, magnetiittirikkaita osia laajemmasta appiniittikompleksista.  

Andesiinianortosiitit esiintyvät terävärajaisina sulkeumina, mahdollisesti myös juonina. Ne 
ovat vaaleita ja pienirakeisia, ja niillä on granulaari mikrorakenne. Päämineraalit ovat plagio-
klaasi ja biotiitti, lisäksi on hiukan kvartsia. Sarvivälke tyypillisesti puuttuu. Karkearakeisissa 
tyypeissä kvartsia on runsaasti. Apatiittia on vähän. Sekundaarimineraaleja ovat epidootti, kar-
kearakeisissa tyypeissä säteettäinen prehniitti. Malmimineraaleja ovat magnetiitti, hemoilmeniitti 
ja pyriitti. Andesiinianortosiitteihin voidaan ehkä lukea myös vaaleat karkearakeiset nauhat, jois-
sa plagioklaasin lisäksi on runsaasti kvartsia. Kumulusmineraaleja ovat plagioklaasi, titanomag-
netiitti ja apatiitti. 

Andesiinianortosiittilävistykset ovat ohuita, eikä kokokivianalyysejä ole tehty. 

Intruusion eteläpäässä lävistettiin rei´issä R0405 ja R406 n. 15 m paksu, selvärajainen yksikkö 
Fe-Ti-oksidirikkaita appiniitteja (kuva 66). Tämän tyyppisiin kiviin liittyy myös reiässä R861 
lävistetty Ni-Cu-PGE-Au-esiintymä. 

R0404:ssä yksikön yläreunassa on n. 5 cm:n terävärajainen mikroappiniitti, sen jälkeen 20 cm:n 
paksuinen raitainen, runsaasti saalista (graniittista) ainesta sisältävä kivi. Eteen kairatussa reiässä 
R0405 raitainen kontaktikivi on 10 cm paksu, sen alapuolella appiniittia vasten on 2-3 cm:n pak-
suinen vaaleanpunainen graniittiraita. 
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Kuva 66.   Aalisjärvi. Kairausprofiili R0404 - R0405. 
Fig. 66.   Aalisjärvi. Diamond drill hole profile R0405 - R0405. 

 

Oksidirikas kivi on keskirakeinen, paljon pienirakeisempi kuin yläpuolella oleva karkearakeinen 
appiniitti. Lähellä yläkontaktia on fluidal-rakennetta, joka näkyy plagioklaasirakeiden ja apatiit-
tiprismojen suuntauksena. Itse yksikössä raekoko hiukan kasvaa alaspäin. Siinä on paikoin ”su-
lautuvina” schliereinä karkeaa graniittista ainesta ja ohuita (2 - 15 cm) graniitti- ja graniittipeg-
matiittijuonia. Reiässä R0404 yksikön alakontaktin vaiheilla on 2.35 m paksu graniittipegmatiit-
tijuoni. Reiässä R0405 yksikön alakontaktissa magnetiittipitoisuus laskee terävästi, mutta jalka-
puolen appiniitit ovat keskirakeisia vielä n. 53 m:n matkalla. 

Yläkontaktin raitaisessa yksikössä kivi on melko emäksinen hybridi kivi (melasyeniitti): SiO2 
54.1 %, Na2O 3.68 % K2O 2.77 %, MgO 3.68 %, Zr 354 ppm, Ba 1950 ppm, Sr 784 ppm, Ce 
147 ppm. Sen päämineraalit (hie R0404/42.62 m) ovat plagioklaasi (jossa antipertiittiä), kvartsi, 
mikrokliini ja biotiitti, lisäksi on hiukan vihreää sarvivälkettä ja interstitiaalista (primaaria?) kar-
bonaattia. Sekundaareja, aksessoreja ja malmimineraaleja ovat serisiitti (plagioklaasista), mus-
koviitti, titaniitti, rutiili, zirkoni, fluoriapatiitti, magnetiitti, hemoilmeniitti ja pyriitti. 

Fe-Ti-oksidirikkaan appiniitin keskirakeisessa päätyypissä on subhedrisia plagioklaasiprimo-
krystejä (pituus ≤ 8 mm), jotka hydrautuneissa kivissä ovat granuloituneet pienempien rakeiden 
mosaiikiksi. Perusmassan päämineraalit vähiten muuttuneissa kivissä ovat plagioklaasi (jossa 
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pesäkemäistä serisiitti-karbonaattimuuttumista), ruskeanvihreä sarvivälke, biotiitti, ortopyrok-
seeni ja kvartsi. Sarvivälkkeessä on oikokrystikasvua. Hydrautuneemmissa kivissä ortopyrok-
seeni on muuttunut polysynteettisesti kaksostuneeksi kummingtoniitiksi. Muita sekundaareja 
ovat kloriitti, titaniitti ja epidootti. Apatiittia on 1.9 - 3.7 %. Zirkoni on yleinen. Malmimineraa-
leja ovat magnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, pyriitti, pyrrotiitti, pentlandiitti, kuparikiisu, mil-
leriitti ja sinkkivälke. Joskus osa magnetiittirakeesta on muuttunut maghemiitiksi. Terveissä ki-
vissä ilmeniitin hematiittisuotaumat ovat hyvin pieniä. Pyrrotiitissa on pentlandiittia suotaumale-
vyinä ja flake-suotaumina. On myös sulfidirakeita, jotka koostuvat pyrrotiitista, pentlandiitista ja 
kuparikiisusta. Hypergeenisiä mineraaleja ovat pyriitti II, markasiitti, violariitti ja kovelliini. 

Kumulusfaaseja ovat plagioklaasi, titanomagnetiitti, oliviini, ortopyrokseeni?, apatiitti, zirkoni ja 
sulfidisula. Kumulusyhtymä edustaa plagioklaasin, titanomagnetiitin, sulfidisulan ja zirkonin ko-
tektista pintaa, johon myöhemmin yhtyivät mafiset silikaatit (oliviini, ortopyrokseeni) ja myö-
hemmin kyllästynyt apatiitti. 

Oksidirikas appiniitti poikkeaa koostumukseltaan radikaalisti muista Aalisjärven kivistä, ja yli-
päänsä kaikista muista Lapissa tavatuista appiniiteista. Tyypillisiä ovat hyvin korkeat Fe-Ti-V-S-
pitoisuudet, korkeat P-Zr-Ba-LREE-pitoisuudet mutta samalla korkeat Cr-Ni-pitoisuudet ja mui-
hin kiviin verrattuna korkea Ni/Co. 

Kiven matala SiO2 (37.7 - 39.6 %) selittyy korkealla Fe-Ti-oksidipitoisuudella. Kivessä on mag-
netiittia 23 - 27 %, lisäksi on (TiO2-pitoisuuksista arvioituna) ilmeniittiä + hematiittia 10 - 13 %. 
FeOtot -pitoisuus on 23.2 - 24.4 % ja TiO2 4.03 - 4.42 %. Matalahko MgO (4.66 - 6.49 %) selit-
tyy korkeasta Fe-Ti-oksidipitoisuudesta. Korkeasta Fe-Ti-oksidien määrästä huolimatta korkeat 
Al2O3-pitoisuudet (13.1 - 13.5 %) ja Na2O-pitoisuudet (2.62 - 2.95 %) ovat korkeita, mikä johtuu 
huomattavasta plagioklaasipitoisuudesta. Suhteellisen matala CaO (4.83 - 5.10 %) johtuu augiitin 
ja siitä syntyneen Mg-Na-Ca-sarvivälkkeen pienestä määrästä ja plagioklaasin Ab-rikkaudesta. 
K2O-pitoisuus (1.49 - 2.02 %) on korkeampi kuin Aalisjärven muissa appiniiteissa. Apatiittipi-
toisuus (laskettu PICP- ja P2O5XRF-analyyseistä) on 2.2 - 3.6 %. Rikkipitoisuus on korkea, 4090 - 
8080 ppm. 

Hivenalkuaineista korkeita pitoisuuksia on seuraavilla: V (717 - 801 ppm), Cr (631 - 801 ppm), 
Co (56 - 80 ppm), Ni (174 - 368 ppm), Cu (202 - 664 ppm), Zn (266 - 285 ppm), Mo (3-5 ppm). 
Myös Ag on anomaalisen korkea; reiän R0404 lävistyksessä yksikön 8.3 m paksussa yläosassa 
on 3 ppm Ag, sen alapuolella 5 m:n matkalla 2 ppm Ag ja alaosassa 1.35 m:n pituudella 1 ppm 
Ag.  

”Sulfidifaasin” Ni-pitoisuus (olettaen, että bulk-sulfidissa on 37 paino- % S, ja että silikaattien ja 
oksidien hilassa ei ole Ni) on R0404:n lävistyksen yläpuoliskossa 1.63 - 1.69 %, alapuoliskossa 
1.34 - 1.57 %, reiän R0405:n lävistyksessä 1.58 - 1.90 %. 

Oksidirikkaan appiniitin Ni/Co on korkea, 3 - 4.6. Kattopuolen appiniittien Ni/Co on 1.5 - 2.4, 
jalkapuolella 1.3 - 2. Korkea Ni/Co johtuu siitä, että kivessä on muita kiviä enemmän magmaat-
tista sulfidia, jossa Ni/Co on korkeampi kuin silikaateissa. Ni/Cu on reiän R0404 lävistyksessä 
0.93 - 1.02, reiän R0405 lävistyksessä 0.54 - 0.82. 

Jalometalleista Pt on aina alle määritysrajan 10 ppb. Molemmissa rei´issä on muutamissa näyt-
teissä 12 - 18 ppb Pd. Reiässä R0405 on kolme 18 - 20 ppb:n Au-pitoisuutta. Kuudesta näyttees-
tä tehdyissä kokonaisanalyyseissä (menetelmä 714M) PGE+Au vaihteli välillä 6.71 - 29.69 ppb. 
Ir-pitoisuus ylitti määritysrajan 0.1 ppb kolmessa näytteessä (joissa Ir 0.18 - 0.21 ppb), Os-
pitoisuus ylitti määritysrajan 1 ppb yhdessä näytteessä (1.24 ppb). Pt/Pd oli 1.05 - 1.45. 
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Fe-Ti-oksidirikas appiniittiyksikkö on intruusion kontaktien suhteen konformi. Sen ja kattopuo-
len appiniittien välissä on raitainen, kapea hybridi kerros. Koostumusero kattopuolen appiniittei-
hin on jyrkkä ja jalkapuolellekin hyvin nopea. Raekoko vaihettuu jalkapuolelle vähittäin. Jalka-
puolella on 15 - 25 m paksu Ni-Cr-köyhtynyt appiniitti, jossa myös S-pitoisuudet ovat selvästi 
alentuneet n. 17 m:n matkalla. Ilmeisesti oksidirikas yksikkö on kumulaattikerros, ei juoni. Ki-
ven koostumus on hyvin poikkeuksellinen (hyvin korkeat Fe, Ti ja V, korkeat P2O5, S, Zr ja 
REE, mutta samalla kuitenkin appiniitille korkeat Ni ja Cr). Kaikista Lapissa tavatuista appiniit-
tityypeistä Aalisjärven oksidirikas appiniitti on kivilajina sulfidirikkain ja Cu-Ni-rikkain. Sen 
geokemiaa ja petrologiaa ei voi täysin selittää käytettävissä olevan aineiston perusteella eikä so-
vinnaisten petrologisten mallien avulla. ”Sulfidifaasin” verraten matala Ni-pitoisuus ja matalat 
Ni/Cu ja Ni/Co osoittavat, että sulfidisula on tasapainottunut pitkälle fraktioituneessa sulassa 
(magmassa). Joka tapauksessa sulfidirikas oksidigabro osoittaa, että appiniiteissa on mahdolli-
suuksia magmaattisen sulfidisulan rikastumiseen ja segregoitumiseen, malmiksi asti. 

Mikroappiniitit ovat Aalisjärvellä intruusion ensimmäisen vaiheen magmakiviä, ja ne esiintyvät 
sulkeumina karkearakeisemmissa appiniiteissa. Reiässä R0401/119.26 - 120.45 m (1.19 m) on 
kuitenkin lävistetty mikroappiniittijuoni, joka leikkaa terävin kontaktein (kulmat 60° ja 75°) kar-
kearakeisia appiniitteja. Sulkeumia on runsaasti. Ne ovat terävä- tai nopearajaisina, usein linssi-
mäisiä, kooltaan yleensä Ø 1-2 cm - 15 cm, mutta pisimmät lävistykset ovat jopa 90 cm. Joskus 
niissä on plagioklaasihajarakeita (Ø 1 cm), jotka kuitenkin usein ovat magman liikuntojen aikana 
granuloituneet ja koostuvat nyt granulaarista (granoblastisesta) mosaiikista. Myös perusmassa on 
granulaaris-granoblastista. 

Sulkeumien mikroappiniitit ovat ei-kumulaattisia kiviä, jotka ovat syntyneet nopeasti jäähtyneis-
sä (chill) magman osissa. Plagioklaasihajarakeet (primokrystit) osoittavat, että magma on jo en-
nen intruusiota ollut plagioklaasin likviduspinnalla. 

Hieessä R0401/119.25 m on appiniitin ja mikroappiniittijuonen kontakti, jossa sekä appiniitin 
että mikroappiniitin alkuperäiset mineraalit ovat lähes täysin säilyneet deuterisilta muutoksilta ja 
granuloitumiselta. Kivessä on hyvin säilynyttä plagioklaasia, augiittia, ortopyrokseenia, ruskean-
vihreää sarvivälkettä ja euhedrista biotiittia; kvartsia ja neulasmaista apatiittia on vähän. Sekun-
daareja ovat muskoviitti, karbonaatti ja rutiili. Muskoviitti esiintyy pieninä pesäkkeinä. Malmi-
mineraaleja ovat ilmenomagnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, pyriitti, kuparikiisu ja otaksutta-
vasti hypergeeninen pyriitti II. Mikroappiniitin keskellä (hie R0401/120.00 m) on vyöhykkeistä, 
hajaraemaista plagioklaasia, jossa on sulkeumina pyrrotiittia. Perusmassan plagioklaasi on asul-
taan liistakkeista. 

Yleensä mikroappiniitit ovat hydrautuneet muita kiviä pitemmälle. Niissä päämineraalit ovat 
plagioklaasi, tumma sammaleenvihreä tai ruskeanvihreä sarvivälke ja biotiitti, kvartsia on vähän, 
mikrokliinia satunnaisesti. Plagioklaasissa on joskus antipertiittiä. Joskus on säilynyt relikteinä 
augiittia ja ortopyrokseenia. Augiittia on myös sulkeumina plagioklaasissa. Paikoin esiintyy in-
terstitiaalista, ilmeisesti primaaria (magmaattista) karbonaattia. Plagioklaasin muuttumistuloksi-
na on serisiittiä, satunnaisesti epidoottia. Biotiitin muuttumistuloksena on kloriittia; kloriittia on 
joskus runsaasti kideväleissä. Kivessä on paikoin pieniä terävärajaisia rakkuloita, joita täyttävät 
säteettäiset saponiitti(?)rusetit ja karbonaatti. Hemoilmeniitistä on syntynyt titaniittia. Aksessori-
sina on ohutprismaista apatiittia ja zirkonia. Joskus on runsaasti kookkaita zirkonikiteitä. Mal-
mimineraaleja ovat magnetiitti, ilmenomagnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, pyriitti (jossa pyr-
rotiittisulkeumia), pyriitti II, kuparikiisu, lisäksi on satunnaisesti milleriittiä ja sinkkivälkettä. 
Mikroappiniittien magmat ovat olleet selvästi pelkistyneempiä kuin appiniitit. Niissä on usein 
ilmenomagnetiittia ja hemoilmeniitti voi jopa puuttua. 
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Joskus magnetiitti on tasaisesti hapettunut vaaleansiniseksi maghemiitiksi (hie R0403/72.40 m). 

Kuten Tainion reunagabroissa ja Iso Paavolammen mikroappiniittisulkeumissa on täälläkin mik-
roappiniiteissa augiittia selvästi enemmän kuin karkeissa appiniiteissa. 

Osa mikroappiniiteista vastaa koostumukseltaan kutakuinkin karkeita appiniitteja, mutta toisin 
kuin Tainiossa ja Iso Paavolammella on Aalisjärvellä mikroappiniittisulkeumissa tyyppejä, jotka 
edustavat primitiivisempiä ja pelkistyneempiä magmoja kuin intruusion karkearakeiset, myö-
hemmät appiniittifaasit. Nämä ovat chill-kiviä, eivätkä ne vastaa Iso Paavolammen pyrok-
seenikumulaattisia mikroappiniitteja. Seuraavassa kuvaan erilaisten mikroappiniittisulkeumien ja 
mikroappiniittijuonen geokemiaa. 

Fraktioitumisen mittana voi käyttää toisaalta Ti-P-Zr-pitoisuuksia, toisaalta Cr-Ni-pitoisuuksia. 
Kaikkein primitiivisimpiä ovat R861:ssa olevat mikroappiniitit, joiden kuvaavat pitoisuudet ovat 
(paino- %): SiO2 50.6, TiO2 1.23, Al2O3 16.2, FeOtot 9.73, MgO 5.30, CaO 8.86, Na2O 3.75, K2O 
1.00, P2O5 0.24, V 211 ppm, Cr 139 ppm, Ni 87 ppm, Cu 207 ppm, Zn 117 ppm, S 2510 ppm, Zr 
116 ppm, Cl 620 ppm, Ba 864 ppm, Sr 638 ppm, Ce 67 ppm. Analyysinäyte on metalliesiinty-
män hunnun sisäosasta, ja S-Cu-pitoisuuksissa on ilmeisesti mukana epigeneettistä rikastumaa. 
Muut mikroappiniittisulkeumat edustavat selvästi pidemmälle fraktioituneita magmoja, ja ne 
vastaavat koostumukseltaan karkearakeisia appiniitteja (paino- %): SiO2 45.8 - 50.6, TiO2 1.20 - 
2.88, Al2O3 13.6 - 15.5, FeOtot 11.1 - 14.9, MgO 5.05 - 7.08, CaO 6.33 - 8.10, Na2O 3.04 - 3.48, 
K2O 1.36 - 2.10, P2O5 0.67 - 1.67, V 291 - 406 ppm, Cr 82 - 222 ppm, Ni 43 - 163 ppm, Cu 84 - 
135 ppm, Zn 131 - 188 ppm, S 2400 - 4420 ppm, Zr 170 - 177 ppm, Cl 360 - 2090 ppm, Ba 952 - 
1448 ppm, Sr 879 - 1288 ppm, Ce 72 - 129 ppm ja Th 1.34 - 6.15 ppm. Koostumuksissa näkyy 
plagioklaasin, apatiitin, augiitin ja Fe-Ti-oksidien fraktioitumisen vaikutus. 

Mikroappiniittijuoni reiässä R0401 on vielä primitiivisempi kuin mitkään mikroappiniittisul-
keumat, mikä näkyy erityisesti matalissa Ti-V-S-P-Ba-Sr-Zr-Ce-pitoisuuksissa. Tunnusomaiset 
pitoisuudet ovat (paino- %): SiO2 53, TiO2 1.20, Al2O3 16.1, FeOtot 10.1, MgO 5.05, CaO 8.77, 
Na2O 3.31, K2O 0.73, P2O5 0.162, V 212 ppm, Cr 149 ppm, Ni 82 ppm, Cu 40 ppm, Zn 106 
ppm, S 1450 ppm, Zr 72 ppm, Cl 420 ppm, Ba 407 ppm, Sr 349 ppm, Ce 26.5 ppm ja Th 1.34 
ppm. Normaalia korkeammat Al-Ca-pitoisuudet johtuvat siitä, että kivessä on plagioklaasihaja-
rakeita. Mikroappiniitin primitiivisyys näkyy sen REE(CN)-jakaumasta, joka poikkeaa täysin 
muista appiniiteista (kuva 44d). 

Meta-appiniiteiksi on nimitetty metasomaattisesti muuttuneita appiniitteja. Korkeamman läm-
pötilan muuttumiset ja metasomatoosi-ilmiöt ovat tyypillisesti hydrautumista ja Cl-metasoma-
toosia. Usein ne liittyvät näkyvästi graniittipegmatiitteihin. Alemman lämpötilan muuttumiset, 
tyypillisesti albiittiutumista ja kloriittiutumista, liittyvät kataklaasiin. 

Skapoliittiutuneiden meta-appiniittien plagioklaasi on voimakkaasti muuttunut (karbonaatti, 
muskoviitti, kloriitti), samalla on syntynyt albiittia. Kivessä on kvartsia. Mafisina on biotiittia, 
kloriittia, talkkia ja ”bastiittia”. Biotiitti ja kloriitti ovat keskenään tasapainossa. Vihreää sarvi-
välkettä on hyvin vähän. Muita sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat voimak-
kaasti pleokroinen titaniitti, suurikokoinen zirkoni, suurikokoinen, radioaktiivinen fluoriapatiitti, 
tuntematon kiteinen mineraali (allaniitti?), tuntematon metamiktinen mineraali, anhedrinen mag-
netiitti, euhedrinen tai skeletaalinen ilmeniitti, josta on syntynyt ilmenorutiilia ja rutiilia. Pyriit-
tiä, kuparikiisua ja lyijyhohdetta on magnetiitissa sulkeumina. 

Skapoliitista (hie R0401/ 36.97 m) on tehty EMP-analyysejä 19 pisteestä. Niiden mukaan koos-
tumus vastaa skapoliittisarjassa dipyyriä tai mizzoniittia. Tarkkoja komponenttilaskuja en ole 
tehnyt, mutta Ca/Ca+Na-atomisuhteiden perusteella meioniittikomponenttia on 50.8 - 56.5 %. 
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SO2-pitoisuus (0.30 - 0.50 %) osoittaa merkittävää silvialiittikomponentin osuutta. Skapoliitin 
Na2O vaihtelee välillä 7.58 - 8.48 %, CaO välillä 8.90 - 10.38 % ja K2O välillä 0.22 - 0.59 %. Cl-
pitoisuus on tasainen, 2.27 - 2.58 %. Koostumus on hyvin samanlainen kuin Lehmikarin appinii-
tin sarvivälke-skapoliitti-apatiittipegmatoidista perinteisin menetelmin analysoitu skapoliitti, jos-
sa meioniittikomponenttia on 32.5 mol- % (Ohlson, 1949, Taulukko 1, s. 45). Kaikille appiniit-
tiseurueen skapoliiteille (Aalisjärven metasomatiitit ja pegmatiitit, Lehmikarin pegmatoidi) on 
ominaista vihreä väri, sälöinen asu ja lyhytaalto-UV:lla mansikanpunainen fluoresenssi. Tämä 
fluoresenssiväri saattaa olla tyypillinen Cl-SO4-skapoliiteille. 

Alkava matalan lämpötilan muuttuminen näkyy albiittiutuvan plagioklaasin punertumisena. 
Muuttumisen alkuvaiheessa ainoastaan plagioklaasi on osaksi tai kokonaan albiittiutunut mutta 
muut mineraalit ovat terveitä. Muuttumisen edetessä on lähellä kataklaasivyöhykkeitä syntynyt 
punaisen-vihreänkirjavia ”unakiittisia” albiitti-kloriitti-serisiitti-kiviä ja albitiitteja. Niissä pla-
gioklaasi on osaksi tai kokonaan muuttunut punaiseksi albiitiksi ja serisiitti-muskoviitiksi. Muita 
päämineraaleja ovat vihreä sarvivälke ja biotiitti, lisäksi on vähän kvartsia ja mikrokliinia. Pi-
temmälle albiittiutuneissa appiniiteissa on sarvivälkkeeseen 

kasvanut epitaktisesti sekundaaria vaaleanvihreää sarvivälkettä.  Biotiitissa on kink bandeja. Se-
kundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat serisiitti, kloriitti, tremoliitti-aktinoliitti, epi-
dootti-pistasiitti, karbonaatti, prehniitti, fluoriapatiitti, titaniitti, rutiili, zirkoni, hemoilmeniitti, 
magnetiitti, pyriitti ja kuparikiisu. 

Meta-appiniiteissa on pseudotakylyyttimäisiä juonia. Nämä ovat tummia, terävärajaisia ja pieni-
rakeisia kiviä, joissa voi mikroskoopissa tunnistaa saponiittimaista ainesta, karbonaattia ja saali-
sia klasteja. Juonitäytteessä on osellimaista rakennetta. Juonien meta-appiniittisessa isäntäkives-
sä on biotiittissa kink bandeja. Kaikkea deformaatiota leikkaavat ohuet karbonaattijuonet. 

Lamprofyyri on työnimi, jonka paremman puutteessa annoin pienirakeiselle juonikivelle, reiäs-
sä R0403 välillä 148.57 - 150.47 m. Juoni leikkaa terävästi karkearakeista appiniittia. Sekä ylä- 
että alakontaktileikkaukset ovat 80°. Juonessa on terävärajaisia appiniittimurskaleita (lävistykset 
13 - 30 cm), ja myös mikroskoopissa erottuu pieniä appiniittimurskaleita (Ø 5 mm). Kivessä 
esiintyy runsaasti felsistä ainesta, ja se onkin selvästi appiniitteja happamampi ja paljon näitä 
Mg-Cr-Ni-köyhempi. Tummanvihreä sarvivälke esiintyy osaksi hajaraemaisina, joskus skeletaa-
lisina kiteinä (Ø 2 mm). Mikrorakenne on granulaari. Päämineraalit ovat: monin paikoin pahasti 
serisiittiytynyt plagioklaasi, sarvivälke, kalimaasälpä (mikrokliini) ja biotiitti. Lisäksi on vähän 
kvartsia ja joskus säilynyttä augiittia. Sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat seri-
siitti, kloriitti, prehniitti, karbonaatti, titaniitti, pienikiteinen fluoriapatiitti, zirkoni, magnetiitti, 
hemoilmeniitti, pyriitti, kuparikiisu ja markasiitti. 

Lamprofyyri kuuluu geokemiallisesti appiniittisarjaan, mutta sen koostumus poikkeaa monessa 
suhteessa (matalat Mg, Cr, Ni, korkeat Na, K, Ba, Zr, Ce) Aalisjärven appiniiteista ja mikroap-
piniiteista (paino- %): SiO2 53.9, TiO2 2.32, Al2O3 15.7, FeOtot 8.24, MgO 3.02, CaO 5.84, Na2O 
3.82, K2O 2.62, P2O5 1.12, V 168 ppm, Cr < 30 ppm, Ni 8 ppm, Cu 67 ppm, Zn 129 ppm, S 
2950 ppm, Zr 273 ppm, Cl 708 ppm, Ba 2291 ppm, Sr 959 ppm, Ce 208 ppm, Th 6.12 ppm. 
Lamprofyyrin REE(CN)-käyrä on täysin samanmuotoinen appiniittien käyrän kanssa, mutta 
REE-taso on paljon korkeampi (kuva 44d). 

Lamprofyyrijuoni osoittaa, että appiniittien kiteytymisen jälkeen geokemiallisesti samansukui-
nen magmatismi jatkui. Juonen ja appiniiteja leikkaavien graniittien ikäsuhdetta ei tiedetä. 

Porfyyriset graniitit ovat Aalisjärven intruusion alkuperäisiä sivukiviä. Niitä on lävistetty in-
truusion kattopuolella reiässä R0403 ja sekä katto- että jalkapuolella reiässä R0404. Kivi on 
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usein selvästi suuntautunut (pilsteinen). Porfyyrisyys tulee suurista kalimaasälpärakeista, joilla 
joskus on ”viborgiittimaisesti” valkoinen plagioklaasireunus. Kalimaasälpä (mikrokliini) on per-
tiittistä. Sitä on myös plagioklaasissa antipertiittisulkeumina. Muita päämineraaleja ovat plagio-
klaasi, kvartsi ja biotiitti, sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja serisiitti (plagioklaasis-
ta), kloriitti ja hydrokiille-vermikuliitti (biotiitista), pistasiitti, karbonaatti, titaniitti, fluoriapatiitti 
(vähän mutta usein isoja anhedrisia rakeita), turmaliini, suurikokoinen zirkoni, allaniitti, magne-
tiitti (usein suuria kiteitä), ”martiitti”, hemoilmeniitti, rutiili, pyriitti ja hypergeeninen götiitti. 
Voimakkaammin muuttuneissa, intensiivisen punaisissa kohdissa on voimistunutta kloriittiutu-
mista ja plagioklaasin muuttumista albiitiksi ja serisiitiksi. 

Porfyyrisissä graniiteissa on (paino- %) SiO2 71 - 72, TiO2 0.25 - 0.32, Al2O3 14.7 - 15.4, FeOtot 
1.78 - 1.97, MgO 0.53 - 0.61, CaO 0.65 - 1.99, Na2O 3.25 - 3.94, K2O 4.25 - 6.05, P2O5 0.085 - 
0.098, Zr 189 - 288 ppm, Ba 1009 - 1410 ppm, Sr 305 - 390 ppm, Ce 149 - 211 ppm, Th 18.5 - 
20.8 ppm ja U 0.52 ppm. Porfyyriset graniitit ovat Th-REE-rikasta tyyppiä 

Lähinnä appiniittia (R0404/28.25 - 28.55 m) graniitissa on selvästi rikastunut Na2O ja köyhty-
neet K2O, Rb ja Zr; erityisen voimakkaasti ovat köyhtyneet Th ja LREE, ja samalla kiveen (res-
tiittiin) on syntynyt positiivinen Eu-anomalia. Graniitti/appiniittikontaktin geokemialliset ilmiöt 
(Na, K, Rb, Zr) kuvastavat toisaalta selektiivisen diffuusion toimintaa, REE-Th-geokemia taas 
valaisee pienoiskoossa aikaisemmin kuvattua restiittifaasi(e)n mineralogista REE-kontrollia. 

Graniiteissa on mafisempia, plagioklaasirikkaampia ja kvartsiköyhempiä osia, joiden koostumus 
ja hivenalkuainegeokemia lähentelevät granosyeniittejä (paino -%): SiO2 67-7 - 68.4, TiO2 0.51 - 
0.54, FeOtot 3.0 - 3.14, MgO 0.98 - 1.2, CaO 2.18 - 2,17, Na2O 3.73 - 3.94, K2O 4.25 - 4.62, 
P2O5 0.19 - 0.21, Zr 278 - 281 ppm, Ba 1375 - 1590 ppm, Sr 380 - 470 ppm, Ce 99 - 103, Th 
10.4 - 10.6 ja U 0.50 - 0.54 ppm. Näiden koostumus muistuttaa kontaktivyöhykkeen kiviä ja saa-
lisen kuoren graniittisia restiittejä (matala LREE, Th, Th/U, kohonnut Ca, Sr, P). Kuten edellä 
kuvattu kontaktigraniitti nämäkin vastaavat geokemiallisesti Th-REE-köyhiä graniitteja. 

Kataklastisissa graniiteissa on pienirakeisia, tummia pseudotakylyyttimäisiä myloniittijuonia, 
joihin liittyy karbonaattijuonia. Biotiitissa on kink bandeja ja kvartsissa erittäin voimakasta, osit-
tain lohkottaista aaltosammumista. Biotiitti on stabiili vihreän pienirakeisen kloriitin ja erikoisen, 
bastiittimaisen mineraalin kanssa. Malmimineraaleista tyypillisiä ovat ilmenorutiili ja rutiili, li-
säksi on magnetiittia, hematiittia, götiittiä ja euhedrista pyriittiä. 

Graniittijuonista keskirakeiset graniitit ovat paljon harvinaisempia kuin graniittipegmatiitit. Juo-
net ovat yleensä ohuita, pisimmät lävistykset 2.1 m. Juonissa on pegmatiittisia osueita. Kivet 
ovat tasarakeisia ja massamaisia, mutta joskus näkyy juovaisuutta. Päämineraalit ovat plagio-
klaasi, kvartsi ja mikrokliini, mafisena on biotiittia, josta on syntynyt kloriittia. Sekundaareja, 
aksessorisia ja malmimineraaleja ovat serisiitti, muskoviitti, karbonaatti, euhedrinen fluoriapatiit-
ti, zirkoni, euhedrinen magnetiitti, hemoilmeniitti ja kuparikiisu. 

Keskirakeiset graniitit ovat pääkomponenttien puolesta samanlaisia kuin porfyyriset graniitit 
(paino- %): SiO2 71.0, TiO2 0.38, Al2O3 14.6, FeOtot 2.57, MgO 0.64, CaO 1.25, Na2O 3.44, K2O 
5.35, P2O5 0.073, Zr 314 ppm, Ba 1299 ppm ja Sr 315 ppm. Ne ovat kuitenkin voimakkaasti 
köyhtyneet LREE:stä (Ce 9.2 ppm), Th:sta (1.62 ppm) ja niillä on matala Th/U (2.38). 
REE(CN)-käyrissä on voimakas positiivinen Eu-anomalia. Nämä kuuluvat Th-REE-köyhiin gra-
niitteihin, vain Zr on epätyypillisen korkea. 

Graniittipegmatiitit ovat valkoisia, harmaita tai vaaleanpunaisen-harmaankirjavia. Erikoisia 
pegmatiittityyppejä ovat skapoliittipitoiset pegmatiitit (pegmatoidit) ja Ti-Zr-rikkaat pegmatiitit. 
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Tavallisissa pegmatiiteissa päämineraaleja ovat plagioklaasi, kvartsi ja kalimaasälpä, toissijaisia, 
sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat biotiitti, muskoviitti ja serisiitti (← plagio-
klaasi), karbonaatti, kloriitti, titaniitti, rutiili, isokokoinen zirkoni, isokokoinen allaniitti (?), fluo-
riapatiitti, magnetiitti, hemoilmeniitti, hematiitti, kuparikiisu ja digeniitti (?). 

Pegmatiiteissa on myös myloniitteja ja niihin liittyviä kataklasiittibreksioita. Myloniittisaumat ja 
breksian iskos on hyvin pienirakeista, pseudotakylyyttimäistä massaa, jossa voi erottaa vain pie-
niä teräviä kvartsiklasteja. Pegmatiittimurskaleissa on kvartsin ja vaihtelevasti serisiittiytyneen 
plagioklaasin lisäksi biotiittia, mikrokliinia, muskoviittia, suurikokoista apatiittia, karkeaa mag-
netiittia, zirkonia, ilmenorutiilia, rutiilia, martiittia, pyriittiä, kuparikiisua, digeniittiä (?) ja götiit-
tiä. 

Reiästä R0402/202.40 - 102.85 m) on analysoitu harmaa kaliköyhä biotiittipegmatiitti, jonka 
koostumus lähentelee trondhjemiittia (paino- %): SiO2 72.9, FeO 2.56, MgO 0.97, CaO 2.81, 
Na2O 3.98, K2O 1.68, P2O5 0.205, Zr 209 ppm, Ba 453 ppm, Sr 483 ppm, Ce 22 ppm, Th 47.6 
ppm. REE(CN)-käyrässä on heikko positiivinen Eu-anomalia. 

Skapoliittipegmatoideissa skapoliitti esiintyy karkeina harmaanpistaasinvihreinä sälömäisinä ki-
teinä, jotka fluoresoivat mansikanpunaisina. Muita päämineraaleja ovat plagioklaasi ja kvartsi. 
Plagioklaasi on serisiittiytynyt ja siinä on antipertiittisulkeumia. Yleensä vapaata mikrokliinia on 
vähän, samoin biotiittia ja muskoviittia. Muuttumistuloksina on kloriittia (biotiitista) ja karbo-
naattia, jota on myös suonina, joskus titaniittia. Zirkonia on suurina euhedrisina kiteinä, jotka 
ovat pitkälle metamiktiytyneet. Fluoriapatiitti on euhedrista ja sitä on hyvin vähän. Malmimine-
raaleja ovat rutiili ja ilmeniitti, mutta magnetiittia (euhedrista, osittain martiittiutunut) on vähän. 
Joissakin pegmatiitin osissa on runsaasti vihreää sarvivälkettä, karbonaattia, karkeaa biotiittia ja 
apatiittia ja jopa (kvartsin sulkeumina) klinopyrokseenia; malmimineraaleja ovat magnetiitti, 
hemoilmeniitti, kuparikiisu, pyriitti ja hypergeeninen götiitti. Kyseessä saattaa olla pegmatiittiin 
joutunutta appiniittista sulkeuma-ainesta. 

Skapoliittipegmatoidin aines saattaa edustaa mafisen magman jäännössulaa. Sen koostumus on 
aika emäksinen (SiO2 56.6 %) ja siinä on korkeat TiO2 (1.24 %), FeOtot (10.5 %), MgO (4.76 %), 
CaO (2.8 %), V (226 ppm), Cr (201 ppm), Ni (74 ppm) ja P2O5 (0.51 %) ja matala K2O (2.33 %). 
Cl-pitoisuus on hyvin korkea, 1.06 %, ja myös Br on mitattavissa (38 ppm). REE-pitoisuudet 
ovat matalia (Ce 18.2 ppm). 

Ti-Zr-rikkaissa pegmatiiteissa (esim. R0401/49.89 m) on paljain silmin näkyvää, oranssinkeltai-
sena fluoresoivaa zirkonia. Tämä pegmatiitti koostuu kvartsista ja karkeista hemoilmeniittira-
keista, lisäksi on vähän albiitti-mikrokliinipertiittiä, muskoviittiutunutta albiittia, kloriittiutuvaa 
biotiittia, karbonaattia, karkeaa muskoviittia, rutiilia, pyriittiä sekä hiukan itsenäistä magnetiittia 
ja hematiittia. Pyriittiä reunustaa magnetiitista ja hemoilmeniitistä koostuva sauma. Kivessä on 
Zr 0.74 % (= zirkonia n. 1.5 %), lisäksi TiO2 6.41 %, FeOtot 15.8 %, V 456 ppm, Nb 134 ppm ja 
Sc 39 ppm. Kiven REE(CN)-jakaumakäyrä on samantapainen kuin Pudasjärven granuliitti-
vyöhykkeen alaskiiteilla (ks. Mutanen & Huhma, 2003): REE(CN) laskee MREE:een sekä 
LREE:stä (La 11) että HREE:stä (Lu 23); erona Pudasjärven alaskiittiin on terävä positiivinen 
Eu-anomalia. Käyrän muoto johtuu zirkonista (johon MREE ovat köyhtyneet) ja kiven (mag-
man) matalasta REE-tasosta. 

Trondhjemiitit esiintyvät yleensä kapeina (2-5 cm) risteilevinä juonina. Ne ovat hyvin vaaleita, 
keskirakeisia tai karkearakeisia ja granulaareja. Niiden päämineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi ja 
biotiitti, lisäksi on vähän muskoviittia. Joskus on mikrokliinia. Plagioklaasi on usein voimak-
kaasti serisiittiytynyt, ja siinä on joskus antipertiittiä. Sekundaarimineraaleja ovat kloriitti, epi-
dootti, prehniitti, karbonaatti ja ilmeniitin muuttumistuloksena rutiili. Apatiittia ja zirkonia on 
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vähän. Malmimineraaleja ovat magnetiitti (jossa martiittiutumista), ilmeniitti, hemoilmeniitti, 
pyriitti ja kuparikiisu. Trondhjemiittimagmat voi luontevasti tulkita syntyneen graniittimagmois-
ta selektiivisessä diffuusiossa. Trondhjemiiteista ei ole kivianalyysejä. 

Ni-Cu-PGE-Au-esiintymän isäntäkivi reiässä R861/9.30 - 9.55 m muistuttaa rei´issä R0404-
R0405 lävistettyä Fe-Ti-oksidirikasta keskirakeista appiniittia. Kohonneen sulfidipitoisuuden 
(SICP 2.52 %) lisäksi siinä on runsaasti magnetiittia (FeOtot 28 %), hemoilmeniittiä ja n. 2 % apa-
tiittia. Sulfidirikkaan kiven yläkontaktissa on 0.3 m:n lävistys punaista graniittia, joka näyttää 
tuoneet kiveen muualta appiniiteista metallilisäystä (Pb, Zn, Mo, Ag, As) ja jonka vaikutuksesta 
sulfidit ovat osittain mobiloituneet pisaramaisiksi kasaumiksi. Esiintymän yläpuolella olevat ki-
vet ovat jonkin verran Fe-köyhempiä. Esiintymän alapuolella on karkeita ”normaaleja” appiniit-
teja, joiden joukossa reiän loppuun asti on terävärajaisia mikroappiniitteja (sulkeumia?). Näistä 
kolmen suurimman sulkeuman lävistyspituus on 0.75 - 0.95 m. Geokemiallisesti mikroappiniitit 
ovat primitiivisiä ja eroavat selvästi reiän muista appiniiteista. 

Esiintymän päämineraaleja ovat plagioklaasi, ruskehtavanvihreä sarvivälke ja biotiitti, näiden 
lisäksi on hiukan kvartsia, paikoin klinopyrokseenia ja ortopyrokseenin pseudomorfeja. Sekun-
daareja ja aksessorisia mineraaleja ovat kummingtoniitti, tremoliitti-aktinoliitti, serisiitti, ”bastiit-
ti”, karbonaatti, kloriitti, subhedrinen-euhedrinen fluoriapatiitti ja zirkoni. Fluoriapatiitti on hiu-
kan radioaktiivinen, ja kiteet ovat isoja ja pyöristyneitä. Malmimineraaleja ovat magnetiitti, il-
meniitti, hemoilmeniitti, pyriitti, ”kuparikiisu”, pyrrotiitti, pentlandiitti, violariitti, markasiitti, 
sinkkivälke, molybdeniitti ja lyijyhohde. ”Kuparikiisu” on herkästi etsautuva, ja se saattaa olla 
talnakhiitin tapainen metalliylimääräinen Fe-Cu-sulfidi. Pyrrotiittia ei ole kontaktissa hematiitin 
kanssa, mutta mineraaliyhtymä kokonaisuudessaan on kuitenkin epätasapainoinen. Ilmeniittira-
keissa hematiittisuotaumaa on kuitenkin vain keskiosissa. Pentlandiitti esiintyy vapaina granu-
lesuotaumarakeina ja flake-suotaumina pyrrotiitissa. Markasiitti on syntynyt hypergeenisesti pyr-
rotiitista, samoin violariitti pentlandiitista. 

Reiän R861 mikroappiniitit ovat pienirakeisia, massamaisia ja granulaareja kiviä. Hieessä 
(R861/9.45 m) tutkittu näyte on plagioklaasifyyrinen. Plagioklaasihajarakeissa on pehmeää koos-
tumusvyöhykkeisyyttä. Perusmassan päämineraalit ovat plagioklaasi ja ruskeanvihreä sarvivälke, 
lisäksi on augiittia ja kvartsisilmäkkeitä (ksenokrystejä?). Biotiittia on hyvin vähän, samoin apa-
tiittia. Sekundaarina on karbonaattia. Malmimineraaleja ovat magnetiitti, hemoilmeniitti ja py-
riitti. Mikroappiniittien koostumusta on selostettu edellä muiden mikroappiniittien yhteydessä. 

Jukka Väänäsen kairauttamassa reiässä R861 lävistetyn sulfidiesiintymän (9.30 - 9.55 m) magne-
tiittirikas kivi muistuttaa Fe-Ti-oksidirikasta appiniittia: SiO2 37.8 %, TiO2 2.58 %, Al2O3 10.4 
%, FeOtot 27.9 %, MgO 6.37 %, CaO 4.72 %, Na2O 1.78 %, K2O 2.15 %, P2O5 0.844 % (apatiit-
tia 2.04 %), V 414 ppm, Cr 386 ppm, Ni 1132 ppm, Cu 2677 ppm, SICP 2.52 %, Zr 88 ppm, Cl 
2170 ppm, Ba 1017 ppm, Sr 340 ppm, CeXRF 91ppm ja ZnXRF 701 ppm. 

ICP-analyyseissä pitoisuudet vaihtelevat seuraavasti: Ni 1100 - 1141 ppm, Cu 2570 - 2623 ppm, 
Co 144 ppm, Zn 613 - 701 ppm, Pb 307 - 326 ppm, Mo 5 ppm, Ag 3 ppm, Au 25 - 45 ppb ja Pd 
34.3 ppb. Jalometallianalyysissa (menetelmä 714M) pitoisuudet ovat: Os < 1 ppb, Ir 1.49 ppb, 
Ru < 2 ppb, Rh 3.36 ppb, Pt 67.3 ppb, Pd 55.4 ppb ja Au 37.1. ΣPGE-Au on 164.65 ppb (0.16 
ppm). Aalisjärven esiintymän kondriittinormalisoidut PGE-Au-käyrät on esitetty yhdessä Taini-
on käyrien kanssa kuvassa 56. 

Esiintymän päällä (R861/4.05 - 9.30 m) kivet ovat malmin isäntäkiveä SiO2-rikkaampia (45.8 - 
46.9 %) ja FeOtot-köyhempiä (15.8 - 15.9 %). Niissä on pienempi Cr (192 - 282 ppm) ja V (384 - 
394 ppm) ja korkeampi Ce (119 - 142 ppm). S-pitoisuudet kasvavat alaspäin malmikiveä kohti 
(3190 ppm → 1.48 %), samoin kasvavat Cu (85 → 1010 ppm), Ni (71→ 673 ppm) ja Co (38 → 
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79 ppm). Kivissä on anomaalista Mo-pitoisuutta (2 - 3 ppm). Metallirikastumahuntu (aureoli) 
jatkuu esiintymän alapuolelle tavallisiin appiniitteihin ja ulottuu heikentyvänä reiän loppuun asti 
(15.00 m). Hunnussa on Cu 499 - 221 ppm, Ni 425 - 138 ppm, Pb 426 - 10 ppm ja S 5940 - 2610 
ppm; myös Ni/Co on esiintymässä ja sen hunnussa kohonnut (6-10). Sekä ylä- että alapuolella on 
taustasta kohoavia Au-Pd-Te-pitoisuuksia (Au 3 - 15 ppb, Pd 6 - 20 ppb, Te 20 - 174 ppb), joi-
den korkeimmat pitoisuudet ulottuvat n. 2.3 m esiintymän yläpuolelle ja 0.2 m alapuolelle.  

Ni-Cu-PGE-Au-esiintymän koostumus, rakenne, metallirikastunut huntu sivukivissä ja läheinen 
yhteys graniittijuoneen viittaa siihen, että kysymyksessä on Fe-Ti-oksidirikkaasta appiniitista 
graniittimagman vaikutuksesta syntynyt epigeneettinen rikastuma. 

4.4 Vaittaus 

Kultamaan kompleksin pohjoisella jatkeella on magneettisen matalalennon harmaasävykartalla 
magneettisia kuvioita, jotka arvelin mahdollisesti liittyvän appiniitteihin. Natura-alueella oleva 
Koukkulanaavan kohde jätettiin tutkimatta. Vaittauksessa on magneettisen matalalennon har-
maasävykartalla pyörremäinen kuvio, joka tutkittiin geofysikaalisilla maastomittauksilla. Koh-
teeseen kairattiin neljä POKA-reikää, joista vain kahdessa päästiin kallioon. Vaittaus on appiniit-
ti-intruusio. 

Kohde sijaitsee Rovaniemen kaupungin alueella Ounasjoen itäpuolella, n. 6 km Patokoskelta 
koilliseen, karttalehdellä 3621 06. Alueelle kuljetaan Ounasjoen itäpuolen tieltä itään lähtevää 
Suopajärven tietä, josta kohteelle pääsee Alajärven pohjoispäästä luoteeseen lähteviä metsäauto-
teitä ja ajouria pitkin.  

Magneettiset anomalia-alueet Sammallampien ympäristössä ovat suota. Sammalenlaen eteläpuo-
lella koillisesta lounaaseen kulkevan magneettisen anomalian keski- ja lounaisosat ovat kovalla 
maalla. 

Tein alueella geologisia maastotutkimuksia kesällä 2003. Graniitteja on paljastumina Korkia-
laen-Sammalenlaen alueella ja Könkäänlammen itä- ja koillispuolella. Graniitit ovat karkeita 
biotiittigraniitteja. Appiniitit ovat kuluneet syvälle, eikä niillä ole paljastumia. Sammalenlaen 
pohjoispuolella (R308), heti korkean graniittikallion vieressä, on appiniitin päällä maita n. 30 m. 
Sammalenlaen huipun eteläpuolella reiässä R311 oli appiniitin päällä moreenia 4.9 m. Korkiala-
en luoteispuolella appiniittiin kairatussa reiässä R312 (kulma 70° pohjoiseen) oli maapaksuus 16 
m. 

Lokakuussa 2003 mitattiin kohteen yli pohjois-eteläsuunnassa 2.5 km pitkä painovoimaprofiili. 
Huhti-kesäkuussa tehtiin systemaattiset geofysikaaliset linjamittaukset (magneettinen, sähköinen 
VLF-R) 4.8 km2:n alueella. 

Joulukuussa 2004 magneettisiin anomalioihin kairattiin kolme reikää (GTK:n POKA), yhteensä 
214.45 m. Kairaussuunnitelmasta jäi kaksi reikää (R309 ja R310) kairaamatta kulkuvaikeuksien 
ja paksujen maiden takia. Reiästä R308 saatiin vain n. 30 cm pitkä pohjanäyte, joka on merkitty 
paljastumanäytteeksi (TM-04-34.1). Kivi on appiniittia. 

Kairaukset tehtiin maanomistajien luvilla. 

Taulukossa 11 on POKA-kairausten sijainti ja muut tiedot, taulukossa 12 reikäanalyysien tilaus-
numerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien lukumäärät.  

Kuvassa 67 on alueen geologinen kartta, kuvassa 68 magneettinen kartta, johon on merkitty pai-
novoimaprofiilit. 
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Taulukko 11.   Vaittaus, syväkairausten reikätiedot 

Table 11.   Vaittaus, drill hole locations, directions, angles and depths 
 
Reikä, no.           X                    Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
 
R308              7423.916       3437.248               0              90               30.00                 30.00 
R311              7423.556       3437.223               0              90               93.30                   4.90 
R312              7423.292       3436.661           360              70               91.15                 16.00 
                                                                                                  Yht.   214.45 m 
 
 

Taulukko 12.   Vaittaus, syväkairausanalyysien lukumäärät 

Table 12.   Vaittaus, number of chemical analyses of drill cores 
                                                                                  Analyysit eri menetelmillä 
Reikä, no.                  Analyysitilausno.          175Xa      308M      511P    714M    704P 
                                                                                                  
R308 (TM-04-34.1)                83901                    1              1              1            1 
R311                                        91414                  11             11           61                        60 
R312                                        91413                    7              7            57                        56 
 

Appiniitti-intruusio on pyöreähkö, läpimitaltaan n. 1.5 km. Todennäköisesti appiniitit ulottuvat 
etelässä jonkin matkaa mitatun alueen ulkopuolelle. Magneettinen kuvio on pyörremäinen, jossa 
voimakkaasti magneettisten appiniittijuovien välissä on heikommin magneettisia graniitteja. 
Sammalenlaen koillinen-lounaissuuntaisen kaksiosaisen appiniittijakson pituus on n. 1.5 km, le-
veys 200 m. Sammallampea kiertävässä pyörteessä magneettiset juovat ovat 0.8 - 1 km pitkiä ja 
50 - 100 m leveitä. Magneettisella kartalla erottuvat terävinä intruusion kaakkois- ja luoteispuo-
lella kaarevat koillinen-lounaissuuntaiset siirroslinjat (kuva 68). 
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Kuva 67.   Vaittaus. Geologinen kartta. 
Fig. 67.   Vaittaus. Geological map.  
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Kuva 68.   Vaittaus. Maastomagneettinen kartta, totaali-intensiteetti, painovoimaprofiili ja syväkairareiät. 
Fig. 68.   Vaittaus. Ground-magnetic total-field map, gravity profile and diamond drill holes. 
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Kairansydänten suskeptiivisuusmääritysten ja kivien tiheyden perusteella (oletettu magnetiitin 
tiheys, Dmt = 5.1 g/cm3) laskettuna appiniittien magnetiittipitoisuus (paino- %) vaihtelee tavalli-
sesti välillä 1.5 - 5 %. Voimakkaasti muuttuneissa kivissä magnetiittipitoisuus laskee jopa 0.3 
%:iin. Intruusiota ympäröivät ja kairauksessa lävistetyt graniitit sisältävät usein magnetiittia, kai-
ransydämistä mitattujen suskeptiivisuusarvojen mukaan laskettuna ≤ 0.55 % (oletettu Dgr 2.60 
g/cm3). Remanenssin Q-arvo on yleensä 0.4 - 0.7, mutta nousee joskus 1 - 6:een. 

Intruusiokompleksin poikki mitatulla painovoimaprofiililla kairauksissa lävistettyjen ja magneet-
tisina anomalioina näkyvien appiniittien kohdalle tulee 0.3 - 0.5 mGalin  

positiivisia Bouguer-jäännösanomalioita (kuva 68), ja paksuista maapeitteistä huolimatta in-
truusion alue erottuu ympäristön graniiteista. 

Appiniiteista mitatut tiheydet vaihtelevat muuttumisasteesta riippuen yleensä välillä 2.75 - 2.95 
g/cm3, voimakkaasti muuttuneissa meta-appiniiteissa tiheys laskee 2.65 g/cm3:iin. Graniittien 
tiheydet ovat 2.60 - 2.65 g/cm3. 

Suoalueille tulee VLF-R -luotauksissa sähköisiä johdeanomalioita. Tainion kairauksista v. 2008 
saatujen kokemusten mukaan tämäntapaiset ”saviset johteet” saattavat yleisemminkin aiheutua 
appiniittien grussifikoituneiden pintaosien ja päällä olevan ”regoliitin” vermikuliittirikastumista. 

Kairauksissa pääkivilaji on keski – karkearakeinen magnetiittipitoinen appiniittigabro (seuraa-
vassa: appiniitti), jossa on pienirakeisempia mikroappiniittisulkeumia. Sulkeumina on myös kes-
kirakeisia syeniittejä. Appiniiteissa on runsaasti magmaattisessa vaiheessa sekoittunutta graniit-
tista ainesta ja juonimaisia graniitteja ja pegmatiittigraniitteja, joilla on appiniitteihin sulautuvat 
(sekoittuneet) kontaktit. Vanhemmat graniitit ovat karkearakeisia massamaisia biotiittigraniitteja; 
näillä on joskus karkeasta maasälvästä (Ø 1.5 cm) rikastunut, 1-3 cm paksuinen sisäkontakti-
reunus. Nuoremmat keskirakeiset graniitit ja biotiittipitoiset graniittipegmatiitit ovat selvästi 
leikkaavia, teräväkontaktisia juonia. Graniittien lävistyspaksuudet ovat 0.2 - 4.15 m, pegmatiitti-
juonten 0.2 - 0.6 m. Reiässä R312 on 10 cm paksuinen juoni, jossa harmaassa kvartsissa on pu-
naisista maasälpärakeista; juonessa on myös magnetiittia. Blastomyloniittivyöhykkeisiin liittyy 
punaisen-vihreänkirjavia, unakiittimaisia meta-appiniitteja ja kloriitti-karbonaattijuonia.  

Vaittauksessa graniittiaineksen sekoittuminen appiniittimagmaan on ollut poikkeuksellisen yleis-
tä. Näin on syntynyt hybridejä kiviä, mikä näkyy kivien petrografiassa ja geokemiassa. Mafisis-
sakin appiniiteissa on yleistä korkea biotiittipitoisuus, korkea biotiitti/sarvivälke -suhde ja suh-
teellisen korkea kvartsipitoisuus. Graniittisen aineksen osuuden lisääntyessä kiveen ilmaantuu 
vapaata kalimaasälpää ja myrmekiittirakennetta. Hybridistä magmasta kiteytynyt plagioklaasi on 
ottanut hilaansa paljon kalia, joka on suotautunut antipertiittinä. Hybridiytymisen tuloksena on 
syntynyt kvartsirikkaita appiniitteja. Pieni- ja keskirakeiset syeniittisulkeumat ovat ilmeisesti tul-
leet appiniittimagman mukana alakuoren emosäiliön yläpuolelta. Pienirakeisina sulkeumina 
esiintyvät sarvivälkerikkaat mikroappiniitit osoittavat, että chill-kiviä syntyi myös magmasta, 
joka ei intruusion nykyisellä tasolla ollut saanut graniittista bulk-kontaminaatiota.  

Seuraavassa on lyhyt selostus kivilajien petrografiasta ja koostumuksista. 

Vaittauksen appiniiteista reiästä R308 saatu kallionpintanäyte on vähiten hydrautunut. Sen pää-
mineraalit ovat plagioklaasi, biotiitti, ortopyrokseeni ja augiitti. Lisäksi on kvartsia ja vähän au-
giitista reaktiossa syntynyttä sammaleenvihreää sarvivälkettä. Plagioklaasissa ei ole antipertiittiä, 
ja sen rajoilla on myrmekiittiä. Kvartsi on poikiliittinen. Aksessorisia ovat fluoriapatiitti ja zir-
koni, malmimineraaleja pyriitti (jossa sulkeumina kuparikiisu) ja vapaa kuparikiisu. Ortopyrok-
seenin muuttumistuloksena on talkkia, muita sekundaareja ovat karbonaatti ja kloriitti. Biotiitti 
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esiintyy oikokrysteinä ja siinä on kloriitti-karbonaattirakkuloita. Karbonaattia on myös interstiti-
aalisina rakeina, jotka ilmeisesti kiteytyivät interkumulussulasta. 

Muissa kairarei´issä appiniitit ovat voimakkaammin hydrautuneita ja granuloituneita. Päämine-
raalit ovat plagioklaasi, biotiitti, sammaleenvihreä tai ruskehtavanvihreä sarvivälke ja kvartsi. 
Joskus on augiittireliktejä, jota reunustaa reaktiossa syntynyt oikokrystinen sarvivälke. P2O5 
(XRF)-määrityksistä lasketut fluoriapatiittipitoisuudet ovat 1.5 - 3.2 %. Plagioklaasissa on usein 
antipertiittiä. Interstitiaalinen karbonaatti on ilmeisesti magmaattinen postkumulusfaasi). Plagio-
klaasin muuttumistuloksia ovat serisiitti, karkeampi muskoviitti, karbonaatti, kloriitti ja epidoot-
ti. Usein on sekundaaria titaniittia. Aksessorisista zirkoni on yleinen, usein on allaniittia, joskus 
monatsiittia(?). Malmimineraaleja ovat magnetiitti, hemoilmeniitti, pyriitti(I), kuparikiisu, pyriit-
ti II, joskus markasiitti ja molybdeniitti. Pyriitti I:n ympärillä on tyypillisesti magnetiittireunus. 

Graniittisen aineksen lisääntyessä kvartsin määrä kasvaa, antipertiitti on yleinen ja lopulta kiveen 
ilmaantuu mikrokliinia. Hapan ”päätejäsen” ei kuitenkaan ole graniitti vaan trondhjemiitti, kali-
rikkaita biotiittigraniitteja on vain paksummissa osissa. Plagioklaasi on monin paikoin pahasti 
muuttunut kloriitiksi, karbonaatiksi ja epidootiksi. Granuloitumiselta säästyneet kvartsirakeet 
ovat ameebamaisia, mahdollisesti ksenokrystejä. Biotiitti on hyvin tummanruskeaa, ja sitä on 
paljon enemmän kuin sarvivälkettä. Primaari sarvivälke on ruskehtavan vihreää, sekundaari am-
fiboli vaaleanvihreää (aktinoliitti). Karbonaattia on sekä muuttumistuloksena että interstitiaalisi-
na rakeina. Fluoriapatiitti esiintyy suurina anhedrisina tai subhedrisina kiteinä. Titaniitti on yleis-
tä, rakeet ovat joskus poikiliittisia. Suuret zirkonikiteet ovat yleisiä. Allaniitti esiintyy usein suu-
rina, vyöhykkeisinä kiteinä, jotka ovat joko kiteisiä tai osittain metamiktisiä. Malmimineraaleja 
ovat euhedrinen magnetiitti, hemoilmeniitti, pyriitti (jossa pyrrotiitti-kuparikiisusulkeumia) ja 
vapaa kuparikiisu. 

Vaittauksen appiniitit ovat melko vähän fraktioituneita. Ne vastaavat esim. Cr-MgO-
pitoisuuksien puolesta Iso Paavolammen kiviä (kuva 69), mutta ovat kuitenkin näitä huomatta-
vasti K2O-rikkaampia (kuva 70). Vaittauksessa, kuten Iso Paavolammella, Cr:n jyrkkä lasku 
MgO:n laskiessa osoittaa pyrokseenien ja titanomagnetiitin fraktioitumista. 
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Kuva 69.   Cr vs. MgO, Vaittauksen ja Iso Paavolammen appiniitit. 
Fig. 69.   Cr vs. MgO, appinites from Vaittaus and Iso Paavolampi. 
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Kuva 70.   K2O vs. MgO, Vaittauksen ja Iso Paavolammen appiniitit. 
Fig. 70.   K2O vs. MgO, appinites from Vaittaus and Iso Paavolampi. 
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Kuva 71.   Vaittauksen appiniitit: a - Na2O vs. K2O; b - Na2O vs. SiO2; c - K2O vs. SiO2; d - MgO vs. 
SiO2. 
Fig. 71.   Appinites from Vaittaus: a - Na2O vs. K2O; b - Na2O vs. SiO2; c - K2O vs. SiO2; d - MgO vs. 
SiO2. 
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Kokokivianalyyseihin on valittu homogeenisia näytteitä, joissa ei ole näkyvää graniittiaineksen 
sekoitusta. SiO2-pitoisuus vaihtelee välillä 51.5 - 54.7 % (R308:n pyrokseeniappiniitissa 55.5 
%). Toisin kuin odottaisi, SiO2-vaihtelu ei kuitenkaan johdu graniittisen aineksen määrästä vaan 
alkuperäisen ortopyrokseenin ja biotiitin määrästä. Niinpä SiO2 ja MgO korreloivat positiivisesti, 
ja K2O ja SiO2 korreloivat negatiivisesti (kuva 71d, c). SiO2:n ja Na2O:n välillä ei ole selvää kor-
relaatiota: Na2O on yleensä n. 3.5 %, SiO2:n määrästä riippumatta (kuva 71b). Sen sijaan Na2O:n 
ja K2O:n välillä on lineaari negatiivinen korrelaatio (kuva 71a). Se merkitsee, että appiniitti-
magmassa ortoklaasikomponentti ottaa tilaa albiittikomponentilta. SiO2:n ja K2O:n negatiivinen 
korrelaatio tukee voimakkaasti ajatusta kalin selektiivisestä diffuusiosta appiniittimagmaan, 
K2O:n ja Na2O:n negatiivinen korrelaatio osoittaa kaksisuuntaista selektiivistä diffuusiota, jossa 
Na rikastui saaliseen magmaan ja K mafiseen magmaan. 

XRF-menetelmällä analysoidun K2O:n ja ICP:llä analysoidun happoliukoisen kalin erotus, 0.1 - 
0.36 %, osoittaa, että appiniittien kokonais-K2O:sta biotiittiin (ja pieniltä osalta sarvivälkkee-
seen) sisältyy 84.1 - 95.8 %, erotus on liukenemattomissa kalimaasälvässä (mukaan lukien anti-
pertiitti), muskoviitti-serisiitissä ja plagioklaasin hilassa. 

Saalisen kontaminanttilaimennuksen vuoksi S-pitoisuuksissa on paljon vaihtelua. Vähiten kon-
taminoituneissa S-pitoisuudet ovat 3000 - 3560 ppm:ään, kontaminantin lisääntyessä pitoisuudet 
laskevat jopa alle 1000 ppm:n. 

Appiniittien V-pitoisuus on 171 - 270 ppm (ka. 236 ppm), Cr-pitoisuus 133 - 280 ppm (ka. 185 
ppm). Näiden kesken on negatiivinen korrelaatio. NiXRF-pitoisuudet ovat 60 - 83 ppm (ka. 71 
ppm), CuXRF-pitoisuudet 39 - 98 ppm (ka. 64 ppm). Ni-pitoisuudet ja Ni/Co laskevat graniittisen 
kontaminanttiaineksen lisääntyessä; vähiten kontaminoituneissa kivissä Ni/Co on 2 - 2.5, konta-
minaation lisääntyessä se laskee 1 - 1.5:een. 

Voimakas kuoren kontaminaatio näkyy erityisesti appiniittien korkeissa Zr-LREE-pitoisuuksissa. 
Zr-pitoisuus on 212 - 349 ppm (ka. 286). Vaittauksen appiniitit ovat REE-rikkaampia kuin Tai-
nion appiniitit, mutta REE(CN)-kuvaajakäyrät ovat samanmuotoisia (kuva 44e). Ce-pitoisuus on 
109 - 181 ppm (ka. 143 ppm). 

Appiniittien Cl on korkea (400 - 1620 ppm, ka. 1066 ppm), samoin Ba (953 - 1318 ppm, ka. 
1136 ppm). Sr:n XRF- ja ICP-analyysien erotuksen mukaan 92.9 - 95.2 % kiven Sr:sta on sitou-
tunut maasälpiin (= plagioklaasiin). Kun plagioklaasin osuus kivestä vaihtelee vähän, niin Sr-
pitoisuuskin on aika vakio (572 - 858 ppm, ka. 766 ppm). 

Malmimetalleista rei´issä R311 ja R312 on anomaalista Ag-pitoisuutta (1-2 ppm) 33 m:n syvyy-
teen. Koska reiässä R311 ruosterakoja on 23 m:n syvyyteen (reiän R312 raportissa ei ole mainin-
taa), saattaa kyseessä olla lievä supergeeninen rikastuma. Vaittauksen appiniiteille on tyypillistä 
emäksisille kiville korkea Mo, yleisesti 2-3 ppm; on useita 2 - 12.8 m:n lävistyksiä, joissa on ta-
saisesti 3 ppm Mo. Malmimikroskoopissa on löytynyt molybdeenihohdetta. Korkein Zn-
pitoisuus on 186 ppm. 

Määritetyistä jalometalleista (määritysrajat kaikille 10 ppb) Au on aina alle määritysrajan, Pt on 
kahdessa näytteessä 12 - 14 ppb ja Pd yhdessä näytteessä 11 ppb. 

Meta-appiniitit ovat punaisen-vihreänkirjavia kiviä, joissa plagioklaasi on kokonaan muuttunut 
albiitiksi ja serisiitiksi ja alkuperäinen kiille hydrobiotiitti-vermikuliitiksi ja kloriitiksi. Amfiboli 
on matalamman lämpötilan kirkkaanvihreää (ei ruskehtavanvihreää) sarvivälkettä. Kivessä on 
kvartsia, sekundaaria titaniittia ja runsaasti sekundaaria epidootti-klinozoisiittia. Fluoriapatiittia 
on runsaasti. Zirkoni on yleinen, ja se esiintyy joskus raekasaumina. Allaniitti on kiteistä. Mal-
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mimineraaleja ovat magnetiitti (osittain martiittiutunut), hemoilmeniitti, ilmenorutiili, ”vapaa” 
hematiitti ja götiitti. 

Meta-appiniitteihin liittyy kataklastista breksiaa, jossa päämineraalit ovat albiitti, sekundaari 
muskoviitti, mikrokliini, kvartsi, kloriitti (kahta eri tyyppiä), pistasiitti, apatiitti, titaniitti ja alla-
niitti (jolla epidoottireunus). Iskoksessa on runsaasti sälöistä prehniittiä. Malmimineraaleja ovat 
osittain martiittiutunut magnetiitti, ilmenorutiili, pyriitti, kuparikiisu ja götiitti. 

Hydrautumista lukuun ottamatta muuttuminen on ollut pääasiassa isokemiallista. Kuitenkin al-
kuperäisten tärkeimpien Cl:n kantajien, biotiitin ja sarvivälkkeen, hajotessa niiden sisältämä Cl 
on vapautunut ja kiven Cl-pitoisuus on laskenut merkittävästi (appiniiteissa Cl ka. 1066 ppm, 
meta-appiniiteissa 400 ppm). Toinen merkittävä muutos on sulfidien lähes täydellinen poistumi-
nen (S 26 - 27 ppm). Samalla on poistunut Cu (jäljellä vain 6 ppm), mutta Ni-pitoisuudessa ei ole 
ollenkaan laskua. Myös BeICP on kohonnut, pitoisuudet ovat 0.7 - 1.2 ppm Be, kun muuten Be-
pitoisuus on määritysrajan 0.5 ppm alapuolella. Todennäköisesti muuttumisessa osa kiven Be:stä 
on muuttunut happoliukoiseen muotoon. 

Vastaavaa S-Cu-köyhtymistä tunnetaan Tainion intruusion koillisosasta. 

Mikroappiniitit ovat pieniä (Ø ≤ 4 cm), pyöreähköjä tai soikeita sulkeumia. Niiden päämineraa-
lit ovat plagioklaasi ja sarvivälke. Sarvivälkerakeiden keskiosat ovat ruskeita, reunoille väri vai-
hettuu ruskeanvihreäksi ja vihreäksi. Kvartsia on melko runsaasti mutta biotiittia hyvin vähän. 
Sekundaareina on serisiittiä ja kloriittia. Aksessorisia ovat zirkoni, apatiitti ja suurina metamik-
tiytyneinä kiteinä allaniitti. Sarvivälkkeen ruskeat keskiosat ovat kiteytyneet magmasta. Zirkoni 
ja apatiitti esiintyvät onttoina, skeletaalisina kiteinä, mikä osoittaa kiteytymistä hyvin nopeasti 
jäähtyneestä (chill) magmasta. Malmimineraaleja ovat magnetiitti, hemoilmeniitti (osaksi euhe-
drisina levymäisinä kiteinä), euhedrinen pyriitti ja ilmenorutiili(?). Pyriittiä reunustaa magnetiit-
tipanssari, ja siinä on pyrrotiitti- ja kuparikiisusulkeumia. 

Mikroappiniiteista ei ole tehty kokokivianalyysejä. 

Syeniitit ovat vaaleita, keskirakeisia ja massamaisia kiviä. Ne esiintyvät appiniiteissa sulkeumi-
na, joista paksuimpien lävistykset ovat 55 - 60 cm. Päämineraaleja ovat plagioklaasi (± antiper-
tiitti), biotiitti, sammaleenvihreä tai ruskehtavan tummanvihreä sarvivälke, kvartsi ja mikrokliini. 
Syeniitit sisältävät euhedrista tai anhedrista apatiittia, mutta vähemmän (1.4 - 2.1 %) kuin mafi-
sissa appiniiteissa. Sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat serisiitti ja muskoviitti 
(← plagioklaasi), kloriitti (← biotiitti), epidootti, karbonaatti, titaniitti, zirkoni, allaniitti (isoja 
kellanruskeita kiteitä), magnetiitti (euhedrinen tai anhedrinen), ilmeniitti (magnetiitin lähellä), 
hemoilmeniitti, ilmenorutiili, rutiili, pyriitti (jossa pyrrotiitti-kuparikiisusulkeumia) ja götiitti 
(hypergeeninen). Osa titaniitista on ilmeisesti primaaria. 

Analysoidut kaksi syeniittiä ovat koostumukseltaan hyvin samanlaisia (paino- %): SiO2 59.0 - 
60.7, TiO2 1.47 - 1.80, Al2O3 15.2 - 16.3, FeOtot 6.36 - 7.92, MgO 2.51 - 2.62, CaO 3.66 - 3.88, 
Na2O 3.42 - 4.60, K2O 2.27 - 3.67, P2O5 0.57 - 0.89, V 159 - 170 ppm, Cl 780 - 935 ppm. Hyvin 
matalat Cr (≤ 33 ppm) ja Ni (5 - 11 ppm) osoittavat, että kyse ei mitenkään voi olla mafisen ap-
piniitin ja graniitin hybridistä bulk-sekoituksesta (mingling). Syeniiteille tyypillisiä ovat korkeat 
Ba (1240 - 2464 ppm) ja Zr (418 - 541 ppm), matala Th (2.44 - 6.30 ppm) ja matala Th/U (5.2 - 
6.4).  

Appiniittiassosiaatiolle tyypilliseen tapaan syeniittien Zr on paljon korkeampi (418 - 541 ppm) 
kuin appiniiteilla (ks. kuva 42). REE-pitoisuus on hiukan korkeampi kuin appiniiteilla (Ce 114 – 
250 ppm). Korkea ICP-liukoisen La:n pitoisuus (117 ppm) viittaa siihen, että syeniiteissäkin 
pääasiallinen LREE-faasi on allaniitti. 
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Syeniittisulkeumat ovat ilmeisesti alakuoren mafisen emosäiliön päällä olevia syeniittejä, jotka 
olivat jo kiteytyneitä appiniittimagman ottaessa niitä mukaansa. Koska syeniittien saalisen osan 
koostumukset sijoittuvat systeemissä nefeliini – kalsiliitti – silika korkean lämpötilan harjanteel-
le (systeemin ”vedenjakajalle” = maasälpien (Ab-Or) yhdysjanan lähettyville), niiden likvidus-
lämpötilat vastasivat H2O-rikkaan appiniittimagman likviduslämpötiloja tai jopa ylittivät ne. Sii-
tä syystä mafinen magma ei voinut sulattaa niitä. 

Graniitteja on kahta tyyppiä: keski – karkearakeisia biotiittigraniitteja ja pieni – karkearakeisia 
”kloriittigraniitteja”. Biotiittigraniitit ovat vaaleampia ja ne ovat tunkeutuneet aikaisemmin kuu-
maan, ilmeisesti vielä ”elävään” magmaan. ”Kloriittigraniitit” ovat juonikiviä, jotka ovat tunkeu-
tuneet konsolidoituneisiin appiniitteihin.  

Biotiittigraniittien päämineraalit ovat plagioklaasi, mikrokliini, kvartsi ja biotiitti. Plagioklaasissa 
on antipertiittiä. Raerajoilla on myrmekiittiä. Sekundaareja mineraaleja ovat serisiitti ja musko-
viitti (← plagioklaasi), kloriitti (← biotiitti) ja karbonaatti. Aksessorisia ovat zirkoni, titaniitti ja 
fluoriapatiitti, malmimineraaleja magnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, rutiili ja pyriitti. Magne-
tiitti ja ilmeniitti ovat osittain muuttuneet hematiitiksi. 

”Kloriittigraniitit” ovat voimakkaan ruskeanpunaisia, massamaisia kiviä, joiden biotiitti on muut-
tunut lähes kokonaan kloriitiksi. Niiden päämineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi ja mikrokliini ja 
kloriitti. Mikrokliinissa on hiuspertiittiä. Sekundaareja (kloriitin lisäksi) ovat  

albiitti, serisiitti ja muskoviitti (← plagioklaasi), karbonaatti ja pistasiitti, aksessorisia vyöhyk-
keinen zirkoni, allaniitti (suht. yleinen), titaniitti ja apatiitti (vähän) ja malmimineraaleja euhe-
drinen magnetiitti (osittain martiittiutunut), hemoilmeniitti, ilmenorutiili, rutiili ja hematiitti. 

Näillä kahdella graniittityypillä (graniittigeneraatiolla) on myös koostumuseroja. Molemmat ovat 
hyvin saalisia (SiO2 70.5 - 74.0 %) ja vastaavat pääkomponenteiltaan eutektisia graniitteja. Bio-
tiittigraniiteilla on kuitenkin hiukan pienempi K2O (4.99 %) kuin ”kloriittigraniiteilla” (5.40 - 
5.92 %), ja vastaavasti hiukan korkeampi Na2O (3.57 %, kloriittigraniiteilla 3.25 - 3.55 %). Klo-
riittigraniitit ovat rikkaampia mafisista komponenteista (suluissa biotiittigraniittien pitoisuus): 
TiO2 0.223 - 0.46 % (0.227 %), FeOtot 1.8 - 2.83 % (1.63 %), MgO 0.42 - 0.70 % (0.36 %). ICP-
määrityksistä (7 kloriittigraniittia, 3 biotiittigraniittia) laskettu P2O5 on kloriittigraniiteissa kak-
sinkertainen (0.108 %) biotiittigraniitteihin (0.054 %) verrattuna. Graniittityyppien erot näkyvät 
myös hivenalkuaineissa (seuraavassa vaihtelu kloriittigraniiteissa, sitten suluissa biotiittigraniit-
tien pitoisuus): Ba 808 - 1346 ppm (617 ppm), Sr 161 - 263 ppm (117 ppm), Ce 222 - 345 ppm 
(135 ppm), Zr 246 - 491 ppm (184 ppm). Graniittien ICP-analyyseissä La on huomattavan kor-
kea (117 - 160 ppm), mikä viittaa siihen, että LREE ovat sitoutuneet pääasiassa happoliukoiseen 
allaniittiin.  

Pää- että hivenalkuainejakaumat graniittigeneraatioiden välillä viittaavat kaksisuuntaisen selek-
tiivisen diffuusion vaikutukseen: vanhemman generaation graniittimagmat saivat selektiivisessä 
diffuusiossa mafisesta magmasta Na ja luovuttivat siihen K, P, LREE, ja Zr. Ba:n ja Sr:n käyt-
täytyminen on ristiriidassa selektiivisestä diffuusiosta tehtyjen havaintojen kanssa (kuva 50), 
koska ne näyttävät köyhtyneen vanhemman generaation graniitissa; tosin näistä graniiteista on 
vain yksi analyysi. 

4.5 Lehmikari 

Lehmikarin appiniitti-intruusio sijaitsee Pirtinvaaran syeniitti-graniittikompleksin sisällä, sen 
koillisosassa, karttalehdellä 2644 02. Magneettisen matalalennon harmaasävykartalla intruusio 
näkyy magneettisena renkaana (kuva 51). 
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Lehmikarin appiniitista on tehty raportti (Väyrynen, 1943) ja sitä on kuvannut Ohlson gradus-
saan (1949). Näissä töissä appiniittia on nimetty amfiboliitiksi, tiheän subhorisontaalisen primaa-
rirakoilun on Väyrynen (1943) tulkinnut liuskeisuudeksi. Kohteesta on käytetty myös nimiä Lo-
hiniva ja Porokari. Appiniittiin liittyy tunnettu apatiitin löytöpaikka (Väyrynen, 1943, Ohlson, 
1949, Hytönen, 1999). Appiniittia on paljastunut komeina kallioina (kuva 72) Ounasjoen itäran-
nalla, johon on Kittilän tieltä lyhyt kävelymatka Lehmikarin talon pihan kautta. Näitä kallioita 
vastapäätä Ounasjoen länsirannalla on komea graniittipaljastuma. Tästä n. 140 m luoteeseen on 
joen rantapenkereellä hajonnutta appiniittipaljastumaa, jossa on suurin tunnettu apatiittipitoinen 
plagioklaasi-sarvivälke-skapoliittipegmatoidi. Näihin kohteisiin pääsee joen länsipuoliselta Mel-
tauksesta Tainioon vievältä soratieltä. 

Tein eri vuosina (2002 - 2007) maastotutkimuksia jokivarren paljastumilla. Maaliskuussa 2003 
mitattiin intruusion yli luode-kaakkosuunnassa 2.6 km:n painovoimaprofiili. Geofysikaalisia 
maastomittauksia (magneettinen ja VLF-R) tehtiin 3 km2:n alueella keväällä 2005. Loppukesällä 
ja syksyllä 2006 tehtiin 4.8 km2:n alueella systemaattinen painovoimamittaus 100 m:n linjavälil-
lä. 

Jukka Väänänen kairautti v. 2002 POKA-reiän (R880) magneettiseen anomaliaan intruusion 
koillisosaan. Reiän koordinaatit ovat: x – 7448.883, y – 2546.755. Reikä on pystyreikä, maa-
kairausta oli 19.00 m, loppusyvyys 30.30 m. Kivi on homogeenista appiniittia. Reiästä on tehty 
analyysejä seuraavasti (analyysitilausnumero 85683): väliltä 19.00 - 21.00 monialkuainemääritys 
(XRF, menetelmäkoodi 175a), hivenalkuainepaketti (menetelmäkoodi 308M), monialkuainemää-
ritys (menetelmäkoodi 511P) ja jalometallimääritys (Au-Pd-Te, menetelmäkoodi 521U). Lisäksi 
reiän loppuosa (21.00 - 30.30 m) on analysoitu neljästä aukottomasta näytteestä (määritykset 
menetelmillä 511P ja 521U). 

Syksyllä Olli Sarapää (hanke 214 1007) teki lisäkairauksia intruusion magneettisiin anomalioihin 
ja keskellä olevaan painovoimaminimiin. 
 

 

Kuva 72.   Appiniittipaljastuma, Lehmikari. Mittatikkuina Topias Järvinen ja Justus Mutanen (1.3 m). 
Valokuva Tapani Mutanen. 
Fig. 72.   Appinite outcrop, Lehmikari. Scale-rules: Topias Järvinen and Justus Mutanen (1.3 m). Photo 
Tapani Mutanen. 
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Kuva 73.   Lehmikari. Geologinen kartta. 
Fig. 73.   Lehmikari. Geological map. 
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Kuva 74.   Lehmikari. Maastomagneettinen kartta, totaali-intensiteetti. R1 - R4 Olli Sarapään myöhemmin kairauttamat reiät. 
Fig. 74.   Lehmikari. Ground-magnetic total-field map. R1 – R4 Later drill holes by Olli Sarapää. 
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Kuva 75.   Lehmikari. Gravimetrinen Bouguer-anomaliakartta. Kuvaan on mustalla merkitty ensimmäiseksi mitattu NW-SE-suuntainen painovoimaprofiili. 
Fig. 75.   Lehmikari. Bouguer anomaly gravity map.Also marked with black the NW-SE gravity profile that was measured first. 
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Kuva 76.   KFM-diagrammi Fe-rikastuneista appiniiteista. 
Fig. 76.   KFM diagram of iron-enriched appinites. 
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Intruusio on hiukan soikea, mitoiltaan 1.4 x 1.7 km (kuvat 73, 74). Painovoimakartalla (kuva 75) 
magneettiseen renkaan kohdalle tulee 0.75 - 1.0 mGalin Bouguer-jäännösanomalia. Intruusion 
keskellä on suurempi (400 x 500 m) magneettinen minimi ja sen kaakkoispuolella pienempi mi-
nimi, joiden kohdalle tulee negatiivinen jäännösanomalia (ks. kuvat 74 ja 75). Nämä magneetti-
set + painovoimaminimit ilmeisesti aiheutuvat graniittisista tai syeniittisistä massoista, joilla on 
merkittävää pystysuoraa ulottuvuutta. 

Intruusiosta lounaaseen päin ulottuu kohonneen painovoiman alue, jolta ei ole paljastumatietoa. 
Kyseessä voi olla Pirtinvaaran kompleksiin kuuluva syeniitti.  

Appiniittipaljastumia vastapäätä Ounasjoen länsirannalla on suuria paljastumia karkearakeista, 
paikoin pegmatiittista graniittia. Graniittia on paljastuneena myös joen itärannalla Jokelan talon 
koillispuolella. Graniitissa on loiva-asentoinen rakoilu (Ohlson, 1949). Oletan, että tämä graniitti 
on loiva-asentoinen juoni, joka leikkaa appiniitti-intruusion lounaisosaa. Intruusion magneettisis-
ta piirteistä päätellen graniittijuonet ”syövät” muuallakin appiniitin reunaosia. Toisaalta intruusi-
on pohjois- ja lounaisreunalla on painovoima- ja magneettisilla kartoilla piirteitä, joiden perus-
teella geologiseen karttaan (kuva 73) on merkitty sivukiviin lähteviä appiniittiapofyysejä. 

Paljastumissa appiniitti on massamaista, tummaa ja magnetiittipitoista. Kahdesta sahatusta näyt-
teestä toinen on karkearakeista kiveä, jossa erottuu harmaa plagioklaasi, toinen pienirakeista por-
fyyristä appiniittia, jossa erottuu muutamia plagioklaasihajarakeita. Näiden tyyppien yleisyyttä ja 
mahdollisia leikkaussuhteita ei tiedetä. Tyypillistä on hyvin loiva, tiheä primaarirakoilu (kuva 
72). Paljastumassa on ohuita, aaltoilevia vaaleita nauhoja, jotka edustavat kuumaan, plastiseen 
(”elävään”) appiniittiin tunkeutuneita saalisia juonia. Kairareiässä (R880) appiniitti on karkeaa, 
massamaista ja homogeenista, eikä siinä ole graniittijuonia. 

Ohlsonin mukaan ”amfiboliitti” [=appiniitti] koostuu vihreästä sarvivälkkeestä, plagioklaasista, 
apatiitista ja ”oksidimalmista”. Ounasjoen itärannan paljastumasta otettu näyte TM-08-3.1 on 
karkearakeista biotiitti-augiittiappiniittia, näyte TM-08-3.2 pienirakeista plagioklaasifyyristä 
biotiitti-augiittimikroappiniittia. Molemmat kivet ovat rakenteellisesti erittäin hyvin säilyneitä, 
granuloitumattomia, terveitä ja täysin suuntautumattomia. 

Karkearakeisessa appiniitissa plagioklaasi esiintyy pitkinä (≤ 7 mm) laattoina, joissa on voima-
kas vyöhykkeisyys (An- % laskee reunoille). Reunaosissa ja adkumuluslaajentumissa on antiper-
tiittisuotaumia. Paikoin on myrmekiittiä. Plagioklaasissa on pilvimäistä serisiittiytymistä. Biotiit-
tia, tyypillisesti oikokrysteinä, on runsaasti, samoin interstitiaalista, vain heikosti aaltosammuvaa 
kvartsia. Augiitti on anhedrista, ja siitä on paikoin syntynyt myöhäismagmaattisessa reaktiossa 
ruskehtavanvihreää sarvivälkettä. Karbonaatti on osaksi interstitiaalista, ilmeisesti magmaattista 
interkumuluskarbonaattia, osaksi sekundaaria. Paikoin on vaaleanvihreää sekundaaria amfibolia. 
Biotiitista on syntynyt sekundaaria titaniittia. Aksessorisia ovat apatiitti (kapeita euhedrisia, 
usein onttoja, skeletaalisia prismaattisia kiteitä, ≤ 0.7 mm) ja zirkoni (usein pitkiä prismoja, ≤ 0.4 
mm). Malmimineraaleja ovat magnetiitti, ilmeniitti (magnetiitin yhteydessä), hemoilmeniitti, py-
riitti I, (jossa sulkeumina pyrrotiittia ja kuparikiisua; ympärillä tyypillisesti magnetiittisauma), 
sinkkivälke ja pyriitti II. 

Plagioklaasifyyrisessä biotiitti-augiittimikroappiniitissa plagioklaasihajarakeet (1 - 3.5 mm) 
muodostavat usein glomerofyyrisiä kasaumia. Plagioklaasin adkumuluslaajennuksissa on anti-
pertiittiä. Biotiittia on runsaasti, tyypillisesti oikokrystirakeina. Augiitti esiintyy usein subhedri-
sina prismaattisina kiteinä. Kivessä on interstitiaalista kvartsia, kalimaasälpää ja karbonaattia. 
Sekundaarimineraaleja ovat vaaleanvihreä amfiboli (←augiitti), karbonaatti ja serisiitti 
(←plagioklaasi). Pienikokoista ohutprismaista apatiittia on runsaasti. Matriksista ei löydy zirko-
nia, mutta glomerofyyristen plagioklaasikasaumien yhteydessä on verraten karkeaa zirkonia. 
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Malmimineraaleja ovat magnetiitti, hemoilmeniitti, ilmenohematiitti, pyriitti ja kuparikiisu. He-
moilmeniitin ja ilmenohematiitin esiintyminen yhdessä osoittaa, että Fe-Ti-oksidien lähtökoos-
tumus oli lähellä ilmeniitti-hematiittisolvuksen huippukohtaa. 

Reiästä R880 tehdyssä hiessä päämineraalit ovat plagioklaasi, karkea biotiitti ja tummanvihreä 
sarvivälke, lisäksi on kvartsia ja kalimaasälpää. Sarvivälkkeessä on augiittireliktejä. Plagioklaa-
sissa on antipertiittisulkeumia, sen muuttumistuloksina serisiittiä ja karbonaattia. Apatiittia on 
4.4 - 4.6 %. Aksessorisia ovat titaniitti ja euhedrinen zirkoni, malmimineraaleja magnetiitti, he-
moilmeniitti, pyriitti (jossa pyrrotiittisulkeumia) ja kuparikiisu. XRF:llä ja ICP:llä tehtyjen K2O-
määritysten erotuksesta laskettuna liukenematonta (itsenäistä ja plagioklaasin hilassa olevaa) 
KAlSi3O8-komponenttia on n. 8 %. Kivessä on CIPW-normatiivista ortoklaasia 13.4 %, josta 
suurin osa tulee biotiitista. Kivi on hiukan kvartsinormatiivinen (4.4 %). Muita CIPW-
normatiivisia mineraaleja ovat (paino- %): plagioklaasi 44 (An44), klinopyrokseeni 8.5 %, orto-
pyrokseeni 11.5, magnetiitti 8.1, ilmeniitti 5.4 ja apatiitti 4.5. 

Lapin intruusioissa Lehmikarissa appiniitit ovat kaikkein pisimmälle fraktioituneita. Fraktioitu-
mista kuvaavien pääkomponenttien (FeOtot, TiO2, P2O5) suhteen ne suunnilleen vastaavat Taini-
on reunagabroja ja Javaruksen appiniitteja, mutta Lehmikarissa MgO (3.90 %) on paljon mata-
lampi kuin Tainion reunagabroissa (4.8 - 5.9 %) ja jonkin verran matalampi kuin Javaruksessa 
(3.93 - 4.25 %). Parhaimpia fraktioitumisasteen mittareita ovat Cr, Ni ja Ni/Co. Seuraavassa ver-
tailussa on käytetty ICP-menetelmän määrityksiä (NiICP/CoICP), jotka pienillä Ni-Co-
pitoisuuksilla ovat XRF-menetelmää herkempiä. MgO-rikkaimmassa Tainion reunagabrossa 
ovat myös korkeimmat Cr (64 - 120 ppm) ja Ni (37 - 50 ppm), Javaruksessa on Cr 6 - 9 ppm ja 
Ni 18 - 24 ppm, ja MgO-köyhimmässä Lehmikarissa on Cr <1 - 2 ppm ja Ni 9 - 16 ppm. Mg-Cr-
Ni-fraktioitumisen kanssa yhtäpitävästi Tainiossa on korkein Ni/Co (0.89 - 1.28), Javaruksessa 
0.58 - 0.65 ja Lehmikarissa selvästi matalin Ni/Co, 0.34 - 0.55). Lapin mafisissa appiniiteissa 
Lehmikaria matalampi Ni/Co on vain Palokarhurovan N-kohteessa (0.28 - 0.30).  

Näistä kolmesta kohteesta Tainio on Fe-rikkain (FeOtot 13.7 - 15.1 %; Javaruksessa 12.6 - 12.8 
%, Lehmikarissa 12.3 %). FeOtot-pitoisuuden laskiessa K2O kasvaa: Tainiossa 0.95 - 1.60 %; Ja-
varuksessa 1.89 - 2.36 % ja Lehmikarissa 2.26 %. Lehmikarin V-pitoisuus (321 ppm) on samaa 
luokkaa kuin Javaruksessa mutta pienempi kuin Tainion reunagabrossa (319 - 354 ppm). 

Fe-rikkaiden appiniittien geokemia osoittaa, että Tainion reunagabrot edustavat äärimmilleen Fe-
rikastuneita sulia, joiden koostumukset KFM-diagrammissa (kuvat 32 ja 76) sattuvat lähimmäksi 
F-nurkkaa. Tästä kehitys on kääntynyt SiO2:n ja K2O:n rikastumisen suuntaan, kohti K2O-
nurkkaa, samalla kun sulassa FeOtot jo hiukan vähenee ja SiO2 kasvaa (Tainiossa 43.7 - 47.1 %, 
Javaruksessa 48.7 - 50.3 % ja Lehmikarissa 50.5 %). Kaikissa näissä kohteissa apatiittipitoisuus 
(Tainio 4.4 - 4.9 %, Javarus 6.0 - 6.8 %, Lehmikari 4.4 - 4.6 %) vastaa toleiittisen magman ko-
tektista pitoisuutta. 

Selvästikin fraktioitumiskehitys on siis: Tainio → Javarus → Lehmikari. FeO-TiO2-rikastumisen 
huippu on Tainion reunagabroissa, P2O5-huippu Javaruksessa ja SiO2-K2O-huippu Lehmikarissa. 
Samassa järjestyksessä kasvaa Zr: Tainiossa 109 - 276 ppm, Javaruksessa 222 - 323 ppm ja 
Lehmikarissa 390 ppm. LREE-huippu osuu yhteen P2O5-maksimin kanssa: Ce on Tainiossa 182 
- 194 ppm, Javaruksessa 224 - 248 ppm ja Lehmikarissa 214 ppm. Kuvassa 44g Lehmikarin ap-
piniitti kuuluu REE-rikkaimpien käyrien parveen, sen Ce(CN) on 350. Tässä kuvassa REE-
rikkaampien appiniittien käyrät ovat täysin samanmuotoisia kuin kaikissa REE-diagrammeissa 
vertailukohteena käytetyillä Tainion keskiosien appiniiteilla. Fe-rikkaiden appiniittien 
La/Yb(CN)-suhteet ovat hyvin samanlaisia: Lehmikarissa 20.55, Javaruksessa 24.5 - 24.8 ja Tai-
niossa 21.4 - 29.0. 
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Appiniittisarjassa Zr-pitoisuuden kasvu jatkuu appiniiteista syeniitteihin (kuva 42), mutta REE-
rikastuminen pysähtyy syeniittien tasalle; REE-pitoisuudet ovat syeniiteissä samat kuin Fe-
rikkaimmissa appiniiteissa (kuva 44m). 

Lehmikarissa on korkea Cl (1300 ppm) ja Ba (1363 ppm). Sr (619 ppm) on samaa luokkaa kuin 
Javaruksen appiniitissa mutta pienempi kuin Tainion reunagabrossa (887 - 1090 ppm). 

Lehmikarin appiniitit ovat sulfidirikkaita, niiden S-pitoisuus (2440 - 3170 ppm) on samaa luok-
kaa kuin muissa Fe-rikkaissa appiniiteissa (Tainiossa 2380 - 4570 ppm, Javaruksessa 2910 - 
4710 ppm). Merkittäviä malmimetallipitoisuuksia ei ole. Kolmessa näytteessä on Mo 2 ppm 
(määritysraja 2 ppm), Au on neljässä näytteessä 0.4 - 1.4 ppb (määritysraja 0.1 ppb). 

Lehmikarin apatiittiesiintymä sijaitsee Ounasjoen länsirannalla. Siitä on Väyrynen (1943) teh-
nyt yksityiskohtaisen kuvauksen. Apatiitin isäntäkivi on 0.6 - 0.8 m leveä, ≤ 0.4 m paksu juoni-
mainen, loiva-asentoinen (kaade 5° koilliseen) pegmatoidi muuttuneessa meta-appiniitissa, joka 
Väyrynen (1943) nimittää kiillegneissiksi. Pegmatoidin päämineraalit ovat vaalea plagioklaasi, 
harmaa kvartsi ja vihreä apatiitti, lisäksi on paikoin skapoliittia, mustaa sarvivälkettä, biotiittia, 
ja suurikokoista levymäistä ilmeniittiä (op. cit.). Skapoliitti muodostaa säteettäisiä, jopa 10 cm 
pitkiä kiteitä (ks. Ohlson, 1949, kuva 12). Apatiittia on n. 25 %. Suurimmat apatiittikiteet ovat 
yli 9 cm:n kokoisia (ks. Hytönen, 1999, s. 56). Skapoliitista ja apatiitista on laadukkaat ”märkä-
kemialliset” mineraalianalyysit (Ohlson, 1949, taulukot I ja II). Skapoliitti sisältää 67.5 % ma-
rialiittia (komponentit: kloorimarialiitti 56.5 %, sulfaattimarialiitti 11.0 %) ja 32.5 % karbonaat-
timeioniittia. Lyhytaalto-UV:lla skapoliitti fluoresoi mansikanpunaisena, kuten Aalisjärven ska-
poliitti. 

Apatiitissa on F-apatiittikomponenttia 41.05 %, Cl-apatiittikomponenttia 26.07 % ja ”voelcke-
riittikomponenttia” 32.88 %.  ”Voelckeriitti” johtuu ilmeisesti anionivajauksesta, koska Lehmi-
karin apatiitista ei ole analysoitu hiiltä eikä siitä ole siten laskettu karbonaattiapatiittikomponent-
tia. Oli mukava huomata, että tässäkin tapauksessa Cl-apatiitin osuus (Cl x 100/Cl+F, atomi -%) 
on 38.8 %, joka empiiristen havaintojen mukaan on korkein mahdollinen F-apatiitin Cl-
apatiittipitoisuus (ks. Mutanen, 1997). 

Käydessäni paikalla 12.6.2009 löysin useita isoja apatiittirakeita matriksissa ja irrallisia rakeiden 
palasia. Lisäksi löytyi massamaista savukvartsia, jossa on omamuotoinen savukvartsikide ja sen 
vieressä toinen pää omamuotoisesta heksagonisesta apatiittikiteestä (leveys 2 cm, säilyneen osan 
pituus 6.5 cm). Prismapintojen lisäksi näkyy päätypyramidipintoja. Tämä apatiitti on hyvin terve, 
kirkas ja muista näytteistä poiketen hyvin tummanvihreä. Sen d-arvot (XRD-ajo, Pentti Kouri, 
18.6.2009) poikkeavat selvästi fluoriapatiitin arvoista ja viittaavat karbonaatti-hydroksyyli-
apatiittiin. Ilmeisesti Lehmikarin apatiitit ovat karbonaatti-OH-Cl-F-apatiitteja. 

Myös joen itärannan paljastumissa on skapoliittipitoisia plagioklaasipegmatoideja, mutta ne eivät 
sisällä apatiittia (Väyrynen, 1943). 

Lehmikarin intruusiota kannattaisi selvitellä lisäkairauksin. Intruusion sisäistä stratigrafiaa voisi 
selvitellä länsiosan painovoima-anomalian keskellä 200 - 300 m:n syvyisellä pystyreiällä. In-
truusion keskellä oleva magneettinen + painovoimaminimi on kevyt, stokkimainen kappale, jon-
ka on geologisella kartalla (kuva 73) tulkittu olevan graniitti. Toisin kuin yleensä appiniittien 
yhteydessä olevat graniitit tämä kevyt stokki ei näytä leikkaavan intruusion magneettista rengas-
rakennetta. Stokki saattaisi olla appiniittimagman kanssa samanikäinen hapan magmapesäke, 
mahdollisesti samansukuinen kuin apatiittiesiintymän pegmatoidi tai Tainion trondhjemiittipeg-
matiitti. Tämäkin anomalia kannattaisi selvittää pystyreiällä.  
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Lehmikari on Olli Sarapään hankkeen ”Hightech metallit” (hankeno. 214 1007) eräs mahdolli-
nen jatkotutkimuskohde. 

4.6 Jääskö 

Jääskön appiniitti sijaitsee Pirtinvaaran syeniitti-graniittikompleksin kaakkoispuolella, karttaleh-
dellä 2644 01. Magneettisen matalalennon harmaasävykartalla intruusio näkyy koillissuuntaise-
na, soikeana, n. 1.6 km pitkänä magneettisena anomaliana, joka ulottuu Ounasjoen yli. Appiniit-
tia on paljastuneena Ounasjoen lansirannalla ja komeina paikallisina lohkareina joen itärannalla. 
Varsinkin länsirannalla on samanlaista kaunista loiva-asentoista laattamaista rakoilua kuin Leh-
mikarissa. 

Karkearakeisessa appiniitissa on runsaasti terävärajaisina, pyöristyneinä tai särmikkäinä murska-
leina mikroappiniittia (kuva 77). Ne vastaavat esim. Iso Paavolammen ja Aalisjärven mikroap-
piniitteja ja mahdollisesti Lehmikarin plagioklaasifyyristä appiniittia. Appiniittia leikkaavat gra-
niittijuonet. 

Jääskön appiniitin zirkonin U-Pb-ikä (NORDSIM) on 1.796 ± 0.003 Ga (Ahtonen & al., 2007). 

Karkeasta appiniitista on GTK:ssa analysoitu yksi näyte (tilausnumero 54189), samoin yksi näy-
te mikroappiniittisulkeumasta (tilausnumero 213060), Näistä on tehty monialkuainemääritykset 
XRF:llä (menetelmäkoodi 175Xa) ja ICP:llä (menetelmäkoodi 511P), hivenalkuainemääritys 
ICP-MS:llä (menetelmäkoodi 308M). Karkeasta appiniitista on tehty jalometallimääritys (Au, 
Pd, Pt, Te) GFAAS:illa (menetelmäkoodi 521U), mikroappiniitista Au-Pt-Pd-analyysi (menetel-
mäkoodi 704P). Julkaisussa Ahtonen & al. (2007, Table 1) on pää- ja hivenalkuaineanalyysit 
(XRF- ja ICP-MS) kolmesta näytteestä, lisäksi on määritetty hiili ja fluori.  

 

 

Kuva 77.   Jääskön appiniitti. Mikroappiniittisulkeumia karkearakeisessa appiniitissa. Valokuva Jukka 
Väänänen. 
Fig. 77.   Jääskö appinite. Microappinite inclusions in coarse-grained appinite. Photo Jukka Väänänen. 
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Karkearakeinen appiniitti on mikroskooppisesti massamainen, täysin suuntautumaton, granuloi-
tumaton ja mineralogisesti hyvin terve biotiitti-augiittiappiniitti. Rakenteeltaan ja parageneesil-
taan se muistuttaa Lehmikarin appiniitti. Tummien/saalisten mineraalien määräsuhteet vaihtele-
vat. Päämineraalit ovat laattamainen (≤ 5 mm), subhedrinen plagioklaasi, jossa on normaali, ei-
oskilloiva vyöhykkeisyys. Kiteiden reunaosien adkumuluslaajennuksessa on vaihtelevasti anti-
pertiittiä. Biotiittia on runsaasti, osaksi suurina (1 cm) oikokrysteinä. Augiitti on melko terve. 
Sen reunoilla ja sulkeumina on reaktiossa syntynyttä korkean lämpötilan sammaleenvihreää sar-
vivälkettä, lisäksi on matalamman lämpötilan sekundaaria vaaleanvihreää amfibolia. Postkumu-
lusmineraaleina on runsaasti kvartsia ja karkeaa, ilmeisesti interkumulussulasta kiteytynyttä pri-
maaria karbonaattia. Biotiitissa on hyvin pienisuomuisen, kloriittimaisen aineksen (saponiitti?) 
täyttämiä rakkuloita. Muuttumistuloksia ovat serisiitti ja muskoviitti (←plagioklaasi) ja harvinai-
sena titaniitti (←ilmeniitti). Analyyseistä laskettuna apatiittia on 2.0 - 3.4 %. Aksessorisena on 
zirkonia, malmimineraaleja ovat magnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, pyriitti (jossa pyrrotiitti-
kuparikiisusulkeumia) ja kuparikiisu. Lähellä magnetiittia ilmeniitissä ei ole näkyviä hematiit-
tisuotaumia. K2O-määritysten erotuksen (XRF-ICP) perusteella lähes kaikki kiven kalista on si-
toutunut biotiittiin, kalimaasälpä, plagioklaasin hilassa oleva KAlSi3O8 ja muskoviitti-serisiitti 
sisältävät yhteensä vain 0.16 % K2O. 

Ahtosen & al. analyyseistä (2007, taulukko 1) on laskettu CIPW-normatiiviset mineraalit Jääs-
kön appiniiteille. SiO2-köyhimmässä kivessä (SiO2 50.45 %) on normatiivista oliviinia 5.3 % 
(Fo60), SiO2-rikkaammissa normatiivista kvartsia (vain) 3.2 - 5.6 %. Normatiivisten Ca-Na-K-
maasälpien kokonaismäärä on 66.4 - 69.0 %, ortoklaasia on appiniitille tyypillinen määrä 9.9 - 
15.9 %. Normatiivisen plagioklaasin koostumus on sekin appiniiteille tyypillinen, An30.3 – An44.6. 
Normatiivista ortopyrokseenia on 5.2 - 14.1 %, klinopyrokseenia 3.2 - 9.0. Normatiivista magne-
tiittia on 5.25 - 6.67 %; Σmagnetiitti + ilmeniitti 8.6 - 11.2 % vastaa hyvin alkuperäisen Ti-
magnetiitin kotektista suhdetta (Ti-magnetiitti x 100/silikaatit + Ti-magnetiitti). Näissä kivissä 
näkyy taas havainnollisesti biotiittiin sisältyvä ”piilevä” normatiivinen oliviini, vaikka kivet ovat 
kvartsimodaalisia, jopa siinä määrin, että Jääskön kiveä on aluksi nimitetty tonaliitiksi. 

Appiniitin heterogeenisuus näkyy suurissa pitoisuusvaihteluissa (paino- %): SiO2 50.45 - 55.24, 
TiO2 1.72 - 2.38, FeOtot 8.18 - 11.92, MgO 3.28 - 4.70, CaO 5.13 - 7.00, Na2O 3.80 - 4.65, K2O 
1.68 - 2.68, P2O5 0.86 - 1.42, S 596 - 2994 ppm.  Suurta vaihtelua on myös hivenalkuaineissa 
(ppm): Ba 1227 - 2047, Sr 883 - 1041, Cl 644 - 1012, V 143 - 241, Cr 29 - 115, Ni 13 - 31, Zr 
196 - 404. Ahtonen & al. (2007) eivät kuvaa analysoituja näytteitä eivätkä niiden petrografiaa. 
Ilmeisesti analyyseissä on mukana sekä karkearakeisia, saalisempia appiniitteja (SiO2 53.60 - 
55.24 %, TiO2 1.06 - 2.03 %) että tummia mikroappiniitteja (SiO2 50.45, TiO2 2.38 %). Cr- ja 
Ni-pitoisuuksien ja Ni/Co:n (1.1) perusteella Jääskön appiniitti vastaa Tainion reunagabroa; 
myös #mg on verraten matala, 48.13 - 57.21. 

Sulkeumasta analysoitu mikroappiniitti vastaa likimain karkeaa appiniittia ja sekin edustaa koh-
talaisen pitkälle fraktioitunutta Fe-Ti-P-S-rikasta appiniittisulaa. Tärkeimmät komponentit ovat 
(paino- %): SiO2 48.0, TiO2 2.01, Al2O3 15.5, FeOtot 11.0, MgO 5.86, CaO 8.26, Na2O 4.09, K2O 
1.06, P2O5 1.45 (vastaa 3.5 % apatiittia), S 6460 ppm, Cr 130 ppm, Ni 70 ppm, Cl 410 ppm, Zr 
106 ppm, ja Ce 103 ppm. Hivenalkuaineista ovat korkeita V (253 ppm), Ba (1100 ppm) ja Sr 
(1320 ppm). Ni/Co on matala (0.98), samoin Ni/Cu (0.73). Erikoista on kohonnut Au (271 ppb) 
ja anomaliakynnyksen ylittävä As (10.9 ppm).  

Appiniiteissa on korkea F-pitoisuus (1700 - 2500 ppm, Ahtonen & al., 2007). Analyyseistä (op. 
cit.) laskettuna F/Cl on 1.68 - 3.26. Jos oletetaan, että apatiitissa on 3.5 % F, voidaan F-P2O5 pi-
toisuuksista laskea, että apatiittiin sisältyy 35 - 43 % kiven Ftot:sta.  
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Sulkeumina esiintyvät mikroappiniitit ovat granulaareja ja pienirakeisia. Päämineraalit ovat pla-
gioklaasi, vihreä sarvivälke ja biotiitti. Plagioklaasi esiintyy paikoin hajaraemaisina kookkaam-
pina laattoina (≤ 1.5 mm). Kivessä on runsaasti pieniä apatiittikiteitä. Muuttumistuloksia, akses-
sorisia ja malmimineraaleja ovat serisiitti, karbonaatti, hemoilmeniitti, anhedrinen magnetiitti ja 
pyriitti. Pyriitissä on sulkeumina kuparikiisua. 

Jääskön appiniitin REE-käyrä on kuvan 44g yläosan käyräparvessa (La(CN) 319). Kaikissa ana-
lyyseissä La(CN) vaihtelee välillä 290 - 456.  

Jääskössä Pt on lievästi kohonnut (9 ppb), mutta muuten ei ole kohonneita arvometallipitoisuuk-
sia. 

Vuonna 2009 Jääskön tutkimukset on tehty Olli Sarapään hankkeelle ”Hightech metallit” (han-
keno. 214 1007). Nyt kun ollaan ”illalla viisaampia”, kannattaisi Jääskön appiniitipaljastumista 
tehdä lisätutkimuksia (näytteitä, analyysejä ja hieitä).  

4.7 Pirtinvaaran kompleksi ja Uusijänkkä 

Uusijänkkä-kohde sijaitsee myöhemmin nimetyn Pirtinvaaran syeniitti-graniittikompleksin (seu-
raavassa: Pirtinvaaran kompleksi) eteläosassa. Aikaisemmin sitä on nimitetty Molkokönkään 
graniitiksi. Molkokönkään tyyppipaljastuma sijaitsee kuitenkin kaukana Pirtinvaaran kompleksin 
ulkopuolella, sen kaakkoispuolella, ja näin ollen Molkokönkään graniitin U-Pb-ikää 1.855 ± 
0.013 Ga (Ahtonen & al. 2007) ei pidä liittää Pirtinvaaran kompleksiin. 

Pirtinvaaran kompleksi on pinta-alaltaan samankokoinen kuin Riestovaaran (Riskaskaman) post-
tektoninen graniittikompleksi. Se on Lapin suurin tunnettu posttektoninen syeniitti-intruusio. 

Pirtinvaaran kompleksi ulottuu karttalehtien 2642 10-12 ja 2644 1-3 alueille. Magneettisen mata-
lalennon harmaasävykartalla kompleksi näkyy kohonneen magneettisen tason soikiona, jonka 
koillissuuntainen pituusakseli on 17 km, lyhyt akseli 10 km (kuva 51). Kompleksiin on sen poh-
joisosassa tunkeutunut Lehmikarin appiniitti-intruusio. Eteläosassa on leikkaavia magneettisia 
rakenteita, joista yksi osoittautui kairauksessa (R881) syeniittiä leikkaavaksi, magnetiittirikkaak-
si mikroappiniittijuoneksi. Kompleksin kaakkoisreunalla Könkäänpalossa Ounasjoen rantakalli-
oissa on syeniittiä (Väänänen, 2004, kvartsimontsoniitti, analyysi no. 25) ja appiniittia (op.cit., 
montsogabro, analyysi no. 37), sen pohjoispuolella Hepokalliossa kvartsisyeniittiä (op.cit., kvart-
simontsoniitti, analyysi no. 24). Kompleksin eteläosassa syeniittiä on lävistetty kairauksissa ja 
karkeaa syeniittiä esiintyy siellä moroutuneena kallioregoliittina laajoilla alueilla. Täältä Jukka 
Väänänen löysi v. 2007 syeniittiä myös paljastumina. 

Reiässä R892 syeniittiä leikkaa hyvin vaalea, loiva-asentoinen graniittijuoni. Kompleksin poh-
joisosissa on lukuisia graniittipaljastumia. Näitä olen taipuvainen pitämään selektiivisesti paljas-
tuneina, syeniittiä leikkaavina loivakaateisina juonina, ja siten todellisuudessa graniittien suhteel-
linen osuus kompleksin pinta-alasta olisi melko pieni. Toisaalta Lehmikarin alueen magneettinen 
kartta (kuva 74) ja painovoimakartta (kuva 75, länsiosa) osoittavat, että kompleksin pohjoisosis-
sa on laajoilla aloilla heikosti magneettisia, matalatiheyksisiä graniitteja. 

Uusijänkkä-kohteen (reikä R892) syeniitin zirkonin U-Pb-iäksi saatiin ensin 1.8 Ga (Hannu 
Huhma, sähköposti 20.1.2009). Myöhemmin zirkonia ”puhdistettiin” kemiallisen abraasion me-
netelmällä, jolla saatiin konkordantti ikä on 1.796 ± 0.002 Ga (Huhma, 2009). Tämä on virhera-
joissa sama kuin Tainion ja Jääskön ikä. Havaittu intruusiojärjestys on joka tapauksessa syeniitti 
→ appiniitti. Uusijänkkä-syeniitin ikä, samoin kuin syeniitti- ja appiniittimagmojen esiintyminen 
sekajuonissa, osoittaa vakuuttavasti, että emosäiliössä on samanaikaisesti ollut sekä appiniittisia 
että niiden päällä kelluvia syeniittisiä magmoja. 
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Pellon järviseudulta löytyneet lukuisat syeniittilohkareet ovat mineralogialtaan ja koostumuksel-
taan hyvin samanlaisia kuin Pirtinvaaran kompleksin syeniitit (ks. Mutanen, 1991, taulukko 1). 
Nämä lohkareet saattavat olla lähtöisin kaarimaisista Pellon ja Lankojärven appiniittikomplek-
seista (kuva 82). Pellon kompleksin itäreunalta Salmilompolosta tunnetaan syeniittipaljastuma 
(litogeokemiallisen ohjelman näyte no. 93001495). 

Jukka Väänänen on kairauttanut kompleksiin neljä POKA-reikää vuosina 2002 ja 2006 (R881, 
R892, R950, R952). Uusijänkkä-kohteessa reikien R892, R950 ja R952 kivi on karkearakeista 
syeniittiä, joita reiässä R892 leikkaa hyvin vaalea graniitti. Kompleksin eteläosan magneettiseen 
juonimaiseen anomaliaan kairattu reikä R881 lävisti appiniittia (mahdollisesti sekajuoni). Näistä 
rei´istä Jukka Väänäsen teettämiä analyysejä on analyysitilauksissa 85584, 85587, 90089 ja 
203653. 

Syeniitin päämineraalit ovat suurikokoinen, usein subhedrinen plagioklaasi, pertiittirikas kali-
maasälpä (mikrokliinipertiitti), erittäin tumma vihreä sarvivälke, biotiitti ja kvartsi. Kvartsin 
määrä vaihtelee, osa siitä on selvästi syntynyt sarvivälkettä synnyttäneessä reaktiossa. Joskus on 
säilynyt alkuperäistä augiittia. Biotiitin ja sarvivälkkeen määräsuhteet vaihtelevat, joskus biotiitti 
> sarvivälke. Kivissä on aina pleokroista titaniittia, joka vaikuttaa primaarimineraalilta (ei ilme-
niitin muuttumistulos). Augiitista on syntynyt suoraan vaaleanvihreää amfibolia, muita sekun-
daareja ovat epidootti, karbonaatti, kloriitti (← biotiitti) ja muskoviitti. Aksessorisia ovat isoko-
koiset apatiitti ja zirkoni, malmimineraleja hemoilmeniitti, ilmenohematiitti, magnetiitti ja pyriit-
ti; pyriitissä on pyrrotiitti- ja kuparikiisusulkeumia. Reiässä R952 on lävistys (näyte 15.71 m) 
intensiivisen punaista, albiittiutunutta syeniittiä, jossa biotiitti on kokonaan muuttunut kloriitiksi. 
Kivessä on kloriittitäytteisiä juonia ja myös ohuita, haarovia titaniittijuonia. Magnetiitti on siner-
tävää, pitkälle maghemiittiutunutta ja reunoilta martiittiutunutta. 

Mikroappiniitti (R881/23.45 m) on pienirakeinen, plagioklaasifyyrinen kivi, jossa biotiittia on 
enemmän kuin sarvivälkettä. Kivessä on myös kalimaasälpää, titaniittia ja runsaasti isometrisiä 
magnetiittirakeita. Juonen sivukivi on samanlainen syeniitti kuin muualla Pirtinvaaran rei´issä. 

Zirkoni esiintyy suurina, jopa lähes 1 mm:n kiteinä, jotka näkyvät paljain silmin. Pentti Kouri 
otti reiän R892 suurista zirkonikiteistä kuvia normaalissa heijastuvassa valossa (kuva 78a) ja 
fluoresenssikuvia lyhytaalto-UV:lla (kuvat 78b-d). Tulokset ovat yllättävän hyviä. Herättävä 
UV-valo ohjattiin kiillotettuun ohuthieeseen objektiivin ohi. Tätä UV-mikroskooppikuvaus-
menetelmää voisi kehittää pitemmälle zirkonin rakenteiden ja muidenkin mineraalien tutkimuk-
seen. Koska UV-fotonit tunkeutuvat jonkin matkaa mineraalin sisään, saataisiin zirkonin raken-
teista fluoresenssikuvia paremmalla yksityiskohtien resoluutiolla käyttämällä UV-kuituoptiikkaa 
ja kokonaisheijastusta mineraalin pinnasta. Koska fotonit eivät ole varautuneita eivätkä massa-
hiukkasia, kuvaukseen ei tarvita vakuumia eikä kalliita laitteita, toisin kuin katodisädekuvauk-
sessa. Saimme hyviä fluoresenssikuvia myös timanteista, joten menetelmää voisi käyttää timan-
tin etsinnässä. Impaktitimantit ovat, mustia lukuun ottamatta, fluoresoivia (Shafranovskii, 1998), 
ja siten UV-valokuvauksella voitaisiin etsiä pieniä timantteja impaktibreksioista ja oletettujen 
kraatterien mineraalimaiden raskasmineraalifraktiosta. 
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Kuva 78a.   Zirkonikide (hie tetragonisen prisman poikki). Osa harmaasta rakeesta alavasemmalla myös 
zirkonia, osa titaniittia. Heijastuvan valon värin perusteella zirkoni ei juuri erotu titaniitista. Heijastuva 
valo. Näyte Uusijänkkä, R892/10.33 m. Kiteen leveys n. 0.3 mm. 
Fig 78a.   Zircon crystal (section across a tetragonal prism). The grey grain, lower left, is partly zircon, 
partly titanite, but zircon cannot be distinguished from titanite in reflected light. Reflected light. Sample 
Uusijänkkä, R892/10.33 m. The width of the crystal ca. 0.3 mm. 
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Kuva 78b.   Sama kuin kuva a, fluoresoiva zirkonikide, lyhytaalto-UV vinovalaistus näytteeseen objektii-
vin ohi, valotusaika 12 s. 
Fig 78b.   The same as Fig. a, fluorescent zircon crystal, the sample illuminated past the objective by in-
clined short-wave UV, exposure 12 .s 

 

 

Kuva 78c.   Yksityiskohta kuvasta b. 
Fig 78c.   Detail of Fig. b. 
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Kuva 78d.   Fluoresoiva zirkonikide, valaistusolot kuten kuvassa c. Kuva-alan leveys 0.6 mm. Näyte Uusi-
jänkkä, R892/10.33 m. Valokuvat Pentti Kouri. 
Fig 78d.   Fluorescent zircon crystal, illumination and exposure conditions as in Fig. c. Width of photo 
0.6 mm. Sample Uusijänkkä, R892/10.33 m. Photos Pentti Kouri. 

 

Pirtinvaaran kompleksin syeniitit sijaitsevat lähellä Ab-Or-kantaa systeemissä Q-Ab-Or. 

Uusijänkkä-kohteessa syeniitti on vain vähän Q-ylimääräinen, siinä on CIPW-normatiivista 
kvartsia 2.1 %. Syeniitit ovat yleensä Na-valtaisia, em. syeniitissä on CIPW-normatiivista orto-
klaasia 27 % ja albiittia 44.4 %. SiO2-pitoisuuden vaihtelu (SiO2 59.3 - 65.05 %) riippuu kääntei-
sesti mafisten komponenttien (FeO, MgO, CaO) määrästä; seoksen Ab(50)-Or(50) SiO2-
pitoisuus on n. 66 %. Muiden pääkomponenttien vaihtelurajat ovat (paino- %): TiO2 0.77 - 1.26, 
Al2O3 16.1 - 18.7, FeOtot 3.30 - 5.46, MgO 0.85 - 1.89, CaO 1.13 - 3.76, Na2O 4.51 - 5.50, K2O 
4.19 - 5.55, P2O5 0.22 - 0.55. Hivenalkuaineista ovat syeniiteille tyypillisiä korkeat Ba (2436 - 
5538 ppm) ja Zr (507 - 2225 ppm). Muiden hivenalkuaineiden pitoisuuksia: Cl 210 - 536 ppm, 
Rb 57 - 91 ppm, Sr 442 - 931 ppm, Ce 105 - 171 ppm, Th 1.26 - 9.95 ppm, U 0.52 - 1.22 ppm.  

Syeniittiä leikkaavasta mikroappiniittijuonesta ei ole analyysia. Könkäänpalossa syeniitin yhtey-
dessä esiintyvä appiniitti (Väänänen, 2004, montsogabro, analyysi no. 37) on hyvin K-Ti-Ba-Zr-
LREE-rikas ja se muistuttaa Lehmikarin appiniittia: SiO2 52.08 %, TiO2 2.52 %, FeOtot 9.81 %, 
MgO 3.99 %, CaO 5.55 %, Na2O 4.88 %, K2O 2.44 %, P2O5 1.14 %, Ba 1251 ppm, Zr 318 ppm, 
Ce 203 ppm. 

Merkittäviä malmimetallien pitoisuuksia ei ole. Mielenkiintoista on reiän R892 taustasta kohon-
nut Pd-Pt-taso (Pd 2 ppb, Pt 2 - 4 ppb). Syeniitissä on mahdollisuuksia Zr-rikastumiin. 
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4.8 Kultamaa 

Kultamaa on magneettisen matalalennon harmaasävykartalla pohjoiskoillissuuntainen juonimai-
nen magneettinen kuvio (kuva 27), jonka pituus eteläpäästä Kultamaasta pohjoispäähän Kätkäjo-
keen on 5 km. Magneettisen anomalian aiheuttaa appiniiteista ja granosyeniiteistä (kvartsisyenii-
teistä) koostuva sekajuoni (juonikompleksi). Eteläosassa juoni on leveimmillään (0.8 - 1 km) ja 
yhtenäinen n. 2 km:n matkalla, sitten se jakautuu kahtia ja kapenee pohjoiseen, jossa leveys on n. 
0.4 km. Täällä voimakas magneettinen anomalia päättyy töksähtäen Kätkäjoen kohdalla, mutta 
siitä pohjoiseen jatkuu kohonneen magneettisen tason nauhakuvio, joka 5 km:n päässä yhtyy 
Koukkulanaavalla magneettiseen kuvioon. Tämän Koukkulanaavan kohteen tulkitsen (oletan) 
appiniitti-intruusioksi. Samalla juonteella, 10 km Koukkulanaavasta pohjoiseen, on edellä kuvat-
tu Vaittauksen appiniitti-intruusio (ks. kuva 27). Näiden välissä on Namalikko-ojan kohdalla län-
siluodesuuntainen nuori siirroslinja, jossa vasenkätinen (näennäinen) horisontaalisiirtymä on n. 4 
km; koillinen lohko on siirtynyt luoteeseen lounaisen lohkon suhteen. Kultamaan juonen etelä-
päässä on Kuoksajoen laakson ja Kuoksajärven kautta kulkeva samansuuntainen, maastossakin 
laaksona näkyvä voimakas siirroslinja, joka viiltää juonen eteläosan poikki. Tällä siirroslinjalla 
ei näy selvää horisontaalisiirtymää.  

Koukkulanaapa sijaitsee Natura-soidensuojelualueella, ja se jätettiin tutkimatta. 

Kultamaan juonikompleksi sijaitsee karttalehdellä 3621 04. Kittilän tieltä alueelle ajetaan ensin 
Kuoksajärven tietä ja sitten siltä lähtevää ajouraa Kultamaahan. Kätkän tieltä lähtevää metsäau-
totietä ja ajouraa pitkin pääsee Palokivalon eteläpäähän. Maastoautolla on kuljettu myös Norva-
järven länsipuolen tietä Toramokivaloon, josta menee paikoin hyvin huonokuntoinen metsäauto-
tie länteen Rämminkilammille ja Palokivalon itäreunalle. 

Juonikompleksin länsipuolella Palokivalon vaaralla on laajoja, tasaisia graniittikallioalueita. 
Graniittikallioita on myös etelässä Kivalonjängän länsipuolella ja pohjoisessa Mustakummussa. 
Kompleksin itäpuolella graniittipaljastumia on Rämminkilaella ja sen pohjoispuoleisella kukku-
lalla. Graniittikallioita on myös kompleksin eteläpuolella Kultamaassa. Juonen kohdalla on ko-
via, moreenipeitteisiä maita ja pieniä soita. Maakairaussyvyyksistä laskettu irtomaapaksuus on 
11 - 18 m, eteläisimmässä osassa 4 - 5 m. 

Rämminkilammesta pohjoisluoteeseen, juonen itäreunalla on leppää kasvavaa korpea, mikä il-
meisesti heijastaa paikallisen appiniitin ravinnevaikutusta. 

Tein alueella maastotutkimuksia vuosina 2003 - 2004. Rämminkilammin pohjoispuolelta löytyi 
appiniittipaljastuma (näyte TM-03-4.2) ja rakkoina graniittijuonten lävistämiä appiniiteja. Ap-
piniittinäytteestä on tehty kokokivi-, hivenalkuaine- ja jalometallianalyysi (Au-Pt-Pd-Te) mene-
telmillä 175Xa, 308M, 511P ja 521U (analyysitilausno. 54189). Palokivalon itäreunalla on mag-
neettisen anomaliankin kohdalla graniittipaljastuma, mikä osoittaa, että selektiivinen rapautumi-
nen on tarkasti jättänyt appiniitit kuopalle. 

Syys-lokakuussa 2004 tehtiin alueella magneettinen maastomittaus 8.46 km2:n alueella. Lisäksi 
tehtiin painovoimamittaus ja VLF-R -luotaus yhdeksällä itä-länsisuuntaisella profiililla, joiden 
yhteispituus on 20.7 km. 

Joulukuussa 2003 ja tammikuussa 2004 kairattiin matalalentomittausten magneettisten ja säh-
köisten anomalioiden perusteella juonisysteemin eteläosaan seitsemän POKA-reikää, yhteensä 
301.50 m. 

Taulukossa 13 on POKA-kairausten sijainti ja muut tiedot, taulukossa 14 reikäanalyysien tilaus-
numerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien lukumäärät. 
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Kultamaan geologinen kartta on kuvassa 79, magneettinen kartta ja painovoimaprofiilit kuvassa 
80. 

 

Taulukko 13.   Kultamaa, syväkairausten reikätiedot 

Table 13.   Kultamaa, drill hole locations, directions, angles and depths 
 
Reikä, no.           X                    Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
 
R301              7405.800       3437.660           270                 45            55.10                 22.50 
R302              7405.800       3437.900           270                 60            34.20                  13.00 
R303              7405.800       3437.496           270                 60            46.20                  14.30 
R304              7405.800       3437.700           270                 60            40.00                  16.00 
R305              7404.800       3437.600           270                 60            39.90                  21.00 
R306              7405.398       3437.651           270                 60            47.60                    4.70 
R307              7405.398       3437.751           270                 60            38.50                    5.60 
                                                                                                  Yht.  301.50 m 
 
 
 

Taulukko 14.   Kultamaa, syväkairausanalyysien lukumäärät 

Table 14.   Kultamaa, number of chemical analyses of drill cores 
                                                                                  Analyysit eri menetelmillä 
Reikä, no.        Analyysitilausno.                  175Xa        308M       511P       714M  
                                                                                                                        (PGE-Au) 
R301                      72575                                     5               5               5 
R302                      72575                                     5               5               5 
R303                      72575                                     5               5               6 
R303                      83888                                   15             12              16             15 
R304                      72525                                     3               3               3 
R305                      72525                                     5               2               5 
R306                      72525                                     5               5               5 
R307                      72525                                     3               3               3  
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Kuva 79.   Kultamaa. Geologinen kartta. 
Fig. 79.   Kultamaa. Geological map. 
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Kuva 80.   Kultamaa. Maastomagneettinen kartta, totaali-intensiteetti, painovoimaprofiilit ja syväkaira-
reiät. 
Fig. 80.   Kultamaa. Ground-magnetic total-field map, gravity profiles and diamond drill holes. 
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Geologinen karttakuva perustuu paljastumahavaintoihin, magneettisiin ja painovoimamittauksiin 
ja kairauksiin. Juonikompleksin voimakkaan magneettisen tason kivet ovat appiniitteja. Myös 
granosyeniitit ovat magnetiittipitoisia. Magneettinen kuvio jakautuu keskiosista pohjoiseen päin 
kahteen osaan, joita erottaa ohut, heikommin magneettinen kaistale (kuva 80). Magneettinen ku-
vio on molemmilta laidoiltaan repaleinen, joka ilmeisesti johtuu appiniitteja ”syövistä” graniitti-
juonista. Kompleksin eteläosaa leikkaa Kivalonjängän kautta kulkeva, hiukan kaareva (koilliseen 
kovera) pohjoisluodesuuntainen siirros, jonka kohdalle tulee kahdella painovoimaprofiililla (x = 
7405.000 ja x = 7405.800) terävä negatiivinen jäännösanomalia. 

Kaikilla profiileilla juonen kohdalle tulee positiivinen painovoiman jäännösanomalia, jonka suu-
ruus eteläosassa on 1.5 - 1.6 mGal, pohjoisosassa 1.1 - 1.3 mGal. Lännessä mittauslinjat päätty-
vät usein Palokivalon kallioalueille, idässä peitteisille suoalueille. Vertailukelpoisilla profiileilla 
jäännösanomalia on likimain symmetrinen, ja siitä päätellen juonikompleksi on pystyasentoinen. 
Saman vaikutelman antaa magneettinen anomaliakuvio. Mittausalueella alueellisen Bouguer-
anomalian taso kasvaa länteen, mittausalueen eteläpäässä n. 1 mGal/km, pohjoispäässä n. 0.5 
mGal/km. Taso kasvaa myös pohjoiseen keskimäärin 0.2 mGal/km. 

Juonikompleksi koostuu appiniittiassosiaatioon kuuluvista mafisista appiniiteista ja granosyenii-
teistä. Näitä molempia leikkaavat graniittijuonet. Ympäristön kivet ovat massamaisia karkeara-
keisia graniitteja. Palokivalon pohjoisosassa on graniitissa sulkeumina harmaata pilsteistä gneis-
siä, joka on ”arkeeisen trondhjemiitin näköistä”. 

Rämminkilammen suon pohjoisreunan paljastumissa appiniitit ovat karkearakeisia, massamaisia 
ja niin vaaleita, että silmämäärin kivi muistuttaa paremmin tonaliittia kuin gabroluokan kiveä 
(kuva 81). Kiven päämineraalit ovat plagioklaasi, biotiitti, sarvivälke ja kvartsi. Paksut levymäi-
set plagioklaasirakeet ovat enemmän tai vähemmän granuloituneet. Biotiitti esiintyy suurina, 
osittain oikokrystisinä kasaumina. Sarvivälke on vihreää ja usein oikokrystistä. Aksessorisista 
esiintyy karkeiden, anhedristen kiteiden kasaumina apatiittia (P2O5-analyysista laskettuna 1.47 
%), ja lisäksi zirkonia. Sekundaareja ovat serisiitti ja muskoviitti (plagioklaasi), epidootti, kloriit-
ti, rutiili ja götiitti (pyriitistä). Biotiitissa on pienirakeisen kloriittimaisen aineksen (saponiitti?) 
rakkuloita. Kivessä on myös kloriitiksi ja karbonaatiksi hajonneita pseudomorfirakeita. Malmi-
mineraaleja ovat magnetiitti, hemoilmeniitti ja pyriitti. Magnetiitin reunoilla ja keskellä on ilme-
niittilamelleja; reunoilla on paikoin martiittia. Kivi on K-rikas mutta kuitenkin Na-valtainen 
(Na2O 4.14 %, K2O 2.0 %). Kiven saalisuus näkyy verraten korkeana SiO2-pitoisuutena (55.8 %) 
ja Al2O3-pitoisuutena (17.5 %), mutta muuten kivi on mafinen (FeOtot 7.14 %, MgO 4.70 %, 
CaO 5.62 %) ja appiniitiksi yllättävän primitiivinen (TiO2 1.06 %, P2O5 0.61 %, V 146 ppm, Cr 
212 ppm, NiICP 54 ppm, Ni/Co 2.2). Appiniitille tyypillisesti siinä on korkea Zr (204 ppm), Cl 
(928 ppm), Ba (883 ppm), Sr (773 ppm) ja LREE (La 54.6 ppm, Ce 100 ppm). Kuvan 44g käy-
räparvesta näytteen käyrä on LREE-köyhin, La(CN) 230, mikä sekin osoittaa magman suhteelli-
sen pientä fraktioitumisastetta. Kivessä on hiukan kohonnut Pt (9 ppb). 
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Kuva 81.   Karkearakeinen appiniitti. Isot tummat rakeet ovat biotiittioikokrystejä. Kultamaa (näyte TM-
03-4.2). Näytteen leveys 9 cm. Valokuva Reijo Lampela. 
Fig. 81.   Coarse-grained appinite. Big dark grains are biotite oikocrysts. Kultamaa (sample TM-03-4.2). 
Sample width 9 cm. Photo Reijo Lampela. 

 

Juonikompleksin eteläosan kairauksissa on mafisia appiniitteja lävistetty rei´issä R302, R303 ja 
R306. Reiässä R303 on voimakkaasti metasomaattisesti muuttuneita appiniitteja, joita käsitellään 
erikseen myöhemmin. Saman reiän loppuosan (36.20 m) graniitissa on 0.2 m:n lävistys appiniit-
tia (ilmeisesti sulkeuma), josta ei ole analyysia eikä hiettä. Reiän R305 alkuosasta on kaksi ana-
lyysia mafisesta appiniittirapaumasta. 

Appiniitit ovat harmaita, massamaisia, keski- tai pienirakeisia kiviä. Päämineraalit ovat plagio-
klaasi, biotiitti ja sarvivälke, lisäksi on vähän kvartsia ja mikrokliinia. Sekundaareja ovat karbo-
naatti (paikoin runsas), kloriitti, serisiitti, epidootti, rutiili ja titaniitti. Isokokoista apatiittia on 
paljon. Malmimineraaleja ovat pisaramainen tai euhedrinen magnetiitti (reunoilla martiittiutu-
mista), hemoilmeniitti, pyriitti (jossa kuparikiisusulkeumia) ja vapaa kuparikiisu. 

Kolmesta analysoidusta appiniitista kaksi (rei´issä R303 ja R306) edustaa vähemmän fraktioitu-
nutta, yksi (R302:ssa) pitkälle fraktioitunutta sulaa. Vähemmän fraktioituneistakin toinen poik-
keaa tyypillisistä appiniiteista: primitiivisiä piirteitä ovat korkeahkot MgO (6.46 %), Cr (n. 70 
ppm), Ni (70 ppm) ja Ni/Co (1.6) ja matalat P2O5 (0.207), Ba (410 ppm), Sr (111 ppm), S (40 
ppm) ja LREE (Ce 34.7 ppm). Toisaalta kivessä ovat korkeat FeOtot (14.0 %), TiO2 (1.75 %), V 
(363 ppm) ja Zr (166 ppm). SiO2 on korkea (54.6 %) ja CaO mafiselle magmakivelle aivan liian 
matala (1.96 %). Appiniittimaista on korkea K2O (1.93 %) ja Na-valtaisuus (Na2O 2.69 %). Eri-
koista on korkea Li-pitoisuus (LiICP 70 ppm). Tyypillisempi on R306:ssa lävistetty appiniitti 
(paino- %): SiO2 49.9 %, TiO2 2.86, FeOtot 10.6, MgO 5.43, CaO 5.89, Na2O 3.37, K2O 2.38, 
P2O5 1.75 (apatiittia 4.2 %), V 284 ppm, Cr 70 ppm, Ni 45 ppm, S 3070 ppm, Cl 1114 ppm, Ba 
2200 ppm, Sr 872 ppm, Ce 167 ppm ja Zr 279 ppm. 

Reikä R303 lävisti välillä 17.65 - 21.75 m (= 4.1 m) metasomaattisesti muuttuneita appiniitte-
ja, joiden koostumus on hyvin erikoinen. Reiässä appiniitin päällä on biotiittigraniittipegmatiit-
tia, alla keskirakeista graniittia. Yksikön yläkontakti on terävä (leikkauskulma 10°), mutta keski-
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näinen leikkaussuhde on epäselvä. Alakontaktin leikkaus on 25°. Yksikön sisällä on vaaleita pu-
nertavia maasälpärikkaita osia, syeniittiainesta juovina (välillä 18.90 - 19.90 m) ja biotiittigra-
niittipegmatiittia (väli 19.90 - 20.35 m). Kivi on yleensä keskirakeinen, biotiittirikas, eikä se si-
sällä magnetiittia.  Mikroskoopissa kiven rakenne on granoblastinen. Päämineraalit ovat biotiitti 
ja kalimaasälpä. Biotiitti esiintyy omamuotoisina levyinä. Kalimaasälvässä (ortoklaasi?) ei ole 
mikrokliinille ominaista ristikkorakennetta. Näitä selvästi vähemmän on kvartsia ja plagioklaasia 
(hajonnut serisiitiksi ja albiitiksi). Apatiittia on erittäin runsaasti, P2O5-analyyseistä laskettuna 
6.3 - 8.6 %. Satunnaisina oikorysteinä on vaalean helakanvihreää sarvivälkettä. Kalimaasälvässä 
on kulmikkaita, korkeamartioisia suotaumia, jotka mahdollisesti ovat Ba(-Sr)-tektosilikaattia 
(banalsiitti-stronalsiitti). Sekundaareja mineraaleja ovat serisiitti, karbonaatti ja rutiili. Aksesso-
reista on titaniittia ja zirkonia. Punaruskean-vaaleanruskean pleokroista titaniittia esiintyy suuri-
na kiteinä tai poikiliittisina idioblasteina, joita usein reunustaa rutiili. Zirkonia on suurina, osit-
tain metamiktiytyneinä kiteinä. Allaniittirakeet ovat ruskeita, kiteisiä tai osittain metamiktiyty-
neitä. Lisäksi on paljon tunnistamattomia radioaktiivisia, metamiktisiä tai uudelleenkiteytyneitä 
faaseja, joihin pääosa kiven LREE:stä ja Th:sta ilmeisesti sisältyy. ICP-analyysien mukaan kiven 
kokonais-La:sta 77 - 91 % on happoliukoista. Ainoa opaakki malmimineraali on hematiitti, joka 
esiintyy usein biotiitin lohkoraoissa. 

Yksikön sisällä oleva graniittipegmatiitti koostuu ristikkorakenteisesta mikrokliinista, plagio-
klaasista, kvartsista ja biotiitista; lisäksi on vähän muskoviittia. Plagioklaasirakeiden sisäosat 
ovat pahasti serisiittiytyneitä, reunaosat mikrokliinia vasten ovat kirkasta albiittia. Biotiitti on 
pitkälle kloriittiutunut. Aksessorisista on pieniä määriä euhedrista, suurikokoista apatiittia ja 
ydinosista metamiktiytynyttä zirkonia. Malmimineraaleja ovat ilmenorutiili ja reunoilta martiit-
tiutuva magnetiitti. 

Metasomaattisesti muuttuneen appiniitin geokemia osoittaa, että alkuperäinen kivi on ollut koos-
tumukseltaan melko primitiivinen appiniitti (paino- %): SiO2 49.5 - 54.1, TiO2 1.93 - 2.48, FeOtot 
5.5 - 7.16, MgO 7.51 - 9.13, V 122 - 155 ppm (MS-ICP: 65 - 80 ppm), Cr 228 - 360 ppm, Ni 238 
- 350 ppm. Myös korkea Ni/Co (8.3 - 9.5) on selvä osoitus lähtökiven primitiivisyydestä. Cl-
pitoisuus (600 - 1140 ppm) on appiniiteille tyypillinen. Normaaleihin appiniitteihin verrattuna Al 
ja Ca ovat matalia (Al2O3 11.1 - 12.1 %, CaO 3.86 - 5.47 %). Kiven Ca:sta vain pieni osa (1 - 8.8 
%) on sitoutunut maasälpiin. 

Monet alkuaineet ovat metasomatoosissa voimakkaasti rikastuneet (K, P, Zr, Rb, Ba, Sr, LREE, 
Nb, Th, U, Pb, Be), toiset (Na, Cu, S) taas köyhtyneet. Kiven K2O/Na2O on huomattavan korkea 
(Na2O 0.52 - 0.92 %, K2O 6.14 - 7.00 %). Seuraavassa on rikastuneiden alkuaineiden pitoisuuk-
sia (paino- %): P2O5 2.62 - 3.42, Zr 1453 - 12400 ppm (= 0.1453 - 1.24 %!), Rb 251 - 341 ppm, 
Ba 6686 - 9859 ppm, Sr 1060 - 2750 ppm, Ce 464 - 711 ppm (ΣREE ≤ 1507 ppm), Nb 52.5 - 
82.8 ppm, Th 32.6 - 84.5 ppm, U 5.87 - 8.77 ppm, Pb 30 - 77 ppm, Be 5.7 - 8.3 ppm (menetel-
mällä 720P). K2O:sta on maasälpiin sitoutunut 40 - 75 %, loput pääasiassa biotiittiin. Ba:sta 
maasälpiin on sitoutunut 48 - 85 %, Sr:stä 78 - 86 %. Kivessä Na:n lisäksi ovat köyhtyneet S (60 
- 477 ppm) ja erityisesti Cu (≤ 1 ppm). Vastaavaa metasomaattista Cu-S:n poistumista on edellä 
kuvattu Tainion ja Vaittauksen intruusioissa. 

Kivessä on kohonnut Li-pitoisuus (LiICP 40 - 44 ppm), joka on 3-4 -kertainen appiniittien nor-
maalitasoon verrattuna. 

Graniitissa meta-appiniitin yläpuolella on lievästi kohonnut Pt (0.18 - 0.33 ppb). Kontaktin vai-
heilla on lievää Ir-Ru-Pt-rikastumista (Ir 0.11 ppb, Ru 2.37 ppb, Pt 0.34 ppb). Itse metasomaatti-
sessa kivessä Pt-pitoisuus on 0.1 - 1.33 ppb. Au- ja Pd-pitoisuudet eivät ylittäneet määritysrajoja 
(0.5 ja 1 ppb, vastaavasti). 
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Kultamaan metasomaattisesti muuttunut appiniitti muistuttaa joissakin suhteissa (korkeat K, Ba, 
Sr, REE, Th, U) Vanttauskosken appiniitteja. 

Appiniittirapauma reiässä R305/26.25 - 29.65 m on terveiden granosyeniittien sisällä. Ra-
pauma koostuu pehmeästä vaaleanvihreästä savimineraalista ja Fe-hydroksideista, jonka seassa 
on maasälpäkokkareita. Analyysisummat ovat 93.2 - 96 %. Lävistys on koostumukseltaan hete-
rogeeninen. Se on voimakkaasti köyhtynyt CaO:sta (0.66 - 0.76 %) ja Na2O:sta (alkuosassa 0.62 
%; loppuosassa 2.24 %); myös Cl on matala (84 - 118 ppm). Korkean K2O-pitoisuuden (7.66 - 
8.33 %) ja korkean K2O/Na2O -suhteen puolesta rapauma muistuttaa metasomaattisesti muuttu-
nutta appiniittia. Rapauman geokemia viittaa appiniittisen ja mahdollisesti syeniittisen ainekseen 
sekoitukseen (paino- %): SiO2 53.6 - 60.1, TiO2 0.74 - 0.81, Al2O3 17.5 - 18.6, FeOtot 3.92 - 
6.75, MgO 2.44 - 3.38, P2O5 0.24 - 0.25, CrICP 4 - 6 ppm, NiICP 6 - 7 ppm, Zr 495 - 533 ppm, Ba 
1732 - 1971 ppm, Sr 164 - 249 ppm, Rb 249 - 304 ppm, CeXRF 107 - 144 ppm. Rapaumassa on 
kohonnut B-Li-pitoisuus (B 8 - 14 ppm, Li 27 - 29 ppm). Ba ja Sr sisältyvät lähes kokonaan (90 - 
96 %) maasälpiin. 

Yleisimmät kairauksissa esiintyvät kivet ovat kvartsirikkaita syeniittejä, joita olen nimittänyt 
granosyeniiteiksi. Lisäksi on kvartsisyeniittejä (kvartsipitoisia syeniittejä). Granosyeniitit oli-
sivat tavallisesti käytetyissä luokituksissa adamelliitteja tai kvartsimontsoniitteja. Vaikka kvart-
sipitoisuus on yleensä korkeampi (≤ 22 %) kuin varsinaisissa syeniiteissä, geokemialliset erot 
graniitteihin ovat selvät: niissä ovat korkeammat Ca, Ti, Fe, Mg, P, Ba, Zr ja korkea REE. Myös 
REE-jakaumakäyrien muoto on tyypillinen syeniiteille. Suuri SiO2-pitoisuusvaihtelu ja kvartsi-
rakeiden koko ja muoto antavat vaikutelman, että osa kvartsista on ksenokrystejä. 

Granosyeniitit ovat väriltään harmaanpunertavia, saalisia, pienirakeisia ja aina massamaisia ki-
viä. Ne ovat plagioklaasifyyrisiä. Joskus on keskirakeisia tai karkearakeisia tyyppejä. Mikro-
skoopissa ne ovat granulaareja tai granuloituneita (granoblastisia). Tyypillistä on sarvivälkepitoi-
suus ja karkearakeisen/-kiteisen apatiitin, titaniitin ja zirkonin esiintyminen. Päämineraalit ovat 
pertiittinen mikrokliini, plagioklaasi ja kvartsi, lisäksi on pienempiä määriä biotiittia ja vihreää 
sarvivälkettä. Sarvivälkettä on joskus vain plagioklaasissa relikteinä sulkeumina. Raeväleissä on 
paikoin runsaastikin karbonaattia, joskus on karbonaattisuonia. Sekundaareja ovat serisiitti, mus-
koviitti, kloriitti, rutiili, epidootti ja götiitti. Aksessoreja ovat apatiitti, titaniitti, zirkoni ja alla-
niitti (?, yleensä hajonnut kloriitiksi, rutiiliksi ym.). Malmimineraaleja ovat magnetiitti (usein 
euhedrinen, sisältää joskus ilmeniittilamelleja), hemoilmeniitti, ilmeniitti (usein granuloitunut 
mosaiikkirakeiksi), pyriitti (joskus euhedrinen, sisältää pyrrotiitti-kuparikiisusulkeumia) ja kupa-
rikiisu. Magnetiitissa on usein reunoilla martiittiutumista, myös ilmeniitissä on hematiittimuut-
tumista. Hematiittia on joskus biotiitin lohkopinnoilla. 

Syeniitti-granosyeniittisarjassa SiO2 vaihtelee mafisuuden mukaan välillä 60.3 - 69.7 %, Al2O3 
välillä 14.6 - 16.3 %. Vastaavasti on laaja vaihtelu mafisten komponenttien pitoisuuksissa (pai-
no- %): TiO2 0.39 - 1.57, FeOtot 2.46 - 6.48, MgO 0.98 - 3.24. Kultamaan granosyeniitit ovat al-
kalirikkaita ja useimmiten kalivaltaisia (Na2O 3.28 - 4.8 %, K2O 3.11 - 5.33 %). Graniitteihin 
verrattuna granosyeniitit ovat, paitsi mafisempia, myös P2O5-rikkaita (0.2 - 1.05 %, vastaavat 
apatiittipitoisuudet 0.5 - 2.5 %). Myös huomattavan korkeat Zr ja Ba (Zr 422 - 980 ppm, Ba 1129 
- 3760 ppm) ovat tyypillisiä paremminkin syeniiteille kuin graniiteille. Ba sisältyy valtaosaltaan 
maasälpiin. Granosyeniitit ovat rikastuneet LREE:stä (Ce 89 - 265 ppm, keskiarvo 200 ppm). 

Graniitit ovat punaisia, keski- tai karkearakeisia ja massamaisia. Päämineraalit ovat mikrokliini, 
kvartsi ja albiittinen plagioklaasi, tummana biotiitti. Graniiteissa ei ole koskaan sarvivälkettä. 
Sekundaarimineraaleja ovat muskoviitti, serisiitti, kloriitti, rutiili, joskus epidootti ja titaniitti. 
Apatiitti on anhedrista ja sitä on hyvin vähän. Zirkoni on pienikiteistä. Malmimineraalit ovat 
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magnetiitti (reunoilta martiittiutunut, joskus isoja rakeita), ilmeniitti (joskus mosaiikkirakeita), 
ilmenorutiili ja hematiitti, joskus pyriitti. 

Graniitit ovat selvästi granosyeniittejä happamampia (SiO2 72.3 - 74.1 %). Niissä mafisten kom-
ponenttien ja P2O5-pitoisuudet ovat myös paljon alempia (paino- %): TiO2 0.11 - 0.2, FeOtot 1.0 - 
1.93, MgO 0.28 - 0.41, P2O5 0.044 - 0.077. Graniitit ovat kalivaltaisia, mutta on merkillepanta-
vaa, että alkalimaasälpien määrä on niissä likimain sama (Na2O 3.49 - 3.81 %, K2O 4.88 - 5.15 
%) kuin granosyeniiteissä. Graniiteissa Zr-Ba-pitoisuudet ovat pienemmät, LREE-pitoisuudet 
paljon pienemmät kuin granosyeniiteissä (Zr 74 - 162 ppm, pegmatiittigraniitissa 30 - 43 ppm; 
Ba 990 - 1410 ppm, pegmatiittigraniitissa 590 - 1090 ppm; Ce 13 - 42 ppm). Kaikissa graniiteis-
sa ja, yhtä analyysia lukuun ottamatta, kaikissa pegmatiittigraniiteissa, on positiivinen Eu-
anomalia. 

Kultamaan kompleksi on huonosti paljastunut ja sitä on kairattu aivan liian vähän. Metasomaatti-
sesti muuttuneen appiniitin REE-Zr-Th-Nb-rikastuma (ΣREE ≤ 1507 ppm, Zr ≤ 1.24 %, Th ≤ 
84.5 ppm, Nb ≤ 83 ppm) on viite harvinaisten metallien esiintymisestä. 

4.9 Lampsijärvi – Palokarhurova 

Lampsijärven syeniitti-appiniittisekajuoni näkyy magneettisen matalalennon harmaasävykartalla 
14 km pitkänä viivamaisena, keskeltä taittuneena anomaliana (kuva 82). Taitteesta etelään juo-
nen suunta on pohjoiskoillinen, pohjoisessa pohjoisluoteinen. Etelässä juoni päättyy Perävaaran 
laelle, jossa oletan olevan appiniittia. Juoni ei ole missään paljastunut. Juonen länsipuolella Pa-
lokarhurovan alueella on magneettisia anomalioita, joista kaksi todettiin kairauksissa aiheutuvan 
appiniiteista. Appiniiteilla ei ole paljastumia, mutta niiden kohdalla ja heti distaalipuolella on 
poikkeuksellisen rehevää kasvustoa, varsinkin koivikkoa. 

En ole tehnyt alueella systemaattista geologista kartoitusta. Maastotutkimuksia olen tehnyt Palo-
karhurovassa ja Lampsijärven juonen eteläpäässä.   

Palokarhurovan appiniitit kuuluvat 45 km pitkään, länteen päin koveraan kaarimaiseen magneet-
tiseen rakenteeseen, jota nimitän Lankojärven kompleksiksi. Tämä kaarirakenne leikkaa alueen 
magneettista juovaisuutta ja noudattaa sen sisäpuolella lännessä olevan Pellon appiniittikomplek-
sin muotoa. 

Alueen ensimmäisen syeniittilohkareen löysin Palokarhurovan eteläisen magneettisen anomalian 
itäreunalta (Mutanen, 1991). Se saattaa olla paikallinen, tai kulkeutunut Pellon kompleksista. 

Lampsijärven alueen geologinen kartta on kuvassa 83. Seuraavassa kuvaan ensin Lampsijärven 
ja sitten Palokarhurovan kohteet. 
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Kuva 82.   Pellon alueen appiniitti- ja syeniittiesiintymät. Magneettisen matalalennon harmaasävykartta. 
Fig. 82.   Pello area, occurrences of appinite and syenite. Grey-tone low-altitude aeromagnetic map. 
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Kuva 83.   Lampsijärven alue. Geologinen kartta. 
Fig. 83.   Lampsijärvi area. Geological map. 
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Lampsijärvellä ei ole tehty systemaattisia maastogeofysikaalisia mittauksia. Magneettiselta mata-
lalentokartalta valituilla kairauskohteilla tein magneettista profiilimittausta kairareikien tarkem-
man paikan määräämiseksi. 

Lampsijärven juoneen kairattiin syyskuussa 2001 POKA-reikä R870 ja joulukuun 2002 ja tam-
mikuun 2003 välisenä aikana reiät R875-R878, yht. 189.30 m. Palo-Karhurovassa kairattiin jou-
lukuussa 2002 neljä POKA-reikää, yht. 205.15 m. Maakairaussyvyydet Lampsijärvellä olivat 
14.7 - 37.8 m, Palo-Karhurovassa 7.4 - 7.5 m. 

Taulukossa 15 on POKA-kairausten sijainti ja muut tiedot, taulukossa 16 reikäanalyysien tilaus-
numerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien lukumäärät.  

 

Taulukko 15.   Lampsijärvi (L) ja Palo-Karhurova (P), syväkairausten reikätiedot 

Table 15.  Lampsijärvi (L) and Palo-Karhurova (P), drill hole locations, directions, angles and depths 
 
Reikä, no.           X                    Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
 
R870(L)         7400.796       2523.542             0                   90            31.90                  14.70 
R871(P)         7409.113       2519.836             0                   90            81.10                    7.50 
R872(P)         7409.109       2519.670             0                   90            62.70                    7.40 
R873(P)         7409.101       2519.680             0                   90            21.15                    7.50 
R874(P)         7410.618       2520.734             0                   90            40.20                    3.00 
R875(L)         7403.931       2523.992             0                   90            39.00                  37.80 
R876(L)         7400.780       2523.563             0                   90            40.60                  17.30 
R877(L)         7400.863       2523.422             0                   90            40.40                  16.00 
R878(L)         7400.358       2523.590             0                   90            37.40                  23.00 
                                                                                                  Yht.   394.45 m 
 
 

Taulukko 16.   Lampsijärvi ja Palo-Karhurova, syväkairausanalyysien lukumäärät 

Table 16.  Lampsijärvi and Palo-Karhurova, number of chemical analyses of drill cores 
                                                                                  Analyysit eri menetelmillä 
Reikä, no.        Analyysitilausno.            175Xa        308M       511P        521U                                           
                                                                                                                    (Au, Pd) 
R870                      63570                                                1 
R870                      63563                              2                                 3               3 
R871                      71887                              3                                 4               4 
R871                      63570                                                1 
R874                      71888                              3                                 5               5 
R874                      63570                                                1 
R875                      71889                              1                1               1 
R876                      71890                            12                5             13             13 
R877                      71891                              6                2               7               7 
R878                      71892                                                                 8 
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Lampsijärven juoni koostuu pääasiassa kvartsisyeniiteistä, mutta seassa on appiniittisulkeumia, 
vaaleita karkeita graniitteja (granosyeniittejä) ja pilsteisiä tonaliitteja. On myös raitaisia tummia 
SiO2-rikkaita ksenoliitteja (≤ 0.5 m), jotka ovat mahdollisesti hornfelsiytyneitä paragneissejä. 
Kvartsisyeniittejä leikkaavat graniittijuonet, joista paksuin lävistys oli 0.7 m. 

Kvartsisyeniitit ovat joskus pienirakeisia ja plagioklaasifyyrisiä mutta yleensä keski- tai kar-
kearakeisia, harmaanpunertavia kiviä. Mikroskooppisesti kivet ovat massamaisia, granulaareja, 
joskus porfyyrisia. Suuret plagioklaasirakeet ovat osaksi granuloituneet pienemmiksi. Joskus nä-
kyy makroskooppista suuntausta, mutta kivissä ei ole mitään todisteita läpikotaisliikunnoista 
(Durchbewegungen, penetrative deformation), joten näkyvä suuntaus on ilmeisesti syntynyt sye-
niittimagman tunkeutuessa avautuneeseen juonirakoon. Eräässä ”pilsteisessä” syeniittiautoliitissa 
(R870/24.10 - 24.35 m) on pitkiä (5 mm) vyöhykkeisiä plagioklaasilaattoja mikroskooppisesti 
suuntauksettomassa kvartsisyeniitissä. 

Päämineraalit ovat plagioklaasi, mikrokliini-mikropertiitti, kvartsi, biotiitti ja sammaleenvihreä 
sarvivälke. Usein on interstitiaalista karkeaa karbonaattia, joka vaikuttaa primaarilta. Tummien 
mineraalien määrässä ja saalisten mineraalien keskinäisissä määräsuhteissa on suurta paikallista 
ja mikroskooppimittakaavaista vaihtelua. Plagioklaasi esiintyy usein suurina (≤ 5 mm) laattamai-
sina primokrysteinä, joissa on normaali vyöhykkeisyys. Satunnaisesti on suuria, albiittikehäisiä 
mikrokliinin megarakeita (2-3 cm) ja suuria kvartsirakeita, jotka molemmat vaikuttavat kseno-
krysteiltä. Kalimaasälvän ympärillä on myrmekiittirakennetta. Kvartsin määrä vaihtelee, yhdestä 
hieestä olen mitannut 13.5 vol- %. Modaalisen kvartsin verraten suuren määrän ja kiven matalan 
SiO2-pitoisuuden välinen epäsuhtaisuus selittyy SiO2-köyhien/-vapaiden mineraalien (biotiitti, 
sarvivälke, apatiitti, titaniitti, karbonaatti, Fe-Ti-oksidit) suhteellisen suurella määrällä. Sekun-
daareja mineraaleja ovat karbonaatti, serisiitti, muskoviitti, albiitti, epidootti ja harvinaisena 
prehniitti (← plagioklaasi), kloriitti (← biotiitti), rutiili (← ilmeniitti) ja vaaleanvihreä amfiboli 
(← sarvivälke). Aksessorisia ovat titaniitti, apatiitti ja zirkoni, jotka kaikki esiintyvät tyypillisesti 
suurikokoisina rakeina/kiteinä. Titaniittirakeissa on yleensä oikokrystimäistä laajennusta, mutta 
usein on suuria, vyöhykkeisiä titaniittikiteitä, jotka vaikuttavat primaareilta (magmaattisilta). 
Zirkonikiteet ovat usein vyöhykkeisiä, ja niiden ytimet ovat joskus metamiktisiä. Malmimineraa-
leja ovat magnetiitti (yleensä subhedrinen – euhedrinen, reunoilta martiittiutunut), jossa on jos-
kus ilmeniitin suotaumalamelleja (ilmenomagnetiitti), hemoilmeniitti ja ilmenohematiitti, pyriit-
ti, kuparikiisu, sinkkivälke ja lyijyhohde. Hypergeenisinä on markasiittia ja götiittiä.  

Skapoliittia (XRD-varmistus; matalasta kahtaistaitosta päätellen marialiittirikas) esiintyy suurina 
rakeina, joilla on poikiliittista kasvua (R870/29.85 m). Selvästikin skapoliittioikokrystit ovat ki-
teytyneet interstitiaalisesta sulasta. Tämä on harvinainen, mutta ei täysin ennen tuntematon ha-
vainto magmaattisesta skapoliitista (ks. esim. Goff & al., 1982).  

Juonessa on myös lyhyitä karkeita pegmatiittimaisia osia, joissa on runsaasti karkeaa poikiliittis-
ta mizzoniittista skapoliittia (R876/21.45 m) ja teräviä karbonaattipitoisia skapoliittijuonia 
(R876/25.22 m).  

Kvartsisyeniittien koostumus juonen eri osissa on hämmästyttävän samanlainen. SiO2 vaihtelee 
välillä 58.1 - 61.9 %. Hyvin tasainen Al2O3-pitoisuus, 14.3 - 14.9 % ja alkalien summa 
(ΣNa2O+K2O yleensä 7.27 - 7.46 %) osoittavat, että maasälvän määrä ja normatiivisen albiitin ja 
ortoklaasin määräsuhde on hyvin vakio. Kaikki kvartsisyeniitit ovat Na-valtaisia (Na2O>K2O). 
Myös mafisten komponenttien pitoisuuksissa on vain vähän vaihtelua (paino- %): TiO2 1.31 - 
1.69, FeOtot 6.77 - 8.19, MgO 2.24 - 2.60 %, CaO 3.97 - 4.76). Kvartsisyeniiteissä on verraten 
korkea P2O5 ja sen pitoisuus vaihtelee vähän (0.68 - 1.01 %, vastaavat apatiittipitoisuudet 1.65 - 
2.44 %). Zr- ja Ba-pitoisuudet ovat korkeita ja vaihteluväli kapea (Zr 433 - 563 ppm, Ba 1285 - 
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1491 ppm). Ba sisältyy valtaosaltaan maasälpiin. Sr:n vaihteluväli on 400 - 469 ppm. Kivet ovat 
rikastuneet LREE:stä (Ce 182 - 239 ppm, keskiarvo on 203 ppm), mutta Th (8.7 - 13.5 ppm) on 
paljon matalampi kuin Th-REE-rikkailla graniiteilla. 

Kvartsisyeniittien Cl-pitoisuudet (660 - 900 ppm) ovat näinkin saalisille kiville niin korkeita, että 
matalataitteista marialiittia täytyy olla paljon enemmän kuin mitä olen mikroskoopissa havain-
nut. 

Ni ja Cr ovat herkkiä fraktioitumisindikaattoreita. Niiden pitoisuudet Lampsijärven kvart-
sisyeniiteissä (CrICP 20-38 ppm, NiICP 12 - 18 ppm) ovat jopa korkeampia kuin pitkälle fraktioi-
tuneissa Javaruksen ja Lehmikarin appiniiteissa. Tämäkin osoittaa, että syeniitit eivät ole ap-
piniittimagmojen jäännössulia. 

Kohonneita Au-Pd-pitoisuuksia ei ollut. Kvartsisyeniiteissä on säännöllisesti 2-3 ppm. Mo. 

Graniitteihin verrattuna kvartsisyeniitit ovat sulfidirikkaita, S-pitoisuudet (1430 - 2360 ppm) 
ovat samaa luokkaa kuin appiniiteilla. 

Lampsijärven kvartsisyeniittien ja Kultamaan granosyeniittien koostumukset menevät suureksi 
osaksi päällekkäin, mutta geokemiallisesti ne eroavat selvästi graniiteista. Erot Kultamaan gra-
nosyeniittien ja Lampsijärven kvartsisyeniittien välillä selittyvät sillä, että granosyeniiteissä on 
ksenokrystilaimennusta vanhemmista graniiteista. Lampsijärvelläkin on paikoin suuria kali-
maasälpä- ja kvartsiksenokrystejä. 

Appiniittisulkeumat ovat tummia juovia tai linssejä. Niiden päämineraalit ovat plagioklaasi, 
sarvivälke, kvartsi ja biotiitti. Mikrokliinia on syeniittisessä sivukivessä mutta ei appiniittisul-
keumissa. Sekundaareja ovat serisiitti, karbonaatti, albiitti, epidootti, titaniitti, rutiili, zeoliitti (?) 
ja kloriitti (pienisuomuisia rakkuloita); aksessorisia apatiitti ja zirkoni, malmimineraaleina on 
reunoiltaan martiittiutunutta magnetiittia ja pyriittiä, pyriitissä on pyrrotiitti-
kuparikiisusulkeumia. 

Appiniittisulkeumista ei ole analyysejä. 

Sulkeumina esiintyvät graniitit muistuttavat Kultamaan granosyeniittejä. Ne ovat sarvivälkepi-
toisia, apatiitti ja titaniitti esiintyvät suurina rakeina ja raeväleissä on karkeaa karbonaattia.  

Juonina esiintyvien graniittien päämineraalit ovat albiitti, kvartsi ja mikrokliini, lisäksi on run-
saasti muskoviittia. Biotiitti on pääosin muuttunut kloriitiksi. Raeväleissä on runsaasti karbonaat-
tia. Aksessorisina on paljon zirkonia, osittain metamiktiytynyttä monatsiittia (?) ja vähän apatiit-
tia, malmimineraaleja ovat magnetiitti (+ martiitti), pyriitti, kuparikiisu, lyijyhohde (?) ja götiitti.  

Suurimman graniittijuonen (R876/26.95 - 27.63 m) keskellä on ksenoliittimaisina riekaleina 
trondhjemiittigneissiä. Plagioklaasin ja kvartsin ohella on hyvin vähän mikrokliinia, lisäksi on 
biotiittia, muskoviittia ja hyvin vähän sarvivälkettä. Sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraa-
leja ovat epidootti, karbonaatti, titaniitti, zirkoni, apatiitti (vähän), magnetiitti ja pyriitti; pyriitillä 
on magnetiittipanssari. 

Koostumukseltaan kaikki graniiteiksi luokitellut kivet vastaavat koostumukseltaan Kultamaan 
granosyeniittejä. Ne ovat happamampia (SiO2 66.9 - 68.4 %) kuin kvartsisyeniitit. Mafisten 
komponenttien ja P2O5-pitoisuudet ovat myös alempia (paino- %): TiO2 0.71 - 1.05, FeOtot 3.52 - 
5.15, MgO 1.3 - 1.72, P2O5 0.33 - 0.53, CaO 2.73 - 3.42. Graniitit ovat niukasti K-valtaisia (K2O 
3.58 - 4.33 %, Na2O 3.36 - 3.53 %). Zr-Ba-pitoisuudet (Zr 260 - 345 ppm, Ba 1230 - 1782 ppm) 
ovat samat tai hiukan pienemmät kuin kvartsisyeniiteissä, LREE-pitoisuudet paljon pienemmät 
(Ce 118 ppm). Kvartsisyeniitteihin verrattuna Cr-Ni ovat samaa luokkaa (CrICP 12 - 30 ppm, 
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NiICP 7 - 12 ppm), S-Cl-Th-pitoisuudet hiukan pienempiä (S 830 - 1210 ppm, Cl 430 - 540 ppm, 
Th 7.4 ppm). Näissäkin on lievästi kohonnut Mo (2-3 ppm). 

”Paragneissi” (R877) on raitainen, granoblastinen kivi, jossa on runsaasti kvartsia, lisäksi pla-
gioklaasia, biotiittia, sarvivälkettä ja mikrokliinia. Sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraale-
ja ovat serisiitti, titaniitti, allaniitti (isoja euhedrisia kiteitä), apatiitti, subhedrinen-euhedrinen 
magnetiitti (hyvin vähän; sisältää ilmeniittilamelleja ja reunoilla martiittia), ilmeniitti, hemoil-
meniitti, pyriitti ja kuparikiisu. Mineraaliparageneesi vastaa kvartsisyeniittejä. Paragneissiä esiin-
tyy myös pieninä, vain mikroskoopissa tunnistettavina sulkeumina. 

Paragneissiä voisi muodollisesti nimittää esim. sarvivälkegneissiksi tai sitä vastaavaksi meta-
hornfelsiksi, mutta geokemiallisesti se ei vastaa mitään ”puhdaspiirteistä” magma- tai sediment-
tikiveä. Matala Al2O3-pitoisuus (12 %) osoittaa, ettei kyseessä ole peliitti. Kivi ei mitenkään voi 
kuulua appiniittisarjaan. Alkuperältään se voisi olla emäksisen tuhkan ja kvartsirikkaan sedimen-
tin sekoitus. Luonteenomaiset pitoisuudet ovat (paino- %): SiO2 70.6, TiO2 0.77, FeOtot 5.11, 
MgO 2.12, CaO 2.58, Na2O 3.35, K2O 2.27, P2O5 0.14, Cr 141 ppm, Ni 44 ppm, S 308 ppm, Zr 
307 ppm, Cl 500 ppm, Ba 569 ppm, Sr 254 ppm, Th 10.3 ppm. REE-pitoisuudet ovat selvästi 
pienempiä kuin appiniiteissa (Ce 71 ppm). Merkillistä on kuitenkin, että kiven REE(CN)-käyrä 
on samanmuotoinen kuin appiniiteilla ja syeniiteillä, lievää negatiivista Eu-anomaliaa myöten. 
Mahdollisesti tämä paragneissisulkeuma on saanut koko REE-sisältönsä diffuusiolla ympäröi-
västä kvartsisyeniitistä.  

Palo-Karhurovassa appiniittia lävistettiin kahdessa magneettisessa anomaliassa. Eteläisemmässä 
(R871-R873) suurin osa appiniiteista on voimakkaasti graniittijuonien lävistämiä ja ne muistut-
tavat migmatiitteja. Graniittiaineksen kontaminaatio näkyy kokokivianalyyseissä, vaikka pyrin 
valitsemaan näytteet homogeenisista kohdista. Pohjoisemmasta kohteesta (R874) on saatu ana-
lyysiin ”puhtaampia” appiniitteja. 

Palo-Karhurovan eteläisessä kohteessa (S) appiniitit ovat aika pienirakeisia, pohjoisemmassa 
kohteessa (N) karkearakeisia. Appiniittien saaliset päämineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi ja 
mikrokliini, mafiset sammaleenvihreä anhedrinen sarvivälke ja joko anhedrinen tai euhedrinen 
biotiitti. Reiässä R874 (=N) on paikoin säilynyt augiittireliktejä. Sekundaareja ovat karbonaatti, 
serisiitti ja muskoviitti (← plagioklaasi), kloriitti ja hydrobiotiitti (← biotiitti), epidootti, titaniitti 
ja rutiili (← ilmeniitti, ilmeniitin ympärillä on titaniittivaippa) ja vaaleanvihreä amfiboli. Akses-
sorisia ovat apatiitti ja zirkoni, malmimineraaleja magnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, pyriitti I, 
pyriitti II (suonistoa), kuparikiisu ja markasiitti. Pyriitissä ja joskus magnetiitissa on sulkeumissa 
pyrrotiittia ja kuparikiisua. Reiässä R872 on sinertävää, mahdollisesti pyrofaniittirikasta ilmeniit-
tiä. Kalimaasälvän rajoilla on yleisesti myrmekiittiä. Appiniittien päämassa on granulaarista 
(granuloitunutta), mutta siitä erottuu suuria (4 – 6 mm) laattamaisia plagioklaasin primokrystejä. 
Karkearakeisissa appiniiteissa plagioklaasin sisällä on suuria mikrokliinisulkeumia. Primokrysti-
en ydinosat ovat kaikesta päätellen olleet An-rikkaampia, koskapa muuttuminen (karbonaatti, 
serisiitti) on niissä voimakkainta. Reiässä R871/24.90 on plagioklaasin ytimet (≤ 2 mm pitkiä) 
kokonaan syrjäyttänyt terävärajainen pseudomorfoosi, jonka pääosa tyypillisesti koostuu pie-
nisuomuisesta kloriitista, reunaosissa on karbonaattia. Samassa kivessä on säteettäisen kloriitin 
täyttämiä, terävärajaisia rakkuloita, joissa on myös vähän karbonaattia. Karkeaa, ilmeisesti 
magmaattista karbonaattia esiintyy sulkeumina plagioklaasiprimokrysteissä ja perusmassassa. 

Palo-Karhurovan appiniiteissa graniittiaineksen kontaminaatio näkyy eteläisemmän kohteen (S) 
korkeammissa SiO2-pitoisuuksissa (53.6 - 58.7 %) ja K2O-pitoisuuksissa (2.90 - 3.02 %), pohjoi-
semmassa (N) ”puhtaammassa” appiniitissa on SiO2 49.8 - 51.0 %, K2O 1.91 - 2.32 %. Niin kuin 
kalimaasälpäpitoisilta kiviltä voi odottaakin, huomattava osa K2O:sta, Ba:sta ja Sr:sta on maasäl-
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vissä. K2O:sta on kalimaasälpään sitoutunut 60 - 72 % (S) ja 29 - 65 % (N), Ba:sta 80 - 87 % (S) 
ja 62 - 85 % (N). Sr:sta on maasälpiin (pääasiassa plagioklaasiin) sitoutunut 94 % (S) ja 93 % 
(N). Sekä S- että N-kohteessa pieni Al2O3 -vaihtelu (14.3 - 15.0 %) osoittaa, että maasälpien ko-
konaismäärä on hyvin vakio, toisaalta Ca-Sr-pitoisuudet osoittavat, että kontaminoituneessa S-
appiniitissa on korkeampi kalimaasälpä/plagioklaasi -suhde. Kontaminoituneempi S-appiniitti on 
kuitenkin vähemmän mafinen (S/N, paino- %): FeOtot 7.92 - 9.49/11.2 - 11.8, MgO 2.72 - 
4.01/3.93 - 4.07, TiO2 1.78 - 2.02/2.38 - 2.64, CaO 4.84 - 5.83/7.08 - 7.76, V 184 - 212/269 - 279 
ppm. ”Puhtaampi” N-appiniitti on myös apatiittirikkaampi: P2O5 (S) 1.03 - 1.28 % (apatiittia 2.5 
- 3.1 %), P2O5 (N) 1.31 - 1.43 % (apatiittia 3.2 - 3.5 %). Toisaalta appiniittin kontaminoitunut 
mafinen magma ei ole niin pitkälle fraktioitunut kuin puhtaampi N-appiniitti: siinä on korkeampi 
MgO/FeO, korkeampi Cr (10 - 34 ppm/6 - 7 ppm), Ni (14 - 28 ppm/8 ppm) ja NiICP/CoICP (0.75 - 
1.17/0.28 - 0.30). Molemmat ovat sulfidirikkaita, mutta kontaminoitunut appiniitti on S-
köyhempi kuin puhtaampi N-appiniitti (2480 - 3480 ppm/3530 - 4280 ppm). Graniittiaineksen 
kontaminoimassa S-appiniitissa on korkeammat Zr-Cl-Ba-LREE-pitoisuudet (S/N): Zr 392 - 404 
ppm/207 - 231 ppm, Cl 840 - 900 ppm/750 - 860 ppm, Ce 191/151 ppm, mutta pienempi Sr (497 
- 610 ppm/553 - 773 ppm). 

Palo-Karhurovassa graniitit ovat punertavia biotiittigraniitteja, joissa on karkeita pegmatiittisia 
osia. Niistä ei ole teetetty hieitä eikä analyysejä. Reiässä R872 on 5 - 10 cm paksuja, pseudotaky-
lyyttimäisiä kataklastisia breksiajuonia. Näissä pääaineksia ovat suuret plagioklaasiklastit ja 
pääasiassa taipuneista hydrobiotiittisuomuista koostuva välimassa. Lisäksi on voimakkaasti aal-
tosammuvaa kvartsia ja hiukan mikrokliinia. Plagioklaasin raoissa on götiittiä. Hydrobiotiitin 
lisäksi on kloriittia ja joskus alkuperäistä biotiittia. Aksessorisina on isokokoista apatiittia ja zir-
konia, malmimineraaleina hematiittia ja siinä harvinaisina relikteinä magnetiittia. 

Palo-Karhurovan ympäristössä on useita teräviä magneettisia anomalioita, jotka olen kallioperä-
karttaan (kuva 83) tulkinnut appiniiteiksi. Nämä anomaliat sijoittuvat Lankojärven kompleksin 
matalamman magneettisen tason kuvioon. Matalamman tason alue saattaa edustaa syeniittejä. 

4.10 Äijävaara 

Äijävaaran (käytetään myös nimeä Ranta-Äijävaara) appiniitti-intruusio sijaitsee Ounasjoen län-
sipuolella, n. 7 km Jääsköstä eteläkaakkoon, karttalehdillä 2644 01 ja 04. Intruusion eteläreuna 
saattaa ulottua karttalehdelle 2643. Alueelle pääsee Ounasjoen länsipuolelta Meltauksen-Tainion 
tieltä lounaaseen lähtevää Ranta-Äijävaaran metsäautotietä. Intruusio sijoittuu Äijävaaran etelä-
osien ja Ranta-Äijävaaran kaakkoisosan väliselle alueelle. Maasto on pääasiassa kovia vaaramai-
ta, joiden välissä on suokaistaleita. 

Magneettisen matalalennon harmaasävykartalla intruusio on soikea kuvio, kooltaan n. 2 x 3 km 
(kuva 84a). Intruusiota lävistää Äijävaaranlammen koillispuolella luode-kaakkosuuntainen siir-
ros, jossa on näennäinen oikeakätinen siirtymä. Kaksi luode-kaakkosuuntaista siirrosta näkyy 
intruusion lounaispuolella; nämä kuuluvat pitkään, koko Keski-Lapin granitoidikompleksia leik-
kaavaan siirrossysteemiin. Magneettisella kartalla erottuu myös heikompaa luode-
kaakkosuuntaista rakokuviointia. 



    
  
 
 

       
  

251 

 

Kuva 84a.   Äijävaara. Magneettisen matalalennon harmaasävykartta. Tutkitut paljastumat ja lohkareet. 
Fig. 84a.   Äijävaara. Grey-tone low-altitude aeromagnetic map. Outcrops and erratic boulders studied. 
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Kuva 84b.   Äijävaara. EM-matalalentokartta, reaalikomponentti. 
Fig. 84b.   Äijävaara. EM low-altitude map, real component. 
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Alueella ei ole tehty yksityiskohtaista kallioperäkartoitusta, ja siksi en esitä siitä kallioperäkart-
taa. Kesällä 2006 tein maastotutkimuksia intruusion kaakkoispuolella. Epämagneettista appiniit-
tia on paljastumina ja suurina lohkareina Ranta-Äijävaaran metsäautotien varrella ja tien itäpuo-
lella. Intruusion kaakkoisreunalta, Korpuanlaesta koilliseen, löytyi paljastumana magnetiittipi-
toista appiniittia (havainto TM-06-2.1). Samalta alueelta on kaksi analysoitua appiniittilohkaret-
ta. Kesällä Jukka Väänänen kairautti lyhyen pystyreiän (R954; x = 7432.414, y=2552.463, sy-
vyys 10.50 m) Ranta-Äijävaaran kaakkoisosaan. Reiässä appiniittia leikkaavat vaaleanpunaiset 
graniittijuonet. Reiän itäpuolella on paljastumajonona karkeaa graniittia, joka ilmeisesti edusta-
vaa loiva-asentoista juonta. 

 

Taulukko 17.   Äijävaara, analyysien lukumäärät 

Table 17.   Äijävaara, number of chemical analyses  
 
                                                                                  Analyysit eri menetelmillä 
Näyte                   Analyysitilausno.            175Xa        175X       308M        704P  
                                                                                                                      (Au, Pd, Pt) 
TM-06-1.1                    89911                          1                                1                1  
TM-06-2.1                    89911                          1                                1                1 
TM-06-3.1                    89911                          1                                1                1 
R954/5.28-9.57 m       203653                                              1            1                1 
 

 

Alueella ei ole tehty geofysikaalisia maastomittauksia. Magneettisen matalalennon harmaasävy-
kartta (kuva 84a) viittaa siihen, että intruusiossa on appiniittia lävistäviä ja sen ulkopuolelle koil-
liseen ja lounaaseen ulottuvia emäksisiä, mahdollisesti appiniittisia, juonia. Myös näytteiden 
geokemia viittaa monivaiheiseen intruusiokompleksiin. Intruusio voi ulottua kauas voimak-
kaimman magneettisen kuvion ulkopuolelle, koska siihen kuuluu appiniitteja, jotka eivät sisällä 
magnetiittia. 

Magneettisen kuvion soikean keskiosan kohdalle tulee matalalennon EM-mittauksessa asianmu-
kainen negatiivinen reaalianomalia (seuraavassa: reaalianomalia), ja lounaisosan voimakkaan 
magneettisen anomalian kohdalle tulee vielä selvempi reaalianomalia. Kuitenkin intruusion itä-
osaan, verraten heikon magneettisen tason alueelle tulee paljon voimakkaampi laaja (1 x 1.5 km) 
reaalianomalia (kuva 84b). Tämä viittaa voimakkaasti magneettiseen massaan, jossa sopivan 
suuruinen ja suuntainen remanenssi heikentää magnetiitista johtuvaa (magneettista) induk-
tionomaliaa. 

Reaalianomalian lounaisreunaan heikon magneettisen anomalian alueelle kairattiin lyhyt POKA-
reikä (R954), ja sen lopussa oli plagioklaasifyyristä magnetiitti-ilmeniittirikasta appiniittia (näyte 
10.63 m). Kairasydännäytteistä tehtyjen suskeptiivisuusmääritysten ja kivien tiheysmääritysten 
mukaan laskettuna appiniiteissa on magnetiittia 3.1 - 8.25 paino- %. Appiniittien keskimääräinen 
tiheys on 2.93 g/cm3, reiän loppuosan magnetiittirikkaampien plagioklaasifyyristen appiniittien 
tiheys on 2.974 - 2.994 g/cm3. Appiniittien remanenssin Q-arvo vaihtelee välillä 0.15 - 0.62 
(keskimäärin 0.4). Graniittien tiheys (8 näytteen keskiarvo) on 2.67 g/cm3, laskettu magnetiittipi-
toisuus 0.4 - 5.6 paino- %. 

Magnetiitti-ilmeniittirikasta plagioklaasifyyristä appiniittia on paljastumassa reaalianomalian 
kaakkoisreunassa ja samantapaista karkeaa magnetiitti-ilmeniittirikasta appiniittia löytyi lohka-
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reena reaalianomalian itäreunalla (näyte TM-05-3). Näin ollen reaalianomalia selittyy kuin selit-
tyykin luontevasti magnetiittirikkaiden appiniittien voimakkaalla ja sopivan suuntaisella rema-
nenssilla. 

Appiniiteissa plagioklaasirakeet ovat muuta massaa kookkaampia (≤ 3.5 - 10 mm), enemmän tai 
vähemmän levymäisiä primokrystejä. Selvästi plagioklaasifyyrisissä appiniiteissa (näytteet 
R954/10.63 m ja TM-06-2) euhedriset plagioklaasikiteet ovat 1-1.5 cm pitkiä, ja ne erottuvat 
selvästi pienempirakeisesta perusmassasta. Perusmassa on granulaaria, ei diabaasimaista. Plagio-
klaasihajarakeet ovat ilmeisesti ”intratelluurisia”: niissä on yleisesti sulkeumina augiittia, augii-
tista erillisinä rakeina primaaria sarvivälkettä, suhteellisen karkeaa ortoklaasia, ohutneulaista 
apatiittia ja pisaramaista pyrrotiittia. Tasarakeisemmat tyypit (R954/5.91 m, TM-06-1.1) ovat 
keski – karkearakeisia.  

Päämineraalit ovat plagioklaasi, ruskehtavanvihreä tai sammaleenvihreä sarvivälke ja biotiitti. 
Biotiitti on yleensä oikokrystinen. Kvartsia on vähän, varsinkin plagioklaasifyyrisissä tyypeissä. 
Augiittia on yleisesti relikteinä sarvivälkkeessä ja omamuotoisina isometrisina sulkeumina pla-
gioklaasihajarakeissa. Hajarakeiden kalimaasälpäsulkeumien reunoilla on myrmekiittiä. Joskus 
on interstitiaalista karbonaattia. Plagioklaasissa on voimakkaasti serisiittiytyneitä laikkuja, muita 
sekundaareja mineraaleja ovat muskoviitti, vaaleanvihreä tai väritön amfiboli, karbonaatti, klo-
riitti, titaniitti ja talkki. Talkki näyttäisi syntyneen ortopyrokseenista, joka on kokonaan hävinnyt. 
Deuterisia muutoksia on Äijävaarassa muihin appiniitteihin verrattuna poikkeuksellisen vähän. 

Aksessorisia ovat apatiitti ja zirkoni. Plagioklaasifyyrisissä tyypeissä apatiitti on pieninä euhedri-
sina kiteinä, karkearakeisissa appiniiteissa suurina (≤ 1.5 mm) sub – euhedrisina prismaattisina 
kiteinä. Zirkonia löytyy vain Zr-rikkaammissa (> 110 ppm) tyypeissä; näytteessä R954/5.91 on 
isoja euhedrisia, vyöhykkeisiä zirkonikiteitä. Malmimineraaleja ovat isometrinen anhedrinen 
magnetiitti, ilmeniitti (magnetiitin yhteydessä ja sen reunoilla lamelleina), hemoilmeniitti, pyriit-
ti ja kuparikiisu. Kuparikiisua on vapaana ja pyriitin sulkeumina yhdessä pyrrotiitin kanssa. Pla-
gioklaasissa, sarvivälkkeessä ja ilmeniitissä on pyöreitä pyrrotiittisulkeumia. Sekundaaria mag-
netiittia (II) on panssarina pyriitin ympärillä ja pyrokseenien muuttumistuloksena. On myös 
nuorta sekundaaria pyriittiä (II). Lohkare- ja paljastumanäytteissä pyriitti on muuttunut paikoin 
kokonaan götiitiksi. 

Hemoilmeniitin hematiittisuotaumat ovat erittäin pienikokoisia. Mahdollisesti kivien remanenssi 
kytkeytyy näihin pikkuruisiin (single-domain-?) partikkeleihin. 

Intruusion appiniitit ovat geokemiallisesti heterogeenisia, mikä sekin viittaa monivaiheiseen in-
truusioon. Erikoinen ja selvästi muista poikkeava on näytteen TM-06-3 appiniitti, jota käsitellään 
erikseen. 

Plagioklaasifyyrisyys näkyy normaalia hiukan korkeampina Al2O3-pitoisuuksina (15.1 - 17.7 %). 
Kaikissa näytteissä on Na2O>>K2O (Na2O 3.13 - 3.81, K2O 0.80 - 1.67 %). Koostumukset ovat 
mafisia (paino- %): SiO2 51.7 - 52.9, TiO2 1.15 - 2.27, FeOtot 9.05 - 10.2, CaO 6.61 - 8.26. MgO 
vaihtelee melko lailla (4.54 - 7.6 %). P2O5-pitoisuudet (0.39 - 1.0 %, vast. apatiittipitoisuudet 0.9 
- 2.4 %), samoin Zr (60 - 135 ppm), ja Cl (700 - 810 ppm) ovat appiniiteille suhteellisen matalia. 
Sr (890 - 1020 ppm) ja Ba (616 - 1296 ppm) ovat korkeita ja appiniiteille tyypillisiä.  

Äijävaaran appiniitit edustavat kohtalaisen pitkälle, mutta ei läheskään ääripäähän edennyttä ki-
defraktioitumista. Mg-rikkaimmassa näytteessä (MgO 7.6 %) on myös korkein Cr (365 ppm), 
muuten Cr on 97 - 108 ppm. Mg-Cr-rikkain näyte on myös Ni-rikkain (NiXRF 96 ppm) ja sen 
Ni/Co korkein (2.8), muissa Ni on matala (20 - 30 ppm), samoin Ni/Co (1.2). Myös LREE on 
matala (Ce 47.2 ppm), muissa Ce on 90.3 - 128 ppm). 
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Näyte TM-06-3 edustaa useimmilla mittareilla äärimmilleen fraktioitunutta sulaa (paino- %, 
ppm): SiO2 45.4, TiO2 2.81, FeOtot 16.0, V 541 ppm, S 3116 ppm, CrICP 2 ppm, NiICP 12 ppm, 
Ni/Co 0.24. Kuitenkin siinä on pitkälle fraktioituneelle magmalle liian korkeat MgO (5.42 %), 
Ca (8.57 %) ja liian matalat Na2O (3.28 %), K2O (0.95 %), Cl (510 ppm), Ba (556 ppm), Sr (822 
ppm) ja aivan liian matalat P2O5 0.22 %, Zr (72.5 ppm) ja Ce (44.9 ppm). Tämä näyte kuuluu 
Aalisjärven Fe-Ti-oksidirikkaiden appiniittien ja Suhuvaaran MgO- apatiittirikkaiden appiniittien 
ohella petrologisesti arvoituksellisten ”epänormaalien” appiniittien ryhmään. 

Äijävaaran appiniittien REE(CN)-jakaumat ovat hyvin appiniittimaisia (kuva 44p). Niiden REE-
taso vastaa Tainion referenssinä käytettyjä appiniitteja (kuva 44p). Pyrrotiitin esiintyminen sul-
keumina, ilmeniitin yleisyys ja hematiitin pieni osuus hemoilmeniitissä osoittavat, että magma 
on ollut muita appiniittimagmoja pelkistyneempi, ja silloin myös Eu2+/Eu3+ on ollut tavallista 
korkeampi. Primokrystisen plagioklaasin rikastumisesta ja tavallista matalammasta hapetusas-
teesta ilmeisesti johtuu, että näillä appiniiteilla ei ole tavanmukaista lievää negatiivista Eu-
anomaliaa, yhdessä näytteessä on jopa heikko positiivinen Eu-anomalia. 

Äijävaaran appiniiteissa on lievästi kohonnut Mo-taso (2 - 5 ppm). Jalometallipitoisuudet (Au, 
Pt, Pd) olivat kaikissa analyyseissä alle määritysrajan 10 ppb. 

Koska Äijävaara on suhteellisen suuri, monifaasinen ja muista appiniiteista geokemiallisesti 
poikkeava intruusiokompleksi, siellä kannattaisi tehdä yksityiskohtainen paljastumakartoitus, 
systemaattiset maastogeofysikaaliset mittaukset (magneettinen, EM ja (tai) VLF-R, painovoima) 
ja syväkairausta. Erityisesti intruusion itäosan EM-matalalennon laaja negatiivinen reaalianoma-
lia vaatii lisäkairausta. Ennen kairausta magnetiitti-ilmeniittirikkaan esiintymän testaamiseksi 
kannattaisi anomalian yli mitata painovoimaprofiili. 

Luonnon magneettisen remanenssin (NRM) suuruus (Q-arvo) ja suunta vaikuttavat magneettis-
ten anomalioiden tulkintaan. Anomalioista ei remanenssin osuutta voida (ainakaan yksikäsittei-
sesti) arvioida, sillä Q-arvon määrittämiseen tarvitaan näyte ja remanenssin suunnan määrittämi-
seen suunnattu näyte. Ilman tietoa remanenssista (tai olettaen, ettei sitä ole) voidaan anomalian 
aiheuttavan kappaleen magnetiittipitoisuus arvioida täysin pieleen, joko aivan liian suureksi tai 
pieneksi. Ongelma tunnetaan hyvin esim. raitaisista rautamuodostumista (esim. Seguin, 1972) ja 
massiivisiin anortosiitteihin liittyvistä titaanirautamalmeista (ks. Rose 1969). Suomessa vastaa-
via esimerkkejä on rautamuodostumista (Larsmo, Ilomantsi), ja oliviinidiabaaseista (Laanilan 
diabaasi). 
 
Äijävaarassa magnetiitti on karkeaa eikä siinä mikroskooppisesti voi erottaa pieniä jako-osia 
(single domain -rakeita). Ilmeisesti remanenssin stabiili osa (jota maan vaihtuva kenttä ei pyörit-
tele) liittyy hemoilmeniitin pikkuruisiin hematiittisuotaumiin (Rose, 1969), jotka ovat erottuneet 
ilmeniitti-hematiittisysteemin solvuksella verraten Fe3+-köyhästä homogeenisesta korkean läm-
pötilan Fe-Ti-oksidifaasista. Kyse olisi siis TRM:stä. Ilmeniitti-hematiittisuotaumarakeissa on 
usein käänteinen magneettinen polaroituminen (”reversely polarized”, Rose, 1969). Osa rema-
nenssista voi liittyä pienirakeiseen sekundaariin magnetiittiin (magnetiitti II), jota Äijävaarassa 
on syntynyt yleisesti augiitin (ja ortopyrokseenin?) hajoamistuloksena. Näin syntynyt RM voisi 
olla luonteeltaan kemiallista (CRM). 

Hemoilmeniittiin sisältyvä käänteinen remanenssi pitää ottaa vakavasti etsittäessä titaanirauta-
malmeja. Ne aiheuttavat usein negatiivisia magneettisia anomalioita, erityisesti silloin kun he-
moilmeniitti/magnetiitti on suuri. Tällainen tapaus on Lac Tio, eräs maailman suurimmista ti-
taanirautamalmeista, johon liittyy voimakas negatiivinen magneettinen anomalia (Rose, 1969). 
Jättiläismäisessä Magpie Mountain -esiintymässä remanentti magnetoituminen paikoin eliminoi 
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kokonaan indusoidun magnetoitumisen aiheuttaman anomalian; paikoin anomalia saattaa olla 
myös negatiivinen, paikoin positiivinen (Rose, 1969). 

Olisi tutkimisen arvoinen asia etsiä ja tutkia matalalentoaineistosta epäsuhtaisia EM-
reaalianomalioita, joissa on negatiivinen reaalianomalia mutta heikko, olematon (tai jopa nega-
tiivinen) magneettinen anomalia. Kiinnostavat anomaliat voivat olla pienikokoisia (esim. kim-
berliittipiiput) tai laajempiakin (esim. magnetiitti-hemoilmeniittiesiintymät). 

Äijävaara on Olli Sarapään hankkeen ”Hightech metallit” (hankeno. 214 1007) eräs mahdollinen 
jatkotutkimuskohde. Kesällä 2009 tehdyt tutkimukset on tehty tälle hankkeelle. 

4.11 Särkikangas 

Särkikankaan appiniitti-intruusio (appiniittikompleksi) sijaitsee Javaruksen kylän itäpuolella, n. 
25 km Kemijärven keskustasta luoteeseen, karttalehdillä 3641 02-03. Alueelle pääsee Javaruksen 
tieltä pohjoiseen lähteviä ajouria ja polkuja. Intruusio on nimetty länsiosassa olevan Särkikan-
kaan mukaan. Idässä intruusio ulottuu pohjoisessa Kokinhuhdasta etelään Karhupaloon. 

Magneettisen matalalennon harmaasävykartan mukaan intruusio on kaksiosainen: itäosa on län-
teen avautuva kaari, jonka pituus on 5 km, leveys 1-1.5 km, länsiosa soikea, sipulimainen ano-
maliakuvio, jonka koko on 3 x 4 km (kuva 85). Näiden väliin tunkeutuu pohjoisesta heikosti 
magneettinen kiila, joka Eero Hanskin (suullinen tieto, 2003?) mukaan on graniittia. Näyttää sil-
tä, että anomaliapuoliskot kuuluvat alkuaan yhtenäiseen, graniitin halkaisemaan intruusioon.  
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Kuva 85.   Javarus ja Särkikangas. Magneettisen matalalennon harmaasävykartta. 
Fig. 85.   Javarus and Särkikangas. Grey-tone low-altitude aeromagnetic map. 

 

Anomalia-alueilla maasto on osaksi suota, kovia maita on itäosassa Karhupalossa ja Karhuvaa-
ran luoteispuolisilla mailla, länsiosassa Hormukummussa ja Särkilamminkeron pohjoisosassa.  

Alueella ei ole tehty geofysikaalisia maastomittauksia. 

Eero Hanskin mukaan magneettisilla anomalia-alueilla ei ole paljastumia. Itse en ole tehnyt yksi-
tyiskohtaista kallioperäkartoitusta, ja siksi en esitä alueelta kallioperäkarttaa. Syksyllä 2004 tein 
maastotutkimuksia intruusion itäosassa Karhupalon – Karhuvaaran alueella. Karhupalon hak-
kuuaukeiden kovilla moreenimailla kiinnitti huomiota lohkareiden täydellinen puuttuminen, mi-
kä on appiniittialueille tyypillistä. Distaalipuolella, Karhuvaaran eteläosassa on emäksisiä, mah-
dollisesti appiniittikompleksista lähteneitä lohkareita. 

Vuonna 2003 Eero Hanski kairautti läntisen osan eteläpäähän POKA-reiän (R0101). Siinä kivila-
ji on appiniittia, jota lävistävät vaaleanpunaiset graniittijuonet. Eero Hanskin yhdestä näytteestä 
teettämien analyysien lisäksi olen teettänyt lisäanalyysejä kairareiän appiniiteista ja graniiteista. 
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Särkikankaan ja Javaruksen kairausten reikätiedot ovat taulukossa 18, kairansydämistä eri mene-
telmillä tehtyjen analyysien lukumäärät taulukossa 19.  

 

Taulukko 18.   Särkikangas (kl. 3641) ja Javarus (kl. 3623), syväkairauksen reikätiedot 

Table 18.   Särkikangas (map sheet 3641) and Javarus (map sheet 3623), drill hole locations, directions, 
angles and depths 
 
Reikä, no.            X                   Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
 
3641/R0101   7419.810       3503.675             0                   90            25.70                    7.30 
3623/R001     7423.770       3498.260             0                   90            24.90                    5.30 
 
 

Taulukko 19.   Särkikangas (kl. 3641) ja Javarus (kl. 3623), syväkairausanalyysien lukumäärät 

Table 19.  Särkikangas (map sheet 3641) and Javarus (map sheet 3623), number of chemical analyses of 
drill cores 
                                                                                  Analyysit eri menetelmillä 
Reikä, no.   Analyysitilausno.   175X    175Xa   308M    511P        704P               714M 
                                                                                                         (Au, Pd, Pt)    (PGE,Au) 
3641/0101         72743                                 1           1                                                   
3641/0101         91516                                 9           6           10             5                      2 
3623/R001        72743                    1                        1 
3623/R001        91509                                 3           3             3             2 
 

 

Appiniitit ovat karkearakeisia ja massamaisia. Päämineraalit ovat plagioklaasi, vaaleanvihreä 
sarvivälke, oikokrystinen biotiitti ja karkea interstitiaalinen kvartsi; useimmiten on relikteinä au-
giittia, joskus hyvin säilynyttä ortopyrokseenia. Paikoin on korkean lämpötilan tumman ruskeh-
tavanvihreää sarvivälkettä. Kivissä on primaaria karkeaa interstitiaalista karbonaattia, joskus in-
terstitiaalista pertiittirikasta kalimaasälpää (ortoklaasia?) karkeina rakeina tai granofyyriraken-
teen osana. Plagioklaasi esiintyy pitkinä (4 - 5 mm) laattoina, joissa on normaali vyöhykkeisyys. 
Kiteiden reunaosissa on antipertiittisulkeumia. Reiän lopussa appiniitti on erittäin terve (näyte 
R0101/20.30 m), siinä on hyvin säilynyttä augiittia, kalimaasälpää ja omamuotoisia ortopyrok-
seenikiteitä. 

Sekundaareja mineraaleja ovat kummingtoniitti, tremoliitti-aktinoliitti, serisiitti, muskoviitti, 
epidootti-klinozoisiitti, karbonaatti, kloriitti, talkki, titaniitti ja rutiili. Joskus on pienirakeisia 
epidootti-muskoviittikasaumia. 

Aksessorisista apatiittia on kivessä 1.9 - 2.2 %. Se esiintyy kookkaina euhedrisina-subhedrisina 
prismaattisina, joskus skeletaalisina kiteinä. Zirkoni on yleistä, se esiintyy lähes poikkeuksetta 
suurina skeletaalisina kiteinä. Löytyy myös osittain metamiktiytynyttä allaniittia. Malmimineraa-
leista magnetiitti esiintyy suurina isometrisina, usein sub – euhedrisina kiteinä, rakeissa on reu-
noilta ja lohkoraoista alkaen martiittiutumista. Magnetiitin yhteydessä on optisesti homogeenista 
ilmeniittiä. Ilmeniitti on osittain, joskus kokonaan muuttunut titaniitiksi ja rutiiliksi. On myös 
anhedrista hemoilmeniittiä; siinä hematiittisuotaumat ovat pieniä ja pisaramaisia, ei koskaan la-
mellaarisia. Hemoilmeniitti on reunoiltaan ja raoista usein muuttunut rutiiliksi. Yleisin sulfidi on 
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pyriitti, siinä on sulkeumina kuparikiisua ± pyrrotiittia, joskus pyrrotiittia + pentlandiittia; lisäksi 
on vapaata kuparikiisua ja joskus sinkkivälkettä. 

Kataklastisissa juonissa kvartsi on säilyttänyt interstitiaalisen asun mutta siinä on voimakas aal-
tosammuminen. Biotiitissa on voimakasta kink band -rakennetta. Näissä juonissa ja niiden ympä-
ristössä on runsaasti sekundaareja mineraaleja (epidootti, kloriitti, vermikuliitti, serisiitti, musko-
viitti, titaniitti, rutiili). 

Appiniitin kumulusseuranto on: ortopyrokseeni + plagioklaasi + magnetiitti + sulfidisula → apa-
tiitti + zirkoni → augiitti → magmaattiset interkumulusmineraalit ja postkumulusreaktiofaasit: 
hemoilmeniitti, kvartsi, Na-K-maasälpä, biotiitti, sarvivälke I, karbonaatti. Biotiitti on syntynyt 
kumuluspyrokseenin ja interkumulussulan reaktiossa. Kiven K2O:sta yleensä 1.9 - 11.4 % sisäl-
tyy maasälpiin (kalimaasälpään ja Na-K-maasälpään) ja serisiittiin, mikä osoittaa, että reaktiossa 
sulan Or-komponentti on käytetty lähes loppuun. Primaari ruskeanvihreä sarvivälke on syntynyt 
augiitin ja interkumulussulan reaktiossa. Karbonaatti edustaa karbonatiittista jäännössulaa. 

Särkikankaan appiniitissa on dualistisia piirteitä. MgO-Ni-Cr-pitoisuuksien perusteella kai-
rasydänlävistys edustaa Keski-Lapin appiniiteista kaikkein primitiivisimpiä magmakoostumuk-
sia. Tätä MgO-rikkaampia ovat Tainion ja Pieruvuoman appiniitit, mutta matalista Al2O3-
pitoisuuksista päätellen niissä on runsaasti kumuluspyrokseenia. Särkikankaalla SiO2 vaihtelee 
välillä 51.8 - 53.0 %. Al2O3:n pieni vaihtelu, 13.1 - 14.1 %, ja toisaalta MgO-FeOtot-pitoisuuk-
sien aika kapeat vaihtelurajat (MgO 6.90 - 7.86 %, FeOtot 11.4 - 11.7 %) osoittavat, että maasäl-
pien ja mafisten silikaattien suhteelliset osuudet ovat melko vakiot, mikä viittaa magmaan, jossa 
plagioklaasi ja pyrokseenit kiteytyivät kotektisesti. Joissakin komponenteissa voi tosin aavistaa 
fraktioitumista, esim. MgO kasvaa selvästi alaspäin 15 m:n matkalla 6.90 %:sta 7.76 %:iin. 
CrXRF-pitoisuus on 1005 - 1321 ppm, NiXRF 123 - 184 ppm. Korkeimmat MgO, Cr- ja Ni-pitoi-
suudet ovat samasta näytteestä. Na2O on korkein (3.13 %) reiän yläosassa, keski- ja alaosassa 
pitoisuus on 2.77 - 2.94 %.  

Kiven kokonais-Cr:sta 87 - 98 % sisältyy happoliukoisiin mineraaleihin (mafiset silikaatit, Fe-
Ti-oksidit). 

Primitiivisyyden ohella Särkikankaan appiniitissa on pitkälle fraktioituneen magman piirteitä. 
TiO2 on korkea, ka. 1.84 %, verrattuna paljon Mg-Cr-köyhempään Iso Paavolampeen, jossa TiO2 
ka. on 1.24 % (vaihtelu 0.9 - 1.68 %). Myös K2O (ka. 2.09 %) ja P2O5 (ka. 0.854 %) ovat korkei-
ta, samoin LREE (Ce ka. 127 ppm, La(CN) 263 - 284). Erityisen korkea on Zr-pitoisuus (ka. 254 
ppm, vaihtelu 203 - 378 ppm). Särkikankaan REE(CN)-diagrammi (kuva 44g) on samanmuotoi-
nen kuin muillakin appiniiteilla. 

Nb-pitoisuudet ovat primitiiviselle appiniitille korkeita (15.9 - 17.4 ppm), samoin Th (4.33 - 5.03 
ppm) ja U (1.09 - 1.65 ppm). 

Korkea sulfidipitoisuus (S ka. 2954 ppm), korkeahko Cu (yleensä 134 - 183 ppm, ka. 153 ppm) 
ja verraten matala NiICP/CuICP (0.80) ovat tyypillisiä verraten pitkälle fraktioituneelle magmalle, 
kun taas korkea NiICP/CoICP (3.1 - 3.6) on osoitus primitiivisyydestä.  

Ba (865 - 1029 ppm) on näin Mg-Cr-Ni-rikkaalle appiniitille korkea, paljon korkeampi kuin Pie-
ruvuoman Mg-Cr-Ni-rikkaassa appiniitissa, jossa on 310 ppm Ba. Myös Sr-Cl -pitoisuudet ovat 
korkeita, paremmin tyypillisiä pitemmälle fraktioituneille appiniiteille (Sr 637 - 726 ppm, Cl 720 
- 1850 ppm). 

ICP-AES-tekniikalla (704P) tehdyissä Au-Pd-Pt-analyyseissä pitoisuudet jäivät määritysrajan 
(10 ppb) alle. Kahdesta näytteistä tehdyissä ICP-MS-analyyseissä (714M) ΣAu,Pd,Pt oli 7.6 - 9.7 
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ppb. Pt/Pd on 1.5 - 1.6. Muiden PG-metallien pitoisuudet jäivät määritysrajojen (Ir 0.1 ppb, Os 1 
ppb, Rh 1 ppb ja Ru 2 ppb) alle. 

Malmimetalleista on mielenkiintoista kohonnut Mo-taso (4 - 5 ppm), joka on samaa tasoa kuin 
Aalisjärven Fe-Ti-oksidirikkaassa appiniitissa.  

Särkikankaan appiniitin ”jakomielinen” geokemia sisältää samantapaisia piirteitä kuin Aalisjär-
ven Fe-Ti-oksidirikas appiniitti. 

Graniittien päämineraalit ovat hiuspertiittinen mikrokliini, kvartsi ja plagioklaasi, mafisena on 
hyvin tummaa biotiittia. Useimmat sekundaarimineraalit (serisiitti, muskoviitti, karbonaatti, epi-
dootti) ovat plagioklaasin muuttumistuloksia, biotiitista on syntynyt kloriittia. Titaniittiin liittyy 
erikoista, kellertävää muskoviittia. Aksessorisia ja malmimineraaleja ovat apatiitti, zirkoni, tita-
niitti, anataasi, monatsiitti(?), rutiili, reunoilta martiittiutunut magnetiitti ja ilmeniitti. Magnetii-
tissa on pyriittisulkeumia. 

Analysoitu juonigraniitti on hapan (SiO2 72.8 %), kalivaltaltainen (K2O 4.5 %, Na2O 3.82 %) ja 
hyvin saalinen (TiO2 0.36 %, FeOtot 1.73 %, MgO 0.56 %, CaO 1.27 %) eutektinen graniitti. 
Geokemialliselta tyypiltään se on Th-REE-rikas graniitti (Th 43.8 ppm, Ce 174 ppm). 

Näinkin vähillä tiedoilla (18.4 m kairansydäntä yhdestä pisteestä!) Särkikankaan appiniittikomp-
leksi on malmigeologisesti ehdottomasti mielenkiintoinen. Siinä yhtyy primitiivisyys (korkeat 
Mg, Cr, Ni) ja kivilajille korkea Cu- ja sulfidipitoisuus. Magma on ollut mahdollisesti kyllästy-
nyt sulfidisulasta ja(tai) anhydriitistä. Reiän 7 m pitkässä loppuosassa on Cu 170 - 183 ppm ja S 
0.32 - 0.35 %. Kaiken lisäksi kompleksi on iso (pinta-ala n. 18 km2). 

Suositeltavat toimenpiteet ovat: 1) koko intruusion peitto maastogeofysiikalla (magneettinen, 
VLF-R, painovoima), 2) mahdollisesti moreenigeokemia, 3) syväkairausprofiili koko intruusion 
yli ja mahdollisten geofysikaalisten ja geokemiallisten anomaliakohteiden kairaus. 

4.12 Javarus 

Javarus on pieni, ilmeisesti piippumainen appiniitti-intruusio, joka näkyy matalalentokartalla te-
rävänä magneettisena anomaliana (kuva 85). Se sijaitsee Särkikankaan intruusiosta 5 km länteen, 
Javaruksen kylän länsireunalla lähellä Javarusjärven pohjoisreunaa, karttalehdellä 2623 12.  

Magneettisen matalalennon anomaliasta arvioituna intruusion ala kallion pinnassa on 300 x 450 
m. Anomalia kohdalla maasto on osaksi suota, osaksi soistuvaa ja kovaa metsämaata. Matalalen-
toanomalian maksimi on n. 1900 nT. Alueella ei ole tehty geofysikaalisia maastomittauksia. 

En ole tehnyt kohteessa maastotutkimuksia. Vuonna 2003 Eero Hanski kairautti anomalian kes-
kelle POKA-reiän (R001). Siinä kivilaji on appiniittia, jota lävistävät vaaleanpunaiset graniitti-
juonet. Eero Hanskin yhdestä näytteestä teettämän analyysin lisäksi olen teettänyt lisäanalyysejä 
sekä appiniiteista että graniiteista. 

Javaruksen kairauksen reikätiedot ovat taulukossa 18, kairansydämestä eri menetelmillä tehtyjen 
analyysien lukumäärät taulukossa 19.  

Appiniitit ovat karkearakeisia ja massamaisia. Keskirakeisessa matriksissa on suuria (≤ 7 mm) 
subhedrisia plagioklaasilaattoja, jotka esiintyvät glomerofyyrisinä ryppäinä. Päämineraaleja pla-
gioklaasin lisäksi ovat oikokrystinen biotiitti, tummanvihreä anhedrinen-oikokrystinen sarviväl-
ke ja interstitiaalinen, paikoin karkea kvartsi. Apatiitti (6.0 - 6.8 paino- %) esiintyy prismaattisi-
na, ≤ 1.5 mm pitkinä kiteinä. Plagioklaasilaatoissa on normaali vyöhykkeisyys, kiteissä on seri-
siittiytyneitä pesäkkeitä. Kalimaasälpää ei ole, interkumulussulan ja pyrokseenin biotiittia syn-
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nyttänyt reaktio kulutti sulan Or-komponentin loppuun; vain 7.5 % kiven K2O:sta sisältyy liu-
kenemattomiin mineraaleihin, pääasiassa serisiitti-muskoviittiin. 

Aksessorisista on löytynyt zirkonia. 

Serisiitin lisäksi sekundaarimineraaleja ovat vihertävä aktinoliitti, kloriitti ja epidootti. Ilmeniitis-
tä on syntynyt poikiliittista titaniittia.  

Malmimineraaleista yleisin on magnetiitti, joka esiintyy suurina isometrisina kiteinä, joilla on 
joskus euhedrisia kidepintoja. Magnetiitissa ei ole ilmeniittilamelleja, joten se on ilmeisesti se-
kundaaria, ”puhdistunutta”. Hemoilmeniittirakeet ovat anhedrisia, niissä on ilmeniitti > hematiit-
ti. Sulfideista yleisin on pyriitti, lisäksi on kuparikiisua ja vähän sinkkivälkettä. Pyriitissä on sul-
keumina kuparikiisua ± pyrrotiittia. 

Meta-appiniitit ovat puna-vihreänkirjavia, voimakkaasti serisiittiytyneitä ja kloriittiutuneita ki-
viä. Ne ovat massamaisia ja deformoitumattomia, mutta niiden biotiitti on yleensä täysin kloriit-
tiutunut ja plagioklaasi muuttunut lähes kokonaan serisiitiksi ja epidootiksi. Alkuperäisen mine-
ralogian ja rakenteen puolesta (mm. plagioklaasilaatat ja biotiittioikokrystit) meta-appiniitit ovat 
samanlaisia kuin muuttumattomat appiniitit.  Serisiittiytyneen plagioklaasin ja kloriittiutuneen 
(kloriitti I) biotiitin lisäksi alkuperäisistä mineraaleista on aaltosammuvaa kvartsia, tummanvih-
reää sarvivälkettä ja relikteinä biotiittia. Alkuperäisistä aksessorisista mineraaleista apatiitti ja 
zirkoni ovat hyvin säilyneet. Sekundaarimineraaleja, serisiitin ja kloriitin lisäksi, ovat pistasiitti, 
vihertävä aktinoliitti, titaniitti (I ja II), rutiili ja kloriitti II. Suttuinen titaniitti II liittyy serisiitti-
kloriittimuuttumiseen. Kloriitti II muodostaa säteettäisiä suomupesäkkeitä. Malmimineraaleja 
ovat magnetiitti (isometrisia rakeita, osittain euhedrisia kiteitä), hemoilmeniitti, pyriitti ja kupa-
rikiisu. Pyriitissä on kuparikiisu-pyrrotiittisulkeumia. 

Appiniitin muuttuessa biotiitin kloriittiutuessa vapautunut K2O ja Ba sitoutuivat serisiitti-
muskoviittiin. Kiven K2O:sta 93.3 %, Ba:sta 96.6 % sisältyy happoihin liukenemattomiin mine-
raaleihin, pääasiassa serisiitti-muskoviittiin. Pieni osa kiven K2O:sta on mahdollisesti poistunut. 

Javaruksen appiniitin alkuperäisiä kumulusfaaseja ovat olleet plagioklaasi, pyrokseeni, magne-
tiitti, apatiitti, zirkoni ja sulfidisula. 

Molempien tyyppien geokemia käsitellään yhdessä. 

Javaruksen appiniitti on kiteytynyt erittäin pitkälle fraktioituneesta, Fe-Ti-P-rikastuneesta ja Mg-
Cr-Ni-köyhtyneestä magmasta. Fennerin trendin mukainen piirre on, että Javaruksen SiO2 (48.7 - 
50.3 %) on pienempi kuin Särkikankaan primitiivisessä appiniitissa.  

Javaruksen appiniiteissa on (paino- %): FeOtot 12.6 - 12.8, TiO2 2.83 - 2.96, P2O5 2.49 - 2.81, 
Al2O3 13.4 - 13.7, MgO 3.93 - 4.25, CaO 6.64 - 7.13, Na2O 3.36 - 3.56, K2O 1.89 - 2.36, CrICP 6 
- 9 ppm, S 2910 - 4710 ppm, NiICP 18 - 24 ppm, V 278 - 358 ppm, CuICP 42 - 65 ppm, ZnXRF 
113 - 190 ppm, Cl 261 - 800 ppm, Ba 931 - 1160 ppm, Sr 585 - 629 ppm. Meta-appiniittimuuttu-
misessa jotkut komponentit (S, Cu, Zn, Cl, Ba) ovat osittain poistuneet.  

Magma on mahdollisesti saavuttanut sulfidisula-/anhydriittikylläisyyden. 

Lapin appiniiteista Javarus edustaa Lehmikarin ohella kaikkein pisimmälle fraktioitunutta mag-
maa, jota osoittavat matalat Mg, Cr, Ni ja Ni/Co (0.58 - 0.65) ja korkeat TiO2 ja P2O5. Javarus 
on, poikkeuksellisia tyyppejä (Vanttauskoski, Kultamaan appiniittimetasomatiitit) lukuun otta-
matta, appiniiteista kaikkein REE-rikkain (Ce 224 - 248 ppm), sen ΣREE-pitoisuus (574 ppm) on 
samaa luokkaa kuin kaikkein REE-rikkaimmilla syeniiteillä (kuva 44m). Korkeita ovat myös Y 
(44.2 - 51.3 ppm), Zr (222 - 323 ppm), Nb (22.6 - 24.5 pm), Th (5.23 - 5.83 ppm) ja U (1.39 - 
1.87 ppm).  
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ICP-AES-tekniikalla (704P) tehdyissä Au-Pd-Pt-analyyseissä pitoisuudet jäivät määritysrajan 
(10 ppb) alle. Malmimetalleista ovat jonkin verran kohonneet Ag (2 ppm) ja Mo (3 ppm).  

Javaruksen appiniittia leikkaavista graniiteista ei ole hieitä. Analysoitu graniitti on Särkikan-
kaan graniittia jonkun verran SiO2-köyhempi (70.5 %) ja Ca-P-rikkaampi (CaO 1.76 %, P2O5 
0.375 %) ja vain täpärästi kalivaltainen (K2O 4.86 %, Na2O 4.69 %) mutta hyvin saalinen (TiO2 
0.125 %, FeOtot 0.828 %, MgO 0.40 %). Geokemialliselta tyypiltään se on Th-REE-köyhä gra-
niitti (Th 1.3 ppm, Ce 16.9 ppm, Zr 10.4 ppm). 

Apatiittipitoisuuden (6.0 - 6.8 %), hemoilmeniitin ja mikseipä kohonneen REE-pitoisuudenkin 
takia Javaruksen piippu ansaitsisi lisäkairausta. 

4.13 Vanttauskoski 

Vanttauskosken appiniitti-syeniitti-graniittikompleksi sijaitsee nykyisen Rovaniemen kaupungin 
alueella, Vanttauskosken kylän koillispuolella Kemijoen pohjoispuolella, karttalehdillä 3613 09, 
3613 12 ja  3614 07. Aluetta kiertävät kestopäällystetyt tie ja soratiet, joilta kompleksin alueelle 
ulottuu metsäautoteitä ja ajouria. Vanttauskoskelta Vanttausjärvelle menevä tie kulkee komplek-
sin länsiosan yli. Alueen eteläreunalla Kaihuan kanavan vartta pitkin kulkee ajotie Alalammelta 
itään Iso-Kaihuan järvelle. 
Alueen maasto on pääosaksi kovia maita, joiden välissä on ojitettuja soita ja pieniä suolampia. 

Korkeammilla mailla (Pieskakangas, Soudunkorvanvaara, Tynnyrivaara, Paloselkä) on laajoja-
kin kallioita. 

Magneettisen matalalennon harmaasävykartalla kompleksi on soikea sipulimainen kuvio, jossa 
vuorottelevat kehämäisesti heikomman ja voimakkaamman magneettisen tason alueet. Soikion 
kaakko-luodesuuntainen pituusakseli on 8.5 - 10 km, leveys lounaasta koilliseen 5 km (kuva 86). 
Kuvion koillisreunaa viistää, linjalla Pitkäkumpu – Paloselkä – Kaihuanvaara, luode-
kaakkosuuntainen Kaihuan siirros. Kompleksin mahdollisesta jatkumisesta siirroksen takana 
koillisessa ei ole tietoa. Olen arvioinut kompleksin rajat matalalentomagneettisen kuvion perus-
teella, mutta paljastumien, tarkemman kallioperäkartoituksen, maastogeofysiikan ja kairausten 
puuttuessa rajoja ei kovin tarkasti tiedetä; varsinkin luoteisosassa rajan veto on epävarmaa. 

Alueellisella painovoimakartalla Vanttauskosken kompleksi sijoittuu Rovaniemeltä itään ulottu-
van positiivisen Bouguer-anomalian itäpäähän (ks. kuva 28b, eteläisin piste). Tämä on oma eril-
linen anomaliansa, se ei ole yhteydessä Keski-Lapin laajaan Bouguer-anomaliaan.  

Kompleksin sisäinen kehärakenne on alueen yleiseen rakenteeseen diskordantti. Tutkimusten 
lähtökohtana oli aavistus, että magneettisesti voimakkaammissa raidoissa on appiniitteja. 

En ole tehnyt alueella yksityiskohtaista kallioperäkartoitusta. Kesäkuussa 2007 tein hajanaisia 
kallioperähavaintoja ja näytteenottoa kompleksin etelä- ja länsiosissa ja kauempana luoteispuo-
lella (Pikku-Kaarni). Kesällä 2008 tein alueella vähän lisää maastotutkimuksia, retken Jukka 
Väänäsen kanssa ja syksyllä näytteenottomatkan Olli Sarapään kanssa. Alkukesästä 2009 tehtiin 
alueelle retki, jossa olivat mukana Olli Sarapää, Pertti Telkkälä ja Sakari Alaoja. 
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Kuva 86.   Vanttauskosken appiniitti-syeniitti-graniittikompleksi. Magneettisen matalalennon har-
maasävykartta. Korkeammat tasot punaisella. 
Fig. 86.   Vanttauskoski appinite-syenite-granite complex. Grey-tone low-altitude aeromagnetic map. 
Higher levels om red. 
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Kompleksin pääosa sijoittuu karttalehdelle 3613, josta on muutamia kartoitushavaintoja mutta ei 
uudempaa kallioperäkartoitusta. Karttalehdelle 3614 ulottuvassa kompleksin osassa on Alajärven 
itärannalla ja Alajärven ja Mustalammen välisillä mailla paljastuneena graniittia, minkä perus-
teella tämä osa on merkitty graniitiksi (Hanski, 2002). Kompleksin sisällä on suuria graniittipal-
jastumia. Kaihuan kanavan varressa on kompleksin alueella paljastunut syeniittiä, kanavan itä-
päässä kvartsirikkaita paragneissejä. Kompleksin kaakkoisosassa, Tynnyrivaaran lounaisosaan 
on toistaiseksi tuntematon GTK:n kartoittaja v. 1987 merkinnyt rakkapaljastumia, joissa kivila-
jeiksi on tunnistettu kvartsiittia ja dioriittia. Ekskursiolla 9.6.2009 dioriitti osoittautui kalirik-
kaaksi appiniitiksi. Tämä on alueella toistaiseksi ainoa paljastumana löytynyt appiniitti. 

Vuonna 2007 tein havaintoja (TM-07-01 → TM-07-04) suurilla graniittipaljastumilla Tynnyri-
vaarassa, Pieskakankaalla, Alajärven itärannalla ja Peräkorven paljastumilla. Graniittia löytyi 
paljastumana myös Vanttausjoen uomasta 300 m voimakkaimmasta magneettisesta anomaliasta 
itään. Pieskakankaan koillispuolella olevalla vaaralla on laaja graniittipaljastuma (havainto TM-
07-04), jossa on hyvin paljastuneena suuri (20-30 x 200 m), terävärajainen paragneissiksenoliitti. 
Gneissi koostuu pääasiasta vaaleista kerroksellisista metasedimenteistä (kiillearkooseja), joissa 
on tummempia budinoituneita amfiboliittikerroksia (paksuus ≤ 15 cm). Metasedimenteissä on 
loivaa (pitkän aallonpituuden) rauhallista poimutusta, joka on ollut sedimentissä jo ennen kuin 
graniitti otti sitä ksenoliittina mukaansa. Toisaalta on kohtia, joissa on pienoispoimutusta ja tiuk-
kaa isokliinista poimutusta. Poimutus on syntynyt ennen kuin ksenoliitti joutui graniittimag-
maan. Tämä paljastuma on hieno ja opettavainen ekskursiokohde. Se ansaitsisi yksityiskohtaisen 
kartoituksen ja hietutkimuksen; edellä käytetyt kivilajinimet perustuvat silmämääräiseen tunnis-
tukseen. 

Graniitit ovat karkeita biotiittigraniitteja, joissa on pegmatiittipesäkkeitä. Graniiteista lähtee kse-
noliittia leikkaavia juonia. Pertti Turusen 9.6.2009 tekemän Th-U-K-spektrimittauksen (korkea 
Th ja Th/U) mukaan graniitti kuuluu Th-REE-rikkaiden graniittien ryhmään. Metasedimenttik-
senoliittia leikkaavissa graniittijuonissa säteilytaso on paljon matalampi kuin ympäristön granii-
tissa. Kvartsirikkaissa metasedimenteissä Th/U on paljon pienempi kuin graniiteissa. 

Useimmista muista Keski-Lapin granitoidikompleksin appiniiteista poiketen Vanttauskosken 
kompleksin sivukivet ovat, ilmeisesti joka suunnalla, kvartsirikkaita ja peliittisiä metasediment-
tejä. Kallioperäkartan (Hanski, 2002) mukaan pohjoispuolella sivukivet ovat metasedimenttejä: 
kiilleliuskeita, kvartsiitteja ja serisiittikvartsiitteja, joissa on amfiboliittivälikerroksia. Komplek-
sin kaakkoispuolella Kaihuan kanavan reunalla on paljastuneena kvartsirikkaita paragneissejä 
(kiillekvartsiitteja). Näitä samoja kvartsirikkaita sedimenttejä edustaa Pieskakankaan graniittipal-
jastuman suuri ksenoliitti.  

Kompleksin appiniitit ovat kuluneet syvälle. Tähän mennessä appiniittia tunnetaan vain yhdestä 
paljastumasta Tynnyrilammen pohjoispuolelta. Ensimmäiset moroutuvat appiniittinäytteet (TM-
07-06.1 ja TM-07-07.1) löysin kesällä 2007 Kaihuan kanavan pohjoisreunalta. Nämä on mahdol-
lisesti louhittu kalliosta kanavaa kaivettaessa. Sorakuopasta kanavan eteläreunalta löytyi kym-
meniä appiniittilohkareita, jotka ovat nähtävästi kulkeutuneet proksimaalipuolella olevasta voi-
makkaasta magneettisesta anomaliasta. Lohkarenäytteistä on tehty seitsemän analyysia (TM-08-
01.1, TM-08.01.2, OS$$2008-11 – 15). Kesällä 2008 Antero Saastamoinen mittasi anomalian yli 
magneettisia profiileja. Myöhemmin kävin mittaamassa protonimagnetometrilla anomaliahuipun 
kohdalle paikan POKA-reiälle, jonka kairaus toteutunee Olli Sarapään hankkeen ohjelmassa. 
Kesäkuussa 2009 Pertti Turunen teki kokeiluluontoisen, ja onnistuneen, GPS-protonimagneto-
metrauksen magneettisen anomalian ympäristössä. Ekskursiolla 9.6.2009 löytyi Tynnyrilammen 
itä- ja pohjoispuolelta paljastumista appiniittia ja vaaleita syeniittejä. Niihin liittyi kvartsiitteja ja 
leikkaavia graniitteja ja graniittipegmatiitteja. Pertti Turunen tunnisti nämä kivilajit U-Th-K-
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spektrien avulla, kun pitoisuudet oli ensin ”kalibroitu” tunnetuilla appiniitti- ja syeniittikohteilla. 
Kesällä 2009 kesäapulainen Sakari Alaoja teki alueella maastotutkimuksia Olli Sarapään hank-
keelle 214 1007. 

Muistutan, että kaikki appiniittilohkareet eivät ole magnetiittipitoisia, joten magneettinen kartta 
ei anna yksiselitteistä kuvaa appiniittien esiintymisestä kompleksissa. Toisaalta kompleksin ete-
läreunalla paljastunut syeniitti sisältää magnetiittia, samoin monet graniitit. Appiniitit ovat Th-U-
rikkaita ja niistä saadaan skintillometrilla kovia lukemia. Analyysejä on tehty yhdeksästä ap-
piniittinäytteestä (taulukko 20). 

 

Taulukko 20.   Vanttauskoski, analyysien lukumäärät. A = appiniitti, S = syeniitti 

Table 20.   Vanttauskoski, number of chemical analyses. A = appinite, S = syenite  
 
                                                                                  Analyysit eri menetelmillä 
Näyte                   Analyysitilausno.     175Xa   308M   511P      704P         704P         811L 
                                                                                                     (Au, Pd, Pt) (Au, Pd) 
TM-07-06.1(A)         204472                     1            1           1            1 
TM-07-07.1(A)         204472                     1            1           1            1 
TM-08-01.1(A)         204948                     1            1           1 
TM-08-01.2(A)         204948                     1            1           1 
OS$$2008-11(A)      216377                     1            1            1                             1                1 
OS$$2008-12(A)      216377                     1            1            1                             1                1 
OS$$2008-13(A)      216377                     1            1            1                             1                1 
OS$$2008-14(A)      216377                     1            1            1                             1                1 
OS$$2008-15(A)      216377                     1            1            1                             1                1 
OS$$2008-16(S)       216377                     1            1            1                             1                1 
PAT2-09-1.2             213060                    2             2            2            2 
 

Petrografialtaan, ja varsinkin geokemialtaan, Vanttauskosken appiniitit ovat oma, muista appinii-
teista täysin poikkeava tyyppinsä. 

Appiniitit ovat mafisia, mustan-valkoisenkirjavia, massamaisia, keskirakeisia ja granulaareja 
kiviä. Saalisista on plagioklaasin ohella runsaasti vapaata kalimaasälpää (ortoklaasia?) ja vaihte-
levasti kvartsia. Mafisia ovat vihreä sarvivälke ja biotiitti. Sekundaareja mineraaleja ovat kloriit-
ti, epidootti, pumpellyiitti (?), titaniitti ja rutiili. Prismaattista, joskus neulasmaista apatiittia on 
2.9 - 4.0 %. Aksessorisia ovat zirkoni ja osittain metamiktiytynyt allaniitti. Titaniitin yhteydessä 
on usein punaruskeaa, metamiktistä tunnistamatonta mineraalia. On myös muita metamiktisesti 
hajonneita Th-U-pitoisia faaseja. Magnetiittia on vähän tai se puuttuu, myös hemoilmeniitti on 
harvinaista. Alkuperäinen ilmenomagnetiitti on useimmiten silikaattiutunut ja ilmeniitti on muut-
tunut titaniitiksi ja rutiiliksi. Sulfideista esiintyy pyriittiä ja kuparikiisua; pyriitissä on pyrrotiitti- 
ja kuparikiisusulkeumia. Hieitä on toistaiseksi vain pintarapautuneista, moroutuvista näytteistä, 
joissa pyriittikiteet ovat muuttuneet osittain tai kokonaan götiitiksi. Tynnyrilammen pohjoispuo-
lelta paljastumassa tavattu appiniitti (näytteet PAT2-09-1.1 ja 1.2) on vaaleampi mutta muuten 
samaa, kalimaasälpärikasta rikasta tyyppiä kuin lohkareissa. Päämineraalit ovat laattamainen 
plagioklaasi (Ø ≤ 2 mm), kalimaasälpä (mikrokliini, paikoin pertiittinen), biotiitti, vihreä, joskus 
polysynteettisesti kaksostunut sarvivälke ja kvartsi. Myrmekiittimuodostusta esiintyy. Sekundaa-
reja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat serisiitti, muskoviitti (← plagioklaasi), vaaleanvihreä 
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aktinoliitti, epidootti, kloriitti, apatiitti (paksuja kiteitä, neulaskiteitä maasälvissä), pleokroinen, 
eu – subhedrinen titaniitti (runsaasti), allaniitti (kellertävä, kiteinen, sarvivälkettä ympäröivä ja 
interstitiaalinen), isokokoinen, skeletaalinen zirkoni, eu – subhedrinen magnetiitti (reunoilla mar-
tiittiutumista), hemoilmeniitti (vain sulkeumina titaniitissa), pyriitti ja kuparikiisu (pyriitissä sul-
keumina). Biotiitti on joskus reunaosista muuttunut vermikuliitiksi. 

Pieni vaihtelu Al2O3-pitoisuuksissa osoittaa, että maasälpien suhteellinen osuus on yllättävän va-
kio; CIPW-normatiivisten K-Na-Ca-maasälpien summa on 66.4 - 71.5 %, josta ortoklaasin osuus 
on 38 - 46 %. Kivien matalista SiO2-pitoisuuksista, korkeista Ba-pitoisuuksista ja plagioklaasin 
ja kalimaasälvän martioeroista päätellen plagioklaasissa on Ba-maasälpäkomponenttia (selsiaani) 
tai suotaumina Ba-tektosilikaattia (banalsiitti). Mahdollisesti myös kalimaasälpä on Ba-rikas 
(hyalofaani). Kiven korkeasta Sr-pitoisuudesta päätellen plagioklaasissa on myös korkea Sr-
pitoisuus. XRF- ja ICP-analyysien erotuksen mukaan liukenemattomissa mineraaleissa (= maa-
sälvissä) on kiven kokonais-Ba:sta 67 - 86 %, loppuosa pääasiassa biotiitissa. Samalla tavalla 
laskettuna kiven kokonais-Sr:sta on maasälvissä 92 - 94 %. Käytetyssä CIPW-normien laskenta-
ohjelmassa Ba:lle ja Sr:lle ei ole laskettu normatiivisia mineraaleja. Jos Batot ja Srtot lasketaan 
BaAl2Si2O8:ksi (selsiaani t. celsiaani) ja vastaavaksi Sr-maasälväksi (SrAl2Si2O8), normatiivinen 
selsiaanipitoisuus on 1.25 - 2.03 % ja Sr-maasälpäpitoisuus 0.88 - 1.81 %. Ba- ja Sr-maasälpien 
summa on 2.1 - 3.71 %. Vanttauskosken appiniittien maasälpien geokemiaa kannattaisi selvittää 
tarkemmin. 

Normatiivisen plagioklaasin An-pitoisuus on 29 - 37 % (ka. 33.2 %). 

Kvartsimodaalisuudesta huolimatta viidessä näytteessä on normatiivista oliviinia 2.6 – 11.6 %, 
neljä näytettä on täpärästi kvartsinormatiivisia (0.3 - 5.7 %). Ba:n ja Sr:n laskeminen normatiivi-
siksi maasälviksi nostaisi normatiivisen oliviinin määrää ja laskisi normatiivisen kvartsin mää-
rää. Modaalista oliviinia ei ole; normatiivinen oliviini sisältyy biotiittiin ja sarvivälkkeeseen, mi-
kä on appiniiteille tyypillistä. 

Appiniiteissa on normatiivista ortopyrokseenia 0.06 - 14.7 %, normatiivista klinopyrokseenia 0.9 
- 6.7 %. Koska kivissä ei ole normatiivista akmiittia eikä maasälvänsijaisia, vaan päinvastoin 
normatiivista ortopyrokseenia ja modaalista kvartsia, ne eivät mitenkään voi olla alkalisia mag-
makiviä. 

Vanttauskosken appiniitit ovat K2O-rikkaita ja K-valtaisia, paino- % Na2O/K2O on keskimäärin 
0.69. Atomisuhteiden perusteella kivet ovat kuitenkin täpärästi Na-valtaisia, keskiarvo (N = 11) 
at- % Na/K on 1.02. Kivissä ovat poikkeuksellisen korkeat Ba, Sr, REE, Li, Rb, Th, U, ja usein 
korkea Ag. Cl-pitoisuus on muihin appiniitteihin verrattuna hyvin matala (190 - 290 ppm, ka. 
229 ppm). Seuraavassa esitetyt pitoisuusvaihtelut (paino- %) ja keskiarvot perustuvat yhdeksän 
näytteen analyyseihin: SiO2 49.3 - 56.2 (ka. 52.5), TiO2 1.46 - 1.76 (ka. 1.61), Al2O3 14.6 - 15.8 
(ka. 15.4), FeOtot 7.25 - 8.97 (ka. 7.92), MgO 3.58 - 6.93 (ka. 4.78), CaO 4.39 - 5.75 (ka. 5.00), 
Na2O 2.72 - 3.43 (ka. 3.24), K2O 4.40 - 5.43 (ka. 4.70), P2O5 1.26 - 1.65 (ka. 1.42), Ba 4560 - 
7440 ppm (ka. 6150 ppm), Sr 2370 - 4860 ppm (ka. 3564 ppm), ΣBa+Sr 0.694 - 1.18 % (ka. 0.97 
%), Ba/Sr ka. 1.73, Rb 103 - 145 ppm (ka. 118 ppm), Ce 275 - 561 ppm (ka. 468 ppm), ΣREE 
526 - 1186 ppm (ka. 969 ppm), Li ≤ 61.5 ppm), Th 30.9 - 41.9 ppm (ka. 37.3 ppm), U 5.13 - 8.41 
ppm (ka. 6.44 ppm). Nb on appiniiteille suhteellisen korkea (16.9 - 21.0 ppm, ka. 18.8 ppm), 
mutta Y (19.0 - 28.6 ppm) on matalahko. Zr-pitoisuus (122 - 248 ppm, ka. 206 ppm) on appinii-
tille verraten matala, ja Zr/REE (0.21) on poikkeuksellisen pieni. 

Kaihuan kanavan eteläreunan sorakuopasta valikoitiin analyysiin vielä kaksi appiniittinäytettä 
(SJAL-09-33.1 ja SJAL-09-34.1), jotka edustavat tyypillistä K2O-P2O5-Ba-Sr-rikasta mafista ap-
piniittia; paino- %: SiO2 49.6 - 51.0, MgO 5.05 - 6.09, P2O5 1.46 - 1.59 (vastaa 3.5 - 3.8 % apa-
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tiittia) ja ΣBa+Sr 0.903 - 1.124. Nämä ovat myös hyvin Th-U-rikkaita; toisessa näytteessä on Th 
57.2 ppm ja U 9.6 ppm, toisessa Th 44.5 ppm ja U 7.9 ppm. 

Kesällä 2009 Tynnyrilammen pohjoispuolelta analysoidut kaksi näytettä (PAT2-09-1.1 ja PAT2-
09-1.2) edustavat appiniittien ja syeniittien välimuotoa (paino- %): SiO2 57.5 - 58.0, TiO2 1.36 - 
1.43, Al2O3 16.3 - 16.4, FeOtot 5.95 - 6.11, MgO 2.99 - 3.13, CaO 4.38 - 4.65, Na2O 3.66 - 3.81, 
K2O 4.37 - 4.71, P2O5 0.84 - 0.89, Ba 4120 - 4280, Sr 1590 - 1700 ppm), ΣBa+Sr 0.582 - 0.587 
%, Rb 112 - 120, Ce 328 - 349, Th 28.1 - 28.8 ppm), U 3.71 - 4.55 ppm). Nb on suhteellisen 
korkea, 22.3 - 23.5 ppm. Zr on korkeampi kuin mafisemmissa tyypeissä (313 - 343 ppm). Mo-
lemmissa näytteissä on anomaalinen Ag (1.84 - 2.56 ppm). 

Muihin appiniitteihin verrattuna Vanttauskosken kivet ovat paljon REE-rikkaampia (korkein 
ΣREE tähän mennessä 1336 ppm = 0.134 %) ja niiden REE(CN)-käyrät ovat paljon jyrkempiä 
LREE-MREE-alueella (kuva 44j).  

Sulfidit ovat pintarapautumisessa pitkälle hajonneet ja siten S-pitoisuus (159 - 914 ppm, ka. 463 
ppm) on paljon matalampi kuin terveessä kivessä. 

Vanttauskosken appiniitteihin sisältyy suuri petrologinen arvoitus. Minkäänlaiset valmiit, sovin-
naiset kidefraktioitumis- tai magmojen sekoitusmallit eivät pysty selittämään kivien geokemiaa, 
erityisesti näin mafisen magman korkeita K-Rb-REE-Ba-Sr-Th-U-pitoisuuksia ja monia alku-
ainesuhteita (esim. Ba/Zr, Ba/Sr, Zr/REE). 

Kohonnut REE, TiO2 ja P2O5 näyttäisivät viittaavan verraten pitkälle fraktioituneeseen mag-
maan, mutta matala FeOtot ja kohtalaisen korkea MgO osoittavat, ettei sula sittenkään ole eden-
nyt pitkälle Fe-rikastumisen suuntaan. Samaa osoittavat matala VICP-MS (128 - 170 ppm, ka. 149 
ppm), verraten korkeat Cr (CrXRF 40 - 90 ppm, ka. 63 ppm, CrICP-AES ka. 35.4 ppm), Ni (NiXRF 50 
- 120 ppm, ka. 68 ppm, NiICP-AES ka 50.4 ppm) ja Ni/Co (1.05 - 1.95, ka. 1.54). Kivien korkea 
#mg, 0.67 - 0.84, on sekin osoitus primitiivisyydestä.  

Appiniittisarjassa fraktioituminen ei tuota näin korkeita REE-pitoisuuksia ja La/Yb-suhteita, joil-
la lisäksi on näin pieni Zr/REE. 

Voitaisiin ajatella, esimerkiksi, että korkea Ba saataisiin sekoittamalla ”perusappiniittia” ja Uusi-
jänkkä-tyyppistä syeniittiä. Tämä ei kuitenkaan mitenkään selittäisi appiniitin korkeita K2O-Sr-
REE-pitoisuuksia, korkeata K2O/Na2O-suhdetta ja korkeita Sr-pitoisuuksia ja matalia SiO2-Zr-
pitoisuuksia. 

Vanttauskosken appiniittien magmakoostumuksiin voitaisiin päästä selektiivisellä kontaminaa-
tiolla tilanteessa, jossa suurista volyymeista sedimenttikiviä ja graniittista magmaa siirtyi mafi-
seen magmaan kontaminantteja (REE, K, Rb, Ba, Sr, Th, U) selektiivisen diffuusion mekanis-
milla. Appiniittien pienet Cl-pitoisuudet ja korkeat Th-U-pitoisuudet viittaavatkin siihen, että 
kontaminantit ovat peräisin suurelta osalta sedimenteistä ja yläkuoreen tunkeutuneista graniiteis-
ta. Koska appiniiteissa ei ole selvää negatiivista Eu-anomaliaa (ks. kuva 44j), Th-REE-lisäys ei 
voi mitenkään olla peräisin Th-REE-rikkaista graniittimagmoista. Ainoa kysymykseen tuleva 
REE-lähde on sellainen Ba-rikas graniitti, jossa ei ole mitään Eu-anomaliaa (ks. kuva 44n), mut-
ta tällaiset graniitit eivät ole kovin yleisiä. Tämän(kin) ongelman aukaisemiseksi pitäisi selvittää 
Vanttauskosken kompleksin graniittien geokemiaa ja isotooppigeokemiaa. Sedimenttiseen (pe-
liittiseen) kontaminaatioon viittaavat appiniittien kohonneet LiICP-pitoisuudet (50 - 62 ppm) ja 
muutamat kohonneet booripitoisuudet (8 - 14 ppm B). 

Joissakin suhteissa (korkeat REE, Ba, Sr, Li, Th, U) Vanttauskosken appiniitit muistuttavat Kul-
tamaan metasomaattisia appiniitteja, mutta näissä on kuitenkin korkeammat K2O ja Rb ja paljon 
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korkeammat K2O/Na2O, Nb ja varsinkin Zr. Sitä paitsi Kultamaan metasomatiitti on kaikesta 
päättäen vain erikoinen detalji, kun taas Vanttauskosken kivet ovat rakenteeltaan ja koostumuk-
seltaan magmakiviä ja edustavat suurta, geokemiallisesti aika homogeenista massaa kallioperäs-
sä. 

Malminetsinnän kannalta on merkittävää kohonnut Ag-pitoisuus useissa appiniiteissa. Kahdessa 
näytteessä (TM-08-01.1 ja TM-08-01.2) on 9.0 - 9.2 ppm Ag, näissä on myös 17.6 - 18.0 ppm 
As. Olli Sarapään näytteistä (OS$$-2008) kolmessa Ag ylitti määritysrajan (1 ppm), pitoisuudet 
ovat 1.03 - 3.28 ppm. Yhdessä näytteessä on 11.3 ppm As, mutta tässä on < 1 ppm Ag. Syeniitis-
sä on 1.41 ppm Ag. Kohonneita Ag-pitoisuuksia on eräissä muissakin appiniiteissa, mm. Aalis-
järven, Tainion, Vaittauksen, Javaruksen ja Palloaivin intruusioissa. 

Muista appiniiteista poiketen Vanttauskoskelta ei ole vielä analysoitu yhtään kohonnutta (> mää-
ritysrajan 2 ppm) Mo-pitoisuutta. 

Kaihuan kanavan reunalla paljastunut syeniitti on vaaleanharmaa, massamainen, keskirakeinen 
ja heikosti magneettinen kvartsisyeniitti. Normatiivista kvartsia on 20.0 %. Appiniittisarjan pu-
nasävyisistä syeniiteistä poiketen kiven maasälvät ovat valkoisia. 

Päämineraalit ovat plagioklaasi, mikrokliini, kvartsi ja biotiitti. Plagioklaasi esiintyy subhedrisi-
na, yleensä ≤ 2 mm (joskus 3.5 mm) pitkinä laattoina, joilla on euhedriset pinnat kvartsiin. Kiteet 
ovat, varsinkin keskiosista, pahasti muuttuneet (serisiitti, karkea muskoviitti, karbonaatti, klino-
zoisiitti-epidootti + albiitti). Mikrokliini on puhdas, yleensä se ei sisällä pertiittiä. Myrmekiitti-
muodostusta esiintyy. Biotiitin väri vaihtelee muuttumisasteesta riippuen vihertävän ruskeasta 
ruskehtavan vihreään. Biotiitin muuttumistuloksena on kloriittia, samalla on syntynyt titaniittia 
(titaniitti II). Aksessorisia ovat apatiitti, titaniitti ja zirkoni. Apatiitti (0.9 %) esiintyy suurempina 
anhedrisina (syöpyneinä?) rakeina ja pieninä euhedrisina, lyhytprismaisina kiteinä, joiden keski-
osissa on vihertävänharmaa pigmentti. Titaniitti (titaniitti I) esiintyy suurina (≤ 2 mm) pleokroi-
sina, omamuotoisina, joskus skeletaalisina kiteinä. Zirkoni on yleinen, se esiintyy pieninä vyö-
hykkeisinä lyhytprismaattisina kiteinä, usein magnetiittikiteiden laidoilla.  

Hieessä on suuri (1.5 x 1.8 mm) rae metamiktistä ”allaniittia” (kuva 87). Sen väri on heikosti vi-
hertävä, mutta rakeen reunaosissa on ruskehtavia osia ja aivan rakeen reunoilla mineraali on 
voimakkaamman kellanruskea ja oranssinkeltainen. Rakeessa on sulkeumina muutamia isompia 
kvartsirakeita, kloriittiutuvaa biotiittia, kloriittia, magnetiittia, fluoriapatiittia, albiittia, lyijyhoh-
detta ja zirkonikiteitä. EMP-analyysi (Lassi Pakkanen, 14.7.2009) osoittaa, että mineraalin koos-
tumus ei vastaa tyypillistä allaniittia (ks. Deer & al, 1962a). Siinä on aivan liian korkea SiO2 
(36.39 - 41.71 %; allaniiteilla yleensä 29 - 34 %). Alkuperäinen mineraali on täysin metamiktiy-
tynyt ja hydrautunut, ja siksi analyysisumma on pieni (ka. 88.06 %, yleensä allaniiteilla ana-
lyysisumma (- H2O) on 97 - 99 %). Tästä voidaan arvioida, että alkuperäisen, metamiktiytymät-
tömän mineraalin SiO2 on ollut n. 42 %. Myös Al2O3 (10.18 %) on allaniitille matala (jossa 
yleensä 13 - 19 %), samoin FeOtot (7.43 %, allaniiteilla yleensä 13 - 17 %) ja MnO (0.20 %, al-
laniiteilla yleensä 1.6 - 6.7 %). TiO2 on korkea, 0.98 %, mutta sopii analysoitujen allaniittien 
vaihtelurajoihin. Y on allaniitille hyvin matala (Y2O3 0.01 %), samoin CaO (5.50 %) on paljon 
matalampi kuin allaniiteilla yleensä. Toisin kuin useimmat allaniitit, jotka ovat La-valtaisia, tämä 
on Ce-valtainen (Ce 10.98 %, La 5.48 %). Nd on 1.67 %. Th on korkea (1.6 %), mutta U on kai-
kissa analyysipisteissä 0.00 %. Muita erikoisia piirteitä ovat korkea Ta (0.35 %) ja matala Nb 
(0.01 %) ja siten erittäin matala Nb/Ta (0.029). Vaikuttaa siltä, että mineraaliin on rikastanut Hf 
(ka. 530 ppm), mutta Zr on yleensä < 100 ppm. Huomionarvoinen on myös korkea Cs (0.19 %). 
Mineraali sisältää säännöllisesti fosforia (P2O5 ka. 0.08 %). MgO on matala (0.45 %), BaO vaih-
telee (0.00 - 0.55 %). Mineraalissa on kohonnut F (0.45 %) mutta Cl on matala (≤ 0.03 %). Sul-
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keumamineraaleista apatiitti on säännöllisesti Zr-pitoinen(1.14 - 1.33 %) ja zirkonissa on kohon-
nut P2O5 (0.58 - 0.63 %). Ilmeisesti zirkoni ja apatiitti kiteytyivät tasapainossa leveän solvuksen 
vastakkaisilla puolilla (P2O5-pitoinen zirkoni, yamaguchilite ↔ Zr-pitoinen silikaattiapatiitti; ks. 
Ito, 1968). Silikaattiapatiitti/zirkoni -solvukseen viittaavat apatiitin paikoin kohonneet SiO2-
pitoisuudet (≤ 1.69 %). Apatiitti on F-apatiitti (F 3.64 - 4.99 %), Cl-pitoisuus on ≤ 0.01 %. Zir-
konissa on Hf 0.95 % (Zr/Hf 60.2). Kuten allaniitissa ja apatiitissa, zirkonin U-pitoisuus on hy-
vin matala (aina 0.00 %), Th on 0.07 %. 

Tynnyrilammen itäpuolen kvartsisyeniitin (näyte SJA-09-1-1) päämineraalit ovat mikrokliini, 
laattamainen plagioklaasi (pituus ≤ 5 mm), kvartsi ja biotiitti. Plagioklaasissa on kulmikasta an-
tipertiittiä. Sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat serisiitti, muskoviitti ja karbo-
naatti (← plagioklaasi), epidootti, kloriitti (← biotiitti), apatiitti, titaniitti (runsaasti isoja, eu – 
subhedrisia kiteitä, pituus ≤ 2 mm), zirkoni (usein skeletaalisia kiteitä), anhedrinen – subhedri-
nen magnetiitti ja pyriitti.  

 

 

Kuva 87.   Tuntematon metamiktinen REE-Al-Ca-Fe-silikaatti. Sulkeumina  magnetiittia (M), kvartsia 
(Q), apatiittia (Ap), zirkonia (Z), albiittia (Ab) ja kloriittia (C). Muut mineraalit: plagioklaasi (Pl), mik-
rokliini (Kf), biotiitti (B), muskoviitti (Mu), epidootti (E). BE-kuva. Vanttauskoski, kvartsisyeniitti, näyte 
OS$$2008-16. 
Fig. 87.   An unknown metamict REE-Al-Ca-Fe silicate. Inclusions are magnetite (M), quartz (Q), apatite 
(Ap), zircon (Z), albite (Ab) and chlorite (C). Other minerals: plagioclase (Pl), microcline (Kf), biotite 
(B), muscovite (Mu), epidote (E). BE image. Vanttauskoski, quartz syenite, sample OS$$2008-16. 
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Malmimineraaleista yleisin on magnetiitti. Se esiintyy isometrisina anhedrisina rakeina, joilla on 
joskus euherisia kidepintoja. Magnetiitti on ilmeisesti sekundaaria, siinä ei ole suotaumalamelle-
ja eikä martiittiutumista. Ilmeniittiä on hyvin vähän, reunoilta se on muuttunut titaniitiksi ja rutii-
liksi. Sulfideja ovat pyriitti, jossa on joskus kuparikiisusulkeumia. 

Normatiivisia maasälpiä on 68.4 %; ortoklaasin osuus maasälvistä (37.9 %), on hiukan pienempi 
kuin appiniiteissa. Normatiivisen plagioklaasin koostumus on An27.7. Normatiivista hypersteeniä 
on 3.2 %, klinopyrokseenia 0.84 %. 

Syeniitissä on 66.5 % SiO2. Kivi on kalivaltainen (K2O 4.40 %, Na2O 3.63 %). Mafisia kom-
ponentteja on vähän (TiO2 0.85 %, FeOtot 3.86 %, MgO 1.39 %). Muita pitoisuuksia (paino- %): 
Al2O3 15.1, CaO 2.65, P2O5 0.385 (vastaa 0.9 % apatiittia). Syeniiteille tyypillisesti Ba on kor-
keahko (2510 ppm), Sr on 670 ppm. Ba/Sr (3.75) on paljon korkeampi kuin appiniiteissa. Hap-
poon liukenematonta (pääasiassa maasälpiin sisältyvää) on kiven Ba:sta 87 %, Sr:sta 95.6 % ja 
K2O:sta 74 %. Cr-Ni-pitoisuudet (CrXRF 30 ppm, CrICP-AES 20.7 ppm, NiICP-AES 9.13 ppm) ovat 
korkeampia kuin pitkälle fraktioituneissa appiniittimagmoissa. Kiven #mgCIPW, 0.67, on sekin 
suhteellisen korkea. S-pitoisuus tässä pintanäytteessä on 938 ppm, rapautumattomassa kivessä 
ilmeisesti jonkin verran korkeampi. Cl-pitoisuus (210 ppm) on samaa luokkaa kuin kompleksin 
appiniiteissa. REE-pitoisuudet ovat korkeita (Ce 242 ppm, ΣREE 509 ppm) mutta hiukan pie-
nemmät kuin REE-köyhimmissä appiniiteissa. Syeniitin REE(CN)-käyrä on samanmuotoinen 
kuin kompleksin appiniiteilla, mutta negatiivinen Eu-anomalia on syvempi (kuva 44j). Th-U ovat 
lähes yhtä korkeita kuin appiniiteilla (Th 33.4 ppm, U 4.0 ppm) mutta Zr (357 ppm) on syeniitis-
sä selvästi korkeampi.  

Tynnyrilammen itäpuolella paljastunut syeniitti on emäksisempi kuin kanavan varren paljastu-
massa (paino- %): SiO2 63.4, TiO2 1.13, Al2O3 15.5, FeOtot 4.73, MgO 1.83, CaO 3.41, Na2O 
3.61, K2O 4.39, P2O5 0.64, Cr 60 ppm, Ni 40 ppm, VICP-MS 70.3 ppm, Ba 3100 ppm, Sr 990 ppm, 
ΣBa+Sr 0.409 %, Ba/Sr ka. 3.13, Rb 122 ppm, Ce 269 ppm, ΣREE 570 ppm, Zr 338 ppm, Nb 
20.5 ppm, Y 16.8 ppm, Th 34.1 ppm, U 5.37 ppm). Zr/REE on 0.59. 

Kaihuan kanavan varren syeniitissä Ag-pitoisuus (1.41 ppm) ylittää määritysrajan, mutta Tynny-
rilammen itäpuolen näytteessä Ag on < 1 ppm. 

Syeniittien REE(CN)-käyrät myötäilevät appiniittien käyriä (kuva 44j). 

Pinta-alaltaan Vanttauskoski on eräs Suomen suurimpia appiniittikomplekseja. Petrologisesti se 
on hyvin mielenkiintoinen. Jo tähänastisten vähien tutkimusten perusteella se on myös malmige-
ologisesti lupaava (REE, Th, U, Ag, apatiitti). Tähän mennessä saatujen tulosten mukaan REE:n 
jaTh:n välillä on positiivinen korrelaatio, joten REE-rikastumia voidaan seuloa säteilymittauksil-
la. Uskon että tarkemmat tutkimukset (moreenigeokemia, kairaukset) tuovat esiin myös uuden-
laisia (esim. Y, Be, Mo, Sc, Zr) kaivannaisaiheita. Paljastumina tunnetaan myös syeniittejä, joi-
hin voi liittyä metallirikastumia (esim. Zr, Ag). 

Alueen geologian ja malmimahdollisuuksien selvittämiseksi pitäisi aluksi tehdä yksityiskohtai-
nen kallioperäkartoitus, systemaattinen geofysikaalinen mittaus (magneettinen, EM, VLF-R), 
lukuisia painovoimaprofiileja koko kompleksin yli ja kartoituskairauksia (POKA-kairaus ja sy-
väkairaus). Kun ei ole odotettavissa että tämäntyyppisiin kiviin liittyvät malmirikastumat sinäl-
lään aiheuttaisivat selviä geofysikaalisia ”vetoja”, olisi tärkeää tehdä koko alueen kattava tiheä 
moreenigeokemiallinen näytteenotto. 

Vanttauskoski on Olli Sarapään hankkeen ”Hightech metallit” (hanke no. 214 1007) jatkotutki-
muskohde. Kesän 2009 tutkimukset on tehty tälle hankkeelle. Huhtikuussa 2010 alueelle on teh-
ty useita syväkairausreikiä. 



    
  
 
 

      
  

271

4.14 Muita Keski-Lapin appiniittisarjan intruusioita 

Kolarin eteläosassa Muonionjoella ja sen itäpuolella on useita appiniittisarjan intruusioita, joista 
Kelloniemi ja Jauhokangas jatkuvat Ruotsin puolelle. Näitä intruusioita on Jukka Väänänen käsi-
tellyt karttalehtityössä (Väänänen, 1984, 1988, 2004). 

Kelloniemi sijaitsee karttalehden 2713 puolella. Suurin esiintymä (n. 5 x 5 km) on karttalehden 
2624 luoteisnurkassa sijaitseva Jauhokankaan kompleksi (ks. kuva 27), joka sisältää Jukka Vää-
näsen kairauttamat kohteet Alainen Jauhokangas, Keskinen Jauhokangas, Ylinen Jauhokangas, 
Ääverjoki ja Ylinen Haaravuoma. Jauhokankaan kaakkoispuolella sijaitseva Ääverjärven emäk-
sinen intruusio ei kuulu appiniittisarjaan. Se on alueellismetamorfoosia vanhempi ja poikkeaa 
geokemiallisesti appiniiteista (ks. kuva 43). Pieruvuoma (kl. 2624) on pieni appiniitti-intruusio 
Ääverjärven gabrointruusion kaakkoisreunalla (kuva 27). 

Väänäsen karttalehtiselostuksen (2004) valmistumisen jälkeen on Jauhokankaan kompleksista ja 
Pieruvuoman intruusiosta tehty lisäanalyysejä. 

Kelloniemen appiniitti (analyysi no. 93, Väänänen, 1998) on melko hapan (SiO2 53.4 %) ja Mg-
köyhä (MgO 3.18 %), mutta Fe-Ti-P-V-Cr-Ni-pitoisuuksista ja Ni/Co-suhteesta päätellen se ei 
edusta kovinkaan pitkälle fraktioitunutta magmaa (paino- %): FeOtot 8.48, TiO2 1.7, P2O5 0.95 
(vastaa 2.3 % apatiittia), V 180 ppm, Cr 124 ppm, Ni 48 ppm, Ni/Co 2.3. Se on plagioklaasirikas 
ja Na-valtainen (Al2O3 16.92 %, Na2O 4.71 %, K2O 3.23 %). Muita appiniiteille tyypillisiä pitoi-
suuksia ovat korkeat LREE (La 119 ppm), S (SXRF 1950 ppm), Ba (2390 ppm), Sr (500 ppm). Zr 
on hyvin korkea, 750 ppm. 

Jauhokankaan kompleksissa on laaja valikoima kiviä suhteellisen primitiivisistä pitemmälle 
fraktioituneisiin. Ylisellä Jauhokankaalla kivien koostumukset lähentelevät syeniittejä (analyysit 
52 - 56, Väänänen 2004, ja lisäanalyysit). Kompleksin appiniiteissa on korkea Zr-pitoisuus. 

 Primitiivisempiä tyyppejä on Ääverjoella. Niissä SiO2 on tasainen, 50.5 - 51.0 %, MgO 4.56 - 
5.56 % ja FeOtot verraten matala, 10.9 - 11.6 %. Verraten pientä fraktioitumisastetta osoittavat 
korkeahkot Cr (104 - 141 ppm), Ni (68 - 85 ppm) ja Ni/Co (2.06 - 2.2). TiO2 on kuitenkin kor-
keahko (1.73 - 1.91 %), samoin V (246 - 286 ppm) ja P2O5 (1.00 - 1.21 %, vastaa 2.4 - 2.9 % 
apatiittia). K2O, Ba ja Cl ovat appiniiteille matalahkoja (K2O 1.27 - 1.42 %, Ba 641 - 740 ppm 
(Cl 780 - 900 ppm). Kivet ovat Na-valtaisia (Na2O 3.38 - 3.73 %). Sr-pitoisuus on 594 - 632 
ppm. Korkea S-pitoisuus (SICP 2120 - 2410 ppm) osoittaa, että magma on alkuvaiheessa saattanut 
olla sulfidisulakylläinen. Zr- ja LREE-pitoisuudet ovat appiniiteille tyypillisesti korkeita (Zr 143 
- 173 ppm, Ce 105 - 128 ppm).  

Ylisellä Haaravuomalla on SiO2-köyhiä (49.70 - 49.84 %) Fe-rikkaita, melko pitkälle fraktioitu-
neita kiviä (paino- %): FeOtot 12.06 - 12.1), TiO2 2.28 - 2.30, MgO 4.56 - 4.77, Cr 37 - 39 ppm, 
Ni 47 - 51 ppm; nämä edustavat fraktioitumistiessä ”käärmeenkaulan” aluetta (kuvat 32, 38, 39), 
jossa Na2O on korkea (4.04 - 4.14), Al2O3 matala (14.58 - 14.8) ja K2O pysyy (vielä) matalana 
(1.46 - 1.69). Ba ja Cl ovat selvästi korkeampia kuin primitiivisissä appiniiteissa (Ba 1039 - 1248 
ppm, Cl 960 - 1090 ppm), mutta P2O5- ja osittain Zr-pitoisuudet ovat yllättävän matalia (P2O5 
1.15 - 1.31 %, Zr 81 - 258 ppm). Näissä kivissä on korkea S-pitoisuus (3520 ppm). 

Jauhokankaan kompleksin SiO2-rikkaissa appiniiteissa (SiO2 52.10 - 57.4 %, ka. 54.4 %) on il-
meisesti sekä graniittisulan kontaminoimia primitiivisiä appiniitteja että Fe-rikastuneista mag-
moista edelleen syeniittikoostumuksia kohti fraktioituneita magmoja. Niissä on kohonnut K2O 
(2.4 - 3.4 %), Na2O (4.2 - 6.40 %) ja Al2O3 (15.7 - 16.7 %). MgO-pitoisuudet vaihtelevat (2.50 - 
4.79 %, ka. 3.56 %), samoin Cr (yleensä 13 - 56 ppm, ka. 43 ppm), Ni (ka. 20 ppm) ja Ni/Co (ka. 
1.1). Kontaminoituneita appiniitteja primitiivisempiä ovat kivet, joissa on kohonnut MgO (3.84 - 



    
  
 
 

      
  

272

4.79 %), Cr (96 - 104 ppm), Ni (42 - 68 ppm) ja Ni/Co (1.21 - 2.17). P2O5 (ka. 0.87 %) ja S (ka. 
1451 ppm) ovat jonkin verran matalampia kuin mafisilla appiniiteilla, mutta Cl-pitoisuus (ka. 
1068 ppm) on appiniiteille tyypillinen. LREE on korkea (Ce ka. 155 ppm). Parhaiten syeniittejä 
kohti vievä fraktioituminen (MgO:n laskiessa) näkyy jyrkästi kohonneissa Zr-pitoisuuksissa (≤ 
821 ppm, ka. 515 ppm; ks. kuva 42).  

Ylisen Jauhokankaan syeniittejä lähentelevät appiniitit ovat happamia (SiO2 58.8 - 59.8 %) mutta 
sittenkin aika mafisia (FeOtot 6.32 - 7.85 %, MgO 2.50 - 3.10 %). Niissä on runsaasti Na-rikasta 
plagioklaasia (Al2O3 16.2 - 16.7 %). Na/K on hyvin korkea (Na2O 5.95 - 7.34 %, K2O 1.31 - 
3.18 %). Paremmin syeniiteille kuin appiniiteille ovat tyypillisiä matalat CaO (1.53 - 2.21 %), 
P2O5 (0.58 - 0.78 %) ja Cl (300 - 420 ppm). LREE ovat syeniiteille tyypillisiä (Ce 127 ppm), 
samoin korkea Zr (472 - 655 ppm). Näissä on matalat Cr (18 ppm) ja Ni (13 - 21 ppm), mutta 
Ni/Co (0.90 - 1.24) on korkeampi kuin pitkälle fraktioituneissa mafisissa appiniiteissa (Lehmika-
ri). Tämä on syeniiteille tyypillistä, esim. Lampsijärven syeniitissä Ni/Co on 0.71.  

Jauhokankaan kompleksin REE(CN)-käyrät ovat keskenään ja muiden appiniittien kanssa sa-
manmuotoisia ja niissä on pieni mutta selvä negatiivinen Eu-anomalia (kuva 44f). 

Jauhokankaan kompleksin kivistä analysoidut Pd ja Au ovat hyvin matalia, Pd ≤ 0.9 ppb ja Au ≤ 
2.3 ppb. 

Pieruvuoman intruusiosta on kaksi analyysia kahdesta POKA-reiästä. Reiän R18 kivi on poik-
keuksellisen primitiivinen appiniitti, reiän R20 kivi fraktioitunut SiO2-rikas appiniitti. 

Primitiivinen appiniitti on korkeasta Mg-pitoisuudesta ja matalista Al-Ca-pitoisuuksista päätellen 
ortopyrokseenikumulaatti, jossa on interkumulusplagioklaasia. Kiven koostumus on (paino- %): 
SiO2 51.8, TiO2 0.80, Al2O3 8.52, FeOtot 11.9, MgO 15.2, CaO 4.43, Na2O 3.08, K2O 0.93, P2O5 
0.36, Cr 1082 ppm, Ni 268 ppm, SICP 2770 ppm, V 124 ppm, Ba 310 ppm, Sr 182 ppm, Cl 830 
ppm, Ce 58.9 ppm ja Zr 163 ppm. Ni/Co on hyvin korkea, 5.21. Kivessä on Pd 0.8 - 1.7 ppb, Au 
≤ 0.5 ppb ja Te 9 - 70 ppb (ka. 30 ppb). 

SiO2-rikas appiniitti vastaa Jauhokankaan kompleksin vastaavia kiviä (paino- %): SiO2 57.2, 
TiO2 1.31, Al2O3 15.6, FeOtot 7.90, MgO 3.36, CaO 5.01, Na2O 5.01, K2O 2.73, P2O5 0.61, Cr 78 
ppm, Ni 32 ppm, S 1250 ppm, V 179 ppm, Ba 1359 ppm, Sr 474 ppm, Cl 840 ppm, Ce 115 ppm, 
Zr 342 ppm ja Ni/Co 1.2. Sekä Pd että Au ovat alle määritysrajojen (0.2 ppb), Te on 8 - 10 ppb. 

Tainion-Pirtinvaaran lähistöllä on lukuisia magneettisia anomalioita, jotka Jukka Väänäsen kar-
toituskairauksissa osoittautuivat appiniiteiksi. Mettisvuoma (kuva 27, no. 6) sijaitsee Tainiosta 7 
km koilliseen, Vasikkapalo (kuva 27, no. 13) 4 km Pirtinvaaran kompleksista etelään ja Taka-
Riikovaara (kuva 27, no. 12) 4 km Vasikkapalosta itään. 

Mettisvuomasta on magneettiseen anomaliaan kairatusta reiästä R876 analyysi mafisesta kives-
tä, johon on tunkeutunut graniittia migmatiittimaisesti. Kivi on granulaari (granoblastinen?) ja 
mikroskoopissa suuntautumaton. Päämineraalit ovat plagioklaasi, hyvin tummanvihreä sarviväl-
ke ja omamuotoinen biotiitti; lisäksi on kvartsia ja mikrokliinia, aksessorisina ja malmimineraa-
leina on titaniittia, apatiittia, zirkonia, magnetiittia (jossa oktaedripintoja pitkin martiittiutumis-
ta), hemoilmeniittiä, pyriittiä ja hiukan kuparikiisua. Koostumukseltaan kivi muistuttaa Palo-
Karhurovan, Jauhokankaan ja Pieruvuoman SiO2-rikkaita Mg-köyhiä appiniitteja (paino- %): 
SiO2 55.9, TiO2 1.30, Al2O3 16.1, FeOtot 9.1, MgO 3.13, CaO 6.13, Na2O 4.79, K2O 1.52, P2O5 
0.415, CrICP 23 ppm, NiICP 24 ppm, S 252 ppm, V 165 ppm, Ba 722 ppm, Sr 285 ppm, Cl 609 
ppm, Ce 117 ppm, Zr 372 ppm, Ni/Co 1.41. En ole täysin varma, että kivi kuuluu appiniittisar-
jaan.  
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Reiän R876 eteläpuolelle kairattu reikä R877 lävisti graniitteja. Syvyydellä 10.20 m:ssä on Kul-
tamaan granosyeniittejä muistuttava kivi, joka on graniitteja emäksisempi (SiO2 67.4 %) ja apa-
tiittirikkaampi (P2O5 0.195 %). 

Taka-Riikovaarassa reiässä R833 on appiniitteja, joista on 10 m:n matkalta kolme analyysia. 
Koostumukset vaihtelevat hyvin vähän (paino- %): SiO2 48.6 - 49.7 (ka. 49.1), TiO2 2.85 - 2.91 
(ka. 2.89), Al2O3 14.3 - 14.4, FeOtot 11.3 - 11.8 (ka. 11.6), MgO 5.18 - 5.36 (ka. 5.29), CaO 7.55 
- 8.28 (ka. 7.83), Na2O 3.39 - 3.54, K2O 1.48 - 1.80 (ka. 1.68), P2O5 1.46 - 1.60 (vast. 3.6 - 3.9 
% apatiittia), Cr 59 - 91 ppm, Ni 25 - 42 ppm, S 3780 - 5150 ppm, V 308 - 323 ppm, Ba 932 - 
1093 ppm, Sr 964 - 1010 ppm, Cl 602 - 670 ppm, Ce 116 - 131 ppm, Zr 163 - 210 ppm, Ni/Co 
0.66 - 1.1. Koostumus edustaa melko pitkälle fraktioitunutta magmaa ”käärmeenkaulan” (kuvat 
38, 39) Mg-rikkaammalla kyljellä. 

Pellon appiniittikompleksin löysi Jukka Väänänen kenttäkauden 2007 alussa. Se on suurin 
Suomessa tähän asti tunnetuista appiniitti-intruusioista. Se näkyy magneettisen matalalennon 
harmaasävykartalla n. 32 km pitkänä, länteen avautuvana kaarimaisena anomaliana (kuva 27, no. 
22). Erittäin runsaasti appiniittipaljastumia on kompleksin pohjoispäässä Karhakkamaassa ja 
Salmilompolon alueella kaaren keskiosissa. Sekä Karhakkamaassa että Salmilompolossa on pal-
jastuneena myös syeniittiä.  

Karhakkamaasta on analysoitu kaksi appiniittia, joiden koostumukset poikkeavat paljon toisis-
taan (paino- %, analyysit erotettu /-merkillä): SiO2 49.7/52.7, TiO2 2.54/1.55, Al2O3 13.6/16.7, 
FeOtot 12.3/10.3, MgO 5.61/4.20, CaO 7.16/7.25, Na2O 3.02/3.63, K2O 2.04/1.65, P2O5 
1.93/0.33 (vast. 4.7/0.8 % apatiittia), Cr 160/70 ppm, Ni 40/30 ppm, SXRF 690/580 ppm (huom: 
pintanäytteitä!), V 266/246 ppm, Ba 860/800 ppm, Sr 730/620 ppm, Cl 970/590 ppm, Ce 
117/65.7 ppm, Zr 242/117 ppm. Ensimmäinen näyte on Fe-Ti-P-rikastunut, ja siinä on korkea K-
LREE-Zr, mutta Cr-ja Ni-pitoisuudet viittaavat verraten primitiiviseen magmaan. 

Karhakkamaan syeniitti (näyte JTV$-2007-21) on keskirakeinen, harmaanpunertava. Sen koos-
tumus (paino- %) on: SiO2 58.3, TiO2 1.69, Al2O3 16.1, FeOtot 7.34, MgO 2.05, CaO 4.14, Na2O 
4.55, K2O 3.74, P2O5 0.61 (vast.1.5 % apatiittia), Cr < 30 ppm, Ni < 20 ppm, V 69.7, Ba 2280, 
Sr 540 ppm, Cl 520, Ce 189, Zr 315. Koostumus on appiniittisarjan syeniiteille tyypillinen. Sal-
milompolon syeniitin (litogeokemiallisen ohjelman näyte no. 93001495) koostumus on (paino- 
%): SiO2 65.8, TiO2 0.985, Al2O3 15.3, FeOtot 4.22, MgO 1.16, CaO 2.11, Na2O 4.2, K2O 4.81, 
P2O5 0.38 (vast. 0.9 % apatiittia), Cr 19 ppm, Ni 14 ppm, V 43.3 ppm, Ba 1491 ppm, Sr 328 
ppm, Cl 200 ppm, Ce 170 ppm, Zr 468 ppm. Syeniitti on aika saalinen ja se vastaa koostumuk-
seltaan Kultamaan granosyeniittejä. 

Pellon ja Meltauksen väliltä on Jukka Väänänen tunnistanut appiniitteja Liikalaesta ja Haukka-
kallionmaasta (kuva 27, no:t 27 ja 28). 

Äkäsjärven kompleksi. Tero Niiranen kiinnitti huomioni Kittilän ja Muonion rajalla sijaitse-
vaan Äkäsjärven laajaan magneettiseen anomaliaan (kuva 88) ja siitä otettuun näytteeseen (lito-
geokemiallisen ohjelman näyte no. 93001691), joka vastaa koostumukseltaan appiniitteja (paino- 
%): SiO2 55.3, TiO2 1.64, Al2O3 15.2, FeOtot 8.48, MgO 3.59, CaO 5.64, Na2O 4.37, K2O 2.93, 
P2O5 1.26 (vast. apatiittia 3.0 %), Cr 81 ppm, Ni 48 ppm, S 940 ppm (huom: pintanäyte!), V 157 
ppm, Ba 1437 ppm, Sr 738 ppm, Cl 1300 ppm, F 1500 ppm, Ce 172 ppm, Zr 317 ppm, Ni/Co 
1.76. Äkäsjärven appiniitin REE(CN)-käyrä on muiden appiniittien kanssa samanmuotoinen 
(kuva 44j). 

Akäsjärven kompleksista itään on Kulkujärven voimakas magneettinen anomalia, mutta siihen 
kairatuissa rei´issä (GTK/1996) lävistetyistä emäksisistä kivistä ei ole tehty analyysejä. Kulku-
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järven ja sen luoteispuolella olevan Tepaston graniittikompleksin välillä on suuri (5 x 10 km) 
soikea kehämäinen Majavaojan kompleksi. Kooltaan ja rakenteeltaan se muistuttaa Vanttaus-
kosken appiniitti-syeniitti-graniittikompleksia ja muita kehämäisiä appiniittikomplekseja (Kaa-
rakkala, Lumivaara, Naakajärvi, Toby). Appiniittien esiintymisestä Majavaojalla ei ole tietoa, 
mutta pidän sitä hyvin todennäköisenä. 
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Kuva 88.   Kaivosjärvi  Äkäsjärvi alue. Magneettisen matalalennon harmaasävykartta. 
Fig. 88.   Kaivosjärvi  Äkäsjärvi area. Grey-tone low-altitude aeromagnetic map. 
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4.15 Kieringin juoni  

Tämä juoni ansaitsee lyhyen käsittelyn, koska se on avaintodiste kysymykselle Keski-Lapin gra-
nitoidikompleksin appiniittien ja deformaation suhteesta. 

Jukka Väänänen huomasi magneettisen matalalennon harmaasävykartoilta Keski-Lapin grani-
toidikompleksin pohjoisosaa leikkaavan, heikosti magneettisen rakenteen, joka tarkistuskairauk-
sissa osoittautui appiniitti-granosyeniittisekajuoneksi (kuva 27, no. 8). Juoni on itä-länsisuuntai-
nen, etelään kovera loiva kaari, jossa on joitakin haaraumia. Se jatkuu magneettisella kartalla nä-
kyvästä osasta ilmeisesti sekä itään että länteen. Juonisysteemin kokonaispituus on jopa 60 km 
(Jukka Väänänen, suullinen tieto). Juoni leikkaa kaikkia vanhempia rakenteita, eikä magneetti-
sella harmaasävykartalla näy missään merkkejä juonta nuoremmasta deformaatiosta.  

Jukka Väänänen on kairauttanut useita POKA-reikiä juonisysteemin eri osiin. Kairausten mu-
kaan juonen paksuus on 10 - 20 m (Jukka Väänäsen tiedot). Graniitit leikkaavat juonen appiniit-
tisia kiviä yleensä ohuina juonina, ja kivi on usein ulkonäöltään migmatiittimaista. 

Koostumukseltaan juonen appiniitit ovat keskenään hämmästyttävän samanlaisia. Kivissä on 
verraten matalat MgO-pitoisuudet ja kohonneet SiO2-, K2O- ja TiO2 pitoisuudet. Leimallista ovat 
korkeat Ba-Sr-Zr-pitoisuudet ja verraten matala Cl-pitoisuus. Seuraavassa on rei´istä 2733/R940 
- R946 tehtyjen appiniittianalyysien pitoisuuksien vaihtelurajat ja keskiarvot kuudesta analyysis-
ta (paino- %): SiO2 53.4 - 55.3 (ka. 54.3), TiO2 2.85 - 2.91 (ka. 2.89), Al2O3 14.7 - 15.1 (ka. 
14.8), FeOtot 8.45 - 9.27 (ka. 8.84), MgO 3.85 - 5.22 (ka. 4.51), CaO 4.77 - 6.18 (ka. 5.72), Na2O 
2.72 - 4.15 (ka. 3.71), K2O 2.78 - 3.1 (ka. 2.93), P2O5 1.13 - 1.24 (ka. 1.19, vast. apatiittia 2.9 
%), Cr 59 - 88 ppm (ka. 75 ppm), Ni 27 - 50 ppm (ka. 40 ppm), SXRF 1270 - 2280 ppm (ka. 1722 
ppm), V 160 - 191 ppm (ka. 177 ppm), Ba 1556 - 1731 ppm (ka. 1649 ppm), Sr 850 - 1127 ppm 
(ka. 1020 ppm), Cl 580 - 740 ppm (ka. 682 ppm), Ce 171 - 197 ppm (ka. 182 ppm), Zr 231 - 285 
ppm (ka. 261 ppm). Hyvin pieni Al2O3-vaihtelu merkitsee, että maasälpien määrä on hyvin va-
kio. Matala FeOtot, V ja S, ja vielä suhteellisen korkeat Cr-Ni-pitoisuudet osoittavat, että kide-
fraktioituminen ei ollut edennyt ”käärmeenkaulan” (kuvat 38, 39) alueelle. 

Alkalimaasälpien määrän lisääntyessä koostumukset lähestyvät syeniittejä, mutta kiven mafisuus 
ja Cr-Ni-taso osoittavat, että kysymys on samanlaisesta magmasta, jossa Na-K-maasälvät toimi-
vat vain laimennuksena. Seuraavassa on analyysi reiästä 2733/R941 (paino- %): SiO2 57.1, TiO2 
1.93, Al2O3 14.8, FeOtot 7.86, MgO 3.85, CaO 4.68, Na2O 3.85, K2O 3.38, P2O5 1.02, Cr 63 
ppm, Ni 38 ppm, S 1070 ppm, V 149 ppm, Ba 1751 ppm, Sr 810, Cl 230 ppm, Ce 166 ppm, Zr 
244 ppm.  

Appiniittien yhteydessä on saalisia kvartsisyeniittejä, jotka muistuttavat koostumukseltaan Kul-
tamaan granosyeniittejä. Näistä on kaksi analyysia, toinen reiästä 2733/R947, toinen Syväjärvel-
tä paljastumasta (näyte 37.3-PTMO-02). Nämä ovat keskenään muuten samanlaisia, mutta Syvä-
järven kivi on hyvin K-rikas ja siinä on hyvin korkea Ba (6910 ppm), Th (43 ppm) ja U (9.75 
ppm). Seuraavassa näytteiden pitoisuudet on erotettu / -merkillä (paino- %): SiO2 67.0/67.3, 
TiO2 0.72/0.71, Al2O3 16.4/13.8, FeOtot 3.13/3.48, MgO 0.95/0.90, CaO 2.36/1.90, Na2O 
5.00/1.8, K2O 3.35/8.3, P2O5 0.23/0.23 (vast. apatiittia 0.55 %), Cr ≤ 30/30 ppm, Ni ≤ 20 ppm, 
SXRF ≤ 60 ppm, V 32/48 ppm, Ba 1139/6910 ppm, Sr 475/950 ppm, Cl 150/≤ 60 ppm, Ce 163/60 
ppm, Zr 430/456 ppm. 

Kieringin juonen appiniitin zirkonin U-Pb ikä on 1.785 ± 0.02 Ga; appiniittimagmasta kiteyty-
neen zirkonin ohella on perittyä arkeeista zirkonia (2.717 ± 0.049 Ga; Huhma, 2007). Juonisys-
teemin tektoniset suhteet ja ikä osoittavat vakuuttavasti, että Keski-Lapin granitoidikompleksin 
pohjoisosissa ei appiniittien intruusion jälkeen tapahtunut alueellista deformaatiota. Tätä samaa 
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todistavat leikkaavat sekajuonet ja intruusiot granitoidikompleksin muissa osissa (Tainio, Ruo-
paspalo, Lampsijärvi, Kultamaa). 

4.16 Kursun juoni 

Aeromagneettisen matalalennon harmaasävykartalla karttalehtien 3643 ja 3634 alueilla erottuu 
luode-kaakkosuuntainen kapea, heikosti magneettinen nauha, joka alkaa luoteessa Sallan Kursus-
ta ja jatkuu n. 21 km kaakkoon (kuva 89). Kokonaisuudessaan anomalia on suoraviivainen, mut-
ta siinä on pienipiirteisiä teräviä mutkia. Oletan, että anomalian aiheuttaa emäksinen, mahdolli-
sesti appiniittinen juoni. Juoni sijoittuu Suomutunturin positiivisen Bouguer-anomalian (kuvan 
28b Bouguer-kartalla kaakkoisnurkassa) itälaidalle. Se leikkaa kohtisuorasti arkeeisen Suomu-
kompleksin (Evins & al., 2002) magneettista juovaisuutta. Alueen magneettisella harmaasävy-
kartalla näkyy nuorempia siirroksia, joiden suunnat vaihtelevat länsiluoteisesta lähes pohjoiseen. 
Voimakkaimman, pohjoisluodesuuntaisen Vilmajärven siirroksen kohdalla on pitkä murroslaak-
so. Vilmajärven siirros leikkaa Kursun juonta pienellä kulmalla Rokamojärven kohdalla. Tähän 
siirroksen ei liity havaittavaa (näennäistä) horisontaalisiirtymää, mutta sen eteläpuolella olevaan 
länsiluoteiseen siirrokseen liittyy 0.5 km:n oikeakätinen (näennäinen) siirros. 

En ole tehnyt alueella maastotutkimuksia. Topografikartoilla juonen kohdalle ei ole merkitty kal-
liopaljastumia. Juoni kannattaisi selvittää kairaamalla. 

Kursun juoni on vain yksi monista magneettisella harmaasävykartalla näkyvistä, Keski-Lapin 
granitoidikompleksia leikkaavista juonimaisista anomalioista. Magneettisella kartalla näkymät-
tömiä, kapeita ja heikosti magneettisia juonia on varmaankin hyvin paljon. Tällaisista on esi-
merkkinä Rovaniemen Marjavaaran lamprofyyrijuoni (Perttunen & al., 1996). Juonien ikäykset 
ovat geologisen historian tärkeitä merkkipaaluja, sillä ne merkitsevät ympäröivän kallioperän 
deformaation minimi-ikää. Eräs tällainen merkittävä tapaus on Inarin granuliitteja leikkaava Su-
huvaaran appiniittijuoni. 
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Kuva 89.   Kursun juoni. Magneettisen matalalennon harmaasävykartta. 
Fig. 89.   Kursu dyke. Grey-tone low-altitude aeromagnetic map. 
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4.17 Viiksjärvi 

Viiksjärvi sijaitsee 15 km Rovaniemeltä luoteeseen karttalehdellä 3612 06. Kallioperäkartalla 
alueen kivilajiksi on merkitty nebuliittinen graniittivaltainen migmatiitti (Väänänen & Perttunen, 
1997). Viiksjärven ja Nuuksvaaran kautta kulkee itäkoillissuuntainen, n. 3 km leveä magneetti-
nen jakso, jonka katkaisee Ounasjoen kohdalla siirros. Viiksjärven itäpuolella jaksossa on voi-
makkaampi, pyöreähkö anomalia, jonka yli mitattiin luode-kaakkosuunnassa painovoimaprofiili 
(kuva 90). Magneettisen maksimin kohdalle tulee selvä positiivinen painovoima-anomalia (n. 1.5 
mGal). Loivasta horisontaaligradientista päätellen painovoima-anomalian aiheuttavan massan 
yläpinta on aika syvällä. 

Maastotutkimuksissa kesäkuussa 2004 löysin syeniittilohkareen Harrivaaran pohjoislaidalta, 
Viiksjärven magneettisesta anomaliasta 3 km itäkaakkoon. Itse anomalian alueella oli paljastu-
missa vaaleita granitoideja (granodioriittia tai trondhjemiittia) ja punaisia pegmatiittisia graniitte-
ja, jotka eivät selitä magneettista ja painovoima-anomaliaa. 
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Kuva 90.   Viiksjärvi-Nuuksvaara. Painovoimaprofiilit, pohjana aeromagneettisen matalalennon väripin-
takartta. 
Fig. 90.   Viiksjärvi-Nuuksvaara. Gravity profiles, base map is low-altitude aeromagnetic colour-coded 
map. 
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4.18 Rovaniemen lentokenttä 

Rovaniemen lentokentän kohdalla on alueen suurin/laajin magneettinen anomalia, 6 x 10 km. 
Anomalia on laakea. Sen aiheuttava kappale ulottuu ilmeisesti syvälle ja kappaleen yläpinta pai-
nuu loivasti kaakkoon, lounaaseen ja länteen sivukivinä olevien kiillegneissimigmatiittien alle. 
Koko kaakkoissivustalla vaimeneva magneettinen anomalia näkyy vielä 2 km:n päässä graniitin 
kontaktista. Anomalian pohjois- ja koillisrajat ovat teräviä ja sattuvat pinnassa olevien kivilajira-
jojen kohdalle. Koillisreunalla anomalian katkaisee Latvajärven – Apukkajärven siirrosvyöhyke. 
Anomalian keskiosissa on teräviä piirteitä, jotka kuvastavat pinnanläheistä geologiaa (kuva 91). 
Kallioperäkartalla anomalian kohdalle on merkitty graniittia ja porfyyristä graniittia (Perttunen 
& al., 1996, Väänänen & al., 1997). Graniitin länsireunalta (Maunun Matti) on saatu zirkonille 
U-Pb-ikä 1.770 ± 0.008 Ga (Lauerma, 1982). Graniitti on siis posttektoninen. 

Anomalian yli mitattiin ristiin kaksi painovoimaprofiilia (kuva 91). Alueellinen painovoiman 
taso laskee lounaasta koilliseen, mahdollisesti myös kaakosta luoteeseen. Magneettisen anomali-
an kohdalle tulee aika heikko negatiivinen Bouguer-anomalia. Kuitenkin, koska regionaa-
lianomaliaan ”ei päästy kiinni”, anomalian (jäännösanomalian) suuruutta on vaikea arvioida. Il-
meisesti luode-kaakkosuuntaiselle profiilille merkitty -3.3 mGalin anomalia on liian suuri; tein 
sen olettaen, että luoteessa regionaalianomalia palaa kaakkoispään tasalle. Lounaasta koilliseen 
mitatulla profiililla jäännösanomalia on korkeintaan -2 mGal. Joka tapauksessa jäännösanomalia 
on kovin pieni aiheutuakseen suuresta graniittimassasta. 

Magneettisen anomalian pohjoisosassa painovoimaprofiileilla esiintyy myös pienemmän mitta-
luokan positiivisia jäännösanomalioita, jotka aiheutuvat lähellä pintaa olevista tiheämmistä kap-
paleista. 

Voiko magneettisen anomalian aiheuttaa posttektoninen graniitti-intruusio? Näin laajoja mag-
neettisia anomalioita ei muualla Keski-Lapin granitoidikompleksin alueella tunneta. Käsitykseni 
on (vieläkin), että magneettinen anomalia aiheutuu mafisesta (appiniittisesta?) intruusiosta. Tästä 
ulottuu pintaan asti osia, jotka eivät rapautumistaipumuksensa vuoksi ole paljastuneina, mutta 
näkyvät pienemmän mittaluokan positiivisina painovoiman jäännösanomalioina ja magneettisina 
anomalioina. Paljastumina esiintyy (rapautumista kestävämpinä) graniitteja, jotka kuuluvat 
emäksisen massan kuoreen (kuoriin). Lentokentän anomalia voi edustaa loivaa leikkausta Vant-
tauskosken tyyppisestä appiniitti-syeniitti-graniittikompleksista. Tähän mennessä saadusta ai-
neistosta irtoaa kovin vähän kovia tosiasioita.  
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Kuva 91a.   Rovaniemen lentokenttä, painovoimaprofiilit vihreällä. 
Fig. 91a.   Rovaniemi airport, gravity profiles in green. 
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Kuva 91b.   Rovaniemen lentokenttä. Painovoimaprofiilit, pohjana aeromagneettisen matalalennon väri-
pintakartta. 
Fig. 91b.   Rovaniemi airport. Gravity profiles, base map is low-altitude aeromagnetic colour-coded 
map. 

4.19 Pielpajärvi 

Inarissa on useita magneettisia anomalioita, joista Pielpajärvi, Suhuvaara ja Palloaivi ovat tutki-
muksissa osoittautuneet appiniitti-intruusioiksi (kuva 92). Palloaivista 10 km luoteeseen sijaitse-
va magneettinen anomalia, Kurtukeästsohka, on moreenigeokemian (kohonnut P, La) perusteella 
todennäköisesti appiniitti, mutta asiaa ei ole vielä varmistettu. Valpurnjargan ja Suhuvaaran juo-
nen välillä on kapea, likimain pohjois-eteläsuuntainen magneettinen juova, joka saattaa olla 
emäksinen (appiniittinen?) juoni (ks. kuva 92). 

Pielpajärven pyöreähkö (2.8 x 3.2 km) anomalia näkyi jo korkealentomagneettisella kartalla (ku-
va 93). Olen tehnyt maastotutkimuksia Pielpajärvellä vuonna 1973 ja uudestaan elokuussa 2005. 
GTL/GTK:n geofysiikan osasto mittasi v. 1973 Pielpajärven korkealentoanomalian yli kaksi ris-
tikkäistä linjaa, joista toinen ulotettiin Suhuvaaran viivamaisen anomalian yli (kuva 93). Linjoilla 
tehtiin magneettinen mittaus (vertikaalikomponentti), EM (Slingram) -mittaus (taajuus 14 000 
Hz, kelaväli 60 m) ja painovoimamittaus.  
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Maastomagneettisilla profiileilla kentän vertikaalikomponentin suuruus vaihtelee voimakkaasti 
ja sahaavasti; korkeimmat anomaliat ovat 2000 γ (elettiin gamma-aikaa!). EM-mittauksessa in-
truusion alueella tulee yhden lammen kohdalle imaginaarijohdeanomalia, mutta muuten ei esiin-
ny merkittäviä ”vetoja”. Intruusion kohdalle tulee 3.5 mGalin positiivinen Bouguer jäännösano-
malia (kuva 94). Luode-kaakkosuuntaisella profiililla on Iso Luosmajärven – Posteljärven väli-
sessä laaksossa ruhjevyöhyke, joka näkyy negatiivisena jäännösanomaliana. 
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Kuva 92.   Pielpajärven – Palloaivin alue. Magneettisen matalalennon harmaasävykartta. 
Fig. 92.   Pielpajärvi – Palloaivi area. Grey-tone low-altitude aeromagnetic map. 
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Kuva 93.   Pielpajärvi. Korkealentomagneettinen käyräkartta (totaali-intensiteetti) ja maastomittauspro-
fiilit. Luode-kaakkosuuntainen profiili ylittää luoteessa Suhuvaaran anomalian. Lentokorkeus 150 m, lin-
javäli 200 m. Lennetty kesäkuussa 1968. 
Fig. 93.   Pielpajärvi. High-altitude aeromagnetic contour map (total intensity) and ground-geophysical 
profiles. The NW-SE profile crosses the Suhuvaara anomaly in the northwest. Flight altitude 150 m, line 
spacings 200 m. Flown in July 1968.  



    
  
 
 

       
  

287 

 

Kuva 94.   Pielpajärvi. Gravimetriset profiilit (A-B ja C-D, kuvassa 93). Mitattu 27. huhtikuuta 1973. 
Fig. 94.   Pielpajärvi. Gravity profiles (A-B and C-D, in Fig. 93). Profile surveys were done April 27th, 1973.  
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Pielpajärven intruusion keskiosissa on useita isoja ja ehjiä paljastumia, joista on havain-
not/näytteet TM-73-98 → TM-73-105 ja TM-05-09 → TM-05-10. Appiniitit ovat harmaita, mas-
samaisia ja keski- tai karkearakeisia. Paljastumissa on ohuita graniittisia nauhoja. Mikroskoopis-
sa appiniitit ovat hyvin terveitä, granulaareja ja suuntautumattomia. Päämineraalit ovat plagio-
klaasi, punaruskea subhedrinen biotiitti(I) ja anhedrinen ortopyrokseeni, lisäksi raeväleissä on 
vähän kvartsia ja kalimaasälpää. Augiitti on harvinaista, se esiintyy anhedrisina rakeina ortopy-
rokseenin reunassa. Sarvivälke puuttuu kokonaan. Sekundaarimineraaleja ovat vihreä biotiitti(II), 
serisiitti (← plagioklaasi), ”bastiitti” ja talkki? (← ortopyrokseeni) ja rutiili (← ilmeniitti). Pyö-
ristyneitä apatiittiprismoja on runsaasti (apatiittia on 3.4 - 3.9 % kivestä). Zirkonia on kookkaina 
kiteinä. Laattamaiset plagioklaasirakeet (pituus ≤ 5 mm) ovat vyöhykkeisiä. Laattojen ytiminä on 
terävärajaisia euhedrisia An-rikkaampia osia ja joskus skeletaalisia kidehahmoja, joissa on terä-
vää, ohutta koostumusvyöhykkeisyyttä. Ortopyrokseenin reunoilla on pienirakeista biotiittia ja 
kvartsia. Kvartsi on ilmeisesti syntynytkin ortopyrokseenin ja huokossulan reaktiossa: opx + 
(H2O, K2O, BaO, F)liq → biotiitti + kvartsi. Postkumulusvaiheessa syntyi myrmekiittiä.  

Pielpajärven mineraaliparageneesi (sarvivälkkeen puuttuminen, augiitin vähäisyys) on hyvin sa-
manlainen kuin Namaqualandin Koperbergin piipuissa. 

Yhdestä hieestä (näyte TM-05-09.1) on tehty EMP-analyysejä plagioklaasista, ortopyrokseenista 
ja biotiitista. Plagioklaasin An on keskiosissa 67 %, reunoilla 47 %. Siinä on hyvin korkea Sr 
(SrO keskiarvo 0.286 %), K2O on 0.18 - 0.32 %. Ortopyrokseenit ovat MgO-rikkaita (21.1 %, 
#mg 61.1 - 61.5); Al2O3 vaihtelee analysoiduissa rakeissa välillä 1.65 - 2.03 %., MnO on korkea, 
0.62 %, CaO vain 0.57 %, Cr2O3 matala (≤ 0.05 %). Molemmat biotiitit (I,II) ovat Ba-rikkaita, 
mutta muuten niiden koostumukset eroavat toisistaan: punaruskea biotiitti(I) on näistä paljon Ti-
rikkaampi (TiO2 4.14 %), Mg-köyhempi (#mg 68.4), hiukan Al-köyhempi (Al2O3 13.89 %), F-
köyhempi (F 1.00 %) ja hiukan Ba-köyhempi (BaO 0.70 %) kuin nuoremman generaation vihreä 
biotiitti(II) (TiO2 0.19 %, #mg 75.6, Al2O3 15.20 %, F 1.51 %, BaO 0.85 %). Molemmissa on 
matala Cl (0.07 - 0.08 %). Ortopyrokseeni on hypersteeniä (#mg 61.1 - 61.5), siinä on matala 
Cr2O3 (0.00 - 0.05 %) ja matala CaO (0.57 %). MnO-pitoisuus (0.62 %) on tyypillinen magmaat-
tiselle hypersteenille. 

XRF- ja ICP-analyysien erotuksesta voidaan laskea, että kali on sitoutunut pääasiassa biotiittiin 
(kokonais-K2O:sta 73.9 - 88.0 %), loput liukenemattomiin mineraaleihin (kalimaasälpä, antiper-
tiitti, plagioklaasin hilaan jäänyt Or-komponentti), kiven Ba:sta biotiittiin on sitoutunut 67.3 - 
83.7 %. Kiven Sr:sta taas pääosa (61.1 - 76.2 %) on plagioklaasissa, joka EMP-analyysien mu-
kaan sisältää keskimäärin 0.286 % SrO; ICP-liukoinen Sr tulee ilmeisesti fluoriapatiittista. EMP-
analyysien mukaan plagioklaasin Ba on matala (BaO 0.00 - 0.06 %), joten pääosa liukenematto-
masta Ba:sta (kiven Ba:sta 32.7 - 16.3 %) on ilmeisesti kalimaasälvässä, jota ei ole EMP:llä ana-
lysoitu. 

Malmimineraaleja ovat anhedrinen tai subhedrinen magnetiitti, anhedrinen hemoilmeniitti (kar-
keita keskinäisiä suotaumia) ja pyriitti. Pyriitissä on sulkeumina pyrrotiittia ja kuparikiisua, hy-
pergeenisenä muuttumistuloksena götiittiä. 

Pielpajärven appiniitista on analysoitu kaksi paljastumanäytettä (analyysitilausno. 83945). Näyt-
teistä on tehty XRF-kokokivianalyysit (menetelmätunnus 175Xa), ICP-MS-hivenalkuaine-
analyysit (menetelmätunnus 308M), ICP-AES- monialkuaineanalyysit (menetelmätunnus 511P) 
ja Au-Pd-Pt-analyysit (menetelmätunnus 704P). Näytteiden välimatka on 120 m. Näytteet ovat 
keskenään hyvin samanlaisia ”perusappiniitteja” (paino- %): SiO2 48.0 - 50.3, TiO2 1.23 - 1.31, 
Al2O3 19.1 - 19.6, FeOtot 8.90 - 9.60, MgO 4.90 - 5.15, CaO 7.63 - 8.03, Na2O 2.93 - 2.97, K2O 
1.66 - 1.95, P2O5 1.41 - 1.61 (vast. apatiittia 3.4 - 3.9 %), Cr 58 - 73 ppm, Ni 34 - 43 ppm, SICP 
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740 - 1130 ppm (huom: pintanäytteitä!), V 199 - 210 ppm, Ba 1576 - 2139 ppm, Sr 1622 - 1643 
ppm, Cl 240 - 260 ppm, Ce 189 - 242, Zr 238 - 292 ppm, Ni/Co 1.1 - 1.25. Merkittävimmät erot 
Keski-Lapin appiniitteihin on näiden korkea Sr ja matala Cl. Sr-pitoisuus selittyy korkealla pla-
gioklaasipitoisuudella ja plagioklaasin korkealla Sr-pitoisuudella. Matala Cl-pitoisuus johtuu tär-
keimmän Cl:n kantajan, sarvivälkkeen, puuttumisesta. Biotiitti on ottanut niin paljon Cl:aa kuin 
sen hila sietää, apatiittikin jonkin verran, mutta loput ovat menneet fluidien mukana ”harakoille”. 

Pielpajärven appiniittien REE(CN)-jakauma (kuvassa 44h) on hyvin appiniittimainen (korkea 
LREE ja La/Yb, lähes olematon Eu-anomalia). Korkea kumulusapatiitin määrä aiheuttaa kupe-
ruuden MREE-alueella (Pr → Dy). Jakauma on identtinen Suhuvaaran juonen REE-jakauman 
kanssa.  

Pielpajärven appiniitin (”dioriitin”) ”gem”- zirkoni antaa hyvin konkordantin iän 1.905 Ga 
(Kouvo, 2005). Kivestä on erotettu ja analysoitu muita zirkonifraktioita, joista osa on perittyä, 
mahdollisesti jopa arkeeista. Tekemäni hietutkimuksen mukaan alkuperäinen ikänäyte (A503) 
vastaa täysin muiden Pielpajärven appiniittipaljastumien kiviä. Ikä on sama kuin Saariselän ete-
läosassa granuliittia leikkaavan Kaarle Kustaan kvartsinoriittijuonen homogeenisesta zirkonista 
saatu SIMS-ikä 1.906 ± 0.004 Ga (Tuisku & Huhma, 2006). Tässäkin on eri-ikäisiä perittyjä zir-
koneja, joista osa on arkeeisia (op.cit). 

Pielpajärvi ansaitsisi perusteellisen geologisen tutkimuksen. Korkea apatiittipitoisuus ja läheinen 
Suhuvaaran apatiittirikas appiniitti antaa lupauksia siitä, että Pielpajärven intruusiossa voi olla 
apatiittirikkampia osia. Intruusion alueella olisi syytä tehdä systemaattiset geofysikaaliset maas-
tomittaukset, moreenigeokemiallinen näytteenotto ja syväkairauksia. 

4.20 Suhuvaara 

Suhuvaaran appiniittijuoni sijaitsee Inarin kirkonkylän pohjoispuolella, 3 km Pielpajärven in-
truusiosta pohjoisluoteeseen, karttalehdellä 3841 02. Alueelle pääsee Sikovuonosta itään lähte-
vää Luosman metsäautotietä. Tältä haarautuu koilliseen Pikkujoenjärvelle metsäautotie, joka 
myötäilee appiniittijuonen kulkua. Kohde on nimetty alueen eteläosassa olevan Suhuvaaran 
(Čuhâváárááš) mukaan; joissakin kartoissa esiintyy nimi Pyöriävaara. 

Alueen maasto on pääosin kovia maita. Juonen lounaisosassa, reiästä R301 lounaaseen, on n. 0.5 
km:n matkalla aukeata rinnesuota. Metsät ovat hakattuja, paikoin avohakattuja talousmetsiä. 
Reiästä R301 100 m koilliseen on appiniittijuonen kallionpintapuhkeaman kohdalla syvä lampi. 
Lammen koillisrannalla on korkea granuliittikallio (paikallinen nimi Muurahaisharju), joka on 
ainoa paljastuma juonen lähellä. Juonen lounaispään eteläpuolelta Suhuvaarasta (kalliosydämes-
tä) lähtee koilliseen drumliini. Juonen keskiosat ovat n. 2 km:n matkalla tämän paksun (> 50 m?) 
drumliinin alla.  Kairaustietojen mukaan maapeitteiden paksuudet ovat drumliinin päällä > 21 m, 
luoteiskyljellä > 18 m. Drumliinin luoteispuolella moreenitasanteella reiässä R301 moreenin las-
kettu pystysuora paksuus on 16 m. Juonen lounaispään rei´issä (R304 - R306) moreenin paksuus 
on 7.1 - 8.6 m. Glasiogeenisten maastomuotojen (drumliinit, fluting) ja lohkarehavaintojen mu-
kaan jäätikön dominoiva virtaus oli suuntaan N39°E (korjaamaton karttasuunta, 360°:n kehä). Se 
leikkaa 17°:n kulmalla juonen kulkua (N56°E). 

Suhuvaaran juoni näkyi jo aeromagneettisella korkealentokartalla (kuva 93). Anomalian yli ulo-
tettiin toinen vuonna 1973 mitatuista Pielpajärven geofysikaalisista profiileista, jolla Suhuvaaran 
juoni näkyy painovoima-anomaliana (kuva 94) ja magneettisena anomaliana (max. 1600 γ). 
Magneettisen matalalennon kartalla juoni näkyy selvänä, huutomerkin mallisena anomaliana 
(kuva 92). 
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Alueellisella painovoimakartalla Suhuvaara ja Pielpajärvi sijoittuvat granuliittikaaren laajan po-
sitiivisen anomalian maksimin kohdalle. 

Tein alueella maastotutkimuksia elokuussa 2005. Kun täällä vallitseva fluting on lounaasta luo-
teeseen, etsin lohkareita anomalian distaalipuolella. Juonen poikki vinosti kulkevan Pikkujoen-
järven tien varresta löytyikin useita appiniittisarjaan kuuluvia lohkareita (oliviini- ja pyrok-
seenikentalleniitteja, biotiittimelanoriitteja). Näitä kivityyppejä ei kuitenkaan esiinny juoneen 
kairatuissa rei´issä, mutta toisaalta kairauksessa lävistettyjä appiniittityyppejä ei ole lohkareina. 
Lohkareina tavattuja appiniittityyppejä käsitellään kairauksissa lävistettyjen appiniittien jälkeen. 

Juonen pituus on 4.7 km. Yhtenäisen pääjuonen leveys on 80 - 100 m. Lounaispäässä juoni leve-
nee 200 - 250 m:iin ja kääntyy pohjois-eteläsuuntaiseksi. Magneettinen maastomittaus viittasi 
siihen, että tämän matalalentokartalla irralliselta näyttävän osan ja pääjuonen välillä on ohut yh-
distävä juoni, minkä kairaus (R304) varmisti. 

Kairausten, lohkareiden ja paljastumien mukaan juonen sivukivet ovat granuliitteja, joiden seas-
sa on saalisia neosoomikasaumia (graniitteja, trondhjemiitteja). Juonen sivustalla on kairauksissa 
lävistetty pegmatiittigraniitteja (R301) ja granodioriitteja (R304). Juonia leikkaavat pegmatiitti-
graniitit ja kapeat (1 mm → 1 m) saaliset syeniittijuonet.  

Suhuvaaran appiniittijuoni leikkaa koko matkallaan granuliitteja kohtisuoraan ja terävästi. Juo-
nesta tehty zirkonin U-Pb-ikä on 1.904 ± 0.006 Ga (Huhma, 2009). Sama ikä tulee Pielpajärven 
appiniitista (Kouvo, 2005) ja Kaarle Kustaan noriittijuonesta (Tuisku & Huhma, 2006). Suhu-
vaaran appiniitin ikä ja leikkaussuhteet osoittavat, että appiniittijuoni tunkeutui granuliittien de-
formaation jälkeen.  

Suhuvaaran juonen geologinen kartta on kuvassa 95. 

Vuoden 2007 helmi-maaliskuussa juonen yli mitattiin kahdeksan painovoimaprofiilia (profiilien 
yhteispituus 18.77 km). Saman vuoden maalis-kesäkuussa alueella tehtiin magneettinen mittaus 
(totaali-intensiteetti) ja sähköinen VLF-R-mittaus 4 km2:n alueella. Mittaussuunta oli NW→SE, 
eteläpäässä W→E. Mittaukset tehtiin maanomistajien luvilla. 

Suhuvaaran maanpintamagneettinen kartta, painovoimaprofiilit ja kairausreiät on esitetty kuvas-
sa 96. Sähköisten VLF-R-mittausten näennäisen ominaisvastuksen kartta on kuvassa 97. 

Juonen kohdalla on yhtenäinen mutta suhteellisen heikko (≤ 2000 nT) magneettinen totaalikent-
täanomalia. Voimakkain magneettinen anomalia on juonen lounaispäässä. Kairasydänten suskep-
tiivisuusmääritysten, tiheyksien ja puhtaan magnetiitin tiheyden (5.1 g/cm3) perusteella lasketut 
keskimääräiset magnetiittipitoisuudet (paino- %) ovat juonen pieni- ja keskirakeisissa reuna-
muunnoksissa (R301) 2.15 %, ja näitä koostumukseltaan vastaavissa lounaisosan appiniiteissa 
(R304 - R306) 3.55 - 4.07 %. Keskiosan Mg-rikkaissa appiniiteissa (R301) on magnetiittia kes-
kimäärin vain 0.96 %. Lounaispään suhteellisesti voimakkain anomalia selittyy korkeammilla 
magnetiittipitoisuuksilla ja ohuemmalla moreenipeitteellä. 

Kun appiniittien ja granuliittien tiheysero on melko pieni (appiniiteilla tiheys on 2.88 - 2.90 
g/cm3, granuliiteilla 2.74 g/cm3), juonen ei voi odottaa aiheuttavan voimakasta painovoiman 
jäännösanomaliaa. Lounaispäässä juoni erottuu painovoimaprofiileilla heikkona positiivisena 
jäännösanomaliana (0.7 - 0.8 mGal), mutta drumliinin alla olevien keski- ja koillisosien kohdalle 
ei tule minkäänlaista anomaliaa. On viitteitä siitä, että täällä juonen keskiosissa esiintyvän Mg-
rikkaan appiniitin kallionpintapuhkeamassa on preglasiaalista savirapaumaa, jota glasiaalieroosio 
on vielä kovertanut syvemmälle. Muurahaisharjun vieressä on Mg-rikkaan appiniitin kallionpin-
tapuhkeaman kohdalla painanne ja syvä lampi. 
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Sähköisten VLF-R-luotausten näennäisen ominaisvastuksen kartassa (kuva 97) juonen distaali-
puolella, koko sen pituudella, on voimakas ja leveä johtavuusanomalia, joka jatkuu luoteeseen 
mitatun alueen ulkopuolelle. Samoille kohdille tulee myös selvä vaihekulma-anomalia (ei kart-
taa). Vastaavia anomalioita on juonen lounaisosan leveän puhkeaman kohdalla. Matalat omi-
naisvastukset eivät liity vetisiin paikkoihin tai ruhjeisiin. Luontevin selitys johtavuusanomalialle 
on, että biotiittirikkaiden appiniittien pintaosissa on paksuja preglasiaalisia vermikuliitti-
savimineraalirapaumia, joita jäätikönkuljetuksessa sekoittui moreeniin. Appiniittien pintaosan 
paksusta vermikuliittirikastumasta on saatu todiste Tainion kairauksista reiästä R0406, lisäksi 
rapaumista on geofysikaalisia viitteitä muistakin appiniittikohteista. 

 

 

Kuva 95.   Suhuvaaran appiniittijuoni. Geologinen kartta. 
Fig. 95.   Suhuvaara appinite dyke. Geological map. 
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Kuva 96.   Suhuvaara. Maanpintamagneettinen kartta (totaalikenttä), painovoimaprofiilit ja syväkaira-
reiät. 
Fig. 96.   Suhuvaara. Ground-magnetic total-field map, gravity profiles and diamond drill holes. 
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Kuva 97.   Suhuvaara. Sähköinen VLF-R kartta, näennäinen ominaisvastus, ja painovoimaprofiilit. 
Fig. 97.   Suhuvaara. Electrical VLF-R map, apparent resistivity, and gravity profiles. 

 

Syksyllä 2007 juoneen kairattiin kuusi reikää, yhteensä 404.85 m. Kahdella reiällä ei päästy kal-
lioon. Maakairauspituudet kallioon yltäneissä rei´issä olivat 7.10 - 22.50 m. Kivistä on tehty ana-
lyysejä, petrofysikaalisia määrityksiä (tiheys, magneettinen suskeptiivisuus ja remanenssi) ja 
kiillotettuja ohuthieitä. Kairaukset tehtiin maanomistajien luvilla. 

Taulukossa 21 on POKA-kairausten sijainti ja muut tiedot, taulukossa 22 kivinäyte- ja reikäana-
lyysien tilausnumerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien lukumäärät.  

Taulukko 21.   Suhuvaaran syväkairausten reikätiedot 

Table 21.    Suhuvaara, drill hole locations, directions, angles and depths 
 
Reikä, no.           X                    Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
R301              7656.029       3502.122           315                 45          164.60                  22.50 
R302              7656.415       3502.650             0                   45            29.60                  29.60 
R303              7656.505       3502.470           135                 40            26.70                  26.70 
R304              7655.435       3501.330           315                 45            58.55                  11.50 
R305              7655.260       3500.927             0                   90            38.80                    7.10 
R306              7654.930       3500.963             0                   90            86.60                    8.60 
                                                                                                   Yht. 404.85 m 
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Taulukko 22.   Suhuvaara, kivinäyte- ja syväkairausanalyysien lukumäärät 

Table 22.   Suhuvaara, number of chemical analyses from surface samples and drill cores 

                                                                                  Analyysit eri menetelmillä 
Näyte/Reikä, no.        Analyysitilausno.            175Xa        308M       511P       704P  
                                                                                                                            (Au, Pd,Pt) 
TM-05-06.1                        83945                              1             1               1              1  
TM-05-07.1                        83945                              1             1               1              1 
TM-05-07.2.1                     83945                              1             1               1              1 
TM-05-08.1                        83945                              1             1               1              1 
R301                                 204944                              1             1                         
R301                                 204938                            24             9             83            83 
R304                                 204939                            12             6             35            35        
R305                                 204940                              4             2             24            24 
R306                                 204941                              9             5             50            50 
 
 

Appiniittijuonen lävistyspaksuus reiässä R301 on 120.65 m, mutta reikä jäi vielä appiniittiin. Lä-
vistyksessä juonen sisällä on graniittipegmatiitteja 23.75 m. 

Kaakkoisreunalla on pienirakeinen, nopeasti jäähtynyt sisäkontaktikivi (mikroappiniitti), jossa 
raekoko vähitellen kasvaa niin että lopussa on 0.6 m keskirakeista appiniittia. Tämän reuna-
muunnoksen lävistyspaksuus on n. 9 m. Syvemmällä reiässä (n. 130 m:ssä) on 5.4 m:n lävistys 
(sulkeuma?) mikroappiniittia. Reiän lopussa on 4.5 m keskirakeista appiniittia, joka ilmeisesti 
kuuluu juonen luoteiskontaktin reunamuunnokseen. Reunamuunnoksessa on erittäin voimakas 
koostumusvyöhykkeisyys juonen sisäosia kohti. Reunamuunnosten kivet eivät kuitenkaan näytä 
vaihettuvan keskiosan karkeaan appiniittiin ja ne poikkeavat tästä paitsi rakenteeltaan myös 
koostumukseltaan. Pääosan (87.3 m) juonen kairauslävistyksestä muodostavat juonen keskiosan 
karkearakeiset Mg-rikkaat appiniitit. 

Juonen lounaispään appiniitit (R304-R306) ovat keski – karkearakeisia. Niiden koostumus vastaa 
likimain R301:n pieni- ja keskirakeisia sisäkontaktikiviä. Vaikuttaa siltä, että Mg-rikas appiniitti 
on nuorempi magmapurkaus juonen leveimmissä osissa. 

Seuraavassa on selostus kairauksessa tavattujen kivilajityyppien petrografiasta ja geokemiasta. 

Granuliitteja on lävistetty juonen kaakkoiskontaktin läpi kairatuissa rei´issä R301 ja R304. Rei-
än R301 granuliitit ovat biotiittirikkaita ja niissä on suuria granaattiporfyroblasteja (osittain idio-
blasteja). Hieessä 22.75 m (> 20 m appiniitin kontaktista, kontakti on 43.95 m:ssä) kivi on gra-
noblastinen, ja sen päämineraalit ovat plagioklaasi (→ karbonaatti, serisiitti), biotiitti, ortopyrok-
seeni (→ talkki, tremoliitti), kvartsi ja granaatti. Aksessorisia ja malmimineraaleja ovat vihreä 
spinelli (karkean magnetiitin yhteydessä ja sulkeumina granaatissa), iso anhedrinen zirkoni, fluo-
riapatiitti, magnetiitti (jossa ilmeniittilamelleja), ilmeniitti, hemoilmeniitti (isoja rakeita), pyriitti 
(jossa sulkeumina pyrrotiittia, kuparikiisua ja pentlandiittia) ja ”vapaa” pyrrotiitti. Lähempänä 
juonen kontaktia on nebuliittista ”graniittiutunutta” kiillegneissiä, josta graniitin ja (tai) appinii-
tin vaikutuksesta granaatti on vähentynyt tai hävinnyt. Hieessä 41.01 m paleosoomi on plagio-
klaasi-biotiittikiveä, jossa on vähän kvartsia ja plagioklaasista syntynyttä serisiittiä ja muskoviit-
tia. Biotiitista on syntynyt prehniittiä. Aksessorisina on fluoriapatiitia, euhedrista prismaattista 
zirkonia ja voimakkaasti radioaktiivista allaniittia. Malmimineraaleista on runsaasti magnetiittia, 
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sen reunalla tai vapaana on karkeaa levymäistä ilmeniittiä. Magnetiittiin liittyy vihreää spinelliä. 
Hemoilmeniitti puuttuu. Sulfideja ovat pyriitti I ja vapaa pyrrotiitti; pyriitti I:llä on usein magne-
tiittireunus ja siinä on sulkeumina pyrrotiittia ja kuparikiisua. Nuorempi pyriitti II on ilmeisesti 
hypergeenistä. Kapeaan yhdysjuoneen kaakkoispuolelta kairatussa reiässä R304 juonen kontakti 
on 19.15 m:ssä. Granuliittinen sivukivi on vaaleaa, karkearakeista, ja siinä on suuria (Ø 0.5 - 1.5 
cm) granaatteja. Päämineraalit ovat kvartsi, pertiittirikas mikrokliini, plagioklaasi, kaksostunut 
kordieriitti (→ piniitti), granaatti ja muskoviitti, lisäksi on hiukan euhedrista sillimaniittia ja se-
kundaaria kloriittia. Aksessorisina on fluoriapatiittia, rutiilia, monatsiittia(?) ja isoa zirkonia. 
Malmimineraaleja ovat ilmeniitti (→ hematiitti), pyriitti ja hypergeeninen götiitti. 

Yhdysjuonen kontaktin lähellä (R304/18.80 m) on 5 cm:n paksuinen merkillinen terävärajainen 
juonimainen, magnetiittirikas kivi, jossa ei ole kvartsia. Päämineraalit ovat kalimaasälpä, plagio-
klaasi, kordieriitti (→ piniitti), biotiitti, granaatti ja antofylliitti (gedriitti?). Näiden lisäksi on ko-
rundia, tummanvihreää spinelliä, isoa zirkonia, monatsiittia, rutiilia ja anataasia (joskus rutiili-
anataasisympklektiittiä!). Malmimineraaleja ovat ilmeniitti (+rutiili), hemoilmeniitti, magnetiitti 
ja pyriitti. Magnetiitti ja spinelli muodostavat usein hienojakoisia symplektiittisiä kasvettumia. 
Spinelli on paikoin muuttunut hienorakeisiksi mineraaleiksi, joita ei mikroskooppisesti pysty 
tunnistamaan. Tälle kivelle sukua on reiässä R301 appiniittijuonen ja sitä reunustavan graniitin 
välissä oleva 0.95 m:n lävistys (43.00 - 43.95 m, hie 43.45 m) plagioklaasi-biotiitti-
ortopyrokseenikiveä. Tämä kivi on epäselvästi raitainen, raidoissa vaihtelevat biotiitin ja magne-
tiitin pitoisuudet. Kivi on granoblastinen. Päämineraalit ovat plagioklaasi (→ serisiitti), biotiitti 
ja ortopyrokseeni (muuttumistuloksineen); kvartsia on hyvin vähän. Ortopyrokseeni on pääosin 
muuttunut antofylliitiksi ja talkiksi. Pieniä määriä on sekundaaria kloriittia (I,II) ja sinivihreää 
(Cl-rikasta?) sarvivälkettä. Fluoriapatiittia on runsaasti, muita aksessorisia ovat zirkoni, monat-
siitti ja interstitiaalinen allaniitti. Malmimineraaleja ovat anhedrinen magnetiitti, ilmeniitti, kar-
kea hemoilmeniitti, pyriitti (jossa pyrrotiittisulkeumia) ja kuparikiisu. Magnetiitin reunoissa ja 
sulkeumina on vihreää spinelliä ja ruskeaa högbomiittia(?). 

Nämä appiniittien kontaktissa olevat SiO2-köyhät/-puutteiset kivet ovat ilmeisesti granuliiteista 
fraktioivassa sulatuksessa syntyneitä restiittejä, jotka syntyivät appiniittimagman lämpövaiku-
tuksesta jo muutenkin kuumasta granuliitista. Restiittiin rikastuivat mm. Mg, Fe, Al, Cr, Sr ja V 
(ks. esim. Vielzeuf & Holloway, 1988). Granuliiteista ei ole tehty kokokivianalyysejä, mutta rei-
ässä R301 appiniittijuonen kontaktissa olevasta plagioklaasi-biotiitti-ortopyrokseenikivestä on 
ICP-analyysi. Kivi poikkeaa selvästi juonen reunaosan mikroappiniiteista (huom: osittaisanalyy-
si, kuningasvesiliukoiset pitoisuudet/90 °C): Fe 14.8 % (FeO 18.8 %), Cr 235 ppm, Ni 97 ppm, 
Co 65 ppm, V 350 ppm, Cu 135 ppm, Zn 294 ppm, Pb 56 ppm, S 4980 ppm. Koostumus sopii 
hyvin peliittisestä aineksesta syntyneelle restiitille (ks. Vielzeuf & Holloway, 1988). Vastaavan-
laisia fraktioivassa sulatuksessa syntyneitä peliittien restiittejä (kordieriitti-antofylliittikiviä) 
esiintyy Ylivieskan gabrossa ksenoliitteina. 

Granuliittien tiheys (keskiarvo) on molemmissa rei´issä sama, 2.74 g/cm3. R301:n granuliitit 
ovat käsimagneettihavaintojen ja kahden suskeptiivisuusmäärityksen perusteella selvästi mag-
neettisempia; kiven suskeptiivisuuden, magnetiitin tiheyden (5.1 g/cm3) ja kivien keskimääräisen 
tiheyden mukaan laskettu keskimääräinen magnetiittipitoisuus on 1.27 paino- %. Reiän R304 
granuliitit ovat käsimagneettihavaintojen ja kuuden suskeptiivisuusmäärityksen perusteella mag-
netiittiköyhiä; keskimääräinen magnetiittipitoisuus on vain 0.16 paino- %. 

Yhdysjuonta leikkaavassa reiässä R304 juonen kaakkoiskontaktia vasten on koostumukseltaan 
granodioriittinen kivi. Juonen sisälläkin on neljä 0.5 - 3.95 m pitkää lävistystä granodioriitteja, 
joilla on appiniitteihin nopeat mutta ”sulautuvat” kontaktit. Geokemiallisesti analysoidut grano-
dioriitit eroavat appiniiteista selvimmin pienien P2O5- ja Y-pitoisuuksien ja perusteella. Grano-
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dioriittien petrografia ja geokemia osoittavat, että ne ovat juonen sisään jääneitä ja osittain sula-
neita granuliittikiiloja ja (tai) murskaleita. Näiden lisäksi appiniitissa on runsaasti pienempiä saa-
lisia, kvartsi-kalimaasälpärikkaita pesäkkeitä, jotka edustavat appiniittimagmaan epätäydellisesti 
sekoittunutta (magma mingling) saalista ainesta. Granodioriittien granuliittiseen (peliittiseen) 
alkuperään viittaa vahvasti se, että niissä on paljon korkeampi Cr-Ni kuin appiniitissa. 

Granodioriitit sisältävät granaattia, kordieriittia ja ortopyrokseenia. Päämineraaleja ovat kvartsi, 
plagioklaasi, pertiittinen kalimaasälpä ja biotiitti (I,II). Kalimaasälvän määrä vaihtelee, kali-
köyhissä osissa (esim. 51.40 - 52.60 m) sitä on vain plagioklaasin sulkeumina. Maasälpärakeiden 
reunoilla on myrmekiittimuodostusta. Ruskea biotiitti(I) esiintyy viuhkamaisina kimppuina, vih-
reä biotiitti(II) on poikiliittinen. Granaatti, ortopyrokseeni ja kordieriitti (→ piniitti) ovat harvi-
naisia. Tyypillinen granuliittirestiittiin viittaava reliktifaasi on vihreä spinelli, joka esiintyy sekä 
vapaana että sulkeumina magnetiitissa. Sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat se-
risiitti, muskoviitti, kloriitti, karbonaatti, fluoriapatiitti (hyvin vähän), zirkoni, monatsiitti, mag-
netiitti I (tässä ilmeniittilamelleja), magnetiitti II (ympäröi pyriittirakeita), hemoilmeniitti (harvi-
nainen), rutiili, ilmeniitti (+rutiili), pyriitti (I,II), kuparikiisu ja götiitti. 

Juonen kaakkoiskontaktin kivi on SiO2-Na-köyhin ja K-Al-Fe-Mg-Cr-Ni-rikkain, ja se ilmeisesti 
sisältää eniten granuliittista restiittiainesta. Muuten granodioriittien koostumus vaihtelee melko 
vähän (paino- %): SiO2 58.3 - 64.4, TiO2 0.79 - 0.86, Al2O3 16.0 - 18.1, FeOtot 4.34 - 8.54, MgO 
2.13 - 3.82, CaO 0.985 - 4.53, Na2O 2.45 - 3.66, K2O 1.65 - 5.16, P2O5 0.066 - 0.251, Cr 55 – 
263 ppm, Ni 13 - 92 ppm, SICP 295 - 1950 ppm, V 126 - 162 ppm, Ba 733 - 2019 ppm, Sr 600 - 
928 ppm, Cl 270 - 1213 ppm, Ce 77.6 - 102 ppm, Zr 267 - 359 ppm. 

Suurimman osan sivukivistä ottavat granuliitteihin tunkeutuneet ja todennäköisesti niistä anatek-
tisesti syntyneet granitoidit (karkeat pegmatiittiset graniitit ja trondhjemiitit). Nämä ovat eläneet 
magmoina appiniittijuonen tullessa ja tunkeutuneet osittain kiteytyneisiin appiniitteihin. Mo-
lemmissa kontaktilävistyksissä (R301, R304) appiniittijuonta vasten on graniittinen kivi. Joskus 
granitoideissa on granaattia ja kordieriittia. Graniitit ovat massamaisia ja hyvin karkearakeisia. 
Päämineraalit ovat kalimaasälpä (mikrokliinipertiitti), plagioklaasi (→ serisiitti) ja kvartsi; vä-
hemmän on muskoviittia ja biotiittia (→ kloriitti). Kvartsissa on runsaasti tikkumaisia sulkeumia 
(sillimaniittia?), kloriitissa rutiilisulkeumia. Aksessorisena on zirkonia. Raoissa on pyriittiä. 
Kvartsissa on voimakasta lohkottaista aaltosammumista. Trondhjemiitit ovat myös hyvin kar-
kearakeisia; niiden päämineraalit ovat plagioklaasi (→ serisiitti), kvartsi, biotiitti (→ kloriitti, 
prehniitti) ja muskoviitti. Plagioklaasissa on sulkeumina sillimaniittia (?). Aksessorisina on zir-
konia ja anhedrista, suurikokoista monatsiittia. Malmimineraaleja ovat magnetiitti, rutiili ja py-
riitti. Magnetiitissa on leveitä lamelleja, jotka koostuvat ilmeniitistä ja rutiilista. Magnetiitissa on 
alkavaa martiittiutumista. 

Appiniittijuoneen on tunkeutunut graniittipegmatiitteja, joita on reiässä R301 lävistetty väleillä 
63.30 - 65.20 m, 91.05 - 101.90 m ja 158.20 - 159.20 m. Näistä on tehty kolme hiettä, joissa mi-
neraalikoostumus vaihtelee. Säteilevässä, Th-REE-Zr-rikkaassa kohdassa (hie 91.65 m) päämi-
neraalit ovat plagioklaasi (→ serisiitti, muskoviitti, karbonaatti) ja biotiitti. Kvartsia on vähän. 
Kivessä on myös stilpnomelaania ja karkeaa karbonaattia. Aksessorisia ovat fluoriapatiitti, iso-
kokoinen (≤ 2 mm) euhedrinen monatsiitti, allaniitti ja zirkoni (pieniä pyöristyneitä rakeita); li-
säksi on rutiilia ja pyriittiä. Kvartsirikkaat osat (hie 93.47 m) koostuvat pääasiassa plagioklaasis-
ta ja kvartsista, lisäksi on vähän biotiittia, muskoviittia ja karbonaattia. Kivessä on kataklaasia. 
Kolmannen pegmatiitin (159.00 m) päämineraalit ovat kvartsi, albiitti + serisiitti, muskoviitti ja 
biotiitti, lisäksi on fluoriapatiittia, rutiilia, pyriittiä (I,II) ja vähän kuparikiisua. Tässäkin kivessä 
on kvartsissa voimakasta aaltosammumista. 
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Reiän R301 appiniittiin tunkeutuneista graniittipegmatiiteista on kaksi tyyppianalyysia (paino- 
%): SiO2 70.0 - 70.4, TiO2 0.391 - 0.486, Al2O3 14.2 - 15.4, FeOtot 1.75 - 3.68, MgO 0.91 - 1.84, 
CaO 0.99 - 2.23, Na2O 2.86 - 3.38, K2O 2.68 - 6.38, P2O5 0.11 - 0.48, Ba 1116 - 1916 ppm, Sr 
451 - 734 ppm, Cl 347 - 529 ppm, Ce 76 - 221 ppm, Zr 95 - 126 ppm. 

Väliltä 91.05 - 92.00 m on analyysi voimakkaasti säteilevästä pegmatiitin osasta. Kiven koostu-
mus on syeniittinen (paino- %): SiO2 55.3, TiO2 0.90, Al2O3 18.1, FeOtot 5.64, MgO 5.09, CaO 
4.27, Na2O 3.85, K2O 3.20, P2O5 0.984, Ba 1090 ppm, Sr 1090 ppm, Cl 1590 ppm, Ce 589 ppm 
(ΣREE 1282 ppm), Zr 331 ppm, lisäksi on Th 89.6 ppm ja U 0.95 ppm. Cl-P-pitoisuudet ovat 
pegmatiitille huomattavan korkeita. 

Myös reiässä R304 on n. 1 m:n lävistys graniittipegmatiittia. Kaikissa rei´issä on kapeita vaalei-
ta, terävästi leikkaavia saalisia pegmatiittijuonia (yleensä 0.3 - 15 cm) ja schlierimäistä, appiniit-
teihin sulautuvaa graniittista ainesta. Pegmatiitijuonten reunaosissa on usein karkeaa magnetiit-
tia. Pegmatiittijuonet ovat yleensä SiO2-köyhiä ja koostumukseltaan syeniittisiä, graniittiset juo-
net ovat harvinaisempia. ”Oikeissa” leikkaavissa graniittijuonissa päämineraalit ovat hienoper-
tiittinen kalimaasälpä, kvartsi, biotiitti ja runsaasti antipertiittiä sisältävä plagioklaasi. Myrme-
kiittiä esiintyy. Biotiittisuomut ovat kasvaneet kohtisuoraan juonen kontakteista. Sekundaareja ja 
aksessorisia ovat karbonaatti, muskoviitti, talkki, isokokoinen fluoriapatiitti ja zirkoni. 

Reiässä R306 on kaksi syeniittijuonta, joista ylempi (35.90 - 36.25 m) on mafisempi ja kali-
köyhempi, alempi (79.40 - 80.55 m) hyvin saalinen ja kalirikas. Kaliköyhemmän syeniitin pää-
mineraalit ovat plagioklaasi ja biotiitti. Kvartsia ja kalimaasälpää on vähän tai ne puuttuvat. Ka-
limaasälpä esiintyy yleensä sulkeumina plagioklaasissa. Plagioklaasi on yleensä pahasti muuttu-
nut muskoviitiksi, kloriitiksi ja karbonaatiksi. Aksessorisia ja malmimineraaleja ovat fluoriapa-
tiitti, rutiili (isokokoisia ilmeniitin pseudomorfooseja), hematiitti ja pyriitti (jossa kuparikiisusul-
keumia). Alemmassa lävistyksessä syeniitti on punaista ja karkearakeista. Sen yläosassa on 0.3 
m appiniitteihin sekoittunutta, apofyysistä kiveä, ja itse syeniitissäkin on sulautuvia appiniittisul-
keumia. Kalirikkaan syeniitin päämineraalit ovat hienopertiittinen kalimaasälpä (ortoklaasi?) ja 
plagioklaasi. Kvartsia on hyvin vähän ja se esiintyy interstitiaalisena maasälpärakeiden väleissä. 
Tummana on biotiittia. Myrmekiittimuodostusta esiintyy. Plagioklaasi on erittäin pahasti muut-
tunut serisiitiksi, muskoviitiksi, karbonaatiksi ja kloriitiksi. Myös kalimaasälpä on rakoja pitkin 
muuttunut karbonaatiksi ja muskoviitiksi. Kivessä on runsaasti karbonaattia (happoliukoista Ca 
jopa 4.23 %, vastaa CaO 5.92 %). Apatiitti esiintyy suurina, euhedrisina paksuprismaattisina ki-
teinä. Kivessä on paikoin runsaasti rutiilia, joka esiintyy kasaumina magnetiitin kanssa; lisäksi 
on pyriittiä. 

Reiän R306 kahdesta syeniittijuonesta on analyysit. Seuraavassa kalirikkaan syeniitin pitoisuudet 
on esitetty suluissa (paino- %): SiO2 53.6 (59.1), TiO2 1.93 (0.18), Al2O3 20.7 (20.8), FeOtot 6.06 
(2.55) MgO 4.33 (1.56), CaO 3.41 (3.03), Na2O 4.38 (3.11), K2O 3.55 (7.20), P2O5 0.068 
(0.315), Cr 64 (31) ppm, SICP 1990 (89 - 1280) ppm, V 147 (53.1) ppm, Ba 1676 (9097) ppm, 
Sr 931 (2612) ppm, Cl 1090 (178) ppm, Ce 237 (55.8) ppm, Th 31 (0.77) ppm, Zr 5.43 (31.7) 
ppm. Näiden syeniittien välillä on suuria geokemiallisia eroja (P2O5, S, Ba, Cl, Ce, Th). Kalirikas 
syeniitti on huomattavan Ba-Sr-rikas (ΣBa+Sr 1.17 %!). Molemmissa syeniiteissä REE-Zr-
pitoisuudet ovat hyvin pienet. 

Erilaisten granitoidien (graniitit, pegmatiittigraniitit, trondhjemiitit) keskitiheys (N = 23) on 
2.679 g/cm3. Laskettu magnetiittipitoisuus on ≤ 0.01 paino- %. Syeniittien tiheydet ovat 2.70 - 
2.74 g/cm3, magnetiittipitoisuudet 0.03 - 0.68 paino- %. 

Suhuvaaran appiniittijuonen reunaosissa ja sulkeumina on mikroappiniitteja ja keskirakeisia 
appiniitteja. Mikroappiniitteja (keskimääräinen raekoko ≤ 1 mm) on reiässä R301 juonen kaak-
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koisreunalla. Tämän sisäkontaktimuunnoksen paksuus on arviolta 5 m. Sen ja keskiosan Mg-
rikkaan appiniitin välissä on 0.6 m keskirakeista appiniittia, joka vastaa koostumukseltaan reu-
namuunnosta. Juonen sisäosassa on Mg-rikkaiden appiniittien seassa paksu lävistys (126.00 - 
131.40 m) mikroappiniittia, joka on ilmeisesti juonen sisäreunalta irronnut kappale. Reiän lopus-
sa on 4.5 m keskirakeista appiniittia, joka todennäköisesti on osa juonen luoteislaidan reuna-
muunnosta. Koostumuksen puolesta se vastaa kaakkoisreunan appiniitteja.  

Yhdysjuoneen kairatussa reiässä R304 on appiniittien keskellä 0.58 m:n pituinen terävärajainen 
osue (sulkeuma?) mikroappiniittia. 

Reiän R301 reunaosan mikroappiniitissa raekoko (Øplag) kasvaa reunalta keskelle päin 1 mm:stä 
1.5 - 2 mm:iin. Paikoin on isompia, hajaraemaisia plagioklaasirakeita (≤ 1 cm) ja niiden glome-
rofyyrisiä kasaumia. Rakenne on granulaari (ilmeisesti granuloitunut). Päämineraaleja ovat vyö-
hykkeetön plagioklaasi (→ serisiitti, karbonaatti), biotiitti (→ kloriitti, prehniitti) ja ortopyrok-
seeni, joka on enemmän tai vähemmän muuttunut (→ talkki, ”bastiitti”, kloriitti, magnetiitti II). 
Juonen reunimmaisessa osassa (hie 44.13 m) on reliktiä klinopyrokseenia. Tätä ympäröi poiki-
liittinen, vaaleanvihreä sarvivälke, jota reunavyöhykkeen sisemmissä osissa on hyvin vähän tai 
se puuttuu kokonaan. Kaikissa hieissä on pieniä määriä interstitiaalista, aaltosammuvaa kvartsia. 
Subhedrista, verraten pienikiteistä fluoriapatiittia on runsaasti. Varsinaisia aksessorisia ovat zir-
koni ja vihertävä allaniitti. Malmimineraaleja ovat magnetiitti, kaksostunut ilmeniitti, hemoilme-
niitti, rutiili, pyriitti (jossa kuparikiisua sulkeumina) ja vapaa kuparikiisu. 

Mg-rikkaiden appiniittien sisällä olevan sulkeuman (R301/126.00-131.40 m) mikroappiniitit (Ø 
≤ 1.5 mm) vastaavat rakenteeltaan reunavyöhykkeen kiviä. Ne ovat kuitenkin näitä terveempiä, 
ja joitakin mineralogisia erojakin on. Päämineraalit ovat plagioklaasi (→ serisiitti, karbonaatti), 
biotiitti, ortopyrokseeni (→ talkki) ja klinopyrokseeni (augiitti). Paikoin on linssimäisesti rikas-
tuneena isoja (Ø ≤ 2 mm) mikrokliinirakeita; myös plagioklaasissa on kalimaasälpää kulmikkai-
na sulkeumina. Biotiitin yhteydessä on hiukan kvartsia. Sekundaarimineraalina on vihertävää 
aktinoliittia; muuttumisraossa on biotiittia, talkkia ja aktinoliittia. Fluoriapatiittia on runsaasti. 
Zirkoni esiintyy kookkaina, ameebamaisina anhedrisina rakeina. Malmimineraaleja ovat magne-
tiitti, hemoilmeniitti, pyriitti I, ”myrmekiittimäinen” pyriitti II ja vapaa kuparikiisu. Pyriitti I:llä 
on magnetiittireunus. Pyriitti I:ssä löytyi suuri sulkeuma milleriittiä, samassa pyriittirakeessa on 
myös pyrrotiittisulkeumia. 

Reiässä R304 lävistetyssä mikroappiniittisulkeumassa päämineraalit ovat plagioklaasi (→ kar-
bonaatti), ruskea biotiitti I, ortopyrokseeni (→ talkki) ja kvartsi. Sekundaareja ovat vihreä biotiit-
ti II ja kirkkaanvihreä kloriitti. Pieniä apatiittikiteitä on runsaasti, ja pienirakeinen zirkoni on 
yleinen. Malmimineraalit ovat isometrinen anhedrinen magnetiitti, hemoilmeniitti, rutiili ja an-
hedrinen pyriitti. 

Reiän R301 lopussa (160.10-164.60 m) on keskirakeista appiniittia, joka on vain vähän mikroap-
piniitteja karkeampaa (plagioklaasi 1.5-3 mm, ortopyrokseeni ≤ 2 mm). Petrografialtaan ne ovat 
hyvin samanlaisia kuin mikroappiniitit. Päämineraalit ovat plagioklaasi (→ serisiitti), ruskea bio-
tiitti I, vihreä biotiitti II ja ortopyrokseeni (→ talkki, antofylliitti, tremoliitti-aktinoliitti, magne-
tiitti II). Kivessä on hiukan interstitiaalista kvartsia ja karbonaattikasaumia. Plagioklaasissa on 
vyöhykkeisyyttä. Fluoriapatiittia on runsaasti. Aksessorisena on zirkonia, malmimineraaleja ovat 
isometrinen anhedrinen magnetiitti I (→ martiitti) ja magnetiitti II, ilmeniitti, hemoilmeniitti, 
pyriitti ja kuparikiisu. Pyriitissä on sulkeumina pyrrotiittia ja kuparikiisua, ja sitä reunustaa usein 
magnetiitti. Hemoilmeniittirakeissa on erikoista se, että niiden keskellä on hemoilmeniittiä (± 
rutiili), reunoilla ”puhdasta” ilmeniittiä. Tämä viittaa happipaineen ”reversaaliin” kiteytymisen 
lopussa.  
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Keskirakeisiin appiniitteihin kuuluu reiässä R301 Mg-rikkaiden appiniittien keskellä (150.80-
151.65 m) oleva ”suuntautunut appiniitti”, joka on todennäköisesti sulkeuma. Kivessä on biotiit-
tilinssejä ja -juovia, mutta sen rakenne on granulaari (granuloitunut). Päämineraalit ovat vyöhyk-
keinen plagioklaasi (→ serisiitti), ortopyrokseeni (→ talkki) ja ruskea biotiitti I, lisäksi on augiit-
tia, fluoriapatiittia ja hiukan kvartsia; sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat vihreä 
biotiitti II, zirkoni, repaleinen magnetiitti I, magnetiitti II, pyriitti ja kuparikiisu. Magnetiittia on 
vähän ja ilmeniitti puuttuu. Matalan TiO2-pitoisuuden (0.61 %) puolesta kivi vastaa Mg-rikkaita 
appiniitteja mutta muissa suhteissa (Al, Fe, Mg, Na) mikroappiniitteja. 

Juonen kaakkoiskontaktin reunamuunnoksen mikroappiniiteissa on voimakasta koostumus-
vyöhykkeisyyttä reunalta keskelle (44.00 → 52.80 m): TiO2 laskee 1.77 → 1.16 %, Al2O3 kasvaa 
hiukan 19.1 → 20.2 %, FeOtot laskee 9.46 → 6.7 - 7.0 %, Na2O laskee 2.4 → 1.8 %, K2O kasvaa 
1.84 → 2.96, P2O5 kasvaa 2.0 → 2.6 %, Cl laskee 914 → 485 ppm, Sr kasvaa 2230 → 2680 
ppm, CrICP kasvaa 8 → 21 ppm ja NiICP kasvaa 13 → 30 ppm. Ni/CoICP on lähellä kontaktia 0.35, 
josta se laskee yksikön keskiosaan (0.16 - 0.18) ja nousee taas yksikön sisäkontaktiin (0.63 - 
0.70). Samalla tavalla käyttäytyy S-pitoisuus (2160 → 4470 → 1460 ppm). Lähes kaikilla mitta-
reilla (Ti, Mg, Mg/Fe, Cr, Ni, Ni/Co) reunavyöhyke edustaa pitemmälle edennyttä fraktioitumis-
ta kuin Mg-rikkaat appiniitit; vain Zr on siinä selvästi matalampi kuin Mg-rikkaassa appiniitissa. 

Kaakkoisreunan mikroappiniitin keskikoostumus (R301, kuusi analyysia väliltä 44.00 - 52.80 m) 
on seuraava (paino- %): SiO2 44.63, TiO2 1.44, Al2O3 19.65, FeOtot 8.33, MgO 6.55, CaO 9.50, 
Na2O 2.22, K2O 2.55, P2O5 2.42 (P2O5ICP 2.42), CrICP 9.5 ppm, NiICP 15.3 ppm, SICP 2886 ppm, 
V 264 ppm, Ba 3149 ppm, Sr 2628 ppm, Cl 589 ppm, CeICP-MS 250 ppm (CeXRF 185 ppm), ZrICP-

MS 51.8 ppm (ZrXRF 97.8 ppm), NbICP-MS 6.12 ppm, RbICP-MS 75.7 ppm, ScICP-MS 15.4 ppm, Y 
21.5 ppm. Keskimääräinen Ni/Co on 0.39. ICP-MS-pitoisuudet ovat yhdestä näytteestä. 

Mg-rikkaissa appiniiteissa olevan mikroappiniittisulkeuman koostumus on (paino- %): SiO2 
41.3, TiO2 2.13, Al2O3 16.7, FeOtot 11.5, MgO 7.59, CaO 8.96, Na2O 2.20, K2O 2.92, P2O5 2.28, 
CrXRF 93 ppm, NiICP 67 ppm, SICP 4517 ppm, V 423 ppm, Ba 3311 ppm, Sr 1811 ppm, Cl 564 
ppm, CeICP-MS 223 ppm, ZrICP-MS 140 ppm, NbICP-MS 7.58 ppm, RbICP-MS 82.8 ppm, ScICP-MS 30.6 
ppm, Y 25.1 ppm. Ni/Co on 1.30. Kontaktin mikroappiniittiin verrattuna tämä sulkeumana esiin-
tyvä appiniitti on siis plagioklaasiköyhempi (matalammat SiO2, Al2O3, CaO ja Sr), mafisempi ja 
primitiivisempi (korkeammat MgO, FeO, TiO2, V, Cr, Ni, Ni/Co). Tässä ovat myös korkeammat 
S, Sc, Y ja Zr. 

Reiän R301 lopussa oleva keskirakeinen appiniitti on koostumukseltaan kaakkoisreunan sisäkon-
taktin mikroappiniitin ja sulkeuman appiniitin välimuoto (paino- %): SiO2 42.8, TiO2 2.00, 
Al2O3 19.3, FeOtot 7.25, MgO 7.32, CaO 10.0, Na2O 1.86, K2O 3.02, P2O5 3.09 (P2O5,ICP 3.38), 
CrICP 14.5 ppm, NiICP 29.5 ppm, SICP 2765 ppm, V 266 ppm, Ba 4605 ppm, Sr 2353 ppm, Cl 343 
ppm, CeICP-MS 212 ppm, ZrICP-MS 68.2 ppm, NbICP-MS 8.5 ppm, RbICP-MS 90.0 ppm, ScICP-MS 16.8 
ppm, Y 23.1 ppm. Ni/Co on 0.56. 

Reunavyöhykkeen mikroappiniittien keskimääräinen tiheys on 2.882 g/cm3, magnetiittipitoisuus 
2.16 paino- %. 

Juonen lounaispäässä kairatut keskirakeiset appiniitit (R304-R306) vastaavat geokemiallisesti 
reunavyöhykkeen appiniitteja. 

Kapeassa yhdysjuonessa (R304) appiniitit ovat makroskooppisesti karkearakeisia, mutta mikro-
skoopissa mineraalien (plagioklaasi, ortopyrokseeni, biotiitti) raekoko on yleensä ≤ 1-2 mm (jos-
kus ≤ 3-3.5 mm), joten tarkasti ottaen kivet ovat keskirakeisia. Karkearakeinen vaikutelma joh-
tuu siitä, että isot kivien jäähtyessä granuliittifasieksen lämpöoloissa plagioklaasirakeet ovat ja-
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kautuneet (granuloituneet) pienemmiksi, jännityksettömiksi rakeiksi. Sulkeumana on ”todellis-
ta”, reiän R301 reunamuunnosta vastaavaa mikroappiniittia (Øplag yleensä ≤ 1.5 mm, joskus 2 
mm). Yhdysjuonessa appiniitit ovat makroskooppisesti paikoin juovaisia, mutta mikroskoopissa 
rakenne on aina granulaarinen, massamainen. Päämineraalit ovat plagioklaasi (→ serisiitti, mus-
koviitti, karbonaatti, kloriitti), ruskea biotiitti I (→ kloriitti) ja ortopyrokseeni (→ talkki, tremo-
liitti, vihreä biotiitti, magnetiitti II, pyriitti). Vaihtelevasti, saalisen sivukivikontaminaation mää-
rästä riippuen, on anhedrista – interstitiaalista kvartsia ja kalimaasälpää. Yleensä on pieniä mää-
riä anhedrista – poikiliittista, vaaleanvihreää tai ruskehtavan vihreää sarvivälkettä, jossa on jos-
kus reliktinä augiittia. Muita toissijaisia ja sekundaareja mineraaleja ovat muskoviitti (tasapai-
nossa biotiitin kanssa), vihreä biotiitti II ja tremoliitti-aktinoliitti. Joskus on karbonaattirakkuloi-
ta. Plagioklaasissa on paikoin rodingiittimuuttumiseen viittaavia, karbonaattipitoisia laikkuja. 
Fluoriapatiittia on runsaasti. Tyypillinen aksessorinen on zirkoni, joka esiintyy joskus euhedrisi-
na prismoina mutta tavallisimmin kookkaina, anhedrisina – ameebamaisina rakeina. Joskus on 
monatsiittia. Malmimineraaleja ovat lamellisuotautunut ilmenomagnetiitti, anhedrinen, joskus 
sub/euhedrinen magnetiitti, ilmeniitti, vapaa pyrrotiitti (jossa flake-suotaumina pentlandiittia), 
pyriitti I, pyriitti II ja kuparikiisu. Pyriitti I:ssä on pyrrotiitti- ja kuparikiisusulkeumia, ja sillä on 
tyypillisesti magnetiittireunus. Näissäkin kivissä on paikoin vihreää spinelliä kasaumina repalei-
sissa magnetiittirakeissa ja sulkeumina magnetiitissa. Joskus pitsimäistä spinelliä on magnetiitis-
sa olevien ilmeniittilamellien reunoilla. Pyöreitä spinellirakeita on myös sulkeumina plagioklaa-
sissa; samoissa rakeissa on sulkeumina pieniä euhedrisia magnetiittikiteitä. Reiän R306 sulkeu-
mista tehtyjen havaintojen mukaan spinelliä ja euhedrista magnetiittia sisältävät plagioklaasit 
ovat ksenokrystejä. Yleensäkin spinelli näyttää olevan peräisin appiniittimagmaan joutuneesta 
granuliitin restiittiaineksesta, jollaista esiintyy juonen ulkokontaktissa rei´issä R301 ja R304. 

Juonen lounaispään reikien (R305-R306) appiniitit ovat mikroappiniitteja karkeampia; plagio-
klaasirakeiden koko (pituus) eri hieissä on ≤ 2-4 mm (yleensä 3.5-4 mm), augiittioikokrystien Ø 
≤ 3 mm, biotiittisuomujen pituus ≤ 2 mm. Yhdysjuonen kiviin verrattuna nämä appiniitit ovat 
terveitä. Rakenne on granulaari (granuloitunut), mutta usein plagioklaasilla on levymäinen asu. 
Magmaattisten rakenteiden terminologiassa kivet ovat adkumulaatteja. Joskus on kapeita blas-
tomyloniittisaumoja, joissa kvartsissa on voimakas aaltosammuminen. Päämineraalit ovat pla-
gioklaasi, biotiitti, ortopyrokseeni ja augiitti. Plagioklaasissa on usein epäselvää, joskus hyvinkin 
terävää ja pienipiirteistä vyöhykkeisyyttä. Ortopyrokseenin/augiitin määräsuhteessa on suurta 
vaihtelua, joskus augiittia on hyvin vähän. Aina on pieniä määriä kvartsia interstitiaalisina rakei-
na tai sulkeumina plagioklaasissa. Kvartsia on usein myös biotiitin yhteydessä; silloin se on sel-
västikin syntynyt reaktiossa opx + K2Oliq → biotiitti + kvartsi. Kalimaasälpää (ortoklaasi?) on 
joskus interstitiaalisena tai (ja) sulkeumina plagioklaasissa. XRF- ja ICP-analyysien erotus osoit-
taa, että liukenematonta kalia (kalimaasälvässä + plagioklaasin hilassa + serisiitissä) on yleensä 
erittäin vähän. Hyvin harvoin, ja silloinkin pieniä määriä, tapaa augiitin reaktiotuloksena synty-
nyttä vaaleanvihreää tai sammaleenvihreää, poikiliittista sarvivälkettä. Karkeaa, mahdollisesti 
magmaattista karbonaattia on kideväleissä ja sulkeumina plagioklaasissa. 

Sekundaareja ja muuttumistuloksia ovat vihreä biotiitti II, interstitiaalinen vihreä kloriitti, pla-
gioklaasista syntyneet serisiitti ja karbonaatti, joskus kloriitti, joka syrjäyttää selektiivisesti pla-
gioklaasin vyöhykkeitä. Ortopyrokseenista on syntynyt talkkia, kloriittia ja magnetiitti II:aa. 
Karbonaattia on myös nuoremmissa, ohuissa rodingiittimuuttumisjuonissa ja kloriitti-
karbonaattijuonissa. Aivan graniittijuonen kontaktin lähellä pyrokseenit ovat muuttuneet biotii-
tiksi ja on syntynyt pieniä määriä sarvivälkettä. 

Fluoriapatiittia on runsaasti. Plagioklaasissa apatiittia on joskus runsaasti pieninä neulasina. 
Yleisesti on omamuotoista tai pyöreähköä, isoakin zirkonia. Zirkonikiteillä on joskus pyöreä pyr-
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rotiittiydin. Usein on monatsiittia, joskus apatiitin yhteydessä. Oksidisia malmimineraaleja ovat 
magnetiitti I, ilmeniitti, hemoilmeniitti, ilmenorutiili ja rutiili. Hemoilmeniitin suotaumarakeille 
on tyypillistä ei-suuntautunut, symplektiittimäinen rakenne. Joskus esiintyy ilmeniitti-hematiitti-
rutiilisymplektiittiä. Sulfideja ovat pyriitti I, kuparikiisu, joskus vapaa pyrrotiitti. Pyriitti I:ssä on 
kuparikiisu- ja pyrrotiittisulkeumia; pyriittirakeilla on tyypillisesti magnetiitti II-reunus.  

Reiässä R306 on monenlaisia sulkeumia: linssimäisiä ultramafisia pyrokseenirikkaita sulkeumia, 
saalisia granoblastisia linssimäisiä sulkeumia ja karkearakeisia kalimaasälpärikkaita sulkeumia. 
Ultramafiset linssit ovat 2-4 cm pitkiä ja > 3 mm paksuja. Sulkeuma hieessä 49.53 m koostuu 
pääasiassa suuremmista (Ø ≤ 2 mm), subhedrisyyttä tavoittelevista ortopyrokseenirakeista (→ 
talkki), joiden väleissä on pienirakeisempaa augiittia ja anhedrista (intekumulus-) plagioklaasia. 
Biotiittia on hyvin vähän, ja se on sulkeumina pyrokseenissa. Pyöristynyttä, subhedrista fluo-
riapatiittia on aika paljon. Zirkonia on verraten isoina, pyöristyneinä rakeina. Linssissä on karke-
aa pyriittiä ja hiukan kuparikiisua; sen reunaosiin on rikastunut karkeita isometrisia magnetiitti-
rakeita ja karkeaa hemoilmeniittiä. Magnetiitissa on ilmeniittilamelleja. Kuten appiniiteissa 
yleensä, pyriitillä on magnetiittireunus. 

Saalisista linsseistä on tehty kaksi hiettä. Hieessä 64.15 m on biotiittijuovainen, karkea (Ø ≤ 2 
mm) granoblastinen plagioklaasi-biotiitti-kalimaasälpäkivi, jossa on myös vähän ortopyroksee-
nia ja kvartsia. Plagioklaasissa on sulkeumina pieniä euhedrisia magnetiittikiteitä ja kloriitiksi 
muuttuneita pesäkkeitä, muita sekundaarimineraaleja ovat talkki ja karbonaatti. Apatiittirakeet 
ovat anhedrisia (korrodoituneita?). On myös zirkonia, jolla on joskus magnetiittiydin. Kivessä on 
karkeampia ilmenomagnetiittirakeita, joiden ilmeniittilamellit ovat osittain tai kokonaan muuttu-
neet rutiiliksi. Sulfideista esiintyy pyriittiä, jossa on kuparikiisusulkeumia. Toisessa sulkeumassa 
(hie 75.10 m) kivi on karkea (Ø ≤ 2 mm), granoblastinen plagioklaasi-biotiittikivi, jossa on bio-
tiittirikkaita kasaumia. Sulkeuman reunaosissa on kalimaasälpää ja kvartsia. Plagioklaasi on pai-
koin pahasti muuttunut vaaleaksi kiilteeksi (muskoviitti tai paragoniitti). Plagioklaasissa on sul-
keumina euhedrisia magnetiittikiteitä. Sekundaareja ovat talkki (← ortopyrokseeni?) ja karbo-
naatti. Kivessä on erittäin runsaasti pyöreitä zirkonirakeita, mahdollisesti myös monatsiittia. 
Magnetiittirakeissa on vihreää spinelliä. Muita malmimineraaleja ovat rutiili, pyriitti ja kupari-
kiisu. Pyriitissä on pyrrotiitti- ja kuparikiisusulkeumia ja sitä reunustaa magnetiitti II. Saaliset 
linssit ovat ilmeisesti happamien gneissien ksenoliitteja. 

Reiän R306 loppuosassa ilmaantuu soikeita kalimaasälpärikkaita kasaumia (Ø 1.5 mm) ja nauho-
ja, joiden määrä lisääntyy alaspäin. Hieessä (67.90 m) sulkeuma koostuu pääosalta hienopertiitti-
sestä kalimaasälvästä ja kvartsista. Nämä ovat mahdollisesti ksenokrystejä ja pieniä ksenoliitteja 
karkeista granitoideista. 

Yhdysjuonen keskirakeisten appiniittien (R304) koostumus vaihtelee ”luontaisesti”, luoteisreu-
nalla on ilmeisesti myös granuliiteista saatua kontaminaatiota. Välillä 21.00 - 42.25 m on homo-
geeniselta vaikuttava keskirakeinen appiniitti, jossa kuitenkin on koostumustrendejä: alaspäin 
kasvavat mm. TiO2, P2O5, Na2O, Ba, Sr ja LREE, ja laskevat MgO, Cr, Ni, Zr. Tämän osan kes-
kiarvopitoisuudet (5 analyysia) ovat (paino- %): SiO2 46.66, TiO2 1.08, Al2O3 19.90, FeOtot 8.91, 
MgO 6.78, CaO 8.10, Na2O 2.30, K2O 2.35, P2O5 1.90 (P2O5,ICP 1.47), CrICP 42.3 ppm, NiICP 
32.5 ppm, SICP 3255 ppm, V 215 ppm, Ba 2547 ppm, Sr 2229 ppm, Cl 420 ppm, CeICP-MS 199 
ppm (CeXRF 164 ppm), ZrICP-MS 155 ppm (ZrXRF 164 ppm), NbICP-MS 5.34 ppm, RbICP-MS 73.5 
ppm, ScICP-MS 21.3 ppm, Y 18.5 ppm. Keskimääräinen Ni/Co on 0.96. 

Yhdysjuonessa oleva mikroappiniittisulkeuma (R304/42.25-43.85 m) vastaa sen yläpuolella lä-
vistettyjä keskirakeisia appiniitteja muuten, mutta siinä on korkeampi Zr (255 ppm) ja Ce (276 
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ppm) ja matalampi Cr (CrICP 4 ppm). Sen koostumus vastaa jossakin suhteessa R301:n kaakkois-
kontaktin mikroappiniittia.  

Reiän alaosasta (juonen luoteisreunalta) on kolme analyysiä granodioriittien keskellä olevista 
lyhyistä (0.3-2.8 m) appiniittilävistyksistä; Näissä kivissä on selvästi merkkejä granuliittikonta-
minaatiosta, esim. kohonnut SiO2, ja matalat MgO, FeO, Cr, Ni. Keskimääräinen koostumus on 
(paino- %): SiO2 52.07, TiO2 0.99, Al2O3 18.43, FeOtot 7.53, MgO 4.76, CaO 7.51, Na2O 2.75, 
K2O 2.13, P2O5 2.08 (P2O5,ICP 1.65), CrICP 16.1 ppm, NiICP 12.0 ppm, SICP 2454 ppm, V 196 
ppm, Ba 1746 ppm, Sr 1762 ppm, Cl 638 ppm, CeICP-MS 233 ppm (CeXRF 221 ppm), ZrICP-MS 84.7 
ppm (ZrXRF 165 ppm), NbICP-MS 11.7 ppm, RbICP-MS 82.1 ppm, ScICP-MS 15.7 ppm, Y 35.7 ppm. 
Keskimääräinen Ni/Co on 5.5. 

Yhdysjuonen keskirakeisten appiniittien (R304) keskimääräinen tiheys on 2.875 g/cm3, magne-
tiittipitoisuus 2.15 paino- %. Lounaispään appiniittien (R305-R306) keskimääräinen tiheys on 
2.898 g/cm3, magnetiittipitoisuus 3.92 paino- %. 

Juonen lounaispään appiniitit (R305, R306) vastaavat koostumukseltaan pääosin reunavyöhyk-
keen ja sulkeumien mikroappiniitteja. Koostumusvaihtelut ovat pieniä, esim. SiO2:lla koko vaih-
teluväli on 44.8 - 46.7 %, TiO2:lla 1.26 - 1.40 %. Keskimääräiset pitoisuudet (11 XRF-
analysoitua näytettä) ovat seuraavat (paino- %): SiO2 45.57, TiO2 1.32, Al2O3 18.40, FeOtot 
10.02, MgO 7.09, CaO 8.84, Na2O 2.28, K2O 2.39, P2O5 1.93, CrXRF 88.5 ppm (CrICP 66.7 ppm), 
NiXRF 43 ppm (NiICP 30.7 ppm), SICP 3194 ppm, V 267 ppm, Ba 2391 ppm, Sr 2135 ppm, Cl 288 
ppm, CeICP-MS 238 ppm, ZrICP-MS 136 ppm, NbICP-MS 7.02 ppm, RbICP-MS 72.9 ppm, ScICP-MS 24.3 
ppm, Y 24.6 ppm. Keskimääräinen Ni/Co on 0.71. 

Juonen leveään kohtaan kairatussa reiässä R301 Mg-rikas appiniitti muodostaa selvästi erottu-
van yksikön juonen ydinosassa (87.3 m, lävistys välillä 52.80-160.10 m). Tämä on hyvin merkil-
linen, geokemiallisesti paradoksaalinen kivi. Se vaikuttaa silmämäärin hyvin mafiselta, ja käytin 
sille reikäraporteissa työnimeä kentalleniitti. Analyysit osoittivat, että kivi on kylläkin Mg-rikas 
ja ultraemäksinen (SiO2 < 45 %), mutta sen plagioklaasipitoisuus (Al2O3 16.3 %, normatiivista 
plagioklaasia 43.6 %) on niin korkea, ettei ultramafisuuteen viittaava kivilajinimi oikein sovi. 
Normatiivisen mineraalikoostumuksen mukaan kivi on kalirikas oliviininoriitti, joka Mg/Fe-
suhteen ja plagioklaasin An- %:n perusteella on suhteellisen primitiivinen (#mg 74.51, An71.7). 
CIPW-normatiivista oliviinia on 5.02 % (Fo 74.7 %), ortopyrokseenia 27.6 % (En 76.5 %), pla-
gioklaasia 43.6 %, ortoklaasia 10.45 %. Normatiivista Ca-Mg-Fe-pyrokseenia ei ole, vaikka mo-
daalinen augiitti on yleistä. 

Mg-rikas appiniitti on biotiittirikas, granulaari (granuloitunut) ja karkearakeinen kivi. Biotiit-
tisuomupinkat ovat usein taipuneet, ja biotiitissa on usein kink bandeja, ja myös plagioklaasissa 
on korkean lämpötilan deformaatiolle tyypillisiä taipuneita kaksoslamelleja. Osa deformaatiosta 
vaikuttaa protoklastiselta. Granuloitumisen vaikutuksesta raekoko on yleensä < 2 mm, mutta 
usein on jäljellä alkuperäisiä, granuloitumattomia rakeita, joissa raekoko on useita millimetrejä: 
plagioklaasi ≤ 3-4 mm, biotiitti ≤ 5-10 mm, ortopyrokseeni ≤ 3-4 mm, augiitti ≤ 2 mm. Biotiit-
tisuomukasaumien koko saattaa olla jopa 3 cm. Päämineraalit ovat plagioklaasi, ortopyrokseeni, 
ruskea biotiitti I ja apatiitti. Anhedrista augiittia on hyvin vähän, ja usein se on reaktiossa (→ 
sarvivälke) tai myöhemmissä deuterisissa ja retrograadeissa muuttumisissa hävinnyt kokonaan. 
Lävistyksen Ti-rikkaassa loppuosassa, välillä 151.80-158.20 m, on yleisemmin augiittia, jopa 
suurina (2 mm) oikokrystimäisinä kokkareina, joissa on sulkeumina plagioklaasia. Kideväleissä 
on aina vähän kvartsia ja joskus hienopertiittistä kalimaasälpää. Joskus kalimaasälpää on myös 
sulkeumina plagioklaasissa. Appiniiteille tyypillisesti kideväleissä on myös karkeaa karbonaat-
tia, joka vaikuttaa primaarilta (magmaattiselta). Pieniä määriä on augiittireaktiossa syntynyttä 
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vaaleanvihreää, poikiliittista sarvivälkettä. Muuttumistuloksia ovat plagioklaasista muskoviitti, 
serisiitti ja karbonaatti, ortopyrokseenista talkki, vihreä kloriitti, ”bastiitti”, tremoliitti, antofyl-
liitti, kummingtoniitti(?) ja magnetiitti II.”Itsenäisiä” sekundaareja mineraaleja ovat vihreä bio-
tiitti II ja stilpnomelaani(?). 

Aksessorisista zirkoni esiintyy yleisesti suurikokoisina euhedrisina tai skeletaalisina kiteinä, jos-
kus skeletaalisten ja pienempien rakeiden ryhminä. Epävarma mikroskooppitunnistus on anhe-
drisesta allaniitista.  

Kahdesta näytteestä (reiästä R301) on Olli Sarapää teettänyt EMP-analyysejä (sähköposti 
8.3.2010). Näytteissä oli monatsiittia; itsenäisen monatsiitin lisäksi toisessa näytteessä oli apatii-
tissa pieniä monatsiittisulkeumina. Monatsiitissa on ΣLa2O3+Ce2O3+Nd2O3 (ka.) 60.77 %. Th-
pitoisuudessa oli paljon vaihtelua (ThO2 0.03 - 3.61 %) ja jonkin verran myös Y-pitoisuudessa 
(Y2O3 0.07 - 0.23 %). Si → P -korvautuminen on vähäistä (SiO2 ≤ 0.63 %); yhdessä analyysipis-
teessä on SiO2 5.09 %, mutta tässä beamin tiellä on myös silikaattia, koska myös mm. Mg-Al-Fe 
ovat kohonneet ja P2O5 laskenut. Monatsiitti sisältää 0.58 - 0.75 % F, mutta Cl on matala (≤ 0.07 
%), lisäksi on säännöllisesti rikkiä (SO2 yleensä 0.3 - 0.9 %, max. 1.08 %). Muita näistä näytteis-
tä analysoituja mineraaleja ovat apatiitti, hematiitti, ilmeniitti, biotiitti, kloriitti, plagioklaasi ja 
ortopyrokseeni. Apatiittia on kolmea tyyppiä: Cl-rikas F-köyhä (Cl 0.81 - 1.99 %, F 2.08 - 3.23 
%; käänteinen F-Cl-korrelaatio), F-rikas Cl-köyhä (F 3.73 - 4.65 %, Cl 0.13 - 0.15 %) ja F-Cl-
köyhä (F 1.63 - 2.78 %, Cl 0.11 - 0.13 %; tämä on ilmeisesti OH-apatiitti tai OH-oksyapatiitti). 
Apatiitissa on Ce2O3 toisessa näytteessä 0.153 %, toisessa 0.336 %. Kiven REE-taseen kannalta 
on merkittävää, että biotiittiin sisältyy huomattavasti REE (Ce2O3-pitoisuudet 0.21 - 0.32 %). 
Toisen näytteen biotiitti on verraten Cl-rikas (0.21 - 0.33 %), toisen näytteen biotiitissa on vain 
0.04 % Cl. Biotiittien F-pitoisuudet ovat 0.68 - 0.83 %. Ortopyrokseenin #mg 67.8 on selvästi 
korkeampi kuin Pielpajärven appiniitissa. 

Mg-rikkaassa appiniitissa on vähän magnetiittia. Magnetiitti I on euhedrista, mahdollisesti pri-
maaria, magnetiitti II liittyy muuttumisiin. Ilmeniitti yleensä puuttuu, ilmenorutiilia ja rutiilia 
olen tavannut yhdestä hieestä yksikön Ti-rikkaammassa luoteisosassa. Joskus on hematiittia. Sul-
fideista on yleinen pyriitti, jota on myös pirotekasaumina. Pyriitti I:ssä on sulkeumina kupari-
kiisua, joskus pyrrotiittia; sen ympärillä on magnetiittipanssari. On myös vapaata kuparikiisua ja 
nuorempaa pyriitti II:aa. 

Muita petrografisia piirteitä: Granuloitumiselta säästynyt plagioklaasi on usein levymäinen ja 
siinä on magmaattista, pehmeää mutta selvää vyöhykkeisyyttä. Ortopyrokseeni esiintyy usein 
oikokrystimäisinä kokkareina, joissa on plagioklaasi- ja biotiittisulkeumia. Augiitissa on c-
akselin suuntaisia biotiittisulkeumia. 

Graniittipegmatiittien lähellä ja blastomyloniitti- ja muuttumisvyöhykkeissä on voimakkaasti 
muuttuneita meta-appiniitteja. Ortopyrokseeni on kokonaan hävinnyt. Rakenne on usein blas-
tomyloniittinen. Biotiitissa on kink bandeja ja suomut ovat vääntyilleet. Yleisesti on pienirakei-
sia myloniittisaumoja. Päämineraaleja ja niiden reliktejä ovat plagioklaasi, ruskea biotiitti, apa-
tiitti ja kvartsi. Plagioklaasista ja pyrokseeneista on syntynyt sekundaarimineraaleja: serisiitti, 
kloriitti, vihreä biotiitti II, vihertävä sarvivälke, antofylliitti, talkki, karbonaatti, prehniitti Ylei-
sesti on karbonaattisuonia ja poikkisälöisiä juonia. Malmimineraaleja ovat euhedrinen pyriitti, 
magnetiitti II, ilmeniitti II, rutiili ja kuparikiisu. Pyriitti on ilmeisesti nuorta, sillä ei ole magne-
tiittipanssaria. On myös vielä nuorempaa, pitsimäistä pyriittiä. 

Mg-rikkaassa appiniitissa on ohuita, 2-10 mm:n pituisia, terävärajaisia, pienisuomuisia talkki-
linssejä, jotka ovat selvästi vieraita sulkeumia (ksenoliitteja). Linsseissä on isoja, ameebamaisia 
ja skeletaalisia hemoilmeniittirakeita, isoja apatiittikiteitä ja magnetiitti I-kiteitä, rutiilia ja  
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vihreää spinelliä. Linssin reunaosassa on karbonaattia. Nämä linssit ovat ilmeisesti samaa alku-
perää kuin reiän R306 keskirakeisissa appiniiteissa olevat pyrokseenilinssit. 

Reiästä R301 väliltä 52.80-158.20 m on 12 analyysiä Mg-rikkaasta appiniitista. Keskipitoisuudet 
ovat (paino- %): SiO2 44.66, TiO2 0.797, Al2O3 16.14, FeOtot 8.55, MgO 10.09, CaO 9.73, Na2O 
1.47, K2O 1.87, P2O5 2.89 (P2O5,ICP 3.16), CrXRF 51.4 ppm, NiXRF 53.9 ppm, SICP 3165 ppm, V 
177 ppm, Ba 1734 ppm, Sr 1965 ppm, Cl 442 ppm, CeICP-MS 237 ppm, ZrICP-MS 88.3 ppm (ZrXRF 
123.8 ppm), NbICP-MS 4.52 ppm, RbICP-MS 55.3 ppm, ScICP-MS 24.9 ppm, Y 22.5 ppm. Keskimää-
räinen Ni/Co on 1.00. 

Yksikössä on hyvin vähän koostumusvaihtelua. Alin osa (151.50-158.20 m) poikkeaa muista 
Mg-rikkaista appiniiteista sikäli, että siinä on korkeampi TiO2 (1.18 %), K2O (2.38 %), V (235 
ppm), SICP (3418 ppm), Ba (2666 ppm) ja Cl (782 ppm). 

Mikroappiniitteihin ja lounaisosan keskirakeisiin appiniitteihin verrattuna Mg-rikkaissa appinii-
teissa on selvästi korkeammat MgO, P2O5 ja Ni/Co ja matalammat Al2O3, TiO2, V, Na2O, K2O, 
Ba ja Sr. SiO2, S ja Ce ovat kaikissa appiniiteissa samaa luokkaa. Cr ja Ni ovat paljon korkeam-
mat kuin juonen reunaosan mikroappiniitissa; mutta Cr on hiukan matalampi ja Ni hiukan korke-
ampi kuin lounaisosan appiniiteissa. Cl on hiukan pienempi kuin reunaosan mikroappiniitissa 
mutta korkeampi kuin lounaisosan keskirakeisissa appiniiteissa. 

Suhuvaaran appiniittien REE(CN)-käyrät ovat identtisiä Pielpajärven käyrien kanssa (kuva 44h). 

Mg-rikkaiden appiniittien tiheys (keskiarvo) on 2.90 g/cm3. Suskeptiivisuusmittauksista ja kiven 
tiheyksistä laskettu magnetiittipitoisuus (keskiarvo) on 0.964 paino- %. 

Appiniitti- ja kentalleniittilohkareet sijoittuvat välittömästi juonen distaalipuolelle. Lohkareis-
ta on tehty 8 kiillotettua ohuthiettä ja neljä näytettä on analysoitu (taulukko 22). Lohkareet ovat 
kentalleniitteja (MgO 14.1 - 28.9 %, Al2O3 7.39 - 9.64 %, SiO2 45.7 - 53.4 %). Yksi lohkare on 
koostumukseltaan oliviinipyrokseniitti, muut neljä tutkittua lohkaretta ovat biotiittipitoisia pla-
gioklaasipyrokseniitteja tai melanoriitteja.  

Suurin lohkare (n. 0.2 x 0.5 x 0.5 m) on pintaosastaan moroutuva sarvivälke-oliviinipyrokse-
niitti; sitä voisi nimittää myös pyrokseenicortlandiitiksi. Kivi on terve, massamainen ja granulaa-
ri. Päämineraalit ovat vaalea ruskeanvihertävä sarvivälke, anhedrinen ortopyrokseeni, oliviini ja 
vaalea, vihertävänruskea flogopiitti. Osa sarvivälkkeestä ja flogopiitista on oikokrystistä. Sekun-
daareja ja malmimineraaleja ovat serpentiini, karbonaatti, tummanvihreä Al-Fe-Mg-Cr-spinelli, 
subhedrinen Cr-magnetiitti, anhedrinen magnetiitti, Mg-Mn-ilmeniitti, pyriitti, kuparikiisu, Ni-
rikas pentlandiitti ja milleriitti. Magnetiittia on hyvin vähän, eikä kivi ole havaittavasti magneet-
tinen. 

EMP-analyysejä on ortopyrokseenista, oliviinista, sarvivälkkeestä, flogopiitista, spinellistä, Cr-
magnetiitista ja Mg-Mn-ilmeniitistä. Mineraalikoostumukset ovat hyvin primitiivisiä ja koostu-
musvaihtelut rakeiden välillä hyvin pieniä. Oliviinin #mg (Fo- %) on 87.7, NiO 0.54 - 0.55 %. 
Ortopyrokseenin #mg on 86.6 - 86.7, NiO 0.10 - 0.12 % ja Cr2O3 0.16 - 0.21 %. Sarvivälkkeen 
#mg on 82.4 - 82.6, NiO 0.16 - 0.20 % ja Cr2O3 0.62 - 0.63 %. Flogopiitin #mg on 93, NiO 0.31 
% ja Cr2O3 0.40 %; se on hyvin F-köyhä (0.16 %) ja verraten Cl-rikas (0.35 %). Spinellin koos-
tumus vaihtelee Al-rikkaasta (Al2O3 50.89 - 53.49 %) Al-köyhiin (Al2O3 41.54 - 47.32 %). Al-
rikkaammat spinellit ovat Cr-Fe-köyhempiä (Cr2O3 7.84 - 10.02 %, FeOtot 17.97 - 19.36 %) kuin 
Al-rikkaat spinellit (Cr2O3 11.93 - 16.12 %, FeOtot 22.63 - 25.07 %). Vastaavasti Al-rikkaat spi-
nellit ovat hiukan Mg-rikkaampia (MgO 15.68 - 17.33 %) kuin Al-köyhät spinellit (MgO 13.37 - 
15.02 %). Spinellissä on kohonnut Zn (ZnO 0.39 - 1.08 %) ja tasainen, korkea Ni (NiO 0.63 - 
0.69 %). Erikoinen piirre on spinellin korkea SrO (0.32 - 0.80 %). Ilmeniitissä ovat huomattavan 
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korkeat Mg ja Mn (MgO 13.31 - 13.75 %, MnO 6.84 - 7.14 %); myös Cr on korkea (ka. 1.59 %). 
Ilmeniitin V2O3 on 0.36 %. On myös Mg-Mn-rikasta ilmeniittiä (MgO 11.77 %, MnO 6.20 %), 
jossa Cr2O3 on matala (0.08 %). 

Biotiittipitoiset plagioklaasipyrokseniitit ovat karkearakeisia, joskus keskirakeisia, granulaare-
ja ja hyvin terveitä. Plagioklaasi on karkeaa (Ø ≤ 3 - 7 mm). Tyypillisiä ovat suuret (≤ 2 cm) oi-
kokrystimäiset ortopyrokseenirakeet, joissa on aaltosammumista ja granuloitumista. Joskus myös 
punaruskea biotiitti-flogopiitti (Ø 1.5 mm) ja ruskea sarvivälke ovat oikokrystimäisiä. Tyypilli-
nen mafinen parageneesi on biotiitti + ortopyrokseeni, sarvivälke puuttuu yleensä kokonaan. 
Paikoin on vähän augiittia (Ø ≤ 7 mm). Plagioklaasi ja augiitti ovat anhedrisia ja interstitiaalisia. 
Plagioklaasissa on vaihtelevasti, joskus jopa lähes 50 til.- %, ortoklaasia karkeina suotaumina 
(antipertiitti), ja paikoin hyvin An-rikkaita osia. On myös interstitiaalista ortoklaasia. Joskus on 
myrmekiittimuodostusta ja hiukan interstitiaalista kvartsia. Paikoin on karkeaa, ilmeisesti pri-
maaria (magmaattista) karbonaattia. Sekundaarimineraaleja ovat väritön amfiboli, talkki (← or-
topyrokseeni), serpentiini ja kloriitti. Aksessorisia ovat fluoriapatiitti (jossa joskus ruskehtava 
pigmentti) ja kookas zirkoni. Ilmeniittiä löytyi kuudesta hieestä vain yksi anhedrinen rae, myös 
magnetiitti yleensä puuttuu. Magnetiittia (II) on joskus sulfidien reunoissa ja talkkisaumoissa. 
Joskus on Cr-magnetiittia (?). Rutiilia on yleisesti. Sulfideja ovat pyriitti, Ni-rikas pentlandiitti, 
milleriitti, kuparikiisu ja violariitti. Violariittia on juonina pyriitissä; samoissa juonissa on kupa-
rikiisua ja pentlandiittia. Yhdessä hieessä on pisaramaista pyrrotiittia, jossa on flake-suotaumina 
pentlandiittia, ja vähän kubaniittia. 

Kentalleniiteissa on pegmatoidisia osia, jotka koostuvat pääasiassa hyvin karkeasta ortopyrok-
seenista (Ø 1.7 cm), lisäksi on interstitiaalista plagioklaasia (Ø 3 mm), biotiittia (ruskeaa, joskus 
vihreää) ja hiukan kirkkaanvihreää augiittia. Sekundaareja ovat väritön amfiboli ja talkki, akses-
sorisista fluoriapatiitti ja zirkoni ovat aika yleisiä, lisäksi on hyvin vähän magnetiittia.  

Kentalleniittien mafiset mineraalit ovat hyvin Mg-rikkaita: #mg on ortopyrokseenilla 84, augiitil-
la 88 ja biotiitilla 89. Primitiivisyys näkyy pyrokseenien verraten korkeissa Cr-pitoisuuksissa; 
augiitin Cr2O3-pitoisuus on 0.27 %, ortopyrokseenin 0.10 %. Biotiitti on Ti-rikas (TiO2 1.65 %) 
mutta siinä on myös korkea Cr2O3 (1.02 %) ja NiO (0.32 %). Sen F on korkea (1.64 %) mutta Ba 
matala (BaO 0.00 %). Plagioklaasin koostumus on An59. Se on verraten Sr-rikas (SrO 0.10 - 0.16 
%). Kiven Ba sisältyy kalimaasälpään (BaO 0.20 %) mutta siinä on myös korkeahko Sr (SrO 
0.12 %). 

Kentalliniittien koostumus vaihtelee melkoisesti, ortopyrokseenin, oliviinin ja augiitin määräsuh-
teista riippuen. Koska kivissä on runsaasti Mg-rikasta ortopyrokseenia, ovat kaikki kivet emäksi-
siä (SiO2 45.7 - 53.4 %), eivät ultraemäksisiä. Verraten tasaisen Al2O3 (7.39 - 9.62 %) osoittaa, 
että normatiivisen plagioklaasin määrä on melko vakio. Myös FeOtot:ssa on hyvin vähän vaihte-
lua (8.06 - 9.95 %). 

Sarvivälke-oliviinipyrokseniitin koostumus on (paino- %): SiO2 45.7, TiO2 0.271, Al2O3 7.39, 
FeOtot 8.75, MgO 28.9, CaO 3.33, Na2O 0.58, K2O 0.86, P2O5 0.062, CrXRF 2386 ppm, NiXRF 
1705 ppm, VICP-MS 68.7 ppm, SICP 283 ppm, Ba 211 ppm, Sr 121 ppm, Cl 1310 ppm, CeICP-MS 
19.2 ppm, ZrICP-MS 48.1 ppm, NbICP-MS 1.88 ppm, RbICP-MS 25.2 ppm, ScICP-MS 12.3 ppm, Y 7.47 
ppm. Keskimääräinen Ni/Co on 22.4. Biotiittipitoisten plagioklaasipyrokseniittien koostumus 
vaihtelee (paino- %): SiO2 48.1 - 53.4, TiO2 0.21 - 0.866, Al2O3 7.55 - 9.64, FeOtot 8.06 - 9.95, 
MgO 14.1 - 23.7, CaO 1.87 - 13.8, Na2O 0.55 - 1.07, K2O 0.39 - 2.23, P2O5 0.073 - 0.18, CrXRF 
1710 - 1946 ppm, NiXRF 181 - 2240 ppm, VICP-MS 38.3 - 255 ppm, SICP 21 - 1950 ppm, Ba 69 - 
246 ppm, Sr 150 - 285 ppm, Cl 80 - 130 ppm, CeICP-MS 10.9 - 33.9 ppm, ZrICP-MS 53 - 79 ppm, 
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NbICP-MS 1.54 - 4.76 ppm, RbICP-MS 6.66 - 109 ppm, ScICP-MS 8.16 - 54.43 ppm, Y 7.93 - 22.1 
ppm. Ni/Co vaihtelee välillä 5.56 - 53. 

Korkeat Mg-Cr-Ni-pitoisuudet ja matalat Ti-P-Ba-Sr-V-S-Ce- osoittavat, etteivät lohkareiden 
kentalleniitit voi olla mitenkään läheistä sukua juonen kairauksissa lävistetyille appiniiteille, 
vaan ne ovat kotoisin erilaisesta appiniitti-intruusiosta tai -juonesta. Kentalleniitit muodostavat 
petrografisesti ja geokemiallisesti koherentin ryhmän, mutta yksi analysoitu näyte (augiitti-
ruskea sarvivälke-perkniitti, TM-05-08.1) poikkeaa selvästi muista (korkeampi Ti, V, Ca, P, S, 
Sr, Cr, Sc, Y,  matalampi Mg, Ni, Ba, Rb). Ilmeisesti kentalleniitit edustavat Mg-Cr-rikasta sar-
jaa, jossa ruskeaa (magmaattista) sarvivälkettä sisältävät perkniittiset Mg-Ni-köyhät Ti-V-Ca-P-
S-rikastuneet kivet edustavat kidefraktioitumisessa myöhäisempiä vaiheita.  

Lohkareiden kentalleniittien REE(CN)-jakaumat poikkeavat selvästi Pielpajärven ja Suhuvaaran 
juonen appiniiteista (kuva 44h): ne ovat LREE-rikastuneita, mutta LREE-taso ja La/Yb on paljon 
matalampi, ja kaikissa on selvä negatiivinen Eu-anomalia. Poikkeava perkniittinen tyyppi on 
REE-rikkaampi, sen La/Yb on muita kentalleniitteja matalampi, negatiivinen Eu-anomalia pie-
nempi ja REE(CN-käyrä) on kupera. 

Kentalleniiteissa on paikoin näkyviä sulfideja. Näytteessä TM-05-7.2.1 on erittäin Ni-rikas sulfi-
diparageneesi (milleriitti, violariitti, Ni-rikas pentlandiitti, kuparikiisu), josta pyrrotiitti puuttuu. 
Kivessä on kohonnut Ni (0.224 %) ja hiukan anomaalinen Pd (22 ppb). 

Kentalleniitit eroavat kairauksissa lävistetyistä appiniiteista myös siinä, että niissä on hyvin vä-
hän magnetiittia eivätkä kivet ole havaittavasti magneettisia. Lohkareiden lähtöpaikan löytämi-
nen ei ilmeisesti onnistu magneettisilla mittauksilla. 

Suhuvaaran appiniittijuonen merkittävin hyötymineraali on apatiitti. Apatiittipitoisuudet on las-
kettu XRF- ja ICP-määrityksistä. Pitoisuuksia ei ole painotettu analyysipituuden mukaan. Mg-
rikkaiden appiniittien (R301) apatiittipitoisuus on XRF-analyysien (N = 12) mukaan 7.00 %, 
ICP-analyysien (N = 41) mukaan 7.65 %. Juonen reunaosan mikroappiniittien apatiittipitoisuus 
on XRF-analyysien mukaan 5.85 %, ICP-analyysien mukaan 6.35 %. Yhdysjuonen appiniiteissa 
(R304) on apatiittia ICP-analyysien mukaan 5.50 %. Lounaisosan appiniiteissa apatiittipitoisuus 
on reiässä R305 XRF-analyysien mukaan 4.79 %, ICP-analyysien mukaan 4.37 %; reiässä R306 
apatiittipitoisuus on XRF-analyysien mukaan 4.61 %, ICP-analyysien mukaan 4.43 %. Erot 
XRF- ja ICP-analyyseistä laskettujen keskimääräisten apatiittipitoisuuksien välillä johtuvat siitä, 
että ICP-analyysien lukumäärä on paljon suurempi. 

Kentalleniitteihin liittyy Ni-rikkaiden sulfidien takia se on jossain määrin lupaava malmityyppi.  

Suhuvaara on Olli Sarapään hankkeen ”Hightech metallit” (hankeno. 214 1007) eräs jatkotutki-
muskohde. Vuoden 2009 tutkimukset on tehty tälle hankkeelle. Huhti-toukokuussa 2010 ap-
piniittijuoneen kairattiin lisää reikiä. 

4.21 Palloaivi 

Palloaivin intruusio sijaitsee Pielpajärven intuusiosta 25 km länteen karttalehtien 3823 05 ja 06 
alueella. Intruusio näkyy luode-kaakkosuuntaisena magneettisena anomaliana, jonka pituus on 
13 km ja leveys kaakossa 3.5 km, luoteessa 2.5 km (kuva 98). Jo ammoisten V. Yletyisen ja P. 
Ervamaan havaintojen ja hieiden perusteella anomalian aiheuttajan on tiedetty olevan pyrok-
seenipitoinen mafinen kivi. Matti Kontion tutki anomalian ympäristöä 1990-luvulla tihennetyllä 
moreeninäytteenotolla, jossa intruusion kohdalle ja kauas distaalipuolelle (koilliseen) tulee selvä 
P2O5-La-anomalia. Anomalia aiheutuu intruusion kohonneista apatiitti- ja LREE -pitoisuuksista. 
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Kuva 98.   Palloaivi. Magneettisen matalalennon väripintakartta ja syväkairareiät. 
Fig. 98.   Palloaivi. Colour-coded low-altitude aeromagnetic map and diamond drill holes.  

 

Kairasydänanalyysit ja hieiden tutkimus osoittivat, että Palloaivi on appiniitti-intruusio. Palloai-
vista 10 km luoteeseen karttalehdellä 3823 03 sijaitseva, magneettisena anomaliana näkyvä Kur-
tukeästsohka on moreenigeokemian perusteella (kohonnut P2O5, La) myös appiniitti-intruusio. 

Outokumpu Oy on kairannut v. 1993 karttalehdellä 3823 05 intruusion kaakkoispään itäreunalle 
voimakkaan magneettisen anomalian poikki profiiliin viisi lyhyttä reikää (R1 – R5) ja intruusion 
eteläpäähän yhden reiän (R6). Reikäpituudet ovat 9.50 - 10.50 m (yht. 60.25 m). Kairaustunnus 
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on IN/VJ-001 → IN/VJ-006. Kairausvuodeksi on laatikkoihin merkitty 1993, mutta LOPPI-
tietokantaan 1995. 

Matti Kontio kairautti keväällä 1997 kuusi POKA-reikää (R30 – R35) kaakkoispään länsiosiin. 

Taulukossa 23 on POKA-kairausten sijainti ja muut tiedot (GTK = Geologian tutkimuskeskus, 
OKU = Outokumpu Oy). Taulukossa 24 on reikäanalyysien tilausnumerot ja eri menetelmillä 
tehtyjen analyysien lukumäärät. 

 

Taulukko 23.   Palloaivin syväkairausten reikätiedot 

Table 23.   Palloaivi, drill hole locations, directions, angles and depths 
 
Reikä, no.           X                    Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
 
R30(GTK)     7652.400       3476.300             0                  90            21.05                   4.00 
R31(GTK)     7652.750       3476.000             0                  90            17.70                   4.50 
R32(GTK)     7652.750       3476.500             0                  90            25.10                   2.80 
R33(GTK)     7652.600       3477.000             0                  90            19.80                   4.20 
R34(GTK)     7653.000       3476.500             0                  90            22.85                   2.85 
R35(GTK)     7653.000       3476.800             0                  90            22.15                   6.80 
                                                                                               Yht. (GTK) 404.85 m 
R1(OKU)       7654.100       3479.560            0                                   10.00                   3.10 
R2(OKU)       7654.020       3479.420            0                                   10.15                   3.40 
R3(OKU)       7653.905       3479.235            0                                   10.00                   2.30 
R4(OKU)       7653.780       3479.095            0                                     9.50                   1.50 
R5(OKU)       7653.660       3478.955            0                                   10.50                   4.00 
R6(OKU)       7652.325       3477.605            0                                   10.10                   3.50 
                                                                                                Yht. (OKU) 60.25 m 
 
 

Taulukko 24.   Palloaivi, syväkairausanalyysien lukumäärät 

Table 24.   Palloaivi, number of chemical analyses from drill cores 
                                                                                  Analyysit eri menetelmillä 
Näyte/Reikä, no.        Analyysitilausno.            175Xa        308M       511P       704P                                
                                                                                                                            (Au, Pd,Pt) 
R30, R32-35 (GTK)         204942                             9             9               9              9 
R1-R6 (OKU)                   200967                             7             7               7              7 
R1-R6 (OKU)                   200967                             7             7               7              7 

 

Palloaivin intruusion lounaisreunalle kairatuissa POKA-rei´issä (GTK) mafiset kivet ovat biotiit-
ti-pyrokseeniappiniitteja. Ne ovat hyvin samanlaisia kuin Pielpajärven ja Suhuvaaran appiniitit. 
Appiniiteissa on kalirikkaita, syeniittimäisiä osueita. Mafiset appiniitit näyttävät vaihettuvan (se-
koittuvan) appiniittisiin leukogabroihin ja syeniitteihin. Appiniitit ovat mikroskoopissa massa-
maisia, granulaareja (ilmeisesti myöhäismagmaattisessa vaiheessa granuloituneita). Raekoko 
vaihtelee lyhyelläkin matkalla, mutta yleensä kivet ovat karkearakeisia; plagioklaasirakeiden ko-
ko on yleensä 1-2 mm, maksimikoko eri hieissä on 2-6 mm. Päämineraalit ovat plagioklaasi, bio-
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tiitti, augiitti ja ortopyrokseeni; vaihtelevasti on kvartsia, kalimaasälpää (ortoklaasi) ja aina run-
saasti apatiittia. Augiitin ja Na-H2O-rikkaan huokossulan reaktiossa on syntynyt vihreänruskeaa 
tai sammaleenvihreää primaaria sarvivälkettä, mutta usein se puuttuu. Usein on karkeaa, ilmei-
sesti primaaria magmaattista karbonaattia raeväleissä ja sulkeumina plagioklaasissa; on myös 
appiniiteille tunnusomaisia karbonaatti-kloriittirakkuloita.  

Plagioklaasissa on ”pehmeää” koostumusvyöhykkeisyyttä. Varsinkin rakeiden reunaosissa on 
kulmikkaita antipertiittisulkeumia. Kvartsi esiintyy tyypillisesti biotiittikasaumien yhteydessä ja 
pääosa siitä on selvästi syntynyt pyrokseenin ja sulan ortoklaasikomponentin välisessä reaktios-
sa. Ortoklaasi esiintyy yleensä rakeiden väleissä, mutta joskus suurina (3-5 mm) silmäkkeinä, 
joissa on korkean martion jyvämäisiä suotaumia (Ba-maasälpä?), mutta ei tyypillistä juovaper-
tiittiä. Joskus on karkeita nauhamaisia ortoklaasirikkaita (syeniittisiä) osueita, joissa ortoklaasis-
sa on juovaista ja jyvämäistä pertiittiä. Ortopyrokseenin ja augiitin määräsuhteissa on paljon 
vaihtelua, joskus ortopyrokseeni puuttuu. Pyrokseenit ovat anhedrisia, ortopyrokseeni esiintyy 
usein oikokrystimäisinä, suurina (≤ 3-4 mm) rakeina. Augiittirakeet ovat pienempiä (yleensä < 
0.5 mm), mutta on myös kookkaampia (≤ 2-3 mm) rakeita. Biotiitti esiintyy usein oikokrystimäi-
sinä, suurina (4-8 mm), osittain granuloituneina kasaumina. Korkean lämpötilan reaktiosarviväl-
ke on poikiliittista. Fluoriapatiittia on runsaasti. 

Aksessorisista hyvin yleinen on subhedrinen – euhedrinen tai skeletaalinen zirkoni, joskus on 
monatsiittia ja ruskeaa allaniittia. 

Sekundaarimineraaleja ovat serisiitti, karbonaatti ja kloriitti (← plagioklaasi), talkki ja götiitti 
(← ortopyrokseeni), sinisenvihertävä sarvivälke, rutiili (← ilmeniitti), harvinaisena epidootti ja 
karbonaatin yhteydessä esiintyvä interstitiaalinen titaniitti. 

Malmimineraaleja ovat ilmenomagnetiitti, magnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti ja pyriitti I; py-
riitissä on sulkeumina pyrrotiittia ja kuparikiisua, muuttumistuloksena götiittiä. Pyriittiä reunus-
taa magnetiitti II. Reikien yläosassa lähellä kallion pintaa on yleisesti hypergeenistä markasiittia. 
Joskus on itsenäistä pyrrotiittia (jossa kuparikiisusulkeumia); tässä esiintyy selvästi tasapainoi-
nen parageneesi pyrrotiitti + pyriitti. Hemoilmeniitin suotaumarakenteet ovat yleensä hyvin kar-
keita, mutta joskus hyvin hienojakoisia.  

Leukogabrot (anortosiittigabrot) ovat vaaleita ja hyvin karkearakeisia (plagioklaasi ≤ 1 cm, or-
topyrokseenioikokrystit ≤ 2 mm). Koostumukseltaan kiviä voisi pitää syeniitteinä. Kivet ovat 
granulaareja. Korkean lämpötilan plastisesta deformaatiosta todistavat taipumat plagioklaasin 
kaksoislamelleissa ja biotiittisuomuissa. Päämineraalit ovat plagioklaasi, ortopyrokseeni ja bio-
tiitti; joskus on augiittia ja ruskeaa sarvivälkettä. Vaihtelevasti, joskus runsaastikin, on interstiti-
aalista tai karkeaa ortoklaasia ja kvartsia. Plagioklaasirakeiden reunaosissa on kulmikkaita anti-
pertiittisulkeumia. Paikoin on myrmekiittimuodostusta. Plagioklaasissa on joskus sulkeumina 
euhedrista ruskeaa biotiittia. Ortoklaasirakeissa pertiittiä on vain rakeiden keskiosissa. Pienira-
keista tai karkeampaa apatiittia on runsaasti, pienirakeinen apatiitti on usein kiinnittynyt ortopy-
rokseenin reunaan. Aksessoreista zirkoni esiintyy suurina (≤ 1 mm), kasvuvyöhykkeisinä, usein 
skeletaalisina kiteinä. Satunnaisesti on pyöreähköjä monatsiittirakeita. Yhdessä hieessä on tur-
maliinia. Sekundaareja ovat serisiitti, vihreä interstitiaalinen/poikiliittinen biotiitti II, vihreä sar-
vivälke, talkki ja antofylliitti (← ortopyrokseeni), kloriitti ja karbonaatti. Malmimineraaleja ovat 
magnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, pyriitti ja kuparikiisu. Pyriitissä on sulkeumina kupari-
kiisua ja pyrrotiittia. Kivessä on ollut myös ilmenomagnetiittia, jonka ilmeniittilamellit ovat 
muuttuneet rutiiliksi. Hemoilmeniitissä suotaumarakenteet ovat karkeita. Magnetiitin kontaktissa 
on ilmeniittiä, jossa hematiittisuotaumia ei erotu. Joskus tällä ilmeniitillä ja hemoilmeniitillä on 
terävä kontakti. 
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Reiän R35 lopussa on 5.15 m vaaleaa kvartsisyeniittiä. Kivi on karkearakeista (plagioklaasi ≤ 5 
mm, ortoklaasi ≤ 6 mm). Päämineraalit ovat plagioklaasi, ortoklaasi, kvartsi ja ortopyrokseeni, 
lisäksi on biotiittia ja hiukan primaaria vihreää sarvivälkettä. Plagioklaasissa on antipertiittiä, 
ortoklaasissa hienojakoista, joskus karkeampaa pertiittiä. Kivessä on myrmekiittimuodostusta. 
Sekundaareja ovat talkki, ”bastiitti”, väritön amfiboli (kummingtoniitti?) (← ortopyrokseeni) ja 
vihertävä amfiboli. Kivessä on vaihtelevasti apatiittia (0.1 - 0.7 %) ja zirkonia. Malmimineraale-
ja ovat magnetiitti I, magnetiitti II, ilmeniitti, hemoilmeniitti, pyriitti ja kuparikiisu. 

Intruusion kaakkoisosan itäreunan kairausprofiilissa (OKU R1 – R5) kivet ovat mafisia magne-
tiittipitoisia appiniitteja. Niissä on muutamia ohuita mutta karkearakeisia saalisia juonia. OKU:n 
rei´issä on muutamia vaaleita (syeniittisiä) juonia: R1/6.20 karkea n. 10 cm syeniittijuoni; 
R3/7.80 vaalean-tummankirjava karkeahko juoni, 15 cm. Useimmat kaakkoisosan näytteet ovat 
biotiitti-pyrokseeniappiniitteja, joissa augiitti/ortopyrokseeni määräsuhde vaihtelee. Joskus har-
voin on augiitista reaktiossa syntynyttä poikiliittista, sammaleenvihreää korkean lämpötilan sar-
vivälkettä. Toisaalta esiintyy erikoista sarvivälke-biotiittiappiniittia, jossa on vain vähän ortopy-
rokseenia (näyte OKU R2/9.97 m). 

Kaakkoisosan reikien biotiitti-pyrokseeniappiniittit ovat karkearakeisia, joskus keskirakeisia. 
Plagioklaasin raekoko eri hieissä on ≤ 3-6 mm. Rakenne on granulaari, ja se on selvästi syntynyt 
korkean lämpötilan granuloitumisessa. Protoklaasia osoittavat plagioklaasin taipuneet kaksosla-
mellit. Päämineraalit ovat plagioklaasi, biotiitti, ortopyrokseeni ja augiitti. Apatiittia on aina run-
saasti (3.5 - 4.6 %). Pieniä määriä on interstitiaalista kvartsia, joka on syntynyt biotiittireaktiossa.  
Plagioklaasissa on ”pehmeää” vyöhykkeisyyttä, ja useimmiten siinä on sulkeumina antipertiittiä, 
joskus runsaastikin. Antipertiitin lisäksi vapaata kalimaasälpää (ortoklaasia) on raeväleissä ja 
joskus linssimäisinä rakeina (Ø 3-8 mm). Kalimaasälvässä on korkean martion jyvämäisiä suo-
taumia (Ba-maasälpää?). Kideväleissä ja pesäkkeinä on karkeaa karbonaattia.  

Biotiitti muodostaa usein oikokrystejä, samoin ortopyrokseeni esiintyy tyypillisesti oikokrysti-
mäisinä rakeina (Ø 2-3 mm). Augiittikin on joskus oikokrystimäistä, mutta yleensä verraten pie-
nirakeista (≤ 1 mm, mutta joskus 3 mm). Aksessorisia ovat zirkoni, satunnaisesti on ruskeita al-
laniittikiteitä. Zirkonia esiintyy ryppäinä, usein magnetiitin kontaktissa ja yleensä anhedrisina tai 
pyöreähköinä rakeina, joskus euhedrisina tai skeletaalisina kiteinä. Zirkoni on yleinen, mutta au-
giittirikkaasta appiniitista (R1/8.88 m) zirkonia ei löydy. Sekundaarimineraaleja ovat serisiitti, 
karbonaatti ja kloriitti (← plagioklaasi), talkki ja ”bastiitti” (← ortopyrokseeni), vihreä biotiitti 
II, vaaleanvihreä sekundaari amfiboli, satunnaisesti epidootti. Malmimineraaleja ovat ilmeno-
magnetiitti, magnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, pyriitti I, pyriitti II ja kuparikiisu. Augiittirik-
kaassa näytteessä on plagioklaasissa sulkeumana pyrrotiittia. Pyriitti I:llä on tyypillisesti magne-
tiittireunus ja siinä on sulkeumina kuparikiisua ± pyrrotiittia. Pyriitti II on euhedrista ja se esiin-
tyy ohuina haarovina juonina. Se on ilmeisesti hypergeenistä. Kaikki oksidirakeet ovat anhedri-
sia. Ilmenomagnetiitin ilmeniittilamellit ovat usein muuttuneet ilmenorutiiliksi ja rutiiliksi. He-
moilmeniitin suotaumarakenteet ovat karkeita. Magnetiitissa on joskus pieniä kuparikiisu- ja py-
riittisulkeumia.  

Sarvivälkeappiniitti on karkearakeinen (plagioklaasi ≤ 4 mm, sarvivälke ≤ 4 mm). Päämineraa-
lit ovat plagioklaasi, vihertävänruskea (korkean lämpötilan) sarvivälke ja biotiitti. Kivessä on 
vähän ortopyrokseenia ja hyvin vähän augiittia. Kvartsia ei ole. Sarvivälke on ilmeisesti kiteyty-
nyt magmasta. Sekundaareja ovat serisiitti, karbonaatti ja talkki. Apatiitti esiintyy ohuina pris-
maattisina kiteinä, zirkoni kookkaina, anhedrisia rakeina. Malmimineraaleja ovat magnetiitti, 
hemoilmeniitti (jossa ilmeniitti muuttunut osaksi rutiiliksi), pyriitti I ja kuparikiisu. Pyriitissä on 
sulkeumina kuparikiisua ja rakeita reunustaa magnetiitti. 
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GTK:n kairauttamista POKA-rei´istä on analysoitu kaksi mafista appiniittia, kaksi appiniittista 
leukogabroa, kaksi kvartsipitoista leukogabro-anortosiittia ja kaksi graniittista/kvartsisyeniittistä 
juonikiveä. Kaikille sarjan kiville ovat ominaisia korkeat Ba-Sr-pitoisuudet ja korkeat LREE-Zr-
pitoisuudet. Mafisten appiniittien koostumus vaihtelee seuraavasti (paino- %): SiO2 48.5 - 49.7, 
TiO2 1.55 - 1.61, Al2O3 17.4 - 18.3, FeOtot 8.95 - 9.29, MgO 4.96 - 5.30, CaO 7.70 - 8.63, Na2O 
3.51 - 3.62, K2O 1.99 - 2.49, P2O5 0.983 - 1.83, CrXRF 60 - 90 ppm, NiXRF 30 - 40 ppm, VICP-MS 
172 - 184, SICP 1660 - 1710, Ba 1640 - 1700 ppm, Sr 1340 - 1500 ppm, Cl 480 - 620 ppm, CeICP-

MS 166 - 267 ppm, ZrICP-MS 301 - 306 ppm, HfICP-MS 5.97 - 6.15 ppm, NbICP-MS 21.0 - 23.4 ppm, 
RbICP-MS 56.2 - 80.7 ppm, ScICP-MS 20.7 - 22.4 ppm, Y 32.2 - 40.9 ppm, Th 0.91 - 1.01 ppm, U 
0.36 - 0.40 ppm. Ni/Co on 0.64 - 1.16, Ni/Cu 1.0 - 1.16. 

Appiniittisten leukogabrojen koostumus vaihtelee (paino- %): SiO2 53.3 - 54.4, TiO2 1.28 - 1.43, 
Al2O3 18.0 - 19.7, FeOtot 7.29 - 8.02, MgO 2.93 - 3.74, CaO 5.89 - 7.03, Na2O 3.98 - 5.23, K2O 
1.23 - 1.90, P2O5 0.604 - 0.934, CrXRF 60 - 70, NiXRF 20 - 30 ppm, VICP-MS 138 - 173 ppm, SICP 
1060 - 1140 ppm, Ba 790 - 1320 ppm, Sr 930 - 1310 ppm, Cl 190 - 390 ppm, CeICP-MS 118 - 182 
ppm, ZrICP-MS 406 - 447 ppm, HfICP-MS 8.70 - 9.59 ppm, NbICP-MS 17.1 - 21.7 ppm, RbICP-MS 68.5 - 
50.7 ppm, ScICP-MS 10.9 - 27.2 ppm, Y 15.8 - 39.1 ppm, Th 0.95 - 1.07 ppm, U 0.56 - 0.63 ppm. 
Ni/Co on 0.52 - 1.0, Ni/Cu 0.76 - 0.83. 

Kvartsipitoisten appiniittisten leukogabro-anortosiittien koostumus vaihtelee seuraavasti (paino- 
%): SiO2 59.6 - 60.6, TiO2 1.06 - 1.08, Al2O3 17.3 - 17.7, FeOtot 5.25 - 5.95, MgO 2.19 - 2.74, 
CaO 5.06 - 5.13, Na2O 4.05 - 4.27, K2O 2.16 - 2.48, P2O5 0.410 - 0.523, CrXRF 60, NiICP 11 - 13 
ppm, VICP-MS 188 - 110 ppm, SICP 380 - 850 ppm, Ba 940 - 1430 ppm, Sr 610 - 850 ppm, Cl 280 
- 460 ppm, CeICP-MS 86.3 - 121 ppm, ZrICP-MS 225 - 311 ppm, HfICP-MS 4.94 - 6.48 ppm, NbICP-MS 
12.6 - 15.3 ppm, RbICP-MS 32.6 - 43.5 ppm, ScICP-MS 9.42 - 11.3 ppm, Y 12.3 - 16.1 ppm, Th 0.95 
- 2.14 ppm, U 0.43 - 0.51 ppm. Ni/Co on 0.59 - 0.65, Ni/Cu 0.62 - 1.38. 

Kvartsisyeniitin/graniitin koostumus on seuraava (paino- %): SiO2 69.5/72.6, TiO2 0.53/0.05, 
Al2O3 14.3/14.8, FeOtot 3.09/0.84, MgO 1.25/0.318, CaO 2.89/2.19, Na2O 3.02/2.95, K2O 
4.09/5.28, P2O5 0.28/0.042, CrXRF 40/< 30 ppm, NiICP 9/< 3 ppm, VICP-MS 58.9/4.67 ppm, SICP 
581/25 ppm, Ba 2510/4120 ppm, Sr 620/700 - 850 ppm, Cl 2470/1290 ppm, CeICP-MS 51.5/28.7 
ppm, ZrICP-MS 182/50.2 ppm, HfICP-MS 3.93/1.41 ppm, NbICP-MS 6.45/1.19 ppm, RbICP-MS 
52.4/77.5 ppm, ScICP-MS 6.71/3.15 ppm, Y 7.34/2.61, Th 0.57/1.01 ppm, U 0.42/< 0.2 ppm. 

Outokumpu Oy:n kairaamista rei´istä on tehty seitsemän analyysia, kaikki mafisista appiniiteista. 
Koostumusvaihtelut ovat aika pieniä, mutta ortoklaasipitoisen appiniitin (R3/6.85-7.10 m) koos-
tumus poikkeaa muista; se on seuraavassa erotettu /-merkillä. Näissä rei´issä lävistetyt appiniitit 
ovat Ba-Sr-P-REE-Zr-Nb-Y-rikkaampia kuin GTK:n rei´issä lävistetyt appiniitit. Myös Th-U-
pitoisuudet ovat korkeampia. Apatiittipitoisuus on 2.8 - 5.2 %. Koostumusvaihtelut ovat (paino- 
%): SiO2 43.3 - 48.4/48.8, TiO2 1.50 - 2.37/1.41, Al2O3 16.8 - 19.2/18.0, FeOtot 8.77 - 11.2/9.18, 
MgO 4.01 - 5.47/4.14, CaO 7.47 - 10.23/5.48, Na2O 3.33 - 3.92/3.74, K2O 1.69 - 2.91/4.70, P2O5 
1.14 - 2.15/2.13, CrXRF < 20 - 70/< 20 ppm, NiXRF 30 - 50/30 ppm, VICP-MS 190 - 271/158 ppm, 
SICP 1480 - 3790/644 ppm, Ba 1930 - 3490/3760 ppm, Sr 1390 - 2390/2890 ppm, Cl 480 - 
950/810 ppm, CeICP-MS 283 - 435/538 ppm, ZrICP-MS 186 - 439/382 ppm, NbICP-MS 17.8 - 
36.2/24.0 ppm, RbICP-MS 39.4 - 76.6/126 ppm, ScICP-MS 16.9 - 27.9/14.2, Y 29.6 - 54.2/45.5 ppm, 
Th 1.40 - 2.56/10.7 ppm, U 0.28 - 0.79/1.19 ppm. Ni/Co on < 0.08 - 0.2, Ni/Cu < 0.09 - 0.2. 
Kaikissa on anomaalinen Ag (2.37 - 4.52 ppm). Analyyseissä on neljä näytettä joissa As on yli 
määritysrajan 10 ppm (13.3 - 31.4 ppm). Au ylittää määritysrajan 10 ppb kolmessa näytteessä 
(10.8 - 15.9 ppb), Pd on yhdessä näytteessä 15 ppb, muissa pitoisuus on < 10 ppb, samoin kaikis-
sa analysoiduissa näytteissä Pt on < 10 ppb. 
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Palloaivin REE(CN)-diagrammit on esitetty kuvassa 44i. Siitä näkee, että intruusion itälaidalla 
appiniitit (OKU-reiät R1-R6) ovat selvästi REE-rikkaampia kuin länsiosissa (reiät R30-R35).  

Palloaivi on Olli Sarapään hankkeen ”Hightech metallit” (hankeno. 214 1007) eräs mahdollinen 
jatkotutkimuskohde. Vuoden 2009 tutkimukset on tehty tälle hankkeelle. 

4.22 Aaltokangas. Ii 

Tutkimusalue sijaitsee Iin kirkolta 5.5 km eteläkaakkoon, 4-tien ja rautatien välissä, karttalehdel-
lä 2533 09. Sinne pääsee henkilöautolla ensin 4-tieltä lähtevää Sorosen tietä, sitten kaakkoon ve-
denottamolle kääntyvää soratietä Aaltokankaan hiekkakuopille radan varteen. Siitäkin pääsee 
ajouraa pitkin etelään n. 1 km matkan, 0.5 km:n päähän kairauspaikoista. 

Alueen maasto on metsää kasvavaa, pysähtynyttä dyynikenttää. Dyynien jopa 1.5 km pitkät kaa-
ret aukeavat loivasti länteen ja luoteeseen. Dyynien välissä on kapeita soita ja kosteikkoja. Ilmei-
sesti Aaltokangas-nimi johtuu aaltomaisesta dyynitopografiasta. Itse tutkimuskohteen alueella 
dyynejä ei juuri erota. Tutkimuskohteessa maasto on erittäin reheväkasvuista metsää. Kohteen 
pohjoispuolella on palstahakattua metsää ja matalia ojitettuja soita, eteläpuolella vähän laajempi 
ojitettu suo. Kairauspaikat ovat kovalla maalla.  

Maakairauksista lasketut maapeitteiden paksuudet ovat 5.30 - 8.00 m. 

Aihe tutkimuksiin oli pienialainen (läpimitta n. 450 m) magneettinen anomalia, jonka sijainti se-
dimenttiympäristössä vaikutti oudolta. Geologisesti tutkimusalue sijoittuu Haukiputaan-
Kiimingin liuskejakson pohjoisreunaan. Kallioperäkartoilla on alueen kohdalle merkitty kivila-
jiksi kiilleliuske ja metagrauvakka. Alue sijoittuu Oulun itäpuolella olevan laajan positiivisen 
painovoiman Bouguer-anomalian pohjoisosaan. Painovoima-anomalia ei kuvasta maan pinta-
leikkauksessa tunnettua geologiaa, vaan sen aiheuttaja on kuoren alaosassa oleva tiheä massa. 
Jos tämä massa on mafinen underplated magmakivi, tilanne on tyypillinen appiniitti-
intruusioiden esiintymiselle. 

Tein maastotutkimuksia pienellä alueella magneettisen anomalian seuduilla ja sen pohjoispuolel-
la elokuussa 2002. Kalliopaljastumia ei ole, eikä lohkareistakaan löytynyt selitystä anomalialle. 

Magneettinen anomalia aiheutuu magnetiittipitoisesta ultramafisesta piipusta, jonka koko on 250 
x 350 m. Piipun kivet ovat rei´issä R400 ja R401 verraten Al-rikkaita hornblendiitteja, piipun 
sisäreunalla melagabroja, reiässä R402 ja R403 duniitteja (metaduniitteja) ja reiässä R404 peri-
dotiitteja. Kaikille näille kiville on yhteistä primaarin (magmaattisen) ruskean sarvivälkkeen 
esiintyminen. Ultramafiitteja leikkaavat juonikivet ovat appiniitteja, lamprofyyrejä ja albitofyy-
rejä. Piipun alkuperäisen kumulusmineralogian (oliviini, pyrokseeni(t), sarvivälke, apatiitti), in-
terkumulusmineralogian (sarvivälke, biotiitti/flogopiitti), petrografian (mm. neulasmainen pri-
maari sarvivälke), geokemian (kohonnut LREE, Zr, Cl) ja juonikivilajien perusteella olen ni-
mennyt piipun kentalleniitiksi. 

Piipun sivukivet ovat peliittejä ja grauvakkoja, piipun lähellä näistä syntyneitä hornfelseja (me-
tahornfelseja). Niitä lävistettiin 13 m:n matkalla reiän R401:n lopussa. 

Alueen geofysikaalisiin maastomittauksiin ja kairauksiin perustuva geologinen kartta on kuvassa 
99.  

Syyskuussa 2001 kohteessa tehtiin 0.8 x 1.0 km:n (0.8 km2) alueella magneettinen mittaus ja 
sähköinen VLF-R-luotaus, lisäksi magneettisen maksimin yli mitattiin kaksi painovoimaprofiilia, 
toinen pohjoinen-eteläsuunnassa (0.8 km) ja toinen itä-länsisuunnassa (1 km), yhteensä 1.8 km. 
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Tutkimusalueen maastomagneettinen kartta, painovoimaprofiilit ja kairanreikien sijainti on esi-
tetty kuvassa 100. 
 

 

 

 

Kuva 99.   Ii, Aaltokangas. Geologinen kartta. 
Fig. 99.   Ii, Aaltokangas. Geological map. 
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Kuva 100.   Ii, Aaltokangas. Maanpintamagneettinen kartta, totaalikenttä, painovoimaprofiilit ja kairan-
reikäpaikat. 
Fig. 100.   Ii, Aaltokangas. Ground-magnetic total-field map, gravity profiles and diamond drill holes. 

 

Magneettisen anomalian maksimiarvo on n. 9000 nT. Anomalian kohdalle tulee myös positiivi-
nen painovoiman jäännösanomalia, korkeimmillaan n. 1.1 mGal. Magneettinen ja painovoima-
anomalia viittaavat pystyasentoiseen sylinterimäiseen (piippumaiseen) kappaleeseen. 

Kairansydämistä ei tietääkseni ole tehty petrofysikaalisia määrityksiä.  

VLF-R -tuloskarttoja en tässä esitä. Luotauksissa itse magneettisen anomalian alue on ”eristä-
vää”, mutta sen ympärillä on sähköisiä johdeanomalioita. Anomalian eteläpuolen suoalueella on 
matalan näennäisen ominaisvastuksen alue, joka hyvinkin saattaa aiheutua suon pohjalla olevista 
savista. Magneettisen anomalian luoteispuolella taas on korkeampia näennäisiä ominaisvastuk-
sia, mutta täällä on korkean vaihekulman anomalia alue, joka saattaa johtua alueen kallioperässä, 
piippua ympäröivien kiilleliuskeiden ja metagrauvakkojen seassa, olevista sulfideista. Reiässä 
R401 lävistetyissä metagrauvakoissa ja peliittihornfelseissa on paikoin 3 - 4 paino- % sulfidia 
(laskettuna Fe-monosulfidiksi). 

Syyskuun lopussa ja lokakuun alussa v. 2002 magneettiseen anomaliaan kairattiin GTK:n PO-
KA-kalustolla viisi reikää, yhteensä 350.80 m.  Maakairauspituudet olivat 5.60 - 8.20 m; näistä 
ja reikien lähtökaltevuuksista laskettuna irtomaapeitteen paksuus on 5.3 - 8.0 m. 
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Kivistä on tehty analyysejä ja kiillotettuja ohuthieitä, jotka on tutkittu huolellisesti. Kiillotetuista 
ohuthieistä on tehty EMP-analyysejä.  

Kairaukset tehtiin maanomistajien luvilla. 

Taulukossa 25 on Aaltokankaan kairausten reikätiedot, taulukossa 26 syväkairauksista tehtyjen 
analyysien tilausnumerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien lukumäärät. 

Kairaukset tehtiin maanomistajien luvilla. 

Taulukossa 25 on Aaltokankaan kairausten reikätiedot, taulukossa 26 syväkairauksista tehtyjen 
analyysien tilausnumerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien lukumäärät. 

 

Taulukko 25.   Ii, Aaltokangas, syväkairausten reikätiedot  

Table 25.   Ii, Aaltokangas, drill hole locations, directions, angles and depths 
 
Reikä, no.           X                    Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
 
R400              7242.500       2565.796             0                   90            83.60                    8.00 
R401              7242.497       2565.796           180                 45            77.40                    8.20 
R402              7242.620       2565.705             0                   90            91.00                    5.60 
R403              7242.620       2565.703             0                   44            50.00                    7.60 
R404              7242.518       2565.937             0                   90            48.80                    5.40 
                                                                                                    Yht.  350.80 m 
 
 

Taulukko 26.   Ii, Aaltokangas, syväkairausanalyysien lukumäärät 

Table 26.   Ii, Aaltokangas, number of chemical analyses from drill cores 
 
                                                                              Analyysit eri menetelmillä 
Näyte/Reikä, no.      Analyysitilausno.  175Xa 511P 522U(Au, Pd, Pt, Te) 521U(Au,Pd)  
 
R400                                  72572                  6        4      48              
R401                                  63566                  7       42     42 
R402                                  63567                12       55                                           55  
R403                                  63568                   2      27                                           27 
R404                                  63569                   6      33                                           33  
 
 

Ultramafisessa piipussa on voimakas koostumusvyöhykkeisyys keskiosan duniiteista (R402-
R403) reunoille päin peridotiitteihin (R404), hornblendiitteihin (R400, R401) ja melagabroihin 
(R401). Syväkairausreiät lävistävät erilaisia vyöhykkeitä. Reikä R401 ulottuu piipun kontaktin 
läpi eteläpuolen hornfelsiytyneisiin metapeliitteihin ja metagrauvakkoihin. 

Duniitit on reikäraportissa kuvattu termillä ”peridotiitti (serpentiniitti)”. Ne ovat oliviinikumu-
laatteja, joissa on oikokrystistä primaaria sarvivälkettä (sarvivälke I). Oliviini on aina kokonaan 
muuttunut serpentiiniksi. Kivet ovat mustia tai vihertävänmustia, massamaisia ja voimakkaasti 
magneettisia. Voimakkaammin muuttuneet osat ovat vihreitä, talkkiutuneet osat (talkki-
karbonaattimuuttuminen) harmaita. Joskus on lyhyitä osia massamaisia vihreitä kloriittikiviä. 
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Näissä pitemmälle muuttuneissa kivissä on selvää pilsteisyyttä tai liuskeisuutta. Yleisesti on 
ohuita karbonaatti-, serpentiini-karbonaatti- ja talkkijuonia. Reiässä R400/20.55 m on 1 cm:n 
albiitti-karbonaattijuoni. Karbonaattijuonissa on kasaumina monokliinista pyrrotiittia. Albitiitti- 
ja albitofyyrijuonten ulkopuolella (R402, R403, R404) on 0.25 m:n paksuinen kloriittikivi-
vyöhyke, josta magnetiitti on hävinnyt. Sulfideja ei yleensä näy paljain silmin, mutta harvinaisi-
na on ohuina (2-3 mm) juonina pienirakeista sulfidia. 

Hornblendiitti on makroskooppisesti tummanvihreä, massamainen kivi. Sen valtamineraali on 
magmaattinen ruskea sarvivälke. Se on yleensä karkearakeinen, mutta joskus esiintyy pienirakei-
sempia osueita. Voimakkaasti muuttuneista sarvivälkerikkaista kivistä olen käyttänyt nimeä me-
tahornblendiitti. Hornblendiiteissa on valkoista interstitiaalista maasälpää. Kivi on magnetiittipi-
toinen. Paikoin on karkeita (Ø ≤ 2 cm) pegmatoidisia osia, joissa interstitiaalista maasälpää on 
enemmän; niissä näkee joskus, että sarvivälkekiteet ovat kasvaneet reunalta pegmatoidin ytimeen 
päin. Pyriittiä on runsaasti pirotteena ja pirotekasaumina, on myös 4-5 cm:n semimassiivinen 
pyriittilävistys (R401/35.35 m). Pegmatoideissa on suuria (Ø 1 cm) pyriittirakeita. Kivissä on 
kloriittirikkaita myloniittisaumoja. Metahornblendiitit ovat vaaleanvihertäviä ja niissä on ylei-
semmin blastomyloniitteja. Muuttumisen voimistuessa kivi on usein liuskeinen, ja sen magnetiit-
tipitoisuus tulee epätasaisemmaksi ja lopulta häviää kokonaan. Liuskeisissa kivissä on vaaleata 
karbonaatti-, albiitti-karbonaatti- ja albiitti-karbonaatti-kloriittisuonistoa. Niissä pyriitti on kitey-
tynyt jopa yli 1 cm:n kiteiksi. 

Reiässä R401 on sivukivikontaktia vasten n. 14.5 m rautarikasta meta-melagabroa. 

Reiässä R404 kivet ovat petrografisesti ja geokemiallisesti (meta-)duniittien ja hornblendiittien 
välille sijoittuvia metaperidotiitteja. Nämä ovat vihertäviä tai harmaita, epätasaisesti magnetiitti-
pitoisia. Reiän lopussa on n. 8 m biotiittipitoisia/-rikkaita metaperidotiitteja. 

Ultramafiitteja leikkaavat sekä mafiset että saaliset intermediaariset juonet. Reiässä R400/9.95 m 
on 9 cm:n lamprofyyrijuoni, 10.60 m:ssä samanlainen 1 cm:n juoni (leikkaukset 40 - 45°), ja vie-
lä välillä 19.15-19.45 m mikroappiniittijuoni (kontaktileikkaukset 30° ja 45°); juonessa on horn-
blendiittimurskaleita. Näissä juonikivissä on magnetiittia. Juonten sivukivissä ei ole kontakti-
muuttumista. 

Reiässä R402 välillä 73.00-73.90 m (0.9 m, kontaktileikkaukset 35 - 40°) on vaalea, punertava 
juoni albitiittia (albitofyyriä), ja reikä R403 loppuu samanlaiseen albitofyyrijuoneen (lävistystä 
1.30 m). Reiässä R404 välillä 29.40-33.10 m (vino leikkaus) on samantapainen mutta mafisempi, 
albiittirikas juoni. Näiden juonien ulkokontakteissa on kloriittikivisaumat. 

Albitiitteja ja albitofyyrejä lukuun ottamatta juonikivissä on ruskeaa euhedrista, magmasta kitey-
tynyttä sarvivälkettä, samanlaista kuin hornblendiiteissa. Juonten eksokontakteissa ei ole muut-
tumista. Emäksiset ja intermediaariset juonikivet ilmeisesti edustavatkin ultramafiittien ja mela-
gabrojen ajallista ja petrologista jatkumoa. 

Seuraavassa esitän kivilajityyppien mikroskooppis-petrografisen kuvauksen ja selostan lyhyesti 
kivien geokemiaa kivilajiryhmittäin. On valitettava laiminlyönti, kun en huomannut tilata tämän 
kohteen kivistä hivenaineiden (mm. REE) ICP-MS -määrityksiä. XRF- ja ICP-analyysit antavat 
niistä jonkinlaista tietoa. 

Kivet ovat usein perin pohjin muuttuneita, ja itse asiassa kaikki kivet ansaitsisivat meta-
etuliitteen eteen. Meta-kiviksi olen kuitenkin nimittänyt vain niitä, joista primaari (magmaatti-
nen) ruskea sarvivälke on suurimmaksi osaksi hävinnyt (muuttunut vihreäksi sarvivälkkeeksi, 
karbonaateiksi, ym.), kivissä on vaaleata albiitti-karbonaattijuonistoa ja mineralogia osoittaa lä-
pikotaista (pervasive) matalan lämpötilan muuttumista. Metaduniitti/duniitti on rajatapaus: oli-
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viini on aina kokonaan muuttunut serpentiiniksi ja tremoliitiksi, mutta usein on jäljellä ruskeaa 
sarvivälkettä, ja myös primaari biotiitti (biotiitti(I)) on muuttunut kloriitiksi. Duniitit ovat mas-
samaisia, mutta muuten meta-kivissä on yleisesti pilsteisyyttä tai liuskeisuutta.  

Aaltokankaan ultramafiittien erikoisen mineralogian takia vedettömät CIPW-normatiiviset mine-
raalikoostumukset poikkeavat arvaamattomalla tavalla modaalimineralogiasta. Myös eri kivi-
tyyppien välillä on suuria (ja mielenkiintoisia) eroja. Normatiivisia koostumuksia vääristää se, 
että näytteistä on jäänyt määrittämättä hiili/CO2. Tästä johtuu, että karbonaattirikkaammista 
näytteistä saadaan jopa yli 10 % normatiivista dikalsiumsilikaattia, Ca2SiO4. Se, että syynä on 
korkea karbonaattien määrä, näkyy silloin ICP-analyysien korkeina Ca-pitoisuuksina, kohonnei-
na Mn-pitoisuuksina ja huomattavan korkeana Sr-tasona. Normatiivista koostumusta tarkastel-
laan jälempänä kunkin kivilajin geokemiallisen tarkastelun yhteydessä. 

Duniitit ovat karkearakeisia, massamaisia kiviä, eikä niissä näy tektonista suuntausta. Alkupe-
räiset suuret (2 - 8 mm) oliviinikiteet ovat aina kokonaan muuttuneet serpentiiniksi (antigoriitti) 
ja karbonaatiksi. Oliviinin euhedristen kumuluskiteiden väleissä on poikiliittista ruskeaa sarvi-
välkettä (sarvivälke I), joka vaihtelevalta osalta, usein kokonaankin, on muuttunut sekundaarimi-
neraaleiksi, pääasiassa tremoliitti-aktinoliitiksi. Muita sekundaarimineraaleja ovat kloriitti (γ 
oranssi), karbonaatti ja talkki. Sarvivälkkeen lisäksi on interkumuluksessa saattanut olla myös 
klinopyrokseenia, mutta sen reliktit tai pseudomorfit (tremoliitti) ovat epävarmoja. Primaarina 
interkumulusfaasina on ollut runsaasti karkeaa, joskus poikiliittista biotiitti/flogopiittia, mutta se 
on lähes aina muuttunut kokonaan kloriitiksi. Biotiittipseudomorfien hahmot tunnistaa helposti 
tiheästä oksidipigmentistä. Oliviinirakeiden väleissä on suuria (jopa 2 mm) omamuotoisia kiteitä 
apatiittia, joka on kiteytynyt magmasta yhdessä oliviinin kanssa. Apatiitissa on radioaktiivisuut-
ta. Ilmenomagnetiitti esiintyy pyöreähköinä rakeina, jopa oliviinin sisällä. Se on varhainen ku-
mulusfaasi, jonka euhedrinen muoto ei enää erotu sekundaarin magnetiitti II:n päällekasvun ta-
kia. Magnetiitti II on pienirakeista, usein pölymäistä. Ilmenomagnetiitissa on leveitä ilmeniit-
tisuotaumia ja ohuita levymäisiä spinellisuotaumia. Spinellisuotaumia ei ole rakeiden reunaosis-
sa, jotka koostuvat päälle kasvaneesta sekundaarista magnetiitti II:sta. Ilmenomagnetiitissa on 
myös pyrrotiittisulkeumia. Myös ilmeniitti esiintyy itsenäisenä, nuoremman generaation ilme-
niittinä (ilmeniitti II), jonka rakeet ovat anhedrisia ja joskus kookkaita. Muita malmimineraaleja, 
vaikka ei välttämättä samoissa tasapainoisissa parageneeseissa, ovat pyrrotiitti (→ markasiitti), 
pentlandiitti (suotaumina pyrrotiitissa), milleriitti, kuparikiisu, sinkkivälke ja kobaltiitti (sul-
keumana pyrrotiitissa). Sulfidi esiintyy joskus juovina/juonina. 

Ilmenomagnetiitin magnetiittivaltaisesta osasta on tehty EMP-analyysi (näyte R403/23.03 m, 
vain kaksi analyysipistettä): TiO2 2.95 - 6.09 %, Al2O3 0.06 - 2.76 %, Cr2O3 1.41 - 1.46 %, V2O3 
0.36 - 0.66 %, FeOtot 84.15 - 84.51 %, MnO 0.20 - 0.40 %, MgO 0.03 - 0.19 %, NiO 0.01 - 0.02 
%, ZnO 0.00 - 0.78 %. Pitoisuushajonnasta päätellen analyysipisteisiin on osunut ilmeniitti- ja 
spinellisuotaumia. 

Saman näytteen ilmenomagnetiitin spinellisuotaumista tehtyjen EMP-analyysien mukaan ky-
seessä on Fe-Zn-spinelli (herkyniitti-gahniitti): TiO2 0.18 - 0.30 %, Al2O3 54.36 - 55.91 %, 
Cr2O3 1.53 - 1.60 %, V2O3 0.04 - 0.11 %, FeOtot 22.53 - 29.30 %, MnO 0.38 - 0.43 %, MgO 4.04 
- 4.54 %, NiO 0.01 - 0.03 %, ZnO 9.71 - 15.65 %. 

Apatiitista on tehty EMP-analyysejä kolmesta kiteestä (näyte R403/9.75 m): Kide 1: P2O5 40.46 - 
42.14 %, CaO 52.34 - 52.40 %, SiO2 0.00 - 0.13 %, FeO 0.19 - 0.63 %, MnO 0.10 - 0.23 %, 
MgO 0.14 - 0.57 %, SrO 0.97 - 1.09, F 0.15 - 0.80, Cl 1.18 - 1.24 %, Σ97.13 - 98.30 %. Kide 2: 
P2O5 39.96 - 42.67 %, CaO 54.25 - 55.45 %, SiO2 0.02 - 0.10 %, FeO 0.02 - 0.24 %, MnO 0.00 - 
0.18 %, MgO 0.00 - 0.04 %, SrO 0.57 - 0.58, F 1.52 - 1.67, Cl 0.12 - 0.28 %, Σ98.17 - 99.92 %. 
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Kide 3: P2O5 40.46 - 42.14 %, CaO 52.34 - 52.40 %, SiO2 0.00 - 0.13 %, FeO 0.19 - 0.63 %, 
MnO 0.10 - 0.23 %, MgO 0.14 - 0.57 %, SrO 0.97 - 1.09, F 0.15 - 0.80, Cl 1.18 - 1.24 %, Σ97.13 
- 98.30 %. – Analyysien ja analyysisummien perusteella kide 1 on F-Cl(-OH)-apatiitti, kide 2 F-
apatiitti ja kide 3 Cl-pitoinen F-apatiitti. 

Duniitista on tehty EMP-analyysi yhdestä kobaltiitista (näyte R403/23.3 m, kaksi analyysipistet-
tä): Fe 2.79 - 2.84 %, S 18.95 - 19.03 %, Co 31.42 - 31.72 %, Ni 1.24 - 1.31 %, Cu 0.03 - 0.05 
%, Zn 0.00 - 0.02 %, As 42.59 - 43.30 %, Sb 0.01 - 0.02 %, Se 0.16 - 0.30 %, Bi 0.00 - 0.04 %, 
Ag 0.00 - 0.05 %, Cd 0.00 - 0.07 %, Hg 0.00 %.  

Duniiteille on ominaista korkean MgO:n ohella huomattavan korkea FeO, As ja (kivilajille) ver-
raten korkeat TiO2, P2O5, V, Zr ja (kivilajille) matalat Na2O, Cr, Ni. Myös Ni/Co on huomatta-
van pieni. On huomattava, että kivessä on alkuaan ollut paljon korkeampi K2O-pitoisuus, joka on 
laskenut poistunut systeemistä biotiitti I:n korvautuessa kloriitilla. Tämä liuoksissa liikehtinyt 
kali on voinut aiheuttaa voimakasta kalin lisäystä toisaalla, esimerkiksi R404:n biotiittirikkaissa 
metaperidotiiteissa.  

Duniiteissa on normatiivista oliviinia 47 - 63 % ja normatiivista ortopyrokseenia yleensä 8 - 28 
%. Yhdessä näytteessä on kuitenkin 0.14 % normatiivista nefeliiniä, ja siten normatiivinen orto-
pyrokseeni puuttuu. Normatiivista klinopyrokseenia (wo + en + fs) on yleensä vähän, 0.5 - 8 %, 
mutta joskus jopa 12 - 17 %. Normatiivista plagioklaasia on tasaisesti 10 - 12 %, mutta albiittia 
on siitä häviävän pieni osa. Pieni biotiitti/flogopiittipitoisuus tuottaa normatiivista ortoklaasia, 
korkeimmillaan 0.71 %. Kiillepseudomorfooseista näkyy, että alkuaan primaarin biotiit-
ti/flogopiitin määrä on ollut huomattavasti korkeampi, mutta kali on suurimmaksi osaksi poistu-
nut duniittisista kivistä ja rikastunut metasomaattisesti piipun muihin osiin. 

Vaikka duniitit ovat oliviinikumulaatteja, normatiivisen koostumuksen perusteella lähes kaikki 
ovat harzburgiitteja ja lherzoliitteja. 

Rei´issä R402 ja R403 on tyypillisiä duniitteja. Niille laskettu keskikoostumus (N = 13) ja vaih-
telurajat (suluissa) ovat seuraavat (paino- %): SiO2 36.86 (32.1 - 40.3), TiO2 0.848 (0.61 - 1.02), 
Al2O3 3.51 (3.24 - 4.41), FeOtot 20.88 (18.1 - 22.4), MnO 0.30 (0.242 - 0.371), MgO 24.96 (22.3 
- 26.7), CaO 3.92 (2.09 - 9.45), Na2O 0.026 (< 0.07 - 0.17), K2O 0.030 (0.004 - 0.114), P2O5 
0.058 (0.042 - 0.083), CrXRF 650 ppm (583 - 700 ppm), NiXRF 155 ppm (127 - 175 ppm), SICP 
767 ppm (119 - 3710 ppm), VXRF 290 ppm (240 - 341 ppm), Ba 27 ppm, Sr 146 ppm (56 - 632 
ppm), Cl 50 ppm (yleensä < määritysrajan 60 ppm, max. 90 ppm), CeXRF max. 30 ppm, ZrXRF 21 
ppm (11 - 27 ppm), ScICP-MS 0.95 - 5.11 ppm, YXRF max. 12 ppm. 

Geokemiallisesti merkittävä ja magman luonnetta kuvaava piirre on hyvin matala Ni/Co. Suhde 
on jouduttu laskemaan ICP-analyyseistä, ja siksi tuloksia voi hiukan vääristää se, että Co on ole-
tettavasti rikastunut kuningasvesiliukoiseen pyriittiin (ja myös kobaltiittiin), Ni taas osaksi liu-
kenemattomiin silikaatteihin (tremoliitti, talkki). Jos mineralogia ei vääristä tuloksia, niin dunii-
tin yläosa on suhteellisesti Ni-rikkaampi; reiässä R402 44 m:iin asti Ni/Co:n ka. (N = 20) on 
1.08, reiän loppuosassa Ni/Co on 0.68.  

Duniiteissa As on huomattavan korkea, vain 13 % näytteistä pitoisuus oli alle määritysrajan 10 
ppm, 12 %:ssa pitoisuus oli > 199 ppm. Reiässä R402 välillä 61.90-69.00 m (= 7.1 m) oli As > 
100 ppm, korkein pitoisuus tässä oli 245 ppm. XRF-analyyseissäkin As on useimmiten yli määri-
tysrajan 30 ppm. Mineralogisesti As näkyy kobaltiitin esiintymisessä: edellä mainitussa As-
rikkaassa osassa on tavallista paljon korkeampi Co (103 - 188 ppm). Muuallakin duniiteissa kor-
keisiin As-pitoisuuksiin liittyy korkea Co, ja näissä kohdissa Ni/Co on anomaalisen matala. Kos-
ka kobaltiitti liittyy pyrrotiittiin, on mahdollista, että As-rikastuma (As-Co-mineraalit) on pri-
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maari magmaattinen piirre. Duniitin yläosa on myös Cu-rikkaampi, välillä 5.80-52.00 m on Cu 
33.8 ppm, reiän loppuosassa vain 3.05 ppm. Yläosassa on myös lievää Ag-anomaalisuutta (1 - 2 
ppm). Pd-taso on matala ja pitoisuudet vaihtelevat; korkein pitoisuus on 9.8 ppb. Au on yleensä 
alle määritysrajan 0.2 ppb, mutta 7 näytteessä on Au 18 - 88 ppb. 

Duniitin yläosassa B ja Mo ovat selvästi kohonneita (B 10 - 18 ppm, Mo 3-5 ppm). 

Analyysituloksista ja petrografiasta ilmenee, että paitsi kali myös rikki ja Sr ovat olleet hyvin 
mobiileja. Sr ilmeisesti liittyy karbonaatteihin; reiässä R404 on ICP-analyyseissä välillä 48.00-
54.00 m (= 6 m) Sr 490 - 575 ppm. 

Peridotiitteja ja metaperidotiitteja on varsinkin piipun itäosaan kairatussa reiässä R404. Niissä 
näkyy joskus karkean euhedrisen oliviinin pseudomorfooseja, mutta niissä on täytteenä talkkia, 
karbonaattia ja tremoliittia. Ruskea sarvivälke I on yleinen, sen lisäksi vihreää amfibolia ja väri-
töntä tremoliittia, interstitiaalista kloriittimassaa ja harvinaisena klinopyrokseenia(?). Metaperi-
dotiitit koostuvat pääosin tai kokonaan sekundaarimineraaleista (kloriitti, tremoliitti, karbonaatti, 
talkki). Myöhäismagmaattinen biotiitti on kloriittiutunut. Muita sekundaareja, aksessorisia ja 
malmimineraaleja ovat titaniitti, isokokoinen subhedrinen tai anhedrinen apatiitti (usein pigmen-
toitunut), ilmenomagnetiitti, ilmeniitti II, magnetiitti II, pyriitti (joskus isoja, euhedrisia kiteitä), 
pyrrotiitti (sulkeumina magnetiitissa), kuparikiisu, pentlandiitti, markasiitti ja valleriitti (tai 
mackinawiitti). Joskus on hematiittipallosia ja rakojuonia. Alkuperäisen ilmenomagnetiitin mag-
netiittiosa on silikaattiutunut, ja jäljellä on vain ilmeniittiskeletti. Reiässä R404 on pitkä lävistys 
tummia, biotiittirikkaita metaperidotiitteja. Suurin osa biotiitista on sekundaaria (biotiitti(II)), 
mutta on myös primaaria, oksidipigmenttistä biotiittia. Näissä kivissä on sekundaaria plagioklaa-
sia ja karbonaattisuonia. Suurin osa amfibolista on vaaleaa (tremoliitti-aktinoliitti) tai vihreää, 
jopa tummanvihreää sarvivälkettä, mutta paikoin sarvivälke I on säilynyt. Pyrrotiittia on vapaana 
ja sulkeumina pyriitissä ja magnetiitissa.  

Peridotiiteissa on terävärajaisina autoliitteina pienirakeisia ilmeniitti-magnetiittirikkaita perido-
tiitteja; Fe-Ti-oksidien lisäksi näissä on talkkia, ruskeaa sarvivälkettä, kloriittia ja tremoliittia.  

Peridotiiteissa on normatiivista oliviinia 19 - 42 % ja ortopyrokseenia yleensä 11 - 35 %. Yhdes-
sä näytteessä on kuitenkin 1.48 % normatiivista nefeliiniä ja 23.74 % normatiivista leusiittia, ja 
siten normatiivinen ortopyrokseeni puuttuu. Normatiivista klinopyrokseenia (wo + en + fs) on 9 - 
39 %. Normatiivista plagioklaasia on tasaisesti 11 - 16 %, mutta samoin kuin duniiteissa albiitin 
osuus siitä on pieni. 

Peridotiitit ja metaperidotiitit ovat duniittien ja hornblendiittien välimuotoja. Koostumusvaihtelu 
on laajaa. Reiän R404 viidestä XRF-analyysista lasketut keskiarvot ja vaihtelurajat ovat (paino- 
%): SiO2 39.54 (35.2 - 42.1), TiO2 1.52 (1.23 - 2.28), Al2O3 6.37 (5.33 - 9.05), FeOtot 17.38 (12.0 
- 20.2), MnO 0.23 (0.194 - 0.264), MgO 18.26 (13.3 - 21.4), CaO 7.10 (5.18 - 11.2), Na2O 0.14 
(< 0.07 - 0.35), K2O 1.42 (0.03 - 4.61), P2O5 0.048 (0.03 - 0.06), CrXRF 733 ppm (355 - 985), 
NiXRF 71 ppm (39 - 95 ppm), SICP 1225 ppm (445 - 2900 ppm), VXRF 517 ppm (413 - 730 ppm), 
Ba 139 ppm (33 - 418 ppm), Sr 131 ppm (53 - 168 ppm), Cl 73 ppm (32 - 120 ppm), CeXRF max. 
35 ppm, ZrXRF 24.8 ppm (20 - 32 ppm), RbXRF max. 170 ppm, ScXRF 55.6 ppm (32 - 86 ppm), 
YXRF 13.2 ppm (6 - 20 ppm). Ni/CoICP on 0.66. Toisin kuin duniitissa As ja B ovat matalat, har-
voin yli määritysrajan. Anomaalisia Au-Pd-pitoisuuksia liittyy vain peridotiittia leikkaavaan 
happamaan juoneen. 

Peridotiittien analyysiaineistossa on sekä isokemiallisesti että metasomaattisesti muuttuneita ki-
viä, ja mm. K2O:n, Ba:n ja Rb:n suuri vaihtelu aiheutuu metasomaattisesti muuttuneista biotiitti-
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rikkaista metaperidotiiteista. Myös rikki näyttää voimakkaasti liikehtineen. Kuitenkin esim. 
P2O5, V ja Cr ovat sekä XRF- että ICP-tulosten mukaan olleet hyvin immobiileja. 

Kloriittikivet ovat lähes monomineraalisia metaperidotiitteja, joita esiintyy varsinkin albitiitti-
juonten kupeessa. Kloriitin lisäksi on joskus vähän talkkia. Aksessoriset ja malmimineraalit ovat 
kirkas, pienirakeinen apatiitti, anhedrinen tai euhedrinen ilmeniitti II, joskus on hiukan rutiilia, 
joskus isoa euhedrista ilmenomagnetiittia, pyrrotiittia, granule-pentlandiittia ja kuparikiisua. 

Kloriittikivistä on vain ICP-analyysejä, mutta niistäkin voi päätellä, että huomattavia ainevirtoja 
(tuloa ja poistumista) on tapahtunut. R400:ssa Cr-köyhissä hornblendiiteissa olevassa kloriittiki-
vessä on korkea Cr (415 ppm), Ni (162 ppm), Ni/Co (3.24), La (48 ppm), P2O5 (6206 ppm) ja Zn 
(120 ppm). Tämä ruhjeinen kloriittikivi todennäköisesti liittyy happamaan juoneen, jota kairaus 
ei lävistänyt. Reiästä R402 on analyysi duniittia leikkaavan albitiittijuonen kyljessä olevasta klo-
riittikivestä. Tässä CrICP on paljon matalampi (186 ppm) kuin sivukivessä, kohonneita ovat K 
(402 ppm), La (24 ppm), Li (51 ppm), Mo (5 ppm), P2O5 (2185 ppm) ja Zn (235 ppm). Reiässä 
R404 on samoin albitiittijuonen vieressä kloriittikivi, jossa on sivukiviin verrattuna korkea Co 
(103 ppm), matala Cr (20 ppm), korkea La (32 ppm), Li (47 ppm), Mo (7 ppm), P2O5 (2794 
ppm) ja Zn (174 ppm). Näiden tulosten perusteella ei vielä voi laatia kovin syvällistä me-
tasomaattis-petrologista mallia, mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että kloriittikivien kohon-
neet LREE, K, Li, Mo, P2O5 ja Zn ovat peräisin happamista albitiittisista magmoista. 

Hornblendiitit ja metahornblendiitit. Hornblendiittien päämineraali (≥ 90 % moodista) on 
mikroskoopissa kahvinruskea sarvivälke, joka kiven kokonaisanalyyseistä ja parageneesista pää-
tellen on Ti-rikas (kaersutiitti?). Se on täysin euhedrinen interstitiaaliseen albiittiin ja karbonaat-
tiin. Kiteiden laidoilla on epitaktisesti vihreää sarvivälkettä, reunimmaisena väritöntä amfibolia; 
ruskean ja vihreän sarvivälkkeen raja on terävä. Sarvivälkkeen tyypillinen muuttumistulos on 
kloriitti. Plagioklaasi on albiittia, mutta alkuaan se on ollut Ca-rikkaampi; muuttumisessa siitä on 
syntynyt klinozoisiitti-epidoottia, pistasiittia ja karbonaattia. Albiitti esiintyy joskus viuhkamai-
sina kimppuina. Väleissä on alkuperäistä, usein isokokoista biotiittia, joka sisältää oksidipig-
menttiä. Biotiitti on osittain, joskus kokonaan muuttunut kloriitiksi, albiitissa on ”serisiittiä” ja 
oikeata muskoviittia. Karbonaattikasaumissa ja karbonaatti-albiittijuonissa esiintyy joskus rus-
keata stilpnomelaania ja vihreätä ferrostilpnomelaania. Kideväleissä on kookkaita euhedrisia 
apatiittikiteitä. Aksessorisia ja malmimineraaleja ovat titaniitti, turmaliini(?), rutiili(?), zirko-
ni(?), euhedrinen – subhedrinen ilmenomagnetiitti (ilmeniittiä lamelli- ja granulesuotaumina), 
itsenäinen ilmeniitti, isokokoinen pyriitti (jossa pyrrotiitti- ja kuparikiisusulkeumia), pyrrotiitti + 
pentlandiitti (sulkeumina sarvivälkkeessä), itsenäinen kuparikiisu, markasiitti, harvinaisena gers-
dorffiitti(?). 

Joskus esiintyy suuria (7 mm) kloriittimanteleita, joilla on karbonaattiydin. 

Kumulusmineraaleja ovat sarvivälke, ilmenomagnetiitti, ilmeniitti ja apatiitti; korkean lämpöti-
lan postkumulusmineraali on biotiitti. Osa karkeasta, interstitiaalisesta karbonaatista on mahdol-
lisesti magmaattista. 

Metahornblendiiteissa ruskeaa sarvivälkettä on vähemmän tai se puuttuu, niiden tilalla on vaa-
leanvihreää ja väritöntä amfibolia. Mineraalit ovat muuten samat kuin hornblendiiteissa, mutta 
enemmän kärsineitä tai sekundaareja: biotiitti, albiitti, kloriitti, karbonaatti, titaniitti, rutiili. Jos-
kus on paljon talkkia, joskus taas tremoliittia. Aksessorisena on isokokoinen apatiitti. Stilpnome-
laanin yhteydessä on ksenotiimia ja monatsiittia. Ilmenomagnetiitti on pitkälle silikaattiutunut. 
Malmimineraalit ovat magnetiitti, ilmeniitti (tyypillisesti sekundaari), pyriitti, kuparikiisu ja 
sinkkivälke(?). 
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Metahornblendiittien vaaleissa suonistoissa (karbonaatti + kloriitti + albiitti + kvartsi) erittäin 
yleinen sekundaarimineraali on stilpnomelaani, jota on sekä ruskeanpleokroisena (tavallinen 
stilpnomelaani) että vihreänä (ferrostilpnomelaani) (kuva 101a-d). Stilpnomelaani esiintyy huo-
pamaisena kuitumattona tai hyvin ohuina sädeaurinkoina. Mineraalista on sekä XRD-määritys 
että EMP-analyysejä, kustakin näytteestä 3-5 rakeesta. Seuraavassa on kunkin analysoidun stilp-
nomelaanin kemialliset keskiarvokoostumukset painoprosentteina (eri näytteissä N = 6-10): 

Näyte R400/73.50 m: SiO2 46.50, TiO2 0.033, Al2O3 5.06, FeOtot 19.32, MnO 0.22, MgO 12.07, 
CaO 0.043, Na2O 1.68, K2O 5.83, BaO 0.042, F 0.30, Cl < 0.01, Σ 90.27 - 91.67. 

Näyte R401/40.51 m: SiO2 47.98, TiO2 0.021, Al2O3 5.72, FeOtot 24.87, MnO 0.41, MgO 9.00, 
CaO 0.16, Na2O 0.59, K2O 2.42, BaO 0.085, F 0.32, Cl < 0.01, Σ 90.98 - 92.35. 

Näyte R402/72.63 m: SiO2 49.33, TiO2 0.013, Al2O3 5.00, FeOtot 22.89, MnO 0.41, MgO 10.61, 
CaO 0.11, Na2O 0.67, K2O 1.99, BaO 0.01, F 0.21, Cl < 0.01, Σ 90.58 - 91.91. 

Nämä stilpnomelaanit ovat poikkeuksellisia sikäli, että kaikki ovat selvästi MgO-rikkaampia 
kuin mikään Deer & al. (1962b) esittämä stilpnomelaani. 

Aaltokankaan stilpnomelaani ansaitsisi perusteellisemman tutkimuksen. 

 

 

Kuva 101a.   Stilpnomelaanikiteitä, // nikolit. Ii, Aaltokangas, hie R400/73.50 m. kuva Reijo Lampela. 
Fig. 101a.   Stilpnomelane xls, // nicol., Ii, Aaltokangas, thin section R400/73.50 m. Photo Reijo Lampela. 
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Kuva 101b.   Stilpnomelaani, Ii, Aaltokangas. Ohutkuituista stilpnomelaania, kirkkaat rakeet ilmeniittiä, 
BSE-kuva, hie R400/73.50 m. Kuva Lassi Pakkanen. 
Fig. 101b.   Stilpnomelane, Ii, Aaltokangas. Thin fibres of stilpnomelane, bright grains are ilmenite, BSE 
picture, thin section R400/73.50 m. Photo Lassi Pakkanen. 

 

Kuva 101c.   Stilpnomelaani, Ii, Aaltokangas. Karkeata stilpnomelaania, BSE-kuva, hie R401/40.51 m. 
Kuva Lassi Pakkanen. 
Fig. 101c.   Stilpnomelane, Ii, Aaltokangas. Coarse stilpnomelane. BSE picture, thin section R400/73.50 
m. Photo Lassi Pakkanen. 
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Kuva 101d.   Stilpnomelaani, Ii, Aaltokangas. Ohutkuituista stilpnomelaania, kirkkaat rakeet ksenotiimia 
ja monatsiittia, BSE-kuva, hie R402/72.63 m. Kuva Lassi Pakkanen. 
Fig. 101d.   Stilpnomelane, Ii, Aaltokangas. Thin fibres of stilpnomelane, bright grains are xenotime and 
monazite, BSE picture, thin section R402/72.63 m. Photo Lassi Pakkanen. 

 

Sarvivälke(-albiitti)pegmatoidit esiintyvät segregaatioina hornblendiiteissa ja eroavat näistä 
vain karkeamman raekoon ja korkeamman albiittipitoisuuden puolesta. Päämineraalit ovat rus-
kea sarvivälke (Ø useita cm), albiitti, kloriitti ja biotiitti. On karkeaa, mahdollisesti magmaattista 
karbonaattia. Sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat muskoviitti, epidootti ja kar-
bonaatti (← plagioklaasi), kloriitti (← plagioklaasi, biotiitti), apatiitti, titaniitti (← ilmeniitti), 
ilmenomagnetiitti, ilmeniitti (+ hematiitti), pyriitti ja kuparikiisu. 

Hornblendiitit ovat hyvin erikoislaatuisia Fe-Ti-Al-rikkaita ja SiO2-köyhiä ultramafisia ja ultra-
emäksisiä kiviä. Erikoista on myös läheinen parageneettinen yhteys samassa piipussa esiintyviin 
duniitteihin, joihin kuitenkin koostumuskontrasti on voimakas. Hornblendiitit vaihettuvat piipun 
reunaosassa melagabroihin. Hornblendiiteista ja metahornblendiiteista on rei´istä R400 ja R401 9 
analyysia. Ainoat merkittävät systemaattiset erot näillä ovat, että hornblendiiteissa NaICP on pal-
jon korkeampi kuin metahornblendiiteissa, mikä heijastaa kaersutiitin määrää (hornblendiiteissa 
korkeampi), metahornblendiiteissa taas KICP on paljon korkeampi, mikä puolestaan heijastaa 
metahornblendiitteihin metasomaattisessa K-lisäyksessä syntynyttä biotiittia. Kummallista kyllä 
tämä ei näy eri tyyppien Ba-pitoisuuksissa. 

Hornblendiiteissa näkyy parhaiten, miten arvaamaton vaikutus sarvivälkkeellä on CIPW-
normatiiviseen mineraalikoostumukseen. Kivissä ei ole modaalista oliviinia, mutta normatiivista 
oliviinia on tasaisesti 24 - 29 %. Normatiivista nefeliiniä on aina 5 - 9 %, ja silloin normatiivista 
ortopyrokseenia ei luonnollisesti ole. Nefeliinin ohella on normatiivista leusiittia 1.7 - 11.5 % 
silloin, kun normatiivinen ortoklaasi puuttuu; kun normatiivista ortoklaasia esiintyy (1.6 - 5.4 
%), normatiivista leusiittia on vähemmän (0 - 1.7 %). Normatiivista plagioklaasia on 13 - 22 %, 
ja se on kokonaan anortiittia (kun taas modaalinen plagioklaasi on albiittia!). Kahdessa Al-
rikkaammassa näytteessä, joista normatiivinen leusiitti puuttuu, on anortiitin (n. 21.5 %) ohella 
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normatiivista albiittia n. 2.7 %. Normatiivisten Fe-Ti-oksidien määrä on korkea, Σilm+mt on ta-
saisesti 14.5 - 15.5 %. Pitoisuus viittaa siihen, että titanomagnetiitti on kiteytynyt magmasta ko-
tektisesti sarvivälkkeen kanssa. Pyriitin määrä on todellisuudessa laskettua normatiivista pitoi-
suutta (yleensä 1 - 1.8 %) korkeampi; laskelma perustuu rikin XRF-määritykseen, joka antaa lii-
an pienen S-pitoisuuden. Normatiivista apatiittia on yleensä 0.07 - 0.17 %, mutta sen pitoisuus 
nousee reiässä R401 melagabroa lähestyttäessä 0.9 - 1.8 %:iin. 

Aaltokankaan hornblendiitti vastaa kemialliselta ja normatiiviselta koostumukseltaan alkaliperi-
dotiittia. Korkean Fe-Ti-oksidipitoisuuden perusteella kiveä voisi nimittää jacupirangiitiksi.  

Hornblendiittien koostumuskeskiarvot ja vaihteluvälit ovat seuraavat (paino- %): SiO2 35.5 (34.3 
- 37.8), TiO2 3.35 (1.95 - 3.83), Al2O3 9.99 (7.07 - 11.7), FeOtot 19.37 (13.2 - 24.7), MnO 0.170 
(0.150 - 0.206), MgO 10.94 (8.86 - 12.9), CaO 10.00 (8.86 - 12.1), Na2O 1.57 (0.95 - 2.11), K2O 
0.94 (0.365 - 2.21), P2O5 0.089 (0.03 - 0.366), CrXRF 76 ppm (5 - 315 ppm), NiXRF 30 ppm (3 - 
56 ppm), SICP 6125 ppm (120 - 15800 ppm), VXRF 932 ppm (634 - 1347 ppm), Ba 173 ppm (79 - 
222 ppm), Sr 296 ppm (239 - 364 ppm), Cl 151 ppm (61 - 247 ppm), CeXRF 33 ppm (15 - 48 
ppm), ZrXRF 31 ppm (22 - 45 ppm), RbXRF max. 66 ppm, ScXRF 82 ppm (58 - 91 ppm), YXRF 19 
ppm (13 - 25 ppm). Ni/CoICP vaihtelee laajasti: reiän alusta n. 42 m:iin se on hyvin matala, 
yleensä < 0.07, tästä 58 m:n olkaukseen Ni/Co on 0.1 - 0.3 ja 58 m:stä reiän loppuun hyvin tasai-
sesti 0.65 - 0.78. Olkaukseen liittyy Co:n lasku ja Ni:n nousu. 

Huomattakoon, että joissakin komponenteissa (esim. P2O5) on suurta (kerrosmaista?) pitoisuus-
vaihtelua; samoin Cr, Ni ja Ni/Co nousevat hyppäyksellisesti reiässä R400 n. 58 m:n kohdalla. 
Tällä kohtaa on myös S-pitoisuuksissa suuri muutos: yläpuolella kivet ovat sulfidirikkaita (ka. S 
8450 ppm, N = 26), alapuolella S-köyhempiä (ka. S 1098 ppm, N = 14). Reiän alussa on kohon-
neita Cu-pitoisuuksia (100 - 200 ppm). Erona duniittiin As ja B ovat korkeintaan 13 ppm ja 11 
ppm, vastaavasti. Au-Pt-Pd ovat yleensä alle määritysrajan, Au-anomaliat ovat 14 ja 18 ppb. Te 
ylittää useimmiten määritysrajan 10 ppb, korkein pitoisuus on 60 ppb. 

Hornblendiiteissa on huomattavan korkea V-pitoisuus (max. 1347) ja Sc-pitoisuus. (max. ScXRF 
91 ppm, max. ScICP 45 ppm). Happoliukoisen Sc:n huiput liittyvät ilmeisesti karbonaattijuoniin 
(kohonnut happoliukoinen Ca, Sr, Zn, Au, matala K). Hornblendiitit ovat myös selvästi LREE-
rikastuneita, monessa näytteessä Ce-pitoisuus ylittää XRF-menetelmän määritysrajan (max. Ce 
48 ppm, CN-arvo tälle on 78).  

Hornblendiiteissa on appiniittimaisia petrografisia ja geokemiallisia piirteitä, mm. magmaattinen 
sarvivälke ja apatiitti, ja kohonneet Cl, K2O, Ce, Zr, Ba, Sr ja Zr. 

Melagabroa on reiässä R401 14.65 m:n matkalla piipun eteläkontaktissa. Kivi vaihettuu piipun 
sisälle päin hornblendiittiin. Päämineraalit ovat ruskea subhedrinen sarvivälke, sen väleissä on 
plagioklaasia, kloriittia ja kvartsia; vähemmän on biotiittia ja karbonaattia. Suurikokoista apatiit-
tia on runsaasti (1 - 1.7 %); muita aksessorisia ja malmimineraaleja ovat titaniitti (← ilmeniitti), 
markasiitti, kuparikiisu ja pyriitti. 

Ulkokontaktia kohti gabrossa laskevat Fe-Ti-Mg-pitoisuudet ja kasvavat Al-Na-P2O5-
pitoisuudet. 

Melagabroissa on normatiivista oliviinia 14 - 18 %, klinopyrokseenia 10 - 16 %, nefeliiniä 0.9 - 
5 % (ja siten ei ollenkaan ortopyrokseenia), apatiittia yleensä 0.9 - 1.75 %, ortoklaasia 2.5 - 4.1 
%, plagioklaasia 43 - 60 % (albiittia 14 - 23 %). Normatiivisesti melagabro on siis mesokraatti-
nen kivi. Fe-Ti-oksideja on 10 - 12 %; pitoisuus viittaa kotektiseen Fe-Ti-oksidien kiteytymiseen 
magmasta, joka oli hornblendiitteihin verrattuna Al-rikkaampi (polymeroituneempi). 
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Melagabrosta on kaksi XRF-analyysia, joissa koostumukset ovat (paino- %): SiO2 38.8/41.4, 
TiO2 2.73/2.22, Al2O3 14.7/17.5, FeOtot 15.0/12.3, MnO 0.197/0.170, MgO 7.03/5.07, CaO 
9.62/10.1, Na2O 2.57/2.77, K2O 0.647/0.394, P2O5 0.499/0.705, Cr 52/15 ppm, NiXRF 36 - 10 
ppm, SICP ka. 4440 ppm, vaihtelu 1170 - 8370 ppm, VXRF 536/371 ppm, Ba 184/161 ppm, Sr 
591/820 ppm, Cl 202/170 ppm, CeXRF 42/52 ppm, ZrXRF 52/52 ppm, NbXRF ≤ 10 ppm, 
RbXRF16/12 ppm, ScXRF 51/38 ppm, YXRF 28/34 ppm. Ni/CoICP vaihtelee välillä 0.36/1.26. Sivu-
kiveä vasten gabrossa on ilmeisesti karbonaattijuoniin liittyvä kohonnut ScICP, 56 ppm. Samas-
sa näytteessä ovat kohonneet happoliukoiset Ca, Mn ja Zn. 

Mikroappiniitti- ja lamprofyyrijuonet. Näille on tyypillistä omamuotoinen, magmasta primo-
krysteinä kiteytynyt ruskea sarvivälke, joko hajarakeina (Ø ≤ 1.5 mm, lamprofyyri) tai neulas-
maisina kiteinä (mikroappiniitti). Hajarakeina on lisäksi lamprofyyreissä ilmenomagnetiittia (Ø 1 
mm), mikroappiniitissa plagioklaasia (Ø 4 mm), joka on tosin muuttunut kokonaan epidootiksi. 
Lamprofyyrien perusmassa koostuu plagioklaasista, vihertävästä ja ruskeasta sarvivälkkeestä ja 
interstitiaalisesta kvartsista. Sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat epidootti ja al-
biitti (← plagioklaasi), karbonaatti, kloriitti, muskoviitti, pienikiteinen, euhedrinen apatiitti, tita-
niitti (← ilmeniitti), magnetiitti, ilmeniitti, pyriitti ja kuparikiisu. Mikroappiniiteissa näkyy sar-
vivälkekiteiden fluidal-rakenne. Niiden päämineraalit ovat plagioklaasi, ruskea neulasmainen 
sarvivälke ja sekundaari kloriitti. Plagioklaasin muuttuessa on syntynyt epidoottia (kasaumia) ja 
karbonaattia; muita sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat titaniitti (← ilmeniitti), 
pienikokoinen subhedrinen apatiitti, pienikokoinen euhedrinen magnetiitti, itsenäinen ilmeniitti, 
pyriitti (jossa kuparikiisusulkeumia) ja vapaa kuparikiisu. Magmaattinen parageneesi on: plagio-
klaasi + sarvivälke I + ilmenomagnetiitti + ilmeniitti → apatiitti. 

Lamprofyyrien ja mikroappiniittien parageneesi on samanlainen kuin hornblendiiteissa. 

Varsinaisista mikroappiniitti- ja lamprofyyrijuonista ei ole tehty kokokivianalyysejä. Parageneet-
tisesti niitä muistuttaa emäksinen albiittirikas juoni reiässä R404, välillä 30.80-32.30 m. Tämän 
kiven CIPW-normimineraalit osoittavat selvää sukulaisuutta piipun hornblendiittien kanssa: 
normatiivista oliviinia 7.8 %, klinopyrokseenia 4.35 %, nefeliiniä 3.8 % (eikä siten ortopyrok-
seenia), albiittia 60.5 %, anortiittia 12.9 %, ortoklaasia 1.12 %, magnetiittia + ilmeniittiä 7.7 % ja 
apatiittia 0.86 %. 

Kiven koostumus on (paino -%): SiO2 51.9, TiO2 1.03, Al2O3 17.1, FeOtot 8.50, MnO 0.119, 
MgO 3.19, CaO 3.90, Na2O 7.57, K2O 0.180, P2O5 0.350, Cr 13 ppm, NiICP 10 ppm , SICP 3517 
ppm, VXRF 128 ppm, Ba 328 ppm, Sr 519 ppm, Cl 120 ppm, LaXRF 31 ppm (CN-arvo 131), 
CeXRF 74 ppm (CN-arvo 121), ZrXRF 175 ppm, NbXRF 11 ppm, ScXRF 13 ppm, YXRF 19 ppm. 
Ni/CoICP on 0.17 - 0.38. Mo-pitoisuus on lievästi kohonnut (3 - 9 ppm), samoin Cu (116 ppm). 
Peräkkäisissä näytteissä on toisessa anomaalinen Au-pitoisuus (39 ppb), toisessa Pd-pitoisuus 
(35 ppb). 

Tässäkin on appiniittimaisia piirteitä, kuten magmaattinen neulasmainen sarvivälke, (lievästi) 
kohonnut Cl, korkea P2O5, Zr ja LREE. 

Albitiitit ja albitofyyrit ovat juonikiviä. Molempia tyyppejä esiintyy samassakin juonessa. Pää-
mineraali on asultaan magmaattinen sälöinen albiitti, lisäksi on vähän kloriittia, karbonaattia, 
joskus biotiittia, pieniä neulasmaisia apatiittikiteitä, joskus zirkonia, titaniittia, ilmeniittiä ja rutii-
lia, malmimineraaleina euhedrista tai pyöreähköä magnetiittia, ilmeniittiä, yleensä euhedrista py-
riittiä, ja kuparikiisua. Albitofyyreissä albiittia on terävinä, euhedrisina hajarakeina (Ø 2-4 mm). 
Hajarakeet muodostavat glomerofyyrisiä synneusis-ryppäitä. Ilmeisesti on ollut myös mafinen 
hajaraefaasi (sarvivälke?), jota edustavat kloriitista (± karbonaatti) koostuvat terävärajaiset ka-
saumat (Ø ≤ 4 mm). Albitofyyrien perusmassa on granulaaria. 
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Albitiitti/albitofyyristä (juonesta) on analyysi, R402/73.07-73.90 m. Kiven normissa on albiittia 
76.6 % ja korundia 4.3 %, lisäksi on ortopyrokseenia 29 %, oliviinia 0.6 %, vähän ortoklaasia 
(0.2 %) ja anortiittia (0.6 %), magnetiittia + ilmeniittiä 4.6 % ja apatiittia 0.54 %. Kiven geoke-
mia, mineralogia ja siinä varsinkin normatiivinen korundi, osoittavat etteivät albitiitti/albito-
fyyrijuonet ole kentalleniittimagman johdannaisia, vaan pikemminkin ne ovat syntyneet peliitti-
sistä, todennäköisesti adinoliutuneista sivukivistä anatektisesti. Adinolialkuperään viittaavat kor-
kea Na ja Na/K ja matala SiO2 (normatiivista oliviinia!). Albitiitin koostumus on (paino -%): 
SiO2 57.6, TiO2 0.48, Al2O3 18.6, FeOtot 5.12, MnO 0.092, MgO 3.94, CaO 0.394, Na2O 8.65, 
K2O 0.031, P2O5 0.222, NiICP 4 ppm , SICP < 20 ppm, VXRF 34 ppm, Ba 67 ppm, Sr 209 ppm, Cl 
60 ppm, LaXRF 48 ppm (CN-arvo 203), CeXRF 102 ppm (CN-arvo 167), ZrXRF 270 ppm, NbXRF 12 
ppm, ScICP 3.1 ppm, YXRF 15 ppm. Ni/CoICP on 0.5. 

Metahornfelsit ovat makroskooppisesti pienirakeisia, vaaleanvihreitä ja yleensä massamaisilta 
vaikuttavia kiviä. Korkean lämpötilan hornfelsfasiesta ei tehdyissä hieissä esiinny, jos sellaista 
on koskaan syntynytkään. Hieissä on sekä peliittejä että grauvakkoja. Grauvakoissa on kivilaji-
klasteja, mm. granoblastista kvartsiittia ja isoja kvartsiklasteja (juonikvartsia?). Kairanreikä lope-
tettiin kun se oli lävistänyt 13.2 m metahornfelsejä. Oletettavasti kauempana piipusta esiintyy 
liuskeisia peliittejä ja grauvakkoja (ks. kuva 115). Hornfelsit ovat mikroskoopissa granoblastisia 
eikä niissä erotu läpikotaisliuskeisuutta. Päämineraalit ovat kvartsi, muskoviitti, kloriitti ja albiit-
ti, on myös vähän epidoottia ja karbonaattia; aksessorisina ja malmimineraaleina on turmaliinia, 
apatiittia, titaniittia, rutiilia, ilmeniittiä, pyriittiä, pyrrotiittia ja markasiittia. Kivessä on kloriitti-
rikkaita kasaumia. Metagrauvakassa on kvartsia, muskoviittia, kloriittia, albiittia ja vähän karbo-
naattia, lisäksi apatiittia, titaniittia, rutiilia, pyriittiä ja vähän kuparikiisua. 

Metahornfelseissä on normatiivista kvartsia 12 - 29.5 %, ortoklaasia 8 - 16 %, plagioklaasia 27 - 
58 % ja, niin kuin asiaan kuuluu, korundia 0.4 - 7.3 %. 

Metahornfelseista on kaksi kokokivianalyysia ja seitsemän ICP-monimetallianalyysia näytteistä, 
joiden välimatka kairanreiässä on 7 m. Analyysit osoittavat sedimenttiaineksen koostumuksen 
heterogeenisuuden. Koostumukset ovat (paino -%): SiO2 60.4/54.2, TiO2 0.79/1.18, Al2O3 
15.8/16.6, FeOtot 6.99/7.74, MnO 0.094/0.132, MgO 3.22/2.72, CaO 1.56/4.97, Na2O 2.20/3.80, 
K2O 2.55/1.42, P2O5 0.15/0.301, NiICP 91/10 ppm , SICP 4210/13700 ppm, VXRF 158/188 ppm, Ba 
633/433 ppm, Sr 144/647 ppm, Cl 39/72 ppm, LaXRF 35/18 ppm, CeXRF 79/68 ppm, ZrXRF 
143/128 ppm, NbXRF 10/11 ppm, ScICP 16/11 ppm, YXRF 25/21 ppm. As on yhdessä näytteessä 15 
ppm, muuten alle määritysrajan, Mo on anomaalinen, yleensä 3 - 4 ppm. S on anomaalinen, ka. 
7986 ppm. Au on neljässä näytteessä 6-9 ppb, Te (0.9 - 0.17 ppm) ylittää aina määritysrajan 0.01 
ppm. 

Ultramafisen piipun suhteet sivukiviin ja piipun kivien ja hornfelsien mikroskooppiset rakenteet 
viittaavat siihen, että kyseessä on posttektoninen intruusio.  

Aaltokankaan piippu on geokemiallisesti ja petrologisesti merkillinen tapaus. Näin pienessä ti-
lassa esiintyy kivilajivaihtelua keskiosan oliviinikumulaateista (duniiteista) peridotiittien kautta 
reunaosan hornblendiitteihin ja melagabroihin ja edelleen juonikompleksin appiniittimaisiin ki-
viin, lamprofyyreihin ja albitofyyreihin. Tärkein silikaattinen kumulusfaasi on (oli) duniiteissa 
oliviini, hornblendiiteissa magmaattinen ruskea sarvivälke ja saalisemmissa kivissä plagioklaasi 
ja sarvivälke. Näiden ohella titanomagnetiitti (nyt ilmenomagnetiittina), apatiitti ja sulfidisula 
olivat kumulusfaaseja sarjan alusta loppuun asti. Hornblendiittien kumulussarvivälke ja duniitti-
en interkumulussarvivälke ja flogopiitti/biotiitti osoittavat, että magma oli vesirikas. Karkea in-
terkumuluskarbonaatti saattaa olla osoitus myöhäisestä magmaattisesta (sekoittumattomasta) 
karbonaattisulasta. Magman K2O-pitoisuus on ollut alkuaan korkeampi, mutta kivien K2O-
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pitoisuudet ovat myöhemmin osassa piippua laskeneet kun duniittien ja joidenkin peridotiittien 
biotiitti/flogopiitti on muuttunut kloriitiksi, samalla kun toisaalla tapahtui peridotiittien voima-
kasta sekundaaria biotiittiutumista. 

Piipun vyöhykkeisyydessä on epätavallinen piirre se, että näennäisesti primitiivisimmät (tai joka 
tapauksessa Mg-Ni-Cr-rikkaimmat) kivet ovat keskellä, pisimmälle fraktioituneet (hornblendiitti, 
melagabro) reunoilla. Niin kuin tämän raportin aikaisemmasta appiniitteja koskevasta osasta käy 
selville, tällainen järjestys on tyypillistä appiniittipiipuille. 

Fraktioitumisen alkoi oliviinilla. Mutta vaikka duniiteissa on kohtalaisen korkea MgO-pitoisuus 
(n. 25 %), ei kantamagma sittenkään ollut erityisen primitiivinen. Duniittien Ni pitoisuus (155 
ppm) on itse asiassa hyvin matala, vain n. 5 % komatiittisten duniittien Ni-pitoisuudesta. Kanta-
magman (sulan) suhteellisen pientä Cr-pitoisuutta osoittavat duniittien suhteellisen matala Cr-
pitoisuus (650 ppm) ja se, että oliviinin kanssa kotektisesti kiteytyi kromiitin sijasta titanomagne-
tiitti. Paremmin kuin magman primitiivisyydellä oliviinin kiteytyminen selittyykin sillä, että 
magman korkea H2O- ja K2O-pitoisuus laajensivat voimakkaasti oliviinin likvidusfaasikenttää 
(ks. Mutanen, 1997 ja siinä olevat viitteet). Koostumukseltaan kantasula (kantamagma) lienee 
ollut Fe-Ti-rikas alkalimelabasaltti (paremman nimityksen puuttuessa). Ultramafiittien korkea 
FeOtot (17 - 21 %), TiO2 (duniiteissa 0.85 %, peridotiiteissa 1.5 % ja hornblendiiteissa peräti 3.35 
%) ja V (duniiteissa 290 ppm, peridotiiteissa 517 ppm ja hornblendiiteissa 932 ppm) osoittavat 
pitkälle edennyttä fraktioitumista. Samalla tavalla ultramafiiteissa esiintyvä kumulusapatiitti 
osoittaa, että magman aikaisemmassa historiassa oli pitkän aikaa kiteytynyt fosforittomia faaseja. 
Myös P2O5-pitoisuus on (ultramafiiteille) korkea, keskimäärin 0.05 - 0.09 %; melagabrossa P2O5 
nousee keskimäärin 0.6 %:iin. Mutta ehkä selvin osoitus intruusiota edeltäneestä ja pitkälle ehti-
neestä fraktioitumisesta on hyvin matala Ni/Co, joka jo duniiteissa on vain 1.1 - 0.5 ja laskee 
edelleen hornblendiitteihin (0.1 - 0.3) ja on lopulta alle 0.07. Itse piipussa fraktioitumista osoitta-
vat mm. seuraavat keskipitoisuudet sarjassa duniitti → peridotiitti →hornblendiitti → melaga-
bro: Zr 21 ppm → 25 ppm → 31 ppm → 52 ppm (→ appiniitti/lamprofyyri 175 ppm); Ni 155 
ppm → 71 ppm → 30 ppm → 23 ppm; S 767 ppm → 1225 ppm → 6125 ppm → 4440 ppm; Cl 
50 ppm → 73 ppm → 151 ppm → 186 ppm; Ba 27 ppm → 139 ppm → 173 ppm → 173 ppm; 
Sr 146 ppm → 131 ppm → 296 ppm → 706 ppm; Ce ≤ 30 ppm → ≤ 35 ppm → 33 ppm → 52 
ppm; Ni/Co 1.08 - 0.68 → 0.66 → [0.65 - 0.7 → 0.1 - 0.3 → ≤ 0.07] → [melagabro: 0.36 - 1.26]. 
Ehkä nämä esimerkit riittävät. 

Piipun sijoittumisessa (positiivisen alakuoresta lähtevän Bouguer-anomalian yläpuolella) ja sen 
suhteessa poimutusliikuntoihin (posttektoninen intruusio), samoin kuin kivien petrografiassa 
(kumulusapatiitti, magmaattiset OH-silikaatit, karkea magmaattinen(?) karbonaatti) ja geokemi-
assa (Cl, S, Sr, Zr, LREE-nousu) on appiniittisarjalle ominaisia piirteitä. Intruusiota leikkaavat 
juonina appiniitit ja lamprofyyrit. Mm. näillä perusteilla, tosin hieman empien, olen nimittänyt 
piipun kentalleniitiksi.  

Aaltokankaan piippu ansaitsee lisätutkimuksia, johon aineistoa saa jo kairatuista rei´istä, ana-
lyysijauheista ja tähän mennessä tehdyistä kiillotetuista ohuthieistä. Lisää tietoa tarvitaan kivien 
hivengeokemiasta (REE, Zr, Hf, Nb, Ta ym.) ja isotooppisuhteista. Piipun reunaosan melagabron 
Zr-pitoisuus yltää 52 ppm:ään, minkä perusteella siitä saattaisi löytyä U-Pb-ikäykseen soveltuvaa 
zirkonia. Stilpnomelaania esiintyy niin yleisesti, ja se on koostumukseltaan niin poikkeukselli-
nen, että asiasta innostunut voisi tehdä siitä perusteellisemman mineralogisen ja parageneettisen 
tutkimuksen. 

Petrologisesti piippu on sikäli arvoituksellinen, että siinä esiintyy lähekkäin nefeliini-leusiitti-
normatiivisia ja ortopyrokseeninormatiivisia kiviä. Feldspatoidinormatiivisuudesta huolimatta 



    
  
 
 

      
  

328

missään ei ole normatiivista akmiittia (toisin sanoen, ei ole alkaliylimäärää alumiiniin nähden). 
Näyttää hyvinkin mahdolliselta, että H2O:n ja K2O:n selektiivinen diffuusio magmaan tuottaa 
alkuaan toleiittisista magmoista alkalibasalttisia sulia/magmoja. Aaltokankaan hornblendiiteilla 
on magmojen synnyn kannalta sellainenkin mielenkiintoinen korollaari, että niiden koostumusta 
vastaavien kumulaattien sulaminen tuottaa nefelini-leusiittinormatiivisia oliviinibasaltteja. 

5 TUTKIMUKSET  INARISSA LAANILA – LOTTO – HIRVASJÄRVI - RAJA-
JOOSEPPI –ALUEELLA 

Tutkimusalue sijaitsee Saariselän tunturiselänteen pohjoispuolella Laanilan itäpuolella karttaleh-
dillä 3831 ja 3833. Aluetta halkovat monet metsäautotiet. Hirvasjärvelle pääsee Raja-Joosepin 
tieltä Kattajärveltä lähtevää metsäautotietä, Lotto-diabaasille on yleensä kuljettu Ivalon tieltä 
Palkisojalta lähtevää metsäautotietä ja siitä haarautuvia teitä ja ajouria pitkin. Raja-Joosepin sye-
niittiporfyyrijuonelle pääsee maastoautolla raja-asemalta Luton rantaan vieviä teitä ja ajouria 
pitkin. 

Matalalentomagneettisella kartalla (kuva 102) erottuu Lotto-Hirvasjärvi -alueella T:n muotoinen 
kuvio. Sen varsi on kapea, suoraviivainen, heikko magneettinen anomalia, joka ulottuu pohjoi-
sesta Hirvasjärveltä n. 20 km etelään, n. 4 km Kuutusjärven eteläpuolelle. Anomalian pohjois-
osassa (Hirvasjärven ja Luppokuruvaaran välillä) sen suunta on 348°, Luppokuruvaaran etelä-
puolella 360°. T:n poikkiviiva on itä-länsisuuntainen magneettinen anomalia, jonka pituus on n. 
10 km. Käsitykseni oli aluksi, että kuvion osat kuuluvat samaan intruusiokompleksiin, jossa T:n 
poikkiviiva edustaa (kerros)intruusiota, varsi tulokanavaa. Tutkimusten edetessä kuitenkin selvi-
si, että T:n varsi on oliviinidiabaasijuoniparvi, poikkiviiva taas aiheutuu juonta vanhemmasta 
fraktioituneesta gabrointruusiosta (Hirvasjärven intruusio), joka on ollut mukana granuliitti-
fasieksen metamorfoosissa. Matalalentokartan kuvioista voi (jälkiviisaana) aavistaa, että dia-
baasijuoni ulottuu pohjoisessa 2-3 km Hirvasjärven pohjoispuolelle. Tämä ei ollut ainoa geolo-
ginen sattuma: diabaasin ja Hirvasjärven intruusion leikkauspisteen kautta kulkee koillinen-
lounaissuuntainen Laanila-tyyppinen diabaasijuoni.  

Hirvasjärveltä 15 km länteen, tunnetun Laanilan oliviinidiabaasijuonen länsipuolella on Romo-
päällä itä-länsisuuntainen magneettinen anomalia. Tämän oletan olevan Hirvasjärven tyyppinen 
mafinen intruusio. 

Idässä Raja-Joosepin alueella on parvi pohjois-eteläsuuntaisia, etelässä eteläkaakkoon kääntyviä 
kapeita magneettisia anomalioita, joiden pituus on 8-15 km. Voimakkaimman anomalian tarkis-
tus paljastumassa raja-aseman lounaispuolella osoitti, että kyseessä on syeniittiporfyyrijuoni. 

Noin 4-5 km Lotto-juonesta länteen on likimain sen suuntainen, magneettisella matalalentokar-
talla heikosti erottuva magneettinen juova, jota voi kartalla seurata pohjoisesta Pakostenkankaal-
ta n. 20 km etelään Puilakkapään eteläpuolelle. Tätä kohdetta en ole yrittänyt maastossa selvit-
tää. Se voi olla Lotto-tyyppinen diabaasijuoni, syeniittiporfyyrijuoni tai lentomittauksessa kor-
jaamatta jäänyt linjavirhe. 

Seuraavassa Lotto-nimeä (Lotto dyke swarm, Lotto diabase) käytetään Hirvasjärven-
Kuutusjärven oliviinidiabaasille. Sen pohjoispuolella olevalle gabrointruusiolle käytetään nimeä 
Hirvasjärven intruusio. Alueen magneettisen matalalennon väripintakartta on kuvassa 102. 
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Kuva 102.   Lotto – Raja-Jooseppi -alue. Magneettisen matalalennon väripintakartta. 
Fig. 102.   Lotto – Raja-Jooseppi area. Colour-coded low-altitude aeromagnetic map. 
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Geologisesti alue sijoittuu granuliittialueen keskiosiin. Hirvasjärven intruusio on tunkeutunut 
paragneisseihin ennen granuliittimetamorfoosia. Juonet (Lotto-diabaasi, Raja-Joosepin syeniitti-
porfyyri) leikkaavat ”kylmiä” ja jäykkiä granuliitteja. Lotto-oliviinidiabaasista tehty Sm-Nd-
ikämääritys (plagioklaasi-pyrokseeni-kokokivi) antoi iän 1.804 ± 0.041 Ga (Hannu Huhma, säh-
köposti 30.12.2008). Raja-Joosepin syeniittiporfyyristä ei saatu zirkonia ikäykseen, vaikka kiven 
Zr-pitoisuus on korkea (515 - 553 ppm). Ilmeisesti zirkonit ovat niin pieniä, että ne menivät seu-
lojen läpi. 

Kaikkia alueen kiviä halkovat koillinen-lounaissuuntaiset Laanila-tyyppiset oliviinidiabaasijuo-
net, joista saadut Sm-Nd-iät ovat 1.042 ± 0.050 Ga ja 1.013 ± 0.032 Ga (Mertanen & al., 1996). 
Lotto-diabaasin ja Hirvasjärven intruusion leikkauspisteen kautta kulkee itäisin kolmesta suu-
rimmasta juonesta. Maastomagneettisella kartalla (kuva 104) on Luppokuruvaarassa olkaus (siir-
ros), joka viittaa siihen, että Lotto-diabaasia leikkaa ohut Laanila-tyyppinen oliviinidiabaasijuo-
ni. Täällä ja Hirvasjärvellä on Laanila-tyyppisten diabaasien kohdalla oikeakätinen horisontaali-
siirros, jossa siirtymä on n. 300 m. 

Lotto-diabaasissa on eräitä appiniiteille tyypillisiä koostumuspiirteitä. Myös sen ikä vastaa Kes-
ki-Lapin appiniitteja.  

Maasto on pääosaksi kovia maita. Metsät ovat hakattuja, paikoin avohakattuja talousmetsiä. So-
tien jälkeen alueella on ollut lukuisia ns. liipisavottoja (liipi = sleeper = ratapölkky). Maastotut-
kimusten aikana asuin Kulasjoella hyväkuntoisessa liipimiesten parakissa. 

Tein alueella maastotutkimuksia kesinä 2004 ja 2005. Eri matkoilla olivat mukana Justus Muta-
nen ja Pauli Vuojärvi. Ensimmäisellä maastokäynnillä elokuussa 2004 löysin Luppokuruvaaran 
pohjoisosasta metsäautotien varresta perkniittilohkareen (näyte TM-04-22), jossa on karkeaa 
pentlandiittia sisältäviä sulfidiläiskiä (kuva 105). Myöhemmin löysin vielä kaksi sulfidipirotteis-
ta perkniittilohkaretta Kuutusjärven pohjoispuolelta (näytteet TM-05-01 ja TM-05-02), välittö-
mästi Lotto-diabaasin distaalipuolelta. Outokumpu Oy:n ja Lapin Malmi Oy:n tutkimuksissa on 
Luppokuruvaaran koillispuolelta ja Kuutusjärven luoteispuolelta löytynyt Ni-sulfidipitoisia ult-
ramafisia lohkareita. 

Tein lohkarehavaintoja Lotto-diabaasista Luppokuruvaaran pohjoisosassa, Kuutusjärven poh-
joispuolella ja Kotataipaleenvaaran – Hirvasjärven alueella. Useita paikallisia lohkareita Laanila-
tyyppistä oliviinidiabaasia löytyi Hirvaskosken lounaispuolelta. Hirvasjärven ja Kattajärven vä-
liltä löysin lukuisia suuria, usein raitaisia gabrolohkareita, jotka ovat lähtöisin Hirvasjärven in-
truusiosta. Hirvasvuopajan ja Hirvasjärven väliltä löytyi toistaiseksi ainoa tunnettu paljastuma 
Hirvasjärven intruusiosta. Tutkimuksissa gabron länsiosassa Pakostenkankaan magneettisen 
anomalian distaalipuolelta (=koillispuolelta) ei löytynyt gabrolohkareita. Tutkin myös Alimmai-
sen Alttojärven eteläpuolella olevaa pyöreää magneettista anomaliakuviota, mutta en löytänyt 
sille selitystä. 

Hirvasjärven intruusion magneettisen rakenteen jatkeilla on sekä idässä että lännessä voimakkai-
ta sähköisiä matalalentoanomalioita. Kattakaitavaaran johdeanomalia (Im > Re) sijaitsee Hirvas-
järvestä 5-6 km itään, Iso Peuravaaran anomalia 9 km länteen. Idässä anomalialle löytyi selitys: 
Kattakaitavaaran kaakkoisreunalla Kortelammen koillispuolella on anomalian kohdalta gossan-
paljastumia, jotka ovat syntyneet sulfidirikkaista granuliittiparagneisseistä. Lännessä Iso Peura-
vaaran alueella maasto on johteen kohdalla peitteistä, eikä maastotutkimuksissa löytynyt anoma-
lialle selitystä. 

Alueen muita tutkimuskohteita ovat idässä Raja-Joosepin magneettiset juonianomaliat ja lännes-
sä Kuomupalon magneettinen anomalia. Siliälammelta, erään Raja-Joosepin anomalian kohdalta 
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löytyi paljastumina syeniittiporfyyriä. Kuomupalossa on pohjois-eteläsuuntainen, n. 20 m leveä 
magneettinen anomalia (max. 500 nT), jota seurasimme magnetometrin avulla tiestä pohjoiseen 
n. 600 m. Näissä ja myöhemmissä maastotutkimuksissa anomalian aiheuttajasta ei saatu selvyyt-
tä. 

Loton diabaasin ja Hirvasjärven intruusion alueilla tehtiin geofysikaalisia maastomittauksia use-
ammassa vaiheessa vuosina 2005 - 2009. Magneettisesti ja sähköisesti (VLF-R) mitattiin 21.15 
km2, lisäksi mitattiin diabaasin ja gabrointruusion poikki 26 painovoimaprofiilia, yhteensä 36.2 
linjakm. Mittaukset tehtiin maanomistajan (Metsähallitus) luvalla. 

5.1 Lotto-oliviinidiabaasi 

Kuvassa 103 on Lotto-juonen geologinen kartta, kuvassa 104 maanpintamagneettinen kartta, 
painovoimaprofiilit ja kairareikien paikat. Seuraavassa puhutaan yleensä juonesta, vaikka kysy-
myksessä onkin usean lähekkäisen juonen parvi. Juoni ei ole missään paljastunut. Siitä lähteneitä 
paikallisia lohkareita löytyi Luppokuruvaaran pohjoisosasta ja Kuutusjärven pohjoispuolelta. 
Diabaasiin tai sen lähelle kairattiin karttalehdellä 3833 reiät R301 - R304, karttalehdellä 3831 
reiät R312 - R314. 
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Kuva 103.   Loton oliviinidiabaasijuoni. Geologinen kartta 
Fig. 103.   Lotto olivine diabase dyke. Geological map. 
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Kuva 104.   Loton oliviinidiabaasijuoni. Maanpintamagneettinen kartta (totaalikenttä), painovoimaprofii-
lit ja syväkairareiät. 
Fig. 104.   Lotto olivine diabase dyke. Ground-magnetic total-field map, gravity profiles and diamond 
drill holes. 
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Kuva 105.   Karkeaa sulfidipirotetta perkniitissä Luppokuruvaarassa (näyte TM-04-22.1). Sulfidika-
sauman keskellä iso pentlandiittirae. Kuva Reijo Lampela. 
Fig. 105.   Coarse disseminated sulphides in perknite in Luppokuruvaara (sample TM-04-22.1). Big pent-
landite grain in the middle of the sulphide clot. Photo Reijo Lampela. 
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Kuva 106.   Sulfidipirotteisen perkniitin (näyte TM-04-22) ja oliviinidiabaasin kondriittinormalisoidut 
PGE-Au. Luppokuruvaara, Lotto-alue. 
Fig. 106.   Chondrite-normalised PGE-Au, sulphide-disseminated perknite (sample TM-04-22) and oli-
vine diabase. Luppokuruvaara, Lotto area. 

 

Diabaasijuoniparvi antaa heikon mutta silti selvästi erottuvan magneettisen anomalian. Detalji-
mittauksissa Pakkavaarassa anomaliahuippu (suhteessa ympäristön granuliittiin) oli 425 nT. 
Diabaasien mitatut tiheydet vaihtelevat välillä 2.95 - 3.02 g/cm3. Happamien granuliittien tiheys 
on 2.75 - 2.85 g/cm3, vaaleiden granuliittien 2.60 g/cm3, emäksisten granuliittien 3.03 g/cm3 ja 
granaattirikkaiden granuliittien 3.10 - 3.15 g/cm3. Diabaasin ja granuliitin tiheyskontrasti on niin 
pieni ja diabaasijuoniparvi niin kapea, ettei juoni tule näkyviin painovoimaprofiileilla. Suskeptii-
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visuusmääritysten ja kiven ja magnetiitin tiheyksien perusteella laskettu magnetiitin määrä dia-
baasissa on n. 2 paino- %. Granuliittien magnetiittipitoisuus vaihtelee kerroksittain mutta on 
yleensä hyvin pieni (< 0.03 paino- %).  

POKA-kairaukset teki GTK:n Geopalveluyksikkö alkutalvesta 2007. Kaikkiaan kairattiin 12 rei-
kää, yhteensä 661.05 m. Lotto-juonen kohteissa kairattiin 7 reikää (yht. 325.35 m) ja Hirvasjär-
ven kohteissa 5 reikää (yhteensä 335.70 m). Reikäpituudet olivat 30.55 - 79.95 m, maakairaus-
syvyydet 2.40 - 18.00 m. Kairaukset tehtiin maanomistajan (Metsähallitus) luvalla. Syväkairauk-
sen reikätiedot on taulukossa 27. 

 

Taulukko 27.   Lotto-juonen ja Hirvasjärven intruusion syväkairausten reikätiedot 

Table 27.   Lotto dyke and Hirvasjärvi intrusion, drill hole locations, directions, angles and depths 
 
Kl/ Reikä, no.      X                  Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
 
3833/R301     7597.510       3540.160            90                45            45.90                    3.40 
3833/R302     7597510        3540.160            90                60            58.50                    2.50 
3833/R303     7597.570       3540.170           270               45            50.35                    6.50 
3833/R304     7597.570       3540.143            90                45            49.60                    6.50 
3833/R305     7604.950       3540.060             0                 45            77.65                    2.40 
3833/R306     7654.930       3604.985             0                 45            79.95                    4.50 
3831/R312     7601.950       3538.885             0                 45            51.10                    4.00 
3831/R313     7602.900       3538.865             0                 45            39.35                  18.00 
3831/R314     7604.145       3538.755             0                 90            30.55                    9.30 
3831/R315     7604.950       3538.250             0                 45            58.50                    3.30 
3831/R316     7604.920       3538.250            180              45            61.90                    5.20 
3831/R317     7605.300       3536.080             0                 45            57.70                    6.30 
 
                                                                                                 Yht. 661.05 m 
 

Seuraavassa selostuksessa käytetään reikänumeroita ilman karttalehtitunnusta, koska lehdillä rei-
känumerosarjat eivät mene päällekkäin.  

Näytteistä on tehty kokokivianalyysejä (XRF), monimetallianalyysejä (ICP), hivenalkuaineana-
lyysejä (ICP-MS) sekä hivenalkuaine- ja jalometallianalyysejä (Ag, As, Bi, Cd,Pb, Sb, Se, Te, 
menetelmätunnus 511U; Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, menetelmätunnus 714M; Au, Pd, Pt, mene-
telmätunnus 704P, ja Hg, menetelmätunnus 822L). Taulukossa 28 on kivinäyte- ja reikäana-
lyysien tilausnumerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien lukumäärät. 
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Taulukko 28.   Laanila – Lotto – Hirvasjärvi - Raja-Jooseppi -alue, kivinäyte- ja syväkairausanalyysien 
lukumäärät 

Table 28.   Laanila – Lotto – Hirvasjärvi - Raja-Jooseppi area, number of chemical analyses from sur-
face samples and drill cores 
                                                                     Analyysit eri menetelmillä 
Näyte/Reikä, no.   Analyysitilausno.   175Xa   308M  511P  511U  714M  822L  704P  
                                                                                                                                        
TM-04-22.1.1           91503                        1           1          1        1          1        1  
TM-04-22.1.2           91503                        1           1          1        1          1        1 
TM-04-22.1.3           91503                        1           1          1        1          1        1 
TM-04-22.1.4           91503                        1           1          1        1          1        1 
TM-04-22.1.5           91504                        1           1          1        1          1        1 
TM-04-22.2              91503                        1           1          1        1          1        1 
TM-04-22.3              91503                        1           1          1        1          1        1 
TM-04-22.4              91503                        1           1          1        1          1        1 
TM-04-24.1              91504                        1           1          1        1          1        1  
TM-04-25.1              91504                        1           1          1        1          1        1  
TM-04-26.1              91504                        1           1          1        1          1        1 
TM-04-27.1              91504                        1           1          1        1          1        1 
TM-04-29.2              91504                        1           1          1        1          1        1 
TM-04-30.1              91504                        1           1          1        1          1        1 
TM-04-32.1              91504                        1           1          1        1          1        1 
TM-04-33.1              91504                        1           1          1        1          1        1 
TM-05-01               200910                        1           1          1                                           1 
TM-05-02               200910                        1           1          1                                           1 
TM-05-03               200910                        1           1          1                                           1 
TM-05-04               200910                        1           1          1                                           1 
TM-05-05               200910                        1           1          1                                           1 
3833/R301                91517                      12          12        12                                        12 
3833/R302                91517                        8            8          8                                          8 
3833/R303              204323                        5            4        17                                        17 
3833/R304              204324                        4            1        12                                        12 
3833/R305              204327                        7            3        41                                        41 
3833/R306              204328                        6            3        45                                        45 
3831/R312              204325                                                10                                        10 
3831/R313              204326                                                  5                                          5 
3831/R314              204329                        6            5        26                                        26 
3831/R315              204331                        3            1          9                                          9 
3831/R316              204330                        5            5        26                                        26 
3831/R317              204332                        2            2          2                                          2 
 

Kairauksissa ilmeni, että diabaasijuoni koostuu useasta erillisestä rinnakkaisesta juonesta ja niis-
tä lähtevistä apofyyseistä. ”Juoni” on sekava, haarova juonikompleksi, joka eri profiileissa koos-
tuu 4 - 8 diabaasilävistyksestä. Diabaasilävistyksiä ei voida konnektoida edes samaan profiiliin 
kairattujen reikien välillä. Paksuimmat yhtenäiset lävistykset ovat 8.4 m; suurimmat todelliset 
paksuudet ovat n. 6 m. Diabaasien kontaktien leikkauskulmat 45°:n kaltevuuskulmalla kairatuis-
sa rei´issä ovat yleensä n. 45 °. Kontaktit ovat yleensä suoria, mutta joskus aaltoilevia tai mutkit-
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televia. Juonien sisäkontakteissa on hyvin tiivis jäähtymisreunus, jossa erottuu oliviinin hajara-
keita. Ohuimmat juonet ovat vain 4 cm paksuja. Poikkeavista leikkauskulmista (20 - 70°) näkee, 
että ohuet juonilävistykset edustavat pääjuonesta hyvinkin jyrkässä kulmassa lähteviä apofyyse-
jä. Juonien väleissä on granuliittikiiloja, joiden lävistyspaksuudet ovat 0.15 - 4.10 m. Juoniver-
koston todellinen kokonaispaksuus kairatuissa kohteissa on 9.6 - 23 m; paksuuden todetut ääri-
vaihtelut esiintyvät 60 m:n päässä toisistaan (profiilit R301-R302 ja R303-R304). Juonisystee-
min kaade on arviolta 80°W.  

Sivukivissä ei ole näkyviä kontaktivaikutuksia, mutta reiässä R304 on parissa kohtaa hajonneen 
granuliitin kasaumia, joissa esiintyy diabaasimagman ja granuliittiaineksen reaktiomineraaleja. 

Diabaasista on tehty kiillotettuja ohuthieitä kairarei´istä ja Kuutusjärveltä juonen distaalipuolelta 
löytyneistä lyhytmatkaisista lohkareista. 

Juonen (juonien) keskiosien karkeampi oliviinidiabaasi sisältää aina hajarakeina, usein skeletaa-
lisina hopper-kiteinä, oliviinia (Ø ≤ 2 mm) ja usein plagioklaasia (pituus ≤ 2 mm). Oliviinissa on 
pyöreitä, hyvin pienirakeisia fossiilisia sulasulkeumia. Muita päämineraaleja ovat poikiliittinen 
augiitti ja ortopyrokseeni. Deuterisia mineraaleja ovat interstitiaalinen biotiitti ja vihreänruskea 
sarvivälke. Kromiittia on kiteytynyt magmasta oktaedreina, joiden reunoille on paikoin kasvanut 
Cr-magnetiittia ja magnetiittia. Magnetiittia on subdehrisinä, usein skeletaalisina kiteinä, joissa 
on hienojakoista ilmeniittisuotaumaa. Primaareja sulfideja ovat pyrrotiitti, jossa on suotaumana 
pentlandiittia, ja kuparikiisu; hypergeenisiä ovat markasiittia ja pyriitti II. Pyrrotiitin yhteydessä 
löytyy joskus lyijyhohdetta. Diabaasissa on vaihtelevasti matalamman lämpötilan muuttumisia, 
joista tyypillisimmät ovat oliviinin serpentiiniytyminen, samalla on joskus syntynyt karbonaattia. 
Ortopyrokseenista on syntynyt pseudomorfooseja, jotka koostuvat pienisuomuisesta talkista. 
Augiitista on syntynyt vihreää sekundaaria amfibolia. On myös sekundaaria biotiittia. Ra-
kosaumoissa on kloriittijuonia, vihreän amfibolin täyttämiä juonia, ja myös ohuita pyrrotiittijuo-
nia. Joskus harvoin on saumoissa syntynyt korkean lämpötilan ruskeaa sarvivälkettä ja klinozoi-
siitti-epidoottia. Voimakasta muuttumista (kloriitti, karbonaatti, serisiitti, biotiitti, talkki, albiitti, 
ilmenomagnetiitin silikaattiutuminen) liittyy tensionaalisiin karbonaatti- ja kvartsijuoniin; näissä 
kvartsi on kiteytynyt kohtisuoraan juonten reunoilta keskelle. 

Kapeissa juonissa ja paksumpien juonien sisäreunoissa on chill-diabaaseja. Niissä on yleisesti 
oliviini- ja plagioklaasihajarakeita. Sisäkontaktien tiiviit diabaasit (reunuksen paksuus ≤ 5 cm) 
ovat mikroporfyriittisiä, joissa on pitkiä (1 - 2.5 mm) plagioklaasihajarakeita ja pienempiä (≤ 0.5 
mm) euhedrisen oliviinin serpentiiniytyneitä hajarakeita. Oliviinin sulkeumina, mutta myös nii-
den ulkopuolella, on kromiittioktaedreja. Perusmassan kromiitilla on terävä magnetiittireunus. 
Perusmassa koostuu plagioklaasiliistakkeista, augiitista, sekundaarimineraaleista (biotiitti, amfi-
boli) ja pienirakeisesta magnetiitista. Lisäksi kivessä on pieniä karbonaattirakkuloita ja pyöreitä 
sulfidiporfyroblasteja (Ø ≤ 0.6 mm), jotka koostuvat sekundaarista pyriitistä (pyriitti II).  

Aivan sisäkontaktissa on 1-3 mm levyinen sauma, jonka mustanruskeassa, lasimaisessa perus-
massassa on isompia plagioklaasihajarakeita (pituus ≤ 1.3 mm) ja pienempiä mikroliittisia pla-
gioklaasikiteitä. Plagioklaasikiteet ovat asettuneet kontaktin suuntaisiksi (fluidal-rakenne). Oli-
viinihajarakeet ovat kookkaampia (Ø ≤ 1.5 mm) kuin sisempänä juonessa; ne ovat omamuotoi-
sia, usein skeletaalisia hopper-kiteitä. Vain harvoin on säilynyttä oliviinia, suurimmaksi osaksi se 
on muuttunut vihertävänruskeaksi serpentiiniksi. Lähimpänä granuliitin kontaktia oliviinikiteet 
ovat muuttuneet pienisuomuiseksi talkiksi, ilmeisesti granuliitista saadun SiO2-lisäyksen vaiku-
tuksesta. Tästä lasipohjaisesta kontaktidiabaasista lähtee granuliittiin 0.5 – 1 mm paksu mutkitte-
leva apofyysi; apofyysin ja kontaktin väliin jää kaksi granuliittimurskaletta.  
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Diabaasin kontakteissa näkyy pienimittaista kontaktimetamorfoosia, sulamista ja hybridiy-
tymistä. Näytteessä R301/23.98 m koko hieen alueella kontaktivaikutus ilmenee granuliitissa 
vain saalisten mineraalien granuloitumisena, plagioklaasin voimakkaampana serisiittiytymisenä 
ja karbonaattikasaumina. Paikoin on myös kloriittimuodostusta. Erikoisuutena kannattaa mainita, 
että 1.5 cm:n päässä kontaktista on granuliitissa granaattikiteen vieressä omamuotoinen, serpen-
tiiniytynyt oliviinikide. Yleensä kontaktivaikutus näkyy siten, että granaatti on 2-3 cm:n päähän 
kontaktista hajonnut kokonaan spinelliksi, kyaniitiksi (?), ortopyrokseeniksi ja ilmeniitiksi, ja 
rutiilin ympärille on muodostunut ilmeniittikuori. Granaatti on osittain (reunoiltaan) hajonnut 
vielä n. 10 cm päässä kontaktista. 

Kohdissa, joissa granuliitin vaikutuksesta on syntynyt hybridiä diabaasimagmaa, on tästä kitey-
tynyt euhedrista prismaattista ortopyrokseenia. Joskus kontaktin lähellä, ≤ 2-3 cm päässä, on 
granuliitissa ohuita, kontaktin suuntaisia, liistakkeista plagioklaasia sisältäviä juonia, jotka muis-
tuttavat hybridiä diabaasia. Kohdassa R304/22.40 m on kontaktimetamorfisesti modifioitunutta 
granuliittiainesta (”rotten” ksenoliitti), jossa granaatti on hajonnut spinelliksi, ortopyrokseeniksi 
ja kyaniitiksi (?). Tähän ainekseen on tunkeutunut porfyriittistä diabaasimagmaa, jossa on suuria 
(Ø ≤ 2 mm) skeletaalisia oliviinihajarakeita (hopper-kiteitä). Näytteessä R304/24.90 m hybridiä 
magmaa on tunkeutunut arteriittimaisesti keskenään samansuuntaisina juonina granuliittiin. Hyb-
ridissä diabaasissa on pitkiä ortopyrokseeniprismoja, joskus jopa 3.5 mm:n pituisia, paksuja ki-
teitä. Hybridien arteriittijuonien kontakti granuliitin kvartsirakeisiin on mikroskooppisestikin hy-
vin terävä, mutta plagioklaasiin vaihettuva. Joskus hybridiä magmaa on myös tunkeutunut juo-
nena diabaasiin (näyte R304/22.15 m); tässä kivi koostuu plagioklaasiliistakkeista (albiittia ja 
An-rikkaan plagioklaasin reliktejä), joiden väleissä on vaaleaa biotiittia, kloriittia, karbonaattia ja 
ilmeniittiä. Kivessä ei ole oliviinia eikä plagioklaasihajarakeita. Siinä on karbonaattisilmäkkeitä 
ja kloriittisuonia. Granuliittiainesta on pieninä ksenokrysteinä (muskoviittipitoisia albiittikokka-
reita, pyöristyneitä kvartsiksenokrystejä). On myös terävärajaisia ksenoliittisia sulkeumia; nämä 
koostuvat karkeasta kloriitista, jonka seassa on isoja ilmeniittiskelettejä. Näytteessä R303/17.98 
m on juonen kontaktissa ilmeisesti hybridistä magmasta kiteytynyttä diabaasia, jossa ei ole haja-
rakeita (oliviinia, plagioklaasia). Tässä ei ole lasimaista kontaktikiveä.  Diabaasi koostuu liistak-
keisesta plagioklaasista, klinopyrokseenista, biotiitista (ruskea ja vihreä) ja sekundaarista amfi-
bolista. Kivessä on kromiittia, magnetiittia ja ilmeniittiä. 

Juonen lähellä granuliitissa on ohuita poikittaisia karbonaattijuonia, ja diabaasissa on kontaktin 
suuntainen karbonaattijuoni. Kontaktin alueella on kapeita kataklaasisaumoja, jotka ilmeisesti 
ovat syntyneet diabaasimagman intruusion yhteydessä. Näytteessä R304/15.65 m on granuliitissa 
diabaasia vasten pienirakeinen, hyvin ohut sauma pseudotakylyyttimäistä myloniittihornfelsiä. 

Lotto-juonen hybridit kivet, kontaktimetamorfoosi ja muut kontakti-ilmiöt ansaitsisivat perus-
teellisemman mineralogisen tutkimuksen kuin mihin pelkällä polarisaatiomikroskoopilla pääsee. 

Diabaasimagma oli oliviinitoleiittinen; siinä on 6 - 7 % normatiivista oliviinia ja 17 - 18 % nor-
matiivista ortopyrokseenia. Mm. Cr-, Ni- ja P2O5-pitoisuuksista voi päätellä, että juonimagma oli 
lähes fraktioitumatonta. Toisaalta on todisteita siitä, että magmaan tuli kontaminantteja selektii-
visellä diffuusiolla sekä alakuoresta että juonen nykyisistä sivukivistä. Kontaminaatioilmiöitä 
tarkastelen myöhemmin. Seuraavassa on painoprosentteina kairareikäanalyysien keskiarvot ja 
vaihtelurajat (suluissa) ”normaaleista” diabaaseista (N = 22/19), kokonaisesta diabaasilävistyk-
sestä, chill-reunuksesta sekä Kuutusjärven diabaasilohkareista (diabaasi ja metadiabaasi). 

Diabaasi (kooste, R302-304): SiO2 48.5 (47.6 - 51.6), TiO2 0.763 (0.686 - 0.822), Al2O3 16.0 
(15.4 - 16.6), FeOtot 11.04 (9.95 - 11.5), MgO 8.94 (7.05 - 10.4), CaO 8.9 (5.14 - 9.90), Na2O 
2.42 (2.06 - 2.68), K2O 0.419 (0.291 - 0.754), P2O5 0.108 (0.095 - 0.146), CrXRF 317 ppm (250 - 
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370 ppm), NiXRF 226 ppm (130 - 270 ppm), VICP-MS 203 ppm (184 - 226 ppm), SICP 1448 ppm 
(578 - 1990 ppm), Ba 352 ppm (170 - 560 ppm), Sr 337 ppm (250 - 490 ppm), Cl 928 ppm (440 
- 1330 ppm), CeICP-MS 27.7 ppm (23.3 - 31.3 ppm), ZrICP-MS 53.0 ppm (46.3 - 61.7 ppm), Hf 1.53 
ppm (1.32-1.85 ppm), NbICP-MS 2.54 ppm (2.06 - 2.95 ppm), RbICP-MS 12.8 ppm (10.2 - 16.4 
ppm), ScICP-MS 38.1 ppm (32.3 - 42.4 ppm), YICP-MS 19.4 ppm (16.9 - 21.4 ppm), Th 1.18 ppm 
(0.97 - 1.41 ppm), U 0.32 ppm (0.24 - 0.39  ppm). Ni/Co on 4.04 (3.00 - 4.85), Ni/Cu 2.29 (1.30 
- 3.48). 

Kokonainen diabaasilävistys (R301/33.70-34.11 m): SiO2 48.2, TiO2 0.773, Al2O3 16.1, FeOtot 
11.0, MgO 8.96, CaO 9.23, Na2O 2.27, K2O 0.568, P2O5 0.108, CrXRF 310 ppm, NiXRF 190 ppm, 
VICP-MS 200 ppm, SICP 1140 ppm, Ba 350 ppm, Sr 320 ppm, Cl 1240 ppm, CeICP-MS 28.5 ppm, 
ZrICP-MS 56.8 ppm, Hf 1.56 ppm, NbICP-MS 2.82 ppm, RbICP-MS 19.9 ppm, ScICP-MS 39.6 ppm, YICP-

MS 19.9 ppm, Th 1.34 ppm, U 0.38 ppm. Ni/Co on 4.06, Ni/Cu 2.17. 

Kooste ja kokonainen lävistys ovat identtisiä, sen sijaan chill-koostumus (näyte R301/28.00-
28.12 m) poikkeaa näistä monessa suhteessa: SiO2 50.5, TiO2 0.819, Al2O3 16.4, FeOtot 10.9, 
MgO 7.29, CaO 8.74, Na2O 2.57, K2O 0.804, P2O5 0.112, CrXRF 270 ppm, NiXRF 150 ppm, VICP-

MS 224 ppm, SICP 1370 ppm, Ba 440 ppm, Sr 320 ppm, Cl 530 ppm, CeICP-MS 34.2 ppm, ZrICP-MS 
82.0 ppm, Hf 2.26 ppm, NbICP-MS 4.11 ppm, RbICP-MS 23.9 ppm, ScICP-MS 41.3 ppm, YICP-MS 23.8 
ppm, Th 1.79 ppm, U 0.46 ppm. Ni/Co on 3.96, Ni/Cu 1.81. 

Luppokuruvaarasta analysoitiin paikallisia diabaasilohkareita (näytteet TM-04-22.2 – TM-04-
22.4, keskiarvo, N = 3); niiden koostumus ei sanottavasti poikkea koosteen ja kokolävistyksen 
koostumuksesta: SiO2 48.4, TiO2 0.775, Al2O3 15.4, FeOtot 11.03, MgO 9.39, CaO 9.09, Na2O 
2.34, K2O 0.599, P2O5 0.115, CrXRF 333 ppm, NiXRF 237 ppm, VXRF 210 ppm, SICP 1498 ppm, Ba 
387 ppm, Sr 335 ppm, Cl 894 ppm, CeICP-MS 29.7 ppm, ZrICP-MS 52.3 ppm, Hf 1.48 ppm, NbICP-

MS 2.86 ppm, RbICP-MS 1.70 ppm, ScICP-MS 34.8 ppm, YICP-MS 18.6 ppm, Th 1.28 ppm, U 0.44 
ppm, Ag 25 ppb. Ni/Co on 4.82, Ni/Cu 2.23. Eräs porfyriittinen tyyppi (näyte TM-04-22.4) 
muistuttaa kuitenkin chill-kiveä, siinä on mm. ”normaaleihin” diabaaseihin verrattuna korkeam-
mat TiO2 (0.851 %), K2O (0.807 %), P2O5 (0.140 %), Ba (479 ppm), Ce (37.1 ppm), Zr (62.4 
ppm), Hf (1.70 ppm), Nb (3.94 ppm), Ta (0.25 ppm), Rb (25.5 ppm), Y (20.7 ppm), Th (1.78 
ppm), U (0.73 ppm) ja Ag (110 ppb). Tämä lohkare saattaa olla peräisin chill-reunuksesta.  

Seuraava on keskiarvo kahdesta Kuutusjärven diabaasilohkareesta (näytteet TM-05-03 ja TM-
05-04): SiO2 47.7, TiO2 0.722, Al2O3 16.45, FeOtot 10.9, MgO 9.39, CaO 9.11, Na2O 2.27, K2O 
0.495, P2O5 0.108, CrXRF 316 ppm, NiXRF 227 ppm, VICP-MS 202 ppm, SICP 1375 ppm, Ba 379 
ppm, Sr 352 ppm, Cl 965 ppm, CeICP-MS 29.2 ppm, ZrICP-MS 62.4 ppm, Hf 1.73 ppm, NbICP-MS 
2.78 ppm, RbICP-MS 14.8 ppm, ScICP-MS 39.6 ppm, YICP-MS 20.3 ppm, Th 1.44 ppm, U 0.38 ppm. 
Ni/Co on 4.1, Ni/Cu 2.47. Tämä vastaa hyvin koosteen ja kokolävistyksen diabaasia. 

Eräs Kuutusjärven analyyseista on metadiabaasista (näyte TM-05-05). Sen koostumus poikkeaa 
monessa suhteessa ”normaaleista” diabaaseista: SiO2 50.5, TiO2 0.797, Al2O3 15.5, FeOtot 9.44, 
MgO 8.14, CaO 7.48, Na2O 2.83, K2O 1.05, P2O5 0.151, CrXRF 263 ppm, NiXRF 183 ppm, VICP-

MS 152 ppm, SICP 1455 ppm, Ba 639 ppm, Sr 457 ppm, Cl 700 ppm, CeICP-MS 40.4 ppm, ZrICP-MS 
76.4 ppm, Hf 2.33 ppm, NbICP-MS 9.50 ppm, RbICP-MS 44.0 ppm, ScICP-MS 30.1 ppm, YICP-MS 22.6 
ppm, Th 3.51 ppm, U 2.61 ppm. Ni/Co on 3.97, Ni/Cu 3.28. Kivi on hydrautunut (deuterisesti?) 
alenevissa lämpötiloissa (ruskea sarvivälke, vihreä sarvivälke, kloriitti, epidootti-klinozoisiitti, 
titaniitti, euhedrinen pyriitti). Normaalin diabaasin koostumuksesta kivi poikkeaa chill-kiven 
suuntaan; siinä on kohonnut SiO2, selvästi korkeammat Na2O, K2O, P2O5, Ba, Sr, Ce, Zr, Nb, 
Rb, Th ja U, ja jonkin verran kohonnut Y. Toisaalta monien komponenttien pitoisuudet ovat 
normaalia selvästi alemmat: TiO2, Al2O3, FeOtot, CaO, Cr, Ni, V ja Sc.  
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Hajaraeyhtymä kromiitti + oliviini + plagioklaasi osoittaa, että diabaasimagma oli näiden faasien 
kotektisella pinnalla. SiO2-TiO2-P2O5- MgO-Cr-Ni- ym. pitoisuudet osoittavat, että ennen juoni-
en tunkeutumista magmasta ei ollut fraktioitunut pois merkittäviä määriä varhaisia kumulus-
faaseja (oliviini, kromiitti). Diabaaseissa esiintyy kuitenkin lievää, kidefraktioitumiseen viittaa-
vaa vaihtelua (SiO2, TiO2, V, Al2O3, MgO, Cr, Ni), joka on voinut syntyä juonien purkautumisen 
aikana, kun kumulusfaasit fraktioituivat virtauksessa (flow differentiation). Erot koosteanalyysin 
ja kokonaisena analysoidun juonen välillä ovat pieniä; kokojuonen analyysissa on koosteeseen 
verrattuna hiukan pienempi V ja hiukan korkeammat CaO, K2O, Cl ja Rb; erot johtunevat siitä, 
että kokojuoni on analysoitu chill-reunuksineen päivineen. Myös Luppokuruvaaran ja Kuutus-
järven lohkareista tehdyt analyysit osuvat diabaasin normaalin koostumusvaihtelun sisään. 

Luppokuruvaaran oliviinidiabaasilohkareista on tehty kolme Au-PGE-analyysia. Kivessä ovat 
lievästi kohonneet Au+PGE: Au 1.52 - 2.77 ppb, Pd 8.68 - 14.3 ppb ja Pt 1.76 - 3.91 ppb, Pt/Pd 
on 0.21 - 0.38. Tämäkin tulos osoittaa, että diabaasimagma oli melko primitiivinen (fraktioitu-
maton), josta PGE eivät olleet depletoituneet. Oliviinidiabaasien kondriittinormalisoidut PGE-
Au-käyrät on esitetty kuvassa 106. Pt-Pd-Au voitiin määrittää, mutta Ir on kaikissa kolmessa 
analyysissa alle määritysrajan, ja siten Pd/Ir on korkea. Toisin kuin perkniitissä diabaasin 
Au(CN) on Pd(CN) tasalla. 

Chill-reunuksen koostumus poikkeaa selvästi diabaasikoosteesta. Seuraavassa on merkittävim-
mät erot chill/koosteanalyysien välillä (paino- %): SiO2 50.5/48.5, K2O 0.805/0.419, Ba 440 
ppm/353 ppm, Ce 34.2 ppm/27.7 ppm, Zr 82.0 ppm/53.0 ppm, Hf 2.26 ppm/1.53 ppm, Nb 4.11 
ppm/2.54 ppm, Rb 23.9 ppm/12.8 ppm, Y 23.8 ppm/19.4 ppm, Th 1.79 ppm/1.18 ppm ja U 0.46 
ppm/0.32 ppm. Chill-reunuksessa on Ta 0.26 ppm, kun kaikissa muissa diabaasianalyyseissä 
(paitsi TM-04-22.4, jossa Ta 0.25 ppm) Ta jää alle määritysrajan 0.2 ppm. Alueelta analysoi-
duissa granuliiteissa Ta on 2-3 -kertainen oliviinidiabaasin pitoisuuteen verrattuna. 

Selvästikin diabaasin kontaktin läpi, magman ja granuliitin välillä, on tapahtunut selektiivistä 
diffuusiota, jonka näkyy parhaiten chill-kivessä. Rikastumiskertoimet (chill/kooste) ovat kaikilla 
alkuaineilla samaa luokkaa: K2O 1.92, Rb 1.87, Ba 1.25, Ce 1.23, Y 1.23, Zr 1.55, Hf 1.48, Nb 
1.62, Ta ≥ 1.3, Th 1.52, U 1.44. Erot rikastumiskertoimissa johtuvat eri alkuaineiden diffuusion 
nopeuseroista. Merkillepantavaa on, että geokemiallisilla sukulaisaineilla kertoimet ovat likipitä-
en samat (K – Rb, Zr – Hf, Nb – Ta, Ce – Y, Th - U). Sama ilmiö esiintyy myöhemmin kuvatta-
vassa Laanilan diabaasijuonessa.  

Diabaasimagman kontaminaatio näkyy hivenalkuainetasolla (Cl, Zr, LREE, K, Th, U, Y). 

Ehkä selvin osoitus kuoresta saadusta kontaminaatiosta on diabaasin korkea Cl, joka on n. 30-
kertainen MOR-basalttien pitoisuuksiin verrattuna. Appiniittimaisen korkea Cl-pitoisuus osoit-
taa, että pääosa kontaminanteista tuli magmaan sen lävistämistä alakuoren kivistä (arkeeisesta 
kuoresta ja granuliiteista). Kloori ei kuitenkaan ole rikastunut chill-kiviin, joten juonen nykyisel-
lä tasolla ei granuliiteista tullut merkittävää Cl-lisäystä. Juonisysteemissä korkeimmat Cl-
pitoisuudet ovat keskiosan juonissa. 

Kohonnut Zr (43.6 - 82.0 ppm) on myös osoitus kontaminaatiosta. Noinkin korkea pitoisuus voi 
myös merkitä, että kivestä saisi U-Pb-ikäykseen soveltuvaa baddeleyiittiä tai (ja) zirkonia.  

Saalisen kuoren (arkeeinen alakuori ja granuliitit) kontaminaatiosta todistavat vakuuttavasti 
myös Nd:n isotooppikoostumus (εNd = -5.2; Hannu Huhma, sähköposti 30.12.2008) ja REE-
geokemia. Kuvassa 107a on REE(CN)-diagrammeja Lutto-diabaasista. Vertailun vuoksi siinä on 
esitetty myös Laanila-tyyppisen diabaasin REE(CN)-käyrät, diabaasin ulkokontaktissa olevan 
happaman granuliitin käyrä ja kiillerikkaan granuliitin käyrä. Lotto-diabaasien jakaumakäyrät 
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muistuttavat appiniittien käyriä: niissä on selvä LREE-rikastuma (La(CN) 47.7 - 75.9, 
La/Yb(CN) 4.68 - 6.27), mutta HREE-osa on melko tasainen ja CN-pitoisuusvaihtelut pieniä 
(Gd/Yb(CN) 1.26 - 1.32). LREE-pää on jyrkkä (La/Sm(CN) 3.13 - 6.27). Kuorelliseen LREE-
kontaminaatioon viittaa edelleen sekin, että La:n kasvaessa La/Sm kasvaa. MREE – HREE -pää 
(10-13 x kondriittiarvot) on perintöä alkuperäisestä ”neitseellisestä” basaltista. Siihen ei kuoresta 
tulleella selektiivisellä REE-diffuusiolla ole voinut olla näkyvää vaikutusta, koska tyypillisen 
granitoidisen kuoren MREE-HREE-pitoisuudet ovat matalia. Kuten edellä kuvattiin, osa REE-
lisäystä on tullut juonen nykyisellä tasolla granuliitista selektiivisellä kontaminaatiolla. 

Taaskin korostan, että kysymys ei ollut sial-kuoren aineksen ”wholesale”-kontaminaatiosta, kos-
ka SiO2-MgO-FeO ym. pitoisuudet ovat tyypillisiä primitiivisille oliviinitoleiiteille. Diabaasien 
kontakteissa on pienimittakaavaista sulamista (hybridijuonet); samoin pieniä, osittain sulaneita 
granuliittimurskaleita (”rotten xenoliths”), joiden restiittiaines on reagoinut diabaasimagman 
kanssa (ortopyrokseeni, spinelli). Nämä assimilaatioilmiöt ovat kuitenkin poikkeuksellisia, ja 
hybridien magmojen määräsuhde diabaasimagmaan on ollut niin pieni, ettei sitä analyyseissä 
huomaa. 
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Kuva 107a.   REE(CN)-kuvaajia, Lotto- ja Laanila-diabaasit ja kaksi granuliittityyppiä. HREE-rikkaampi 
granuliitti on emäksisempi (SiO2 57.0 %, MgO, MgO 4.56 %, Cr 230 ppm, Ni 90 ppm), HREE-köyhempi 
on hapan granuliitti (SiO2 73.5 %, MgO 1.88 %, Cr 130 ppm, Ni 50 ppm). Harmaalla ”Tainio field” ku-
vasta 44a. 

Fig. 107a.   REE(CN) patterns, Lotto diabases and Laanila diabases, and two granulite types. The more 
HREE-rich granulite is more basic (SiO2 57.0 %, MgO, MgO 4.56 %, Cr 230 ppm, Ni 90 ppm), the 
HREE-poorer one is an acid granulite (SiO2 73.5 %, MgO 1.88 %, Cr 130 ppm, Ni 50 ppm). “Tainio 
field” from Fig. 44a in grey.  
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Kuva 107b.   REE(CN)-kuvaajia, sulfidipirotteisia perkniittejä (Luppokuruvaara ja Kuutusjärvi). Vihreäl-
lä Lotto-diabaasien kenttä. 

Fig. 107b.   REE(CN) patterns, sulphide-disseminated perknites (Luppokuruvaara and Kuutusjärvi). 
Field of Lotto diabases in green. 
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Kuva 107c.   REE(CN)-kuvaajia, perkniittejä, Th-LREE-rikas biotiittimetagabro (pegmatoidi) reiästä 
R314 ja LREE-Th-Zr-rikas plagioklaasi-biotiittipegmatiitti reiästä R306. 

Fig. 107c.   REE(CN) patterns, perknites, a Th-LREE-rich biotite metagabbro (pegmatoid) from DDH 
R314, and a LREE-Th-Zr-rich plagioclase-biotite pegmatite from DDH R306. 
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Kuva 107d.   REE(CN)-kuvaajia, Hirvasjärvi-intruusion gabroja ja noriitteja. 

Fig. 107d.   REE(CN) patterns, gabbros and norites from the Hirvasjärvi intrusion. 
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Kuva 107e.   REE(CN)-kuvaajia, Lotto-alueen granuliitteja. 

Fig. 107e.   REE(CN) patterns, granulites from the Lotto area. 

 

Lotto-juonen sivukivet ovat granuliitteja. Niiden kaade on loiva pohjoiseen, gneissisuuntauksen 
leikkauskulmat 45°:n kairarei´issä ovat yleensä 45-60°. Joskus suuntaus on reiän suuntaista, mi-
kä viittaa siihen, että granuliiteissa on makaavaa isokliinista poimutusta. Tyypilliset granuliitit 
ovat karkeita saalisia kiviä, joissa tunnusomainen parageneesi on anhedrinen granaatti, euhedri-
nen – subhedrinen sillimaniitti ja biotiitti, saaliset ovat kvartsi, plagioklaasi ja kalimaasälpä (or-
toklaasi?). Kalimaasälvässä on jyvämäistä ja puikkomaista pertiittiä. Porfyroblastisten granaatti-
kasaumien koko on ≤ 7 mm. Granaatissa on vihreää spinelliä ameebamaisina sulkeumina; spinel-
liä on myös pitkinä (≤ 2 mm) linsseinä, joita reunustavat sillimaniittikiteet. Tässä sillimaniitti on 
selvästi syntynyt reaktiossa spinelli + SiO2 → sillimaniitti. Aksessorisena on zirkonia, malmimi-
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neraaleja ovat ilmeniitti ja rutiili (keskenään tasapainossa), pyrrotiitti (jossa pentlandiittihiutalei-
ta); lisäksi on vähän grafiittia, kuparikiisua ja magnetiittia. 

Karkeiden granuliittien seassa on harmaita, pienirakeisempia (raekoko ≤ 2-3 mm) kerroksia 
(paksuus 5 - 35 cm). Niillä on nopeat rajat karkeiden granaattipitoisten granuliittien kanssa; näitä 
on harmaissa granuliiteissa myös ohuina välikerroksina. Harmaat granuliitit ovat plagioklaasi-
ortopyrokseeni-biotiittigranuliitteja, joissa ei ole granaattia, kvartsiakin vähän ja kalimaasälpää 
satunnaisesti. Joskus on ruskeaa sarvivälkettä. Sekundaareja ovat kloriitti ja muskoviitti; juonissa 
on karbonaattia. Plagioklaasin An- % on korkea. Aksessorisia ovat fluoriapatiitti ja euhedrinen 
zirkoni, malmimineraaleja ilmeniitti, rutiili, pyrrotiitti (jossa pentlandiittia flake-suotaumina), 
kuparikiisu ja sinkkivälke. Harmaat granuliitit ovat ilmeisesti syntyjään emäksisiä tuffikerroksia. 

Granuliitit ovat yleensä verraten SiO2-köyhiä (57 - 61 %) ja Al2O3-rikkaita (18.5 - 19.6 %). Bio-
tiittirikkaat tyypit ovat paljon SiO2-rikkaampia (73.5 %) ja Al2O3-köyhempiä (12.6 %). Al-
rikkaat granuliitit näyttävätkin sisältävän enemmän basalttisia aineksia. Seuraavassa on vaihtelu-
rajat eri komponenteille, suluissa on vastaava biotiittirikkaiden granuliittien pitoisuus (paino- %): 
TiO2 0.493 - 0.679 (0.642), FeOtot 7.95 - 10.5 (4.97), MgO 3.12 - 4.56 (1.88), CaO 2.57 - 3.64 
(1.82), Na2O 2.41 - 2.99 (1.82), K2O 0.73 - 0.845 (2.24), P2O5 0.034 - 0.045 (0.034), CrXRF 170 - 
230 (139) ppm, NiXRF 50 - 90 (50) ppm, VICP-MS 110 - 150 (110) ppm, SICP 891 - 2830 (919) 
ppm, Ba 360 - 450 (840) ppm, Sr 450 - 540 (240) ppm, Cl 290 - 500 (440) ppm, CeICP-MS 19.7 - 
23.3 (12.7) ppm, ZrICP-MS 86.3 - 142 (282) ppm, Hf 2.39 - 3.81 (7.61) ppm, NbICP-MS 2.57 - 8.37 
(9.39), RbICP-MS 8.94 - 18.8 (60), ScICP-MS 2.64 - 3.93 (14.1) ppm, YICP-MS 44.5 - 61.8 (23.7) ppm, 
Th 2.44 - 2.86 (9.68) ppm, U 0.21 - 0.37 (0.78) ppm. 

Harmaat, granaattivapaat granuliitit poikkeavat muista granuliiteista myös geokemiallisesti, en-
nen kaikkea korkeampien Ti-V-Ca-Na-K-P-S-pitoisuuksien ja matalampien Cr-Ni-pitoisuuksien 
puolesta: SiO2 58.5, TiO2 0.992, Al2O3 18.7, FeOtot 7.15, MgO 3.78, CaO 5.41, Na2O 3.33, K2O 
0.650, P2O5 0.068, CrXRF 100 ppm, NiXRF 40 ppm, VICP-MS 180 ppm, SICP 3920 ppm, Ba 390 
ppm, Sr 540 ppm, Cl 360 ppm, CeXRF 50 ppm, ZrXRF 70 ppm. 

Diabaasissa sulkeumana oleva, oliviinitoleiittimagman kanssa reagoinut granuliittisulkeuma 
(R304/24.65-24.95) on hybridi kivi; sen koostumus on (paino -%): SiO2 65.4, TiO2 0.65, Al2O3 
13.3, FeOtot 8.12, MgO 4.39, CaO 4.11, Na2O 2.00, K2O 0.45, P2O5 0.046, CrXRF 230 ppm, NiXRF 
90 ppm, VICP-MS 140 ppm, SICP 2300 ppm, Ba 270 ppm, Sr 300 ppm, Cl 820 ppm, CeICP-MS 29.7 
ppm, ZrICP-MS 103 ppm, Hf 2.79 ppm, NbICP-MS 3.01 ppm, RbICP-MS 12.0 ppm, ScICP-MS 31.1 ppm, 
YICP-MS 37.5 ppm, Th 3.98 ppm, U 0.31. 

Granuliittien REE(CN)-käyriä on kuvissa 107a ja 107e. Kuoren kiville tyypillisesti granuliiteilla 
on nouseva LREE-osa ja lievä negatiivinen Eu-anomalia. Emäksisissä granuliiteissa (kohonnut 
Mg, Cr, Ni) HREE-pää on korkea ja tasainen verraten matala La/Yb(CN)), mikä viittaa siihen, 
että lähdeaineksessa on runsaasti emäksistä (basalttista) ainesta mutta suhteellisen vähän graniit-
teja. Happamissa granuliiteissa REE laskevat lähes koko matkan (korkea La/Yb(CN)), ja niiden 
HREE on matala. Näissä granuliiteissa on runsaasti happaman kuoren aineksia. 

Reiässä R312, joka kairattiin juonen länsipuolella olevaan johdeanomaliaan, on välillä 14.50-
22.95 m (8.45 m) sulfidirikkaita granuliitteja ja granuliittibreksioita, joissa on mobiloituneita sul-
fideja karkeassa, pegmatiittimaisessa saalisessa granuliitissa. Näissä kivissä on kataklastisia piir-
teitä ja mineraalien taittumisia (kink band). Klasteina on suuria (≤ 1 cm) pertiittirikkaita kali-
maasälpärakeita ja granuloituneita kvartsi-plagioklaasikiviä, lisäksi on säilyneitä granuliittimine-
raaleja (sillimaniitti, granaatti, biotiitti). Kivessä esiintyy suuria (≤ 1.5 mm) soikeita monatsiitti-
rakeita, muita aksessoreja ovat zirkoni, titaniitti, ilmeniitti ja rutiili. Sekundaareja mineraaleja 
ovat serisiitti, muskoviitti, kloriitti ja albiitti. Paikoin on runsaasti karbonaattia ja karbonaat-
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tisuonia. Breksian iskoksena on karkearakeista sulfidimassaa, joka koostuu pääasiassa monoklii-
nisesta pyrrotiitista (jossa pentlandiittisuotaumia), lisäksi on satunnaisesti kuparikiisua, karkeaa 
pyriittiä ja hypergeenistä markasiittia (← pyrrotiitti). Breksiaan liittyy erikoinen pseudotakylyyt-
timäinen, ≤ 2 cm:n paksuinen terävärajainen juoni. Se koostuu hyvin tiiviistä, paikoin lasimaises-
ta fluidal-juovaisesta perusmassasta, jossa on teräviä kvartsiklasteja. Pienen raekoon takia pe-
rusmassan mineraaleista ei saa selvää, kloriitin (?) lisäksi voi tunnistaa rutiilia ja pyrrotiittia; 
mahdollisesti on muitakin pienirakeisia sulfideja. Samassa reiässä R312, välillä 41.45-43.60 m 
on sulfidirikasta kiveä (S 8.1 %). Yleensä sulfidirikkaissa breksioissa on S 2.2 - 4.0 %, Cu 220 - 
430 ppm, Ni 90 - 740 ppm ja Co 25 - 180 ppm (Ni/Co 3.1 - 4.1). Kolmessa analyysivälissä oli 
lievästi kohonnut Au (15 - 22 ppb). 

Lotto-diabaasin Sm-Nd-iänmääritys (kokokivi + plagioklaasi + pyrokseeni = augiitti + ortopy-
rokseeni) antoi tulokseksi 1.804 ± 0.041 Ga (Hannu Huhma, sähköposti 30.12.2008). Kiven 
εNd(1804) on -5.2, joka Hannu Huhman mukaan (op. cit.) osoittaa ”vanhan rikastuneen litosfää-
rin suurta vaikutusta”. Matala εNd(T) ”voisi olla myös litosfäärivaipan piirre” (Hannu Huhma, 
sähköposti 16.12.2008). Granuliittisten metasedimenttien εNd(1900) on -1.7 --  -3.8 (Tuisku & 
Huhma, 2006, Table 4). Diabaasimagman geokemia osoittaa selvästi, että kontaminantit ovat pe-
räisin sial-kuoresta. Aikaisempi tarkastelu osoittaa, että kontaminantteja tuli diabaasijuonen gra-
nuliittisista sivukivistä sekä bulk-kontaminaationa hajonneista granuliittiksenoliiteista että selek-
tiivisenä kontaminaationa juonen kontaktien läpi, mutta kontaminaatiota tuli luonnollisesti myös 
syvemmältä granuliittien alaosasta ja niiden alla olevasta arkeeisesta kuoresta (ks. Vetrin & al., 
2006). Kloori tuli alakuoren kivistä, joissa Cl oli rikastunut progressiivisessa metamorfoosissa 
OH-Cl-F-silikaattien ”tislauksessa”; tätä on käsitelty tässä raportissa jo aikaisemmin appiniittien 
petrologian yhteydessä. 

5.2 Sulfidipitoiset perkniittilohkareet 

Seuraava selostus koskee perkniittilohkareita, joista yhden löysin Luppokuruvaarasta ja kaksi 
Kuutusjärveltä. Kaikki lohkareet ovat diabaasijuonen distaalipuolelta (kuva 103). 

Luppokuruvaaran lohkare oli muutaman kymmenen kilon painoinen, särmikäs, ja se vaikutti ly-
hytmatkaiselta. Kivi on karkearakeinen, massamainen ja mikrorakenteeltaan granulaari. Plagio-
klaasipitoisuus vaihtelee, ja sen mukaan kivilaji on oliviinipitoinen hypersteeniperkniitti, hypers-
teeniperkniitti, sarvivälkemelanoriitti ja sarvivälkenoriitti. Kivessä on hapanta ksenoliittiainesta, 
josta on jäljellä suuria (3 mm) kvartsiraekasaumia. Kuutusjärveltä löydetyt kaksi lohkaretta oli-
vat Luppokuruvaaran lohkaretta isompia mutta pyöristyneempiä. Kuutusjärven lohkareet ovat 
mineralogisesti ja koostumukseltaan keskenään samanlaisia, mutta poikkeavat monessa suhtees-
sa Luppokuruvaaran kivestä. 

Luppokuruvaaran perkniitin päämineraali on ortopyrokseeni, joka muodostaa suuria (≤ 5 mm) 
rakeita ja (tai) usean cm:n kokoisia oikokrystimäisiä, samanaikaisesti sammuvia rakeita. Plagio-
klaasi (Ø ≤ 2 mm) on anhedrista, joskus laattamaista ja usein vyöhykkeistä. Sarvivälke on vaa-
leankellanruskeaa tai väritöntä, ja se esiintyy poikiliittisina tai interstitiaalisina, ilmeisesti pri-
maareina rakeina. Vaihtelevasti on augiittia (Ø ≤ 4 mm) ja kvartsia, joskus karbonaattia. Varhai-
sin silikaatti on ollut oliviini, joka on yleensä muuttunut kellanvihreäksi serpentiiniksi. Usein on 
hiukan flogopiittia. Aksessorisia ovat prismaattinen, joskus isokokoinenkin (≤ 1.5 mm) apatiitti. 
Ortopyrokseeni on muuttunut, usein suurimmaksi osaksi, verkostomaisesti talkiksi. Osa plagio-
klaasista on muuttunut klinozoisiitiksi, jota on suurina kasaumina (Ø ≤ 4 mm). Muita sekundaa-
reja mineraaleja ovat väritön amfiboli (tremoliitti), antigoriitti, kloriitti, sekundaari magnetiitti, 
titaniitti, prehniitti ja sideriitti. Kivessä on karkeaa sulfidia epätasaisena pirotteena, pyöreähköinä 
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pirotekasaumina (Ø ≤ 4 cm) ja pisaramaisina läiskinä (Ø ≤ 2 cm). Sulfidiläiskien keskellä on 
suuria (Ø ≤ 8-10 mm) pentlandiittirakeita (kuva 105). Yleisin sulfidi on pyrrotiitti (troiliitti + 
heksagoninen pyrrotiitti), lisäksi on kuparikiisua, pyriittiä, sinkkivälkettä, mackinawiittia, kovel-
liinia, violariittia ja markasiittia. Karkean pentlandiitin ohella on pyrrotiitissa pentlandiittia flake-
suotaumina. Esiintyy myrmekiittimäistä pyriitti-pyrrotiittisymplektiittiä. Eräs voimakkaasti hei-
jastava rae määritettiin EMP:llä meloniitiksi (NiTe2). Joskus on ruskeaa, läpikuultavaa kromiit-
tia. 

Kuutusjärven kahden lohkareen perkniitit ovat keskenään hyvin samanlaisia ultramafisia adku-
mulaatteja. Ne koostuvat pääasiassa karkeasta (Ø ≤ 4 mm) ortopyrokseenista. Väleissä on poiki-
liittista ruskehtavaa amfibolia, joka rakeiden reunoilla ja päissä on väritöntä. Sulfideja vastaan 
amfiboli on euhedrista. Optisten ominaisuuksien perusteella, ja kiven kokonaiskoostumuksesta 
päätellen (hyvin matalat Ca ja Na, verraten korkea Al lähes plagioklaasivapaassa kivessä) amfi-
boli on gedriittiä. Anhedrista plagioklaasia on hyvin vähän ja augiitti puuttuu kokonaan. Anhe-
drista tai poikiliittista biotiittia on pieniä määriä. Ortopyrokseeni on aika tervettä, jonkin verran 
on sekundaaria tremoliittia mutta talkkia on pääasiassa juonina. Pieniä määriä on kvartsia, joskus 
karbonaattia. Aksessorisena löytyi kahdesta hieestä kookkaita (Ø ≤ 3.5 mm) Cl-apatiittirakeita. 
Malmimineraaleja ovat kromiitti, magnetiitti (jolla joskus ilmeniittireunus ja ilmeniittisuotauma-
lamelleja), ilmeniitti, pyrrotiitti, pentlandiitti, kuparikiisu ja melnikoviitti-pyriitti. 

Sekä Luppokuruvaarassa että Kuutusjärvellä kivet luokittuvat petrografisesti ortopyrok-
seeniperkniiteiksi, mutta koostumukset poikkeavat toisistaan huomattavasti. 

Luppokuruvaaran kivessä on heterogeenisuutta, joka johtuu plagioklaasin, augiitin ja saalisen 
ksenoliittiaineksen määrien vaihtelusta. Suurin vaihtelu on luonnollisesti S-pitoisuuksissa. Mer-
kittävää on, että Ni-S -korrelaatiota ei ole, ja Cu-S -korrelaatiokin on heikko mutta Co-S -
korrelaatio on hyvä. Seuraavassa on tämän kiven koostumuksen vaihtelurajat (N = 4, paino- %): 
SiO2 47.6 - 50.5, TiO2 0.164 - 0.190, Al2O3 5.19 - 6.01, FeOtot 8.12 - 10.9, MgO 23.0 - 24.8, 
CaO 3.32 - 5.08, Na2O 0.209 - 0.346, K2O 0.144 - 0.206, P2O5 0.038 - 0.040, CrXRF 3100 - 5470 
ppm, NiXRF 1440 - 1720 ppm, CoICP 48 - 87 ppm, Cu 84 - 449 ppm, VXRF 100 - 120 ppm, SICP 
3310 - 10300 ppm, Ba 640 - 750 ppm, Sr 610 - 750 ppm, Cl 352 - 420 ppm, CeICP-MS 6.94 - 7.90 
ppm, ZrICP-MS 15.0 - 21.8 ppm, Hf 0.5 - 0.7 ppm, NbICP-MS 0.64 - 1.37 ppm, RbICP-MS 2.63 - 7.23 
ppm, ScICP-MS 24.6 - 30.2 ppm, YICP-MS 4.76 - 9.10 ppm, Th < 0.5 ppm, U < 0.2 ppm, Ag ≤ 28 
ppb, Se 1090 - 1650 ppb, Te 108 - 205 ppb.  

Kiven kokonais-Cr:sta liukenemattomassa muodossa (pääasiassa ortopyrokseeni, hiukan kromiit-
tia) on 77 - 81 %. 

Au-PGE ovat lievästi kohonneet: Au 7.22 - 14.9 ppb, Ir 0.17 - 2.09 ppb, Os ≤ 1.22 ppb, Ru ≤ 
3.15 ppb, Rh ≤ 5.13 ppb, Pd 6.81 - 65.6 ppb, Pt 5.11 - 51.6 ppb. Kivessä on negatiivinen PGE-
Au – S -korrelaatio: Au-PGE-rikkaimmassa näytteessä (TM-04-22.1.3) ΣAu+PGE on 0.144 
ppm, mutta siinä on matalin S (3310 ppm) ja Se; sulfidirikkaimmassa näytteessä (S 1.03 %) 
ΣAu+PGE on vain 34.2 ppb. Au-PGE-rikkaimmassa näytteessä on kaikkein korkein Al, Mg, Na, 
K, Cr, Cl, Ba ja Te. Luppokuruvaaran perkniittien ja oliviinidiabaasin PGE-Au(CN)-diagrammit 
on esitetty kuvassa 106. Kiven Ni/Co on 16.8 - 25.5 ja Ni/Cu 3.25 - 13.5; S/Se on 3037 - 5221, 
mikä on tyypillinen vaipasta tulleille magmoille. Ni100%Sulf on NiICP:stä laskettuna 5.2 - 12.3 % 

Kuutusjärven kaksi sulfidipitoista perkniittilohkaretta ovat koostumukseltaan keskenään saman-
laisia mutta Luppokuruvaaran perkniittiin verrattuna niissä on paljon korkeammat Fe-Mn-Ti-V-
Zn-Sc, paljon matalammat Ca-Na-Sr-Ce-Nb, paljon matalampi Ni, hiukan matalampi Mg-Cr ja 
paljon korkeampi S-pitoisuus. Kiven kokonais-Cr:sta liukenemattomassa muodossa (pääasiassa 
ortopyrokseeni, hiukan kromiittia) on 88 - 91 %. Kahdessa analyysissa koostumusvaihtelu on 
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seuraava (paino- %): SiO2 45.2 - 46.0, TiO2 0.274 - 0.285, Al2O3 5.43 - 5.67, FeOtot 23.2 - 23.5, 
MgO 19.3 - 19.5, CaO 0.236 - 0.239, Na2O < 0.0674, K2O 0.089 - 0.198, P2O5 < 0.01375, CrXRF 
2105 - 2108 ppm, NiXRF 454 - 461 ppm, CoICP 116 - 128 ppm, Cu 217 - 281 ppm, Zn 460 - 471 
ppm, VXRF 770 - 792 ppm, SICP 1.36 - 1.53 %, Ba 410 - 440 ppm, Sr < 100 ppm, Cl 460 - 610 
ppm, CeICP-MS 1.54 - 2.25 ppm, ZrICP-MS 19.9 ppm, Hf 0.8 - 1.0 ppm, NbICP-MS < 0.2 ppm, RbICP-

MS 3.58 - 10.2 ppm, ScICP-MS 55.0-55.6 ppm, YICP-MS 1.69 - 1.76 ppm, Th < 0.5 ppm, U < 0.2 
ppm, Ag < 1 ppm. Au-pitoisuus (22 - 98 ppb) on selvästi korkeampi kuin Luppokuruvaaran loh-
kareessa mutta Pt ja Pd ovat < 10 ppb. Ni/Co on 4.74 - 5.54 ja Ni/Cu 1.55 - 1.98. Ni100%Sulf on 
NiICP:stä laskettuna 1.0-1.1 %. Kaikesta tästä voi päätellä, että Kuutusjärven perkniitin mafinen 
kumulusyhtymä on Luppokuruvaaran kiveen verrattuna syntynyt pitemmälle fraktioituneesta su-
lasta, jossa on kuitenkin ollut vähemmän kuoren kontaminantteja (Ce, Nb, Y). 

Kuvassa 107b on Luppokuruvaaran ja Kuutusjärven perkniittien REE(CN)-kuvaajakäyriä. REEtot 
on odotetusti matala. Petrografisten todisteiden mukaan Luppokuruvaaran kivessä on enemmän 
kuoren kontaminaatiota. Se onkin selvästi REE-rikkaampi, ja sen REE-käyrä selittyisi happaman 
granuliittiaineksen bulk-kontaminaatiolla (ks. kuva 107e). Syvä negatiivinen Eu-anomalia viittaa 
siihen, että ortopyrokseenia fraktioivasta magmasysteemistä on kumulusplagioklaasia erottunut 
(kellunut?) pois. Negatiivista Eu-anomaliaa ei voi selittää saalisen, Eu:sta köyhtyneen kuoren 
kontaminaatiolla, koska La/Yb(CN) on noinkin matala (n. 3-4). 

5.3 Kotataipaleenvaaran perkniitit ja noriitit 

Reiällä R314 pyrittiin selvittämään Lotto-juonen pohjoisosaa lähellä Laanila-tyyppisen diabaasin 
kontaktia kohdassa, jossa on myös soikeita itäkaakkosuuntaisia magneettisia anomalioita. Reikä 
alkoi perkniitistä ja lävisti yhteensä 14.65 m emäksisiä syväkiviä, joiden välissä oli lyhyitä lävis-
tyksiä pegmatiittia, biotiitti-plagioklaasikiveä ja granuliittia. 

Emäksiset kivet ovat ultramafiitteja (sarvivälkepitoisia pyrokseniitteja ja perkniittejä) (yhteensä 
6.55 m) ja noriitteja ja leukonoriitteja (8.10 m). Ultramafiitit ovat karkearakeisia (Øopx ≤  2-3 
mm),  mikroskooppisesti terveitä, granulaareja (granoblastisia?) adkumulaatteja. Ne ovat ortopy-
rokseenivaltaisia (opx > aug), ja sisältävät vaihtelevia määriä vaaleanruskeaa tai vaalean vihertä-
vänruskeaa sarvivälkettä ja interstitiaalista plagioklaasia. Plagioklaasirakeiden väleissä on joskus 
kalimaasälpää ja kvartsia. Joskus on biotiittia ja primaaria sinivihreää sarvivälkettä, joka on 
mahdollisesti Cl-sarvivälkettä. Ortopyrokseeni on augiitin suhteen euhedrinen. Muuttumistulok-
sia ovat talkki (← ortopyrokseeni), tremoliitti (← augiitti), serisiitti ja epidootti-klinozoisiitti (← 
plagioklaasi), magnetiitti(II), rutiili, kloriitti ja karbonaatti. Aksessorisena on fluoriapatiittia. 
Malmimineraaleja ovat pyrrotiitti, kuparikiisu, pentlandiitti (leveitä flake-suotaumalamelleja pyr-
rotiitissa), joskus pyriitti, markasiitti ja magnetiitti. Sulfidit esiintyvät usein pisaramaisina ka-
saumina. Ortopyrokseenirakeissa on asematason suuntaisia kinkkejä. 

Noriitit ovat karkearakeisia (Øopx ≤  6 mm, Øpl ≤ 3.5 mm, Øaug ≤ 3.5 mm) tai keskirakeisia 
(Øpl ≤ 2 mm), terveitä granoblastisia kiviä. Päämineraalit ovat plagioklaasi, ortopyrokseeni, au-
giitti ja vaaleanruskea sarvivälke. Vaihtelevia määriä on punaruskeaa biotiittia, joka esiintyy jos-
kus idioblastimaisina rakeina. Sekundaareja ovat sinivihreä (Cl-rikas?) sarvivälke, tremoliitti ja 
talkki (← ortopyrokseeni), karbonaatti, epidootti ja turmaliini (← plagioklaasi), magnetiitti II ja 
rutiili. Aksessorisena on pitkäprismaista fluoriapatiittia, leukonoriiteissa zirkonia. Malmimine-
raaleja ovat pyrrotiitti (jossa pentlandiittisuotaumia), kuparikiisu, pyriitti ja karkea ilmeniitti. 
Joskus on euhedrista pyriittiä ja ilmeniittiä tai hemoilmeniittiä ja maghemiittia. Sulfidit esiinty-
vät pisaramaisesti. Leukonoriiteissa on kvartsijuovia ja joskus granaattia; esiintyy myös spinelli-
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sillimaniitti-granaattirikkaita osia, jotka ilmeisesti ovat metapeliittisiä ksenoliitteja. Noriiteissa 
on pyrokseniittisia osia. 

Mitatut tiheydet ovat pyrokseniiteilla ja perkniiteillä 3.20 - 3.25 g/cm3, noriiteilla 3.00 - 3.10 
g/cm3 ja pegmatiittisilla kivillä 2.70 - 2.85 g/cm3. Suskeptiivisuusarvojen ja tiheyksien perusteel-
la määritettynä ultramafisissa kivissä ja noriiteissa on magnetiittia 0.1 - 1.0 %. 

Ultramafiiteista on neljä silikaattianalyysia, joissa on jonkin verran koostumusvaihtelua (paino- 
%): SiO2 49.3 - 51.3, TiO2 0.344 - 0.885, Al2O3 4.98 - 10.06, FeOtot 9.15 - 10.7, MgO 17.5 - 
23.9, CaO 6.01 - 9.22, Na2O 0.326 - 1.05, K2O 0.169 - 0.641, P2O5 0.050 - 0.097, CrXRF 1020 – 
1720 ppm, NiXRF 220 – 450 ppm, CoICP 28 - 39 ppm, Zn 120 - 160 ppm, VXRF 150 - 230 ppm, 
SICP 4020 - 4720 ppm, Ba 200 - 700 ppm, Sr 60 - 220 ppm, Cl 190 - 330 ppm, CeICP-MS 12.4 - 
32.5 ppm, ZrICP-MS 17.9 - 33.8 ppm, Hf 0.55 - 0.95 ppm, NbICP-MS 0.50 - 1.00 ppm, RbICP-MS 4.58 
- 4.85 ppm, ScICP-MS 44.3 - 53.9 ppm, YICP-MS 8.28 - 9.02 ppm, Th 0.51 - 4.01 ppm, U ≤ 2 - 0.26 
ppm. Ni/CoICP on 5.8 - 9.2 ja Ni/Cu 2.5 - 4.9. Ni100%Sulf on NiICP:stä laskettuna 1.4 - 2.8 %. 

Noriitista ei ole kokokivianalyysia. ICP:llä määritetyt pitoisuudet ovat: Ni 55 - 123 ppm, Co 16 - 
32 ppm, S 1530 - 10400 ppm, Cu 34 - 125 ppm, Ni/Co 2.9 - 7.3 ja Ni/Cu 0.9 - 3.4. Ni100%Sulf on 
NiICP:stä laskettuna 0.49 - 1.69 %. 

Kuvassa 107c on REE(CN)-käyriä reiän R314 perkniiteistä. Käyrät ovat keskenään samanmuo-
toisia, mutta ne poikkeavat selvästi Luppokuruvaaran ja Kuutusjärven sulfidipirotteisten perk-
niittien käyristä. Niille on tyypillistä LREE-pään voimakas kuperuus, voimakas negatiivinen Eu-
anomalia ja REE(CN)-pitoisuuksien lasku HREE-päähän (ainakin Ho-Er:iin). LREE-Th±Zr-
rikkaat juonikivet ovat, kuperasta LREE-osasta päätellen, saaneet REE-sisältönsä sivukivinä ole-
vista perkniiteistä. 

Kaikki alueella lohkareina tavatut tai kairauksissa lävistetyt mafiitit ja ultramafiitit ovat ortopy-
rokseenirikkaita (pyrokseniitteja, ortopyrokseeniperkniittejä, noriitteja ja leukonoriitteja). 
Ni100%Sulf on Kotataipaleenvaaran ja Kuutusjärven kivissä matala (≤ 1.7 %), samoin Ni/Co ja 
Ni/Cu ovat näissä verraten matalat. Nämä kivet vastaavat Mattojärven sulfidilohkaretta ja Inarin-
järven Vallenkarin Ni-Cu-sulfidiaihetta. Luppokuruvaaran sulfidipitoinen lohkare on näitä paljon 
primitiivisempi, siinä on paitsi selvästi korkeammat Ni/Co, Ni/Cu ja Ni100%Sulf myös kohonneita 
PGE-pitoisuuksia. Se vastaa kivilajiltaan, metallisuhteiltaan ja Ni100%Sulf :n puolesta Länsi-
Kuolan Sueinlagashin (Suenjelin) alueen sulfidipitoisia pyrokseniitteja ja noriitteja (Lovnozero, 
Lounioki, Junges, Laukku ym., ks. Yakovlev & al., 1979). 

Kuutusjärven lohkareissa on selvästi kohonnut Au. 

Loton alueen ultramafiiteista ei ole ikäyksiä. Kivet näyttävät useimmiten olevan uudelleenkitey-
tyneitä (granuloituneita?), mutta niissä ei ole selviä granuliittimetamorfoosin merkkejä eikä osoi-
tuksia läpikotaisliikunnoista. Niillä ei näytä olevan alueellista yhteyttä eikä geokemiallista jat-
kumoa Hirvasjärven intruusioon. 

5.4 Hirvasjärven gabro 

Lotto-diabaasijuoni näyttää pohjoisessa törmäävän, tai yhtyvän, itä-länsisuuntaiseen magneetti-
seen anomaliaan (kuva 102). Tämä anomalia aiheutuu Hirvasjärven emäksisestä intruusiosta. 

Kuvassa 108 on Hirvasjärven intruusion geologinen kartta, kuvassa 109 maanpintamagneettinen 
kartta, painovoimaprofiilit ja kairareiät. Intruusion kiviä tunnetaan vain yhdestä paljastumasta, 
lisäksi on mikroskopoitu ja analysoitu lyhytmatkaisia gabrolohkareita intruusion distaalipuolelta 
(koillispuolelta), ja tietysti kairarei´istä. 
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Magneettisen kartan, painovoimaprofiilien ja kairaustietojen mukaan intruusio on n. 8.5 km pitkä 
ja 0.5 - 0.7 km leveä. Se on fraktioitunut emäksinen (toleiittinen) kerrosintruusio. Kivissä, var-
sinkin lohkareissa, näkyy epäselvää juovaisuutta (kerroksellisuutta). Gabrot ja noriitit ovat gra-
nuloituneet ja mineralogisesti tasapainottuneet granuliittifasieksen oloissa. Kivet ovat mikro-
skooppisesti massamaisia, eikä läpikotaisliikunnoista ole merkkejä. Sivukivet ovat granuliitteja. 
Intruusion pohjoisosa on melko yhtenäinen, mutta eteläpuoliskolla granuliitteja on gabrojen vä-
lissä suikaleina ja paksumpina yksikköinä. Intruusio on voinut alun perin tunkeutua kielekkeinä 
granuliitteihin, mutta jotkut granuliittiosat voivat edustaa tektonisia kiiloja.  

Magneettinen anomalia antaa vaikutelman, että intruusion kaade on pysty tai jopa eteläinen. Kai-
rausprofiilissa R315 – R316 intruusion kattokontaktin kaade on kuitenkin loiva (10°) pohjoiseen. 
Loivaa pohjoista kaadetta osoittavat myös suuntauksen (pilsteisyys, raitaisuus) pienet leikkaus-
kulmat (25 - 35°) kairarei´issä kattopuolen granuliitissa. Kivien geokemia osoittaa, että intruusi-
on pitemmälle fraktioitunut yläosa on pohjoisessa, alaosa etelässä. Intruusio ei siis ole ylityönty-
nyt vaan on oikein päin. Tämä merkitsee, että 45°:n kaateella pohjoiseen kairatut reiät ovat vää-
rässä suunnassa; kairauksen optimisuunta olisi ollut 70°:n kaltevuudella etelään. Mutta kukapa 
sen olisi silloin arvannut! Magneettisen anomalian muoto voitaisiin ehkä selittää remanenssin 
avulla. Kun gabrojen mitatut Q-arvot vaihtelevat välillä 0.5 – 100 (tyypillisesti 1 - 3), magnetiitin 
massa- % vaihtelee yleensä välillä 0.15 - 10 %, eikä remanenssin suuntaakaan vielä tunneta, on 
ilmeistä, että monenlaiset mallitulkinnat ovat mahdollisia. 
 

Hirvasjärven kairareikätiedot ovat taulukossa 25, tiedot analyysimenetelmistä ja analyysimääris-
tä taulukossa 26. 
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Kuva 108.   Hirvasjärven intruusio. Geologinen kartta. 
Fig. 108.   Hirvasjärvi intrusion. Geological map. 
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Kuva 109.   Hirvasjärven intruusio. Maanpintamagneettinen kartta (totaalikenttä), painovoimaprofiilit ja syväkairareiät. 
Fig. 109.   Hirvasjärvi intrusion. Ground-magnetic total-field map, gravity profiles and diamond drill holes. 
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Petrofysikaalisia määrityksiä on tehty kattopuolen granuliitteja ja intruusion yläosan gabroja lä-
vistävistä rei´istä R315 ja R316 ja granuliittiin kairatusta reiästä R317. Magnetiittirikkaiden gab-
rojen (gabronoriitteja, biotiittinoriitteja) tiheydet ovat 2.92 - 3.15 g/cm3; reiässä R315 magnetiit-
tirikkaiden gabrojen tiheys kasvaa alaspäin. Suskeptiivisuus- ja tiheysmääritysten mukaan mag-
netiittipitoisuus on 4.8 - 10.2 paino- %. Kvartsinoriittien, granaattipitoisten kvartsinoriittien ja 
leukonoriittien tiheydet ovat 2.72 - 2.95 g/cm3, magnetiittipitoisuudet 0.16 - 3.5 paino- %. Mag-
netiittiköyhien gabronoriittien tiheys on 2.90 g/cm3, magnetiittipitoisuus 0.25 - 0.35 paino- %). 
Hirvasvuopajan gabropaljastumassa on kahden näytteen keskiarvotiheys 2.94 g/cm3, magnetiitti-
pitoisuus 0.17 paino- %. Paljastumasta on otettu myös suunnattu Minidrill-näyte (TM-04-27), 
josta kahdesta palasesta on määritetty remanenssin suuruus ja suunta. Palasten tulokset poikkea-
vat paljon toisistaan. 

Granuliittien tiheydet vaihtelevat välillä 2.75 - 3.38 g/cm3, siten, että tummien amfiboliittisten 
granuliittien tiheys on 3.15 g/cm3, granaattirikkaimpien granuliittien jopa 3.00 - 3.38 g/cm3 ja 
harmaiden granaattiköyhien granuliittien 2.60 - 2.75 g/cm3. Granuliittien magnetiittipitoisuus on 
matala, ≤ 0.4 paino- % (yleensä < 0.03 paino- %). 

Intruusio on voimakkaasti fraktioitunut ja siinä erottuu geokemiallista kerroksellisuutta. Paljas-
tuman (TM-04-27) ja lohkareiden koostumuksesta päätellen intruusion eteläosat edustavat alim-
pia, Mg-Cr-Ni-rikkaimpia gabrokumulaatteja. Ultramafisista kumulaateista ei ole merkkejä. Rei-
ät R305 ja R306 lävistivät ilmeisesti intruusion päävyöhykkeen kumulaatteja. Rei´issä R315 ja 
R316 lävistettiin intruusion yläreunalla n. 10 m paksu magnetiittirikas kerros, jossa on pisimmäl-
le fraktioituneesta sulasta kiteytyneitä, Fe-Ti-V-P-rikkaita Mg-Cr-Ni-köyhiä gabroja. 

Paljastuman TM-04-27 kivi on sarvivälkepitoinen noriitti. Rakenne on granoblastinen (granulaa-
ri). Kivessä erottuu magmaattista laminaatiota. Päämineraalit ovat plagioklaasi, ortopyrokseeni 
ja ruskea korkean lämpötilan sarvivälke I, lisäksi on vähän augiittia ja primaaria biotiittia. Pla-
gioklaasissa ei ole juuri ollenkaan vyöhykkeisyyttä. Muuttumistuloksia ovat karbonaatti (← pla-
gioklaasi), talkki (← ortopyrokseeni) ja vihreä sarvivälke II (← augiitti). Aksessorisena on an-
hedrista tai euhedrista fluoriapatiittia. Malmimineraaleja ovat magnetiitti, ilmeniitti, euhedrinen 
isokokoinen rutiili, pyrrotiitti, pentlandiitti, kuparikiisu ja pyriitti, supergeenisia ovat melniko-
viittipyriitti ja markasiitti. Sulfidirakeet ovat muodoltaan pisaramaisia.  

Lohkareet (näytteet TM-04-24 – TM-04-26) ovat sarvivälke- ja skapoliittipitoisia noriitteja ja 
uraliittinoriitteja, joissa on anortosiittisia kerroksia. Joskus on vähän oliviinia ja serpentiiniä. 
Skapoliitti on mizzoniittia. Se vaikuttaa sikäli primaarilta, ettei se syrjäytä plagioklaasia. Plagio-
klaasissa on joskus vähän serisiittiytymistä. Näyte TM-04-24 on Cl-rikas (1530 ppm). Siinä on 
sekundaarisaumassa tummansinertävänvihreää sarvivälkettä, tremoliittia, kloriittia, talkkia, flo-
gopiittia ja skapoliittia. Malmimineraaleja ovat magnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, pyrrotiitti, 
pyriitti, kuparikiisu, joskus sinkkivälke ja milleriitti. Sinivihreää sarvivälkettä on muissakin näyt-
teissä.  

Näytteen TM-04-25 tumman sinertävänvihreästä sarvivälkkeestä tehty EMP-analyysi osoitti sen 
olevan Cl-rikas (Cl 1.21 - 1.64 %, ka. 1.46 %). Siinä on matala F (0.03 %) ja TiO2 (0.67 %), sel-
västi korkeampi Na2O (1.70 %) ja paljon matalampi K2O (1.00 %) kuin ruskeassa sarvivälkkees-
sä. Si-Ca-Al-pitoisuudet ovat samaa luokkaa kuin ruskealla sarvivälkkeellä, mutta tähän ja py-
rokseeneihin verrattuna sen #mg on matala (60.4), samoin Cr2O3 (0.03 %). Mahdollisesti Cl-
sarvivälke on deuterinen tai metamorfinen reaktiotuote ruskeasta sarvivälkkeestä.Tästä näyttees-
tä on EMP-analysoitu muitakin mineraaleja. Plagioklaasin koostumus on An63-66. Ortopyroksee-
nin koostumus eri rakeissa on #mg 63.6 - 66, Cr2O3 0.03 - 0.05 %, TiO2 0.12 - 0.19 %, augiitin 
#mg 71.3 - 71.7, Cr2O3 0.07 - 0.09 % ja TiO2 0.74 - 0.85 %. Ruskean sarvivälke I:n koostumus 
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vastaa basalttista fluorisarvivälkettä tai kaersutiittia. Se on Ca-Al-sarvivälke (CaO 11.72 - 11.96 
%, SiO2 40.71 - 42.74, Al2O3 11.34 - 12.38 %), sen #mg vaihtelee välillä 63.7 - 64.8, se on F-
rikas (F 0.88 - 0.94 %), Cl-köyhä (0.11 - 0.12 %), sen Na2O-pitoisuus on 1.37 - 1.70 % ja K2O-
pitoisuus vaihtelee välillä 1.93 - 2.08 %; korkeimmillaan kalipitoisuus on lähellä Cl-sarvivälket-
tä. Sarvivälke I:n TiO2 on korkea (eri rakeissa 2.90 - 3.34 %) ja myös Cr2O3 (0.12 - 0.14 %) on 
korkeampi kuin pyrokseeneissa. 

Uraliittinoriitissa on jäljellä reliktiä ortopyrokseenia, mutta suurelta osalta tämä on hydrautunut 
polysynteettisesti kaksostuneeksi kummingtoniitiksi; säilynytkin pyrokseeni on osittain talkkiu-
tunut ja kloriittiutunut. Ruskea sarvivälke vaihettuu reunaosistaan vaaleanvihreäksi sarvivälk-
keeksi. Osa vihreästä sekundaarista sarvivälkkeestä on mahdollisesti Cl-rikasta. Biotiitti on se-
kundaaria, vaaleanruskeaa. Plagioklaasi on aika tervettä, mutta siinäkin on voimistuvaa muuttu-
mista (serisiitti, karbonaatti, kloriitti). Malmimineraaleja ovat rutiili (jossa ilmeniittilamelleja), 
pyriitti (jossa pyrrotiitti-pentlandiittisulkeumia), kuparikiisu, ”vapaa” pyrrotiitti (jossa pentlan-
diittia flake-suotaumina) ja sekundaari magnetiitti, joka muodostaa pyriitin kanssa symplektiitti-
rakeita. 

Intruusion alaosan paljastuman (TM-04-27) sarvivälkepitoinen noriitti on verraten primitiivinen. 
Sen koostumus on (paino- %): SiO2 49.2, TiO2 0.515, Al2O3 20.8, FeOtot 7.49, MgO 8.68, CaO 
9.82, Na2O 1.85, K2O 0.319, P2O5 0.090, CrXRF 349 ppm, NiXRF 86 ppm, CoICP 12 ppm, Zn 85 
ppm, VXRF 132 ppm, SICP 1275 ppm, Ba 130 ppm, Sr 507 ppm, Cl 355, CeICP-MS 13.7 ppm, ZrICP-

MS 31.8 ppm, Hf 0.88 ppm, NbICP-MS 1.67 ppm, RbICP-MS 2.38 ppm, ScICP-MS 21.5 ppm, YICP-MS 
8.84 ppm, Th < 0.5 ppm, U < 2 ppm. Ni/CoICP on 4.29 ja Ni/Cu 1.84. Ni100%Sulf on NiICP:stä las-
kettuna 1.49 %. 

Intruusion alaosista lähteneet lohkareet ovat paljastuman noriittia plagioklaasiköyhempiä ja kes-
kimäärin Mg-rikkaampia. Kaikkein MgO-rikkain kivi on myös Cr-Ni-rikkain ja TiO2-V-P2O5-
Ce-Zr-Nb-köyhin, ja siinä on myös korkein Ni/Co ja Ni/Cu. Kolmessa analysoidussa näytteessä 
koostumus vaihtelee seuraavasti (paino- %): SiO2 46.6 - 48.5, TiO2 0.455 - 0.735, Al2O3 16.8 - 
18.3, FeOtot 8.35 - 9.00, MgO 8.59 - 12.2, CaO 9.14 - 9.90, Na2O 1.24 - 2.07, K2O 0.392 - 0.599, 
P2O5 0.073 - 0.168, CrXRF 258 - 676 ppm, NiXRF 110 - 284 ppm, CoICP 17 - 27 ppm, Zn 89 - 113 
ppm, VXRF 132 - 215 ppm, SICP 1400 - 4250 ppm, Ba 148 - 220 ppm, Sr 619 - 649 ppm, Cl 574 - 
1529 ppm, CeICP-MS 18.0 - 37.6 ppm, ZrICP-MS 23.6 - 49.0 ppm, Hf < 0.5 - 1.52 ppm, NbICP-MS 
1.47 - 2.83 ppm, RbICP-MS 5.96 - 11.6 ppm, ScICP-MS 32.6 - 39.1 ppm, YICP-MS 8.96 - 18.3 ppm, Th 
< 0.5 ppm, U < 0.2 ppm. Ni/CoICP on 4.35 - 7.15 ja Ni/Cu 1.81 - 2.30. Ni100%Sulf on NiICP:stä las-
kettuna 1.50 - 1.77 %. 

Intruusion keskivyöhykkeen kivet (R305, R306) ovat granulaareja (granoblastisia) biotiittipitoi-
sia noriitteja, biotiittinoriitteja, sarvivälkenoriitteja, gabronoriitteja, sarvivälkegabronoriitteja ja 
leukogabronoriitteja. Reiässä R306 välillä 44 – 47.3 on skapoliittinoriitteja ja skapoliittigabrono-
riitteja. Joskus on sulfidirikkaita anortosiitti/ortopyrokseniitti-kerrospareja (tai ortopyrokseniit-
tisulkeumia anortosiitissa). Sarvivälkenoriitissa on myös ortopyrokseeniperkniittisulkeumia. 

Keskivyöhykkeen noriittien päämineraalit ovat plagioklaasi, voimakkaasti pleokroinen ortopy-
rokseeni ja ruskea biotiitti, lisäksi on vaihtelevasti interstitiaalista kvartsia. Gabronoriiteissa on 
ortopyrokseenin lisäksi augiittia ja primaaria sarvivälkettä, jonka väri vaihtelee koostumuksesta 
riippuen tummaruskeasta ja tummanruskeanvihreästä vaaleanruskeaan ja ruskeanvihreään. Jos-
kus noriiteista ja leukonoriiteista sarvivälke puuttuu, on vain plagioklaasi, ortopyrokseeni ja bio-
tiitti. Sarvivälkenoriiteissa ja sarvivälkegabronoriiteissa ruskean sarvivälkkeen pitoisuus on suu-
rempi. Skapoliittinoriiteissa on punaisena fluoresoivaa skapoliittia. Joissakin sarvivälkenoriiteis-
sa on sekundaarijuonina Cl-rikasta sarvivälkettä. Sekundaarimineraaleja ovat serisiitti ja musko-
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viitti, karbonaatti ja kloriitti, joskus epidootti-klinozoisiitti (← plagioklaasi), talkki ja kumming-
toniitti (← ortopyrokseeni), rutiili (← ilmeniitti) ja vihreä amfiboli. Aksessoreina on vaihtelevas-
ti pienirakeista fluoriapatiittia, joskus zirkonia. Apatiittirikkaammissa tyypeissä apatiittirakeet 
ovat kookkaampia möykkyjä, joistakin primitiivisemmistä noriiteista apatiittia ei mikroskoopissa 
löydy. Malmimineraaleja ovat magnetiitti (jossa ilmeniittilamelleja), ilmeniitti, hemoilmeniitti, 
sekundaari magnetiitti II, pyrrotiitti (jossa pentlandiittisuotaumia), kuparikiisu, pyriitti (jossa 
pyrrotiitti-kuparikiisusulkeumia) ja pyriitti II. Ni-rikkaissa sarvivälkenoriiteissa on ”vapaata” 
granule-pentlandiittia. Joskus esiintyy tasapainoiset parageneesit rutiili + pyrrotiitti, rutiili + il-
meniitti ja rutiili + ilmeniitti + pyrrotiitti. 

Intruusioleikkauksen keskiosan gabroissa (R305 – R306) näkyy monenlaisia geokemiallisia osia 
(kerroksia), joilla on terävät kerrosrajat. Geokemiallinen kerrostuneisuus näkyy kompatiblien 
(MgO, Cr, Ni) ja inkompatiblien alkuaineiden (erityisesti P2O5) ja myös esim. S-pitoisuuksien 
kerrosvaihtelussa ja kehityskulussa. Reiän R305 yläosa (38 m:iin, jossa melko terävä geokemial-
linen kerrosraja) on pitemmälle fraktioitunut (NiICP < 30 ppm, CrXRF < 50 ppm, Ni/Co < 1, Ni/Cu 
< 1), sen alapuolella Ni on 80 - 90 ppm, CrXRF 240 - 280 ppm, Ni/Co aluksi > 1, mutta kasvaa 
reiän loppuosaan, jossa se on > 4; samoin reiän loppuosassa Ni/Cu on 1 - 2. S-pitoisuus on koko 
reiän R305 matkalla aika tasainen, ka. 2051 ppm. Geokemiallinen kerroksellisuus näkyy myös 
Ti-P-pitoisuuksien erossa. Keskimääräinen apatiittipitoisuus 38 m:n yläpuolella on 0.65 %, ala-
puolella 0.14 %, TiICP vastaavasti 2439 ppm ja 692 ppm. 

Reiän R305 yläosasta on yksi kokokivianalyysi (paino- %): SiO2 45.9, TiO2 2.37, Al2O3 19.3, 
FeOtot 12.2, MgO 4.53, CaO 9.89, Na2O 2.72, K2O 0.425, P2O5 0.705 (vastaa 1.7 % apatiittia), 
CrXRF 30 ppm, NiXRF 20 ppm, CoICP-MS 35.7 ppm, Zn 150 ppm, VICP-MS 361 ppm, SICP 2570 ppm, 
Ba 160 ppm, Sr 580 ppm, Cl 440 ppm, CeICP-MS 40.3 ppm, ZrICP-MS 105 ppm, Hf 2.41 ppm, 
NbICP-MS 8.50 ppm, RbICP-MS 5.25 ppm, ScICP-MS 40.8 ppm, YICP-MS 22.1 ppm, Th < 0.5 ppm, U < 
2 ppm. Ni/CoICP on 0.4 - 0.9, Ni/Cu 0.33 - 0.95. Zr on niin korkea, että kivestä todennäköisesti 
saisi zirkonia ikäykseen. 

Reiän R305 alaosasta on kaksi kokokivianalyysia, mutta vain yksi hivenalkuaineanalyysi (paino- 
%): SiO2 48.5/48.8, TiO2 0.46/0.36, Al2O3 21.1/21.4, FeOtot 8.06/7.19, MgO 8.15/9.01, CaO 
10.1/9.91, Na2O 1.97/1.74, K2O 0.25/0.25, P2O5 0.084/0.069 (vastaa 0.2/0.17 % apatiittia), CrXRF 
240/280 ppm, NiXRF 90/80 ppm, CoICP-MS 42.3 ppm, Zn 110/90 ppm, VICP-MS 110 ppm, SICP 
1870/2130 ppm, Ba 110/120 ppm, Sr 560/550 ppm, Cl 300/580 ppm, CeICP-MS 12.3 ppm, ZrICP-MS 
30.6 ppm, Hf 0.73 ppm, NbICP-MS 1.55 ppm, RbICP-MS 3.62 ppm, ScICP-MS 21.4 ppm, YICP-MS 6.99 
ppm, Th < 0.5 ppm, U < 2 ppm. Ni/CoICP on 1.31- 4.81, Ni/Cu 1.1 - 2.73. 

Reiässä R306 on monenlaista, suhteellisen terävärajaista koostumuskerroksellisuutta, joka ilme-
nee selvimmin S-P-Cr-Ti-V-pitoisuuksissa. Reiän alusta 38.75 m:iin ulottuu sulfidiköyhempi 
kerros (S ka. 1818 ppm), siitä reiän loppuun asti kivi on sulfidirikkaampaa (S ka. 3826 ppm). 
Syvyyden 51.40 m yläpuolella on Cr-köyhempi osa, jossa happoliukoinen Cr (ICP) on 40 - 75 
ppm, alapuolella CrICP on 110 - 190 ppm. Kyseessä on ilmeisesti mineraloginen Cr-kontrolli; Cr-
rikkaassa alaosassa Cr on sitoutunut happoliukoiseen magnetiittiin, Cr-köyhässä yläosassa hap-
poon heikosti liukenevaan ortopyrokseeniin. Reikähavaintojen mukaan Cr-olkauksen kohdalla 
magnetiittipitoisuus ja FeICP lisääntyvät; yläpuolella FeICP on 1 - 2.3 %, alapuolella 3 - 4.8 %. 
Myös TiICP on tämän olkauksen alapuolella yläosaa selvästi korkeampi, joka selittyisi korkeam-
malla ilmeniittipitoisuudella. Sitten 60 m:n syvyydellä on P2O5-olkaus, jonka yläpuolella apatiit-
tipitoisuus (ka.) on 0.203 %, alapuolella 0.56 %. Jos ICP-analyyseissä näkyvä Cr-olkaus ei hei-
jastakaan kiven Crtot:n muutosta, niin alaosa edustaa pitemmälle fraktioituneita kumulaatteja. Tä-
tä vastaa tosin riitelee Ni/Co:n ja Ni/Cu:n selvä kasvu alaspäin. 
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Reiän R306 yläosan noriiteista on kolme kokokivianalyysia ja kaksi hivenalkuaineanalyysia, 
alempaa (syvyydeltä 52.00-53.40 m) on analyysi gabronoriitista. Reiän lopusta, n. 7 m paksun 
granuliittivälin alapuolelta on analysoitu sarvivälke-biotiitti-pyrokseenigabro, jonka koostumus 
poikkeaa reiän muista kivistä. 

Yläosan noriiteissa koostumus muuttuu alaspäin seuraavasti (näytteet on erotettu /-merkillä; pai-
no- %): SiO2 48.9/49.0/49.1, TiO2 0.33/0.38/0.418, Al2O3 21.5/20.7/21.8, FeOtot 7.26/7.58/6.92, 
MgO 8.74/9.55/8.38, CaO 9.79/9.43/9.95, Na2O 1.85/1.73/1.93, K2O 0.266/0.222/0.254, P2O5 
0.067/0.071/0.074 (vastaa 0.16 - 0.18 % apatiittia), CrXRF 270/380/310 ppm, NiXRF 80/120/70 
ppm, CoICP-MS 41.9/36.9 ppm, Zn 100/100/90 ppm, VICP-MS 110/120/120 ppm, SICP-MS 
1950/2370/1350 ppm, Ba 150/120/120 ppm, Sr 560/510/540 ppm, Cl 720/220/240 ppm, CeICP- 
11.8/13.0 ppm, ZrICP-MS 25.90/35.5 ppm, Hf 0.61/0.90 ppm, NbICP-MS 1.14/2.04 ppm, RbICP-MS 
3.64/2.94 ppm, ScICP-MS 21.5/21.1 ppm, YICP-MS 6.48/7.51 ppm, Th < 0.5 ppm, U < 2 ppm. 
Ni/CoICP on näissä näytteissä 1.69/2.41/1.46, Ni/Cu 1.29/1.51/1.37. 

Gabronoriitin koostumus on seuraava (paino- %): SiO2 45.6, TiO2 0.857, Al2O3 16.5, FeOtot 
10.6, MgO 10.4, CaO 9.90, Na2O 1.41, K2O 0.643, P2O5 0.110 (vastaa 0.27 % apatiittia), CrXRF 
380 ppm, NiXRF 150 ppm, CoICP 39 ppm, Zn 170 ppm, VXRF 260 ppm, SICP 4930 ppm, Ba 200 
ppm, Sr 620 ppm, Cl 1260 ppm. Ni/CoICP on 2.44, Ni/Cu 1.76. 

Granuliittivälin alapuolella oleva gabro sisältää ilmeisesti tavallista enemmän kuoren konta-
minantteja (Si, K, P, Ba). Sen koostumus (paino- %) on: SiO2 54.5, TiO2 0.803, Al2O3 17.6, 
FeOtot 8.16, MgO 7.85, CaO 6.90, Na2O 1.03, K2O 1.48, P2O5 0.183 (vastaa 0.44 % apatiittia), 
CrXRF 340 ppm, NiXRF 110 ppm, CoICP 38 ppm, Zn 160 ppm, VXRF 200 ppm, SICP 1490 ppm, Ba 
530 ppm, Sr 310 ppm, Cl 640 ppm. Ni/CoICP on 1.92, Ni/Cu 3.48. 

Magma on ollut sulfidisulakylläinen; 38.75 m:n alapuolella on kumulatiivista sulfidisularikastu-
maa; sulfidipitoisuus on ≥ kotektinen sulfidi/silikaattisuhde. Näytteessä R306/41.68 m runsaasti 
sulfidia; analyysivälillä 40.90-41.85 m on S 0.97 %, Ni 193 ppm ja Cu 179 ppm, lisäksi on lie-
västi kohonnut Au (12 ppb).  

Kuvassa 107d on REE(CN)-käyriä Hirvasjärven intruusion kivistä. Käyrät ovat hyvin saman-
muotoisia, mutta REE-taso vaihtelee; La(CN)-arvot ovat vähiten fraktioituneissa gabroissa ja 
noriiteissa 20-25, yläosan pitkälle fraktioituneissa kivissä 65-102. Korkea LREE ja kohonnut 
La/Sm on myös kvartsinoriiteissa (R316). Intruusion ylimmän osan kivissä näkyy hyvin myös 
kumulusapatiitin aiheuttama LREE-alueen kuperuus.  REE-köyhissä kivissä on heikko positiivi-
nen Eu-anomalia, REE-rikastuneissa kivissä negatiivinen Eu-anomalia. REE-taso laskee tasai-
sesti HREE-päähän päin Ho:iin asti, mutta väli Ho-Lu on tasainen. LREE:n nousu ja kvartsi- ja 
biotiittinoriittien esiintyminen viittaavat paikallisten sivukivien kontaminaatioon. Gabrojen ja 
noriittien kohonnut Cl-pitoisuus (≤ 1330 ppm) voi merkitä alkuperäistä (magman) Cl-
kontaminaatiota, mutta Cl on voinut myös liikehtiä ja paikoin rikastua metamorfoosissa. Kivien 
pääasialliset Cl:n kantajamineraalit (skapoliitti, Cl-rikas sarvivälke, biotiitti) ovat syntyneet me-
tamorfoosissa. 

5.5 Th-REE-rikkaat plagioklaasi-biotiittipegmatiitit 

Voimakkaasti säteileviä plagioklaasi-biotiittipegmatiitteja lävistettiin Kotataipaleenvaarassa rei-
ässä R314 välillä 22.14-22.25 m, jossa pegmatiitti lävistää noriittia, ja Hirvasjärven intruusioon 
kairatussa reiässä R306 välillä 20.30-20.90 m, jossa sivukivi on myös noriitti. Hirvasjärven in-
truusiossa on yli 20 plagioklaasi(-kalimaasälpä)-biotiittipegmatiittijuonta, joiden todellinen pak-
suus tai lävistyspaksuus on 3 cm - 130 cm. Monissa juonissa esiintyy kohonnutta säteilyä, jonka 
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aiheuttaa monatsiitti. Stereomikroskoopissa ja usein paljain silminkin erottuu isoja zirkoni- ja 
monatsiittikiteitä. Näytteessä R305/27.60 m päämineraalit ovat pertiittirikas kalimaasälpä ja pa-
hasti serisiittiytynyt plagioklaasi, paljon vähemmän on kvartsia ja biotiittia. Sekundaareja ovat 
serisiitin lisäksi kloriitti ja epidootti (← biotiitti), karbonaatti (ohuita suonia) ja muskoviitti, li-
säksi on rutiilia. Joissakin pegmatiiteissa on turmaliinia. 

Karkeaa monatsiittia on LREE-Th-rikkaassa plagioklaasi-biotiittikivessä reiässä R314. Lisäksi 
on hiukan ortopyrokseenia ja sen muuttumistuloksena syntynyttä bastiittia, kvartsia ja kloriittia 
ja sinivihreää (Cl-rikasta?) amfibolia. Malmimineraaleina on karkeaa ilmeniittiä, rutiilia ja sulfi-
dipirotetta (pyriitti, pyrrotiitti, kuparikiisu). 

Samassa reiässä R314 on välillä 17.70-18.40 m sulfidirikasta karkeaa plagioklaasi-biotiittikiveä. 
Tässä on myös bastiittia ja vähän granaattia, aksessorisina monatsiittia ja zirkonia. Sulfidit (pyr-
rotiitti, jossa leveitä pentlandiitin flake-suotaumia, karkea anhedrinen pyriitti, hiukan kupari-
kiisua ja pyrrotiitista syntynyttä sekundaaria markasiittia) muodostavat karkean matriksin pla-
gioklaasirakeiden väleissä; lisäksi on vähän ilmeniittiä. Tämän sukuinen on välillä 22.14-22.25 
m lävistetty LREE-Th-rikas plagioklaasi-biotiittikivi, jossa on karkeaa monatsiittia. 

Reiän R306 voimakkaasti säteilevästä plagioklaasi-biotiittikivestä ei ole hiettä, mutta siinä näkyy 
paljain silmin isoja, värittömiä zirkonikiteitä, jotka usein sijaitsevan granaattirakeiden laidoilla. 

Th-REE-rikkaat pegmatiitit ovat alkali-Al-rikkaita kiviä, myös Cl on korkea. Niistä on tehty 
kolme kokokivi+hivenalkuaineanalyysia. Koostumus vastaa syeniittiä. R306:n kivi on Zr-rikas, 
R314:n kivessä Zr on matala. Seuraavassa valikoituja komponentteja (paino- %) järjestyksessä 
R306/R314: SiO2 56.3/47.9, TiO2 1.08/1.85, Al2O3 22.5/18.2, FeOtot 2.82/10.4, MgO 3.04/9.40, 
CaO 4.65/4.97, Na2O 5.41/2.40, K2O 3.02/2.32, P2O5 0.129/0.238, Ba 730/1080 ppm, Sr 
520/480, Cl 1020/1770 ppm, ZrICP-MS 1520/59.3 ppm, Hf 34.0/1.61 ppm, NbICP-MS 1.22/6.31 
ppm, RbICP-MS 165/79.1,Th 279/594 ppm, U 2.40/3.11. 

Pegmatiittilävistysten ΣREE on korkea, reiässä R306 0.13 %, reiässä R314 0.212 %. Myös Th on 
korkea, R306:ssa 279 ppm, R314:ssa 594 ppm. Molemmissa U on matala ja siten Th/U hyvin 
korkea (116/191). LREE ovat voimakkaasti rikastuneet (Ce 598/942 ppm), HREE ovat taas hy-
vin matalat (Yb 0.2/0.94 ppm) ja La/Yb on hyvin korkea. Näiden kivien REE(CN)-käyrät on esi-
tetty kuvassa 107c. 

5.6 Raja-Joosepin syeniittiporfyyrijuonet 

Magneettisen anomalian kohdalta on yhdestä juonesta kolme lähekkäistä paljastumahavaintoa 
(TM-04-30 → 32). Juoni on n. pohjois-eteläsuuntainen ja paljastuma-alueella n. 8-10 m leveä. 
Näytteistä on kaksi hiettä ja kaksi näytettä on analysoitu. 

Täyskiteisessä, granulaarissa perusmassassa on hajarakeina omamuotoista plagioklaasia (pituus 
≤ 3 mm). Perusmassan päämineraali on plagioklaasi, muita mineraaleja ovat kloriitti, muskoviit-
ti, biotiitti, kvartsi ja karbonaatti. Plagioklaasi, varsinkin hajarakeissa, on voimakkaasti muuttu-
nut (albiitti, serisiitti/muskoviitti/kloriitti). Aksessorisista ovat yleisimpiä karkeahko anhedrinen 
apatiitti, euhedrinen allaniitti ja titaniitti. Apatiittia on myös raekasaumina (Ø 3 x 10 mm). Mal-
mimineraaleja ovat magnetiitti, rutiili, pyriitti, kuparikiisu ja hematiitti. 

Kaksi analysoitua syeniittiporfyyriä ovat koostumukseltaan keskenään samanlaisia; suurimmat 
erot ovat K- ja Na-pitoisuuksissa. Kivet ovat Na-valtaisia (Na > K). Koostumukset ovat (paino- 
%): SiO2 63.1/63.3, TiO2 1.21/1.21, Al2O3 14.8/14.9, FeOtot 5.94/5.51, MnO 0.059/0.062, MgO 
2.15/2.06, CaO 3.63/3.43, Na2O 4.92/4.00, K2O 2.34/3.68, P2O5 0.528/0.536, CrXRF 51/36 ppm, 
NiICP 29/26 ppm, ZnXRF 47/74 ppm, VXRF 132/129 ppm, SICP 846/773 ppm, Ba 1774/2336 ppm, 
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Sr 508/649 ppm, Cl 288/481 ppm, CeICP-MS 271/299 ppm, ZrICP-MS 515/553 ppm, Hf 11.2/11.3 
ppm, NbICP-MS 16.4/19.5 ppm, RbICP-MS 78.1/111 ppm, ScICP-MS 9.09/10.4 ppm, YICP-MS 22.6/24.2 
ppm, Th 12.8/13.6 ppm, U 2.21/2.14 ppm. Kivessä ovat huomattavan korkeat Ba, LREE ja Zr. 
ΣREE on 575 - 635 ppm. Syeniittiporfyyrin REE(CN)-käyrä on samanmuotoinen kuin Keski-
Lapin syeniiteillä ja granosyeniiteillä (ks. kuva 44m), mutta sen LREE-pään pitoisuudet ovat 
korkeampia ja HREE-pitoisuudet alempia kuin Keski-Lapin syeniiteillä. Kivellä on selvä nega-
tiivinen Eu-anomalia. LREE-osan kuperuus johtunee kumulusapatiitista. Syeniittiporfyyrin koos-
tumus on hyvin samanlainen kuin Saariselän Vongoaivin kvartsisyeniittiporfyyrillä (ks. Hack-
man, 1923). Vongoaivin kivessä on hiukan matalammat SiO2 (60.32 %), CaO (3.31 %) ja Na2O 
(3.72) ja korkeammat Al2O3 (16.56 %), FeOtot (6.31 %) ja MgO (2.65 %). Kuten Raja-Joosepin 
juonessa siinäkin Na > K. 

Syeniittiporfyyrijuoni leikkaa granuliittia. Se on hypabyssinen, verraten nopeasti kiteytynyt kivi. 
Oletan, että juoni on likimain samanikäinen kuin Lotto-diabaasi. Jos näin on, vastaisivat oliviini-
diabaasi ja syeniittiporfyyrit Keski-Lapin bimodaalisen appiniittimagmatismin emäksisiä ja saa-
lisia magmoja (mafiset appiniitit/syeniitit), mutta paljon korkeammalla, kylmemmällä kuoren 
tasolla. Samalla tavallahan pohjoisen posttektoniset graniitit (Nattas-graniitit) ovat tunkeutuneet 
paljon ylemmäksi, kylmempään ja jäykempään kuoreen kuin Keski-Lapin granitoidikompleksin 
samanikäiset graniitit. 

5.7 Romopää 

Romopään tutkimuskohde on magneettinen anomaliakuvio. Se sijaitsee Palkisojalla Inarin kun-
nassa, tietä pitkin n. 18 km Ivalosta etelään, karttalehdellä 3831. Mittausalueen länsiraja kulkee 
Alajoen itäpuolella 250 - 400 m nelostieltä itään. Alueen poikki kulkee lännestä Palkisojalta läh-
tevä ja idässä Ruohokankaalla Raja-Joosepin tiehen yhtyvä metsäautotie. Alueen lounaisnurkkaa 
leikkaa Lutolle ja Kuutusjärvelle vievä metsäautotie, josta haarautuu alueen länsirajan suunnassa 
pohjoiseen Palkisojan-Ruohokankaan tielle vievä yhdystie. Tämän tien itäpuolella on pohjois-
eteläsuuntainen korkeajännitelinja. Kohde on nimetty alueen eteläosassa olevan Romopää-vaaran 
mukaan. Maasto on metsäisiä vaaramaita. Alueen koillisosassa on luode-kaakkosuuntainen Nila-
tuohiojan kuru. 

Geologisesti kohde sijoittuu granuliittialueen keskiosiin. Heti sen itäpuolella on suurin (levein) 
Laanila-tyyppisistä diabaasijuonista, joka magneettisella matalalentokartalla näkyy remanenssin 
poikkeavan suunnan (ja sopivan suuruuden) vuoksi viivamaisena negatiivisena anomaliana. Ni-
latuohiojan kurun kohdalla on voimakas ruhje-siirroslinja, joka magneettisen matalalennon har-
maasävykartalla näkyy vaaleana luode-kaakkosuuntaisena viivana ainakin 10 km:n matkalla. 

Magneettisen anomalian alueelta ei maastotarkistuksessa löytynyt paljastumia eikä edes lohka-
reita, jotka olisivat varmasti anomaliasta lähtöisin. 

Magneettisen kuvion alueella tehtiin 6 km2:n magneettinen ja sähköinen (VLF-R) mittaus; lisäksi 
anomalian yli mitattiin kolme painovoimaprofiilia, yhteensä 7.5 km. Mittaus ei ulottunut Laani-
la-tyyppisen diabaasijuonen kohdalle. Mittauksista on tehty kartat magneettisesta totaalikentästä 
(nT), näennäisestä ominaisvastuksesta (ohmm) ja vaihekulmasta (astetta); kaikkiin karttoihin on 
merkitty painovoiman vaihtelu profiileilla.  

Maastomagneettinen kartta on kuvassa 110. Magneettinen kuvio on luode-kaakkosuuntainen, n. 
2.5 km pitkä ja 0.5 km leveä. Anomalia on repaleinen; sen voimakkaimmat osat (500 nT) ovat 
luoteispäässä. Painovoimaprofiileissa ei anomalian kohdalle tule minkäänlaisia jäännösanomali-
oita. Regionaalinen painovoimakenttä kasvaa pohjoiseen 1.8 - 2.2 mGal/2.5 km. Itäisimmässä 
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profiilissa on kallionpintatopografisista syistä negatiivisia jäännösanomalioita, mm. Nilatuohi-
ojalla. VLF-luotausten tuloksia ei esitetä tässä karttoina. Viivamaiset sähköiset johdeanomaliat 
osuvat kallioperän ruhjevyöhykkeisiin; näistä selvin on Nilatuohiojan kurussa. Näiden lisäksi on 
laajempia johtavuuskenttiä. Oletan, että kaikki johdeanomaliat aiheutuvat kallion pintaosien sa-
vimineraalipitoisesta, hydrokiille-vermikuliittirikkaasta preglasiaalisesta rapautumaregoliitista.  
Näiden lisäksi ruhjevyöhykkeissä johtavuusanomalioita voivat aiheuttaa muut savimineraalit (il-
liitti, kaoliini, montmorilloniitti ym.) ja zeoliitit. 

 

 

Kuva 110.   Romopää, Saariselkä. Maanpintamagneettinen kartta (totaalikenttä) ja painovoimaprofiilit. 
Fig. 110.   Romopää, Saariselkä. Ground-magnetic total-field map and gravity profiles. 

 

Geologisissa maastotutkimuksissa ja geofysikaalisissa anomaliakuvioissa en huomannut mitään 
malmiesiintymiin viittaavaa. 

5.8 Laanila-tyyppiset diabaasit 

Hirvasjärven kaakkoispuolella, Lotto-diabaasin ja Hirvasjärven intruusion yhtymäkohdan kautta 
kulkee viivamainen, koillinen-lounaissuuntainen negatiivinen magneettinen anomalia. Anomali-
an kohdalta löytyi useita oliviinidiabaasilohkareita. Jotkut lohkareet ovat hyvin tiiviitä, basaltti-
maisia, ja ne ovat ilmeisesti peräisin juonen sisäkontakteista tai apofyysijuonista. Oliviini ja pla-
gioklaasi esiintyvät basalttimaisessa kivessä euhedrisina tai skeletaalisina hajarakeina, samoin 
augiittia esiintyy harvakseltaan pyöreinä hajarakeina, joilla ei ole suoria kidepintoja. Perusmas-
sassa on augiittia, plagioklaasia ja joskus oliviinia. Kromiitti on varhaisin likvidusfaasi; sitä on 
myös muutamien kiteiden kasaumina. Ohuiden plagioklaasilaattojen taipuminen osoittaa proto-
klaasia. 
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Basalttimaisissa tyypeissä hajarakeet (plagioklaasi Ø ≤ 2 - 2.5 mm, oliviini Ø ≤ 1 - 1.5 mm, ske-
letaalinen oliviini Ø ≤ 2 mm, augiitti Ø ≤ 0.8 - 1.5 mm) uivat pienirakeisessa perusmassassa, jos-
sa erottuu fluidalrakennetta. Plagioklaasissa on terävää oskilloivaa vyöhykkeisyyttä. Oliviinira-
keet ovat kokonaan muuttuneet vihreänruskeaksi serpentiiniksi, joskus serpentiiniytymisessä on 
syntynyt pienisuomuista pyrrotiittia. Augiittihajarakeet ovat usein granuloituneet pienemmiksi, 
jännityksettömiksi rakeiksi. Esiintyy myös glomerofyyrisiä augiittiryppäitä. Pienirakeinen pla-
gioklaasi on euhedrinen augiitin suhteen. Perusmassa koostuu pääasiassa pienirakeisesta plagio-
klaasista ja augiitista, joskus siinä on myös pienirakeista (serpentiiniytynyttä) oliviinia ja biotiit-
tia. Osa biotiitista on mahdollisesti kiteytynyt hajarakeina. Joskus on runsaasti interstitiaalista 
karbonaattia. Kromiitti esiintyy perusmassassa onttoina skelettimäisinä, usein pitkinä harp-
puunamaisina dendriittisinä kiteinä. Magnetiitti esiintyy samoin skeletaalisina/dendriittimäisinä 
kiteinä, joskus kromiitin yhteydessä komposiittikiteinä. Ilmeniittiä on pieninä laattamaisina ki-
teinä. Sulfideja ovat pyrrotiitti (jossa pentlandiittisuotaumia) ja kuparikiisu. 

Karkeammassa diabaasissa on plagioklaasia kookkaampina, hajaraemaisina euhedrisina kiteinä 
(Ø ≤ 2 - 4 mm) ja subhedrista oliviinia (Ø ≤ 1 - 2 mm). Plagioklaasissa on pehmeää, tasaista 
normaalia vyöhykkeisyyttä, joskus oskilloivaa vyöhykkeisyyttä. Augiitti esiintyy joskus suurina 
skeletaalisina kiteinä (Ø ≤ 3 mm) tai oikokrystisinä/poikiliittisina rakeina (Ø ≤ 2.2 mm). Oliviini 
on säilynyt vain poikkeuksellisesti; yleensä se on muuttunut ruskehtavanvihreäksi serpentiiniksi 
ja samalla on syntynyt zeoliittimineraalia(?). Paikoin on runsaasti interstitiaalista karbonaattia. 
Karkeimmassa tyypissä on pyöreitä tai ameebamaisia, kloriitti-serpentiinitäytteisiä globuleja (Ø 
0.2 - 1 mm). Sekundaarimineraaleja ovat flogopiitti, vihreä amfiboli, kloriitti, talkki ja karbo-
naatti. Kromiittia on euhedrisina kiteinä, joilla joskus on voimakkaammin heijastava reunus 
(magnetiitti tai Cr-magnetiitti). Muita malmimineraaleja ovat skeletaalinen, joskus osittain mar-
tiittiutunut magnetiitti, laattamainen ilmeniitti, pyrrotiitti, pyriitti ja kuparikiisu. Sulfidi (pyrro-
tiitti?) syrjäyttää oliviinista syntynyttä serpentiiniä. 

Laanilan vedenottopaikan paljastumasta otetun diabaasinäytteen (TM-04-33.1) alkuperäinen mi-
neralogia on samanlainen kuin Hirvasjärven lohkareissa. Koska näyte on juonen keskiosasta, se 
on karkearakeisempi ja syväkivimäinen. Kivi koostuu pääasiassa laattamaisesta plagioklaasista 
(2 - 2.5 mm) ja pienemmistä isometrisista augiittirakeista; mahdollisesti on myös euhedrista or-
topyrokseenia. Plagioklaasi on voimakkaasti muuttunut kloriitiksi ja serisiitiksi. Oliviini on 
muuttunut täysin vihreäksi serpentiiniksi, mutta augiitti on tervettä. Primaari Fe-Cr-Ti-spinelli 
muodostaa karkeita skeletaalisia kiteitä, jotka ovat hajonneet magnetiitiksi ja spinellin (Cr-
spinelli?) ja ilmeniitin hienojakoiseksi suotaumasymplektiitiksi. On myös itsenäistä ilmeniittiä. 
Sulfideista esiintyy vain sekundaari, porfyroblastinen pyriitti. Kivessä on suuria (Ø ≤ 8 mm) kar-
bonaattitäytteisiä, kloriittireunuksisia globuleja (”manteleita”), joita olen tästä kivestä kuvannut 
aikaisemmin (ks. Mutanen, 1974, Fig. 10). 

Hirvasjärven ja Laanilan diabaasijuonien välimatka on n. 11 km, mutta niillä on samanlainen 
koostumus, joka taas poikkeaa selvästi Lotto-diabaasin koostumuksesta. Suurimmat erot näyttei-
den välillä on komponenteilla, joilla esiintyy selektiivistä kontaminaatiota juonen kontaktin 
poikki tai jotka voivat köyhtyä tai rikastua juonen kiteytymisen jälkeisissä hydrotermisissä ta-
pahtumissa (esim. Cl, K, Ba, Rb). Seuraavassa on ensin Hirvasjärven juonen, sitten /-viivalla 
erotettuna Laanilan juonen analyysi (paino- %): SiO2 46.8/46.2, TiO2 2.60/2.75, Al2O3 14.5/13.3, 
FeOtot 14.5/14.7, MnO 0.25/0.24, MgO 5.71/5.91, CaO 10.1/8.08, Na2O 2.30/3.90, K2O 
0.193/0.467, P2O5 0.212/0.242, CrXRF 106/204 ppm, NiXRF 69/< 60 ppm, ZnXRF 142/144 ppm, 
VXRF 484/489 ppm, SICP 2070/2090 ppm, Ba 68/181 ppm, Sr 131/508 ppm, Cl 134/368 ppm, 
CeICP-MS 21.4/25.4 ppm, ZrICP-MS 140/139 ppm, Hf 4.13/4.10 ppm, NbICP-MS 3.79/4.73 ppm, 
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RbICP-MS 5.04/13.8 ppm, ScICP-MS 49.2/54.8 ppm, YICP-MS 48.1/53.2 ppm, Th 0.91/1.09 ppm, U 
0.39/0.38 ppm. Ni/CoICP on 1.29/1.03, Ni/Cu 0.68/0.83. 

Magmassa on tapahtunut kidefraktioitumista, minkä voi päätellä alentuneista Cr-Ni-
pitoisuuksista ja kokonaan tai osittain inkompatiblien (P2O5, S, Zr, Th, U, Y, Ti, V) alkuaineiden 
kohonneista pitoisuuksista. Jos oletetaan, että alkuperäisen, fraktioitumattoman magman P2O5-
pitoisuus oli 0.08 %, oli diabaasimagmasta ennen juonien asettumista fraktioitunut P2O5-vapaita 
kiteitä 60 - 70 %, toisin sanoen, diabaasi edustaa n. 1/3 alkuperäisen magman määrästä. Saman-
suuntaisen arvion antaa diabaasin REE(CN)-jakauma (kuva 107a). REE-pitoisuudet ovat huo-
mattavan korkeita, n. 30 - 40 -kertaisia kondriittiarvoihin verrattuna. REE-rikastumisesta huoli-
matta REE:issä ei näy keskinäistä fraktioitumista ei näy, vaan CN-jakaumakäyrät ovat vaa-
kasuoria. Tämä osoittaa, että magma ei vielä ollut saavuttanut pyrokseenikenttää. REE:n rikas-
tuminen aiheutuu REE-vapaiden faasien, pääasiassa oliviinin, fraktioitumisesta, hyvin pieneltä 
osalta Cr-rikkaan oksidin (kromiitti, Cr-Ti-magnetiitti) poistumisesta. Pieni negatiivinen Eu-
anomalia (kuva 107a) ja kiven petrografia osoittavat, että myös likvidusplagioklaasia (primo-
krystejä) oli alkanut kiteytyä ja poistua magmasysteemistä (mutta minne?). Laanila-ryhmän dia-
baasien εNd(T) on +4.8 → +5.8; korkeampi arvo vastaa köyhtynyttä vaippaa (Mertanen & al., 
1996), joten magmassa ei ole ainakaan mitään huomattavaa kuoren kontaminaatiota. 

Kivi on oliviinitoleiitti. Selvää todistetta Ca-köyhän pyrokseenin kiteytymisestä ei ole, mutta 
mm. matala Nb-pitoisuus osoittaa että tämä ei ole alkalisarjan basaltti.  

Kolmen suurimman juonen lisäksi esiintyy pieniä juonia laajalla alalla. Inarinjärvellä Kaamas-
saaren itäpäässä on kapea juoni, jossa on basalttimaista pylväsrakoilua. Niilanpäällä on kapea 
juoni, jossa oliviini on säilynyt; tähän kohteeseen opastin 1980-luvun alussa Lauri Pesosen näyt-
teenottoryhmän. Yksi diabaasihavainto on sen Tankavaaran montun pohjalta, jonka GTL teki 
1970-luvulla(?); siitä olen tutkinut Vilho Saarisen antaman näytteen. 

Laanila-tyyppisten diabaasijuonien kohdista tunnetaan kaksi karkean irtokullan esiintymää, Laa-
nila ja Tankavaara. Juonien kontakteihin näyttää liittyvän hydrotermistä toimintaa. Laanilassa 
oliviinidiabaasin kontaktissa granuliitin granaatti on täysin kloriittiutunut. Moreenigeokemialli-
sissa tutkimuksissa 1970-luvun alussa juonen kohdalle tuli anomaalisia Pb-Zn-pitoisuuksia. Pet-
samon rannikolla oliviinidiabaasien kontakteihin liittyy jo ammoin tunnettuja ja louhittuja Pb-
Zn-malmeja (Hausen, 1926; Gorbunov, 1968; Fedotova, 1971; Fedotova & Fedotov, 1972; Fedo-
tov, 1978, 1980). Malmien Pb-Pb-malli-iät, 940 - 1029 Ma (Fedotova, 1971, 1978) ovat samaa 
luokkaa kuin Laanilan diabaaseille muuten määritellyt iät, n. 1.1 Ga. 

6 SUOMEN MUUT APPINIITTIKOHTEET 

6.1 Kaarakkala (Vieremä) 

Jorma Paavola (2001, 2003) on kartoittanut ja kuvannut Kaarakkalan emäksisen intruusion. Kivi-
lajikoostumusten mukaan se on appiniittinen. Tutustuin alueeseen Jorma Paavolan opastamana 
9.9.2004. Ennen tätä retkeä olin tutkinut intruusion kartoitusnäytteistä tehtyjä hieitä ja malmimi-
neraaleja kahdesta kiillotetusta ohuthieestä.   

Intruusio sijaitsee karttalehdellä 3342. Sen koko on n. 7 x 10.5 km. Sen maanpintaleikkauskuvio 
muistuttaa kuumailmapalloa (kuva 111). Intruusion eteläpäästä lähtee etelään kolme pohjois-
eteläsuuntaista magneettista nauhaa, joiden on tulkittu olevan emäksisiä juonia (ks. Paavola, 
2001). Yksi samansuuntainen magneettinen juova sijaitsee intruusion eteläpäästä 6 km kaak-
koon. Täältä etelään Iisalmen karttalehdellä sijaitsevaa Kääriänmäen graniittia leikkaa pohjois-
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eteläsuuntainen, metrin paksuinen plagioklaasiporfyyrijuoni, joka saattaa edustaa Kaarakkalan 
intruusion ikäisiä ja koostumuksisia magmoja. 

 

 

Kuva 111.   Kaarakkalan intruusio, Vieremä. Magneettisen matalalennon harmaasävykartta. 
Fig. 111.   Kaarakkala intrusion, Vieremä. Low-altitude aeromagnetic grey-tone map.  
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Intruusion eteläosassa ja pohjoisreunalla vuorottelevat kaarimaiset magneettiset kuviot, jotka ai-
heutuvat vuorottelevista emäksisistä kivistä ja graniiteista (Paavola, 2003). Eteläpään voimakas 
magneettinen anomalia aiheutuu magnetiittirikkaista hornblendiiteista (op.cit.). Tällaiset vuorot-
televista emäksisistä kerroksista ja graniittisista kerrosjuonista muodostuneet sipulirakenteiset 
intruusiot ovat appiniiteille tyypillisiä (Lumivaara ja Naakajärvi pohjois-Norrbottenissa, Vant-
tauskoski, Toby Australiassa). Kaarakkalassa eroosio leikkaa vinosti kerrosrakennetta. Mutta 
millä puolella on pohja, millä katto? Ovatko kerrokset pullistuneet holvimaisesti (katto pohjoi-
sessa) vai vajonneet allasmaisesti (katto etelässä)? 

Tähän kivilajien geokemia ei anna selvää vastausta. Eteläosan ultraemäksiset hornblendiitit ovat 
kylläkin hiukan Cr-Ni-rikkaampia, mutta se voi johtua vain niiden suuremmasta mafisuudesta ja 
Fe-Ti-oksipitoisuudesta. Mafisuuskin (ultramafisuus) on sikäli näennäistä, että korkean Al2O3-
pitoisuuden (16.2 - 19.4 %; sisältyy ilmeisesti pääosin poikkeuksellisen Al-rikkaaseen sarvivälk-
keeseen) mukaan hornblendiitit ovat CIPW- normien mukaan gabroja, 

Hornblendiittien korkeat Fe-Ti-V-pitoisuudet, matalat Ni-Cr-pitoisuudet ja Ni/Cu-suhteet, ja var-
sinkin muita kiviä korkeammat Cl-P2O5-Ce-pitoisuudet viittaavat vahvasti siihen, että ultramafii-
tit edustavat intruusion yläosan pitkälle fraktioituneita Fe-Ti-P-rikkaita gabrosulia.  

Tutkin 17 Jorma Paavolan lähettämää appiniittihiettä, joista tosin vain yksi oli kiillotettu (peite-
lasiton) hie. Petrografisesti useimmat näytteet ovat gabroja, gabrodioriitteja, kvartsigabroja ja 
dioriitteja; jotkut happamammat tyypit lähentelevät tonaliitteja. Päämineraalit ovat sarvivälke, 
plagioklaasi, biotiitti ja kvartsi. Plagioklaasissa on vyöhykkeisyyttä. Se on lähes poikkeuksetta 
kumulusfaasi. Sarvivälke on rakeiden keskiosissa ruskea, reunoilla ja pienissä rakeissa vihreää. 
Näytteessä 88-JVP-95 on euhedrista ruskeanvihreää sarvivälkettä, joka on ilmeisesti kiteytynyt 
kumulusfaasina apatiitin kanssa. Tässä näytteessä plagioklaasi sulkee sarvivälkekiteitä poikiliitti-
sesti, ja on ilmeisesti postkumulusfaasi. 

Itsenäistä kalimaasälpää (ortoklaasia, joskus mikrokliiniä) on vain tonaliittisessa ja kvartsidioriit-
tisessa tyypissä ja yhdessä sarvivälke-biotiittigabrossa, tämän lisäksi antipertiittiä on joskus ap-
piniittigabrojen plagioklaasissa. Tyypillistä on korkea apatiittipitoisuus. Apatiitti on fluoriapatiit-
tia, se esiintyy prismaattisina kiteinä ja on usein selvästi kumulusfaasi. Titaniitti on yleinen. On 
sekä ruskeaa ei-pleokroista ja ei-radioaktiivista titaniittia sekä oranssinpleokroista radioaktiivista 
titaniittia. Titaniiteilla on joskus metamiktinen mantteli, mutta usein suuri osa titaniittikiteestä on 
metamiktiytynyt (Th-pitoinen yttriumtitaniitti?). Allaniittia on yleisesti epidoottirakeiden ytime-
nä ja myös komeina vyöhykkeisinä kiteinä, jotka eivät ole täysin metamiktiytyneet. Zirkonia on 
isoina euhedrisina kiteinä. Sekundaarimineraaleja ovat pistasiitti → epidootti, serisiitti, musko-
viitti ja aktinoliitti, joskus on kloriittia ja prehniittiä. Näytteessä 118-JVP-95 on yleisesti mine-
raalia joka vaikuttaa baryytilta (samanlaista on myös hieessä 102-JVP-95), lisäksi on epävarmoi-
na identifioitu pektoliittia ja zeoliittia. Myös näytteessä 97-JVP-95 on kolme tunnistamatonta 
mineraalia. 

Näytteessä 62-JVP-96 on euhedrista magnetiittia, joka on usein kokonaan martiittiutunut. Yhdes-
tä hieestä olen tunnistanut epävarmana sinkkivälkettä. 

Joskus plagioklaasikiteiden asettumisessa näkyy magmaattista laminaatiota. 

Kaarakkalan intruusiolle on ominaista korkea Al2O3-pitoisuus (16.2 - 22.0 %, ka.N = 16 18.9 %; 
Paavola, 2003, taulukko 2). Se edustaa pitkälle fraktioitunutta emäksistä (toleiittista) magmaa, 
jolla on appiniiteille tyypilliset geokemialliset piirteet (vaihtelu ja keskiarvot 16 analyysista, op. 
cit.): SiO2 40.2 - 56.3 % (ka. 48.3 %), TiO2 0.82 - 1.91 % (ka. 1.32 %), MgO 1.4 - 7.61 % (ka. 
4.33 %), Na2O 2.28 - 5.77 % (ka. 4.03 %), K2O 1.05 - 2.90 % (ka. 2.00 %), Na2O/K2O ka. 2.01), 
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P2O5 0.32 - 1.81 % (ka. 0.89 %, vastaa 2.15 % F-apatiittia), Cl 360 - 1870 ppm (ka. 781 ppm), Sr 
1596 - 3600 ppm (ka. 2196 ppm), Ba 981 - 4828 ppm (ka. 3332 ppm), ΣSr+Ba 2942 - 7303 ppm, 
Zr 42 - 381 ppm (ka. 153 ppm), Ce 54.7 - 169 ppm (ka. 100.0 ppm), Th 0.58 - 12.2 ppm (ka. 
3.89 ppm) ja U <0.2 - 5.03 ppm (ka. 1.25 ppm). 

Matala MgO johtuu kivien korkeasta fraktioitumisasteesta ja korkeasta plagioklaasipitoisuudesta. 

Appiniiteille tyypillisten alkuaineiden pitoisuudet ovat korkeat: K ja Na (ja korkea Na/K), P2O5, 
Cl, Sr, Ba, Zr ja LREE. Poikkeuksellisen korkeita ovat Sr ja Ba, ja tässä suhteessa Kaarakkalan 
ja Inarin appiniitit muistuttavat toisiaan. Yhteistä niille on se, että sivukivet edustavat syvää 
(granuliittista) kuoren leikkausta (ks. Paavola, 2003), Siinä voi aikaisemman sulamisvaiheen jäl-
jiltä olla Sr-rikastunutta restiittiä, jota on voinut joutua kontaminanttina emäksiseen magmaan 
(ks. Mazzucchelli & al., 1992). 

Kaarakkalan REE(CN)-kuvaajat on esitetty kuvassa 44k. Käyrästö on hyvin samanlainen kuin 
Lapin appiniiteilla. Mielenkiintoinen piirre on, että appiniiteille yleinen negatiivinen Eu-
anomalia puuttuu, ja positiivinen Eu-anomalia ilmaantuu ja vahvistuu REEtot-pitoisuuden laski-
essa. Tämän voisi nopeasti selittää johtuvan korkeasta (kumulus)plagioklaasin osuudesta, mutta 
tätä selitystä ei tue appiniittimagman korkea hapetusaste (ja siten, ilmeisesti, korkea Eu3+/Eu2+). 
Sitä paitsi positiivista Eu-anomaliaa ei esiinny muissa plagioklaasirikkaissa appiniiteissa. Posi-
tiivisen Eu-anomalian kehittymiselle sopii selitys jonka aikaisemmin tässä raportissa esitin Th-
REE-köyhien (ja Eu-positiivisten) toisen sulamisvaiheen graniiteille ja eräille Eu-positiivisille 
syeniiteille. Positiivisen Eu-anomalian lisäksi näille kaikille on ominaista alentunut REE ja suh-
teellisen korkea Sr. 

Koostumukseltaan Kaarakkalan appiniitit muistuttavat Sierra Nevada -batoliittiin liittyviä Al-
rikkaita appiniitteja (ks. Sisson & al., 1996). 

Kivien päämineraalit ovat plagioklaasi, sarvivälke, biotiitti ± kvartsi, aksessorisia titaniitti, apa-
tiitti, epidootti ja zirkoni (Paavola, 2003); hieestä 62-JVP-96 olen tunnistanut allaniittia, oma-
muotoista, pitkälle martiittiutunutta magnetiittia ja hiukan hemoilmeniittiä. 

Kaarakkalassa esiintyy neulasmaista ruskeata (magmaattista) sarvivälkettä (Paavola, 2003, kuva 
11d). Tämä on appiniitteille luonteenomainen, mutta ei kovin yleinen rakenne. Se ei ole myös-
kään ehtona appiniitti-nimelle. 

Intruusio on tunkeutunut arkeeisiin kiviin, ja eteläpäästä lähtevät juonet leikkaavat näitä terävästi 
(ks. Paavola, 2001). Vieremän - Iisalmen alueen emäksiset kivet, samoin kuin intruusioihin liit-
tyvät graniitit, ovat massamaisia. Graniittien reunaosissa on hienorakeisia, porfyyrisia osia; on 
myös emäksisiä plagioklaasiporfyyrijuonia (Paavola, 1991, 2003). Ilmeisesti sekä appiniitit että 
graniitit ovat posttektonisia. Kaarakkalan keskiosan appiniittinäytteestä on saatu bulk-zirkonin 
iäksi 1.864 ± 0.008 Ga (Paavola, 2003). Ikä saattaa todellisuudessa olla jonkin verran nuorempi, 
koska ikänäytteen zirkonissa saattoi olla mukana ympäröivistä arkeeisista kivistä (2.7 - 3.2 Ga) 
perittyä vanhaa zirkonia (J. Paavola, suullinen, 2004). Pielpajärven appiniiteissa arkeeinen zir-
koni on yleistä (Kouvo, 2005). Perityn zirkonin säilyminen on helppo ymmärtää, koska appiniit-
timagmat ovat olleet zirkonikylläisiä fraktioitumisen alusta asti. 

Kaarakkalan ja Iisalmen appiniittisarjan kivet ovat ikäystenkin mukaan posttektonisia, mutta n. 
70 Ma vanhempia kuin Keski-Lapin appiniitit, 60 Ma vanhempia kuin Lotto-diabaasi mutta 40 
Ma nuorempia kuin Inarin appiniitit (Suhuvaara, Pielpajärvi). 
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6.2 Palomäki ja Kauppilanmäki (Iisalmi) 

Nämä on kartoittanut ja kuvannut Paavola (1990, 1991), ja olen tulkinnut ne appiniitti-graniitti-
komplekseiksi. Ne sijaitsevat Iisalmen karttalehdellä (3341), Palomäki 12 km kaupungista kaak-
koon, Kauppilanmäki 15 km pohjoiskoilliseen. Molemmat ovat magneettisen matalalennon har-
maasävykartalla pyöreähköjä, ja niissä on samankeskisiä magneettisia renkaita (Paavola, 1991). 
Nämä ”sipulirakenteet” ovat yleisiä appiniitti-graniittikomplekseissa. Palomäen kompleksin ko-
ko on 6 x 12 km, sen emäksisemmän itäpään koko 6 x 6 km. Kompleksin halkaisee luode-
kaakkosuuntainen siirros (ks. Paavola, 1990). Kauppilanmäen kompleksin koko on 6 x 8 km. 
Autobreksioissa esiintyy pienirakeisia tummia muunnoksia karkeammassa matriksissa (Paavola, 
1991, kuva 15), samaan tapaan kuin Lehmikarin ja Jääskön appiniiteissa. Hongikon alueella Pa-
lomäestä 10 km koilliseen esiintyy apatiitti-biotiittirikkaita ofiittisia, pohjois-eteläsuuntaisia juo-
nia, jotka mineraalikoostumustensa puolesta (ks. Paavola, 1991, taulukko 2) voisivat kuulua ap-
piniittiassosiaatioon. Kauppilanmäen kompleksissa emäksiset kivet esiintyvät murskaleina gra-
niitissa (op. cit.). 

Kaarakkalaan verrattuna Iisalmen alueen appiniittimaiset kivet ovat geokemiallisesti samansu-
kuisia, mutta happamampia (ka. SiO2 55.1 %, vaihteluväli 51.9 - 58.10 %) ja hiukan MgO-
köyhempiä (ka. 2.76 %). Myös CaO, FeOtot ja TiO2 ovat hiukan matalampia, samoin Al2O3 (ka. 
17.8 %). K2O (ka. 2.57 %) ja Na2O (ka. 4.45 %) ovat appiniiteille tyypillisiä. Kivet ovat Na-
valtaisia (Na2O/K2O ka. 1.73). P2O5-pitoisuus on appiniiteille tyypillisesti korkea (ka. 0.89 %) ja 
sama kuin Kaarakkalassa; samoin Zr on korkea (ka. 271 ppm). Myös Sr-Ba-pitoisuudet ovat 
korkeita, Ba:n keskiarvo (N = 12) on 2618 ppm (vaihteluväli 1860 - 3130 ppm), Sr:n keskiarvo 
1344 ppm (vaihteluväli 1100 - 1740 ppm). Täyttä vertailua Kaarakkalan kiviin ja appiniitteihin 
yleensä ei voi tehdä, koska näissä vanhemmissa analyyseissä ei ole Cl-määrityksiä ja analysoitu 
hivenalkuainevalikoimakin on suppea. 

6.3 Tistronskär (Vaasa) 

Tämä suuri appiniitti-intruusio sijaitsee merialueella Raippaluodon ja Vaasan kaupungin välissä. 
Paljastumia on luodoilla intruusion koillispäässä. Intruusio on kuvattu ”alkaalistyyppisenä gab-
rona” (Lehtonen & al., 2005). Se on pitkänomainen, itäkoillissuuntainen, matalalentomagneetti-
sen kartan mukaan kooltaan 2 x 15 km. Kivilajia on nimitetty montsogabroksi ja kvartsimontso-
gabroksi (op. cit.). Karkeammassa gabrossa on pienirakeisia sulkeumia, ja molempia leikkaavat 
graniittipegmatiittijuonet (op. cit., kuva 39). 

Kivet ovat Mg-Cr-Ni-rikkaita: MgO ka. 8.05 %, Cr ka. 381 ppm, Ni ka. 83 ppm. Analyysit osoit-
tavat kuitenkin laajaa, kidefraktioitumisesta johtuvaa vaihtelua, josta Ti on hyvä mittari. Kun 
TiO2 kasvaa 0.76 → 1.76 %, kasvavat vastaavasti P2O5 0.43 → 2.86 %, S 730 → 1790 ppm, Zr 
127 → 363 ppm ja Ce 117 → 360 ppm. Myös Ba ja Sr kasvavat voimakkaasti fraktioitumisessa 
(Ba 1045 → 2916 ppm, Sr 1069 → 2107 ppm). Primitiivisyyteen liittyy verraten matala Al2O3 
(ka. 12.8 %), mutta koostumukset ovat kuitenkin appiniiteille tyypillisiä: Na2O ka. 2.50 %, K2O 
2.11 % (Na2O/K2O 1.12), korkeat P2O5, Zr, S ja LREE ja emäksiselle kivelle korkeat Th (ka. 
5.53 ppm) ja U (ka. 2.31 ppm). Mm. suhteellisen matalat Nb-Y-pitoisuudet (Nb ka. 9.6 ppm, Y 
ka. 22.2 ppm) osoittavat, ettei kyseessä ole varsinainen alkalibasalttinen kivi. Cl-analyysejä ei 
näistäkään ole tehty. 

Tistronskärin kivien REE(CN) ovat appiniiteille tyypillisiä, LREE-rikastuneita (Lehtonen & al., 
2005, kuva 81). Käyrissä on pieni negatiivinen Eu-anomalia, sekin appiniitille tyypillinen piirre. 
LREE-osassa on kuperuutta, joka saattaa liittyä apatiitin kumuloitumiseen; kivissä on ≤ 6.9 % 
apatiittia. 



    
  
 
 

      
  

369

6.4 Svisskäret (Kristiinankaupunki) 

Tämä ns. Rengasdiabaasi sijaitsee Kristiinankaupungista n. 4 km etelään. Seuraava lyhyt kuvaus 
perustuu karttalehden selityskirjaseen (Lehtonen & al., 2005). Renkaan muodostava diabaasi on 
≥ 5 m:n levyinen, ja se aiheuttaa n. 2 km:n läpimittaisen rengasmaisen magneettisen anomalian. 
Kallioperäkartalle (Lehtonen & al., 2004) se on merkitty subjotniseksi diabaasiksi, mutta kartta-
lehtiselostuksessa se on kuitenkin erotettu näistä (Lehtonen & al., 2005, s. 51) ja kuvattu nimik-
keellä ”Muut diabaasit”.  Kuvauksen mukaan kivessä on hajaraemaisia plagioklaasiliistakkeita 
välimassassa, joka koostuu plagioklaasista, kalimaasälvästä, kvartsista ja vihreästä biotiitista, 
lisäksi on paljon titaniittia, magnetiittia ja apatiittia. Geokemiallisesti diabaasi on hyvin saman-
lainen kuin Tistronskärin appiniitti (Lehtonen & al., 2005, p. 80). Magma on aika hapan ja pit-
källe fraktioitunut (op. cit., liite 1, taulukko 14). Kuvaavat pitoisuudet ja suhteet ovat: SiO2 56.71 
%, TiO2 2.15 %, MgO 2.91 %, S 1120 ppm, Cr 33 ppm, Ni 15 ppm, Ni/Co 0.815). Appiniitti-
maisia koostumuspiirteitä ovat korkeat P2O5 (1.59 %, vastaa 3.8 % F-apatiittia), Na2O (3.65 %), 
K2O (3.48 %) ja Na-valtaisuus (Na2O/K2O 1.05), edelleen korkeat Ba (3380 ppm), Sr (1530 
ppm), Th (20.6 ppm), U (7 ppm), Y (39.7 ppm), ja hyvin korkeat LREE (Ce 477 ppm), REEtot 
(1039 ppm), Zr (743 ppm). Nb on korkeahko, 26.3 ppm, mutta vielä hyvin appiniittien vaihtelu-
rajoissa. 

Svissäret muistuttaa Vanttauskosken appiniitteja, eniten REE-P2O5-Th-U-pitoisuuksien puolesta, 
mutta niiden Zr on paljon korkeampi ja K2O- Ba-Sr selvästi matalammat kuin Vanttauskoskella. 
Toisin kuin Vanttauskoski Svisskäret on Na-valtainen. 

Teetin Svisskäretin kivestä lisäanalyysejä (näyte 227/MIL-98, analyysitilausno. 204472, analyy-
sit 175Xa, 308M, 511P ja 704P). Tästä analysoitiin myös Cl, 390 ppm, joka on selvästi korke-
ampi kuin Vanttauskoskella (ka. 230 ppm). Muuten pitoisuudet ovat yleensä samaa luokkaa kuin 
em. karttalehtiselostuksessa esitetty analyysi, selvät poikkeukset vahvennetulla fontilla: SiO2 
56.5 %, TiO2 2.20 %, MgO 2.92 %, S 2030 ppm, P2O5 1.64 %, Na2O 3.57 %, K2O 3.32 %, Ba 
3290 ppm, Sr 1450 ppm, Th 22.3 ppm, U 8.26 ppm, Y 41.9 ppm, Nb 29.8 ppm, Ce 503 ppm, 
REEtot 1097 ppm, Zr 807 ppm.  

Svisskäretin REE(CN)-käyrä on esitetty yhdessä Vanttauskosken kuvaajien kanssa kuvassa 44j. 
Svisskäretin LREE on vain hiukan pienempi kuin Vanttauskosken korkeimmat pitoisuudet, mut-
ta sen HREE-taso on selvästi korkeampi. Eu:lla on appiniiteille tyypillinen heikko negatiivinen 
anomalia. Svisskäretin diabaasi poikkeaa selvästi jo pääkomponenttien puolesta subjotnisista 
diabaaseista (op. cit., taulukko 14). Toisaalta subjotniset diabaasit muistuttavat geokemiallisesti 
hyvin paljon normaaleja appiniitteja (op. cit., kuva 95 ja taulukko 14), merkittävimmät poikke-
ukset ovat matalahko Al2O3 ja Ba ja korkea TiO2. Diabaaseista puuttuvat vertailun kannalta tär-
keät Cl-analyysit. Ja tietenkin diabaasit eroavat appiniiteista ”kuivan” magmaattisen mineralogi-
ansa puolesta. 

7 APPINIITTIEN MALMIPOTENTIAALI 

Monissa tämän raportin appiniittikohteiden kuvauksissa ja geokemiallisessa tarkasteluosassa 
olen jo selostanut tai sivunnut appiniittien malmipotentiaalia. Appiniitteihin tai hyvin perustein 
sellaisiksi katsottaviin kiviin liittyy louhittuja/louhittavia malmeja tai metalli- ja mineraalirikas-
tumia, jotka viittaavat mm. seuraavien esiintymien syntymahdollisuuteen: Cu, Ni-Cu-Co, PGE-
Au, Au, Ag, REE, Y, Zr, Th, U, Ti (hemoilmeniitti), apatiitti. ”Puhtaita” Cu- ja Au-rikastumia 
lukuun ottamatta luettelon esiintymiä ja rikastumia tunnetaan Lapin appiniiteista.  Satunnaisia 
heikkoja rikastumia tunnetaan muillakin metalleilla (Mo, Pb, Zn, Be, U, Nb). On myös geokemi-



    
  
 
 

      
  

370

allisia ja petrologisia perusteita hydrotermisten U-malmien syntymiselle appiniittimagmojen 
fluideista. 

Etelä-Afrikan Koperbergin (Namakwaland, Namaqualand) Cu-malmit liittyvät emäksisiin mag-
makivipiippuihin ja -juoniin, joiden esiintymistyyli, fraktioitumistapa ja koostumus ovat appinii-
teille tyypillisiä (ks. Latsky, 1942; Cornelissen, 1958; Benedict & al., 1964; Van Zyl, 1967; 
Stumpfl & al., 1976; De Beer & Meyer, 1983; McIver & al., 1983; Conradie & Schoch, 1986a, 
b, 1988; Green & Durrheim, 1990; Boer & al., 1993, 1994; Cawthorn & Meyer, 1993; Kisters & 
al., 1994; Clifford & al., 1995; Brandriss & Cawthorn, 1996; Gibson & Kisters, 1996; Gibson & 
al., 1996; Kisters & al., 1996; Van Zwieten & al., 1996; Watkeys, 1996; Raith & Harley, 1998; 
Clifford & al., 2004; Duchesne & al., 2007). Ennen Palaboran Cu-kaivoksen avaamista Koper-
berg (O´okiep) oli Etelä-Afrikan merkittävin kuparikaivosalue. 1800-luvun lopulla alueen esiin-
tymät, mm. vain pari vuotta sitten toimintansa lopettanut Carolusbergin kaivos, mainittiin maa-
ilman rikkaimpina Cu-malmeina. Malmit liittyvät lähes poikkeuksetta magmakivisarjan mafi-
simpiin (ortopyrokseeni- ja biotiittirikkaimpiin) kiviin. Malmeissa on pienehköjä Ni-pitoisuuksia 
mutta Cu/Ni on korkea. Appiniittiparven eteläpuolella sijaitseva Hondekloofin Ni-Cu-esiintymä 
(ks. Hamman & al., 1996; Rozendaal & Hamman, 2007) voi liittyä samaan magmatismivaihee-
seen. 

Labradorissa Voisey´s Bayn Ni-Cu-sulfidimalmit ja samalla alueella Pants Lake -intruusion Ni-
Cu-sulfidiesiintymät liittyvät kiviin, jotka geokemiallisten piirteiden ja intruusiotyylin perusteel-
la muistuttavat appiniitteja. Kuvauksen perusteella hyvin appiniittimaisia ovat Keski-Venäjän 
Elanin ja Elkinin Ni-Cu-esiintymiin liittyvät kvartsipitoiset biotiittinoriitit ja dioriitit (ks. Cher-
nyshov, 1995). Näihin malmi-intruusioihin liittyy lamprofyyrejä. Kivet ovat syntyneet fluidikyl-
läisistä magmoista, tyypillisiä aksessoreja ovat mm. apatiitti ja zirkoni. Kivet ovat melko primi-
tiivisiä (MgO 17.38 - 4.69 %, Cr2O3 2700 - 900 ppm), mutta appiniittien tapaan niissä on korkea 
K2O (0.96 - 2.56 %), P2O5 (0.22 - 0.29 %), Na2O>K2O ja verraten Na-rikas plagioklaasi (An40-60) 
(op. cit.). 

Tärkeimmät edellytykset sulfidisten Ni-Cu-malmien synnylle ovat magman (sulan) korkea S-
pitoisuus (jotta erottuisi Fe-Ni-Cu-monosulfidisulaa) ja riittävän korkea Ni-pitoisuus. Toleiittiset 
basaltit ovat alkuaan sulfidisulan suhteen alikyllästyneitä, ja ne saavuttavat fraktioitumisessa 
terminaalisen sulfidisulakylläisyyden niin myöhään, että sulan Ni-pitoisuus on laskenut hyvin 
matalaksi (ks. Mutanen, 1997). Ni-rikkaan sulfidisulan kertymisen suhteen peli oli jo aikoja sit-
ten menetetty; erottuva sulfidisula on Cu-Fe-rikas. Ennen terminaalista sulfidikyllästymistä voi 
tapahtua sulfidisulan transienttia erottumista (esim. saalisen kontaminaation vaikutuksesta), min-
kä jälkeen magmassa palataan normaaliin päiväjärjestykseen. 

Normaaleista toleiiteista poiketen appiniitit ovat fraktioitumisasteesta riippumatta hyvin rikkirik-
kaita. Magmakoostumuksia vastaavien kivien (esim. Tainion appiniittinen reunagabro, Iso Paa-
volammen ja Lehmikarin mikroappiniitit) S-pitoisuuksista voidaan päätellä, että appiniittimag-
mojen S-pitoisuudet ovat 3-5-kertaisia (ks. esim. Carroll & Rutherford, 1987) verrattuna pitoi-
suuksiin, joilla basalttisulat kyllästyvät sulfidisulasta (400 - 800 ppm S) kohtalaisissa happipai-
neissa, eli ~ QFM-puskurilla (tai QFM± 1(log)). Hapettuneissa sulissa rikki esiintyy valtaosal-
taan (> 90 %) hapettuneena (S6+), ja silloin sulan Stot-liukoisuus (SO2:na) taas lisääntyy jopa yli 
10-kertaiseksi pyrrotiittikylläisiin (QFM – NNO -tasoille puskuroituneisiin) suliin verrattuna 
(esim. Carroll & Rutherford, 1987; Carroll & Rutherford, 1988). Tämän takia ei S-pitoisuuden 
perusteella voi olla ihan varma, että appiniittimagmat kiteytymisen päävaiheessa olivat sulfi-
disulakylläisiä. Varhaisvaiheen sulfidisulakylläisyydestä on kuitenkin petrografis-mineralogisia 
todisteita: lähes kaikissa hieissä on pyriitissä sulkeumina kuparikiisua ja reliktiä pyrrotiittia (± 
pentlandiitti); edelleen, primaari pyrrotiitti on verraten yleistä mm. Iso Paavolammen primitiivi-
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sissä (pyrokseniittisissa) autoliiteissa, Aalisjärven sulfidi-Fe-Ti-rikkaassa appiniitissa, Äijävaa-
rassa ja Inarin appiniiteissa. Ilmeisesti alkuperäisiä sulfidisulapisaroita edustavat pyöreät pyrro-
tiittisulkeumat, jotka ovat säilyneet panssaroituina magnetiitissa (Palokarhurova), plagioklaasissa 
(Iso Paavolampi), ja plagioklaasissa, sarvivälkkeessä ja ilmeniitissä (Äijävaara). Hapettumisreak-
tio pyrrotiitti → pyriitti + magnetiitti on tapahtunut subsolidusalueella, n. 740 °C:ssa (Carroll & 
Rutherford, 1987). Reaktiossa syntynyt magnetiitti reunustaa enemmän tai vähemmän yhtenäise-
nä kehänä pyriittirakeita; tämä on appiniiteille erittäin tyypillinen rakenne. Hapettuneissa mag-
moissa korkeammissa lämpötiloissa (> 740 °C) syntyy magnetiittia ja anhydriittia (+ pyrrotiitti?).  

Sulfidisulakylläisyyden lisäksi sulfidisen Ni-Cu-malmin syntyminen edellyttää, että sulfidisulalla 
on tilaisuus ja paikka kasautua. Volatiilirikkaan (H2O, CO2, SO2) appiniittimagman nousu ja sii-
hen liittyen paineen lasku merkitsi silikaattien nopeaa kiteytymistä ja kidesuspension osuuden 
kasvua magmassa. Silloin tilaisuus sulfidipisaroiden laskeutumiselle tai ”dynaamiselle” kerään-
tymiselle tulokanavajuonten tai -piippujen pusseihin ei tietenkään ollut kovin otollinen, aivan 
toisin kuin kuivassa magmassa, jossa sula paineen laskiessa siirtyy (likviduksen positiivisen P-T-
gradientin vuoksi) soliduksesta likvidukseen päin ja jopa sen yli, niin että syntyneet kiteet pyrki-
vät häviämään.  Joka tapauksessa Lapin appiniiteissa on selvät todisteet magmaattisen Fe-Ni-Cu-
sulfidisulan jonkinasteisesta rikastumisesta (Aalisjärvi). Tainiossa magmaattiset sulfidit sivuki-
vineen ovat deuterisesti muuttuneet ja sulfidiparageneesi osoittaa korkeampaa happipainetta. 
Myös Inarin Suhuvaaran kentalleniittilohkareissa on magmaattista Ni-Cu-sulfidirikastumaa, ja 
tässäkin sulfidiparageneesi (milleriitti, primaari violariitti, Ni-rikas pentlandiitti, ei pyrrotiittia) 
osoittaa korkeaa happipainetta. 

Appiniitti-intruusioissa happipaine vaihteli paikallisesti, mutta joka tapauksessa se nousi mag-
man kiteytymisen loppuvaihetta kohti. Sen vaikutus sulfidisulafaasiin ja jo syntyneisiin sulfidei-
hin oli samantapainen kuin sulfatoivalla pasutuksella: rikkiä paloi (S→ SO2) ja raudan hape-
tusasteen kasvaessa syntyi magnetiittia. Tällä oli ”jalostava” vaikutus jäljelle jääneeseen sulfi-
diin, josta turhaa pyrrotiittia hävisi samalla kun Me/S ja erityisesti (Ni+Cu)/S kasvoi. 

Silikaattisulat voivat saavuttaa ”S-kylläisyyden” monella tavalla: ylimääräinen rikki voi sitoutua 
magmasta kiteytyvään monosulfidiin (esim. pyrrotiitti H2O-rikkaissa basalttisissa magmoissa) tai 
disulfidiin (lauriitti RuS2 basalttisissa sulissa, molybdeniitti MoS2 happamissa magmoissa), sili-
kaattisulasta erottuvaan sulfidisulaan (tavallisimpana pidetty tapaus), likvidussulfaatteihin (ba-
ryytti, anhydriitti), rikkirikkaisiin kaasuihin (SO2, Jupiterin Io-kuussa kaasumainen S2) tai sulaan 
rikkiin (Io). Maan kivissä erikoinen tilanne on alkalimagmoissa, joissa sulan S-pitoisuuden kas-
vaessa rikki voi sitoutua ”sulfidisena” (S2, = S2-) ja (tai) sulfaattisena (SO4

2- = S6+) kankriniitti- ja 
sodaliittiryhmän mineraaleihin, jotka siten tavallaan puskuroivat sulan Stot-pitoisuuden nousua.  
Sulfaattisen rikin lisäksi ja ohella voi esiintyä sulfiittinen rikki, S4+ (Jugo & al., 2005a). Appiniit-
timagmojen kiteytymisen loppuvaiheessa voi rikkiä sitoutua skapoliittiin silvialiittikomponentti-
na (ks. Goff & al., 1982). 

Appiniittimagmojen korkea vesipitoisuus merkitsi silikaattilikviduksen laskua, ja silloin mono-
sulfidi saattoi kiteytyä magmasta ennen silikaatteja, tyypillisesti pyöreähköinä rakeina (ks. esim. 
kuva 105). Tällaisen tekstuurin sulfidimalmeja, ns. buckshot-malmeja, ei ole mahdollista löytää 
sähkömagneettisilla menetelmillä, ellei ole syntynyt piroterakeita yhdistäviä aksoneja (ks. Muta-
nen, 1997, Fig. 79). Samaan johtaa appiniittimagmojen loppua kohti kohonnut hapetusaste, jol-
loin primaarien interstitiaalisten Fe-Ni-Cu-sulfidien kytkeytynyt rakenne (chicken wire -
tekstuuri, ks. esim. Mutanen, 1997) pilkkoutui. Sulfidirakeet ovatkin lähes poikkeuksetta yksit-
täisiä pyriittivaltaisia piroterakeita, eikä mobiloituneita massiivisia sulfideja esiinny. Tämä sulfi-
dien kytkeytymättömyys merkitsee, ettei kivessä ole jatkuvia johtavuusrakenteita, jotka tulisivat 
näkyviin EM-mittauksissa. Näin EM-menetelmät ovat appiniittien rikkaillekin pirotemalmeille 
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hampaattomia. Myös appiniittien vermikuliittirikkaat regoliitit aiheuttavat harhauttavia ja pa-
himmillaan ”oikeita” sulfidijohteita varjostavia johtavuusanomalioita. 

Happipaineen kasvaessa sula on voinut saavuttaa anhydriittikylläisyyden, tai on erottunut S-rikas 
kaasufaasi. S-rikkaita kaasuja, malmimetalleineen, on voinut tunkeutua sivukiviin, varsinkin 
kuoreen pysähtyneiden piippujen apikaaliosien yläpuolella. Tällaisia sulfidirikastumia, joiden 
synty voitaisiin liittää appiniittimagmoihin, ei Lapista vielä tunneta. Ilmeiseltä näyttää, että ap-
piniittien hydrotermiset jäännösliuokset olivat hapettuneita; tästä todistaa baryytin esiintyminen 
appiniittien onteloissa. Näitä sulfaattirikkaita liuoksia on voinut karata sivukiviin. Voisi ajatella, 
että posttektoniset Au-pitoiset hapettuneet (ja hapettavat) juonet (baryytti ± anhydriitti + pyriitti 
+ hematiitti; Pahtavaara ja Lemmenjoen kulta-alueen baryyttijuonet) liittyisivät paljastumina tun-
temattomiin tai syvemmällä sijaitseviin appiniitteihin. Saariselän kulta-alueella alueella eräs, tä-
hän asti huomiotta jäänyt, lähde hapettuneille Au-pitoisille liuoksille voisivat olla 1.905 Ga-
ryhmän posttektoniset appiniitit. Lemmen kullanhuuhdonta-alueen painovoimakartta viittaa sii-
hen, että läntisillä kulta-alueilla hapettuneiden juonien (baryytti-kvartsi) lähteinä voivat olla sy-
vemmällä olevat posttektoniset syväkivet. 

Toistaiseksi olen Lapin appiniittien sulfidimalmietsinnöissäni keskittynyt kairaamaan magneetti-
sia anomalioita. Näyttää kuitenkin siltä, että primitiiviset appiniitti-intruusiot tai intruusion osat, 
jotka ovat lupaavimpia sulfidisten Ni-malmien kannalta, saattavat olla heikosti magneettisia 
(Tainion keskiosa, Peuravaara, Iso Paavolammen pohjoisosa). Jo yksistään magneettisilla kar-
toilla anomalioina erottuvia appiniitteja on useita kymmeniä, mutta näitä heikosti magneettisia 
appiniitteja saattaa olla paljon enemmän. Kun vielä ottaa huomioon appiniittien voimakkaan ra-
pautumistaipumuksen ja hankalat sähköiset ominaisuudet, on malminetsintä appiniiteista kuin 
etsisi heinää neulasuovasta. 

Kohteiden kuvauksissa on mainintoja PGE:n esiintymisestä. Kohonneita PGE ± Au-pitoisuuksia 
on Tainion ja Aalisjärven appiniiteissa ja Inarin Suhuvaaran kentalleniittilohkareissa. Merkittä-
vää on, että pienilläkin PGEtot-pitoisuuksilla Ir ylittää selvästi määritysrajan. Tämä osoittaa, ett-
eivät PGE sanottavasti depletoituneet magmasta; näinhän olisi voinut käydä vaikkapa alakuoren 
suuressa emosäiliössä, jos siinä olisi tapahtunut sulfidisulafraktioitumista (”likvaatio” ja sulfi-
disulapisaroiden erottuminen).  

Appiniiteissa PGE voivat rikastua jatkopuhdistuksessa (scavenging) magman happipaineen kas-
vaessa kiteytymisen loppua kohti. Happipaineen kasvaessa platinaryhmän alkuaineiden (PGE) 
liukoisuus kasvaa voimakkaasti (ks. esim. Ertel & al., 1999; Blaine & ak., 2005). Silloin jo kiin-
teisiin faaseihin sitoutuneet PGE:t saattavat joutua uudelleen liuokseen (re-solution), kulkeutua 
hydrotermisten fluidien mukana ja saostua näistä topomineraalisesti, redox-olkauksiin (ks. esim. 
Gunn & Styles, 2002) tai pelkästään lämpötilan laskiessa matalan lämpötilan juoniin (esim. Cab-
ral & al., 2009). PGE:n vapautumista ja liikkumista saattaa edistää appiniittien korkea Cl-
pitoisuus. PGE:n mobiloitumisesta halogeenikomplekseina on paljon esimerkkejä mm. Sudbu-
rysta (ks. esim. Hanley & al., 2004; Péntek & al., 2008, ja näissä olevat viitteet). Manitoban Flin 
Flon -alueen Wonderland-gabron kontakteissa kloriitti-karbonaattijuonissa esiintyvät PGE-Au-
rikastumat, ja monet muut hydrotermiset PGE-esiintymät, voisivat olla esimerkkejä tästä malmi-
tyypistä. Wonderland-gabrossa on appiniittimaisia piirteitä (ks. Olivo & al., 2002 ja siinä olevat 
viitteet). 

Useissa appiniitti-intruusioissa on maininnan arvoisia anomaalisia Ag-pitoisuuksia, mm. Aalis-
järvellä, Vaittauksessa ja Javaruksessa usein 1 - 3 ppm, Palloaivin kaakkoisreunalla 2.4 - 4.5 
ppm. Korkeimmat, ja mahdollisesti merkittävimmät, Ag-pitoisuudet ovat löytyneet Vanttauskos-
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ken kompleksista, jossa appiniiteissa on jopa 9.2 - 9.0 ppm Ag ja syeniiteissäkin selvästi yli mää-
ritysrajan. 

Korkea apatiittipitoisuus, fraktioitumisasteesta riippumatta, on appiniittien ominaispiirre. Kor-
keimmat apatiittipitoisuudet (7 %) on Suhuvaaran Mg-rikkaassa appiniitissa, mutta yleensä apa-
tiittipitoisuus nousee fraktioitumisen loppuvaiheessa (ks. kuva 38) ja on korkeimmillaan pisim-
mälle fraktioituneissa kivissä (Lehmikari, Javarus). Apatiitti on kiteytynyt alusta alkaen kotekti-
sesti silikaattien kanssa. Ainakaan vielä ei tunneta ”ylirikastuneita”, ei-kotektisia apatiittikumu-
laatteja, jollaisissa apatiittipitoisuus saattaa nousta yli 20 %:n (kuten esim. Bushveldin yläosan 
ferrodioriiteissa). 

Lehmikarin tunnetussa esiintymässä on karkeaa apatiittia appiniitti-intruusiota leikkaavassa sar-
vivälke-plagioklaasi-skapoliittipegmatiitissa.  

Lupaavimmat apatiittiesiintymät tunnetaan Inarin appiniiteista. Suhuvaarassa on jo tehty jatko-
tutkimuksia, mutta sen lisäksi kannattaa selvittää Pielpajärven, Palloaivin (varsinkin sen NE-
laidan) ja Kurtukeästsohkan apatiittipotentiaali ja tietysti muukin malmipotentiaali. 

Apatiittiesiintymät ovat myös REE-aiheita; esim. Suhuvaaran apatiittirikkaissa appiniiteissa on 
yleensä 500 - 650 ppm ΣREE. Apatiittiin ovat suhteellisesti rikastuneet MREE (Pr → Dy). 
Yleensäkin appiniitit ovat REE-rikkaita, ja erityisesti LREE ovat rikastuneet. REE-pitoisuudet 
ovat korkeimmat pisimmälle fraktioituneissa (Fe-Ti-P-rikkaissa) appiniiteissa; Javaruksen ap-
piniitissa on ΣREE ≤ 574 ppm (Ce ≤ 248 ppm).  

Vanttauskosken kompleksi on poikkeava ja sen mafisten appiniittien REE-pitoisuudet omaa 
luokkaansa: ΣREE ka. on n. 970 ppm, max. 1336 ppm. Myös Th-U-pitoisuudet ovat emäksiselle 
kivelle huomattavan korkeita: Th ≤ 57.2 ppm, U ≤ 9.59 ppm (nämä olisivat anomaalisen korkeita 
graniiteillekin!). Muualla Lapissa näin korkeita REE-pitoisuuksia esiintyy vain Kultamaan juo-
nikompleksissa, jossa metasomaattisesti muuttuneessa (Na-köyhtyneessä) appiniitissa on ΣREE 
≤ 1507 ppm (Ce ≤ 711 ppm); samassa kivessä olivat myös kohonneina pitoisuuksina mm. Nb (≤ 
82.8 ppm), Th (≤ 84.5 ppm), U (≤ 8.77 ppm) ja Be (≤ 8.3 ppm). Appiniitteja leikkaavissa juonis-
sa esiintyy korkeita REE-pitoisuuksia (+ Th, ± U, Zr). Tainion intruusion reunaosaa leikkaa 
trondhjemiittipegmatiittijuoni, jossa on ΣREE 249 - 439 ppm, Th 84 - 162 ppm ja Zr 254 - 402 
ppm; saman kairareiän trondhjemiittijuonessa on ΣREE 499 ppm, Zr 878 ppm, Th 571 ppm ja U 
90.7 ppm. 

Apatiitin ohella zirkoni on REE-pitoinen, mutta REE-rikkain faasi on allaniitti, johon useissa 
(useimmissa?) appiniiteissa pääosa REE:stä sisältynee. Iso Paavolammen appiniittien terveessä 
euhedrisessa kumulusallaniitissa, eri näytteissä ja eri rakeissa, on EMP-analyysien mukaan 
ΣLa+Ce+Nd 10.8 - 27.3 %. Vanttauskosken syeniitin metamiktisessä, allaniittia muistuttavassa 
mineraalissa on ΣLa+Ce+Nd ka. 18.13 %.  

Appiniiteille tunnusomainen Fe-Ti-oksidi on hemoilmeniitti – ilmenohematiitti. Tässä suotauma-
sarjassa ilmeniitti/hematiitti -suhde vaihtelee. Pitkälle fraktioituneissa, Fe-rikkaissa appiniiteissa 
on tällaisille kiville tyypillisiä korkeita TiO2-pitoisuuksia, mutta vielä ei ole löytynyt todella 
merkittäviä ilmeniittirikastumia. Jos löytyisi jotain muuta arvokasta (esim. Cu), saattaisivat il-
meniitti ja apatiitti olla hyödynnettävissä oheistuotteina. 

Sekä zirkoni että allaniitti ovat appiniittimagmoissa kumulusfaaseja, mutta niiden kotektiset suh-
teet ovat niin pieniä, että on vaikea kuvitella niiden rikastuneen kumulusprosesseissa läheskään 
kannattaviksi pitoisuuksiksi. Rikastuminen edellyttäisi ajoittaista ”superkotektista” kiteytymistä. 
Korkeita Zr-pitoisuuksia on pegmatiiteissa (Aalisjärvellä 0.74 %), syeniiteissä (Uusijänkkä, 
0.224 %), ja Kultamaan metasomaattisesti muuttuneissa appiniiteissa (1.24 %). 



    
  
 
 

      
  

374

Appiniittimagmoissa on ollut korkea happipaine, ja niistä erottuneissa matalamman lämpötilan 
fluideissa on ollut sekä korkea hapetusaste (baryytti) että korkea pH (onteloissa syöpymättömiä 
kalsiitti- ja zeoliittikiteitä). Kun magmoille ja fluideille ovat tyypillisiä korkeat F-Cl-CO2-SO2-
pitoisuudet, voidaan ajatella, että magma-fluidisysteemi on voinut irrottaa (hapettaa) uraania ja 
kuljettaa sitä kauaksikin appiniitti-intruusioiden ulkopuolelle uranyylikarbonaatti- ja uranyylisul-
faattikomplekseina ja (tai) kloridi- ja fluoridikomplekseina. Esiintymät voisivat olla parageneet-
tisesti Olympic Dam -esiintymää muistuttavia karbonaatti-kvartsi-hematiitti(-pyriitti-baryytti-
anhydriitti ± Au ± REE)-juonia. Tällaisten helposti rapautuvien kivien löytäminen Lapista on 
vaikeaa muuten kuin sattumalta. Eräs U-potentiaalinen alue on Vanttauskoski, jossa appiniitin U-
pitoisuudet ovat moninkertaisia tavallisiin appiniitteihin verrattuna, ja jopa korkeampia kuin 
posttektonisilla graniiteilla 

Edellä mainittiin jo hapettuneiden fluidien merkitys hydrotermisessä PGE-malminmuodostuk-
sessa. Appiniittien hapettuneet Cl-SO2-CO2-rikkaat fluidit ovat myös kelvollisia Au:n kuljetta-
miseen. Toistaiseksi korkein appiniitista analysoitu Au-pitoisuus on Jääskön sulfidipitoisessa (S 
0.65 %) mikroappiniitissa, 0.27 ppm Au. Tässä näytteessä on myös taustasta nouseva As-
pitoisuus (11 ppm). Kuitenkin varsinaista Au-malmimuodostusta voisi odottaa esiintyvän sivuki-
vissä, varsinkin sokeiden, kuoreen pysähtyneiden intruusioiden apikaaliosissa ja yläpuolella.  

Sinkkivälke esiintyy usein pieninä määrinä muiden pirotesulfidien yhteydessä. Lyijyhohdetta on 
satunnaisesti appiniiteissa (Tainio, Aalisjärvi), Lampsijärven syeniiteissä ja niitä leikkaavissa 
graniiteissa, ja Vanttauskosken syeniitissä (sulkeumana allaniitissa). Aalisjärven PGE-Au-
rikastumassa on lyijyhohdetta, sinkkivälkettä ja molybdeniittia. 

Appiniiteille ovat tyypillisiä deuteriset hydrautumisreaktiot, hapettuminen (magnetiittimuodostus 
ja edelleen maghemiittiutuminen ja martiittiutuminen) ja karbonaattimuodostus. Nämä alkoivat 
magmaattisessa vaiheessa, ja jatkuivat hyvin mataliin lämpötiloihin, mistä todistavat onteloissa 
ja matriksissa esiintyvät zeoliitit ja karbonaatit. Koska deuterinen mineraalimuodostus oli ekso-
termistä (ks. myöhempää lukua eksotermisestä metamorfoosista), se merkitsi, että intruusioiden 
jäähtyminen pitkittyi. Niissä saattoi lopulta syntyä, ja niistä lähteä, matalan lämpötilan hydro-
termejä. Kun appiniiteissa esiintyy yleisesti kohonneita Ag-pitoisuuksia, saattaisi Ag esiintyä, 
mahdollisesti yhdessä Au:n kanssa, matalan lämpötilan juonissa (esim. karbonaatti ± kvartsi-
baryytti-pyriitti). 

8 MUUT KOHTEET JA TUTKIMUSAIHEET 

8.1 Rovaniemen Ylinamman ultramafiset kompleksit 

Tutkimusalue sijaitsee Rovaniemeltä 40 km koilliseen, Ylinamman kylässä Ylinampajärven koil-
lispuolella, karttalehdellä 3623 02. Tutkimusten aikaan alue kuului Rovaniemen maalaiskuntaan. 
Alueelle lähtee Sodankylän tieltä Ylinampajärven luoteispäästä kaakkoon soratie. Kallelan talol-
ta tie jatkuu huonompikuntoisena itäkoilliseen Renkkujängän kohteiden pohjoispuolelle. Saman-
laisia kapeita sorateitä pääsee Ansavaaran - Kotikankaan kohteille alueen länsiosassa. 

Alueen länsiosassa maasto on pääosaksi kovia maita, itäosassa metsäisiä, paikoin ojitettuja soita. 
Metsät ovat hakattuja (paikoin avohakattuja) talousmetsiä. Ainoa uusi paljastuma on graniitti-
rakka Kotikankaan länsiosassa reiästä R0307 pohjoiseen. 

Kairaustietojen mukaan maapeitteiden pystypaksuudet ovat 2.90 - 8.00 m (keskiarvo 4.76 m). 

Otin alueen tarkempiin tutkimuksiin aeromagneettisen matalalennon harmaasävykartalla näkyvi-
en anomaliarypästen takia. Ajatuksena oli, että täällä voisi olla sentapaista duniittista appiniittia 
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(oliviini + interkumulus flogopiitti), jota Eero Hanski löysi lohkareena Hautainmaasta, Ylinam-
pajärveltä kaakkoon (näyte 160-EJH-01).  

Geologisesti tutkimusalue sijoittuu Keski-Lapin graniittikompleksin itäosaan. Alueelta on 1:100 
000-mittakaavainen kallioperäkartta (Hanski, 2003), jossa tutkimusalueen kivilajiksi on merkitty 
karkearakeinen graniitti. Matalalentomagneettisten anomalioiden kohdalla on tulkittu olevan 
”Metagabroa sulkeumina tai pieniä intruusioita” (op. cit.). Yli-Nampajärven koillisrannalle on 
merkitty graniittipaljastuma.  

Tein alueella maastotutkimuksia kesällä 2001 ja syksyllä 2004. Selityksiä magneettisille anoma-
lioille ei löytynyt lohkareista eikä paljastumista. Ennen kairausten aloittamista syksyllä 2004 tein 
suunnitelluilla kairauskohteilla tihennysmittauksia protonimagnetometrilla. 

Kairaustietojen mukaan alueen pääkivilaji on biotiittigraniitti. Magneettiset anomaliakuviot ai-
heutuvat magnetiittipitoisista emäksisistä syväkivistä (gabroista ja uraliittigabroista) ja ultramafi-
sista syväkivistä, jotka länsiosassa ovat duniitteja, wehrliittejä ja klinopyrokseniitteja, itäosassa 
oliviiniperkniittejä (oliviini-sarvivälke-klinopyrokseniitteja). 

Alueen geofysikaalisiin maastomittauksiin ja kairauksiin perustuva geologinen kartta on kuvassa 
112. Kairareiät on pantu lävistämään magneettisia anomalioita. Haluan tähdentää, että nyt tun-
nettuun kaksiosaiseen ultramafiseen intruusiokompleksiin voi liittyä myös epämagneettisia ult-
ramafisia kiviä (esim. klinopyrokseniitteja). Nämä eivät esiinny geologisella kartalla; kartta pe-
rustuu tulkintaan, että epämagneettiset alueet ovat happamia intrusiivikiviä. 

Mafis-ultramafisten intrusiivikivien ja graniittien leikkaussuhde on joissakin tapauksissa epä-
varma. Reiän R305 alussa oli punertavien apliittijuonien lävistämää juovaista – pilsteistä grani-
toidigneissiä (kvartsi-maasälpägneissiä). Tämä kivi on kokenut läpikotaisliikuntoja (penetrative 
deformation, Durchbewegung). Se on ilmeisesti seudun vanhin kivi, johon mafiset magmakivet 
ja myöhemmin posttektoniset graniitit ovat tunkeutuneet. Mafisten intruusioiden nykyinen, ja 
vielä vähemmän alkuperäinen muoto ei ole selvillä. Mikäli kaikki mafiset ja ultramafiset kivet 
ovat samamagmaisia, on magmasäiliössä (-säiliöissä) täytynyt tapahtua huomattavaa differentioi-
tumista ja fraktioitumista. 

Keväällä 2003 mitattiin läntisen magneettisen anomalian yli 1.74 km pitkä painovoimaprofiili N-
S-suunnassa. Kesäkuussa 2004 tehtiin magneettinen (totaali-intensiteetti) ja sähköinen VLF-R-
maastomittaus 2.8 km2:n alueella. Mittaussuunta oli N → S.  Mittaukset tehtiin maanomistajien 
luvilla. 

Tutkimusalueen maastomagneettinen kartta, painovoimaprofiili ja kairanreiät on esitetty kuvassa 
113. 
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Kuva 112.   Ylinampa. Geologinen kartta. 
Fig. 112.   Ylinampa. Geological map. 
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Kuva 113.   Ylinampa. Maanpintamagneettinen kartta, totaalikenttä, painovoimaprofiili ja syväkairarei-
ät. 
Fig. 113.   Ylinampa. Ground-magnetic total-field map, gravity profile and diamond drill holes. 

 

Magneettisella kartalla on kaksi anomalia-aluetta. Idässä Renkkujängän-Vihellysjängän alueella 
on hajanainen, soikea, n. 0.8 x 1 km:n laajuinen alue, jonka pohjoisosassa on kairauksissa (reiäs-
sä R303) lävistetty magnetiittigabroja, magnetiittipitoisia gabropegmatoideja ja epämagneettisia 
pyrokseeni-uraliittigabroja, eteläosassa (reiässä R302) oliviiniperkniittejä. Käytän tästä nimeä 
Renkkujängän intruusio (Renkkujänkä). Gabrojen pyrokseeni on mahdollisesti diopsidia (petro-
grafisessa kuvauksessa: klinopyrokseeni). Mafisia ja ultramafisia kiviä lävistävät graniitit. Otak-
sun, että täällä on ollut yhtenäisempi fraktioitunut intruusio, jonka graniitit ovat pilkkoneet hajal-
le. Intruusion ultramafiset kivet sijaitsevat etelässä, mafiset osat pohjoisessa. Tutkimusalueen 
länsiosassa sijaitseva Kotikankaan magneettinen anomalia-alue on soikea ja n. 0.5 x 1 km:n laa-
juinen. Soikion pituusakselin suunta on pohjoiskoillinen. Anomaliakuvio on pyörremäinen, sen 
pyöreästä eteläosasta lähtee kaarevia magneettisia ”siipiä” pohjoiseen ja kaakkoon. Kuvio muis-
tuttaa Vaittauksen appiniittikompleksin magneettista anomaliaa. Kotikankaalla anomaliakuvion 
keskiosien voimakkaimpiin magneettisiin anomalioihin kairattiin reiät R305 ja R306. Näissä ki-
vet ovat duniitteja, wehrliittejä ja oliviiniklinopyrokseniitteja; näiden välissä on plagioklaasipi-
toisia klinopyrokseniitteja, melagabroja ja klinopyrokseeni-uraliittigabroja. Pohjoisosan kaare-
vaan magneettiseen siipeen kairatussa reiässä R307 emäksiset kivet olivat magnetiittipirotteisia 
sarvivälke-klinopyrokseenigabroja. Täällä, niin kuin Renkkujängällä, ultramafiitit ovat anomali-
an eteläosassa, gabrot pohjoisessa. Käytän tästä nimeä Kotikankaan intruusio (Kotikangas). 

Magneettiset anomaliahuiput perustasosta (53200 nT) ovat Renkkujängällä n. 3000 nT, Kotikan-
kaalla n. 10 000 nT. Kotikankaan anomaliakuvion yli mitatussa painovoimaprofiilissa (kuva 113) 
magneettisen kuvion kohdalle tulee 0.5 - 0.75 mGal:in positiivinen jäännösanomalia. 
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Magneettiset anomaliat ja painovoimaprofiilin jäännösanomalia selittyvät täysin kairasydämistä 
mitatuilla suskeptiivisuus- ja tiheysarvoilla. Magnetiitin paino- % on laskettu näytteestä mitatun 
kiven tiheyden ja puhtaan magnetiitin tiheyden (5.1 g/cm3) perusteella. Happamista kivistä on eri 
rei´issä lävistetty epämagneettisia ja magnetiittipitoisia graniitteja ja reiässä R305 trondhjemiitte-
ja ja pilsteisiä-juovaisia kvartsi-maasälpägneissejä. Epämagneettisten graniittien (< 0.006 paino- 
% magnetiittia) tiheys on 2.55 - 2.60 g/cm3. Magneettisten graniittien magnetiittipitoisuus vaih-
telee 0.33 - 1.65 paino- % ja tiheys 2.60 - 2.65 g/cm3. Reiän R305 ”vanhan näköisissä” pilsteisis-
sä happamissa gneisseissä on tasaisesti magnetiittia 0.22 - 0.50 paino- %; niiden tiheys on 2.60 - 
2.65 g/cm3. Renkkujängän ultramafisten ja mafisten kivien suskeptiivisuus ja myös tiheys vaih-
telee. Reiän R302 oliviiniperkniiteissä on magnetiittia yleensä 0.45 - 5 paino- %, mutta joskus 
jopa 27 paino- %; niiden tiheys on 3.15 - 3.20 g/cm3. Reiän R303 klinopyrokseeni-sarvivälke-
gabroissa magnetiittipitoisuus on matala (0.03 paino- %), magnetiittigabroissa ja gabropegma-
toideissa magnetiittipitoisuus vaihtelee välillä 0.5 - 34 paino- %. Kotikankaan rei´issä R305 ja 
R306 oliviini-klinopyrokseniittien, wehrliittien ja duniittien magnetiittipitoisuus vaihtelee välillä 
1.4 - 15.6 paino- %, tiheys välillä 3.00 - 3.28 g/cm3. Reiässä R306 välikerroksena olevista gab-
roista magnetiitti puuttuu (0.02 paino- %), ominaispainot vaihtelevat välillä 2.97 - 3.10 g/cm3. 
Anomalian pohjoisosaan kairatun reiän R307 magnetiittipirotteiset sarvivälke-klinopyrokseeni-
gabrot ovat melko homogeenisia, niiden magnetiittipitoisuus on 4.75 - 9.5 paino- % ja tiheys on 
2.95 - 3.07 g/cm3. 

VLF-mittauksissa tuli esiin sekä näennäisissä ominaisvastuksissa että vaihekulmissa ilmeneviä 
johtavuusanomalioita.  Renkkujängän - Vihellysjängän alueen soilla ja viljelysmailla olevat 
anomaliat voidaan luokitella ”suonpohja-anomalioiksi”. Tämä yleisesti käytetty luonnehdinta ei 
sinänsä selitä anomalian aiheuttajaa; ajatuksena lienee, että suon kohdalla olleen altaan pohjalle 
on ensimmäiseksi sedimentoitunut savia. Reikä R304 kairattiin tällaiseen johtavuusanomaliaan, 
mutta selitystä ei reiässä löytynyt. Kotikankaalla johtavuusanomalia on kovilla mailla. Se sijoit-
tuu magneettisen anomalian pyöreän eteläosan kohdalle, jossa on ultramafisia kiviä. Näiden sul-
fidipitoisuudet ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne selitä korkeaa johtavuutta. Näin tämäkin 
anomalia jää vaille selitystä. Anomalian pohjoispuolella reiässä R307 lävistettiin rautarikkaita 
gabroja, joissa on korkeahko S-pitoisuus (ka. 2553 ppm S), mutta täällä ei kuitenkaan ole johta-
vuusanomaliaa.  Kotikankaan johtavuusanomalian luoteispuolella oleva pohjoinen-
eteläsuuntainen johde on rautalanka-aita.  

Syksyllä 2004 alueen magneettisiin anomalioihin kairattiin GTK:n POKA-kalustolla seitsemän 
reikää, yhteensä 364.30 m. Maakairauspituudet olivat 3.40 - 8.00 m. Kivistä on tehty analyysejä, 
petrofysikaalisia määrityksiä (tiheys, magneettinen suskeptiivisuus ja remanenssi) ja kiillotettuja 
ohuthieitä. Kairaukset tehtiin maanomistajien luvalla. 

Taulukossa 29 on kairausten reikätiedot, taulukossa 30 syväkairauksista tehtyjen analyysien tila-
usnumerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien lukumäärät. 
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Taulukko 29.   Ylinamman syväkairausten reikätiedot  

Table 29.   Ylinampa, drill hole locations, directions, angles and depths 
 
Reikä, no.           X                    Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
 
R301              7411.338       3469.150             0                   85            19.20                    4.40 
R302              7410.977       3469.208             0                   85            76.80                    8.00 
R303              7411.340       3469.171             0                   90            26.40                    4.20 
R304              7411.306       3469.100             0                   60            39.80                    6.50 
R305              7411.434       3467.690             0                   45            78.90                    5.00 
R306              7411.409       3467.560             0                   90            54.60                    4.90 
R307              7411.762       3467.648             0                   60            68.60                    3.40 
 
 

Taulukko 30.   Ylinampa, syväkairausanalyysien lukumäärät  

Table 30.   Ylinampa, number of chemical analyses from drill cores 
                                                                                     Analyysit eri menetelmillä 
Näyte/Reikä, no.      Analyysitilausno.      175Xa        308M       511P     704P         714M 
                                                                                                                 (Au, Pd,Pt) (PGE-Au) 
R302                                  91412                    22             8               36          36              
R302                                200966                                                                                       1 
R303                                  91409                    10             5               13          13        
R303                                200966                                                                                       1 
R304                                  91411                      2             2                 3                      
R305                                  91408                    34           10               43          43 
R306                                  91407                    13             9               38          38 
R306                                200966                                                                                       2 
R307                                  91410                      8             4               31          31 
R307                                200966                                                                                       7 
 
 

Reiät R301-R304 kairattiin Renkkujängän anomaliakuvioon. Rei´issä tavattiin seuraavia kivilaje-
ja: R301 kairattiin pystyreikänä magneettiseen anomaliaan, jonka aiheuttajaan reikä ei kuiten-
kaan osunut (yltänyt?). Kivi on karkea graniitti: ruskehtava kalimaasälpä, harmaa kvartsi, val-
koinen plagioklaasi, tasaisesti heikkoa magnetiittipirotetta. Reiästä ei tehty hieitä eikä analyyse-
jä. R302 kairattiin Renkkujängän pohjoisosassa magneettisen anomalian huippuun. Kivet ovat 
oliviini-amfibolikiviä (oliviiniperkniittejä), joissa on lyhyitä duniittiosia. Ultramafiitteja leikkaa-
vat punertavat karkeat graniitit, joihin liittyy pegmatiittisia ja apliittisia osia, graniittipegmatiitit 
ja vaaleanharmaat kaliköyhät (trondhjemiittimaiset) graniitit. Ultramafisten yksiköiden reuna-
osissa ja leikkaavien graniittipegmatiittien lähellä on muuttuneita kiviä (amfibolikiviä, flogopiit-
ti-amfibolikiviä ja flogopiittikiviä). R303 kairattiin pystyreikänä magneettiseen anomaliahuip-
puun Vihellysjängän pohjoisreunaan pellon laidalle. Reikä lävisti magnetiittipitoisia ja magne-
tiittirikkaita, sulfidipitoisia gabropegmatoideja, epämagneettisia sarvivälke-pyrokseenigabroja, 
magnetiittipitoisia sarvivälkegabroja ja magnetiittigabroja; näitä leikkaavat ruskehtavat ja val-
koiset biotiittigraniitit. Reiällä R304 tähdättiin pellon alla olevaa johdeanomaliaa Se lävisti koko 
matkalla valkoisia, harmaita ja vaaleanpunaruskeita graniitteja, joissa on pegmatiittiosia. 



    
  
 
 

      
  

380

Reiät R305-R307 kairattiin Kotikankaan intruusioon. Reikä R305 tähdättiin lävistämään voi-
makkainta anomaliaa kuvion pyöreän eteläosan pohjoisreunalla.  Alussa oli pilsteistä graniitti-
gneissiä ja sitten wehrliittejä ja duniitteja; näitä kaikkia lävistävät juonina biotiittigraniitit, trond-
hjemiitit ja valkoiset Na-K-rikkaat graniitit. Reikä R306 kairattiin pystyreikänä R305:stä 150 m 
länsilounaaseen, samaan magneettiseen anomaliaan. Reiässä oli pääasiassa ultramafiitteja (oli-
viiniklinopyrokseniitteja, wehrliittejä), joiden välissä oli n. 9 m:n paksuinen gabrolävistys ja tä-
män alla 3.7 m melanopyrokseenigabroa. Reikä loppuu karkeaan biotiittigraniittiin, jossa on vaa-
leanruskea kalimaasälpä; muuten ei ole leikkaavia graniitteja. Ohjelman viimeinen reikä, R307, 
lävisti anomaliakuvion pohjoisosassa olevaa, voimakkaasti magneettista siipeä. Kivet ovat osit-
tain uraliittiutuneita pyrokseenigabroja ja uraliittigabroja, joita leikkaavat graniittijuonet. Reiän 
lopussa on 8 m graniittia. 

Seuraavassa on selostus kairauksessa tavattujen kivilajityyppien petrografiasta. Ensin kuvataan 
Renkkujängän ultramafiitit ja gabrot, sitten Kotikankaan ultramafiitit ja gabrot, sen jälkeen käsi-
tellään ultramafiittien ja gabrojen geokemiaa kivilajiryhmittäin ja koko kompleksin kannalta. 
Lopuksi esitetään happamien kivien petrografia ja geokemia.  

Renkkujängän reiässä R302 lävistetyt perkniitit ja oliviiniperkniitit ovat ultramafisia, lähes täy-
sin maasälvättömiä kiviä; serisiittiytynyttä plagioklaasia on vain yhdessä hieessä. Normatiivisel-
ta koostumukseltaan ne ovat oliviinipitoisia pyrokseniitteja, oliviinipyrokseniitteja, ortopyrok-
seeniköyhiä lherzoliitteja ja wehrliittejä. Perkniiteissä on paikoin duniittia ohuina raitoina (ker-
roksina?). Kivet ovat granulaareja adkumulaatteja, keskirakeisia, yleensä massamaisia, joskus 
raitaisia. Raitaisuuden luonne on epäselvä, se voi olla tektonista, mutta joskus mahdollisesti 
magmaattista. Kivissä ei ole merkkejä läpikotaisliikunnoista (penetrative deformation, Durchbe-
wegungen). Päämineraali on vaaleanvihreä tai vaalean ruskehtavanvihreä (sammalenvihreä), 
mahdollisesti edeniittinen sarvivälke, usein on väritöntä amfibolia (tremoliittia), lisäksi on klino-
pyrokseenia ja oliviinia. Sarvivälke on selvästi syönyt reaktiossa klinopyrokseenia, mutta reakti-
oon ovat varmaankin osallistuneet interkumulusplagioklaasin Ca, Na ja Al. Sarvivälke on ilmei-
sesti syntynyt korkea lämpötilan reaktiossa, joko myöhäismagmaattisessa (deuterisessa) tai me-
tamorfisessa vaiheessa.  Deuterisen reaktion puolesta puhuu se, että osa klinopyrokseenista on 
lähes aina säilynyt, ja oliviinikin useimmiten. Useimmiten kivissä on vaihtelevia määriä biotiit-
ti/flogopiittia. Biotiittimuodostus ja läpikotainen amfiboliutuminen (amfiboli-biotiittikivet) näyt-
tävät olevan yhteydessä graniittijuoniin. Klinopyrokseenissa on tiheä magnetiittipigmentti. Näin 
graniittisten kivien ympäröimälle ja lävistämälle ultramafiitille oliviini on yllättävän hyvin säily-
nyt amfiboliutumiselta. Se on vaihtelevasti serpentiiniytynyt. Serpentiiniä on vihreää (krysotiili 
ja antigoriitti) ja keltaista (lizardiitti?). Serpentiiniä on usein keltaisina, vyöhykkeisinä juonina. 
Satunnaisesti on kloriittia, talkkia ja karbonaattia. Muita sekundaareja, aksessorisia ja malmimi-
neraaleja ovat isokokoinen, anhedrinen magnetiitti ja pienirakeinen magnetiitti (pigmentti), an-
hedrinen titaniitti (tai sen sijaan anhedrinen ilmeniitti), kuparikiisu, pyrrotiitti, pyriitti, pentlan-
diitti, mackinawiitti, satunnaisesti molybdeniitti ja valleriitti (?). Näytteessä R302/58.16 m on 
EMP-identifioitu amfibolin sulkeumana soikea rae altaiittia (PbTe). Duniittisissa osissa on kro-
miittia. 

Perkniiteissä on normatiivista klinopyrokseenia 54 - 64 %, ortopyrokseenia 7 - 16.5 % (pyrok-
seniittisessa perkniitissä 23.4 %), oliviinia 4.5 - 16 % ja plagioklaasia 6-15 %. Emäksisemmissä 
perkniiteissä normatiivista klinopyrokseenia on 18 - 40 %, ortopyrokseenia 19.5 - 22 %, oliviinia 
26 - 42 % ja plagioklaasia 9.6 - 12 %. Ultramafiittien #mg vaihtelee hyvin vähän, 83 → 86. 
Huomattakoon, ettei näissä, eikä muissakaan Ylinamman ultramafiiteissa ja gabroissa ole mo-
daalista ortopyrokseenia. 
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Renkkujängän magneettisen kuvion pohjoisosassa reikä R303 lävisti erilaisia mafisia kiviä: Sar-
vivälkegabrot ovat ilmeisesti uraliittiutuneita pyrokseenigabroja. Ne ovat alun perin karkeara-
keisia mutta myöhemmin granuloituneet pienirakeisemmiksi. Päämineraalit ovat plagioklaasi ja 
sinertävänvihreä sarvivälke. Sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat serisiitti, mus-
koviitti, ”bastiitti”, epidootti-klinozoisiitti, prehniitti, kloriitti, titaniitti, turmaliini (?), grafiitti (?), 
titaniitti, magnetiitti, ilmeniitti, pyrrotiitti (jossa suotaumana pentlandiittia), pyriitti, markasiitti, 
kuparikiisu, mackinawiitti ja sinkkivälke. Sarvivälke-pyrokseenigabrot ovat hypidiomorfis-
granulaareja. Niiden pyrokseeni näyttäisi olevan diopsidia. Sarvivälke on vihreää tai tummanvih-
reää, ja se syö klinopyrokseenia. Sekundaareja ovat serisiitti ja karbonaatti; malmimineraaleja 
(ilmeniitti?, magnetiitti?, pyriitti, kuparikiisu) on hyvin vähän. Gabropegmatoidit ovat hyvin 
karkearakeisia, ja niiden tummuusaste vaihtelee paikallisesti. Rakenne on granulaari/granoblas-
tinen. Päämineraalit ovat sarvivälke ja plagioklaasi, paikoin on runsaasti magnetiittia. Jotkut kar-
keat heterogeeniset pegmatoidit muistuttavat karsia. Sarvivälke on vihreää, reunaosissa sinivih-
reää. Siinä on klinopyrokseenireliktejä (diopsidia?). Toissijaisia, sekundaareja, aksessorisia ja 
malmimineraaleja ovat serisiitti ja muskoviitti, joskus skapoliitti (← plagioklaasi), ”bastiitti”, 
biotiitti, epidootti, titaniitti (eniten magnetiitin reunoilla), kloriitti ja sen kanssa yhdessä sininen 
euhedrinen turmaliini, joskus prehniitti, aktinoliitti, ilmeniitti (itsenäisinä levymäisinä kiteinä, 
hyvin hienojakoista hematiittisuotaumaa), euhedrinen pyriitti (jossa sulkeumina pyrrotiitti, kupa-
rikiisu ± pentlandiitti), huokoinen pyriitti II, kuparikiisu, ”vapaa” pyrrotiitti sekä hypergeeniset 
markasiitti ja götiitti. 

Renkkujängän magnetiittigabrot ovat granulaareja (granoblastisia) kiviä, joiden päämineraalit 
ovat plagioklaasi, vihreä ja sinivihreä sarvivälke. Klinopyrokseenista on vain jäänteitä, se on pit-
källe muuttunut aktinoliitiksi. Toissijaisia ja sekundaareja ovat biotiitti, kloriitti, epidootti-
pistasiitti, serisiitti, karbonaatti ja titaniitti. Paitsi plagioklaasin muuttumistuloksena karbonaattia 
on myös interstitiaalisena, interkumulusmaisena myöhäismagmaattisena faasina. Malmimineraa-
leja ovat magnetiitti, ilmeniitti (tätä myös granuleina magnetiitin sisällä), euhedrinen tai anhedri-
nen pyriitti, kuparikiisu ja sinkkivälke. Pyriitissä on sulkeumina pyrrotiittia, pentlandiittia, kupa-
rikiisua ja sen muuttumistuloksena mackinawiittia. 

Renkkujängän alueen gabroissa on CIPW-normatiivista plagioklaasia 30 - 48.5 %, oliviinia 7.5 - 
22.5 % ja klinopyrokseenia 19 - 40 %. Magnetiittiköyhissä gabroissa on normatiivista magnetiit-
tia 4.9 - 5.0 % ja normatiivista ortopyrokseenia 5.1 - 5.2 %. Merkittävää on, että magnetiittiga-
broissa on aina normatiivista nefeliiniä (≤ 6.9 %). Niissä on normatiivista magnetiittia 6.7 - 11.8 
% ja ilmeniittiä 2.6 - 6.8 %. Magnetiittiköyhien gabrojen #mg on 74.7 - 75.3, magnetiittigabrojen 
#mg 46.7 - 70.5.  

Kotikankaan kompleksissa on reiässä R305 duniittia ohuina (≤ 0.9-2.0 m) osueina (kerroksina?) 
wehrliiteissä. Puhtaita (adkumulaattisia) duniitteja ei juuri ole, vaan mukana on lähes aina inter-
kumulusklinopyrokseenia. Toisin kuin Renkkujängällä täällä ei puhtaimmissa duniiteissa ole 
merkkejä interkumulusplagioklaasista (hyvin matalat Al2O3 ja Na2O). Päämineraali on oliviini, 
lisäksi klinopyrokseenioikokrysteistä on säilynyt reliktejä. Näistä on syntynyt kellertävää ja rus-
keaa serpentiiniä (antigoriitti), väritöntä krysotiilia ja tremoliittia; lisäksi on vaihtelevia määriä 
flogopiittia ja sen muuttumistuloksena syntynyttä kloriittia. Malmimineraaleja ovat kromiitti, 
magnetiitti I, magnetiitti II ja ilmeniitti. Pieniä määriä on pentlandiittia. Oliviinin serpentiiniyty-
misessä syntynyttä magnetiittia on runsaasti. Kumulusmineraalit ovat oliviini ja kromiitti. Koska 
useimmissa duniiteissa Na2O-pitoisuus oli alle määritysrajan, ei käytetty normilaskentaohjelma 
voinut laskea CIPW-normeja; normatiivista oliviinia on arviolta 65 - 75 %. Duniittien #mg on 
80.9-81.7. 
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Reikäraporteissa peridotiiteiksi merkityt ultramafiitit ovat wehrliittejä (metaperidotiitit vastaa-
vasti metawehrliittejä). Ne ovat Kotikankaalla tyypillisimpiä ultramafiitteja. Wehrliittien pää-
mineraalit ovat oliviini ja klinopyrokseeni, vaihtelevin määräsuhtein. Pyrokseenirikkaimpia 
wehrliittejä voisi nimittää oliviiniklinopyrokseniiteiksi. Sekä oliviini että klinopyrokseeni ovat 
kumulusmineraaleja. Klinopyrokseeni esiintyy pitkulaisina vyöhykkeisinä prismaattisina kiteinä 
(pituus jopa 5 mm), joissa on runsaasti oksidipigmenttiä (ilmeniittiä). Primaarina interkumulus-
mineraalina on vaalean vihertävänruskeaa sarvivälkettä, sekundaarimineraaleina flogopiittia, 
tremoliittia ja kloriittia (tämä joskus poikiliittista); malmimineraaleja ovat magnetiitti I, magne-
tiitti II, itsenäinen ilmeniitti ja pentlandiitti, joskus on vähän pyrrotiittia, kuparikiisua (?), pyriit-
tiä, valleriittia(?) ja mackinawiittia (← pentlandiitti). Kromiitista on vain yksi epävarma mikro-
skooppihavainto, sen sijaan on interstitiaalista magnetiittia, jossa on ilmeniittiä granulesuotaumi-
na. Joskus (esim. R305/68.19 m) esiintyy pegmatoidisia interkumulussulan segregaatioita, joissa 
suuret, pitkälle tremoliittiutuneet klinopyrokseenioikokrystit sulkevat oliviinikiteitä. Tässä on 
myös kauniita ilmeniittioikokrystejä. 

Oliviini muuttuu helpommin, klinopyrokseeni säilyy pitempään. Metawehrliitit koostuvat kar-
keasta tremoliitista, vihertävästä ja keltaisesta serpentiinistä ja klinopyrokseenirelikteistä, lisäksi 
on kloriittia, magnetiittia (I,II), ilmeniittiä ja pentlandiittia. Osa klinopyrokseenista on ilmeniitti-
pigmenttistä, osa kirkasta (diopsidi?). Ilmeniitti esiintyy itsenäisinä rakeina tai suotaumalamel-
leina primaarissa magnetiitti I:ssä. Valkoisen graniitin kontaktivyöhykkeessä metawehrliitti on 
vuolukiveä, jossa kuitenkin vielä erottuu klinopyrokseenin pseudomorfooseja. Sen päämineraalit 
ovat talkki, karbonaatti, tremoliitti ja antigoriitti, lisäksi on vihertävää amfibolia, malmimineraa-
leina magnetiitti II, ilmeniitti, pentlandiitti, pyrrotiitti, milleriitti, kuparikiisu ja mackinawiitti. 
On myös tremoliitti-serpentiinirikkaita juonia. Reiässä R306/45.60-46-30 m on lävistys vermi-
kuliitti-diopsidimetaperidotiittia. Värittömän vermikuliitin lisäksi on klinopyrokseenia (diop-
sidi?), vihertävää ja kirkkaanvihreää kloriittia ja vihertävää sarvivälkettä. Vermikuliitissa ja klo-
riitissa on taipumia ja kinkkejä. Serpentiiniä on juonina. Malmimineraalit ovat magnetiitti I, jos-
sa on ilmeniittilamelleja, lisäksi on granulaaria ilmeniittiä. Magnetiitissa on martiittiutumista.  

Mikäli vermikuliittipitoiset metaperidotiitit ovat yleisiä, ne saattavat selittää Kotikankaan in-
truusion kohdalle sattuvan sähköisen johdeanomalian. 

Wehrliitit ja oliviiniklinopyrokseniitit muodostavat koostumusdiagrammeilla (esim. CaO vs. 
MgO, kuva 114) yhtenäisen sarjan, jossa oleellisesti vain oliviinin ja klinopyrokseenin mää-
räsuhteet vaihtelevat. Sarjassa normatiivista oliviinia on 18 → 44 % ja vastaavasti klinopyrok-
seenia 61→ 38 %. Normatiivista ortopyrokseenia on 6.9 - 18.1 %. Kahdessa analyysissa (R306) 
on normatiivista oliviinia vain 10 - 12 %; näitä voisi nimittää oliviinipitoisiksi klinopyroksenii-
teiksi. Reiän R306 ultramafiitit ja osa reiän R305:n ultramafiiteista ovat oliviiniklinopyrok-
seniitteja; SiO2-pitoisuuden (46.4 - 50.0 %) perusteella ne eivät ole edes ultraemäksisiä. Reiän 
R306 kivissä on enemmän normatiivista plagioklaasia (9 - 10 %) kuin reiän R305 wehrliiteissä ja 
oliviiniklinopyrokseniiteissa (3.7 - 7.9 %). Koko sarjassa #mg vaihtelee hyvin vähän, välillä 84.2 
- 87.5. Tämä osoittaa, että tässä sarjassa deuteriset ja sitä myöhemmät muutokset ovat olleet iso-
kemiallisia. Duniittien selvästi pienempi #mg (80.9 - 81.7) osoittaa, että joko kumulusyhtymän 
oliviini + kromiitti kiteytyminen nosti jäännössulan #mg:aa, tai klinopyrokseenin #mg on korke-
ampi kuin sen kanssa kotektisesti kiteytyvän oliviinin #mg. 

Päämineraalit, augiitti ja oliviini, ovat molemmat kumulusmineraaleja. Modaalista oliviinia on 
vähän. Alkuperäinen oliviinirae on joskus granuloitunut (kuumassa tilassa) pienemmiksi rakeik-
si. Klinopyrokseenikiteiden sisäosissa on runsaasti ilmeniittipigmenttiä, reunaosissa pyrokseeni 
on kirkasta, diopsidimaista. Joskus on vaaleissa, ilmeisesti uudelleenkiteytyneissä (blastomy-
loniittisissa) raidoissa kirkasta granoblastista, diopsidimaista pyrokseenia, yhdessä vihertävän 
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sarvivälkkeen kanssa. Oliviini on anhedrista ja yleensä melko vähän serpentiiniytynyttä. Näissä 
kivissä, ja myös wehrliiteissä, on useita tapauksia, joissa oliviinin serpentiinipseudomorfit ovat 
täynnä pieniä pyrrotiittirakeita. Tämä on samanlainen rikkimetasomatoositapaus kuin Ranuan 
Tervonkankaan serpentiniiteissä. Interkumuluksessa on primaaria, vaalean ruskeanvihertävää 
sarvivälkettä. Sekundaareja ja malmimineraaleja ovat serpentiinimineraalit, kloriitti, magnetiitti I 
(sisältää joskus ilmeniittilamelleja ja granuleja), ilmeniitti, magnetiitti II, pyrrotiitti (→ marka-
siitti), pentlandiitti (→ violariitti) ja mackinawiitti; joskus on kuparikiisua ja pyriittiä.  Ilmeniitti 
esiintyy joskus oikokrysteinä. 

Näytteessä R306/9.78 m on kuivia, kuumia blastomyloniittisaumoja, joissa magnetiitissa on il-
meniittisuotaumalamelleja. Selvästikin tässä kitka on nostanut lämpötilan magnetiitti-
ilmeniittisolvuksen (> 560 °C) yläpuolelle, jolloin saatavilla oleva Ti on mennyt syntyvän ti-
tanomagnetiitin hilaan, josta se on lämpötilan laskiessa suotautunut ilmeniittinä. 

Klinopyrokseniiteissa on vähän tai ei yhtään modaalista oliviinia. Klinopyrokseenin sisäosissa 
on ilmeniittipigmenttiä, reunaosat ovat kirkasta (diopsidia?). Kideväleissä on primaaria vaalean-
ruskeaa interkumulussarvivälkettä, lisäksi on vihreää sekundaaria sarvivälkettä. Pieniä määriä on 
apatiittia ja ilmeniittiä.  

Gabrot esiintyvät sekä erillisinä (R303, R307) että välikerroksena ultramafiiteissa (reiässä 
R306/18.80-27.90 m). Tässä gabrot vaihettuvat melagabrojen, plagioklaasipitoisten pyrokseniit-
tien ja klinopyrokseniittien kautta ylä- ja alapuolen oliviiniklinopyrokseniiteiksi. Kerroksen ylä-
puolella on klinopyrokseniitteja. Gabrot ovat keski – karkearakeisia klinopyrokseeni-
uraliittigabroja. Muuttumattomissa kivissä plagioklaasissa on ruskea pigmentti. Interstitiaalisena 
on vihertävän ruskeaa primaaria sarvivälkettä. Kivessä on hiukan flogopiittia, sekundaarina (juo-
nessa) epidoottia. Pahimmillaan muuttuminen on edennyt niin pitkälle, että kiviä voisi nimittää 
metagabroiksi, mutta näissäkin on lähes aina klinopyrokseenireliktejä. On sekä ilmeniittipig-
menttiä sisältävää klinopyrokseenia että uudelleenkiteytynyttä, kirkasta (diopsidista?) klinopy-
rokseenia. Muuttuneimmissa gabroissa plagioklaasi on pahasti serisiittiytynyt, ja on myös kar-
keasuomuista muskoviittia. Sarvivälke on vaalean ruskeanvihreää. Muita sekundaareja ovat kar-
kea klinozoisiitti, karbonaatti, skapoliitti, kloriitti, prehniitti, biotiitti, tremoliitti ja titaniitti (← 
ilmeniitti). Yhdessä hieessä on tunnistamaton ”serpentiini”, joka on mahdollisesti savimineraali. 
Gabrojen malmimineraaleja ovat ilmeniitti, pyrrotiitti, kuparikiisu ja markasiitti(?). 

Välikerroksen gabroissa on normatiivista plagioklaasia 38 - 56 %, oliviinia 9.5 - 12.3 %, klino-
pyrokseenia 29 - 40 %, ortopyrokseenia 0.88 % tai nefeliiniä 0.86 %; #mg on 82 - 84. Lävistyk-
sen plagioklaasipyrokseniiteissa on normatiivista plagioklaasia 25.5 - 29.6 %, oliviinia 13.5 - 
15.3 %, klinopyrokseenia 44 - 53 % ja ortopyrokseenia 0.0003(!) - 7.7 %; #mg on 84 - 89 %. 

Kotikankaan kompleksin pohjoisreunalla reiässä R307 lävistetyt gabrot muistuttavat Renkkujän-
gän R303:n gabroja, mutta ovat näitä pitemmälle fraktioituneita. Näille gabroesiintymille on yh-
teistä nefeliininormatiivisuus, Kotikankaan gabroissa on 2.2 - 3.2 % normatiivista nefeliiniä. 
Reiän alkupuolella (22.72 - 23.65 m) on magnetiittipitoinen gabropegmatoidi, jossa on 8.1 % 
normatiivista kvartsia ja 11.6 % normatiivista ortopyrokseenia. Gabrot ovat granulaareja sarvi-
välkegabroja ja sarvivälke-pyrokseenigabroja. Sarvivälke on osaksi uraliittia, mutta primaari sar-
vivälke näyttää kiteytyneen tasapainossa klinopyrokseenin kanssa. Sarvivälkegabroissa on usein 
klinopyrokseenireliktejä. Gabrojen päämineraali (n. 50 %) on plagioklaasi, tummina on klinopy-
rokseenia, tummanvihreää sarvivälkettä, aktinoliittia ja vähän biotiittia. Joskus on interstitiaalista 
mikrokliinia ja vähän kvartsia. Sarvivälkegabroissa plagioklaasi on epätasaisesti, ja paikoin pa-
hasti, muuttunut serisiitiksi ja muskoviitiksi. Muita sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraa-
leja ovat epidootti-pistasiitti, karbonaatti (joskus yleinen), kloriitti, skapoliitti, fluoriapatiitti (vä-
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hän), titaniitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, suurikokoinen magnetiitti (→ martiitti), pyriitti ja kupa-
rikiisu; joskus on pyrrotiittia ja lyijyhohdetta. Kivissä on aina 8.1 - 10.0 % normatiivista olivii-
nia, joka sisältyy pääasiassa sarvivälkkeeseen. Kivien #mg on 62.8 - 67.4.  

Duniittianalyysejä (MgO ≥ 30 %) on Kotikankaan reiästä R305. Lyhyitä duniittiosia on myös 
reiässä R306 ja Renkkujängän oliviiniperkniittien seassa (esim. reiässä R302, välillä 60-61 m), 
mutta niistä ei ole valikoituja analyysejä. Duniittien koostumus vaihtelee seuraavasti (paino- %): 
SiO2 37.1 - 42.6, TiO2 0.112 - 0.199, Al2O3 0.66 - 0.96, FeOtot 13.3 - 16.1, MgO 30.0 - 34.5, 
CaO 2.20 - 6.29, Na2O < 0.0674, K2O 0.02 - 0.044, P2O5 < 0.014 (PICP < 50 ppm), CrXRF 435 - 
1047 ppm, NiXRF 1115 - 1446 ppm, SICP 295 - 638 ppm, V 15 - 63 ppm, Ba 11 - 24 ppm, Sr < 10 
ppm, Cl 470 - 1900 ppm, CeICP-MS 1.28 - 1.81ppm, ZrICP-MS < 0.5 ppm, NbICP-MS ≤ 0.2 ppm, 
ScICP-MS 13.5 - 30.7 ppm, Y 2.04 - 4.45 ppm. Ni/Co vaihtelee välillä 7.3 - 7.7, ja se on duniitille 
matala. Duniiteissa on hyvin matala Cu, aina < 1 ppm. MgO-pitoisuus on kääntäen verrannolli-
nen CaO-pitoisuuteen (kuva 114). Duniiteissa ei ole kumulusklinopyrokseenia, mutta 
MgO/CaO:n määräytyy alkuperäisistä oliviinin ja interkumulusklinopyrokseenin määräsuhteista. 
CaO- ja Cr-pitoisuuksilla on lineaarinen positiivinen korrelaatio, joten Cr sisältyy duniiteissakin 
interkumulusklinopyrokseeniin ja vain mitättömältä osalta kromiittiin ja magnetiitti I:een. Sen 
sijaan Ni:llä ja MgO:lla on positiivinen korrelaatio (ks. kuva 115), joten Ni on sitoutunut koko-
naan oliviiniin ja siitä syntyneeseen serpentiiniin. Ylinamman duniitit (ja niiden oliviinit) ovat 
kuitenkin Ni-köyhiä, verrattuna esimerkiksi komatiittisiin duniitteihin.  

Na2O-pitoisuus on kaikilla duniiteilla (ja ultramafiiteista vain niillä) alle määritysrajan 0.0674 %, 
ja tämän takia käytetty ohjelma ei voinut laskea duniiteista CIPW-normeja. Matala Al2O3-
pitoisuus, yhdessä matalan Na2O-pitoisuuden kanssa, osoittaa, ettei kivissä ollut interkumulus-
plagioklaasia. Tämän ja mikrorakenteiden perusteella duniitit ovat heteradkumulaatteja ja adku-
mulaatteja. 

Duniiteissa on lievästi kohonnut Ag-pitoisuus (2 - 3 ppm). Merkittäviä ovat kohonneet Cl (470 - 
1900 ppm), Mo (4 - 8 ppm), B (≤ 43 ppm) ja usein kohonnut As (≤ 19 ppm). Oliviinin serpen-
tiinipseudomorfeissa esiintyy metasomaattista sulfidimuodostusta, mikä näkyy myös S-
pitoisuuden nousuna (esim. R305/72.00-73.90 m:ssä S 638 ppm). Nämä samat piirteethän esiin-
tyvät Ranuan Tervonkankaan mafisen juonikompleksin voimakkaasti serpentiniiniytyneissä du-
niiteissa. Kysymyksessä on Cl-B-As-S-Mo-metasomatoosi. 

Wehrliitti-oliviiniklinopyrokseniittisarjassa (ks. kuva 114) koostumus vaihtelee ja määräytyy 
oliviinin ja klinopyrokseenin määräsuhteiden mukaan, ja alkuaineet korreloivat negatiivisesti 
(esim. SiO2, MgO) tai positiivisesti (esim. TiO2) CaO:n kanssa. Na2O:n ja Al2O3:n vaihtelu hei-
jastaa pientä alkuperäisen interkumulusplagioklaasin määrää, mikä näkyy myös Sr-pitoisuuksien 
vaihteluna. Koostumusvaihtelu sarjassa on seuraava (paino- %): SiO2 42.5 - 48.2, TiO2 0.248 - 
0.478, Al2O3 1.09 - 2.92, FeOtot 8.52 - 12.0, MgO 20.7 - 27.2, CaO 9.20 - 15.1, Na2O < 0.067 - 
0.53, K2O 0.013 - 0.114, P2O5 < 0.014 - 0.015, CrXRF 770 - 2426 ppm, NiXRF 405 - 926 ppm, SICP 
244 - 1260 ppm, V 70 - 113 ppm, Ba < 20 - 66 ppm, Sr 10 - 27 ppm, Cl 200 - 720 ppm, CeICP-MS 
1.81 - 4.45 ppm, ZrICP-MS < 0.5 - 28.4 ppm, NbICP-MS ≤ 0.2 - 0.64 ppm, ScICP-MS 30.7 - 44.0 ppm, 
Y 4.45 - 10.2 ppm. 
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Kuva 114.   Ylinampa. CaO vs. MgO. 
Fig. 114.   Ylinampa. CaO vs. MgO. 
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Kuva 115.   Ylinampa. Cr, Ni vs. MgO. 
Fig. 115.   Ylinampa. Cr, Ni vs. MgO. 
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Kuva 116.   Ylinampa. Mafisten ja ultramafisten kivien REE(CN)-kuvaajat. 
Fig. 116.   Ylinampa. REE(CN) patterns of the mafic and ultramafic rocks. 
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Kuva 117.   Ylinampa. PGE-Au (CN)-kuvaajat. 
Fig. 117.   Ylinampa. PGE-Au (CN) patterns. 

 

Reiät R305 ja R306, vaikka sijaitsevat lähekkäin ja vaikuttavat päällisin puolin hyvin samanlai-
silta, poikkeavat kuitenkin toisistaan geokemiallisesti joissakin suhteissa. R305 vaikuttaa primi-
tiivisemmältä, siinä Ni/Co:n keskiarvo on 7.39 (N = 28, vaihtelu 6.98 - 7.85), R306:ssa Ni/Co:n 
keskiarvo on 5.62 (N = 13, vaihtelu 5.39 - 6.53). Myös Al2O3-taso on R305:ssa selvästi mata-
lampi ja siinä on enemmän duniittisia osia. 

Wehrliitti-ultramafiittisarjan kivissä on poikkeuksellisen matalat alkali-, P2O5- ja inkompatiblien 
alkuaineiden pitoisuudet. Cr-pitoisuudet korreloivat CaO-pitoisuuksien (= klinopyrokseenin 
määrän) kanssa, Ni-pitoisuudet MgO:n kanssa (kuva 115). Sulfidimineralogiasta ja S-pitoisuuk-
sista päätellen magma on ollut sulfidisulakylläinen, mutta sula on ollut hyvin Cu-köyhä, pitoi-
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suudet kivissä ovat yleensä < 10 ppm. Muita maininnan arvoisia geokemiallisia piirteitä ovat, 
kuten duniiteissa, kohonneet booripitoisuudet. Merkittävin B-rikastuma on reiässä R306 välillä 
32.45-48.60 m, jossa on 21 - 44 ppm B (ka. 33 ppm). Tällä samalla välillä on kohonnut Mo-
pitoisuus (3 - 4 ppm). Reiän R305 ultramafiitit ovat koko lävistyksessä lievästi Mo-anomaalisia 
(3 - 5 ppm). 

R306:ssa on gabro-pyrokseniittisen välikerroksen päällä Mg-köyhiä klinopyrokseniitteja (± mo-
daalista oliviinia), jotka erottuvat selvästi omana ryhmänään kotektisista oliviiniklinopyroksenii-
teista. Näiden koostumus on seuraava (paino- %): SiO2 49.3 - 50.0, TiO2 0.575 - 0.601, Al2O3 
2.49 - 2.59, FeOtot 7.82 - 8.33, MgO 17.2 - 17.5, CaO 18.3 - 18.5, Na2O 0.39 - 0.44, K2O 0.026 - 
0.029, P2O5 < 0.014, CrXRF 1019 - 1073 ppm, NiXRF 275 - 278 ppm, SICP 129 - 720 ppm, V 139 - 
169 ppm, Ba 34 - 36 ppm, Sr 24 - 27 ppm, Cl 430 - 440 ppm, CeICP-MS 4.59 - 4.67 ppm, ZrICP-
MS 19.0 - 20.1 ppm, NbICP-MS 0.24 - 0.31 ppm, ScICP-MS 65.3 - 68.9 ppm, Y 11.3 - 12.1 ppm. 
Ni/Co on 5.37, #mg 84.9 - 85.8. Tämän perusteella klinopyrokseniitit edustavat hivenen fraktioi-
tuneempaa magmaa kuin samassa reiässä gabrokerroksen alapuolella olevat wehrliitit ja oliviini-
klinopyrokseniitit. Näihin verrattuina klinopyrokseniiteissa on myös korkeampi Cu, 13 ppm. 

Oliviiniperkniitit ja perkniitit (Renkkujänkä, R302) ovat klinopyrokseenirikkaita ja sarvivälkepi-
toisia kumulaatteja. Ne edustavat fraktioitumisessa wehrliittejä ja oliviiniklinopyrokseniitteja 
myöhempiä jäseniä, mikä näkyy matalina Ni-pitoisuuksina (kuva 115). Niissä on kuitenkin näitä 
paljon korkeampi Cr-pitoisuus, mikä osoittaa varhaisen kromiitin pienen (olemattoman) osuuden 
fraktioitumisessa. Tässä suhteessa ne muistuttavat monia komatiitteja (ks. Mutanen, 1976). 
Perkniittisarjassa koostumukset vaihtelevat seuraavasti (paino- %): SiO2 41.1 - 51.5, TiO2 0.390 
- 0.610, Al2O3 3.38 - 4.92, FeOtot 7.62 - 21.9, MgO 14.7 - 27.4, CaO 5.38 - 17.1, Na2O 0.10 - 
0.93, K2O 0.15 - 0.482, P2O5 < 0.01375 - 0.027, CrXRF 1849 - 4264 ppm, NiXRF 281 - 1305 ppm, 
SICP 45 - 1900 ppm, V 87 - 480 ppm, Ba < 20 - 81 ppm, Sr < 10 - 37 ppm, Cl 140 - 500 ppm, 
CeICP-MS 4.48 - 8.20 ppm, ZrICP-MS 8.96 - 46.1 ppm, NbICP-MS 1.00 - 3.78 ppm, ScICP-MS 16.8 - 
58.0 ppm, Y 7.61 - 15.5 ppm. Ni/Co:n keskiarvo on 7.66 (N = 27), mutta vaihtelu tavallista laa-
jempi (5.89 - 9.83), millä saattaa olla yhteys suureen S-pitoisuuden vaihteluun. Joissakin tapauk-
sissa kohonneet hivenpitoisuudet (esim. Zr) viittaavat siihen, että niitä on tullut kiveen nuorem-
pien liuosten mukana. #mg on 82.9 - 86.3. Reiässä R302 on useita lievästi Pt-anomaalisia kohtia. 
Tällainen on reiän alussa (väli 17.80-18.20 m), jossa ΣPGE on 28.5 ppb. Kaikkien PG-metallien 
pitoisuus ylitti määritysrajan, mutta Au jäi rajan alle. Kondriittinormalisoitu PGE-Au-jakauma 
(kuva 117) osoittaa magman primitiivisyyttä. Tässä näytteessä on korkea Mo, 74 ppm. 

Reiässä R306 oleva gabrovälikerros vaihettuu melagabrojen ja plagioklaasipitoisten pyrokseniit-
tien kautta sekä katto- että jalkapuolelle klinopyrokseniiteiksi ja edelleen oliviinipitoisiksi klino-
pyrokseniiteiksi. Vaihettuminen ilmenee plagioklaasin ja pyrokseenin määräsuhteissa, normatii-
visen oliviinin pitoisuus kerroksessa ja sen yläpuolella on likimain sama. Itse kerroksessa koos-
tumukset vaihettuvat seuraavasti (paino- %): SiO2 48.4 - 52.3, TiO2 0.319 - 0.492, Al2O3 7.69 - 
16.8, FeOtot 4.51 - 7.43, MgO 8.65 - 16.3, CaO 12.9 - 15.9, Na2O 0.116 - 3.38, K2O 0.196 - 
0.662, P2O5 < 0.014, CrXRF 126 - 484 ppm, NiXRF 169 - 227 ppm, SICP ka. 56 ppm, V 41 - 139 
ppm, Ba 66 - 231 ppm, Sr 128 - 443 ppm, Cl 330 - 1080 ppm, CeICP-MS 4.02 - 4.71 ppm, ZrICP-MS 
11.8 - 15.6 ppm, NbICP-MS < 0.2 - 0.39 ppm, ScICP-MS 28.0 - 52.8 ppm, Y 5.91 -10.4 ppm. 
Ni/Co:n keskiarvo on 4.95 (N = 7), #mg 82.5 - 88.7. Merkillepantavaa on gabrojen primitiivi-
syys: esim. P2O5, S, Ce ja Zr ovat matalia, ja ΣREE jopa matalampi kuin useimmilla ultramafii-
teilla (ks. kuva 116). Ilmeisesti nämä gabrot ovat puhtaita adkumulaatteja. Korkea Cl-pitoisuus 
selittyy siten, että Cl sitoutui jo sulasta primaarin magmaattisen sarvivälkkeen hilaan. Muita eri-
koisia koostumuspiirteitä ovat kohonnut B-taso (13 - 16 ppm) ja kohonnut Li-taso (23 - 54 ppm; 
huom: LiICP). Kerroksessa ja välittömästi sen yläpuolella on kohonnut PGE-taso, max. ΣPGE 
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47.6 ppb. PGE-Au-pitoisuuksissa näkyy magman primitiivisyys: normaalisti matalat Ir, Os, Rh ja 
Ru ovat täällä yli määritysrajan, mutta Au on alle määritysrajan.  

Gabroja, jotka ovat erillään ultramafiiteista, on lävistetty rei´issä R303 ja R307. Näilläkin on il-
meisesti petrogeneettinen yhteys ultramafisiin kumulaatteihin. Kaikki R307:n gabrot ovat mag-
netiittigabroja, R303:n gabrot ovat osaksi magnetiittirikkaita gabroja tai magnetiittipitoisia gab-
ropegmatoideja, osaksi magnetiittiköyhiä sarvivälke-pyrokseenigabroja. Kaikki magnetiittigabrot 
ovat nefeliininormatiivisia, gabrot täpärästi ortopyrokseeninormatiivisia (ortopyroksenia 5.1 - 5.2 
%). 

R303:n gabrojen koostumus on seuraava (paino- %, magnetiittigabrot erotettu gabroista kautta-
viivalla): SiO2 35.3 - 44.1/47.1 - 50.0 - 52.3, TiO2 2.04 - 3.42/0.46 - 1.33, Al2O3 12.2 - 14.0/13.0 
- 13.9, FeOtot 13.7 - 27.7/9.47 - 13.4, MgO 5.42 - 7.68/8.10 - 8.56, CaO 8.49 - 13.9/11.6 - 12.1, 
Na2O 1.74 - 2.54/2.60 - 2.74, K2O 0.494 - 0.715/0.346 - 0.446, P2O5 < 0.014, CrXRF < 30 - 
110/141 - 155 ppm, NiXRF 47 - 160/106 - 110 ppm, SICP 4200 - 7940/< 20 - 1230 ppm, V 721 - 
1138/282 - 465 ppm, Ba 24 - 71/41 - 61 ppm, Sr 102 - 161/123 - 149 ppm, Cl 880 - 1040/540 - 
740 ppm, CeICP-MS 2.93 - 3.21/1.43 ppm, ZrICP-MS 7.2 - 11.5/7.91 ppm, NbICP-MS 0.64 - 1.38/< 0.2 
ppm, ScICP-MS 32.6 - 35.3/54.9 ppm, Y 6.44 - 7.05/9.55 ppm. Magnetiittigabroissa Ni/Co on 0.77 
- 2.88, #mg 46.7 - 70.5, gabroissa Ni/Co on 1.86 - 3.00, #mg 74.7 - 75.3. Tässä reiässä gabrot 
ovat melko primitiivisiä, ja verraten korkeista Ni-Cr-pitoisuuksista päätellen ne ovat syntyneet 
samoista primitiivisistä kantamagmoista kuin kompleksin ultramafiset jäsenet. Hiukan yllättävää 
on, että magnetiittigabrot ovat Cr-köyhempiä kuin gabrot. Gabrot ilmeisesti edustavat aikaisem-
paa fraktioitumisvaihetta, mihin viittaavat myös magnetiittigabrojen korkeat Cu-pitoisuudet, 429 
- 1005 ppm, ja Zn-pitoisuudet, 176 - 239 ppm; vastaavat pitoisuudet gabroilla ovat <20 - 148 
ppm Cu ja 155 - 161 ppm Zn. Kidefraktioituminen on gabrojen jälkeen edennyt niin pitkälle että 
titanomagnetiitti on alkanut kiteytyä kotektisesti, jolloin kumulaattien V-Ti-pitoisuudet nousivat 
melko korkeiksi. Merkillistä kyllä, fraktioitumisesta huolimatta inkompatiblit alkuaineet (P2O5, 
REE, Zr, Nb ym.) eivät osoita gabroissa ja magnetiittigabroissa mitään rikastumisen merkkejä 
(ks. esim. kuva 116). Tämä merkitsee ainakin kivien äärimmäistä adkumulaattiluonnetta, mutta 
ilmeisesti myös kantamagman matalia inkompatiblien pitoisuuksia. Kuten ultramafiiteissa näis-
säkin Cl on korkea, ja mahdollisesti sitoutunut magmasta korkean lämpötilan sarvivälkkeeseen. 
Reiän R303 magnetiittigabroissa on kohonnut Mo-taso (4 - 6 ppm) ja kohonnut Pt-taso (13 - 19 
ppb). Yhdestä magnetiittirikkaasta gabropegmatoidista (syv. 5.65-6.50 m) on PGE-Au-
kokonaisanalyysi, siinä ΣPGE-Au on 35.85 ppb. Vain Pt, Pd ja Au ylittivät määritysrajan. 

Reiässä R307 on vain magnetiittigabroja, lisäksi on 0.93 m:n lävistys gabropegmatoidia magne-
tittigabron ja graniitin kontaktissa. Nämä gabrot ovat peräisin samasta kantamagmasta, mutta 
geokemian puolesta ne poikkeavat ratkaisevasti R303:n gabroista siinä, että näissä fraktioitumi-
nen on mennyt paljon pitemmälle. Itse lävistys on n. 57 m paksu, mutta jo sillä matkalla on voi-
makasta geokemiallista vaihtelua. Vaihtelu ei kuitenkaan näy pääalkuaineiden tasolla vaan hi-
venalkuaineissa (Cr, Ni, Ni/Co, V, P2O5). V on rikastunut lävistyksen yläosaan, Cr lävistyksen 
keskivaiheille ja Ni loppuosaan. Ni/Co on lopussa paljon korkeampi kuin alussa. P2O5 on köyh-
tynyt keskivaiheilla. Reiän R307 magnetiittigabrojen koostumusvaihtelu on seuraava (paino- %): 
SiO2 47.4 - 47.9, TiO2 1.93 - 2.25, Al2O3 13.2 - 14.2, FeOtot 14.0 - 15.4, MgO 5.17 - 6.65, CaO 
8.15 - 9.82, Na2O 3.80 - 4.45, K2O 0.54 - 0.702, P2O5 0.023 - 0.068, CrXRF < 30 - 36 ppm, NiXRF 
< 20 - 110 ppm, SICP ka. 2738 ppm (N = 24), V 442 - 523 ppm, Ba 51 - 91 ppm, Sr 267 - 302 
ppm, Cl 600 - 1160 ppm, CeICP-MS 12.4 - 21.4 ppm, ZrICP-MS 28.5 - 46.3 ppm, NbICP-MS 2.54 - 
5.10 ppm, ScICP-MS 18.7 - 20.6 ppm, Y 12.8 - 16.7 ppm. Ni/Co-vaihtelu on laajaa: reiän alkuosas-
sa (44 m:iin) se on < 0.07 - 0.92, loppuosassa 2.00 – 2.67, #mg on 26.7 - 32.6. Reiän alkuosassa 
on lievää Ag:n nousua (1 - 2 ppm), ja koko reiässä on ultramafiitteihin verrattuna kohonnut Cu-



    
  
 
 

      
  

391

taso (≤ 292 ppm). Reiän keski- ja loppuosassa on huomattavan anomaalisia Pt-Pd-pitoisuuksia, 
mutta Au-pitoisuus nousee vain kahdessa näytteessä yli määritysrajan 10 ppb. Pt-pitoisuus on 
anomaalinen, 13 - 48 ppb, 15 näytteessä, Pd-pitoisuus on 9 näytteessä 11 - 135 ppb. ΣPt+Pd+Au 
on 8 näytteessä 26 - 176 ppb. Kokonais-PGE-Au on määritetty seitsemästä Pt-Pd-anomaalisiksi 
osoittautuneesta näytteestä. Jostakin syystä yksi analyysi oli epäonnistunut (näyte vaihtunut?). 
Muuten kaikissa Ir oli paljon yli määritysrajan 0.1 ppb (vaihtelu 0.31 - 0.87 ppb), samoin kaikis-
sa Pt ja Pd olivat yli määritysrajojen, Au oli kolmessa yli määritysrajan 0.5 ppb ja Rh neljässä 
näytteessä yli määritysrajan 1 ppb. ΣPGE-Au oli 22.6 - 172.6 ppb. Kuvassa 117 on esitetty 
Ylinamman reiän R307 magnetiittigabrojen PGE-Au(CN)-kuvaajat (magnetiitti-klinopyrokseeni-
sarvivälkegabrot). 

Reiän R307 magnetiittigabron sula on ollut selvästi sulfidisulan suhteen kylläinen (ylikylläinen). 
Magnetiittigabro on monessa suhteessa appiniittimainen: siinä ovat korkeat Cl, S ja muihin 
kompleksin gabroihin verrattuna kohonneet LREE, Zr, P2O5; myös Eu-anomalia puuttuu. Vaikka 
kiven REE(CN)-kuvaajat muistuttavatkin appiniittien kuvaajia (kuva 116), ovat LREE-
pitoisuudet, ja myös Zr-pitoisuudet, sittenkin liian matalia appiniitille. Ja tietysti P2O3 on appinii-
tille aivan liian matala, sehän on jopa matalampi kuin toleiittisissa fraktioitumattomissa mag-
moissa. Kysymys on joka tapauksessa pitkälle fraktioituneesta emäksisestä sulasta, jonka kanta-
magma (kantasula) on ollut poikkeuksellisen P2O5-Zr-köyhä. Magma on saanut merkittävän Cl-
lisäyksen kuoren läpi kulkiessaan, lisäksi Cl on voinut liikehtiä metamorfoosissa. 

Gabropegmatoidi on magnetiittigabron jäännössula, joka on saanut myös kontaminaatiota kuoren 
kivistä. Geokemiallisesti se poikkeaa selvästi magnetiittigabroista; se on mm. ortopyrokseeni- ja 
kvartsinormatiivinen. Tarkkoja hivenalkuainemäärityksiä ei ole tehty. Kiven koostumus on seu-
raava (paino- %): SiO2 56.0, TiO2 1.86, Al2O3 12.7, FeOtot 11.8, MgO 4.62, CaO 5.72, Na2O 
4.23, K2O 1.06, P2O5 0.09, CrXRF < 30 ppm, NiXRF 22 ppm, SICP 1720, V 4375 ppm, Ba 50 ppm, 
Sr 154 ppm, Cl 330 ppm, CeXRF 84 ppm, ZrXRF 93 ppm, NbXRF 30. Ni/Co on 0.39, #mg 35.7. 

Nyt tarkastelen vielä koko kompleksin ultramafisten ja mafisten kivien geokemiaa. Sekä ultra-
mafiiteille että gabroille ovat ominaisia matalat Na-K-pitoisuudet ja yleensäkin inkompatiblien 
alkuaineiden (P2O5, Zr, REE, Ba, Rb, Sr, Nb, Cu) pitoisuudet ja korkeat Cr-Ni-Sc- ja Cl-
pitoisuudet. Duniiteissa on korkea B-pitoisuus ja kohonneita Ag-pitoisuuksia, kaikissa ultrama-
fiiteissa on kohonnut Mo-taso. Ultramafisissa jäsenissä on kohonneita PGE-pitoisuuksia (mutta 
matala Au), magnetiittigabroissa on anomaalisia Pt-Pd-(-Ir-Rh-Au)-pitoisuuksia. 

Koska kompleksin kivet ovat tyypillisesti adkumulaatteja, ultramafisten kivien geokemiassa hei-
jastuu oliviinin ja erityisesti klinopyrokseenin vaikutus, Al-rikkaan huokossulan vaikutus on niis-
tä eliminoitu. Ultramafiittien CaO/Al2O3 -suhteet ovatkin hyvin korkeita, 1 - 9.6, mutta gabroil-
lakin 0.45 - 1.14. Al2O3/TiO2 vaihtelee tavattoman laajasti: ultramafiiteilla välillä 4.1 - 13.8, gab-
roilla välillä 33.6 - 52.7. Sama piirre esiintyy Alaska-tyyppisissä komplekseissa (ks. Himmelberg 
& Loney, 1995), joihin Ylinamman kompleksia myöhemmin vertaan. 

Kompleksin geokemiallinen ominaisluonne näkyy ehkä parhaimmin REE(CN)-kuvaajissa (kuva 
116). Käyräparvi on hyvin samanlainen kuin Alaska-tyyppisissä komplekseissa (ks. esim. Him-
melberg & Loney, 1995). REE-taso on matala, yleensä < 10 x kondriittiarvo. Selvästi matalin 
REEtot on duniiteilla, mutta muiden ultramafiittien käyrät asettuvat samaan kasaan magnetiittiga-
brojen kanssa. Käyrät ovat tavallisesti kuperia, MREE-pitoisuudet (Nd→ Dy) ovat joissakin ki-
vissä > 10 x kondriittiarvo. Ultramafiiteissa on tyypillisesti negatiivinen Eu-anomalia, R303:n 
magnetiittigabroissa positiivinen Eu-anomalia. Kotikankaan magnetiittigabrot (R307) poikkeavat 
muista selvästi siinä, että käyrät nousevat tasaisesti LREE-päähän päin, mutta niissäkin on vielä 
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kuperuutta. LREE-rikastuminen on muutenkin aika vaatimatonta, korkein La(CN) on < 40. Näis-
sä kivissä ei ole minkäänsuuntaista Eu-anomaliaa.  

Graniitit ovat massamaisia ja keski- tai karkearakeisia, granulaareja, joskus kalimaasälpäporfyy-
risia. On myös raitaisia, migmatiittimaisia graniittiosia, ja toisaalta hyvin vaaleita, apliittimaisia 
tyyppejä. Joskus on kataklastista deformaatiota. Graniiteissa on usein valkoisia tai punertavia 
pegmatiittisia osia, ja joskus graniittiosien sisäkontakteissa on karkeaa kirjomaasälpää. Ultrama-
fiitteja leikkaavat juonet ovat usein pegmatiitteja. Päämineraalit ovat kalimaasälpä (mikrokliini, 
joskus pertiittinen), plagioklaasi ja kvartsi, lisäksi on vähän biotiittia ja muskoviittia. Graniittien 
kalimaasälpä on täällä usein poikkeuksellisen väristä vaaleanruskeaa, toisinaan valkoista tai pu-
nertavaa, plagioklaasi on valkoista ja kvartsi harmaata. Plagioklaasin ja kalimaasälvän määräsuh-
teet vaihtelevat, ja lähes puolet graniiteista on Na-valtaisia. Plagioklaasissa on antipertiittiä ja 
sulkeumina mikrokliinia. On myös keskirakeisia harmaita K-köyhiä, trondhjemiitteja lähentele-
viä graniitteja. Vaaleanruskeaa kalimaasälpää sisältävissä graniiteissa on tyypillisesti heikkoa 
magnetiittipirotetta, joskus piroterikastumia. Graniittien sekundaareja, aksessorisia ja malmimi-
neraaleja ovat muskoviitti, kloriitti (← biotiitti), antigoriitti (fayaliitin pseudomorfoosi?), epi-
dootti-pistasiitti, titaniitti, rutiili, zirkoni (joskus isoa vyöhykkeistä), monatsiitti, allaniitti (? - ha-
jonnut kloriittirikas pseudomorfoosi), apatiitti, magnetiitti, ilmeniitti, hemoilmeniitti, ilmenohe-
matiitti, hematiitti, kuparikiisu ja pyriitti. Joskus esiintyy ilmeniitti-hematiitti-titaniitti-
symplektiittejä. Pyriitin ympärillä on joskus allaniittikuori. Allaniittia esiintyy myös plagioklaa-
sin sisällä, ilmeisesti varhaisena magmaattisena faasina. Apatiittia on yleensä hyvin vähän, mutta 
joskus sitä esiintyy jopa 3 mm pitkinä kiteinä. Joskus apatiitti on tarttunut magnetiittiin. Reiässä 
R305 (48.45 m) on valkoisessa graniitissa karkeaa kubaniittia, jossa on kuparikiisulamelleja. 
Tässä sulfidirakeisiin liittyy muskoviittia. 

Trondhjemiittisissa granitoideissa (esim. näyte R302/50.94 m) kalimaasälpää on vain plagio-
klaasissa antipertiittinä. Plagioklaasin ja kvartsin lisäksi on vähän muskoviittia, aksessorisina 
titaniittia, apatiittia ja ilmeniittiä. 

Graniittigneissi reiän R305 alussa (5.00-16.00 m) on suuntautunut, harvakseltaan juovainen har-
maa kvartsi-maasälpägneissi. Leukosoomina on punertavaa apliittia, joskus harmaata kvartsia. 
Päämineraalit, runsausjärjestyksessä, ovat: suurikokoinen kvartsi, plagioklaasi (→ serisiitti), 
mikrokliini ja biotiitti; sekundaareja ovat kloriitti ja muskoviitti, aksessorisia ja malmimineraale-
ja rutiili, zirkoni, magnetiitti (→ martiitti) ja ilmenohematiitti. Trondhjemiittisissa osissa kali-
maasälpää (mikrokliini) on vain antipertiittinä. Tässä biotiitti on punaruskeaa, ja apatiitti esiintyy 
kookkaina anhedrisina rakeina. Kivi muistuttaa olemukseltaan arkeeista ”vanhaa pohjaa”, ja sitä 
se saattaa ollakin. 

Happamien kivien koostumuksessa on laajaa vaihtelua. Varsinaisten graniittien koostumuskin 
vaihtelee, niissä on sekä K-valtaisia että Na-valtaisia tyyppejä; Na-valtaiset vaihettuvat trond-
hjemiitteihin. ”Oikeiden” graniittien koostumus vaihtelee seuraavasti (paino- %): SiO2 70.0 - 
77.0, TiO2 0.026 - 0.356, Al2O3 12.8 - 16.5, FeOtot 0.30 - 2.12, MgO 0.11 - 1.02, CaO 0.766 - 
1.81, Na2O 3.11 - 4.42, K2O 4.0 - 6.18, P2O5 < 0.014 - 0.088, CrXRF < 30 - 33 ppm, NiXRF < 20 
ppm, SICP < 20 - 76 ppm, V < 30 - 43 ppm, Ba 183 - 1436 ppm, Sr 60 - 252 ppm, Cl 80 - 230 
ppm, CeICP-MS 5.24 - 210 ppm, ZrICP-MS 74.5 - 239 ppm, NbICP-MS 4.50 - 63.8 ppm, RbXRF 154 - 
345 ppm, ScICP-MS 0.95 - 5.11 ppm, Y 3.47 - 39.6 ppm, Th 5.18 - 48.4 ppm, U 2.56 - 37.7 ppm. 

Trondhemiittien ja graniiteista siihen suuntaan kallistuvien kivien koostumusvaihtelu on seuraa-
va (paino- %): SiO2 71.8 - 77.0, TiO2 0.048 - 0.296, Al2O3 13.3 - 15.3, FeOtot 0.41 - 1.69, MgO 
0.20 - 1.48, CaO 1.36 - 2.29, Na2O 4.12 - 4.70, K2O 2.0 - 3.73, P2O5 < 0.014 - 0.167, CrICP 8 - 10 
ppm, NiXRF < 20 ppm, SICP < 20 - 217 ppm, V < 30 ppm, Ba 192 - 1144 ppm, Sr 84 - 275 ppm, 
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Cl 110 - 250 ppm, CeICP-MS 11.6 - 159 ppm, ZrICP-MS 12.3 - 232 ppm , NbICP-MS 2.35 - 9.3 ppm, 
RbXRF 105 - 158 ppm, ScICP-MS 1.31 - 3.34 ppm, Y 1.63 - 13.3 ppm, Th 6.41 - 44.4 ppm, U 3.06 - 
5.44 ppm. 

Keski-Lapin posttektonisten graniittien yhteydessä kerroin, että ne jakautuvat karkeasti ottaen 
kahteen luokkaan: Th-REE-rikkaat graniitit, joilla on syvä negatiivinen Eu-anomalia, ja Th-
REE-köyhät graniitit, joilla on positiivinen Eu-anomalia (joka kasvaa LREE-pitoisuuden laskies-
sa). Ylinamman kompleksin alueella esiintyy molempia graniittityyppejä. Alueelle ovat tyypilli-
siä U-rikkaat, suhteellisen Th-köyhät graniitit (matala Th/U). Korkeimmillaan U on 37.7 ppm, 
tässä samassa näytteessä on myös korkea Nb, 63.8 ppm. 

Ylinamman kompleksin intruusiot edustavat Suomessa poikkeuksellista magma- ja intruusio-
tyyppiä. Niiden kanssa analogisia ovat Alaskan Duke Islandin ultramafinen kompleksi (Irvine, 
1974) ja muut vastaavat vyöhykkeiset intrusiivikompleksit Alaskassa, Uralilla ja muualla (ns. 
Alaskan-Uralin tyyppi; op. cit., Himmelberg & Loney, 1955). Irvinen (1974) Alaskan komplek-
seissa peridotiiteiksi nimittävät kivet ovat itse asiassa wehrliittejä (Himmelberg & Loney, 1995). 
Näille komplekseille tyypillinen, vaikkakin usein epätäydellinen, ultramafinen kumulaattisarja 
on duniitti – wehrliitti – oliviiniklinopyrokseniitti – sarvivälke-magnetiitti-klinopyrokseniitti – 
sarvivälke-klinopyrokseniitti. Kiteytymistä kuvaa kotektinen kumulusseuranto: oliviini(+kro-
miitti) → oliviini + klinopyrokseeni → klinopyrokseeni + sarvivälke → klinopyrokseeni + sarvi-
välke + magnetiitti. Suunnilleen sama seuranto esiintyy Ylinamman kompleksissa; täällä vain 
olen nimittänyt sarvivälkepyrokseniitteja perkniiteiksi. Ylinammassa Renkkujängällä primaari 
sarvivälke on yleinen, Kotikankaalla se on interkumulusfaasi. Toisin kuin Alaskassa kumulus-
magnetiitti näyttäisi puuttuvan Ylinamman ultramafiiteista. Mikrorakenteista ja normatiivisten 
magnetiitin ja ilmeniitin määristä päätellen magmaattinen Ti-magnetiitti (titanomagnetiitti) on 
kaikissa ultramafiiteissa ollut interkumulusfaasi, mutta sekä Renkkujängän että Kotikankaan in-
truusioiden magnetiittigabroissa titanomagnetiitti on kiteytynyt kotektisena kumulusfaasina: 
Renkkujängällä (R303) Σmt+ilm on 9.2 - 18.6 %, Kotikankaalla (R307) Σmt+ilm on tasaisesti 
11.5 - 13.4 %. Nämä pitoisuudet vastaavat basalttisysteemien luonnossa ja kokeellisesti havaittu-
ja magnetiitin ja silikaattien kotektisia määräsuhteita. 

Oliviinipyrokseniiteissa oliviinin kiteytyessä kotektisesti yhdessä klinopyrokseenin kanssa ko-
tektinen suhde oliviini/klinopyrokseeni pitäisi kokeellisten systeemien mukaan olla n. 20/80, 
mutta luonnossa (Duke Island) suhde on selvästi suurempi; kivet (erityisesti wehrliitit) vastaavat 
oliviini-kromiitti-kumulaattien ja oliviini-klinopyrokseniittikumulaattien sekoituksia. Näin on 
Ylinammassakin, jossa klinopyrokseeni/klinopyrokseeni+oliviini on yleensä 55 - 76, kotektisilla 
oliviinipitoisilla klinopyrokseniiteilla ja oliviiniperkniiteillä 78 - 86 ja puhtailla klinopyroksenii-
teilla 91 - 98.5. CaO-MgO -diagrammilla (kuva 114) kotektiset oliviini-klinopyrokseniittikumu-
laatit eivät kuitenkaan erotu omana ryhmänään wehrliiteistä, vaan kaikki kivilajikoostumukset 
ovat koko lailla lineaarisia oliviinin ja klinopyrokseenin sekoituksia laajalla MgO-CaO-alueella. 
Kohonnut interkumulusplagioklaasin pitoisuus joissakin R306:n näytteissä ja oliviiniperkniiteis-
sä poikkeuttaa koostumuksia lineaarisesta sekoitussuorasta CaO-suoran suuntaan. 

Irvine (1974) katsoo, että Alaska-tyyppiset kompleksit ovat syntyneet alkalibasalttisesta ultra-
emäksisestä sulasta (”ultrabasic melt”). Duke Islandin ultramafiitit ovatkin selvästi nefeliininor-
matiivisia, samoin nefeliininormatiivisia ovat niissä esiintyvät komagmaattiset sarvivälke-
plagioklaasipegmatoidit. Alaskassa on kuitenkin ortopyrokseenipitoisia, jopa ortopyrokseenirik-
kaita komplekseja (Himmelberg & Loney, 1995; Thakurta & al., 2008), mutta Irvine (1974) ei 
lue niitä Alaska-tyyppiin. Luonnollisestikaan Irvine (1974) ei katso, että kompleksien ympärillä 
olevat noriitit kuuluisivat ultramafiittien kanssa samaan magmasarjaan. Himmelberg & Loney 
(1995) taas katsovat, että kantamagma oli basalttinen, ja että ainakin joissakin komplekseissa 
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basaltti oli toleiittinen (ortopyrokseeninormatiivinen). Ylinammassa vain kaksi analysoitua ult-
ramafiittia on nefeliininormatiivisia, mutta kaikki magnetiittigabrot (R303, R307) ovat selvästi 
nefeliininormatiivisia. On vielä otettava huomioon, että kaikissa duniittianalyyseissä ja yhdessä 
wehrliittianalyysissa Na2O jäi alle määritysrajan, joten CIPW-normeja ei voinut laskea. Uralin 
komplekseihin liittyvät gabrot ovat useimmiten nefeliininormatiivisia (Irvine, 1974). 

Alaska-tyyppisissä komplekseissa gabrot (yleensä noriittisia) ovat ultramafiitteja vanhempia ja 
esiintyvät näistä erillisinä. Joissakin Alaskan komplekseissa on gabroja, jotka vaihettuvat klino-
pyrokseniitteihin (Himmelberg & Loney, 1995). Ylinammassa gabrot, magnetiittigabrot ja sarvi-
välke-pyrokseenigabrot esiintyvät näköjään irrallisina, mutta R306:ssa lävistettiin kerrossarja, 
jossa gabrot vaihettuvat ultramafiitteihin melagabrojen ja plagioklaasipyrokseniittien kautta. 
Kaikissa kerrossarjan kivissä on normatiivista oliviinia ≥ 9.5 %. Gabroissa on melko vähän nor-
matiivista ortopyrokseenia, tai ne ovat nefeliininormatiivisia. 

Alaska-tyyppisille komplekseille ovat tyypillisiä matalat inkompatiblien alkuaineiden (kuten Zr, 
Y, REE) pitoisuudet (Irvine, 1974; Thakurta & al., 2008), mutta on myös appiniittimaisia (K2O-
P2O5-Sr-Ba-Zr-rikkaita) klinopyrokseniitteja, biotiitti-magnetiittiklinopyrokseniitteja, hornblen-
diitteja ja gabroja. Jotkut klinopyrokseniitit muistuttavat appiniitteja, niissä Zr on ≤ 500 ppm ja 
Sr 1100 - 1160 ppm; monissa analysoiduissa gabroissa Sr on jopa 1100 - 1860 ppm (Himmel-
berg & Loney, 1995). Appiniiteista poiketen Ba ja LREE (Ba ≤ 750, La ≤ 29 ppm) eivät par-
haimmillaankaan yllä tyypillisten appiniittien tasoille. Joissakin Alaskan kompleksien gabroissa 
ja hornblendiiteissa REE(CN)-jakaumat ovat tasaisesti LREE-päähän rikastuvia, appiniittimaisia 
(ks. Himmelberg & Loney, 1995, Fig. 12), mutta niissäkin La(CN)-arvo jää matalaksi (≤ 100). 
Kun näistä Alaskan kivistä ei ole tehty Cl-määrityksiä, ei niitä sen osalta voi vertailla appiniittei-
hin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Alaskan komplekseissa ”appiniittimaiset” alkuaineet ovat ri-
kastuneet magmaan samaan tapaan appiniiteissa. Tämä viittaa siihen, että rikastumisprosessikin 
on ollut sama, nimittäin selektiivinen diffuusio magmaan alakuoren saalisista kivistä. 

Alaskan kompleksien REE-pitoisuudet ovat samaa luokkaa ja niiden REE(CN)-käyrät hyvin sa-
manlaisia kuin Ylinammassa. Tyypillisesti käyrät ovat MREE-alueella kuperia, joissakin flogo-
piittipitoisissa peridotiiteissa ja gabroissa on nousua LREE-päähän, kuten Ylinamman R307:ssä. 
Alaskan kompleksien gabroissa on positiivisia Eu-anomalioita, hornblendiiteissa negatiivisia Eu-
anomalioita (Himmelberg & Loney, 1995, Figs. 12, 13). 

Alaska-Ural -tyyppiset kompleksit ovat yleensä fanerotsooisia. Kanadan Western Superior Pro-
vinssista tunnetaan kuitenkin arkeeisia (≥ Ga) Alaska-tyyppisiä komplekseja (MacTavish, 1999; 
Pettigrew & Hattori, 2006). Nämä Quetico-intruusiot ovat vyöhykkeisiä, ja ne koostuvat mafisis-
ta ja ultramafisista kivistä. Esim. Samuels Lake intruusio, 250 x 500 m, on samankokoinen kuin 
Ylinamman kompleksin intruusiot. Kivilajivalikoima on myös samankaltainen: wehrliitti, klino-
pyrokseniitti, hornblendiitti, vähän dioriitteja. Nämä eroavat kuitenkin Alaska-tyypin (ja 
Ylinamman) intruusioista täysin siinä, että niissä LREE/HREE on korkea, toisin kuin Pettigrew 
& Hattori (2006) väittävät; itse asiassa heidän REE(CN)-diagrammissaan (op. cit., Fig. 7) ei ole 
yhtään näytettä Alaskan intruusioista. Muutenkin Quetico-intruusiot ovat enemmän sanukitoidi-
maisia (tai appiniittimaisia), niin kuin MacTavish (1999) esittää. 

Suomessa Alaska-tyyppiin näyttäisi kuuluvan Utsjoen Tsuomasvarrin intruusio (ks. Forsberg-
Heikkilä, 1989). 

Viime vuosina Alaska-tyyppisistä komplekseista on eri puolilta maailmaa löydetty huomattavia 
matalapitoisia Cu-Ni-PGE-esiintymiä. Jotkut näistä liittyvät komplekseja leikkaaviin oliviinikli-
nopyrokseniitteihin (Ripley & al., 2005; Thakurta & al., 2008, ja tässä olevat viitteet). 
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Ylinamman kompleksi ansaitsisi lisäkairauksia ja niihin liittyen lisää mikroskooppisia, geokemi-
allisia ja isotooppitutkimuksia. 

8.2 Enontekiön Kaivosjärven emäksinen intruusio 

Tutkimusalue sijaitsee Enontekiön kunnan eteläosassa lähellä Muonion kunnan rajaa, Pallastun-
turin ja Ounastunturin selänteen länsipuolella karttalehdillä 2724 08 ja 09. Tunturijakson lähim-
mät tunturit ovat kaakossa Ruototunturi, idässä Outtakka ja koillisessa Rautuvaara. Alueelle pää-
see Käsivarren tieltä Äijäjoelta itään päin lähtevää metsäautotietä, jonka itäisin haara loppuu tut-
kimuskohteen pohjoisreunalle. 

Tutkimuskohde on magneettinen anomalia, jonka aiheuttajaksi osoittautui mafinen-ultramafinen 
intruusio. Pääosa intruusiosta sijaitsee Siosjoen itäpuolisella suoalueella, jossa on joitakin mata-
lia suosaarekkeita, tievoja ja korkeampia kaarkoja. Intruusion pohjoisosa on amfiteatterimaisessa 
laaksossa, jota reunustavat lännessä Kaitivaara, pohjoisessa Tallakasvaara ja Puu-Huukalovaara, 
idässä Pissinmaa. Laakson rinteet intruusion koillisosassa ovat kovia maita. Alueen eteläpään 
suoalueella on pieniä järviä (Jänkkäjärvet). Kohde on saanut nimensä intruusion länsipuolella 
olevan Kaivosjärven mukaan. Intruusioaluetta halkovat idästä tunturialueelta Siosjokeen laskevat 
pienet joet ja purot: Tallakasoja, Rautujoki ja Saukko-oja. Paljas-Huukalovaarasta ja Peurajän-
kältä laskee Rautujokeen useita vuolaita pikkupuroja. 

Kovat maat alueen pohjoisosan länsipuolella (Kaitivaara) ja itäpuolella Rautujoesta pohjoiseen 
ovat vaihtelevan paljaaksi hakattuja talousmetsiä. Alueen eteläosan metsät, Kaivosjärven kaak-
koispuolella olevan Puolitaival-kämpän ympäristöä lukuun ottamatta, ovat vanhoja metsiä. Alu-
eet, jotka jäävät Kaivosjärven pohjoisrannan kautta kulkevan koordinaattiviivan x = 7570.00 ete-
läpuolelle, liitettiin v. 2005 Pallas-Ounastunturin Natura-alueeseen osaksi Pallas-Yllästunturin 
kansallispuistoa. 

Kasvillisuus intruusion pohjoisosan matalilla, kivikkoisilla soilla ja purojen varsilla heijastaa 
paikallisen emäksisen kivilajin ja distaalipuolen moreenien ravinnerikkautta. Intruusion itäpuo-
lella olevan karsivyöhykkeen yli Rautujokeen laskevien purojen varsilla on komeita saniaislehto-
ja. Alempana Rautujoen varressa on erityisen komea, muuhun metsään terävästi rajoittuva koi-
vikko. Kivikkoisilla puronvarsilla ja matalilla soilla harrastelijankin silmillä näkee poikkeuksel-
lista kasvillisuutta. Erityisen runsaasti on Rosaceae-heimon lajeja: mesimarja (Rubus arcticus), 
kurjenjalka (Comarum palustre), tuomi (Prunus padus) ja ojakellukka (Geum rivale). On myös 
muita ravinteikkuuden indikaattoreita, kuten kurjenpolvi (Geranium sylvaticum), oravanmarja 
(Maianthemum bifolium), mustikka (Vaccinium myrtillus) ja harmaaleppä (Alnus incana). Pie-
nellä maastotutkimuksella voisin jatkaa luetteloa, ja harjaantunut kasvitieteilijä löytäisi epäile-
mättä paljon lisää, ja ehkä harvinaisiakin, kasvilajeja. Minulle ennen näkemätön laji, jota en il-
man kasvikirjaa ja biologipoikani apua olisi tunnistanut, on pohjantähkiö (Phleum alpinum). Tätä 
esiintyy alueen pohjoisosassa kivisillä soilla matalina, tiheinä mattoina. 

Maakairaustiedoista lasketut maapeitteiden pystypaksuudet ovat 6-15 m (keskiarvo 11.0 m). 

Otin alueen tarkempiin tutkimuksiin aeromagneettisen anomalian takia. Sen sijainti pohjois-
Norrbottenin suuren painovoima-anomalian kupeessa olisi sopinut appiniitti-intruusiolle, mutta 
sellaista ei täällä kuitenkaan ollut. 

Kuvassa 88 on magneettinen harmaasävykartta Käsivarren kaakkoispuoliselta alueelta, johon 
kuuluvat Äkäsjärven appiniittikohde ja Kaivosjärvi. Kuvassa näkyy Suomen puolelle tuleva osa 
pohjois-Norrbottenin magneettisesta anomaliasta, joka sattuu painovoima-anomalian kohdalle. 
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Geologisesti tutkimusalue sijoittuu idässä olevan arkeeisen Hetan kompleksin ja länsipuolella 
olevan pienemmän Muonion kompleksin väliin. Itäpuolella Kaivosjärven intruusion ja Hetan 
kompleksin välissä on Ounastunturin kvartsiittimuodostuma, jonka länsireunalla, lähellä Kaivos-
järven kompleksin kontaktia on karsia. Alueelta on saatavilla uusi digitaalinen kallioperäkartta-
tietokanta (Digi kp200), jonka kenttätutkimuksista on vastannut Tuomo Manninen. 

Tein alueella maastotutkimuksia elokuussa 2004 ja elokuussa 2005. Selityksiä magneettisille 
anomalioille ei silloin löytynyt lohkareista eikä paljastumista, mutta kairausta valmistellessani 
löysin hornblendiittipaljastuman suon laidaltaTallakasojan länsipuolelta. Kun myöhemmin pe-
rehdyin asioihin tarkemmin, huomasin, että intruusion pohjoispäässä tien laidalla on moreenissa 
runsaasti anomalia-alueelta kulkeutunutta emäksistä kivensilppua. Intruusion länsipuolella Kaiti-
vaarassa on runsaasti paljastumia, joita elokuussa 2005 kartoitin yhdessä Pauli Vuojärven kans-
sa. Nämä happamat gneissit muistuttavat kovasti ”vanhaa pohjaa”. Intruusion pohjoispään itä-
puolelta löytyi karsipaljastumia, mutta kauemmaksi itään kvartsiittialueelle en kartoitusta ulotta-
nut. Sopivasti vinovalaistussa maastomagneettisessa kartassa näkyy kvartsiittialueella kaunis 
pohjoiskoillissuuntainen raitaisuus, joka ilmeisesti kuvastaa sedimenttien kerroksellisuutta. 

Magneettisen anomalian maastomittaukset (magneettinen totaalikenttä ja sähköinen VLF-R) teh-
tiin pääosin huhti-toukokuussa 2005, aivan pohjoisin osa mitattiin elokuussa 2005. Mitatun alu-
een pinta-ala on 13.48 km2. 

Maalis-huhtikuun vaihteessa 2005 mitattiin anomalian poikki itä-länsisuunnassa viisi painovoi-
maprofiilia, yhteensä 13.5 km ja pituussuunnassa (etelälounaasta pohjoiskoilliseen) yksi 7.85 
km:n profiili; profiilien yhteispituus on 21.35 km. 

Mittaukset tehtiin maanomistajien (Enontekiön Yhteismetsä, Metsähallitus) luvilla. 

Kartoitukseen, geofysikaalisiin maastomittauksiin ja kairauksiin perustuva geologinen kartta on 
kuvassa 118. Kuvassa 119 on maastomagneettinen kartta, johon on merkitty painovoimaprofiilit 
ja kairareiät. Kuvassa 120 on sähköisten VLF-R -luotausten näennäisen ominaisvastuksen kartta. 
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Kuva 118.   Kaivosjärvi. Geologinen kartta. 
Fig. 118.   Kaivosjärvi. Geological map. 
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Kuva 119.   Kaivosjärvi. Maanpintamagneettinen kartta (totaalikenttä), painovoimaprofiili ja syväkaira-
reiät. 
Fig. 119.   Kaivosjärvi. Ground-magnetic total-field map, gravity profile and diamond drill holes. 
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Kuva 120.   Kaivosjärvi. Sähköinen VLF-R -kartta, näennäinen ominaisvastus, ja painovoimaprofiilit. 
Fig. 120.   Kaivosjärvi. Electrical VLF-R map, apparent resistivity, and gravity profiles. 
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Magneettisella kartalla intruusion alueella totaali-intensiteetin taso on n. 1000 nT ympäristöä 
korkeampi. Saukko-ojan eteläpuolelta intruusion itäreunalta kulkee pohjoiseen Tallakasojalle n. 
3.3 km pitkä anomaliaharjanne, jossa anomalia on 2000 nT, korkeimmillaan n. 3000 nT 

Pienempiä korkeamman intensiteetin alueita on intruusion itälaidalla Pissinmaassa, eteläpäässä 
Jänkkäjärvien alueella ja länsireunalla Rautuvuoman ja Saukko-ojan välillä. 

Intruusion poikki mitatuilla painovoimaprofiileilla taso laskee jyrkästi itään. Intruusion pituusak-
selin suuntaisella profiililla taso laskee pohjoiskoilliseen, mutta loivemmin. Intruusion länsikon-
taktissa horisontaaligradientti on jyrkkä, ja magneettisen kartan osoittama intruusion kontakti on 
maksimigradientin kohdalla. Itäkontaktin puolella anomalia heikkenee paljon loivemmin. Intruu-
sion poikki mitatut painovoimaprofiilit osoittavat, että intruusio painuu itään ja pohjoiskoilliseen. 
Se on lieriö, jonka akseli painuu ~ koilliseen. Poikkiprofiileilla jäännösanomaliahuiput kasvavat 
pohjoiseen. Eteläisimmällä profiililla (x = 7567.500), joka on n. 300 m intruusion eteläkärjestä, 
jäännösanomalia on +1.5 mGal. Jäännösanomalia on korkeimmillaan profiililla x = 7570.300, 
+4.2 mGal, mutta vielä 800 m intruusion pohjoiskärjestä etelään jäännösanomalian huippu on 
+3.7 mGal.  Kullakin profiililla huippu osuu intruusion keskelle. Toistaiseksi on selittämättä se, 
että pitkittäisprofiilille arvioidulta regionaalianomalialta mitattuna jäännösanomalia on intruusi-
on pohjoisosassa +6 mGal.  

Profiileille sattuvat heikosti magneettiset vyöhykkeet (ruhjeet, juonet) näkyvät selvinä negatiivi-
sina jäännösanomalioina.  

Jo geofysikaalisen matalalennon EM-kartoilla (reaali- ja imaginaarikomponentit) näkyy, että in-
truusion voimakkaasti magneettiset osat ovat heikosti johtavia, voimakkaimmat imaginaa-
rianomaliat sattuvat heikommin magneettisiin osiin. Näin on siitä riippumatta, onko maasto suota 
tai kovaa maata. VLF-R -luotaus osoitti saman asian. Pienen näennäisen ominaisvastuksen (400-
100 ohmm) alueita on paitsi suoalueella, joilla magneettinen kenttä on suhteellisen heikko, myös 
laajoilla alueilla intruusion pohjoisosassa kovilla mailla. 

POKA- kairauksia tehtiin elo- ja syyskuussa 2005. Intruusion pohjoisosassa kairattiin Talla-
kasojalla itä-länsisuuntaiseen profiiliin neljä reikää ja itäreunalla Pissinmaassa yksi reikä. Talla-
kasojan kairausprofiililla oli tarkoitus selvittää laaja johtavuusanomalia profiilin itäpäässä ja 
magneettinen anomalia lännessä. Pissinmaassa laskin, että reikä lävistäisi itäkontaktin, mutta sii-
nä ei onnistuttu. Yhteensä kairattiin 299.15 m. Kairaukset tehtiin maanomistajan (kairausalueella 
Enontekiön Yhteismetsä) luvalla. 

 

 

Taulukko 31.   Kaivosjärven syväkairausten reikätiedot 

Table 31.   Kaivosjärvi, drill hole locations, directions, angles and depths 
 
Reikä, no.           X                    Y               Suunta        Kulma     Syvyys, m         Maata, m 
 
R301              7572.000       2487.400           270                 45            43.60                  18.70 
R302              7572.000       2487.200           270                 45            71.30                  10.50 
R303              7572.000       2487.000           270                 45            48.85                  18.50 
R304              7572.103       2486.760           270                 45            89.70                    8.50 
R305              7570.250       2487.466           270                 45            45.70                  21.00 
                                                                                                   Yht.  299.15 m 
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Taulukko 32.    Kaivosjärvi, syväkairausanalyysien lukumäärät 

Table 32. Kaivosjärvi, number of chemical analyses from drill cores 
                                                                                     Analyysit eri menetelmillä 
Näyte/Reikä, no.      Analyysitilausno.      175Xa        308M       511P       704P                                         
                                                                                                                   (Au, Pd,Pt)  
R301                                  83943                      4             1               13            13              
R302                                  83944                    16                              24            13 
R303                                  83946                                                        4              4 
R304                                200964                    2                                19            19 
R305                                200965                    1                                  9              9       
 

 

Magneettista anomalia-aluetta tunnetaan vain sen pohjoisosaan tehtyjen POKA-kairausten, yh-
den paljastuman ja koko alueen matalalento- ja maastogeofysikaalisten karttojen perusteella. 
Näihin perustuu tulkintani, että magneettinen anomalia aiheutuu magnetiittipitoisista emäksisistä 
syväkivistä. Pääasiassa reunaosissa olevat, heikomman magneettisen tason alueet ovat mikroga-
broa, voimakkaammin magneettiset kivet, joita on erityisesti intruusion keskiosissa, ovat mafi-
sempia magnetiittirikkaampia sarvivälkerikkaita gabroja. 

Magneettisella kartalla näkyy intruusiota lävistäviä alemman magneettisen intensiteetin ruhje-
vyöhykkeitä. Ne ovat aaltoilevia, suunta vaihtelee samassa ruhjeessa pohjoisen ja pohjoisluotei-
sen välillä. Näihin ruhjeisiin ei liity havaittavaa horisontaalisiirtymää. Intruusion länsilaidalla on 
leikkaava epämagneettinen ”haava”, joka lähtee Kaivosjärven itäpuolelta ja lävistää intruusiota 
vinosti kaakkoon Saukko-ojan yli. Oletan, että tämä on länsipuolen sivukivistä lähtenyt (mobiloi-
tunut?) hapan juoni, jolle on repeytynyt tila intruusion elastisessa deformaatiossa. Tästä n. 600 m 
etelään on toinen pienempi, itään suuntautuva haava. Kolmas mahdollinen hapan juoni on aaltoi-
leva magneettinen minimi, joka lävistää intruusion eteläpään anomaliaa Jänkkäjärvien alueella. 
Kaikkien näiden magneettisten minimien kohdalla on painovoimaprofiileilla negatiivinen jään-
nösanomalia. Lisäksi on anomaliaa ”lävistäviä” heikommin magneettisia ikkunoita, joiden geo-
loginen luonne jää vielä arvattavaksi. Rautuvuomalla on kolmikulmainen ikkuna, jonka kohdalla 
on selvä painovoiman negatiivinen jäännösanomalia. Tästä pohjoiseen Tallakasojan alajuoksulla 
on suurempi, vinoneliön mallinen ikkuna. Kolmas on ikkunapari; se sijaitsee lähellä intruusion 
itäreunaa pohjoisimmasta Jänkkäjärvestä koilliseen. Kaikki alentuneen magneettisen tason line-
aariset piirteet ja muut alueet ovat malminetsinnällisesti kiinnostavia. Intruusion rautarikkaat ki-
vet tarjoavat hydrotermisille liuoksille (esim. kvartsijuonille) reaktiivisen ympäristön, joka voi 
pysäyttää esim. liuoksissa olevan kullan ja hopean. 

Kaivosjärven intruusio sijoittuu vanhempien arkeeisten? gneissien ja nuorempien sedimenttien 
väliin. Aseman puolesta se näyttäisi olevan kerrosintruusio, joka on tunkeutunut diskordanssi-
pinnalle. Geofysikaalisista mittauksista ja kairauksista saadun vähäisen tiedon perusteella intruu-
sio ei kuitenkaan näyttäisi olevan varsinainen kerrosintruusio. Siinä ei ole selvästi erottuvaa kon-
taktien suuntaista magmaattista kerroksellisuutta eikä sellaista epäsymmetristä geokemiallista 
vyöhykkeisyyttä jollaista kerrosintruusiolta voisi odottaa. Intruusion tylpät päädyt, mikrogabro-
jen esiintyminen reunoilla ja magneettisten kivien esiintyminen keskellä intruusiota viittaa sii-
hen, että kyseessä on vyöhykkeinen magman tulokanava. Vyöhykkeisyys on voinut syntyä tulo-
kanavan virtauksessa (flow differentiation). 
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Intruusiotilaan on jäänyt ja siinä kiteytynyt suuri määrä magmaa. Jos se on toiminut läpivirtaus-
kanavana, ovat magmamäärät voineet olla moninkertaisia. 

Kairauksissa tavattiin seuraavanlaisia kiviä: Profiililla R301-R304 itäisin reikä R301 oli koko 
matkan mikrogabroa. Reiän alussa oli n. 3 m pehmeää, götiittirikasta kiveä ja sen jälkeen pilk-
koutunutta ja rakoillutta mikrogabroa; välillä 19.90-41.30 m oli hukkaa yhteensä 9.25 m. Mkro-
gabro on massamainen, vihertävänharmaa, keskirakeinen, joskus pienirakeinen. Paikoin on vaa-
leita manteleita (Ø 1.2 cm), joilla on 1-2 mm:n sarvivälkereunus, joskus on pienempiä sarviväl-
ke-biotiittikasaumia. Välillä 39.20-40.70 m on riekalemaista ja juonimaista kvartsia, jonka ym-
pärillä on mustia sarvivälkelinssejä ja -levyjä. Mikrogabrossa ei ole yhtään magnetiittia eikä sul-
fidia. 

Reiästä R301 200 m länteen kairattu reikä R302 lävisti magneettisen anomalian itäreunaa. Kivet 
on raportoidessa nimitetty metaperidotiiteiksi ja uraliittigabroiksi. Metaperidotiitit osoittautuivat 
sarvivälkekiviksi, joissa on vaihtelevasti biotiittia ja skapoliittia. Kivet vastaavat koostumuksel-
taan plagioklaasipitoisia pyrokseniitteja. Tummien kivien seassa on sulkeumina (tai juonina) 
mikrogabroja ja uraliittigabroja (laskettu n. 20 kpl). Kapeat uraliittigabrolävistykset ovat selvästi 
juonia, joiden lävistyspaksuus on 1-50 cm. Niitä on laskettu reiässä n. 20 kpl. Reiän alkuosassa 
kaikissa kivityypeissä on vaihtelevasti magnetiittipirotetta, reiän lopussa, 55.50 m:stä alkaen, 
gabrojuonissa ei ole magnetiittia. Pisin gabrolävistys on 39.70-44.90 m on melanosarvivälkega-
broa, jossa alussa 0.30 m:n matkalla ei ole magnetiittia. Reiän alussa on sydännäytteinä taipuisaa 
savea ja savimaista punamultaa. Kivissä on haarniskapintoja ja paljon hukkaa: välillä 10.50-
21.80 m yhteensä 5.75 m, välillä 21.80-39.80 m 10.75 m, välillä 39.80-47.30 m 4.6 m. N. 47 
m:stä kivi tulee ehjemmäksi, mutta kivi on edelleen haurasta ja helposti murenevaa. Hukkaa on 
välillä yhteensä 50.30-71.30 m vielä 10.70 m. Voimakas rapautuminen näkyy sulfidien täydelli-
senä tai lähes täydellisenä (≤ 44 ppm) uuttumisena reiän loppusyvyydelle (71.30 m) asti. 

Profiililla R302:sta 200 m länteen kairatussa R303:ssa kivi on magnetiittipirotteista mikrogabroa. 
Sulfidit ovat säilyneet rapautumiselta ainakin 30.65 m:stä alkaen. N. 37 m:ssä on 0.85 m:n lävis-
tys punertavanharmaata graniittia. Kivi on pahasti pilkkoutunutta ja ruosterakoja esiintyy 33.65 
m:iin. Hukkaa on välillä 18.50-33.65 m yhteensä 7.70 m, välillä 37.55-48.85 m yhteensä 4 m. 

Reikä R304 kairattiin magneettiseen anomaliamaksimiin, hiukan profiilista pohjoiseen, 240 m 
R303:sta länteen. Alussa on 4.7 m amfiboliliusketta, jossa magnetiittia on vähän tai ei yhtään. 
Reiän loppuosa on magnetiittipirotteista mikrogabroa. Välillä 86.90-89.50 m on harmaa tai pu-
nertava, paikoin pegmatiittimainen graniittijuoni. Muista kivistä poikkeavasti kivissä on kohon-
nut pyriittirikastumia, kohonut Cu-taso ja paikoin näkyviä lyhyitä kuparikiisurikastumia. Sulfi-
deihin liittyy ohuita magnetiittijuonia (2 mm). Reiässä on albiittiutumista ja sen yhteydessä sar-
vivälkejuonia. 62.50 m:stä albiittiutuminen, siihen liittyen vaalentuminen ja sarvivälkejuonet li-
sääntyvät, paikoin on epidoottikasaumia. 

Pissinmaan reikä R305 lävisti koko matkalla hienoraitaisia, pienirakeisia albiittirikkaita liuskeita, 
”amfiboliitteja”. Niiden hornfelsimäinen mikrorakenne ja sijainti lähellä intruusion itäkontaktia 
viittaavat metasomaattiseen adinolimuodostumaan. Kivissä ei ole yhtään sulfideja eikä juuri 
magnetiittia. 

Reiän R301 mikrogabrot ovat plagioklaasifyyrisiä tai diabaasimaisia. Myös pyrokseenia on ol-
lut hajarakeina. Hajaraemaisten, joskus hyvinkin ohuiden plagioklaasikiteiden pituus on ≤ 1.5-
2.3 mm. Yleensä plagioklaasirakeet ovat enemmän tai vähemmän granuloituneet, eikä kidemuo-
toa aina erota. Kivien rakenne yleensä on granoblastinen ja mineraaliparageneesi on metamorfi-
nen. Kivessä olevat kvartsirakeet (”mantelit”) ja isommat epämääräiset klastit ja riekaleet koos-
tuvat karkearakeisesta kvartsista. Ne ovat ilmeisesti ksenokrystejä. Niillä on aina 1-2 mm:n sar-
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vivälkereunasauma, joka on alkuaan ehkä ollut pyrokseenia. Plagioklasin ohella on päämineraa-
lina vihreä sarvivälke, joka uraliittihajarakeissa ja ilmeisesti muutenkin on syntynyt pyrokseenis-
ta. Joskus on aksessorisena apatiittia, reiän R304 mikrogabrossa on allaniittia. Sekundaareja ja 
malmimineraaleja ovat serisiitti, joskus skapoliitti, kloriitti ja karbonaatti, levymäinen ilmeniitti, 
joskus rutiili, kuparikiisu ja pyriitti. Pyriitissä on pyrrotiittisulkeumia. Muiden reikien mikroga-
broissa on hydrokiille-vermikuliittia, titaniittia ja magnetiittia (→ martiitti). Reiässä R304 mik-
rogabroon on tunkeutunut karkea diopsidi-sarvivälkejuoni, jossa on karkeaa pyriittiä. 

Mikrogabroihin liittyy joskus karkeita uraliittigabroja, esim. näyte R304/49.60 m. Päämineraa-
lit ovat melko Ab-rikas plagioklaasi ja vihreä sarvivälke. Sarvivälkerakeiden keskiosat ovat rus-
keanvihreitä. Lisäksi on biotiittia ja vähän karbonaattia, sekundaareina, aksessorisina ja malmi-
mineraaleina serisiittiä, apatiittia, magnetiittia, ilmeniittiä (hemoilmeniittiä), pyriittiä ja kupari-
kiisua. 

Reiän R302 ultramafiitit ovat yleensä sarvivälke-skapoliittikiviä tai sarvivälke-plagioklaasi-
kiviä. Rakenne on granoblastinen. Skapoliitti on joskus säteettäisinä kimppuina. Sarvivälke on 
hyvin vaaleanvihreä. Yleensä näissä kivissä on biotiittia tai hydrokiillettä (vermikuliittia). Joskus 
on jäljellä klinopyrokseenia. Sekundaareja, hypergeenisiä, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat 
epidootti, titaniitti (← ilmeniitti), apatiitti, magnetiitti (→ martiitti), ilmeniitti ja götiitti. Magne-
tiitti on usein kokonaan martiittiutunut. Reiän R304 takana paljastumassa (TM-05-19.1) on näi-
hin kuuluva tumma kivi, jonka päämineraalit ovat vihreä sarvivälke ja ruskea biotiitti,  lisäksi on 
vähän albiittia. Karkeita kvartsirakeita on kasaumina. Aksessoriset ja malmimineraalit ovat tässä 
apatiitti, titaniitti ja osittain euhedrinen magnetiitti (→ martiitti). 

Intruusion itäkontaktissa Pissinmaan reiässä R305 adinolihornfelsit ovat ohutraitaisia, pienira-
keisia, granoblastisia kiviä, joiden päämineraalit ovat albiitti ja vaalea sarvivälke, lisäksi on 
yleensä vähän epidoottia ja usein vermikuliittia, syvemmällä biotiittia. Reiän lopussa (42.60 m) 
kivi sisältää diopsidia. Aksessorisia ja malmimineraaleja ovat titaniitti, apatiitti, pyriitti, magne-
tiitti (→ martiitti) ja götiitti, joskus on zirkonia ja rutiilia. 

Reiän R305 diopsidipitoinen adinolihornfelsi saattaa olla sukua lähellä intruusion koillisnurkkaa 
paljastuneelle karsigneissille näyte (TM-05-11.1). Kiven päämineraalit ovat diopsidi, granaatti, 
kvartsi, plagioklaasi (→ serisiitti), mikrokliini, sarvivälke ja pistasiitti. Sarvivälke on tumman-
vihreinä porfyroblasteina, mutta pienemmät rakeet ovat vaaleanvihreitä ja hailakanvihreitä. Ak-
sessorisia ja malmimineraaleja ovat apatiitti, titaniitti, zirkoni, anhedrinen magnetiitti (→ martiit-
ti) ja vapaa hematiitti. Zirkonikiteiden ytimet ovat hyvin kiteisiä (korkea kahtaistaitto), reunaosat 
osittain metamiktiytyneitä. 

Intruusion mikrogabrot ja ultramafiitit erottuvat koostumukseltaan selvästi omiksi ryhmikseen, 
välimuotoja ei esiinny. 

Mikrogabrot ovat non-kumulaatteja, ts., ne edustavat magmakoostumuksia siinä mielessä kuin 
laavat. Koostumukseltaan ne vastaavat ferrogabroja, mutta Cr-Ni-P2O5-pitoisuuksien ja perus-
teella niiden magmat ovat olleet yllättävän primitiivisiä. Vahva todiste primitiivisyydestä on 
mikrogabrojen REE(CN)-jakauma (kuva 121), joka on tasainen, fraktioitumaton. Lievä positiivi-
nen Eu-anomalia sopii siihen, että kivissä on plagioklaasiprimokrystejä. 

Kokokivianalyyseja on tehty pitemmistä mikrogabrolävistyksistä intruusion itälaidalta (R301, 4 
analyysiä) ja länsilaidalta (R304:sta, 2 analyysiä). Pieniä koostumuseroja on, mutta näin vähien 
analyysien perusteella ei ole syytä tehdä kovin syviä petrologisia päätelmiä. Neljä selvää eroa on, 
ja ne johtuvat sekundaarisista prosesseista. Erot ovat Na-, Cu-, S- ja Cl-pitoisuuksissa. Länsi-
laidalla on yleisesti albiittiutumista ja siihen liittyvää Cu-nousua. Siellä mikrogabrojen Na2O- ja 
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Cu-pitoisuudet ovat selvästi korkeampia kuin itälaidalla. Itälaidalla rapautuminen (= hapettumi-
nen) on ulottunut syvälle, ja sen vaikutuksesta rikki on kokonaan poistunut (SICP < 20 ppm) rei-
än loppuun asti. Tämä ei ole kuitenkaan vaikuttanut Cu-Ni-Co-pitoisuuksiin, ei havaittavasti 
myöskään Au-Pd-Pt-pitoisuuksiin. Länsilaidalla kallion pintaosasta sulfidit ovat lähes kokonaan 
hapettuneet (välillä 8.40-13.20 m on 33 ppm S), mutta siitä S-pitoisuus kasvaa syvemmälle niin, 
että välillä 13.20-15.70 m on 187 ppm S ja tämän alapuolella ilmeisesti normaali rapautumatto-
man kiven S-pitoisuus (1460 ppm). Itäosassa Cl-pitoisuudet ovat länsiosan pitoisuuksiin verrat-
tuna n. 4-kertaiset. Erot johtuvat Cl-metasomatoosin (skapoliittimuodostuksen) epätasaisuudesta.  

Seuraavassa on länsireunan (W) ja itäreunan (E) mikrogabrojen koostumusvaihtelu ja suluissa 
kursiivilla keskiarvot (paino- %): SiO2 W 48.3 - 49.2 (48.75), E 47.7 - 50.0 (48.85), TiO2 W 1.57 
- 1.83 (1.70), E 1.28 - 1.46 (1.40), Al2O3 W 13.4 - 14.6 (14.0), E 13.7 - 14.2 (13.9), FeOtot W 
12.6 - 14.0 (13.3), E 13.0 - 15.7 (14.3), MgO W 6.79 - 7.86 (7.33), E 6.03 - 6.96 (6.69), CaO W 
6.20 - 6.85 (6.53), E 5.55 - 8.28 (6.84), Na2O 5.50 - 5.69 (5.60), E 3.90 - 4.70 (4.31), K2O W 
0.720 - 0.735 (0.728), E 0.179 - 0.447 (0.325), P2O5 W 0.126 - 0.148 (0.137), E 0.085 - 0.105 
(0.093), CrXRF W 164 - 172 ppm (168 ppm), E 244 - 305 ppm (274 ppm), NiXRF W 124 - 156 
ppm (140 ppm), E 116 - 135 ppm (126 ppm), Cu W 72 - 158 ppm (115 ppm), E 76 - 116 ppm 
(102 ppm), SICP W ka.1175 ppm, E ka. < 20 ppm, V W 256 - 299 ppm (278 ppm), E 297 - 323 
ppm (307 ppm), Ba W ka. 77 ppm, E ka. 85 ppm, Sr W ka. 86 ppm, E ka. 51 ppm, Cl W 500 - 
530 ppm (515 ppm), E 1620 - 2670 ppm (1990 ppm), CeICP-MS 11.1 ppm, ZrICP-MS+XRF W ka. 107 
ppm, E 72 ppm, NbICP-MS 3.98 ppm, ScICP-MS 43.7 ppm, Y 28.9 ppm. Ni/Co ka. (N = 19) on län-
siosassa 2.24, itäosassa (N = 13) 2.60. Itäosassa näytteessä 35.15-35.40 m NiXRF/CoICP-MS oli 
2.37, samassa näytteessä NiICP/CoICP on 2.29. Tämä osoittaa, että Ni ja Co esiintyvät samoissa 
faaseissa ja ilmeisesti samoissa hilapaikoissa. 

Itäreunan mikrogabroissa mm. P2O5-Cr-Ni-pitoisuudet ovat tyypillisiä melko primitiivisille tole-
iiteille; myös niiden Ni/Co on korkea. 

Länsireunalla taas MgO on korkeampi. Merkittävä ero itäreunaan länsireunan kivissä on albiit-
tiutuminen, joka ilmenee kivien vaalentumisena, albiittijuonina ja kohonneena Na-pitoisuutena. 
Malminetsinnällisesti on mielenkiintoista kohonnut Cu (keskiarvo länsireunalla 863 ppm, itäreu-
nalla 93 ppm). Cu-rikastuma ja siihen liittyvä Au:n nousu (≤ 45 ppb) saattaa liittyä albiittiutumi-
seen. Kontaktien seuduilta, sekä idässä että lännessä, pitäisi etsiä Cu-Au-juonimalmeja mo-
reenigeokemialla ja kairaamalla. Erityisen lupaavina mobiloituneiden sulfidien ja Cu:n kannalta 
pidän intruusiota leikkaavia juonia ja niiden kontakteja. 

Ehkä petrologisesti merkittävintä ovat näin Fe-Ti-rikkaan ja Mg-köyhän kiven kohonneet Pd-Pt-
pitoisuudet. Reiässä R301 13 näytteestä vain yhdessä Pd on < määritysrajan 10 ppb, 11 näyttees-
sä on 20 - 30 ppb Pd. Tässä reiässä Pt on 11 näytteessä 10 - 16 ppb. Korkein Pd+Pt on 43 ppb. 
Au on vain kahdessa näytteessä yli määritysrajan 10 ppb (11 - 14 ppb Au). Länsiosassa reiässä 
R304 19 näytteestä vain kolmessa oli Pd < 10 ppb, muissa 16 näytteessä oli 11 - 37 ppb Pd. Täs-
sä Pt oli kolmessa näytteessä 10 ppb, muissa < 10 ppb. Au oli yleensä < 10 ppb, mutta neljässä 
näytteessä 11 - 45 ppb. 

Ultramafiitit vastaavat koostumukseltaan plagioklaasipitoisia pyrokseniitteja. Koostumukset 
vaihtelevat yllättävän vähän, toisin kuin vaihtelevasta mineralogiasta voisi arvata. Tämä koskee 
vain immobiileja komponentteja, mobiilien alkuaineiden (K, Cl, jossain määrin Na, Ba, Sr, Ca) 
pitoisuuksissa on enemmän vaihtelua. Kuten mikrogabroissa näissäkin on ristiriitaisia geokemi-
allisia piirteitä: primitiivisiä piirteitä ovat korkeat Cr, Ni, Ni/Cu, Ni/Co, Cu, Cu/Co ja matalat 
V/Ti ja S, intruusiota edeltäneeseen kidefraktioitumiseen taas viittaavat korkeat Ti, Fe ja Zr, suh-
teellisen korkeat LREE ja La/Yb, verraten matala Mg/Mg+Fe ja hyvin matala Pt-Pd. Kiveä voisi 
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nimittää ferropikriitiksi, mutta muihin ferropikriitteihin (Petsamo, Ranua) verrattuna Cu-
pitoisuus on matala. Koostumusvaihtelut ja keskiarvot (suluissa) ovat seuraavat (paino- %): SiO2 
46.0 - 48.3 (47.45), TiO2 1.42 - 1.59 (1.50), Al2O3 8.26 - 9.09 (8.48), FeOtot 10.2 - 15.5 (13.27), 
MgO 10.4 - 13.0 (12.06), CaO 5.52 - 13.1 (7.89), Na2O 1.64 - 2.95 (2.11), K2O 0.395 - 1.63 
(1.02), P2O5 0.108 - 0.131 (0.117), CrXRF 595 - 663 ppm (626 ppm), NiXRF 183 - 313 ppm (273 
ppm), Cu < 1 - 42 ppm, SICP < 20 - 43 ppm, V 236 - 468 ppm (271 ppm), Ba 42 - 184 ppm (119 
ppm), Sr 28 - 72 ppm (40 ppm), Cl 390 - 6210 ppm (1683 ppm), CeXRF < 30 - 74 ppm, ZrXRF 118 
- 131 ppm (125 ppm). NiICP/CoICP ka. on 8.9. 

Intruusion itäreunan ultramafinen paljastumanäyte (TM-05-19.1) on koostumukseltaan hyvin 
samanlainen kuin kairarei´issä lävistetyt ultramafiitit (paino- %): SiO2 46.7, TiO2 1.60, Al2O3 
9.31, FeOtot 13.3, MgO 12.8, CaO 7.91, Na2O 1.41, K2O 2.75, P2O5 0.135, CrXRF 694 ppm, NiXRF 
277 ppm, Cu 29 ppm, SICP < 20 ppm, V 252 ppm, Ba 168 ppm, Sr 31 ppm, Cl 1190 ppm, CeICP-

MS 33.1 ppm, ZrXRF 105 ppm. NiXRF/CoICP-MS on 4.08. 

 

 

Kuva 121.   Kaivosjärvi, REE(CN)-kuvaajat. 
Fig. 121.   Kaivosjärvi, REE(CN) patterns. 

 

Ultramafiitit ovat ilmeisesti kumulaatteja, joissa tärkein kumulusfaasi on ollut pyrokseeni(t), li-
säksi on mahdollisesti ollut vähän oliviinia ja kromiittia. Ilmeisesti ultramafiiteilla on jonkinlai-
nen petrologinen yhteys mikrogabroihin, mutta sen luonteesta ei tämän aineiston perusteella saa 
oikein selvää. Molemmat ovat esim. 2.45 Ga kerrosintruusioihin verrattuna Ti-rikkaita. Ultrama-
fiitit ovat kylläkin liian Ti-rikkaita ollakseen magman varhaisia kumulaatteja. Toisin kuin mik-
rogabrot ultramafiitit ovat rikastuneet LREE:stä ja niissä on pieni negatiivinen Eu-anomalia (ku-
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va 121). Kompensoikohan tämä mikrogabrojen positiivista Eu-anomaliaa? Ultramafiitit ovat 
myös Zr-P2O5-rikkaampia kuin mikrogabrot. Ne ovat Pd-Pt-köyhempiä kuin mikrogabrot, mitä 
on vaikea ymmärtää. Mikrogabrot lävistävät ultramafiitteja juonina, ja ovat siten nuorempia. 

Magnetiittipitoisuus ei ole kivilajeille spesifinen. Ultramafiitit ovat magnetiittirikkaampia, mutta 
magnetiitti on niissä sekundaaria (metamorfista). Mikrogabroissa on joskus magnetiittia, mutta 
se puuttuu itäisimmistä mikrogabroista. Varsinkin mikrogabroissa on runsaasti avorakoja ja niis-
sä alloktonisia plastisia rapaumasavia. Mikroskoopissa vermikuliitti on hyvin yleinen hypergee-
ninen sekundaarimineraali myös kovissa kivissä. Sulfidit ovat totaalisesti hapettuneet ja poistu-
neet itäreunan mikrogabroista, Se osoittaa, että rapautumisen vaikutukset ulottuvat reikien poh-
jaan asti. Savi- ja vermikuliittirikkaat rakotäytteet ovat luonnollinen selitys sähköisille johtavuu-
sanomalioille. 

Olkoot miten vain, intruusio ansaitsee perusteellisemman tutkimuksen ja paljon lisää kairausta. 
Nyt tiedetään, että mahdollisuuksia on ainakin Pt-Pd-Au-esiintymille. Albiittiutumiseen liittyy 
Cu(-Au)-rikastumista. Malminetsinnällisesti lupaavia ovat magneettisella kartalla näkyvät mata-
lan tason ”haavat”, joihin voi liittyä kaikenlaista juoniainesta ja mobiliutunutta malmiainesta. 
Suuri painovoima-anomalia osoittaa, että Kaivosjärvi on suuri, jyrkkäasentoinen ja syvälle ulot-
tuva emäksinen-ultraemäksinen massa. Magmasäiliön suuri tilavuus on mainio, usein jopa vält-
tämätön edellytys suurten malmien syntymiselle. 

8.3 Enontekiön Neljännesvaaran magneettinen anomalia 

Neljännesvaara on matalalentomagneettinen anomalia Enontekiön kunnassa karttalehdellä 2813 
05 (kuva 88). Se sijaitsee Kaivosjärven intruusiosta 15 km pohjoiseen. Anomalia on pohjois-
eteläsuuntainen, 4 km pitkä ja 200-400 m leveä. 

Anomalialla ei ole tehty geofysikaalisia maastomittauksia, enkä saanut aikaiseksi edes maasto-
tutkimuksia. Vaikuttaa kuin anomalia olisi sukua Kaivosjärvelle. Kaivosjärven mahdollisten jat-
kotutkimusten tuloksista riippumatta kohde kannattaa tutkia tarkemmin. 

8.4 Enontekiön Salmijärvenvuoman mafiset lohkareet 

Tässä on lyhyt selostus emäksisistä lohkareista, jotka elokuussa 2005 löysin pienestä sora-
kuopasta tien varrelta matkalla Kaivosjärvelle. 

Lohkareet ovat Salmijärvenvuoman pohjoispäästä heti Vittajoen sillan itäpuolelta, karttalehdeltä 
2724 06. Lohkareita on paljon enemmän kuin näytteitä; tutkitut ja analysoidut kivet ovat tyyppi-
näytteitä. Näytteiden numerosarja on TM-05-21.1 → 29.1. Näytteistä on tehty 9 kiillotettua 
ohuthiettä ja 10 analyysia, analyysitilausnumero on 83945 (XRF, menetelmätunnus 175Xa, ICP-
MS -hivenalkuainepaketti, menetelmätunnus 308M, ICP-monimetallianalyysipaketti, menetel-
mätunnus 511P, ja Au-Pd-Pt-analyysi, menetelmätunnus 704P). 

Kivet ovat sarvivälke-pyrokseenigabroja, skapoliittigabroja (metagabroja), anortosiittigabroja, 
pyrokseenimelagabroja, plagioklaasipitoisia perkniittejä, pyrokseeni-biotiittigabroja (montsoga-
broja), augiitti-biotiitti-sarvivälkegabroja ja sarvivälke-biotiittigabroja (”appiniitteja”). Suurissa 
biotiittioikokrysteissä on joskus kink bandeja, mutta muuten kivissä ei ole deformaatiota; vaikka 
plagioklaasi on usein osaksi granuloitunutta. Plagioklaasissa on joskus tumma pigmentti. Se 
esiintyy tyypillisesti subhedrisina levyinä, joiden pituus on ≤ 1.3 cm; silloin näkyy selvää mag-
maattista laminaatiota. 
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Sarvivälke-pyrokseenigabrojen päämineraalit ovat plagioklaasi, vihreänruskea tai ruskea sar-
vivälke, augiitti ja biotiitti,. Aksessorisista on runsaasti apatiittia, joka on usein isokokoista, li-
säksi on titaniittia ± allaniittia. Sekundaareja ja malmimineraaleja ovat serisiitti (← plagioklaasi) 
ja joskus karbonaatti, magnetiitti (→ ± martiitti), ilmeniitti, hemoilmeniitti, pyriitti I, kuparikiisu, 
kovelliini (← kovelliini), pyriitti II (rakoverkkoja), melnikoviittipyriitti ja götiitti. Plagioklaasi 
on usein vyöhykkeellistä. Sarvivälke on syntynyt deuterisessa reaktiossa augiitista. Sarvivälk-
keen ja biotiitin määrä vaihtelee.  

Skapoliittigabroissa on runsaasti oikokrystistä (porfyroblastista) skapoliittia, joka matalahkosta 
kahtaistaitosta päätellen on melko marialiittirikasta. Skapoliitin ja plagioklaasin rajapinta on te-
rävä, ja faasit ovat ilmeisesti tasapainossa keskenään. Sarvivälkkeen sisällä on säilynyttä klino-
pyrokseenia. 

Anortosiittigabrossa on plagioklaasin lisäksi vähän biotiittia ja mikrokliinia, sekundaareina ja 
aksessoreina karbonaatti, kloriitti, klinozoisiitti?, zeoliitti?, anhedrinen apatiitti (kasaumina), ti-
taniitti, rutiili, magnetiitti (→ martiitti) ja ilmenohematiitti. 

Biotiittirikkaita gabroja voi nimittää montsogabroiksi. Niiden päämineraalit ovat plagioklaasi, 
vihertävä klinopyrokseeni, ruskea euhedrinen tai subhedrinen biotiitti, ruskeanvihertävä sarvi-
välke ja kalimaasälpä. Plagioklaasikiteiden (pituus ≤ 4 mm) reunaosissa on runsaasti hiusmaista 
antipertiittiä, samoin osa kalimaasälpärakeista sisältää hiuspertiittiä. Aksessorisista on runsaasti 
isokokoista anhedrista ja pienikiteistä euhedrista apatiittia, lisäksi zirkonia ja titaniittia, malmi-
mineraaleja ovat magnetiitti (→ martiitti), hemoilmeniitti ja götiitti. ”Appiniitit” voidaan nekin 
luokitella montsogabroiksi. Niissä on biotiittioikokrystejä (Ø ≤ 4 mm), apatiittia Ø 6 mm:n rae-
kasaumina, allaniittimaista muuttunutta mineraalia, titaniittia, magnetiittia (→ martiitti), he-
moilmeniitti, pyriitti (→ götiitti) ja kuparikiisu. Korkeasta Cl-pitoisuudesta (2900 ppm) huoli-
matta kivessä ei ole skapoliittia eikä Cl-apatiittia. Mahdollisesti götiitti-kloriittikasaumissa on 
Cl-rikas faasi (esim. iowaiitti?) 

Pyrokseenimelagabrot ovat gabrojen ja ultramafiittien välimuotoja. Klinopyrokseenin ja sub-
hedrisen ortopyrokseenin lisäksi on poikiliittista postkumulusplagioklaasia ja biotiittioikokryste-
jä, sekundaarina kummingtoniittia (← ortopyrokseeni) ja rutiilia, aksessorisena suurikokoista 
subhedrista - - anhedrista apatiittia, malmimineraaleja ovat anhedrinen magnetiitti, hemoilmeniit-
ti, pyriitti, kuparikiisu, pyrrotiitti, pentlandiitti, milleriitti ja markasiitti. Hemoilmeniittiä on bio-
tiitin yhteydessä. Sulfidien yhteydessä on anhedrista magnetiittia. Oksidi-sulfidiparageneesi ei 
ole täysin tasapainoinen. 

Plagioklaasiperkniittien päämineraalit ovat klinopyrokseeni ja siitä reaktiossa syntynyt ruske-
anvihreä sarvivälke. Välimassassa on granuloitunutta plagioklaasia ja vähän biotiittia. Aksessori-
sena on isokokoista apatiittia ja titaniittia, malmimineraalina on hyvin vähän pyrrotiittia ja hy-
pergeenistä götiittiä. 

Geokemiallisesti kivet muodostavat sarjan, jossa suuresta vaihtelusta huolimatta on yhdistäviä 
piirteitä. Monessa suhteessa (P2O5, Cl, Ba, Sr, LREE) kivet muistuttavat appiniitteja, mutta Zr on 
yleensä liian pieni. Kahdessa kivessä, perkniitissä ja montsogabrossa, on korkea Zr (111 ja 188 
ppm), mutta niissä on matala P2O5 (0.313 ja 0.954 %). 

SiO2-pitoisuuksissa on vaihtelua ”appiniittien” 42.5 - 44.0 %:sta montsogabrojen ja anortosiitti-
gabrojen 54.3 - 54.5 %:iin, tavallinen pitoisuusväli on 47.2 - 49.1 %. Korkea TiO2-taso ei ilmei-
sesti johdu pelkästään (tai pääosaltaankaan) kidefraktioitumisesta, koska Cr on usein korkea (≤ 
748 ppm); kysymyksessä on varmaankin oma basalttinen magmatyyppinsä. Ortopyrokseenin 
esiintyminen viittaa siihen, että kantamagma ei kuitenkaan ollut alkalibasaltti. Matalin TiO2 
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(0.934 %) on pyrokseenimelagabrossa, tavallinen taso on 1.08 - 11.48 %, mutta Fe-rikastuneissa 
”appiniiteissa” TiO2 on 2.17 - 3.39 %). 

Al2O3 on anortosiittigabroissa korkea (20.4 %), perkniitissä, pyrokseenimelagabrossa ja toisessa 
”appiniitissa” matala (6.18 - 10.9 %). FeOtot on matala anortosiitissa ja skapoliittigabrossa, mutta 
nousee ”appiniiteissa” 12.2 - 13.3 %:iin. MgO on korkein pyrokseenimelagabrossa ja perkniitiis-
sä (13.6 - 14.7 %), matalin anortosiittigabrossa ja montsogabrossa (3.59 ja 4.21 %). Perkniiteissä 
on korkein CaO, 14.7 %, mikä johtuu korkeasta Ca-pyrokseenin ja sarvivälkkeen määrästä; pie-
nin CaO (3.53 %) on anortosiittigabrossa. Alkalimetallipitoisuudet ovat korkeina, mutta aina 
Na2O > K2O. Na2O on korkein skapoliittigabrossa ja montsogabrossa (6.43 ja 5.35 %). K2O on 
korkein ”appiniitissa”, anortosiittigabrossa ja montsogabrossa (2.57 - 4.52 %). 

Kivet ovat apatiittirikkaita, korkeimmillaan apatiittipitoisuus on 5.1 - 5.9 %. Matalin P2O5 on 
perkniitissä ja pyrokseenimelagabrossa, 0.313 - 0.653 %, mutta nämäkin ovat korkeita pitoisuuk-
sia Mg-rikkaille kiville. 

Cr-Ni-pitoisuuksien perusteella kivissä on sekä primitiivisiä että pitkälle fraktioituneita kiviä. 
Perkniitissä ja pyrokseenimelagabrossa on Cr 748 ja 662 ppm, vastaavat Ni-pitoisuudet ovat 278 
ja 455 ppm. Toisessa ”appiniitissa” on 235 ppm Cr, mutta toisessa < 30 ppm; alle määritysrajan 
30 ppm on kolmessa muussa näytteessä. Erikoista on se, että Ni saattaa olla huomattavan ano-
maalinen, vaikka Cr on matala; esim. näytteessä TM-05-22.1 (sarvivälke-pyrokseenigabro) on Cr 
< 30 ppm, mutta Ni 454 ppm, näytteessä TM-05-21.1 (myös sarvivälke-pyrokseenigabro) on Cr 
< 30 ppm, Ni 149 ppm. Yleensä Ni-rikkaammissa näytteissä on korkea S (1880 - 2660 ppm) ja 
jonkin verran kohonnut Cu (129-155 ppm). 

Merkittävä piirre on korkea Cl, joka vaihtelee välillä 530 - 2940 ppm. Vain metagabrossa (näyte 
TM-05-21.2) Cl (1846 ppm) on skapoliitissa, muissa Cl-rikkaissa kivissä (2190 - 2940 ppm) 
kloorin täytyy olla pääasiassa sarvivälkkeessä ja biotiitissa, koska apatiitti on kahtaistaitosta pää-
tellen F-apatiitti. 

Erityinen, appiniittimainen piirre ovat korkeat Ba ja Sr. Korkeimmat pitoisuudet ovat anortosiit-
tigabrossa, Ba 6667 ppm, Sr 3005 ppm (Ba+Sr lähes 1 %!). Toisessa ”appiniitissa” on Ba 6256 
ppm ja Sr 2832 ppm, toisessa Ba 1819 ppm, Sr 1106 ppm. Pienimmät pitoisuudet ovat perknii-
tissä (Ba 122 ppm, Sr 140 ppm) ja metagabrossa (Ba 221 ppm, Sr 638 ppm). 

Kaikki kivet ovat LREE:stä rikastuneita. La(CN)-arvot ovat n. 190 – 440, Yb(CN) 2.7 - 9.8. Ma-
talin Ce, 47.1 ppm, on perkniitissä; sen CN-normalisoidussa käyrässä (näitä ei esitetä tässä kuvi-
na) La-Ce-pää roikkuu vasemmalle; tämä näyttää olevan tyypillistä kiville, joissa on magmaattis-
ta sarvivälkettä ja Ca-pyrokseenia. Perkniitissä on myös selvästi korkein Yb(CN), n. 12.; perknii-
tin La/Yb on kaikkein matalin. Korkein Ce on montsogabrossa, 222 ppm. Anortosiittigabrossa 
on positiivinen Eu-anomalia, muissa on enemmän tai vähemmän selvä negatiivinen Eu-
anomalia. Käyristä saa mielikuvan, että kivet kuuluvat samaan magmasarjaan. 

Kivien NiXRF/CoICP-MS on yleensä välillä 3.8 - 10.3, anortosiittigabrossa n. 1 ja toisessa ”appinii-
tissa” < 0.136. Tämä on hyvin Ni-köyhä kivi, sen NiICP on < 3 ppm. Muutenkin se edustaa pi-
simmälle fraktioitunutta magmaa: siinä on korkein TiO2 (3.39 %) ja V (370 ppm), korkea P2O5, 
korkeat Ba, Sr ja LREE. Lisäksi se on ainoa näyte jossa Ag ja Au ylittivät määritysrajat (analyy-
sissa Ag 1 ppm, Au 17 ppb). 

Metagabrossa ja montsogabrossa ovat huomattavan korkeat Th (15.6 ppm ja 6.94 ppm) ja U 
(1.31 ppm ja 1.73 ppm). 
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Lohkareiden kivet ovat parageneettisesti ja geokemiallisesti sukulaisia, ja ne ovat lähtöisin ilmei-
sesti samasta intruusiosta. Lohkareiden proksimaalipuolella (n. 1 km lounaaseen) Salmijärven-
vuoman lounaisreunalla on magneettinen anomaliakuvio, josta lohkareet ovat voineet kulkeutua. 

8.5 Muonion Liepimäjärven magneettinen rengasrakenne 

Muonion Liepimäjärven pohjoisosassa ja siitä luoteeseen on soikea magneettinen rengas, jonka 
koko on 1.5 x 2.5 km (kuva 122). Matalalentosähköisillä kartoilla järven pohjasta tulee tyypilli-
siä EM-reaali- ja imaginaarianomalioita, mutta magneettisen renkaan kohdalla ei näy sähköisiä 
vetoja. 

Talvella 2005 anomalian yli mitattiin geofysikaalisia profiileja: kaksi itä-länsisuuntaista profiilia 
(linjat x = 7551.000 ja x = 7551.000) ja yksi pohjois-eteläsuuntainen profiili (linjalla y = 
2489.400), yhteensä 13 km. Profiileilla tehtiin magneettinen ja gravimetrinen mittaus ja sähköi-
nen VLF-R-luotaus. Painovoimaprofiileilla taso laskee 4 km:n matkalla itään 4.5 mGal, mutta 
pohjoisesta etelään 5 km:n matkalla vain n. 2 mGal. Magneettisen renkaan itäosa on yksinkertai-
nen, terävä ja epäsymmetrinen (vino länteen), ja painovoimaprofiileilla sen kohdalle tulee selvä 
positiivinen jäännösanomalia (n. ≤ 0.5 mGal). 

Geologisella kartalla (Lehtonen, 1980) renkaan alueelle on merkitty graniittia ja granodioriittista 
ja tonaliittista gneissiä. Rakenne sijoittuu karttalehdille 2723 06, 2723 09, 2724 07 ja 2724 10. 

Elokuussa 2004 tein maastotutkimuksia järven pohjoispuolella ja Kenttäsaaressa. Otin näytteen 
(TM-04-20.1) saaren itäosasta paljastumasta, joka on ilmeisesti sama kuin Lehtosen (1980) kart-
taan merkitty. Näyte on kellanharmaata, melko voimakkaasti magneettista hapanta gneissiä. Ki-
vessä näkyy paljain silmin isoja (2 mm) magnetiittirakeita. Hieessä kivi on raitainen/pilsteinen 
granoblastinen graniitti, jonka päämineraalit ovat pertiittinen mikrokliini, voimakkaasti aal-
tosammuva kvartsi ja plagioklaasi (jossa osa albiittia, osassa karkeaa antipertiittiä); osa plagio-
klaasista on voimakkaasti serisiittiytynyt. Tummina on sammaleenvihreää sarvivälkettä ja biotiit-
tia; biotiitin suomut ovat taipuneet. Osassa kiveä on sekundaareja muskoviittia, kloriittia ja epi-
doottia. Aksessorisista on yleinen apatiitti, jota on pyöreähköinä, isoinakin rakeina, voimakkaan 
punaruskea titaniitti ja euhedrinen zirkoni. Malmimineraaleja ovat anhedrinen magnetiitti, ilme-
niitti (jossa hematiittisuotaumia), ilmenohematiitti (karkeita ilmeniittisuotaumia) ja pyriitti (jolla 
magnetiittikuori). 

Alun perin eräs mahdollinen selitys renkaalle oli intrusiivinen (esim. kartiojuoni). Koska mag-
neettisten profiilien mukaan magneettisen laatan kaade, ainakin itälaidalla, on loiva länteen, 
näyttää siltä, että rengas on synkliini. Se on osa isompaa brakysynkliinirakennetta. Rengas näyt-
tää olevan konformi sen ulkopuolella olevien rakenteen muiden raitojen kanssa. Olisi tietenkin 
mielenkiintoista tietää tarkemmin magneettisen laatan koostumus. Se selviäisi esim. kairaamalla 
reikä Kenttäsaaren pohjoispuolelta itään. 
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Kuva 122.   Liepimäjärvi, Muonio. Matalalentomagneettinen väripintakartta. Karttaan merkitty geofysi-
kaaliset maastomittausprofiilit (painovoima, magneettinen, VLF-R). 
Fig. 122.   Liepimäjärvi, Muonio. Low-altitude aeromagnetic colour-coded map, with ground geophysi-
cal profiles (gravity, magnetic, VLF-R). 
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8.6 Lohkkačopman magneettinen/sähköinen anomalia Utsjoella. 

Lohkkačopma (Lukkokukkula) sijaitsee Kevon luonnonpuistossa Utsjoen kunnassa karttalehdillä 
3913 12 ja 3914 10. Tutkimuskohde on matalalentokartoilla näkyvä luode-kaakkosuuntainen vii-
vamainen magneettinen anomalia (kuva 123). Voimakkaimman magneettisen anomalian kohdal-
le (kuva 124) tulee EM-matalalentokartassa imaginaarianomalia (kuva 125). Reaalikomponent-
tianomaliaa ei varsinaisesti näy, koska voimakas magneettinen anomalia ”syö” sen. 

Anomalia päättyy kaakaossa Kevon kanjoniin Bajimus Njaggalanluoppalin kohdalla. Voimakas-
ta anomaliaa voi seurata kanjonista luoteeseen 5 km; siitä luoteeseen jatkuva viivamainen piirre 
on magneettisesti ympäristöään heikompi, ja sitä voi seurata luoteeseen ainakin 20 km. Oletan, 
että kyseessä syvä rakossysteemi, johon on tunkeutunut emäksinen juoni, esim. diabaasi. Sen 
suunta on likimain kohtisuora Laanilan ryhmän diabaaseihin, joiden suunta on lähes tarkalleen 
90° Sallan juonen suhteen. Nämä Pohjois-Suomessa kratonia leikkaavat nuoret juonet sijoittuvat 
huomattavasti laaja-alaisemman, 1.1 Ga:n ikäisen mantereensisäiseen repeämävyöhykkeen 
(Midcontineental Rift) itäreunalle. Vyöhykkeeseen kuuluu Pohjois-Amerikassa laavoja ja in-
truusioita alueella, joka ulottuu Oklahomasta Minnesotaan, Michiganiin ja Ontarion länsiosaan 
(ks. esim. Miller & al., 1995). Lapissa juonet ovat ilmeisesti toimineet laavapurkausten tulo-
kanavina. 
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Kuva 123.   Kevo, Utsjoki. Magneettisen matalalennon harmaasävykartta.  
Fig. 123.   Kevo, Utsjoki. Low-altitude aeromagnetic grey-tone map. 
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Kuva 124.   Kevo, Utsjoki. Lohkkačopman magneettinen anomalia. Magneettisen matalalennon har-
maasävykartta. 
Fig. 124.   Kevo, Utsjoki. Lohkkačopma magnetic anomaly. Low-altitude aeromagnetic grey-tone map. 
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Kuva 125.   Kevo, Utsjoki. Lohkkačopman aerogeofysikaalisen matalalennon EM-imaginaarikartta. 
Fig. 125.   Kevo, Utsjoki. Lohkkačopma low-altitude aerogeophysical EM map, imaginary component. 

 

Magneettisen anomaliamaksimin kohdalle tuleva johtavuusanomalia (kuva 25) sijoittuu korkeal-
le ja kuivalle maalle. Sen ei voi oikein ajatella johtuvan ruhjeissa esiintyvistä ioninvaihtokykyi-
sistä mineraaleista (zeoliitit, savimineraalit, vermikuliitti), grafiitista tai rapaumasavista. Katsoin, 
että on syytä käydä tutkimassa asioita paikan päällä. 

Tein tutkimusmatkan alueelle 31.7 - 3.8.2006. Mukana oli retkeilystä innostunut nuorin tyttäreni 
Rita ja hänen koulukaverinsa Heli Viertola. Matka oli rasittava mutta se sujui kommelluksitta. 
Olin hankkinut luonnonpuistossa tapahtuvaan maastotutkimukseen luvan Metsähallituksen Lapin 
luontopalveluista (asianumero 26.5.2006). 

Luode-kaakkosuuntaisen magneettinen anomalian n. 0.5 km pitkä huippu sijoittuu 
Lohkkačopman koillisreunalle. Heti anomalian lounaispuolella on korkeampana paljastumana 
”arkeeisen näköisiä” happamia (tonaliittisia?) gneissejä, anomalian koillispuolella karkeita gra-
naattirikkaita paragneissejä ja kvartsi-granaattikiviä. Paikallisissa lohkareissa on juonikvartsia, 
jossa ruusukvartsi on silmiinpistävän yleistä. Magneettisen/sähköisen anomalian alue rajoittuu 
terävästi sen molemmilla puolilla paljastuneisiin kiviin. Kaakkoispäässä anomalian kohdalla on 
kivikkoinen kumpare. Tutkimme sen kolmisin tarkasti, mutta mitään anomalian luonnetta valai-
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sevia kiviä (esim. diabaaseja) ei löytynyt. Kaiken kaikkiaan kuljimme edestakaisin koko kor-
keimman anomalian alueen n. 2 km:n matkalla. 

Sähköinen imaginaarianomalia sijaitsee tarkasti magneettisen anomaliahuipun kohdalla. Maasto 
on siinäkin kovaa mutta täysin kivetöntä maata. Eniten herättää huomiota ja uteliaisuutta se, että 
sähköisen anomalian kohdalla on hyvin tiheä, 1,5 - 2. m korkea katajapensaisto. Pensaisto on 
lähes läpitunkematon, ja sen rajat ympäristöön ovat terävät. Jotakin kallioperän geokemiallista ja 
mineralogista ominaisuutta katajikko varmasti ilmentää. Aavistan, että kyseessä on emäksiseen 
juoneen liittyvä massiivinen sulfidirikastuma. 

Lohkkačopman geofysikaalinen + kasvillisuusanomalia vaatii ehdottomasti lisäselvityksiä. 
Luontoa vahingoittamatta voitaisiin tehdä geofysikaalisia profiilimittauksia (magneettinen, gra-
vimetrinen, sähköinen) ja näytteenotto täryporalla sähköisen anomalian kohdalta kallios-
ta/rapakalliosta. Kevättalvella voisi kohdetta selvitellä POKA-kairauksin, eikä siitä luonto pi-
laantuisi. 

8.7 Keski-Suomen kohteet vuodelta 2005 

Elo-syyskuun vaihteessa 2005 tein näytteenkeräysmatkan Keski-Suomessa Vaajakosken ja Lei-
vonmäen Rutalahden välisellä alueella oleville mafisille ja ultramafisille kiviesiintymille, jotka 
tunsin jo kouluvuosieni (1957-1965) ajoilta. Matkalla oli mukana vaimoni Leena. Tutkimustu-
lokset täydentävät mahdollisia uusia geologisia karttoja.  

Kohteista kaksi oli Ruokosaaressa Kanavuoren itäpuolella, muut lammen länsipäässä, Leivon-
mäen Rutalahdessa, Jyväskylän maalaiskunnan Oravasaaressa ja Korpilahden Päiväkunnassa. 
Näytteistä on tehty analyyseja (tilausno. 83945, laboratorion näytetunnukset L05078889 → 
L05078908) ja kiillotettuja ohuthieitä. 

Ruokosaaren kohde (kl. 3212 08, havainnot TM-05-30.1 → 30.5) on n. 10 m:n korkuinen ja n. 
20 m:n läpimittainen, toorimainen kallionyppylä. Paikan neuvoi minulle Lauri Kock-vainaja, op-
paana oli maanomistaja, maanviljelijä Heikki Lahtinen. Kivet ovat massamaisia karkearakeisia 
melagabroja, joissa on ultramafisia (cortlandiittisia) osia. Kivissä näkyy kreskumulaattirakentei-
ta. Kiveä leikkaavat 5-10 cm paksut, suoraviivaiset vaaleat juonet, joiden koostumukset ovat 
graniitin ja trondhjemiitin väliltä. Mafisten kivien petrografiassa, aksessorisissa ja geokemiassa 
on appiniitteihin vivahtavia piirteitä. Hieitä on tehty sarvivälkegabrosta, sarvivälkemelagabrosta, 
cortlandiitista ja happamista juonista. 

Gabroissa päämineraali on vaaleanruskea, rakeiden reunoille päin vihertävänruskea ja vaalean-
vihreä sarvivälke. Siinä on neulamaisia ruskeita ilmeniittisulkeumia (schiller-sulkeumia). Muita 
päämineraalia ovat plagioklaasi, musta biotiitti ja karkea interstitiaalinen (primaari?) karbonaatti. 
Plagioklaasista osa on hyvin Ca-rikasta, osa siihen terävästi rajautuvaa albiittisempaa. Sarvivälke 
ja biotiitti ovat kiteytyneet tasapainoisina. Sekundaareja ovat karbonaatti (← plagioklaasi), mus-
koviitti, kloriitti (← sarvivälke). Aksessorisista F-apatiitti esiintyy isoina (useita mm) möhkälei-
nä, myös zirkonikiteet ovat isoja (lähes 1 mm). Karbonaatin yhteydessä on suuri (1.3 mm) me-
tamiktinen kide allaniittia(?). Malmimineraaleja ovat rutiili (← ilmeniitti), pyrrotiitti, pyriitti(I), 
kuparikiisu ja magnetiitti? Plagioklaasin raoissa on juonina pienikiteistä hypergeeniä(?) pyriit-
ti(II):aa. 

Melagabrossa sarvivälke on vaaleanvihertävänruskea, lisäksi on väritöntä kummingtoniittia. Bio-
tiittia on plagioklaasissa euhedrisina kiteinä. Plagioklaasi on kumulusfaasi, se on subhedrista - - 
anhedrista, muuttumistuloksia ovat karbonaatti ja ”serisiitti” (paragoniitti?). Aksessorisena on 
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kookasta subhedrista - - euhedrista F-apatiittia, malmimineraaleja ovat ilmeniitti, pyriitti ja hy-
pergeeninen götiitti. 

Cortlandiitti on spinellipitoinen ja se sisältää vain vähän plagioklaasia. Päämineraali on sarviväl-
ke, jonka ruskeat sisäosat sisältävät runsaasti oksidipigmenttiä. Väri vaihettuu rakeiden reunoille 
vaaleanvihreäksi, ja tähän taas rajoittuu terävästi, usein epitaktisesti kasvaneena, kummingtoniit-
tia. Mahdollisesti on myös tremoliittia. Oliviini on euhedrista, sen muuttumistuoksena on ”id-
dingsiittiä” ja magnetiitti(II):aa. Sarvivälkkeessä on sulkeumina An-rikasta plagioklaasia. Melko 
runsaasti on vaaleata flogopiittia. Sekä sarvivälke että flogopiitti ovat poikiliittisia. Interstitiaali-
sena ja sulkeumina on klinopyrokseenia (augiittia?), ja hiukan ortopyrokseenia. Sekundaareina 
on karbonaattia ja runsaasti karkeaa kloriittia. Paikoin on tummanvihreää, karkeaakin spinelliä. 
Aksessorisena on isokokoista F-apatiittia, malmimineraaleina magnetiittia (I, II), ilmeniittiä, pyr-
rotiittia ja tässä suotaumina pentlandiittia.  

Trondhjemiitit ovat massamaisia, granulaareja ja karkearakeisia (Ø 2-6 mm). Päämineraaleina on 
plagioklaasia ja kvartsia, vaihtelevasti on kalimaasälpää. Plagioklaasissa on magmaattista vyö-
hykkeisyyttä, se on vaihtelevasti muuttunut serisiitiksi ja muskoviitiksi. Kvartsissa on lohkottais-
ta aaltosammumista. Kalimaasälvässä on suonipertiittiä. Tummina on biotiittia, joskus on vähän 
vihreää sarvivälkettä. Deuterisia ja sekundaareja ovat kloriitti, muskoviitti-serisiitti ja karbonaat-
ti, aksessorisina on ohutprismaista fluoriapatiittia ja zirkonia, malmimineraaleina ilmeniittiä ja 
sen muuttumistuloksena rutiilia. 

Ruokosaaren kivilouhoksessa saaren eteläpäässä kivet ovat intermediaarisen ja emäksisen nä-
köisiä kiviä, mutta analyysin mukaan ne ovat kuitenkin yllättävän SiO2-köyhiä, itse asiassa ultra-
emäksisiä. Kivet ovat massamaisia, raekoon ja väri-indeksin puolesta heterogeenisia. Hiessä 
(näyte TM-05-31.1) kivi on karkeaa (Ø 5-6 mm) sarvivälkegabroa, jonka päämineraalit ovat 
magmaattinen vyöhykkeinen plagioklaasi, magmaattinen vihreänruskea sarvivälke (reunoille 
vaihettuu vihreänruskeaksi) ja biotiitti. Karkeassa osassa on poikiliittista kvartsia. Sekundaareja 
ovat muskoviitti, karbonaatti ja epidootti (← plagioklaasi), ja pleokroinen titaniitti (← ilmeniit-
ti); aksessorisena on melko kookasta fluoriapatiittia, malmimineraaleina pyriittiä (jossa kupari-
kiisusulkeumia), markasiittia ja pyrrotiittia (jossa pentlandiittisuotaumia). 

Kaikki mainitut Ruokosaaren liittyvät heikon magneettisen anomalia-alueen koillis- ja lounais-
laidoille. Anomaliamaksimien kohdalla ei ole karttaan merkittyjä kallioita. Kaikissa kohteissa on 
selvää petrografista (magmaattinen sarvivälke, apatiitti) ja geokemiallista sukulaisuutta. SiO2-
pitoisuudet ovat ulkonäkövaikutelmaan ja petrografiaan nähden matalia (gabroissa ja melaga-
brossa 43.3 - 44.9 %, cortlandiitissa 42.3 %). On selvää, että sarvivälkkeeseen (ja myös biotiit-
tiin) sisältyy paljon normatiivista oliviinia. Al2O3 on pienin cortlandiitissa (8.80 %), josta pitoi-
suus kasvaa melagabroon (12.1 %) ja gabroihin (15.9 - 17.3 %). Myös TiO2 kasvaa cortlandiitis-
ta (0.718 %) melagabroon (0.985 %) ja gabroihin (1.82 - 2.14 %), samoin CaO (cortlandiitissa 
5.16 %, melagabrossa 7.02 %, gabroissa 9.92 - 10.8 %). Käänteisesti käyttäytyvät FeOtot (cort-
landiitissa 17.5 %, melagabrossa 15.4 %, gabroissa 9.65 - 12.0 %) ja MgO (cortlandiitissa 20.1 
%, melagabrossa 14.9 %, gabroissa 6.94 - 9.77 %). Kivet sarjassa ovat yleensä Na-valtaisia, 
Na2O ja K2O ovat (vastaavasti) cortlandiitissa 0.94 ja 0.794 %, melagabrossa 1.13 ja 1.48 %, 
gabroissa 1.98 - 2.25 ja 1.11 - 1.86 %. Sarjassa on emäksisille kiville korkeahko P2O5 (cortlan-
diitissa 0.145 %,  melagabrossa 0.13 %, gabroissa 0.217 - 0.24 %). Kivet edustavat melko pitkäl-
le edennyttä fraktioitumista, koillisosan paljastumassa Ni/Co on 0.59 - 0.75, kivilouhoksessa 
vain 0.35. Samaa osoittavat matalat Cr-Ni-pitoisuudet (Cr yllättäen korkein koillisosan sarviväl-
kegabrossa, 103 ppm, melagabrossa 64 ppm ja cortlandiitissa vain 40 ppm; kivilouhoksen gab-
rossa CrICP on 7 ppm). Ni on luonnollisesti korkein oliviinipitoisessa cortlandiitissa (65 ppm), 
josta pitoisuus laskee melagabroon (57 ppm) ja gabroihin (33 - < 20 ppm). Myös V on korkea, 



    
  
 
 

      
  

417

gabroissa VICP-MS on 388-468 ppm. Näytteet ovat kallionpintanäytteitä, joten analysoidut S-
pitoisuudet sarjassa ovat liian pienet (125 - 600 ppm). Kivilouhoksen S-pitoisuus (600 ppm) il-
meisesti kuitenkin edustaa hapettumatonta (uuttumatonta) kiveä. Pitkään fraktioitumistiehen viit-
taavat korkeat Zn-pitoisuudet (sarjassa ZnXRF 164 ppm → 145 ppm → 86 - 188 ppm). Kivissä on 
kohonnut Cl-taso (310 - 570 ppm), samoin Sr (348 - 935 ppm), mutta monet appiniiteille tyypil-
lisesti kohonneet alkuainepitoisuudet eivät ole huomattavan korkeita (Ba 289 - 458 ppm, CeICP-

MS 21.3 - 83.1 ppm, Zr 44.2 - 68.5 ppm). Kaikki sarjan kivet ovat LREE-rikastuneita ja niissä on 
negatiivinen Eu-anomalia. Sarjan gabroissa on korkea Sc (ScICP-MS 52.2 - 67.4 ppm) ja Y (19.4 - 
50.5 ppm). Appiniittimaiseen kuoren kontaminaatioon viittaavat emäksiselle kivelle korkeat Th-
ja U-pitoisuudet (Th 1.35 - 2.75 ppm, U 0.63 - 1.72 ppm). 

Trondhjemiittisista juonikivistä on yksi analyysi (paino- %): SiO2 72.1, TiO2 0.221, Al2O3 15.3, 
FeOtot 1.82, MgO 0.81, CaO 2.60, Na2O 4.85, K2O 1.64, P2O5 0.07, CrICP 6 ppm, NiICP < 3 ppm, 
SICP 31 ppm, VICP-MS 11.9 ppm, Ba 1003 ppm, Sr 84 - 275 ppm, Cl 190 ppm, CeICP-MS 64.8 ppm, 
ZrICP-MS 213 ppm, NbICP-MS 7.04 ppm, RbICP-MS 65.1 ppm, ScICP-MS 3.70 ppm, Y 9.57 ppm, Th 
13.1 ppm, U 3.93 ppm. Kivessä ei ole minkäänsuuntaista Eu-anomaliaa. 

Näistä kohteista etelään Mustalahden alueella on laaja voimakkaampi magneettinen anomalia-
alue, jossa saattaa olla mafisia – ultramafisia kiviä enemmänkin. Alueen etelälaidalla Kaakonsaa-
ressa on kartalle merkitty paljastuma, jossa on tarkoitukseni käydä eläkepäivinäni. Ruokosaaren 
alueen kivet saattavat liittyä etelämpänä oleviin peridotiitteihin, joita tarkastelen seuraavassa. 

Ison Tontunvuoren peridotiitti sijaitsee Leppäveden ja Päijänteen väliin sijoittuvan Lepäs-
lammen länsipäässä karttalehdellä 3212 07. Iso Tontunvuori on itä- ja pohjoisreunaltaan jyrkkä 
peridotiittikukkula. Sen kohdalla on 300 x 600 m:n laajuinen voimakkaampi magneettinen ano-
malia, mutta ultramafisia kiviä esiintyy myös heikomman magneettisen tason alueilla länsi- ja 
luoteispuolella ainakin n. 700 x 700 m:n alueella. Paljastumia on runsaasti, mutta tietääkseni 
täällä ei ole tehty minkäänlaista geologista kartoitusta. Ensimmäiset havaintoni ja näytteeni ovat 
partioretkeltä 1950-luvun lopulta (1957?). Tämä on ensimmäinen ”virallinen” tieto tästä mielen-
kiintoisesta alueesta. Tässä esitetyt maastotutkimukset tein 31.8.2005, 60-vuosispäiväni aattona. 
Olin tullut takaisin pitkältä kierrokselta. 

Ison Tontunvuoren havainnot ovat TM-05-32.1 → TM-05-34.1. Näistä on neljä analyysia ja nel-
jä kiillotettua ohuthiettä. 

Luoteisosassa kivet ovat magnetiittiköyhiä plagioklaasipitoisia oliviinipyrokseniitteja. Primaarin 
sarvivälkkeen perusteella niitä voisi nimittää cortlandiiteiksi, korkean biotiittipitoisuuden perus-
teella kentalleniiteiksi. Kaikissa alueen peridotiiteissa huokossula on ollut H2O-CO2-rikasta, ja 
sen vaikutuksesta on syntynyt runsaasti magmaattisia ja deuterisia OH-mineraaleja (sarvivälke, 
biotiitti-flogopiitti) ja karbonaattia. Sattui vielä niin, että ensimmäiseen näytteeseen osui Ø 1-2 
cm:n sulfidipisara, josta sain osan kiillotettuun ohuthieeseen (TM-05-32.1). Tämä on karkeara-
keinen biotiittirikas plagioklaasipitoinen oliviinipyrokseniitti. Päämineraalit ovat ortopyrokseeni, 
klinopyrokseeni, oliviini, ruskea – vihreänruskea poikiliittinen sarvivälke (jossa levymäisiä mag-
netiittisulkeumia), plagioklaasi ja biotiitti; toissijaisia ja sekundaareja ovat ortoklaasi, kali-
maasälpä, väritön amfibolia, bastiitti (← ortopyrokseeni) ja serpentiini (← oliviini), aksessorisia 
ja malmimineraaleja fluoriapatiitti (isokokoinen, plagioklaasin yhteydessä), magnetiitti (Cr-
magnetiitti?, hyvin vähän), pyrrotiitti, jossa runsaasti flake- pentlandiittia ja kuparikiisu. Biotiitti 
muodostaa magnetiitin kanssa myrmekiittimäisiä rakenteita. On myös pyrokseeni-plagioklaasi-
symplektiittirakenteita, joiden ympärillä plagioklaasi on hyvin An-rikas. Oliviinissa on runsaasti 
opaakkiainesta hentoina skelettikiteinä. Toisessa näytteessä (32.1) on näiden lisäksi karbonaattia, 



    
  
 
 

      
  

418

ilmenomagnetiittia, itsenäistä ilmeniittiä ja sinkkivälkettä. Tässä on myös kalimaasälpää isoina 
interkumulusrakeina. 

Magneettisesti voimakkaan alueen kivet (näytteet 33.1 ja 34.1) ovat oliviinirikkaampia perido-
tiitteja. Ne ovat vieläkin karkeampia kuin luoteessa (Ø oliviini jopa 1 cm). Näissä päämineraaleja 
ovat augiitti ja oliviini, ortopyrokseenia, plagioklaasia ja biotiitti-flogopiittia on vähemmän. Au-
giitissa on runsaasti ruskeanvihreää reaktiosarvivälkettä. Ortopyrokseeni on syntynyt olivii-
ni+sula -reaktiossa. Sarvivälke on ruskeaa, joka vaihettuu sammaleenvihreäksi ja vaalean har-
maanvihreäksi; on myös tremoliittia. Flogopiitti on vaaleampi (ruskea tai vihertävänruskea) kuin 
oliviinipyrokseniiteissa. Peridotiiteissa on anhedrista spinelliä, melko karkeinakin rakeina. Se-
kundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat karbonaatti ja kloriitti, magnetiitti(II), ruskea 
serpentiini ja ”iddingsiitti” (← oliviini), isokokoinen anhedrinen fluoriapatiitti (interkumulus, 
radioaktiivinen), magnetiitti(I), ilmenomagnetiitti, ilmeniitti, pyrrotiitti, pentlandiitti, kuparikiisu, 
mackinawiitti ja pyriitti. Interstitiaalinen karbonaatti vaikuttaa primaarilta. 

Luoteisosan oliviinipyrokseniittien koostumus poikkeaa selvästi keskiosien oliviinirikkaista ki-
vistä: niissä on korkeampi SiO2, TiO2, V, Al2O3, Na2O, K2O, P2O5, Ba, REE, Y, Zr, Nb ja Rb, ja 
matalampi MgO, Cr, Ni; molemmissa on korkea Sc. Seuraavassa on pitoisuusvaihtelut oli-
viinipyrokseniiteissa ja niistä /-viivalla erotettu pitoisuusvaihtelu oliviiniperidotiiteissa (paino- 
%): SiO2 47.6 - 48.7/44.3 - 44.4, TiO2 0.851 - 0.803/0.380 - 0.442, Al2O3 6.80 - 6.54/5.67 - 3.69, 
FeOtot 11.9 - 11.4/12.6 - 10.4, MgO 17.2 - 16.6/21.3 - 21.5, CaO 10.1 - 10.5/9.54 - 13.2, Na2O 
0.79 - 0.77/0.69 - 0.30, K2O 1.03 - 1.07/0.531 - 0.169, P2O5 0.085 - 0.082/0.071 - 0.032, CrICP 
731 - 748/945 - 1295 ppm, NiXRF 168 - 149/237 - 205 ppm, SICP 942 - 965/583 - 622 ppm, VICP-

MS 274 - 269/176 - 229 ppm, Ba 284 - 283/153 - 65 ppm, Sr 157 - 140/181 - 92 ppm, Cl 190 - 
210/180 - 350 ppm, CeICP-MS 24.5 - 28.1/11.7 - 5.94 ppm, ZrICP-MS 25.1 - 53.7/29.9 - 12.1 ppm, 
NbICP-MS 3.24 - 3.54/1.45 - 0.67 ppm, RbICP-MS 32.7 - 39.5/21.7 - 6.36 ppm, ScICP-MS 57.9 - 
60.6/50.3 - 73.8 ppm, Y 22.8 - 25.2/8.98 - 8.60 ppm, Th 1.31 - 1.55/1.33 - <0.5 ppm, U 0.45 - 
1.08/0.58 - 0.32 ppm. Ni/Co:n perusteella kysymys ei ole fraktioitumisasteen eroista, sen perus-
teella oliviinipyrokseniitit edustaisivat vähemmän fraktioitunutta sulaa, niissä Ni/Co on 2.70 - 
2.90, oliviinirikkaissa peridotiiteissa Ni/Co on 2.61 - 2.69. REE-pitoisuuksissa on aika suurta 
vaihtelua, mutta REE(CN)-käyrät (kuva 126, jossa esitetty vain REE-rikkain ja REE-köyhin näy-
te) ovat keskenään samansuuntaisia. Erikoista on peridotiiteille korkea REE-taso ja se, että kevyt 
osa (väli La → Gd) on fraktioitumaton. Muutenkin La/Yb(CN) on pieni, 2.4 - 4.9. Kivissä on 
selvä negatiivinen Eu-anomalia, mikä voi merkitä sitä, että magmasta on fraktioitunut pois pla-
gioklaasia. 

Peridotiittialueen eteläpuolella on Teerilahden luode-kaakkosuuntainen, yli 4.5 km pitkä ja 400 - 
700 m leveä magneettinen jakso. Maastotarkistuksessa Oravasaaren ja Teerilahden välillä otin 
yhden näytteen (TM-05-40.1) tummasta intermediaarisesta kivestä, joka osoittautui pyrokseeni-
pitoiseksi kvartsidioriitiksi. Tämä osoittaa, että peridotiitteihin liittyy läheisesti happamampia 
magmakiviä, mutta näin vähällä työllä ei magneettisen jakson luonne tietenkään paljon avautu-
nut. Kvartsidioriitin päämineraalit ovat vyöhykkeinen plagioklaasi, augiitti, biotiitti ja kvartsi, 
lisäksi on sarvivälkettä ja tremoliittia, aksessorisina pieniprismaista apatiittia ja titaniittia, mal-
mimineraaleina magnetiittia, ilmeniittiä (→ rutiili), pyrrotiittia ja pentlandiittia.  

Koostumuksen puolesta Oravasaaren kvartsidioriitti voisi olla jonkinlainen appiniitti; siinä on 
LREE- ja Zr-rikastuma ja kohtalaisen korkeat Cl, K2O ja P2O5. Koostumus on seuraava (paino- 
%): SiO2 58.4, TiO2 0.963, Al2O3 16.7, FeOtot 7.27, MgO 3.71, CaO 5.63, Na2O 3.24, K2O 2.45, 
P2O5 0.311, CrXRF 67 ppm, NiXRF 29 ppm, SICP 91 ppm (huom: paljastumanäyte!), VICP-MS 152 
ppm, Ba 767 ppm, Sr 680 ppm, Cl 380 ppm, CeICP-MS 58.6 ppm, ZrICP-MS 125 ppm, NbICP-MS 9.53 
ppm, RbICP-MS 84 ppm, ScICP-MS 19.2 ppm, Y 17.9 ppm, Th 6.68 ppm, U 2.26 ppm. Ni/Co on 
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0.49. Kivessä REE(CN)-käyrässä (kuva 126) on appiniiteille tyypillinen LREE-rikastuma, kun 
taas HREE-pää on tasainen. Negatiivinen Eu-anomalia on hyvin pieni. 

Alueella kannattaisi tehdä Ni-Cu-malmien etsintöjä. 

Leivonmäen Rutalahden alueen peridotiitit (kl. 3211 08). Peridotiitteja on Rutalahden koil-
lissrannalla (Seppälä) ja lounaispuolella (Päiväkunnan Pyhtäänlahti). Seppälä näkyy voimakkaa-
na, 300 x 800 m:n laajuisena magneettisena anomaliana. Pyhtäänlahdessa on peridotiittipaljas-
tumien kohdalla hyvin heikko magneettinen anomalia, mutta siitä länteen anomalia voimistuu ja 
Uusi- ja Vanha-Mäkelän mäellä on 300 x 600 m:n alueella voimakas taso. Tämän anomalian ai-
heuttaja ei tällä käynnillä selvinnyt. 

Seppälän peridotiittia tutki Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö 1960-luvun puolivälissä mahdolli-
sena vuorivillan raaka-aineena. Päiväkunnan peridotiitit löysin 1965 Oy Malminetsijä Ab:n 
maastotutkimuksissa. Esiintymien välissä on voimakas luode-kaakkosuuntainen ruhje, johon 
osuu Rappukallion juurella Päijänteen syvin kohta, 95.3 m (ks. Sederholm, 1932). Ruhjeen koh-
dalla on mahdollisesti oikeakätinen horisontaalisiirros, joka on halkaissut peridotiittiesiintymän; 
siinä näennäinen horisontaalisiirtymä on n. 2.5 km. 

Tein maastotutkimuksia Rutalahden molemmilla puolilla 1.9.2005. Päiväkunnan puolelta on 
näytteet TM-05-35.1 → 38.1, Seppälästä näyte TM-05-39.1. Analyysien tilausnumero on 83945. 

Peridotiittipaljastumat Pyhtäänlahden rannalla ovat hyvin jyrkkärinteisiä kukkuloita, ja ne muis-
tuttavat Ison Tontunvuoren itäpäätä. Läntisin paljastuma on matala moroutunut regoliitti. 

Kaikki kivet ovat oliviinirikkaita peridotiitteja, joissa on joskus runsaasti flogopiittia. Niissä on 
vaihtelevaa pitkälle edennyttä tremoliitti-serpentiinimuuttumista. Päämineraali on oliviini, vä-
hemmän ja vaihtelevasti on ruskeaa sarvivälkettä ja flogopiittia. Joskus on ortopyrokseenia. Oli-
viinin muuttumistuloksia ovat vihreä tai ruskea serpentiini, magnetiitti(II) ja väritön tai vihertävä 
tremoliitti. Joskus on kloriittia. Malmimineraaleja ovat kromiitti ja pentlandiitti, satunnaisesti 
kuparikiisu, pyrrotiitti, mackinawiitti ja pyriitti(II). Kromiitissa on joskus ilmeniittisuotaumia. 
Flogopiittirikkaassa peridotiitissa on fluoriapatiittia isoina kiteinä, joissa on harmaa tai ruskea 
pigmentti; muualla apatiittia on vähän. Magnetiittia on vähän, mikä selittää heikon magneettisen 
anomalian. 

Seppälässä peridotiitti on moroutunuvaa. Kivi on oliviinirikkaampi, ja sitä voi nimittää duniitik-
si. Kivessä on poikiliittista tremoliitia ja flogopiittia, malmimineraaleja ovat kromiitti ja pentlan-
diitti. 

Rutalahden peridotiitit kuuluvat selvästi samaan magmasarjaan. Kivet ovat selvästi SiO2-
köyhempiä ja MgO-rikkaampia kuin Ison Tontunvuoren peridotiitit. Kaikista MgO-rikkain on 
Seppälän duniitti. Seuraavassa esitetään pitoisuusvaihtelu viidessä Pyhtäänlahden ”normaalissa” 
peridotiitissa, sitten analyysit kalirikkaasta peridotiitista ja Seppälän duniitista.  

Pyhtäänlahden peridotiitti (paino- %): SiO2 40.1 - 40.9, TiO2 0.192 - 0.367, Al2O3 2.21 - 4.56, 
FeOtot 10.8 - 12.8, MgO 27.3 - 30.3, CaO 3.85 - 4.76, Na2O 0.16 - 0.40, K2O 0.073 - 0.352, P2O5 
0.025 - 0.052, CrXRF 2776 - 3265 ppm, NiXRF 781 - 904 ppm, SICP 309 - 2840 ppm, VICP-MS 102 - 
120 ppm, Ba 38 - 158 ppm, Sr 59 - 91 ppm, Cl 950 - 1660 ppm, CeICP-MS 4.95 - 7.30 ppm, ZrICP-

MS 8.65 - 17.2 ppm, NbICP-MS 0.65 - 1.71 ppm, RbICP-MS 0.86 - 11.9 ppm, ScICP-MS 24.8 – 29.6 
ppm, Y 3.69 - 5.33 ppm, Th ≤ 0.5 ppm, U < 0.2 - 0.36 ppm. Ni/Co on korkea, 7.63 - 8.42. 

Pyhtäänlahden kalirikas peridotiitti (paino- %): SiO2 45.6, TiO2 0.356, Al2O3 6.01, FeOtot 10.6, 
MgO 24.6, CaO 4.16, Na2O 0.65, K2O 1.52, P2O5 0.111, CrXRF 2679 ppm, NiXRF 790 ppm, SICP 
80 ppm, VICP-MS 114 ppm, Ba 516 ppm, Sr 162 ppm, Cl 410 ppm, CeICP-MS 15.8 ppm, ZrICP-MS 
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33.3 ppm, NbICP-MS 3.92 ppm, RbICP-MS 49.8 ppm, ScICP-MS 22.5 ppm, Y 57.3 ppm, Th 1.25 ppm, 
U 0.70 ppm. Ni/Co on 8.71. 

Seppälän duniitti (paino- %): SiO2 39.2, TiO2 0.162, Al2O3 2.58, FeOtot 11.5, MgO 32.2, CaO 
2.22, Na2O 0.14, K2O 0.457, P2O5 0.045, CrXRF 3570 ppm, NiXRF 986 ppm, SICP 211 ppm, VICP-

MS 168.5 ppm, Ba 151 ppm, Sr 76 ppm, Cl 1450 ppm, CeICP-MS 6.38 ppm, ZrICP-MS 31.5 ppm, 
NbICP-MS 1.65 ppm, RbICP-MS 13.0 ppm, ScICP-MS 15.4 ppm, Y 2.36 ppm, Th 0.60 ppm, U 0.45 
ppm. Ni/Co on 8.61. 

Pyhtäänlahden peridotiiteissa on lievästi kohonnut Pt (11 - 13 ppb) ja useimmissa kohonnut Pd 
(10 - 14 ppb), lisäksi yhdessä näytteessä (37.3) on 33 ppb Au. Seppälän duniitissa Pt-Pd-Au ovat 
alle määritysrajojen. 

Rutalahden alueen peridotiiteissa on paikoin metasomaattista lisäystä, jossa huippurikastumat 
ovat kymmeniä kertoja tavallisia pitoisuuksia suuremmat. Seuraavassa luettelossa rikastumisker-
roin on merkitty sulkuihin: S (35.5), K2O (20.8), Rb (57.9). Metasomaattisesti rikastuneita ovat 
myös Ba (13.6), Nb (6.0), P2O5 (4.4), Cl (4.1), Zr (3.8), U (> 3.5), La (3.3), Ce (3.2), Sr (2.8). 
Metasomatoosi on ainakin osaksi ollut korkean lämpötilan selektiivistä kontaminaatiota. Serpen-
tiiniytymiseen liittyy varsinkin voimakasta B-Cl-lisäystä, paikoin voimakasta S-lisäystä ja lie-
vempää As-Mo-Ag-lisäystä. B-pitoisuudet ovat 27 - 84 ppm, Cl-keskiarvo on 1080 ppm, As ≤ 17 
ppm, Mo yleensä 4 - 6 ppm , Ag usein 1 - 2 ppm. 

Metasomaattinen S-lisäys Seppälän duniitissa (näyte 38.1) on samanlaista kuin Ranuan Tervon-
kankaan duniiteissa, Ylinamman serpentiiniytyneissä duniiteissa ja vuolukivissä, siihen ei liity 
Ni-lisäystä ja vain lievä Cu:n nousu. 

Rutalahden alueen peridotiittien REE-jakaumat (kuva 126) eroavat selvästi Ison Tontunvuoren 
jakaumista. Niissä on matalampi REEtot, selvä LREE-rikastuma ja koko matkan laskeva trendi 
La → Yb; La/Yb(CN) on paljon korkeampi. Negatiivinen Eu-anomalia on pienempi kuin Ison 
Tontunvuoren kivissä, Seppälän duniitissa Eu-anomaliaa ei ole. Rutalahden alueen peridotiittien 
REE-käyrästö on samanmuotoinen kuin Oravasaaren kvartsidioriitilla. Kaikki geokemialliset in-
dikaattorit (Mg, Cr, Ni, Ni/Co, Ti, V ym.) osoittavat, että Ison Tontunvuoren peridotiitit edusta-
vat kumulaatteja magmasta, joka oli paljon pitemmälle fraktioitunut kuin Rutalahden kumulaat-
tien emomagma. Tietenkin kaikki nämä peridotiittipiiput granitoidiympäristössä antavat aiheen 
miettiä kivien ikää ja suhdetta vuorijonoliikuntoihin. Kivet ovat melko terveitä (metamorfoitu-
mattomia) eikä niissä näy merkkejä läpikotaisliikunnoista. Ne edustavat posttektonisten emäksis-
ten magmojen tulokanavapiippuja. 
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Kuva 126.   REE(CN)-kuvaajia, Keski-Suomen peridotiitit (Iso Tontunvuori, Rutalahti, Päiväkunta) ja 
Oravasaaren kvartsidioriitti. 
Fig. 126.   REE(CN) patterns, peridotites from Central Finland (Iso Tontunvuori, Rutalahti, Päiväkunta) 
and Oravasaari quartz diorite. 

 

8.8 Kuusamon Uuniniemen alkalikivet (kl. 4611 10) 

Kesällä 1995 teki FM Pekka Tanskanen (näytetunnus: PAT) aloitteestani näytteenottoa Kuusa-
mon Uuniniemen alueella, jossa 1980-luvulla oli löytynyt alkalisyeniittiä ja sen ympärillä rie-
beckiittiä ja muita alkaliamfiboleja sisältäviä feniittejä (ks. Veki, 1991, s. 57). Näytteenoton tar-
koitus oli kerätä alustavaa aineistoa ja niistä analyyseja Tanskasen väitöskirjaan, johon ei kuiten-
kaan saatu tukea eikä rahoitusta. 

Kävin Olli Sarapään kanssa Uuniniemessä 15.6. 2009. 
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Uuniniemi on Yli-Kitkajärveen pistävä puolipyöreä niemi. Sen pohjoisrannalta (hiekoista?) tun-
netaan Kuusamon korkein Th-pitoisuus. Niemen länsiosassa on runsaasti kalliopaljastumia, jois-
ta alkalikiviä tunnetaan n. 500 x 600 m:n alueelta. Alkalisyeniitistä on otettu ikänäyte (TM-95-
1.1 ja PAT-72.33), josta separoitu zirkoni kuitenkin antoi kelvottomia, diskordantteja ikätuloksia 
(Hannu Huhma, sähköposti 4.7. 2008).  

Pekka Tanskanen otti paljastumista minidrillillä 32 näytettä, joista on tehty XRF-analyysit (me-
netelmätunnus 175X), hiilimääritys (menetelmätunnus 811L), monimetallianalyysit ICP:llä (me-
netelmätunnus 511P) ja Au-Pd-analyysit (GAAS, menetelmätunnus 519U). Analyysitilausnume-
ro on 54871. Jokaisesta näytteestä on makroskooppinen näytekuvaus, mutta koordinaattitietoja 
en ole löytänyt. Näytteet ovat tallessa Rovaniemellä (Olli Sarapään huoneessa). 

Näytteissä on kirjava valikoima kivityyppejä alkalisyeniitistä albitiitteihin, karsiin, karbonatiit-
teihin ja emäksisiin magmakiviin. Hyvin usein on Tanskanen tehnyt merkintöjä sinisestä alka-
liamfibolista. Tyypillisiä ovat korkeat Na-pitoisuudet; Na2O on 75 % näytteistä 5.0 - 10.5 %. 
Samoin karbonaattia esiintyy yleisesti, ja jotkut näytteet ovatkin karbonatiitteja ja karbonaatti-
breksioita. Yleisesti näyttää siltä, että kivet ovat enemmän tai vähemmän karbonaatti- ja alkali-
fluidien käsittelemiä feniittiytyneitä kiviä; eräs todiste tästä ovat kohonneet La-Ce, Zr- ja Nb-
pitoisuudet. On myös kohonneita Th-pitoisuuksia (max. 111 ppm). Kesäkuussa 2009 tekemäl-
lämme ekskursiolla Olli Sarapää mittasi Uuniniemen luoteiskärjestä Th:n eq-pitoisuuden 1216 
(vast. U 29.5 ppm), analyysi antoi 1630 ppm, U-pitoisuudet ovat pieniä, useimmiten alle määri-
tysrajan 10 ppm (max. analysoitu UXRF on 40 ppm). Muita kiinnostavia pitoisuuksia on joskus 
kohonnut P2O5 (≤ 2.78 %), Li (≤ 58 ppm), Mo (≤ 39 ppm), Y (≤ 86.6 ppm), Pd (≤ 19 ppm), Cl (≤ 
0.986 %), Se (≤ 42 ppm), V (≤ 474 ppm), Zn (≤ 203 ppm) ja Zr (≤ 967 ppm). 

Tyypillinen karbonatiitti (näyte 72.2) on dolomiittinen (SiO2 2.64 %, CaO 27.0 %, MgO 7.98 %) 
ja siinä on korkea LREE (Ce 1803 ppm, La 1130 ppm), P2O5 (1.344 %, vastaa 3.5 % apatiittia), 
Mn (1.44 %), Sr (5343 ppm), Nb (732 ppm), Th (51 ppm), Y (90 ppm). REE:stä vain Ce ja La 
on analysoitu. Kahdessa muussakin näytteessä on Ce 1000 ppm. 

Uuniniemen keskellä olevassa alkalisyeniitissä on myös kohonneita mutta erittäin vaihtelevia 
REE-pitoisuuksia; esim. CeXRF- pitoisuudet ovat 63 - 744 ppm. Tyypillisiä ovat myös korkeat 
Zr-Nb-pitoisuudet. Alkaleja ja fosforia lukuun ottamatta syeniitti on pääkomponenteiltaan melko 
homogeeninen, pitoisuusvaihtelut 8 näytteessä ovat (paino- %): SiO2 58.56 - 61.28, TiO2 0.24 - 
0.650, Al2O3 17.21 - 19.94, FeOtot 2.34 - 6.21, MgO 0.13 - 0.76, CaO 2.05 - 5.21, Na2O 6.44 - 
10.51, K2O 0.22 - 5.32, P2O5 0.069 - 0.835, CrXRF 18 - 37 ppm, NiXRF 10 - 25 ppm, SICP 12 - 257 
ppm, VXRF 28 - 59 ppm, Ba 132 - 3134 ppm, Sr 154 - 597 ppm, Cl 130 - 290 ppm, CeXRF 63 - 
744 ppm, ZrXRF 347 - 856 ppm, NbXRF 95 - 489 ppm, RbXRF 11 - 100 ppm, ScICP 0.4 - 2.6 ppm, 
YXRF 13 - 46 ppm, ThICP 6 - 111 ppm, UXRF < 10 ppm, C811L 0.44 - 1.12 %. 

Uuniniemi on Olli Sarapään hankkeen ”Hightech metallit” (hankeno. 214 1007) eräs jatkotutki-
muskohde. Vuoden 2009 tutkimukset olen tehnyt tälle hankkeelle. 

8.9 Kuusamon Hukkasen REE-aine (kl. 4521 06) 

Kesällä 1967 ollessani Oy Malminetsijä Ab:n palveluksessa löysin allaniittipitoisen pegmatiitti-
lohkareen Ellalan mäestä Oulun – Kuusamontien varresta. Tästä n. 1.5 km länteen Hukkasen tien 
varresta löysin räjäytetyistä ojan pohjan kallioista mustia ja mustanvihreitä metamiktisiä, säteile-
viä mineraaleja (fergusoniitti?) punaisista graniiteista. Tämän ja allaniittilohkareen väliltä Ahon 
talon kaivon pohjasta on aikanaan lähetetty molybdeniittipitoinen kansannäyte. Yhtiö ei jatkanut 
etsintöjä. Vuonna 1974 teetin U-Th-analyysit kahdesta Hukkasen tien kallionäytteestä. Toisessa 
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näytteessä (93B/TM/74) oli U 110 ppm ja Th 120 ppm, toisessa oli U < 10 ppm, Th 90 ppm. 
REE-Nb-analyysejä ei tehty. Kesäkuun 16. 2010 kävin paikalla Olli Sarapään kanssa, joka teetti 
REE- ym. analyyseja v. 1967 näytteistä. Allaniittilohkareessa on Ce 744 ppm, La 352 ppm, Yb 
vain 0.98 ppm ja Th 48.9 ppm. Graniitissa LREE on hyvin matala (Ce 49 ppm), mutta HREE, Y 
ja U paljon korkeammat kuin allaniittinäytteessä (Yb 6.08 ppm, Y 41.6 ppm, U 9.54 ppm), ko-
honneita ovat myös Be (6.71 ppm), Nb (70.7 ppm) ja Ta (6.16 ppm). 

Paikka kannattaa pitää mielessä. 

8.10 Ala-Postojoen V-aihe (kl. 3723 04) 

Sain 1970-luvun lopulla tiedon Aimo Hiltuselta Rautaruukki Oy:n tekemistä tutkimuksista Ala-
Postojoen magneettisella anomalialla. Yhtiön kairaukset lävistivät lähes kompaktia magnetiitti-
kerrosta, jossa oli korkea V-pitoisuus. Rautaruukki tarjosi aihetta GTK:lle tieteellisiin jatkotut-
kimuksiin, joihin ei silloin kuitenkaan ruvettu. Esiintymä on poikkeuksellinen sikäli, että mal-
missa on hyvin matalat Ti-pitoisuudet. Mieltä jäi myös vaivaamaan, voisiko tällaisessa kivessä 
olla korkeita PGE-pitoisuuksia. 

Keväällä 2008 kävin Lopen varastolla, jossa muiden asioiden ohella katsoin läpi Rautaruukki 
Oy:n Ala-Postojoen reiät. Reiästä R3 otin analysoitavaksi kolme näytettä. Analyysitilausnumero 
on 2204943. Näytteiden FeOtot on 25.7 - 49.7 %, V-pitoisuus vaihteli suorassa suhteessa 
FeO:oon, VXRF on 1020 - 2320 ppm (VICP 1070 - 2770), samoin TiO2, välillä 0.043 - 0.163 %. 
Jos kysymys on välittömästi magmaan liittyvästä kivestä, sen P2O5 on melko korkea (0.158 - 
0.246 %) ja P-pitoisuuteen nähden Cr ja Ni ovat korkeita (CrXRF 50 - 260 ppm, NiXRF 550 - 800 
ppm). Kivissä on rikkiä vain 73 - 82 ppm. Jalometalleista fire assayn määritysrajan ylitti kahdes-
sa näytteessä Pd (16 ja 30 ppb) ja yhdessä Pt (43 ppb). Ni-sulfidimenetelmän analyyseissa määri-
tysrajan ylitti kahdessa näytteessä Au (0.66 - 3.00 ppb), kolmessa Pd (13.1 - 42.0 ppb) ja kol-
messa Pt (3.54 - 47.8 ppb). Korkein Pt+Pd+Au oli näytteessä 51.80 - 53.0 m, 90.46 ppb. 

Anomaaliset Pt-Pd-pitoisuudet ovat mielenkiintoisia. Magnetiittikerroksen synty jäi arvoituksek-
si. 

9 MUITA TUTKIMUKSIA 

9.1 Savukosken Akanvaaran lisätutkimukset 

Vuoden 1997 jälkeen (Mutanen, 1997) olen käsitellyt Akanvaaran intruusiota ja eri malmiesiin-
tymiä yksityiskohtaisemmin alueen malmitutkimusten loppuraportissa (Mutanen, 1998). 10. Pla-
tinakongressin ekskursio-oppaassa (Mutanen, 2005) merkittävimmät uudet tulokset ovat Akan-
vaaran sulan (magman) koostumuksen kehityksen selvittäminen (Mutanen, 2005, Figs. 7a – 7c) 
ja intruusion yläosan REE-geokemian selvittäminen (op. cit., Fig. 12). Akanvaaran kromitiittien 
PGE-mineralogiaa on selvitelty muutamissa yhteisjulkaisuissa (Gornostayev & Mutanen, 2003; 
Gornostayev, Mutanen & Härkki, 2003; Gornostayev & al., 2003). 

Intruusion alaosassa on hyvin hienorakeisia chill-kiviä jotka koostumuksen perusteella edustavat 
intruusion kantamagmaa. Niissä ei toisaalta ole havaittavaa yläkuoren kontaminaatiota, mutta ei 
myöskään kumuluskiteitä (ks. Mutanen, 1997). Tilasin näistä chill-kivistä kaksi hivenalkuaine-
analyysia (R322/390.10-390.50 m ja R322/392.80-393.60 m, menetelmätunnus 308M, ana-
lyysitilaus 204945). Hivenalkuaineanalyysit osoittavat, että näytteet ovat keskenään hyvin sa-
manlaisia. CN-normalisoiduissa REE-käyrissä HREE-pää on tasainen, LREE-pää nousee 
(La(CN) on 31.8, Tb(CN) 9.09. La/Yb(CN) on 5.16. Eu:lla on selvä positiivinen anomalia. Käy-
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rät ovat samanmuotoiset yläosan magnetiittigabrojen ja anortosiittien käyrien kanssa. Muita pi-
toisuuksia ja alkuainesuhteita: Nb 1.22 - 1.62 ppm, Nb/Ta > 8.15 ja > 6.1, Zr 25.5 - 25.7, Zr/Hf 
31.0 - 27.1, Th 1.04 - 1.32, Th/U 3.07 - 3.59. 

9.2 Pudasjärven Siuruan alueen lisätutkimukset (kl. 3514 07, 10 ja 3523 04) 

Lähetin toukokuussa 2008 Axel Müllerille (Norges Geologiske Undersøkelse, Trondheim) hänen 
pyynnöstään näytteen Soidinmaan alaskiitista kvartsin LA-ICP-MS-analyysejä varten. Tulokset 
(sähköposti 1.6.2009) osoittivat, että kvartsissa on äärimmäisen korkea Mn (6.8 ppm) ja Fe (61.3 
ppm), hyvin korkea Ti (72.9 ppm) ja korkea P (3.7 ppm). Korkeat Mn ja Fe ovat hyvin epätaval-
lisia. Korkea Ti heijastaa kvartsin deformaatiolämpötilaa (711±12 °C; kvartsin Ti-pitoisuus-
lämpömittari). Tämä on kuitenkin minimi-T, koska alaskiittisula ei todennäköisesti ollut Ti-
kylläinen. 

Soidinmaassa reiässä R304 lävistetyistä säteilevistä biotiittipegmatiiteista tuli hivenalkuaineana-
lyyseja (analyysitilausno. 63562). Säteily aiheutuu kokonaan Th:sta, joka korreloi suoraan 
REE:n kanssa. Parhaat pitoisuudet ovat ΣREE 0.79 %, Th 481 ppm ja U 4.16 ppm/0.6 m ja 
ΣREE 0.113 %, Th 165 ppm ja U 1.16 ppm/0.3 m. HREE ovat näissä hyvin matalat, esim. Yb 
1.38 ppm ja 0.30 ppm. Biotiitti-plagioklaasipegmatiitissa on karkeaa monatsiittia, jonka U-Pb-
iäksi on saatu 2.61 Ga (Hannu Huhma, sähköposti 4.7.2008). 

Soidinmaan alaskiitin Sn-pitoisen näytteen (TM-00-13.1, Sn 0.26 %) tarkistamiseksi otin v. 2008 
samasta paljastumasta neljä lisänäytettä. Analyysien mukaan (analyysitilausnumero 216375) ti-
naa ei ollut. Muuten koostumukset ovat samanlaisia kuin Sn-pitoisessa näytteessä. 

Alaskiitilla on erikoinen ”sarvijaakkomainen” REE(CN)-jakauma (Mutanen & Huhma, 2003, 
Fig. 5; ks. myös: Lalli, 2002). LREE-osan laskeva trendi (La → Eu) on graniiteille luonnollinen, 
harvinaisempi, ja siksi ongelmallisempi, on jyrkästi nouseva trendi Eu-minimistä Lu:iin. Vastaa-
via en aikaisemmin tuntenut, mutta nyttemmin on silmiini osunut vastaavia (itse asiassa identti-
siä) REE(CN)-kuvaajia, ei kuitenkaan aina graniiteista vaan restiiteistä, joista anatektinen gra-
niittisula on poistunut (ks. Otamendi & Patiño Douce, 2001, Fig. 6c). Anatektiset leukograniitit 
(op. cit., Fig. 6d) vastaavat tarkalleen Keski-Lapin Th-REE-köyhiä toisen sulatusvaiheen graniit-
teja, joissa on huomattavan suuri positiivinen Eu-anomalia. Tämän mukaan Soidinmaan alaskiit-
tien REE-geokemia edustaa restiittejä (granaatti, zirkoni). Etelä-Koreasta tunnetaan mesotsooisia 
graniitteja, joiden REE(CN)-malli muistuttaa Soidinmaan REE-kuvaajia (ks. Kim & al., 2004). 
Namibian Damara-orogenian korkean fasieksen metamorfoosissa syntyneiden anatektisten leu-
kograniittien REE-kuvaaja on identtinen Soidinmaan alaskiittien käyrän kanssa (ks. Jung & al., 
2009, Fig. 10). Damaran tapauksessa nouseva HREE-trendi johtuu granaatin kumuloitumisesta 
graniittimagmassa (op. cit.), ja tämä selitys sopii Soidinmaan alaskiiteille, jotka ovat granaattipi-
toisia. Granaattikontrollin puolesta puhuu alaskiitin korkea Y (21 ppm) ja korkea Y/Ce (1.8). 

Soidinmaan alaskiitit syntyivät ilmeisesti korkean lämpötilan kuivalla sulatuksella (T > 711 C°) 
granuliitista. Alaskiitin matala LREE johtuu granuliitin aikaisemmasta anatektisen graniitin syn-
tyyn liittyvästä LREE-depleetiosta. Restiittinen granuliitti sisälsi granaattia ja zirkonia (joissa oli 
korkea HREE), ja Mg-rikasta biotiittia, mutta ei Ca-plagioklaasia (matala Ca, Sr, Eu). 

Useimpien REE-esiintymien vikana, eri RE-metallien hintoja ajatellen, on korkea LREE/HREE. 
Granuliittisiin restiitteihin sisältyy kuitenkin huomattava HREE-potentiaali: Monivaiheisessa 
anatektisessa sulatuksessa granuliittien restiittiseen granaattiin ovat rikastuneet kallisarvoisem-
mat HREE ja Y. Tätä Soidinmaan alaskiitin REE-jakauman HREE-pää osoittaa.  Granaatti on 
helposti vapaaksijauhautuva ja helposti rikastettavissa oleva mineraali. Jung & al. (2009) ovat 
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analysoineet restiittigranaatista jopa 440 ppm:n Dy+Er+Yb -pitoisuuksia (ΣTb→Lu yli 500 ppm) 
ja 1000 ppm:n Y-pitoisuuksia. Vastaavasti LREE-pitoisuudet ovat hyvin matalat.  

Pudasjärvellä on trondhjemiitteja, joissa on matala REE ja voimakas positiivinen Eu-anomalia 
(kuva 44o). Nämä ovat ilmeisesti syntyneet anatektisesti alakuoren Th-REE-depletoituneesta res-
tiitistä, jossa oli plagioklaasia. 

Siuruan – Aittojärven ja Kolkkoahon alueilta otettiin ja analysoitiin v. 2004 lisää näytteitä toleiit-
tisista metabasalteista ja trondhjemiiteista (analyysitilausnumero 91502). Aittojärven Kyngäksen 
(Livojoen silta) ja Kolkkoahon kivet ovat muuten samanlaisia trondhjemiitteja kuin Siuruan 
”ikäkalliolla” (kuva 127), mutta Siuruan kivet ovat muihin verrattuna merkillisen LREE-rikkaita 
(Siuruassa Ce 197 - 213 ppm, Kolkkoahossa 21.0 - 45.3 ppm, Livojoen sillalla 52.2 - 58.7 ppm). 
SiO2-CaO-pitoisuuksien ja alkalisuhteiden puolesta kaikki ovat samanlaisia trondhjemiitteja. 
SiO2 on Siuruassa 69.3 - 70.7 %, Kolkkoahossa 70.1 - 71.1 % ja Livon sillalla 69.1 - 71.7 %; 
Siuruassa CaO on 3.11 - 3.27 %, Kolkkoahossa 2.47 - 2.72 % ja Livon sillalla 2.40 - 2.45 %; 
Na2O/K2O (paino- %) on Siuruassa 2.45 - 3.26, Kolkkoahossa 2.35-3.24 ja Livon sillalla 2.08 - 
2.12. 

 

 

Kuva 127.   Pudasjärvi, Siurua. Trondhjemiitti (ikä 3.5 Ga), jota lävistää graniittijuoni (2.66 Ga?). Valo-
kuva Tapani Mutanen. 
Fig. 127.   Pudasjärvi, Siurua. Trondhjemite (age 3.5 Ga), cut by a granite vein (2.66 Ga?). Photo Tapa-
ni Mutanen. 

 

Vuoden 2004 näytteet Siuruasta otettiin minidrillillä paikoista, jotka ovat mahdollisimman kau-
kana graniittijuonien vaivaamista paikoista. Näistä näytteistä saatiin korkeampia depleted mantle 
-malli-ikiä (TDM) kuin alkuperäisessä ikänäytteessä A1602. TDM on 3.65 Ga, εNd(2700) -13. Kolk-
koahon trondhjemiittien (TM-04-9) TDM on jopa 3.86 Ga, johon kylläkin voi vaikuttaa mahdol-
linen RE-alkuaineiden metamorfinen fraktioituminen (nämä tiedot: Hannu Huhma, kirje 18.4. 
2006). 
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Livojoen sillan ja Siuruan paljastumien metatoleiiteista on kaksi uutta analyysia (näytteet TM-
04-2.2 ja TM-04-3.3, analyysitilausno. 91502). Koostumukset ovat keskenään ja Rankkilan tole-
iitin (ikänäyte A1601, Mutanen & Huhma, 2003) kanssa hyvin samanlaisia. Vaihtelut näissä 
kolmessa näytteessä ovat (paino- %): SiO2 48.3 - 49.4, TiO2 0.66 - 1.29, Al2O3 14.9 - 15.6,  
FeOtot 10.9 - 12.0, MgO 7.27 - 7.89, CaO 10.6 - 11.7, Na2O 2.07 - 2.58, K2O 0.19 - 0.572, P2O5 
0.040 - 0.088, CrXRF 242 - 306 ppm, NiXRF 121 - 129 ppm, SXRF 340 - 1254 ppm, VXRF 241 - 341 
ppm, Ba 33 - 198 ppm, Sr 84 - 207 ppm, Cl < 60 - 238 ppm, CeICP-MS 68.57 - 11.3 ppm, ZrICP-MS 
32 - 46.5 ppm, NbICP-MS 1.8 - 2.66 ppm, RbICP-MS 0.4 - 4.18 ppm, ScICP-MS 42.8 - 44.7 ppm, YICP-

MS 19 - 26.8 ppm, ThICP-MS < 0.5 ppm, UICP-MS < 0.2. Rankkilan näytteen matala S (340 ppm) 
johtuu siitä, että se on paljastumanäyte, muut minidrill-näytteitä. 

Siuruan ja Livojoen sillan näytteistä tehtiin myös Au-PGE-analyysit. Määritysrajat (Au 0.5 ppb, 
Ir 0.1 ppb, Pd 1 ppb, Pt 0.1 ppb) ylittyivät molemmissa näytteissä, paitsi Pd jäi Livojoen sillan 
näytteessä alle määritysrajan. Ir oli 0.17 - 0.21 ppb, Au 2.33 - 8.27 ppb, Pd (toisessa) 5.54 ppb ja 
Pt 1.47 - 4.80 ppb. CN-diagrammissa CN-arvot nousevat loivasti Ir → Pt → Pd, sitten jyrkästi 
Pd → Au. 

Siuruan ja Kolkkoahon, ja mikseipä Luton sillan, trondhjemiittien uusista minidrill-näytteistä 
kannattaisi ehkä tehdä lisää SIMS-töitä, josko niistä löytyisi enemmänkin 3.72 Ga:n ikäistä zir-
konia/kiveä. 

9.3 Vuotson smaragdi (kl. 3742) 

Kesällä 1982 löysi koululainen Teppo Mutanen Riestojoen särkältä 1.5 x 2.5 x 3.2 cm:n kokoi-
sen kiven, jossa on smaragdikiteitä (kuvat 128a, b).  

Kivestä on tehty pintahie (no. 0910437). Pääosa kivestä on kvartsia (kuva 129a). Smaragdikiteet 
ovat hoikkia (0.5 mm), pisimmät säilyneet kiteen osat ovat 12 mm pitkiä. Kiteet ovat vyöhykkei-
siä, niiden terävärajaiset keskiosat ovat kevyempiä (BSE-kuva, kuva 129b).  

Lassi Pakkanen teki EMP-analyysit kymmenestä smaragdikiteestä, yhteensä 20 analyysia. Ana-
lyyseja on pääaineksesta ja kevyemmästä ytimestä. Kevyet ytimet poikkeavat koostumukseltaan 
kiteiden reunaosista. Niissä on korkeammat Mg, Ca, Na ja K, reunaosissa on korkeammat Al, Cr, 
V, Fe ja Sc. Smaragdissa on poikkeuksellisen korkea MgO (ytimissä 3.27- 3.66 %, reunaosassa 
2.06 - 2.60 %); Deer & al.,1962a:ssa korkein beryllistä analysoitu MgO-pitoisuus on 0.5 %. Ydin 
ja reunaosat poikkeavat niin selvästi toisistaan, että komponenttien (Cr, Na, V, Mg, Fe, Sc) frek-
venssijakaumadiagrammit ovat kaksipiikkisiä. Kuvasta 130 näkyy, että Al2O3:lla on voimakas 
negatiivinen korrelaatio Na2O:n, K2O:n ja MgO:n kanssa. 
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Kuva 128a.   Smaragdikide kvartsissa. Pituus n. 10 mm. Vuotso. Valokuva Jari Väätäinen 
Fig. 128a.   Emerald crystal in quartz. Length ca. 10 mm. Vuotso. Photo Jari Väätäinen. 
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Kuva 128b.   Smaragdikide. Vuotso. Valokuva Jari Väätäinen. 
Fig. 128b.   Emerald crystal. Vuotso. Photo Jari Väätäinen. 
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Kuva 129a.   Smaragdikiteitä kvartsissa. Kappaleen leveys n. 2.5 mm. BSE-kuva, Lassi Pakkanen. 
Fig. 129a.   Emerald crystals in quartz. The breadth of the piece ca. 2.5 mm. BSE image by Lassi Pakka-
nen. 

 

 

Kuva 129b.   Yksityiskohta kuvasta 129a. Kuvan leveys 600 µm. Kiteiden MgO-rikkaammat, kevyemmät 
ytimet näkyvät tummempina. BSE-kuva, Lassi Pakkanen. 
Fig. 129b.   Detail of Fig. 129a. Breadth of the picture 600 µm. The more MgO-rich, less dense cores 
appear darker. BSE image by Lassi Pakkanen. 
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Kuva 130.   Vuotson smaragdin koostumusdiagrammeja. Al2O3 vs. Na2O, Na2O+MgO, MgO ja K2O. 
Fig. 130.   Compositional plots of Vuotso emerald. Al2O3 vs. Na2O, Na2O+MgO, MgO and K2O. 

 

Beryllissä on usein ideaalikaavaan (Be3Al2[Si6O18]) kuulumattomia aineksia (pääasiassa Na, Cs, 
Li, H2O). Vuotson smaragdissa ”kaavaan” kuulumattomien komponenttien summa 
(ΣCr2O3+V2O3+Sc2O3+FeO+MgO+CaO+Na2O+K2O) on peräti 5.87 - 7.43 %! Tässä ei vielä ole 
mukana H2O:n pitoisuutta. 

Jotkut katsovat, että ansaitakseen smaragdin nimen beryllin Cr-pitoisuus pitää olla korkea, jotkut 
hyväksyvät myös korkean V-pitoisuudet. Kuitenkin on tunnettu tosiasia, että beryllin värillä tai 
värin intensiteetillä ei ole korrelaatiota Cr-pitoisuuden kanssa; esim. kuuluisat Kolumbian Mu-
zon smaragdit eivät sisällä mitattavia Cr-pitoisuuksia (Sinkankas (1981). Tässä suhteessa Vuot-
son smaragdi täyttää ehdon, sen Cr2O3-pitoisuus on 0.36 - 0.88 %. 

Kiven kvartsi on EMP:n mukaan puhdas SiO2. 



    
  
 
 

      
  

431

9.4 Oripään kvartsijuonibreksia ja appiniitti (kl 2111) 

Heinäkuussa 2009 löysin Oripään lentokentän alueelta lukuisia kvartsijuonibreksialohkareita ja 
yhden fluoriittipitoisen, kaikesta päätellen melko paikallisen appiniittilohkareen. Lohkareiden 
distaalipuolella on eräs maamme laajimmista (Ø 15 km) magneettisista anomalia-alueista. Ano-
malia ”päähahmo” aiheutuu syvällä olevasta (syvälle ulottuvasta) kappaleesta, mutta sen alueella 
on pinnallisista anomaalisista kappaleista aiheutuvaa pienirakenteista kuviointia. Kallioperäkar-
talla ja sen selityksessä (Salli, 1953a, b) ei löydy mitään, mikä selittäisi anomalian aiheuttajaa 
(aiheuttajia). 

Breksialohkareet (kuva 131) ovat kohtalaisen pyöristyneitä, läpimitaltaan jopa useita kymmeniä 
senttejä. Niiden matriksi on hyvin pienirakeista, felsiittimäistä, väriltään voimakkaan ruskeaa tai 
punaista. Kvartsijuonissa valkoinen kvartsi on kiteytynyt reunoilta kohtisuoraan keskelle päin 
(comb quartz). Usein juonien keskustaan on jäänyt avoimia onteloita, joissa on kvartsikiteitä. 
Breksioissa ei ole tektonisoitumisen merkkejä ja ne ovat selvästi muuta peruskalliota nuorempia. 

Appiniitti on keskirakeinen, massamainen ja tummanvihreän-punaisenkirjava. Siinä on ohuita 
kellanvihreitä epidoottijuonia. 

Ohuthieitä teetin yhdestä breksialohkareesta (TM-09-02.1), hiekkakivilohkareesta (TM-09-02.3) 
ja appiniitista (TM-09-02.2). Näytteiden koordinaatit on arvioitu kartalta jälkeenpäin.  

Breksian matriksi on hyvin pienirakeista. Siinä erottuu pyöreähköjä ja levymäisiä klasteja, jotka 
voivat olla hiekkakiviä/silttikiviä ja savikiviä. Mineraaleista erottuu kvartsi, muskoviitti, orto-
klaasi(?), biotiitti ja kloriitti. Kivessä on myös hiukan karbonaattia ja aksessorisina fluoriapatiit-
tia, zirkonia (tai monatsiitti?) ja rutiilia. Joskus on karkeaa hematiittia, mutta kiven punainen väri 
johtuu hyvin pienirakeisesta hematiitista. Ruskeat sävyt aiheutuvat götiitistä. Joskus on vaalean-
ruskeita kloriitista(?) koostuvia klasteja, jotka vaikuttavat pseudomorfeilta. Kvartsijuonisto on 
monivaiheinen, ja se valtaa fraktaalisesti suuren (suurimman?) osan kivestä. Kvartsi on kiteyty-
nyt omamuotoisina kiteinä, joissa on puhtaampia kasvuvyöhykkeitä ja niiden välissä ohuita 
tummia, sulkeumarikkaita vyöhykkeitä (”phantom quartz”). Kvartsijuonien lisäksi on kapeita, 
matalan martion juonia (ortoklaasia?). 

Jos matriksin aineosina todella on hiekkakiveä/silttikiveä, se voisi merkitä, että breksia on nuo-
rempaa kuin Satakunnan jotunihiekkakivi. 

Punaisenkirjavan värityksen takia annoin appiniitille maastossa nimen unakiitti. Kivi on massa-
mainen, karkearakeinen (Øplag ≤ 2-4 mm) ja mesokraattinen. Päämineraalit ovat albiitti, kali-
maasälpä (ortoklaasi?), kvartsi ja kloriitti. Albiitti on muuttumistulos aikaisemmasta plagioklaa-
sista, joka on kokonaan muuttunut ”serisiitiksi”, samalla on syntynyt hematiittipigmenttiä, josta 
albiitin väri tulee. Kvartsissa on voimakasta lohkottaista aaltosammumista. Vähemmän on mus-
koviittia, kirkkaanvihreää sarvivälkettä (relikti) ja epidoottia. Aksessorisia ovat subhedrinen – 
euhedrinen paksuprismainen fluoriapatiitti, subhedrinen titaniitti ja fluoriitti (väritön, sinisiä osu-
eita). Malmimineraaleja ovat rutiili, hematiitti, anhedrinen, osittain euhedrinen magnetiitti (→ 
hematiitti) ja pyriitti (→ götiitti). Pyriitissä on pyrrotiittisulkeumia. 

En ole nähnyt fluoriittia muualla Suomen appiniiteissa. 

Tein analyyseja (analyysitilausno. 213059, XRF, ICP, 308M, Au-Pd-Pt menetelmällä 704P ja 
fluori menetelmällä 725I) yhdestä kvartsijuonibreksialohkareesta ja appiniittilohkareesta.  

Analyysin mukaan kvartsijuonibreksia koostuu valtaosaltaan kvartsista, siinä on SiO2 90.4 %. 
Ilmeisesti ortoklaasia todella on (K2O 1.19 %). Albiittia ei ole (Na2O < 0.0674 %). Mafisista ai-
neksista on eniten FeOtot (1.82 %), muita vähän (TiO2 0.127. MgO 0.271, CaO 0.048). Yllättävän 
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korkeita ovat CrXRF (130 ppm) ja NiXRF (30 ppm). Kivityypin kannalta kiinnostavista metalleista 
analysoitiin Sn (vain 0.51 ppm) ja W (peräti 7.34 ppm). Th on 1.07 ppm ja U 2.69 ppm. Au-Pd-
Pt olivat kaikki < 10 ppb. 

Appiniitti on melko mafinen, mutta kun kvartsipitoisuus on korkea, koostumus vastaa SiO2-
pitoisuuden puolesta syeniittiä. Koostumus on (paino- %): 57.7, TiO2 1.75, Al2O3 15.8, FeOtot 
6.75, MgO 2.79, CaO 4.87, Na2O 3.33, K2O 4.45, P2O5 0.64, CrXRF 30 ppm, NiXRF 20 ppm, SXRF 
240 ppm, VXRF 100 ppm, Ba 2690 ppm, Sr 3140 ppm, Cl 120 ppm, F 4300 ppm, CeICP-MS 357 
ppm, ZrICP-MS 290 ppm, NbICP-MS 31.9 ppm, RbICP-MS 159 ppm, ScICP-MS 14.2 ppm, YICP-MS 39.4 
ppm, ThICP-MS 11.1 ppm, UICP-MS 4.72. Ni/Co on < 0.32. Huomaa matalat Cr, Ni ja Ni/Co ja kor-
keat F, Ba, Cr, Ce, Zr, Nb ja Y. 

Kvartsijuonibreksiassa on matala, LREE-rikastunut REE(CN). Appiniitilla on tyypillinen LREE-
rikastunut käyrä, jossa on korkea La/Yb(CN) (44.2) eikä Eu-anomaliaa (kuva 132). 

Mieleen tulee ajatus, että Oripään kvartsijuonibreksiat saattavat geneettisesti liittyä appiniitti-
intruusioihin, samalla tavalla kuin kvartsibreksiapiiput Skotlannin Appinissa. 
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Kuva 131.   Kvartsijuonibreksialohkareita, Oripää. Pienemmän levyn leveys 22 cm, isomman 40 cm. 
Valokuva Reijo Lampela. 
Fig. 131.   Quartz-vein breccia boulders, Oripää. The breadth of the smaller slab is 22 cm, that of the 
bigger one 40 cm. Photo Reijo Lampela. 
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Kuva 132.   REE(CN)-kuvaajia, Oripään appiniitti ja kvartsijuonibreksia. Harmaalla ”Tainio field” ku-
vasta 44a. 
Fig. 132.   REE(CN) patterns, appinite and quartz-vein breccia, Oripää. “Tainio field” from Fig. 44a in 
grey. 

 

9.5 Tutkimuksia zeoliittiesiintymistä 

Vuosien varrella olen tehnyt tutkimuksia zeoliiteista ja mahdollisista taloudellisesti kannattavista 
zeoliittiesiintymistä. Vuonna 1972 tein raportin Rautaruukki Oy:lle Al-rikkaiden zeoliittien käy-
töstä alumiinin tai alumiinisulfaatin raaka-aineena. GTK:n töissä olen löytänyt ja määrittänyt 
zeoliitteja, yleensä juoni- ja ontelomineraaleina. 

Luonnonzeoliittien käytön historia on eräänlainen käänteinen tuhkimotarina. Löytymisestään (v. 
1756) lähtien n. 200 vuoden ajan zeoliitit tunnettiin lähinnä laavakivien ontelomineraaleina. Ne 
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esittivät korean mutta koko lailla hyödyttömän prinsessan osaa kokoelmavitriinien ”silmänre-
päisijöinä” (Augenreisser). Jo 1800-luvun loppupuolelta alkaen ja harvakseltaan 1900-luvun al-
kupuolella on kirjallisuudessa tietoja zeoliittien esiintymisestä sedimenttikivissä, mutta vasta 
1950-luvulla alettiin ymmärtää, että eksogeenisissa esiintymissä on suunnattomia määriä zeoliit-
teja, näiden joukossa sen tyyppisiä, joita kemistit 1920-luvulta lähtien olivat oppineet synte-
tisoimaan ja käyttämään lukuisissa teollisuusprosesseissa (zeoliittitutkimuksen ja luonnonzeoliit-
tien käytön historiasta ks. Mumpton, 1973). Kuvaava esimerkki on aikaisemmin harvinaisuutena 
pidetty erioniitti, jota U.S.A.:ssa löytyi 10 miljoonan tonnin esiintymä (Deffeyes, 1968). Luon-
non stratiformeja zeoliittiesiintymiä on opittu tunnistamaan ja tuntemaan melko myöhään, oike-
astaan vasta 1940-luvun lopulta alkaen. Kuitenkin poikkitieteellisen, ja tieteensisäisenkin, tiedon 
hitaan liikkumisen, teollisuuden inertian ja jopa synteettisten zeoliittien etevämmän markkinoin-
nin vuoksi (ks. Clarke, 1980) vasta 1960-luvulla on luonnonzeoliitteja ruvettu arvostamaan asul-
taan vaatimattomana mutta sitäkin hyödyllisempänä Tuhkimona. Niiden merkitys on laajemmin 
oivallettu vasta 1970-1980-luvuilla; tämän voi päätellä mm. siitä, että Mumpton käyttää vuoden 
1978 luonnonzeoliitteja koskevassa katsausartikkelissaan otsikkoa ”a new industrial mineral 
commodity”. 

Kaikesta tutkimuksesta, valistuksesta ja markkinoinnistakin huolimatta zeoliitit ja zeoliittikivet 
eivät Mumptonin julkaisujen jälkeen kuluneiden 30-40 vuoden aikana ole tulleet tutuiksi geolo-
gisen yhteisön ”valtaväestölle”, eikä niitä teollisuusmineraaleinakaan kovin yleisesti tunneta. 
Zeolitiitit eivät ole päässeet laajoihin yleistajuisiin katsauksiin eikä niitä käsitellä esim. taloudel-
lisen geologian tai malmigeologian oppikirjoissa. Tässä suhteessa zeoliitit ovat samalla tavalla 
syrjäytetyssä asemassa kuin meteorikraatterit fysikaalisen geologian oppikirjoissa ja jopa laajois-
sa aluegeologisissa katsauksissa. 

Tyypillisen vapaan kidemuodon ansiosta paljain silmin helpoimmin tunnistettavia onteloiden 
zeoliitteja ovat stilbiitti, kabasiitti ja harvinaisempi harmotomi. Yleinen käsitys lienee, että zeo-
liitit eivät, ainakaan Suomessa, ole kovin tavallisia mineraaleja. Varmaan myös ajatellaan, että 
onteloiden kiteitä lukuun ottamatta zeoliitteja on vaikea tunnistaa (totta), ja että zeoliittiutuneet 
kivet ovat pehmeitä, jopa multamaisia (esim. Kuhmoisten Sarkajärven laumontiitti, Vihannin 
Lampinsaaren kaivoksen laumontiitti). Tämä taas ei läheskään aina pidä paikkaansa. Kerron ta-
pauksen: 

Oy Malminetsijä Ab kairasi 1960-luvun lopulla Parikkalan Rasvaniemen Niemelässä (kl. 4124) 
reiän, jossa trondhjemiittigneissi vaihettui reiän lopussa valkoiseksi, kevyeksi (tiheys jopa 2.1-
2.2 g/cm3) kiveksi. Kairasydämessä kivi on kova ja asultaan gneissimäinen, samanlainen kuin 
muuttumaton trondhjemiitti. Hieessä vaalea mineraali oli likimain isotrooppinen, ja vaikutelmak-
seni jäi silloin, että hie oli alipaksu. En silloin osannut tunnistaa kiveä, mutta myöhemmin syntyi 
ajatus, että kyseessä oli reiän edessä olevaan ruhjeeseen ja negatiiviseen painovoima-anomaliaan 
liittyvä zeoliittiesiintymä. GTK:lla ollessani minulle järjestyi v. 1979 tilaisuus revidoida reikä. 
Kristian Lindqvist varmisti XRD:llä (Lab. n:o 19251), että kevyen kiven päämineraali on anal-
siimi-wairakiitti. Muissa XRD-ajoissa (Lab. n:ot 19329, 19330, 19371, 19373 ja 19380) löytyi 
vielä kloriittia, terveessä trondhjemiitissa analsiimikiven yläpuolella on juonessa laumontiittia 
(XRD-varmistus) ja karbonaattia. Kaoliinia on zeolitiitissa pienissä onteloissa. Onteloisuus selit-
tääkin sen, että kiven tiheys on analsiimi-wairakiitin tiheyttä pienempi. Myöhemmin testasin Kä-
sivarren Sarvisoaivin alueen kairasydämistä happamista kivistä kohtia, joista oli määritetty poik-
keuksellisen pieni tiheys, ja ne kaikki osoittautuivat zeoliittipitoisiksi. Tapaukset opettivat, että 
kovissa, tavallisen näköisissä happamissa kivissä saattaa olla zeoliittirikkaita osia, jotka eivät 
ulkonäöltään mitenkään herätä huomiota. 
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Zeoliitteja on käytetty, tosin materiaalin luonnetta sen paremmin tuntematta, jo yli 2000 vuoden 
ajan. Vanhimmat käyttötarkoitukset perustuvat niiden keveyteen, pieneen kovuuteen ja reaktiivi-
suuteen (rakennuskiviblokit, pozzolaanisementit ja -betonit; Mumpton, 1973). Nykyisin käyttö 
perustuu useimmiten zeoliittien pintaominaisuksiin (adsorbentit, katalyytit), niiden väljiin, suu-
rionteloisiin kiderakenteisiin (molekyyliseulat: kaasunpuhdistus ja kuivaus, vedenpuhdistus, öl-
jynpuhdistus), ioninvaihtokykyyn (radioaktiivisten jätteiden varastointi, vedenpuhdistus, eläinten 
ravinnelisät, maanparannusaine), joskus valkoisuuteen, pieneen tiheyteen ja painatusominaisuuk-
siin (paperin fillerinä) tai sopivaan kovuuteen (hammastahnoissa). Zeoliittien käyttö pesuaineissa 
fosfaatteja korvaavina pinta-aktiivisina aineina on lisääntynyt voimakkaasti. Erikoiskäyttötarkoi-
tuksissa (esim. laboratorioissa kaasujen puhdistukseen) käytetään synteettisiä, kalliita zeoliitteja. 
Uusia synteettisiä zeoliitteja kehitellään kaiken aikaa, ja luonnonzeoliiteille keksitään uusia käyt-
tötarkoituksia. Luonnonzeoliiteista käytetään eniten klinoptiloliittia, mordeniittia ja kabasiittia, 
joissakin sovellutuksissa erioniittia ja fillipsiittiä. Luonnonzeoliittejakin voidaan muokata ionin-
vaihdolla haluttuihin käyttötarkoituksiin sopiviksi (ks. Clarke, 1980). 

Luonnon esiintymissä zeoliittipitoisuus on usein 60 - 95 %. Tällaisia zeoliittikiviä nimitetään 
zeolitiiteiksi. Kaiken aikaa löytyy uusia esiintymiä, joissa varannot voivat olla kymmeniä, jopa 
satoja miljoonia tonneja (ks. esim. Deffeyes, 1968; Mikhailov & Krinari, 1970; Shpak, 1976). 

Sopivan kidehilarakenteen lisäksi monissa teollisissa käyttötarkoituksissa zeoliiteilta vaaditaan, 
että ne kestävät korkeita lämpötiloja ja happamia liuoksia. Tällaisiksi synteettiset zeoliitit voi-
daan räätälöidä, ja luonnon zeoliittien kestävyyttä voidaan parantaa (ks. Discussion, in Deffeyes, 
1968). Luonnossa kuumuutta ja happoja kestävimpiä ovat SiO2-rikkaat zeoliitit (SiO2/Al2O3 3 - 
6), kuten klinoptiloliitti-heulandiitti, stilbiitti, mordeniitti, erioniitti ja ferrieriitti. Happoja vas-
taan kestävimpiä ovat SiO2-rikkaimmat zeoliitit mordeniitti ja ferrieriitti (Bogdanova & Belitskii, 
1968). SiO2-köyhemmistä zeoliiteista kabasiitti (SiO2/Al2O3 2.4 - 2.5) ja fillipsiitti (SiO2/Al2O3 
n. 2) sisältävät suuria hilaonteloita ja siksi sopivat joihinkin käyttötarkoituksiin. 

Luonnossa yleisimpiä ovat Al-rikkaat zeoliitit (SiO2/Al2O3 1.2 - 2.3). Vaikka esiintyvätkin rik-
kaina, valtavina esiintyminä, ne eivät heikon lämpö- ja happokestävyytensä takia ole arvostettu-
ja. Näihin kuuluvat analsiimi, laumontiitti, leonhardiitti, natroliitti, thomsoniitti, skolesiitti ja me-
soliitti. Kuitenkin alumiinirikkaiden zeoliittien heikkouksissa piilee niiden potentiaali: niiden 
korkea Al2O3-pitoisuus (22 - 32 %) ja huono haponkestävyys tekevät niistä potentiaalisen alu-
miinin tai Al-yhdisteiden (esim. Al-sulfaatti) raaka-aineen. Al-rikkaiden zeoliittien (analsiimi, 
laumontiitti) käyttöä alumiinin raaka-aineena on tutkittu puoliteollisessa mittakaavassa entisessä 
Neuvostoliitossa (Ginzburg, 1980; Budnikov & al., 1982; Skhirtladze, 1985). Jo 1930-luvulla on 
Italiassa yritetty käyttää alumiinirikkaita zeoliitteja alumiinin valmistukseen (Budnikov & al., 
1982): analsiimin lailla happoliukoista leusiittia on siellä silloin käytettykin alumiinin raaka-
aineena (Pogrebnyak, 1988). Suomessakin asiaa on selvitelty (Sotka, 1980; Sotka ja Söderholm, 
1980).   

Zeoliittiesiintymiä on luokiteltu monella tavalla (ks. esim. Flanigen, 1977; Mumpton, 1973, 
Mumpton, 1978; Chelishchev, 1986; Chelishchev & al., 1987). Seuraavassa on yksinkertaistettu 
geneettis-morfologinen luokittelu: 

1) zeoliittimaat (soils); 2) stratiformit esiintymät: matalien suolajärvien ja syvän meren sediment-
tis-halmyrolyyttiset esiintymät, autigeenis-diageneettiset esiintymät; 3) magmaattiset, deuteriset 
ja postmagmaattiset esiintymät; 4) zeoliittiutuneet impaktiitit ja impaktikraattereiden täyttö-
kompleksien sedimenttis-diageneettiset zeoliitit; 5) epigeneettiset esiintymät: a) hydrotermiset 
esiintymät (esim. Naboko, 1980), b) hydrotermiset aureolit malmien ympärillä (esim. Kuroko-
malmien analsiimiaureolit, Flanigen, 1977; Mumpton, 1977b; Prokin & al., 1979; Gogishvili & 
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Chkheidze, 1981); c) siirros/ruhjevyöhykkeisiin liittyvät esiintymät (esim. Gogishvili & 
Chkheidze, 1981; Potgieter & al., 1982). 

Useimmat ja suurimmat zeoliittiesiintymät ovat stratimorfeja. Zeoliitit esiintyvät niissä pienira-
keisena massana, josta mineraaleja on vaikea tunnistaa. Ne ovat syntyneet happamista vulkaani-
sista tuhkista suolajärvissä, makean veden järvissä tai merissä halmyrolyyttisesti, pohjaveden 
vaikutuksesta tai diageneettisesti (ks. esim. Flanigen, 1977; Mumpton, 1977a, 1978). Reaktiivi-
nen vulkaaninen lasiaines on ilmeisesti merkittävä zeoliittien lähtömateriaali, mutta aina ei ole 
todisteita vulkaanisesta lähtöaineksesta (Mumpton, 1973).  

Paitsi laavakivien sekundaareina ja ontelomineraaleina zeoliitteja esiintyy joissakin syvämagma-
kivissä, varsinkin alkalikivissä, deuterisena mineraalina. Aikaisemmin tässä raportissa kuvatun 
Ranuan Sääskilammit-kompleksin alkalisyeniitit sisältävät yleensä runsaasti natroliittia, samoin 
Iivaaran ijoliiteissa esiintyy natroliittia ja analsiimia (Lehijärvi, 1960). Appiniiteissa zeoliitteja 
esiintyy deuterisina kivimineraaleina ja kideonteloissa (esim. Iso Paavolampi, Tainio, kuva 61). 
Analsiimia esiintyy basalteissa ja happamemmissakin kivissä hajarakeina; se on ainoa zeoliitti, 
joka voi kiteytyä suoraan magmasta (Petrov, 1980).  

Impaktiiteissa (breksioissa ja impaktisulakivissä) erilaiset zeoliitit ovat yleisiä (esim. Lehtinen, 
1976; Chelishchev, 1986; Naumov, 1993). Zeoliitit ovat niissä syntyneet impaktin jälkeisissä, 
jopa hyvinkin kuumissa hydrotermisissä prosesseissa ja ovat siinä mielessä deuterisia. Hydro-
termisen toiminnan synnytti avaruuskappaleen kineettisen energian lähes silmänräpäyksellinen 
muuttuminen lämpöenergiaksi, joka aiheutti kivien sulamisen ja jopa höyrystymisen korkean 
lämpötilan plasmaksi, mutta sen lisäksi pohjavesien kuumenemisen laajalti ympäristössä (Muta-
nen, 1979). Hydrotermistä toimintaa elätti sulien/lasisten impaktikivien (impact melt rocks) ki-
teytymisessä vapautunut latentti kiteytymislämpö ja hydrautumisessa (zeoliitti- ja savimineraa-
limuodostus) vapautuva lämpö. Kraatterijärvien pohjalla syntyi diageneettisiä zeoliitteja (Nau-
mov, 1993). Impaktikraattereiden kivissä zeoliittipitoisuus voi olla huomattavan korkea, esim. 
Ukrainan Boltyshkaya-kraatterin sedimenteissä on jopa 60 % klinoptiloliittia (Valter & Bo-
bonich, 1979). 

Ruhjeisiin liittyvät esiintymät ovat syntyneet kuumien vesiliuosten vaikutuksesta, ja siten nekin 
ovat luonteeltaan hydrotermisiä. Niillä ei kuitenkaan ole näkyvää yhteyttä magmoihin. Zeoliitti-
pitoisuus vyöhykkeiden keskiosissa nousee 50 - 90 %:iin (Potgieter & al., 1982; Kaimakov & al., 
1986; omat havainnot) ja zeoliittivarannot voivat olla hyvin suuria. Kazakhstanin rautamalmei-
hin liittyvässä ruhjezeoliittiesiintymässä (stilbiitti, laumontiitti, kabasiitti, joskus natroliitti ja 
harmotomi) zeoliittivarannot ovat yli 500 milj. tonnia (Kaimakov & al., 1986). Stratiformien ja 
epigeneettisten esiintymien ero ei aina ole selvä; stratiformien zeoliittiesiintymien synnyssäkin 
usein todettu ruhjetektoninen kontrolli (Batiashvili & al., 1985; ks. myös Potgieter & al., 1982). 

Ruhjevyöhykkeissä esiintyvät zeolitiitit tarvitsevat syntyäkseen kohonneen lämpötilan, joka pa-
nee kuoren rakosissa ja huokosissa olevat vesiliuokset liikkeelle. Luonteva alkusyy kuumenemi-
selle on siirroksiin liittyvä kitkalämpö. Prosessi on analoginen impaktiiteille sikäli, että siinäkin 
kineettinen energia muuttuu lämmöksi. Käyntiin päästyään zeoliittiutuminen on tiettyyn mittaan 
asti itseään ruokkiva, jopa eskalatiivinen (positiivinen takaisinkytkentä), koska hydrautuminen 
on eksoterminen prosessi (ks. Korobov, 2000). Kuinka korkealle kitkan ja hydrautumisen aiheut-
tama lämpötila nousee, riippuu toisaalta siirrosten mahdollisesta toistumisesta, toisaalta lämmön 
dissipaation nopeudesta (tehokkuudesta). On ilmeistä, että suurin osa lämmöstä dissipoituu kuu-
mentuneiden liuosten konvektiivisessa kierrossa. Hydrotermien konvektiota hidastaa avorakojen 
täyttyminen zeoliiteilla, minkä voi nähdä Le Chatelier´n periaatteen mukaisena, prosessia jarrut-
tavana vastaprosessina. 
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Suomen zeoliittiesiintymistä tunnetuin lienee Kuhmoisten Sarkajärven laumontiittiesiintymä 
(Eskola & Hentola, 1960), jota on myöhemminkin tutkittu (Alviola, 1984, 1988). Laitakarin 
(1967) ja Hytösen (1999) mineraaliluetteloissa on mainintoja ja kuvauksia kymmenistä zeoliitti-
löydöistä. Omat mainintansa ansaitsevat kompleksipegmatiittien pollusiitti ja Korsnäsin kaivok-
sen harmotomi. Magmakivien ja impaktiittien lisäksi zeoliitteja on Suomesta löytynyt karsimal-
mien liukenemisonteloista ja ruhje- ja siirrosvyöhykkeiden rakojuonista; yleisimpiä ovat laumon-
tiitti ja analsiimi. Kolarin karsirautamalmeissa esiintyy kabasiittia (Schmidt, 1960) ja stilbiittiä 
(oma tunnistus, 1972). Kairarei´issä ovat helpoimmin tunnistettavia omamuotoinen kabasiitti 
(omat havainnot mm. Inarin Ikkerinvuonosta) ja stilbiitti. Kauniita kookkaita kabasiittikiteitä 
löysin Rovaniemen Korkalovaaran kalliosuojista louhituista kivistä (kuva 133). 

Alussa mainitsemani Parikkalan analsiimi-wairakiittikivi on esimerkki ruhjevyöhykkeeseen liit-
tyvästä zeoliittiesiintymästä. Kuvauksista päätellen tähän esiintymätyyppiin kuuluu Kuhmoisten 
Sarkajärven laumontiittiesiintymä. Samanlainen alkuperä voisi olla Pälkäneen lohkareikkona 
tunnetuilla laumontiittikivillä; laumontiitin ohella näissä esiintyy isotrooppista zeoliittia, joka on 
mahdollisesti analsiimia (Eskola & Hentola, 1960). Sekä Pälkäneen että Sarkajärven esiintymät 
saattavat hyvin liittyä Päijännettä halkoviin luode-kaakkosuuntaisiin ruhjevyöhykkeisiin (ks. Se-
derholm, 1932). 

Suomen suuria ruhjevyöhykkeitä ei ole tietoisesti tutkittu, pikemminkin niitä on syväkairauksissa 
tarkoituksellisesti vältetty. Koko maassa yleisiä ovat luode-kaakkosuuntaiset siirros-
ruhjevyöhykkeet. Näihin saattaa liittyä huomattavia zeoliittivarantoja, joilla voi olla erilaista 
käyttöä sellaisenaan (esimerkiksi paperin fillerinä). Koska ruhjevyöhykkeissä näyttää olevan 
pääasiassa alumiinirikkaita zeoliitteja (laumontiitti, analsiimi), ne ovat potentiaalisia etsintäkoh-
teita alumiinin/alumiinisulfaatin raaka-aineen esiintymille. Tämä ei ole utopiaa: Ei-konventio-
naalisista raaka-aineista on alumiinin valmistukseen käytetty leusiittia Italiassa 1930-luvulla 
(Pogrebnyak, 1988) ja nefeliiniä entisessä Neuvostoliitossa (ainakin vielä 1970-luvulla; Esko 
Pöyliö, suullinen tieto 1972; Ginzburg, 1980) silloin, kun esiintymän lähellä on halpaa vesivoi-
masähköä, jolla ei ole lähellä muuta käyttöä. Muita potentiaalisia tai käytettyjä ei-konventio-
naalisia alumiinin, alumiinioksidin tai alumiinisulfaatin raaka-aineita ovat mm. anortosiitti 
(Ginzburg, 1980; Jokinen, 1983), kaoliini (Ginzburg, 1980; Sotka, 1980), analsiimi ja dawsoniitti 
(Ginzburg, 1980). 

Zeoliittirikkaiden vyöhykkeiden paikantaminen kairausta varten on yksinkertaista. Ruhje ja edul-
linen kohta siitä (ei järven alla!) valitaan aeromagneettiselta matalalentokartalta. Zeoliittien pien-
ten tiheyksien ansiosta vähänkin paksumpi esiintymä tulee näkyviin painovoimaminiminä. Kos-
ka zeoliitit ovat ioninvaihtokykyisiä mineraaleja, ne tulevat näkyviin myös EM-imaginaari-
anomalioina (Frasheri, 1965) ja myös IP-anomalioina (Nelson & al., 1981). Itse asiassa monet 
näkyvää selitystä vaille jääneet EM-johteet aiheutuvat zeoliiteista. (Poikkean nyt asiasta: muita 
usein selittämättä jääneitä mutta varmistettuja EM-johteiden aiheuttajia ovat serpentiniittien 
ohutverkostoinen grafiitti ja rapakallioiden vermikuliitti). 
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Kuva 133.   Pseudokuutiollisia kabasiittikiteitä happaman liuskeen ontelossa. Suurimmat kiteet 6 mm. 
Korkalovaara, Rovaniemi. Valokuva Reijo Lampela. 
Fig. 133.   Pseudo-cubic chabazite xls in vug in acid schist. Biggest xls 6 mm. Korkalovaara, Rovaniemi. 
Photo Reijo Lampela. 

 

 

Kuva 134.   Pseudokuutiollisia kabasiittikiteitä. SEI-kuva. Suurin kide n. 0.5 mm. Pahtavuoman kupari-
esiintymä, Kittilä. Kuva Tuula Paasivirta. 
Fig. 134.   Pseudo-cubic chabazite xls. SEI image. Biggest xl about 0.5 mm. Pahtavuoma copper deposit, 
Kittilä. Photo Tuula Paasivirta. 
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Kittilän Pahtavuoman kuparimalmissa esiintyvä kabasiitti ei oikein selvästi kuulu mihinkään 
aikaisemmin mainittuun esiintymätyyppiin. Löysin kabasiittia kupariesiintymästä nostetuissa 
malmikasoista, joissa kabasiitti näyttää olevan yleinen mineraali. Se esiintyy vaaleissa, 1-2 mm:n 
paksuissa juonissa, joiden onteloisissa osissa on vieri vieressä omamuotoisia, 0.5-1.5 mm:n ka-
basiittikiteitä (kuva 134). Mineraali on varmistettu XRD:llä. Kabasiittihan kuuluu niihin arvok-
kaampiin zeoliitteihin, ja siksi voisi ajatella, että se otettaisiin talteen sivutuotteena kun (jos) ku-
parimalmia joskus hyödynnetään. 

Näin tullaan kysymykseen zeolittien rikastamisesta. Zeoliittirikkaita kiviä voidaan käyttää sellai-
senaan moniin tarkoituksiin, kuten maanparannusaineena, vedenpuhdistukseen, pozzo-
laanisementteihin ja blokkikiviksi. Kivestä zeoliitteja voidaan rikastaa ominaispainoerotukseen 
perustuvilla menetelmillä (esim. raskailla nesteillä), sähkömagneettisilla ja sähköstaattisilla me-
netelmillä ja ainakin joitakin zeoliitteja hyvin happamalla pH-alueella vaahdottamalla (Belitskii 
& al., 1973). 

Ruhjevyöhykkeissä zeoliittiutuminen voi liittyä malminmuodostukseen. Tietoja voimakkaasti 
zeoliittiutuneista kivistä uraanimalmien yhteydessä on venäjänkielisessä kirjallisuudessa vuodes-
ta 1967 alkaen. Zeoliittiaureoleissa on erityisesti Ca-zeoliitteja, varsinkin laumontiittia (Andree-
va & Golovin, 1979; Petrosyan, 1981; Petrosyan & Buntikova, 1981; Mironenko & Naumov, 
1982). Koko Lapin alueella esiintyy pitkiä luode-kaakkosuuntaisia ruhje-siirrosvyöhykkeitä, jot-
ka näkyvät erityisen hyvin Keski-Lapin matalalennon harmaasävykartoilla. Näihin liittyvät ra-
donvirtaukset saattavat lähteä ruhjevyöhykkeiden uraanirikkaista pesäkkeistä. Mielestäni olisi 
tarvetta laajalle ja kalliille tutkimusohjelmalle, jossa selviteltäisiin ruhjevyöhykkeiden kivien to-
dellinen petrografinen ja geokemiallinen luonne ja syntyikä. Ohjelma vaatisi jonkin verran geo-
fysiikkaa ja paljon kairausta. 

Zeoliitit eivät kestä progressiivista metamorfoosia vaan häviävät noustaessa prehniitti-
pumpellyiittifasiekseen. Lämpötilan kohotessa zeoliitit pyrkivät dehydrautumaan ja paineen kas-
vaessa hohkaiset kidehilat luhistuvat. Isokemiallisessa metamorfoosissa analsiimirikkaista kivis-
tä syntyy albiittirikkaita liuskeita, esim. kvartsi-albiittikiviä (Coombs, 1965; Plimer, 1977; 
Leitch, 1981). Myös malmeihin liittyvistä hydrotermisistä analsiimikivistä on metamorfoosissa 
syntynyt albiittirikkaita kvartsi-albiittirikkaita kiviä tai albitiitteja (Plimer, 1977; Campbell & 
Ethier, 1983). Wairakiitti- ja laumontiittirikkaista kivistä voi syntyä plagioklaasirikkaita gneis-
sejä. 

9.6 Eksoterminen metamorfoosi 

Tarkoitukseni oli tehdä tästä aiheesta oikea julkaisu, johon minua yllytettiinkin, mutta en sitten 
saanut sitä aikaan. 

Äkikseltään ajatus eksotermisestä (lämpöä tuottavasta) metamorfoosista tuntuu mahdottomalta ja 
ainakin paradoksaaliselta. Kirjat opettavat, että progressiivisessa metamorfoosissa lämpötilan 
noustessa syntyy parageneeseja ja tapahtuu reaktioita, jotka kaikki ovat endotermisiä, ne vastus-
tavat lämpötilan nousua kivessä (esim. Harker, 1950; England & Thompson, 1984, p. 901). Sa-
malla raekoko kasvaa. Ja näin usein onkin: savista syntyy savikiviä → saviliuskeita → fylliittejä 
→ kiilleliuskeita → kiillegneissejä → metapeliittisiä granuliitteja. Peliittien endotermisissä tasa-
painottumisissa kloriittien ja kiilteiden Mg/Fe kasvaa, OH-mineraalien vesipitoisuus laskee, 
Cl/OH ja F/OH kasvavat, endotermisissä reaktioissa savimineraaleista syntyy kloriiteja ja mus-
koviittia, kloriiteista biotiittia, muissa reaktioissa kloritoidia, stauroliittia, granaattia, andalusiit-
tia, sitten kordieriittia, sillimaniittia ja lopulta anatektista saalista sulaa. Adiabaattista lämmön 
nousua liittyy vain paineen kasvuun, kun syntyy uusia, korkeamman paineen faaseja, jotka ovat 
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keskimäärin tiheämpiä kuin alemman paineen reaktanttifaasit. Adiabaattinen kuumeneminen 
pyrkii vastustamaan uusien faasien syntyä. Tässä ei kuitenkaan ole kaikki. 

Eksotermisistä reaktioista on kyllä paljonkin tietoja, mutta minulla ei ole tietoa, että eksotermistä 
metamorfoosia olisi kirjallisuudessa käsitelty kokonaisuutena. Vain kerran, merenpohjan rapau-
tumista käsittelevässä julkaisussa, olen löytänyt ilmaisun ”exothermal metamorphic reactions” 
(Salisbury & Christensen, 1973). England & Thompson (1984) mainitsevat, että metamorfisiin 
reaktioihin voi liittyä lämmön sitoutumista tai vapautumista, mutta katsovat, ettei niillä ole mer-
kitystä radioaktiivisissa hajoamisissa syntyneen tai vaipasta virtaavan lämmön rinnalla. Ekso-
terminen metamorfoosi on kuitenkin geologisena ilmiönä yleinen ja triviaali tosiasia. Triviaalit 
asiat ovat ilmeisiä, ne on helppo demonstroida, eivätkä ne kaipaa todistamista (ks. Burg & Ge-
rya, 2005, p. 76!). 

Eksotermisiä metamorfisia tai metamorfoosin aikaisia prosesseja ovat: 

1) vulkaanisen lasin kiteytyminen (devitrifikaatio), 

2) kidefaasien polymorfiset (korkea → matala) transformaatiot, 

3) hydrautuminen, 

4) hapettuminen, karbonaattiutuminen ja muut reaktiot (Fyfe, 1974), 

4) raerajapintaenergian (grain-boundary energy) pieneneminen, annealing ja suotautumiset, 

5) kitkalämpö (frictional heat) ja 

6) radioaktiivinen lämmöntuotto. 

 

Näistä nopeaa lämmöntuottoa liittyy devitrifikaatioon, polymorfisiin faasitransformaatioihin, hy-
drautumiseen ja joskus (elastisissa siirroksissa) kitkalämpöön. Äärimmäinen, mutta tärkeä ja 
yleinenkin esimerkki kitkan ”salamannopeasta” vaikutuksesta ovat meteori-impaktit, joissa su-
laminen perustuu kiinteän aineen kokoonpuristumiseen ja deformaatioon shokkiaallossa. Tässä-
kin kokoonpuristuminen merkitsee myös voimakasta adiabaattista kuumenemista. Toisaalta ra-
dioaktiiviseen hajoamiseen ja arvattavasti myös rajapintaenergian pienenemiseen liittyvä läm-
möntuotto on hidasta. Kuinka paljon nämä prosessit nostavat kivien lämpötilaa riippuu ratkaise-
vasti siitä, miten joutuisasti lämpö dissipoituu. Meren pohjan laavoihin ja peridotiitteihin liittyvät 
hydrautumis-, hapettumis- ja karbonaattiutumisreaktiot ovat hyvin nopeita (Martin & Fyfe, 1970; 
Fyfe, 1974). Syvällä kuoressa dissipaatio tapahtuu pääasiassa johtumalla (thermal conduction), ja 
siksi siellä lämmön siirtyminen on paljon hitaampaa kuin lähellä pintaa, jossa lämpöä poistuu 
eniten kiven raoissa olevan veden konvektiossa (advektiossa). Hyvin syvällä kuumissa, pitkälle 
dehydrautuneissa ja deformaatiossa plastisesti käyttäytyvissä kivissä merkittävin metamorfinen 
lämpöä tuottava prosessi on raekoon kasvu, jota ruokkii deformaatiossa syntyvä kitkalämpö.  

Kitkalämpö (frictional heating, strain heating, shear heating, viscous heating) ei ole reaktioläm-
pöä, eikä se siten ole varsinaisesti metamorfoosia. Nämä termit pitävät suunnilleen sisällään ter-
min dynamometamorfoosi, Harkerin (1950) käyttämässä mielessä. Kitka voi läpikotaisliikun-
noissa nostaa lämpötiloja merkittävästi, syvemmällä jopa 60-120 °C (Reitan, 1968). Kuoren ylä-
osassa shear heating saattaa nostaa metamorfoosilämpötiloja jopa 100-200 °C, ja lämmönlähtee-
nä se voi olla merkittävämpi kuin radiogeeninen lämmöntuotto (Stüve, 1998; ks. myös Treloar & 
O´Brien, 1998; Burg & Gerya, 2005). Itä-Alpeilla metamorfoosin huippulämpötilat saavutettiin 
samanaikaisesti deformaation kanssa (op. cit.), ja shear heating nähtävästi jopa määräsi meta-
morfisen asteen (”fasieksen”) lämpötilahuipun. England & Thompson (1984) kuitenkin korosta-
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vat radiogeenistä ja vaipasta tulevaa lämmöntuottoa ja vähättelevät kitkalämmön merkitystä. 
Kuoren yläosassa kitkalämpö voi nousta niin suureksi, että siirroksissa kivet sulavat ja syntyy 
pseudotakylyyttejä (Reitan, 1968; Sibson, 1975, 1977; Fleitout & Froidevaux, 1980). Kuoren 
yläosan elastisen (jäykän) deformaation oloissa kitkalämmöllä on suuri merkitys eksotermisten 
reaktioiden laukaisijana: siirrosvyöhykkeissä syntyy hydrotermejä ja niiden konvektiokiertoa, 
joka käynnistää eksotermisiä hydrautumisprosesseja, kuten zeoliittiutuminen, kloriittiutuminen, 
epidoottiutuminen, ja myös eksotermistä karbonaattimuodostusta (ks. Korobov, 2000). Alulle 
päästyään prosessissa on positiivinen takaisinkytkentä: se on onkin aikaa ja tiettyyn mittaan (jol-
lekin etäisyydelle siirroksesta) eskalatiivinen. 

Devitrifikaatio ja hydrautuminen ovat merkittävimpiä eksotermisiä prosesseja erityisesti vih-
reäkivivyöhykkeiden ja yleensäkin paljon laavakiviä sisältävien pinkkojen metamorfisen kehi-
tyksen alkuvaiheessa. Myös emäksisten kerrosintruusioiden kivien hydrautuessa metamorfoosis-
sa vapautuu huomattavasti lämpöä. 

Arkielämässä sulamislämpö (esim. jään sulatus) ja dehydrautumislämpö (villavaatteen kuivatus) 
näkyvät havainnollisesti, mutta eksotermisiä käänteistapahtumia, latenttia kiteytymislämpöä ja 
hydrautumislämpöä, on vaikeampi havaita. Moni on huomannut että villa kuumenee kastuessaan. 
Villan keratiinivalkuaisen hydrautuminen on kemiallinen reaktio, 1 villagramman hydrautumi-
nen tuottaa lämpöä 27 cal (Hyde, 1988), mikä on verrannollinen happamien laavojen hydrautu-
mislämpöön (ks. Ellis, 1967). Hydrautumislämpö näkyy havainnollisesti betonin kuumenemise-
na sen kovettuessa, ja suurissa betonivaluissa siihen on varauduttava. Suurten betonipatojen ko-
vettuessa vapautuu lämpömäärä, joka vastaa tuhansien kivihiilitonnien polttamisessa syntyvää 
lämpömäärää. Valun onnistumiseksi on hydrautumislämpö johdettava pois, ja tähän tarvitaan 
jopa tuhansia kilometrejä kylmävesiputkia (ks. Time Capsule 1953).  

Tarkastelen ensin laavoja eksotermistä metamorfoosia. Niissä lämpöä vapautuu ensiksi devitri-
fikaatiossa. Vapautuva lämpö on vulkaanisen lasin latentti kiteytymislämpö, tai oikeammin la-
tentti devitrifikaatiolämpö. Latentti devitrifikaatiolämpö on vain vähän pienempi kuin latentti 
kiteytymislämpö (ks. esim. Navrotsky, 1986, Fig. 5.2). Latentin lämmön vapautumista liittyy 
kiteiden polymorfisiin faasimuutoksiin (Lowrie, 1997; Marton & Bina, 2004); esim. korkean 
lämpötilan maasälvät (high-temperature feldspars; Deer & al., 1963b) muuttuvat matalan lämpö-
tilan maasälviksi (low-temperature feldspars). Polymorfisiin transformaatioihin (korkea → mata-
la) liittyy luonteeltaan adiabaattista lämmön tuottoa (ks. esim. Barth, 1969; Stewart & al., 1966), 
esim. kvartsin β → α transformaatiossa tiheys kasvaa 2.5-3.0 % (Yusupov, 1972). 

Devitrifikaation aiheuttama lämpöefekti yleensä peittyy sen kanssa samanaikaisen tai välittömäs-
ti sitä seuraavan eksotermisen hydrautumisvaiheen sekaan (Ellis, 1967; ks. myös Spooner & 
Fyfe, 1973). Kiteytyessään lasi kutistuu ja siihen avautuu kontraktiorakoja, joita pitkin vesiliuok-
set hyökkäävät jo valmiiksi devitrifikaatiossa lämmenneeseen kiveen. Prosessi jatkuu devitrifioi-
tuneen ja jopa suoraan lasisen perusmassan ja mafisten hajarakeiden hydrautumisella. Esimer-
kiksi lasisen ignimbriitin devitrifikaatiossa ja muuttumisessa vapautuu lämpöä 75 cal/g. Voi-
makkaimmin hydrautuvat komatiittiset ja muut ultramafiset laavat ja emäksiset laavat. Niiden 
lasinen perusmassa hydrautuu kloriiteiksi, kiilteiksi, amfiboleiksi, prehniitiksi, pumpellyiitiksi, 
stilpnomelaaniksi, klinozoisiitti-epidootiksi ja zeoliiteiksi, hajarakeet serpentiinimineraaleiksi, 
amfiboleiksi, kloriiteiksi ym.. Happamissa laavoissa lasin osuus on basaltteihin verrattuna yleen-
sä suurempi, joten niistä vapautuu suhteellisesti enemmän latenttia devitrifikaatiolämpöä, mutta 
niiden kokonaishydrautumisaste jää yleensä emäksisiä laavoja pienemmäksi. Happamien laavo-
jen lasiaines hydrautuu usein perliitiksi. Varsinkin alkalisten happamien laavojen lasi on hyvin 
reaktiivista ja hydrautuu helposti zeoliiteiksi. 
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Hydrautuminen liitetään tyypillisesti retrograadiin metamorfoosiin. Siinä sen lämmöntuotto voi 
olla jopa radiogeenistä lämmöntuottoa suurempi (Zimmermann & Haack, 1997). Kuitenkin laa-
vojen kiteytyminen (devitrifikaatio) ja hydrautuminen metamorfoosin alussa on kiistatonta ja se 
näkyy mm. merenpohjan basalttien ja sillien tiheyden pienenemisenä iän mukana (Salisbury & 
Christensen, 1973). Joskus harvoin löytyy metamorfoituneista laavoista reliktejä hydrautumat-
tomista magmaattisista mineraaleista, mutta onkos koskaan löytynyt lasia? Laavojen nykyinen 
kiteinen ja pääasiassa hydrautunut asu merkitsee, että pian vulkaniittipinkkojen kasauduttua niis-
sä on tapahtunut massiivista lämmöntuottoa. 

Erityisen voimakkaita ja nopeita lämpöefektejä syntyi, kun oliviinirikkaat kivet (kerrosintruusi-
oiden oliviinikumulaatit, valtamerien pohjan peridotiitit, ofioliittien duniitit ja komatiittiset du-
niitit) hydrautuivat (esim. Emmanuel & Berkowitz, 2006). Oliviinin hydrautumislämpö on kor-
kea, n. 290 kJ/kg (MacDonald % Fyfe, 1985; Emmanuel & Berkowitz, 2006). Oliviinin serpen-
tiiniytymisen merkitys valtameren pohjan lämmöntuottoon on oivallettu jo 1970-luvulla (Fyfe, 
1974; MacDonald & Fyfe, 1985). Ofioliittien hydrautuneista parageneeseista on arvioitu maksi-
milämpötilojen nousseen 370-400 °C:een (Spooner & Fyfe, 1973). Hydrautumiseen liittyvää 
hydrotermistä toimintaa on päästy tarkkailemaan livenä Lost Cityn hydrotermisellä kentällä. 
Alue sijaitsee jonkin matkaa sivussa Atlantin keskiselänteestä. Siellä on meriveden ja vaipan pe-
ridotiittien reaktioissa syntynyt valtavia Ca-karbonaatti-brusiittipilareita (Kelley & al., 2001; 
Kelley & al., 2005). Merivedestä peräisin olevien fluidien ja mineraalien eksotermiset reaktiot 
olivat pääasiassa serpentiiniytymisreaktioita (Früh-Green & al., 2003), ja niihin liittyi raudan ha-
pettumista (Kelley & al., 2005). Fluidien lämpötila nousi jopa 150 °C:een, purkausaukoissakin 
90 °C:een (op.cit.). Happi-isotooppilämpömittarilla (δ18O) saadut arviot karbonaattien saostu-
mislämpötiloista ovat 50-225 °C (Früh-Green & al., 2003). Lost Cityn hydroterminen systeemi 
on toiminut ja toimii tulevaisuudessa yhteensä satojatuhansia vuosia, ja lämpöä tuottavan serpen-
tiiniytymisen volyymi (eräs arvio on 1.2 x 10-4 km3 vuodessa: op. cit., Fig. 3) on huomattavan 
suuri. 

Oliviinin korkea hydrautumislämpö on kiistaton, mutta sittenkin Allen & Seyfried (2004) pitävät 
hyvin kyseenalaisena, että serpentiiniytyminen yksinään voisi pitää yllä Lost Cityn hydrotermistä 
toimintaa. 

Syvämagmakivien kiteytyessä latentti kiteytymislämpö kului sivukivien dehydrautumiseen ja 
korkean lämpötilan parageneesien syntymiseen niissä (hornfelsit) ja jopa sivukivien sulattami-
seen (ks. Mutanen 1997 ja siinä olevat monet viitteet). Syväkivien magmaattisten ”kuivien” mi-
neraalien hydrautuminen oli näennäisesti retrograadia, mutta todellisuudessa se yleensä tapahtui 
progressiivisessa alueellisessa metamorfoosissa, kun veden kemiallinen aktiivisuus oli vielä kor-
kea. Hydrautumislämpö on erityisen merkittävä ultramafisten ja mafisten kivien muuttumisessa, 
mutta hydrautumisen kokivat myös intruusion ulkokontakteissa olevat kuivat hornfelsit (siinä 
mielessä kaikki intruusioiden latentti kiteytymislämpö ei mennyt lopullisesti harakoille!).  
Intruusioissa hydrautuminen vastaa usein metamorfoosin huippuvaihetta. Poimutuksessa in-
truusiot käyttäytyivät kompetentteina kappaleina ja jännitys niiden sisällä purkautui pääasiassa 
elastisena deformaationa. Syntyi rakoverkostoja, joita pitkin hydraatio eteni niin, että alkuperäi-
set magmaattiset mineraalit muuttuivat kokonaan tai niitä säilyi vain saarekkeina (ks. esim. Mu-
tanen 1997, Fig. 17). Niinpä suuri osa Koitelaisen ja vielä suurempi osa Akanvaaran pyrok-
seenigabroista ja pyrokseniiteista ovat muuttuneet uraliittigabroiksi, metagabroiksi ja metapyrok-
seniiteiksi. Niissä ortopyrokseeni on hydrautunut talkiksi, amfiboliksi (kummingtoniitiksi) ja 
flogopiitiksi (jossa K2O tuli interkumuluksen kalimaasälvästä), augiitti amfiboleiksi. Toisin kuin 
yleensä ajatellaan myös plagioklaasi hydrautuu herkästi: ultramafisten ja kromiittikumulaattien 
interkumulusplagioklaasi on tyypillisesti muuttunut kokonaan kloriitiksi, ja gabrojenkin An-rikas 
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plagioklaasi on osaksi, joskus kokonaan hydrautunut klinozoisiitiksi, amfiboliksi ja kloriitiksi. 
Milloin plagioklaasin albiittikomponenttikin kului loppuun amfiboliutumisreaktioissa, oli tulok-
sena täysin hydrautunut metagabro. Vieläpä magnetiittigabrojen magnetiitti hydrautui (silikaat-
tiutui) sarvivälkkeeksi ja biotiitiksi (ks. esim. Mutanen 1989, Fig. 14). 

Appiniiteissa ja alkalikivissä autometamorfisiksi luokiteltavat hapettumiset, hydrautumisreaktiot 
ja karbonaattimuodostus olivat usein deuterisia, mutta yhtä kaikki eksotermisiä. Ne hidastivat 
huomattavasti intruusion jäähtymistä. Varsinkin zeoliittiutuminen (natroliitti) jatkui hyvin mata-
liin lämpötiloihin. On kiinnostava kysymys, voisiko appiniittien ja alkalikivien ympäriltä ja so-
keiden stokkien päältä löytyä matalan lämpötilan karbonaattivaltaisia juonia ja niille tyypillisiä 
metallirikastumia (Ag ± Au, Hg).  

Mineraalien hydrautumisessa vapautuvat lämpömäärät ovat valtavia ja geologisesti merkittäviä, 
tai niin kuin Fyfe (1974) brittiläisen laimeasti (understatement) sanoo, ”far from trivial”. Paitsi 
lämpöä syntyi samalla valtavia määriä hydrotermejä, jotka kiersivät suuren mittaluokan konvek-
tiivisissa systeemeissä, esim. reittiä merivesi → kivi → purkausaukko (vent, smoker) → merive-
si (ks. esim. Emmanuel & Berkowitz, 2006). Hydraation yksinäänkin, ilman muita lämmön läh-
teitä (esim. magmaa), katsotaan pystyvän selittämään suurten niin mantereellisten kuin me-
renalaisten hydrotermisten systeemien toiminnan (esim. Ellis, 1967; Fyfe, 1974; Früh-Green & 
al., 2003). Nuo systeemit selittävät hyvin myös malminmuodostusta (Spooner & Fyfe, 1973), 
esim. vihreäkivivyöhykkeiden premetamorfisten Au-Ag-juonimalmien ja vulkanogeenisten mas-
siivisten sulfidimalmien (VMS) syntyä (ks. esim. Gaboury & Daigneault, 1999). Malminmuo-
dostus on voinut olla monivaiheinen, mutta silloinkin suuri osa laavojen sisältämästä Au:sta oli 
aluksi vapautunut merenpohjan hydrotermisessä muuttumisessa (Bierlein & al., 1998). 

Kuivien emäksisten ja ultraemäksisten intrusiivikivien hydrautuminen alkaa ja etenee siirros- ja 
rakoiluvyöhykkeissä. Niissä vapautunut lämpö käynnistää hydrotermisen kierron, jossa fluidit 
voivat irrottaa metalleja ja sulfideja kivistä ja saostaa niitä rakovyöhykkeisiin. ”Mobiloituneet” 
sulfidit ovat yleisiä kapeina rakojuonina uraliittiutuneissa gabroissa. Näin voi syntyä suurempia-
kin sulfidirikastumia, joita saattavat edustaa esim. Chibougamaun Cu-Au-juonimalmit. Koitelai-
sessa Bonanzan Cu-Au-juonet esiintyvät siirrosvyöhykkeessä voimakkaasti hydrautuneissa flo-
gopiitti-vermikuliittirikkaissa kivissä. Sulfidijuonipotentiaalia on Akanvaaran intruusiossa, jossa 
kerroksellisuutta leikkaaviin siirroslinjoihin liittyy sähköisiä johteita. Niitä ei ole toistaiseksi tar-
kistettu kairaamalla. 

Kun pilkomme kiviä vasaralla, voi tulla hiki. Raekoon pienentäminen vaatii energiaa, koska siinä 
joudutaan katkomaan rakeiden sisäisiä ja niiden välisiä sähköisiä sidoksia. Vastaavasti metamor-
fisessa uudelleenkiteytymisessä raekoon kasvaessa (annealing) rajapinnan ala vähenee, rakeiden 
rajapintaenergia pienenee ja vapautuu lämpöä (Boslough, 1991). Tekniikassa tämän energian 
määrä on tutkittu ainakin metallisella tinalla ja volframilla, ja geologisessa kirjallisuudessa voi 
löytää tästä viitteitä (esim. Ermolaev & al., 1994). Ilmiön eksoterminen efekti on niin pieni, ettei 
sitä metallurgiassa tarvitse ottaa huomioon, mutta metamorfoosissa tilanne on toinen. Syvällä 
maan kuoressa lämmön dissipaatio (johtumalla) on vähäistä ja silloin rajapintaenergian laskun 
merkitys on samantapainen ja määrältään jopa suurempi kuin radioaktiivisella lämmöntuotolla. 
Numeroita minulla ei ole esittää; joka tapauksessa radioaktiivinen lämmöntuotto riippuu hajoa-
vien atomilajien (U, Th, K) määrästä ja samoissa oloissa dissipaatio on näissä prosesseissa sa-
mansuuruinen. 

Hapettuminen on tietenkin eksotermistä, mutta syvemmällä maan kuoressa vapaata reaktiivista 
happea ei yleensä ole. Alkuperäisten sedimenttien hapetusasteen tiedetään periytyvän metamor-
foituneisiin kiviin. Lähellä pintaa tai meren pohjaa oliviinin serpentiiniytymiseen liittyy magne-
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tiittimuodostusta, ja silloin raudan hapettumisen tuottama lämmön nousu sulautuu hydrautumi-
sen eksotermisiin vaikutuksiin (ks. Kelley & al., 2005). Toisaalta on selviä todisteita siitä, että 
joskus (usein?) magnetiittimuodostuksessa on kysymys autopelkistys/hapetusreaktioista, jossa 
hapettimena toimivan CO2:n hiili pelkistyy grafiitiksi: 

 

6Fe2+O + CO2 → 2(Fe2+Fe3+
2O4) + C 

 

Grafiitti on serpentiniiteissä paljon yleisempää kuin luullaan. 

On kuitenkin merkkejä siitä, että savimineraalien ja kiilteiden dehydraatioon liittyy sedimentti-
sen sulfidiaineksen ja pelkistyneen hiiliaineksen hapettumista (esim. Ermolaev & al., 1994). 

Nopeinta hapettuminen ja hydrautuminen on tuoreen, pienirakeisen mineraaliaineksen maannos-
tuessa ilmakehän vaikutuksesta. Jäätiköiden ollessa laajimmillaan vielä suhteellisen hapettumat-
tomien jäätikkösyntyisten kivennäismaiden, etenkin moreenien ja lössikerrostumien, pinta-ala oli 
paljon nykyistä suurempi, sillä ne peittivät nykyisin merenalaiset mannertasanteetkin. Kiven-
näismaiden hapettuminen on ainakin maannostumisen alussa ollut nykyistä helpompaa, koska 
suojaava kasvipeite oli harva. Hapettumista ja hydrautumista edisti se, että periglasiaalisissa il-
masto-oloissa sadevesi oli kylmää, ja siten siihen liukeni lämpimään ilmastoon verrattuna 
enemmän sekä happea että hiilidioksidia. Hiilidioksidi teki sadevedestä happoa. Nykyisinkin 
Suomessa sadeveden pH on kesällä 4.6, talvella sulatetun lumen pH on 4.4. Hapettavassa maan-
nostumisessa syntyi Fe3+-hydroksideja ja hydrautumisessa savimineraaleja. Noin 15 000 vuotta 
sitten pohjois-Atlantin alueen ilmasto lämpeni hyppäyksellisesti n. 9 °C muutamassa kymmenes-
sä vuodessa (Severinghaus & Brook, 1999). Oliko pintamaiden eksoterminen hapettuminen ja 
hydrautuminen se tekijä, joka taittoi jääkauden selän? Podsoliprofiilin yläosan hapettumislämpö 
(Fe2+ → Fe3+) on laskettavissa. Käytännöllisesti katsoen kaikki tämä lämpö kului ilman lämmit-
tämiseen. 

9.7 Geobotaaniset tutkimukset 

Aikaisemmassa hankeraportissa (Mutanen, 2003) kerroin esimerkkejä tapauksista, joissa järvi-
ruoko (Phragmites) on kalkkikiven tai karbonaatin (tai liukenevan Ca:n) indikaattorikasvi. Lisää 
esimerkkejä olen löytänyt appiniitti-intruusioiden alueiden puroista (Kätkäjoki, joka virtaa Kul-
tamaan – Koukkulanaavan appiniittijakson läpi, ja Könkäänlammen pohjoispää Vaittauksen ap-
piniitti-intruusion alueella). 

Ranuan Sääskilammit-alkalikompleksin pohjoisreunalla feniittireunuksen kohdalla kasvaa järvi-
ruokoa n. 200 m:n matkalla. Tämän raportin kompleksia käsittelevässä osassa mainitsin epäsuo-
ria todisteita siitä, että alueella saattaa esiintyä suolaisia suonpohjan vesiä, jotka voivat heijastua 
kasvillisuudessa. Pitäisi selvittää asiantuntijavoimin, esiintyykö Sääskilammit-kompleksin soilla 
suolaista vettä sietäviä kasveja (halofyyttejä). 

Vuosien varrella olen tehnyt havaintoja, että lillukka (Rubus saxatilis), joka ei Lapissa ole kovin 
yleinen/runsas, näyttäisi olevan kalkkikiven indikaattori. 1970-luvun alussa näin, miten Inarin-
järven Lusmasaaren etelärannalla lillukka kasvaa kalkkivivilohkareen (ofikalsiitti) päällä. Sallas-
sa Auermavaaran kaakkoisrinteen alla on poikkeuksellisen tiheä lillukkarehevöitymä. Vaaran 
päältä kairaamamme reiät eivät yltäneet niin pitkälle, että rehevöitymän syy kallioperässä olisi 
selvinnyt. Seudun geologia on niin mielenkiintoinen, että lillukkarehevöitymäkin kannattaisi var-
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ta vasten kairaamalla selvittää. Uusien tutkimusten mukaan lillukka on todella Ca-rikkaan maa-
perän indikaattori (Närhi & al., 2011). 

Pihasaunio (Matricaria discoidea tai M. matricarioides) näyttää olevan fosforin indikaattori. Täs-
tä on havaintoja mm. Lampsijärven apatiittipitoisen syeniittijuonen alueelta. Soklissa pihasaunio-
ta esiintyy yleisesti teiden varsilla (Laitinen, 1988). 

Pihasauniota on pidetty typensuosijana (tai typensietäjänä), mutta sen kansanomainen nimitys 
”kusikukka” viittaa yhtä hyvin kasvualustan fosforipitoisuuteen. Pihasaunio on tulokaslaji, ja se 
esiintyy pääasiassa ”kulttuurimaisemissa”. Sen esiintymistä kannattaa pitää silmällä, koska se on 
mahdollisesti apatiittiesiintymien indikaattorikasvi. 

Tutkimuskohteista Kaivosjärvi ansaitsisi perusteellisen ja asiantuntevan kasvitieteellisen tutki-
muksen.  

9.8 Epifluoresenssimikroskopia 

Tätä kehittelimme Pentti Kourin kanssa fluoresoivien mineraalien tutkimukseen kiillotetuissa 
ohuthieissä. Herättävänä säteilynä käytimme normaalia ”kovaa” (lyhytaaltoista) UV-säteilyä. 

Mikroskooppikuvat zirkonista (kuvat 78a – 78d) on otettu digitaalikameralla menetelmällä, jota 
voi pitää epifluoresenssimikroskopian (EFM) muunnoksena. Tämä poikkeaa normaalista 
EFM:stä siinä, että fluoresenssin herättävä säteily ei kulje mikroskooppioptiikan läpi kuvattavan 
kohteen pintaan vaan se ohjataan suoraan näytteeseen objektiivin sivusta, sen alapuolelta. Pinnan 
fluoresenssin värin ja intensiteetin vaihteluiden kuvauksessa saataisiin parempi resoluutio, jos 
UV-valo ohjattaisiin näytteen pintaan kuituoptiikkaa käyttäen hyvin loivalla kulmalla, niin että 
tapahtuisi kokonaisheijastus. 

Paitsi zirkonikiteitä valokuvasimme fluoresoivia synteettisiä ja luonnon timantteja. Menetelmää 
voidaan soveltaa impaktitimanttien etsimiseen kivimurskeista ja moreenin raskasmineraalifrakti-
oista, koska impaktitimantit ovat yleensä fluoresoivia kovalla UV:lla (ks. Shafranovskii, 1998). 

10 METEORIITTIKRAATTERITUTKIMUKSET 

Nämä tutkimukset eivät ole paljoa edistyneet sitten vuoden 2000 (ks. Mutanen 2000a, b). To-
dennäköisin impaktirakenne on Sakkala-aapa, josta keräsimme maaperänäytteitä jo 1999. Näyt-
teistä aloitettiin raskasmineraaliseparoinnit, mutta työ jäi kesken. 

Ehkä vaikuttavin kohde on n. 1 km:n paksuinen Sirkka-breksia, jonka alakontakti jalkapuolen 
aallonmerkkejä sisältäviin kvartsiitteihin on terävä. Aikaisempien mikroskooppitutkimusten jäl-
keen en ole tehnyt mitään Sirkka-breksian selvittämiseksi. Kuitenkin yhä vahvempi käsitykseni 
on, että se on impaktiin liittyvä sedimenttibreksia, samantapainen kuin Oulangan Elijoen raken-
netta reunustavat Taivalkönkään ja Kiutavaaran breksiat. 

Tässä esitän kartta- ja kuva-aineistoa Kostonjärven rakenteesta, maastogeofysikaaliset profiilit 
Inarin Vuontisjärvien rakenteesta ja painovoimaprofiilin Oulangan Elijoen rakenteesta. 

Petsamon rakenteesta on ensimmäisen kongressiabstraktin (Mutanen, 2000a) jälkeen julkaistu 
kaksi esitelmäabstraktia (Jones & al., 2003a, b). Sueviitti-metatektiittikerroksen kvartsista on 
mitattu paljon uusia PDF-rakenteita (Tuisku & Hanski, 2006). Vuonna 2003 oli alullaan yhteis-
työprojekti London University Collegen tutkijoiden (Adrian Jones, David Price) kanssa. Adrian 
Jones yllytti minua kirjoittamaan isomman jutun yhteisjulkaisuna muiden kanssa (sähköposti 
15.9.2003), mutta niin se vain jäi kirjoittamatta. Tässä luvussa annan kuitenkin perusteellisem-
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man kuvauksen Petsamon rakenteen geologiasta ja geofysiikasta kuin mitä esitin Lappajärven 
impaktikokouksen abstraktijulkaisussa (Mutanen, 2000). 

10.1 Taivalkosken Kostonjärvi 

Tämä on oletettu meteorikraatterirakenne (Mutanen, 2000b). Rakenne on pyöreä ja monikehäi-
nen. Sen läpimitta on n. 70 km. Kehinä vuorottelevat harjanteet, joiden välissä on suo- ja järvi-
laaksoja (kuva 136). Rakenteen pohjoisosassa on voimakasta drumlinimuodostusta, joka ei kui-
tenkaan ole pystynyt hävittämään rakennetta kokonaan. Lounaassa ja lännessä rakennetta ei ero-
tu. Rakenne on selvästi vanhempi kuin svekokarjalainen orogenia. Magneettisen matalalennon 
harmaasävykartalla ei ole rakennetta vastaavia suuntia eikä kuvioita. Orogenian läpi käyneissä 
törmäysrakenteissa rengasrakenteet ovat ainakin joiltakin osin, jos eivät kokonaan, häipyneet. 
Tästä hyvä esimerkki on suuri Vredefortin rakenne Etelä-Afrikassa, jonka itä-, kaakkois- ja ete-
läosat ovat peittyneet tai muuten häipyneet. Suurten rakenteiden alueille mahtuu monenlaisia 
tektonisia tapahtumia, ja monenlaisia metamorfoosiasteita, kuten Petsamon tapaus osoittaa. 

Kostonjärvelle on v. 1999 kairattu seitsemän POKA-reikää (R370-R377), joista kolmessa etelä-
pään reiässä (R370-R372) oli pelkästään voimakkaasti kataklastisia albitiitteja, albiitti-
kvartsikiviä ja albiitti-kvartsibreksioita. Joissakin kvartsirakeissa (esim. R370/15.20 m) on piir-
teitä, jotka muistuttavat uudelleenkiteytyneitä PDF-lamelleja (ns. ”decorated PDFs”). Täysin 
varmoja shokkilamelleja en kuitenkaan löytänyt. Niitä on oikeastaan turha odottaa löytävänsä-
kään, sillä kvartsi uudelleenkiteytyy helposti matalissakin lämpötiloissa (esim. Reimold & al., 
2002). Niinpä tunnetussa Vredefortin rakenteessa kaikki alkuperäiset shokkilamellit ovat hävin-
neet, niiden tilalla on fluidisulkeumajonoja (Goltrant & al., 1992). Arvelen, että laajan kehära-
kenteen alkuperäinen ydin (impaktin ”ground zero”) sijaitsee Kostonjärven alueella.  

Kostonjärven ympärillä on lukuisia meta-pseudotakylyyttijuonia, joita kartoittajat 1970-luvulla 
nimesivät konglomeraateiksi. Tunnetuin näistä on Poroperän sorakuopan pohjalla hyvin paljas-
tunut juoni. Kivessä on tumma (musta) matriksi, jossa on ympäristön vaaleaa graniittigneissiä 
kaikenkokoisina (yleensä ≤ 20 cm) klasteina. Klastit ovat sekä teräviä että pyöristyneitä (kuva 
136). Meta-pseudotakylyyttibreksia on samanlainen kuin Vredefortin meteori-impaktikraatterin 
pseudotakylyytti (kuva 137) ja ns. Sudbury-breksiat (ks. esim. Müller-Mohr, 1992, Fig. 2; Rou-
sell & al., 2003, Figs. 7, 9; Grieve 2006, Fig. 25.5). Mikroskooppitutkimus osoitti, että Porope-
rän kivi on syntynsä jälkeen käynyt läpi metamorfoosin. 

Kehärakenteessa kauimpana idässä vielä erottuva laakso on Kuusamojärven kohdalla. Tästä n. 
25 km koilliseen ilmaantuu Kuusamon vihreäkivien alle ohut ja ilmeisesti katkonainen konglo-
meraattikerros, joka on siitä erikoinen että pian alakontaktin yläpuolella kiven iskos vaihettuu 
vihreäkivimäiseksi. Silvennoinen (1991) käyttää kivestä nimeä tuffi-iskoksinen pohjakonglome-
raatti, ja se on merkitty karttaan vihreäkiven pohjavärillä (Silvennoinen, 1973). Hackman ja 
Wilkman (1929) kuvaavat näitä graniittipalloisia tuffiliuskeita mm. Suininkijärven saarista (op. 
cit., kuva 22, 23), jossa kävin niihin tutustumassa. 
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Kuva 135.   Kostonjärven kehämäisen rengasrakenteen topografia. Kostonjärvellä kairatut reiät merkitty 
punaisilla palloilla. XP =Poroperän meta-pseudotakylyyttipaljastuma. 
Fig. 135.   Topography of the Lake Kostonjärvi concentric ring structure. The drill holes on the Lake 
Kostonjärvi marked with red solid circles. XP = Poroperä meta-pseudotachylyte outcrop. 

 

Löysin Koverusjärven paljastumalta näytteen, joka vaikuttaa enemmän impaktibreksialta (meta-
impaktibreksia) kuin konglomeraatilta (kuva 138). Breksian matriksin tumma väri ei johdu mafi-
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suudesta vaan pigmenttiefektistä. Tein kivestä kolme ohuthiettä (näyte TM/99/42.1, näyte vuo-
delta 1978, mutta merkitty vuodelle 1999; tämä on sama näyte kuin TM-91-34). Kivi on täysin 
suuntautumaton. Litoklastit ovat useimmiten graniittigneissejä, jonkin verran on kiillearkooseja, 
kiillepitoisia kvartsiitteja ja kiillekvartsiitteja. Mineraaliklastit ovat kvartsia ja plagioklaasia. Yk-
si litoklasti on plagioklaasifyyristä laavaa, jossa plagioklaasia on myös mikroliitteinä. Matriksi 
koostuu pienirakeisista mineraaliklasteista, mineraalit ovat kvartsi, serisiitti, muskoviitti, kloriitti, 
biotiitti, karbonaatti, apatiitti, ilmeniitti, titaniitti, zirkoni, pyriitti, pyrrotiitti ja markasiitti. Sa-
masta näytteestä (merkitty Kuusamo/TM-91A ja Kuusamo/TM-91B) on aikaisemmin tehty kaksi 
kiillotettua ohuthiettä. Näistä toisesta löytyi useita kvartsirakeita, joissa on teräviä, tiheitä lamel-
leja (yksi rae merkitty hieeseen no. 10501 vihreällä tussilla, merkin lähellä toinenkin lamelleja 
sisältävä rae). Lamellien suuntaa ei ole tutkittu, mutta pidän hyvin todennäköisenä, että ne ovat 
impaktissa syntyneitä PDF-lamelleja. 

Ahti Silvennoinen antoi tutkittavakseni useita hieitä konglomeraateista. Niiden kvartsiklasteissa 
on yleisesti ytimeen terävästi rajautuvia reunuksia, jotka ovat samanlaisia kuin Petsamon sueviit-
ti-metatektiitissä olevat kvartsin tektiittilaajennukset (ks. Mutanen, 2000, kuva 3). Samanlaisia 
lasikuorisia kvartsiklasteja on Espanjan Azuaran impaktikraatterissa (Ernstson & Claudin: 
http://www.impact-structures.com/shockmetamorphism.html ). 

 

 

Kuva 136.   Meta-pseudotakylyytti. Poroperän juoni, Taivalkoski. Valokuva Tapani Mutanen. 
Fig. 136.   Meta-pseudotachylyte. Poroperä dyke, Taivalkoski. Photo Tapani Mutanen. 

 

http://www.impact-structures.com/shockmetamorphism.html�
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Kuva 137.   Pseudotakylyytti. Vredefort, Etelä-Afrikka. Valokuva 1981 Tapani Mutanen. 
Fig. 137.   Pseudotachylyte. Vredefort, South Africa. Photo 1981 Tapani Mutanen. 
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Kuva 138.   Impaktibreksia (?). Vuotungin konglomeraatti, lohkare Koverusjärven paljastumalta. Valo-
kuva Reijo Lampela. 
Fig. 138.   Impact breccia (?). Vuotunki conglomerate, boulder at the Koverusjärvi outcrop. Photo Reijo 
Lampela. 

 

Jokin dramaattinen, katastrofaalinen mullistus sattui kun Kuusamon liuskealuetta perustukset 
luotiin. Ei puhettakaan tavallisesta menosta, jossa kratoniset kvartsipalloiset konglomeraatit vai-
hettuvat ortokvartsiiteiksi. Silvennoinen (1991) mainitsee erityisesti, että Kuusamon liuskealu-
etta reunustaa etelässä muutaman km:n levyinen alue, jossa pohjakompleksin graniittigneissit 
ovat ruhjeisia ja liuskeisia. Katastrofi on voinut olla nykyisen Kostonjärven alueelle osunut suuri 
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meteoriitti. Isku synnytti lähiympäristöön pseudotakylyyttijuonia. Tämän hypoteesin mukaan ns. 
pohjakonglomeraatti on impaktin ejektabreksiakerros. Kun seuraavassa käytän impakti-termiä ja 
sen johdannaisia, tarkoitan hypoteettista meteori-impaktia. 

Mikähän on Kostonjärven rakenteen syntyikä? Kostonjärven ympäristön metapseudotakylyytit 
ovat metamorfoituneita, samoin kuin Kuusamon pohjakonglomeraatin/breksian kivet. Kuusamon 
alimmat muodostumat ovat vanhempia kuin vihreäkivi II ja silttimuodostuma, koska näitä leik-
kaa Jäkäläniemen 2.2 Ga:n ikäinen diabaasi (baddeleyiitin U-Pb ikä 2.206±0.009 Ga, Silvennoi-
nen, 1991). Kuntijärven pohjakonglomeraatin kvartsiporfyyripallosta on saatu zirkonista ikä 
2.405 ± 0.006 Ga (Silvennoinen, 1991). Voisikohan tämä zirkoni olla nuorentunut kuten 2.2 Ga 
diabaasien zirkoni (ks. Silvennoinen, 1991)? Itä-Suomesta ja Vienasta on paljon todisteita 2.453 
- 2.550 Ga:n ikäisistä happamista vulkaniiteista ja 2.420 - 2.590 Ga:n ikäisistä graniiteista (ks. 
esim. Shurkin & al., 1979; Kratts & al., 1976; Shemyakin, 1980; Mints & al., 1982; Kratts & al., 
1984; Luukkonen, 1988; Mitrofanov & al., 1991; Balashov, 1996; Levchenko & al., 1996). 

Kostonjärven impakti on saattanut tapahtua välittömästi ennen Koillismaan 2.45 Ga ikäisten in-
truusioiden tuloa, ja olla kukaties magmatismin syy. Meteoriitti-impaktien ja suurten magmapur-
kausten välillä on selvä ajallinen yhteys (Abbott & Isley, 2002). Maapallon varhaishistorian me-
teoripommitusten (> 3.6-3.85 Ga) jälkeen voimakkaimman prekambrisen impaktivaiheen ikä on 
n. 2.63-2.48 Ga (Rasmussen & al., 2005). Tähän sisältyi globaalisti vaikuttaneita mega-
impakteja (ks. Woodhead & al., 1998; Rasmussen & al., 2005; Glickson & Vickers, 2007; Hass-
ler & al., 2009): Mega-impaktit edelsivät myös sitä voimakasta vaipan magmojen purkausvaihet-
ta, johon kuuluivat mm. 2.45-2.5 Ga:n kerrosintruusiot (Abbott & Isley, 2002). Magmatismilla ja 
meteoriitti-impakteilla näyttäisi olevan kausaalinen yhteys, ainakin sillä tavalla, että impaktit 
voimistivat jo käynnissä olevia mafisia magmapurkauksia, erilaisilla hypoteettisilla mekanis-
meilla (Abbott & Isley, 2002; Elkins-Tanton & Hager, 2005). Kuusamossa impaktibreksiaa seu-
raavat välittömästi, ja siihen sekoittuen, vihreäkivi I:n basalttiset tuffi- ja laavapurkaukset. 

10.2 Sallan Elijoki (kl. 4614) 

Elijoen kohde sijaitsee Sallan kunnan eteläosassa, Oulankajoen koillispuolella, lähimmillään 5 
km Venäjän rajasta. Alue kuuluu Oulangan kansallispuistoon. Kohde on pyöreä, melko terävära-
jainen Ø 6 km:n kokoinen matalan magneettisen tason alue, jota reunustaa 2.4 km:n levyinen 
kehä voimakkaammin magneettisia emäksisiä kiviä (kuva 139a). Kuvan 139a ylälaidassa, mata-
lan tason magneettisesta ympyrästä 8 km koilliseen on Lehtomaan malmitutkimuskohde 
(Palmén, 1997; Mutanen, 2002). 

Voimakkaasti magneettisen reunuksen ulkopuolella on vielä 2-3 km leveä, magneettisena kuvio-
na erottuva kehä. Tämän pyöreän rakenteen kokonaisläpimitta on n. 15 km. Rakenteen eteläreu-
nalla Liikasenvaarassa on ylityöntyneitä sedimenttejä, jotka näkyvät häiriintyneinä magneettisina 
raitoina. 

Alue on kallioperäkartoilla merkitty vihreällä emäksisten vulkaniittien värillä (”metabasiittia”, 
Hackman & Wilkman, 1925). 

Painovoiman hajapistemittauksissa heikosti magneettisen ympyrän kohdalle sattuu muutamia 
mittauspisteitä, joissa painovoiman taso on ympäristöä selvästi pienempi. Tarkemman kuvan 
saamiseksi mitattiin 15.-23.4. 2003 alueen yli itäkoillissuunnassa 10.9 km:n pituinen painovoi-
maprofiili (kuva 139b). Mittausta varten hankin kirjallisen luvan 9.4. 2003 Metsähallituksen Ou-
langan luontokeskuksesta.  
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Kuva 139a.   Elijoen alue ympäristöineen. Magneettisen matalalennon harmaasävykartta ja painovoima-
profiilin sijainti. Huomaa häiriintyneet sedimenttikerrokset rakenteen eteläreunalla. 
Fig. 139a.   Elijoki area and surroundings. Grey-tone low-altitude aeromagnetic map and the line of the 
gravity profile. Note the disturbed sediment layers on the southern rim. 
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Kuva 139b.   Elijoki structure. Magneettisen matalalennon harmaasävykartta ja painovoimaprofiili. 
Fig. 139b.   Elijoki structure. Grey-tone low-altitude aeromagnetic map and the gravity profile. 

 

Idästä länsilounaaseen mentäessä painovoiman taso laskee profiilin matkalla n. 3 mGal. Itäkon-
taktissa on 6 mGal:in putous n. 1.3 km leveälle alueelle. Siitä taso nousee n. 3 mGal:in verran 
rakenteen länsireunaan asti, mutta välillä on kaksi terävää 1.5-3 mGal:in minimiä, jotka saattavat 
merkitä rakennetta lävistäviä ruhjelinjoja. 

Tein kaksi käyntiä metsäautotietä pitkin ja maastoon rakenteen itäpuolelle. Itse kohde on paljas-
tumatonta suomaastoa, jonka lävitse virtaa kaakosta luoteeseen Elijoki. Koillisessa lähimmät pal-
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jastumat ovat emäksisiä kiviä, mahdollisesti komatiitteja tai Mg-rikkaita basaltteja. Rakenteen 
kaakkoispuolella (= distaalipuolella) on tien varressa lohkareina happamia kiviä, jotka saattavat 
olla rakenteen kohdalta kulkeutuneita pohjakompleksin graniittigneissejä. Rakenteen sisustan 
selvittämiseksi sinne kannattaisi kairata muutamia POKA-reikiä. Jos heikosti magneettinen ke-
vyt massa on happamia kiviä, se saattaa edustaa tiheysinversion (päällä emäksiset vulkaniitit, 
alla niitä kevyempi pohja) takia noussutta pohjan doomia.  

Etelä- ja lounaispuolella matalan magneettisen tason aluetta kiertää 4-5 km etäisyydellä ylityön-
tövyöhyke, joka ei oikein sovi yksinkertaiseen doomihypoteesiin. Ylityöntövyöhykkeen tunnisti 
rakenteen kaakkoispuolella Liikasenvaarassa Pekkala (1985). Silvennoisen (1982) kartassa näille 
kohdille on merkitty kaareva siirros, joka ulottuu Venäjän rajalta Liikasenvaaran ja Ampumavaa-
ran (Kiutaköngäs) kautta ainakin Oulankajoen Taivalkönkään pohjoispuolelle. Siirroslinja on 
molempiin suuntiin auki, mutta jo Rukatunturin karttalehdellä sitä voi seurata 22 km:n matkan. 
Kuvauksista päätellen kivet ovat breksioituneet kauempanakin kartalle piirretystä siirroslinjasta, 
niinpä esimerkiksi Kiutakönkäällä dolomiitin alla olevan kvartsiitin yläosa on breksioitunut (Sil-
vennoinen 1972, 1991). Mahtaisiko laaja breksioituminen liittyä ylityöntöön? Liikasenvaarassa 
nurin työntyneiden kerrosten kaateet ovat loivia (20-25°) pohjoiseen (Pekkala, 1985).  

Olipa magneettisesti heikko ja suhteellisen matalan tiheyden rakenne syntynyt miten tahansa, 
näyttää ilmeiseltä, että sen kivet edustavat alhaalta noussutta pohjakompleksia. Vanha pohja ei 
ilmeisesti ole kovinkaan syvällä vulkaniittien alla, mistä todistavat koillispuolella olevan Lehto-
maan intruusion reunagabroissa olevat graniittigneissi- ja kvartsiittiksenoliitit (Palmén, 1997). 

Ylityöntövyöhykkeellä sijaitsevat mielenkiintoiset Taivalkönkään ja Kiutavaaran kohteet, josta 
keräsin paljon näytteitä (näytteet TM-00-7.1 – 7.3 ja TM-00-12.3 – 12.4). Näytteistä ja alanäyt-
teistä tutkin 19 kiillotettua ohuthiettä, joista koetin löytää meteori-impaktista todistavia shokki-
lamelleja. 

Uskoisin, että Taivalköngäs vastaa stratigrafisesti Kiutakönkään eteläpuolen kvartsiitteja. Län-
nestä itään siellä on sarja konglomeraatteja (tai sedimenttibreksia; teräviä kvartsiklasteja), kiille-
kvartsiiteja, sedimenttibreksioita ja kvartsi-biotiittikiviä. Omituisia ovat suuret dolomiittiklastit. 
Kaikissa karkeaklastisissa kivissä on niin paljon teräväsärmäistä klastiainesta että parempi nimi 
olisi sedimenttibreksia. Taivalkönkäällä ja vielä enemmän Kiutavaarassa esiintyy silmiinpistävän 
paljon melko pienikokoisina (yleensä ≤ 4 cm) klasteina grafiittipitoista fylliittiä. Kiutavaarasta 
tulee vaikutelma sedimenttibreksia, mutta kivi on tummempaa ja pieniklastisempaa kuin Taival-
könkäällä. Tummasta väristä huolimatta pääosa kivestä koostuu teräväsärmäistä kvartsiklasteista. 
Niissä on hyvin voimakasta aaltosammumista, joka on syntynyt ennen sedimentoitumista, ei 
myöhemmässä tektonisoitumisessa. Paikoin on suurempia terävärajaisia ja muusta kivestä erot-
tuvia vaaleita kvartsikiviklasteja (chertti), kiillekvartsiittiklasteja ja mustaliuskeklasteja. Klastien 
lähellä on pienoispoimutusta, joka on ilmeisesti synsedimentaaria. Tummat sedimenttiklastit 
(grafiittipitoiset fylliitit) ovat teräväsärmäisiä ja niissä on plastisesti käyttäytyviä reunoja. Selväs-
tikin niiden aines oli jonkin verran löysää, ei täysin kovettunutta. Metamorfoosi on hyvin heik-
koa, kivissä esiintyy yhdessä epätasapainoisina muskoviittia ja sarvivälkeklasteja (sekä vihreää 
että korkean lämpötilan ruskeaa sarvivälkettä). 

Liikasenvaaran – Kiutavaaran – Taivalkönkään ylityöntö- ja sedimenttibreksiavyöhyke edustaa 
ennen lopullista diageneesia sattunutta mullistusta. Kivet on ylityönnetty Elijoen rakenteen alu-
eelta säteettäisesti ulospäin. Samaan mullistukseen liittyy huomattavan paksujen sedimenttibrek-
sioiden synty. Mullistus oli nopea katastrofi. Hypoteesina esitän, että kaiken tämän tuotti meteo-
ri-impakti Elijoen alueelle. Alkukraatteri (initial crater) lävisti Kuusamon sedimenttejä (hiilipi-
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toisia fylliittejä, kiillekvartsiitteja, cherttejä ja dolomiitteja), ja ulottui vielä alla oleviin 2.45 Ga:n 
vulkaniitteihin, josta todisteena on sarvivälkkeen esiintyminen mineraaliklasteina.  

Ylityöntörakenteet ovat impaktirakenteille hyvin tyypillisiä, niitä on esim. Popigain kraatterissa 
(Mashchak & al., 1990) ja Vredefortissa (Reimold & Gibson, 1996; Brink & al., 2000). 

Yrityksistä huolimatta en löytänyt kvartsiklasteista enkä kvartsirikkaista litoklasteista meteoriitti-
impaktista todistavia shokkilamelleja, en myöskään fossiilisia jälkiä uudelleenkiteytyneistä la-
melleista (ns. decorated PDFs). Syynä voi olla se, että meteorin osumakohta oli meren alla, ja 
breksiat syntyivät erittäin voimakkaiden vesivirtausten vaikutuksesta pääasiassa osumakohdan 
ulkopuolella. Kysymys olisi siis ”water-blow” breksioista, jossa klastit irtosivat vesikylläisistä, 
osittain plastisista ja vain osittain kovettuneista sedimenteistä (ks. Ormö & Lindström, 2000; 
Lindström & al., 2008). Tällaisissa ”water-blow” sedimenttibreksiat eivät välttämättä sisällä im-
paktilasia klasteina (ks. Dypvik & al., 2004). Elijoen tapauksessa kraatterin koko ei muutenkaan 
ollut kovin suuri. 

Tunnetaan impakteihin liittyviä sedimenttibreksioita, joissa ei ole ”kovan” iskun jälkiä. Tällainen 
voi olla Sirkka-breksia (raportti Mutanen, 2003, s. 33-34) ja Kemijoen Taivalkosken konglome-
raatti. Ylipäätäänkin meteori-impakteihin liittyvät water-blow -sedimenttibreksiat saattavat olla 
paljon yleisempiä kuin on oletettu ja laajemmalle ulottuvia kuin kuivalle maalle osuneiden isku-
jen synnyttämät breksiat. Vedenalaisissa impakteissa liikkuvien vesien voima on käsittämättö-
män suuri: virtauksen nopeus vielä yli 10 km:n päässä ”vesikraatterista” on yli 100 m/s (Lind-
ström & al., 2008). Tehoa ja efektejä voi verrata, jos mielikuvitus vain siihen yltää, jättiläismäi-
seen painepesuriin. 

Toisaalta water-blow -sedimenttibreksioiden tapauksessa voi olla vaikea todistaa niiden yhteyttä 
meteorin iskuun, koska suurin osa breksioiden aineksesta syntyi nopeuksilla ja shokkipaineilla, 
joissa esim. kvartsissa ei syntynyt meteori-impaktille spesifisiä shokkilamelleja (n. < 60-70 kb). 

 

Osumakohdalle Elijoelle syntyi iskun kimmovaikutuksesta (rebound) keskikohouma, joka koos-
tuu vanhan pohjan granitoideista. 

Tässä kuvaamastani tapauksesta ei ole kilpailevia mielipiteitä. 

10.3 Inarin Uutuanjoen Vuontisjärvi (kl. 4913) 

Tein alueella kenttätöitä 28.7.-8.8.1987. Silloin tarkoitus oli saada selvyys, mikä on Vuontisjär-
ven tasainen, jota ympäröivät joka puolelta kallioiset ja kivikkoiset moreenimaat. Järven keskellä 
on jyrkkäreunainen syvänne. Järven läpi virtaa etelästä Vainospäältä alkunsa saava Uutuanjoki. 
Isomman Vuontisjärven ympärillä on laajat ja paksut hiekka- ja sorapeitteet, jotka ovat ilmeisesti 
Uutuanjoen tuomia sedimenttejä. Maastotutkimusten tarkoituksena oli löytää paljastumista ja 
lohkareista merkkejä meteori-impaktista. 

Toukokuun alussa v. 2000 mittasimme järven keskikohdan poikki itä-länsisuuntaisen painovoi-
ma- ja magneettisen profiilin (kuva 140). Järven ja siitä länteen sijaitsevan sedimenttitasanteen 
kohdalle tulee n. 0.5 mGal:n negatiivinen painovoiman jäännösanomalia. Jokin mystinen syvän-
ne täällä on kallioperässä. Maastotutkimuksilla ja lopulta syväkairauksella järven keskeltä pitäisi 
tutkia, onko se meteorikraatteri. 
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Kuva 140.   Vuontisjärvi. Maaston reliefikartta ja painovoimaprofiili. 
Fig. 140.   Vuontisjärvi. Terrain relief map and gravity profile. 
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10.4 Petsamon impaktirakenne (The Big Pechenga Bang) 

It is the lot of new ideas in geology, particularly if not strictly actualistic, that evidence is not 
enough, people demand proof. And the burden of proof is really heavy in case the proposed idea 
belongs to the class of catastrophe theories. 

One former controversy was about the existence of carbonatitic magmas, in the fifties and six-
ties. The case was settled only after eyewitnesses – at Oldoinyo Lengai – saw carbonatite lavas. 
We cannot (dare not) demand eyewitnesses to testify, and survive, a large meteorite impact. But I 
have wondered why conventional, established ideas need only vague support, or nothing at all, 
but newer and not even revolutionary ideas (the existence of terrestrial impact craters is already 
some 40 yr old) need so solid and many kinds of evidence. 

Usually, however, PDFs in quartz (of the right crystallographic planes) are regarded as a smok-
ing gun, as such features are known to form only at high shock pressures. Painstaking searches 
to find such PDFs in explosive volcanic rocks have failed, leaving only two possible causes: 1) 
nuclear underground explosions, 2) cosmic impacts. The PDFs are easily destroyed by recrystal-
lization; so in Vredefort no true PDFs are known, only parallel traces of fluid inclusions, but I 
take even this evidence seriously. When I visited Vredefort in 1981 most of our hosts were 
against the meteorite impact model. But if I were a sceptic I would not take even the occurrence 
of coesite or diamond as a conclusive proof of impact, as these both are known to occur in high-
P metamorphic rocks in many places. So what is left, except for eyewitnesses? 

It was amusing to read in Northern Miner (December 2000, Letters to editor section)how, in 
1964, a professor in economic geology referred to Robert Dietz as an “absolute idiot”. Of 
course, I may still be wrong, and proved an idiot (for the present only suspected). 

I think the “holistic” geology of the Pechenga structure, and particularly the sudden and catas-
trophic appearance of the SMT [=suevite-metatektite], its general composition and clast compo-
sition (Archaean rocks and Archaean-age zircon), occurrence of disequilibrium minerals; the 
tectonic style (centrifugal, synsedimentary/synvolcanic overthrust scale structures) and dramati-
cally increased lava production and deepened basin after the SMT, among other features, are 
really difficult to explain by any actualistic processes or other respectable models. 

As I told yesterday the pre-SMT volcanic-sedimentary units (from 2.3 to 1.97 Gy) are wide-
spread in the eastern Baltic Shield (Fennoscandian Shield), covering the Archaean craton. An 
indication of the overall cover of these units not only in the present synclinal structures but over 
much wider areas eroded down to basement is the common and rather even distribution of vari-
ous mafic dykes in the eastern Baltic Shield, as shown by Vuollo & co. (1995). J. Vuollo is just 
preparing a more up-to-date and detailed paper on the cratonic dykes. The dykes of various ages 
can easily be paired with the volcanic episodes in the four Pechenga Suites. The same episodes 
of magmatism [are] registered in the mafic layered intrusions, from 2.5 Gy on (e.g., Mutanen & 
Huhma, 2001). – So the craton was not “dead”, and the volcanism in Pechenga was nothing of 
local or exceptional nature, until the SMT and events after that. The ejecta layer of the Pechenga 
impact should be present in other areas of the shield, for example among pelitic sediments in the 
Outokumpu area, SE Finland, and in Tervola area, northern Finland. 

One more estimate of the thickness of the volcanic rocks of the Pilguyarvi Suite is 4000 metres, 
by Gorbunov (1968). He states that because the dip of layering seems to flatten out upwards in 
the Suite, this estimate should perhaps be revised downward. 

Sähköposti Mutanen → Adrian Jones, tammikuu 2003. (Tässä olevat kirjallisuusviitteet 
ovat raportin viiteluettelossa). 
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Kysymys on omituisesta happamasta, näennäisesti vulkaanissyntyisestä kerroksesta. Petsamon 
stratigrafiassa se sijaitsee ylimmän vulkaniittiyksikön, Pilgujärvi-jakson (tai Matert-jakso/suite) 
emäksisten vulkaniittien seassa, 700-850 m Matert-vulkaniittipinkan ja sen alla olevien sedi-
menttien kontaktin yläpuolella (Radchenko & Kravtsov, 1995; Borisov & Smolkin, 1992, anta-
vat täksi korkeudeksi 500-600 m). Kivi on murtopinnalta tummanharmaa, rapautumispinnalta 
valkoinen. Paljastumissa se erottuu tummien emäksisten vulkaniittien keskellä 6-9 m paksuna, 
vaaleana kerroksena (kuva 141). 

Kerroksen kivien syntyä ovat monet yrittäneet selittää ja sille on annettu monia nimiä: tufosili-
siitti (Smolkin, 1992), felsinen tuffi, ultrafelsinen tuffi, dasiittiporfyyri, dasiitti-lipariittiporfyyri 
(kvartsiporfyyri) (Rusanov, 1981), ryoliitti, ultrapiihappoinen rautapitoinen laava, kagusiitti 
(Skufin, 1990), piidioksidirikas muodostuma (Borisov & Smolkin, 1992). Borisov ja Smolkin 
(1992, s. 67) itse tulkitsevat kiven olevan luonteeltaan ”kemiallis-tufogeenis-terrigeeninen”. 
Heidän mukaansa se on syntynyt pääasiassa pikriittisbasalttisten laavojen vedenalaisen rapautu-
misen (halmyrolyysi) tuloksena, mutta saanut aineksia myös arkeeisista granitoideista. 

Eero Hanski tarjosi 1990-luvun alussa (1992?) katsottavakseni kerroksesta tehtyjä hieitä. Kiven 
kvartsiklasteista tunnistin heti teräviä shokkilamelleja (planar deformation features, PDF), jotka 
selvästi olivat syntyneet meteori-iskusta. Myöhemmin paremmalla ajalla tutkin perusteellisesti 
Eero Hanskin alkuperäisiä hieitä ja teettämiäni lisähieitä näytteistä, jotka Eero Hanski antoi käyt-
tööni. Mineraaliklastien (kvartsi, plagioklaasi, mikrokliini, hedenbergiittinen pyrokseeni, gra-
naatti, zirkoni) ohella kivessä on monenlaisia litoklasteja, jotka ovat peräisin arkeeisesta pohja-
kompleksista, Petsamon kompleksin sedimenteistä ja emäksisistä ja ultramafisista vulkaniiteista. 
Erityisen paljon on hyvin pienirakeisia, devitrifioituneita, usein raitaisia happamia klasteja, jotka 
voi tunnistaa ilmalennon tehneiksi tektiiteiksi. Koska kerroksessa on litoklastien ohella runsaasti 
SiO2-rikasta (devitrifioitunutta) lasiainesta ja kokonaiskoostumukseltaan kivet muistuttavat tek-
tiittejä, olen nimittänyt tätä ”tufosilisiittiä” sueviitti-metatektiitiksi (seuraavassa SMT) (Mutanen, 
2000). 

Hienommat meteori-impaktin todisteeksi kelpaavat piirteet, varsinkin kvartsin PDF-lamellit, hä-
viävät hyvin helposti kun kivi uudelleenkiteytyy metamorfoosissa (esim. Goltrant & al., 1992). 
Tässä suhteessa tilanne Petsamossa on ollut onnekas ja premetamorfisille muodostumille melko 
harvinainen: SMT-kerros on säilynyt muuttumiselta ja uudelleenkiteytymiseltä Patsamon raken-
teen keskilohkojen alueella sen ansiosta, että siellä progressiivinen metamorfoosi on yltänyt vain 
prehniitti-pumpellyiittifasiekseen (ks. Rusanov, 1981) ja läpikotaisliikunnot puuttuvat käytännöl-
lisesti katsoen kokonaan. 

Olen ajatellut Petsamossa tapahtumien edenneen näin (Mutanen, 2000): Suuri kosminen kappale 
iski n. 1.97 Ga sitten Etelä-Petsamoon alueelle, jossa nyt ovat Shuonijaurin ja Kaskelyarvin 
doomit. Siinä on nyt alkuperäisen Petsamon kraatterin keskikohouma (central uplift). Tämän al-
ueen ja pohjois-Petsamon Pilgujärven jakson vulkaniittien välissä olevat Poritash-Poroyarvi-
alueen ”dasiitit” edustavat impaktikraatterin sulakerroksen (melt sheet) impaktisulakiviä (impact 
melt rocks). Doomien silmiinpistävän säröytyneet (shattered) zirkonit (Skufin & al., 2003) voivat 
olla todisteita meteori-impaktista (ks. Gibson & al., 1997). 

Meteori-impakti tuli ilmeisesti veden läpi, ja myöhemminkin kraatteri ja sen ympäristö oli veden 
peitossa. SMT makaa kerroksena verraten häiriintymättömien vulkaniittien päällä, mistä päätel-
len se esiintyy alkuperäisen kraatterin ulkopuolella. Ilman impaktihypoteesiakin on selvää, että 
SMT-kerroksen synty liittyi nopeaan, katastrofiseen tapahtumaan. Negrutsa (1995) kirjoittaa 
”katastrofisisista, vyörymäisistä laavoista” ja valtavista massaliikunnoista, ”olistrostroomeista”. 
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Borisov & Smolkin (1992) katsovat, että kerroksen synty liittyi aktiivisiin tektonisiin liikuntoihin 
(omana mielipiteenään Borisov katsoo, että kyseessä on olistostroomityyppisiä muodostumia, 
op. cit. S. 70). Kerroksesta ulottuu sen alapuolelle basalttisiin laavoihin syviä kiiloja, ”neptuni-
sia” juonia (Borisov & Smolkin, 1992; ks. Negrutsa, 1995; jonka mukaan kuva 149c), jotka to-
distavat hyvin voimakkaasta paikallisesta, fluidisaatiomaisesta mekaanisesta eroosiosta (scou-
ring). Kerroksen alaosassa on alapuolen laavoista irronneita murskaleita ja laattoja. Borisov ja 
Smolkin (1992, s.70) kuvaavat tapauksen, jossa jalkapuolen pikriittibasaltista näyttää tunkeutu-
neen vielä konsolidoitumattomaan ”silisiittikerrokseen” loivalla kulmalla pitkä laattamainen apo-
fyysi pikriittibasalttia. Otan vapauden tulkita tilanne niin, että ”apofyysi” on meteoriittiejektan 
ground surgen irrottama basalttilaatta. 

Alkuperäistä ejektakerrosta muokkasivat tsunamit. Niistä voimakkaimmat liittyivät luonnollisesti 
vesikraatterin syntymiseen ja sulkeutumiseen ja transientin alkukraatterin (initial crater) romah-
tamiseen, mutta sen jälkeenkin tsunameja syntyi maanjäristyksissä, jotka liittyivät keskusko-
houman (central uplift) nousuun ja rakenteen stabiloitumiseen. Myös kraatterin topografia oli 
hutera. Maanvyörymät luhistuvista kraatterin seinämistä synnyttivät pienempiä tsunameja. Kaik-
ki nämä ”posttraumaattiset” tapahtumat aiheuttivat massaliikuntoja ja tiheysvirtauksia, jotka 
synnyttivät uudelleenmuokkautumisia (reworking) ja uudelleensedimentoitumisia, joita näkyy 
SMT-pinkassa. Borisov ja Smolkin (1992, s. 69) kuvaavat SMT-kerroksen yläosasta vedenalaista 
”opolzanii” (vyöryminen tai slumping). Massaliikunnot aiheuttivat myös SMT-kerroksen kertau-
tumisia ja linssimäisiä kasaumia, toisaalta vedenalainen eroosio on aiheuttanut kerrokseen kat-
koksia (ks. kuva 149a, b). Tyypillisesti SMT-kerros koostuu 2-5 osakerroksesta, mutta kaikki 
kertautumiset eivät ole primaaripiirteitä, vaan osa niistä johtuu tektonisista syistä (op. cit.; ks. 
kuva 145). 

Impaktikraatterissa ja sen lähialueella monet peräkkäiset tapahtumat, joita edellä luettelin, ja nii-
den lisäksi aineksen heterogeenisuus (litoklastit, sula-aines) synnyttivät hämmentävän monimut-
kaisia ja moninkertaisia rakenteita ja kerrosseurantoja, joiden ymmärtämisessä yksinkertaisesta 
”pamausmallista” ei ole apua. Esimerkkejä monimutkaisista seurannoista on Sudburystä (esim. 
Avermann & Brockmeyer, 1992), Locknesta (Lindström & al., 2008) ja Ries-kraatterista (New-
som & al., 1990). Kauempana kraatterista meteori-impaktin vaikutus näkyy enää yksinkertaisena 
ejektakerroksena, jossa vielä saattaa olla merkkejä tsunamien aiheuttamista uudelleenmuokkau-
tumisista (esim. Williams & Wallace, 2003), mutta vielä kauemmaksi mentäessä kerros näkyy 
ohuena (cm → mm), sferuleista rikastuneena kerroksena tai muutaman mm:n paksuisena, yleen-
sä vain geokemiallisesti (esim. Ir) erottuvana ”horisonttina”. Petsamossa toisaalta ”katastrofiker-
roksen” paksuus, toisaalta sen monimutkainen stratigrafia ja reworking-ilmiöt osoittavat, että 
impaktikraatteri on sijainnut lähellä. 

Impaktin jälkeen laavatuotanto yltyi suunnattomasti. Matert-jakson laavapinkka, joka alinta osaa 
(n. 500 m) lukuun ottamatta on SMT-kerroksen yläpuolella, on n. 5 km paksu. Näyttää siltä, että 
post-SMT-laavat täyttivät nopeasti keskuskohouman ympärille syntyneen rengassynkliinin (ring 
syncline). Tähän viittaa sekin, että Pilgujärven jaksossa laavojen kaade loivenee etelään 
(=ylöspäin) (Radchenko & Kravtsov, 1995). Myös primaarin magmaattisen sarvivälkkeen (kaer-
sutiitti) esiintyminen ferropikriiteissä osoittaa, että laavat purkautuivat yli 5 km:n syvään veteen 
(Hanski, 1992). 
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Kuva 141.   Petsamon sueviitti-metatektiittikerros. Kuorpukas-tunturi? Valokuva Jorma Räsänen. 
Fig. 141.   The suevite-metatektite layer of Pechenga. Kuorpukas Mountain? Photo Jorma Räsänen. 

 

Seuraavassa kuvaan lyhyesti Petsamon rakennetta ja sen ympäristöä, stratigrafiaa, tektoniikkaa ja 
rakenteita suurista pienempiin. SMT-kerroksen rakenteita ovat monet paikalliset tutkijat (Bo-
risov & Smolkin, 1992; Skufin, 1990; Negrutsa, 1995) kuvanneet enemmän tai vähemmän neut-
raalein tai vulkanogeenisin termein. Seuraavassa käyttämäni termit perustuvat siihen geneetti-
seen tulkintaani, että kerros on syntynyt meteori-impaktin tuloksena ja modifioitunut impaktia 
seuranneiden prosessien vaikutuksesta. 

Petsamon rakenne on puoliympyrän muotoinen monokliini tai brakysynkliini, jonka alla on ar-
keeisen pohjakompleksin kiviä. Alkuperäisen ympyrän läpimitta on arviolta 70-80 km. Rakenne 
koostuu neljästä vulkaniittipinkasta ja niiden välissä olevista metasedimenttiyksiköistä. Kaateet 
ovat loivia etelään. Vulkaniittipinkkojen iät ovat 2.33 → 1.97 Ga (Hanski, 1992). Paksuin vul-
kaniittipinkka on ylimmäksi sijoittuva Pilgujärvi-jakso (Matert-jakso). Sen paksuudesta on eri-
laisia arvioita: Hanski (1992) ilmoittaa 2000-2500 m, Gorbunov (1968), Rusanov (1981) ja 
Smolkin & Skufin (1995) 4000 m. Ainakin ferropikriittivulkanismi on ulottunut kauas nykyisen 
Petsamon rakenteen ulkopuolelle: arkeeisen pohjan alueella Petsamon rakenteesta koilliseen on 
kymmeniä ferropikriittisiä juonia, joiden koostumus on sama kuin Petsamon ferropikriittilaavoil-
la. Näiden juonten Sm-Nd-ikä (mineraali+wr) on 1.956 ± 0.020 Ga (Huhma & al., 1996). 

Tektonisesti koko Petsamon rakenne, mutta varsinkin sen ylin Pilgujärvi-jakso koostuu ylityön-
tölaatoista tai ”ylityöntösuomuista” (Borisov, 1995). Niissä vergenssi (ylityöntölohkojen lii-
kesuunta) ”säteilee” ulospäin lounaassa sijaitsevalta doomialueelta (Shuonijaurin-Kaskelyavrin 
doomit): vergenssi on idässä itään, siitä pohjoiseen olevilla alueilla koilliseen ja itäkoilliseen, 
Petsamontunturien alueella pohjoiseen ja vulkaniittialueen länsiosassa luoteeseen (kuva 144). 
Ylityönnöissä SMT-kerros on tektonisesti kertautunut (Borisov & Smolkin, 1992, Borisov, 
1995), kuten kartta malmikentän itäpäästä osoittaa (kuva 145). Siirrokset ovat luonteeltaan listri-
siä (ks. esim. Radchenko & Kravtsov, 1995, kuva 8.2, s. 144) ja ne ovatkin ilmeisesti syntyneet 
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hyvin lähellä maanpintaa. Alueen tuntevien tutkijoiden mukaan ylityöntösiirrokset ovat synvul-
kaanisia (Borisov, 1995) tai synsedimentaareja (Zagorodnyi & al., 1989; Negrutsa, 1995). 

Impaktimallin mukaan Shuonijaurin-Kaskelyavrin doomialue on meteorin osumakohta, ”ground 
zero”. Impaktin jälkeen tähän kohtaan syntyi keskuskohouma. Doomien alueelta säteilevät yli-
työnnöt sopivat impaktihypoteesiin, muilla tavoilla niitä ei voi luontevasti selittääkään. Impak-
teihin liittyy useinkin ylityöntörakenteita (esim. Popigai: Mashchak & al., 1998, Vredefort: Rei-
mold & Gibson, 1996; Brink & al., 2000). 

SMT-kerroksessa on klasteina pyöristynyttä ja kulunutta arkeeista zirkonia ja prismaattista vaa-
leaa zirkonia. Arkeeinen zirkoni antaa iän 2.7±0.07 Ga, prismaattisesta zirkonista tulee 1.970 ± 
0.005 Ga (Hanski & al., 1990, Borisov & Smolkin, 1992). Ilmeisesti prismaattinen zirkoni on 
magmaattista, ja se on kiteytynyt SMT-kerroksen happamasta sulasta. Pilgujärven differentioitu-
neesta ferropikriitti-intruusiosta ei ole zirkoni-ikiä, mutta muilla menetelmillä (Pb-Pb, Sm-Nd, 
Re-Os; näissä ±39-64 Ma) malmeille ja malmi-intruusioille on saatu ikähaarukka 2.035-1.969 Ga 
(ks. Hanski, 1992). SMT ja Ni-Cu-malmi-intruusiot ovat kaikesta päätellen likipitäen samanikäi-
siä. Myös SMT-kerroksen alla olevista emäksisistä laavoista tehdyt erilaiset isotooppi-ikäykset 
osoittavat, että ne ovat synkroonisia SMT-kerroksen kanssa (Borisov & Smolkin, 1992).  

Pilgujärven vulkaniittien eteläpuolella on Kaskelyarvin ja Shuonijaurin (Suonnun) gneissidoo-
mien alue, jonka pohjoisreunalla on paksu (≤ 1.3 km) Poritash-vuoren (Porytash-vuoren) dasiitti. 
Poritashin alueen läpi kulkee luode-kaakkosuuntainen siirrosvyöhyke (Rusanov, 1981), joka jyr-
kästi erottaa pohjois-Petsamon heikosti metamorfoituneet muodostumat etelä-Petsamon voimak-
kaasti metamorfoituneista ja deformoituneista vulkaniiteista ja lounaisista gneissien ja grani-
toididoomien alueista. 

Poritash-vuoren vulkaniitit ovat koostumukseltaan dasiittis-ryoliittisia. Aikaisemmin niitä on sa-
nottu ryoliiteiksi, dasiiteiksi, andesiiteiksi ja andesiittiporfyriiteiksi (Skufin, 1995; Smolkin & 
Skufin, 1995: Balashov & al., 1995). Kivet muistuttavat SMT-kiviä, niissä on mm. lasisia sul-
keumia ja kideklasteina mikrokliinia. Kuten SMT-kerroksessa niissäkin on monenlaista zirkonia: 
dendriittistä, vyöhykkeistä ja prismaattista. Vyöhykkeisissä zirkoneissa on usein resorboitunut 
ydin. Niiden iäksi on termoioniemissiomenetelmällä saatu 2.400±0.04 Ga, prismaattisille zirko-
neille 2.520±0.096 Ga. Nämä ovat reliktisiä tai perittyjä zirkoneja (op. cit.). Harmi vain että den-
driittisiä zirkoneja ei ole iätty. Joka tapauksessa näyttää, että Poritash-”vulkaniitit” ovat synty-
neet sulamalla arkeeisen kuoresta. Välittömästi Poritash-vuoren pohjoispuolella leikkaa etelä-
Petsamon tyynylaavoja musta juoni, jota Skufin (1980) kuvasi ”hienorakeiseksi fylliittimäiseksi 
blastomyloniitiksi” (kuva 146). Kuvauksen perusteella pidän juonta pseudotakylyyttinä. Juonen 
koostumus (julkaisematon, P. Skufinin sähköposti 8.1.2003) vastaa arkeeista granodioriittia 
(SiO2 63.52 %, TiO2 0.89 %, Al2O3 14.53 %, Fe2O3 1.39 %, FeO 4.60 %, MgO 3.55 %, CaO 
2.72 %, Na2O 2.10 % ja K2O 3.31 %). 

Kaskelyarv-doomin eteläosan kvartsidioriiteista on määritetty titaniitille ja apatiitille Pb-Pb-iät 
1.945 ± 0.040 Ga ja zirkonille 1.940 ± 0.040 Ga (Vetrin, 1988). Shuonijaur-doomin plagiogranii-
teille on eri menetelmillä (Pb-Pb, U-Pb, Th-Pb) saatu iäksi 2.14-2.18 Ga (Mints & al, 1989; ks. 
Balashov & al., 1995). Myöhemmin on doomeille saatu vastaava mutta tarkempi konkordia-
diskordiaikä 1.939 ± 0.007 Ga (yhdistetty zirkonifraktio ja kaksi konkordanttia titaniittia; Skufin 
& al., 2003). Nämä iät ovat kuitenkin korkeita edustaakseen svekokarjalaisia synkinemaattisia 
doomeja. Mielenkiintoista on, että monet zirkonit ovat pahasti säröilleet (shattered). Baltian kil-
ven alueelta ei tunneta mitään 1.94 Ga:n ikäistä magmaattista tai muuta termistä tapahtumaa. 
Voisivatkohan Kaskelyarven zirkonien iät edustaa impaktin häiritsemiä vanhan pohjan tai ala-
proterotsooisten muodostumien ikiä? 
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Alueen monista lähteistä koottu ja modifioitu geologinen kartta on kuvassa 142. Kuvassa 143 on 
pelkistetty kartta Petsamon vulkaniittien suhteista muutamiin ympäristön geologisiin yksikköihin 
ja Alla-Akkajärven (Alla-Akkayarvi, Allarechka) sulfidisiin Ni-Cu-esiintymiin. Vaikka Alla-
Akkajärven intruusiot ja niihin liittyvät Ni-Cu-malmit ovat voimakkaasti tektonisoituneita ja me-
tamorfoosissa kärsineitä, niiden kivet ovat Ni-malmeille poikkeuksellisia Ti-Fe-rikkaita ultrama-
fiitteja, samanlaisia kuin Petsamon malmivyöhykkeen intruusiot (Kaulatunturi, Kammikivituntu-
ri, Ortoaivi, Pilgujärvi ym.). Ilmeisesti Alla-Akkajärvi ja Vostok-esiintymä sen itäpuolella edus-
tavat laajan alkuperäisen Petsamon ”malmirenkaan” lounaista, myöhemmissä mullistuksissa pa-
hasti häiriintynyttä ja sotkeutunutta puolikasta. 
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Kuva 142.   Petsamon alueen geologinen kartta. 
Fig. 142.   Geological map of the Pechenga area. 
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Kuva 143.   Petsamon ja sen ympäristön eräitä geologisia piirteitä. 
Fig. 143.   Some geological features of Pechenga and surrounding areas. 

 

 

Kuva 144.   Petsamon rakenteen ylityöntöjä ja siirroksia (modifioitu Radchenkon ja Kravtsovin,1993, 
julkaisusta). 
Fig. 144.   Overthrusts and faults of the Pechenga structure (modified after Radchenko & Kravtsov, 
1993). 
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Kuva 145.   Yksityiskohta Petsamon malmikentän itäosan ylityöntörakenteista (modifioitu Bo-
risovin,1995, artikkelista). 
Fig. 145.   Detail of the overthrust structures of the eastern part of the Pechenga ore field (modified after 
Borisov, 1995). 

 

SMT-kerroksen alakontakti on hyvin terävä (esim. Skufin, 1990). Kuvasta 150 näkyy, että SiO2-
rikas aines tuli basalttisen laavan päälle yllättäen, valmistelematta, ”kuin varas yöllä”. SMT-
kerroksen alaosassa kivet ovat usein karkeita ja koostumukseltaan kirjavia (Skufin, 1990; Bo-
risov & Smolkin, 1992). Ne voivat hyvinkin edustaa vesikraatteriin (ks. Lindström & al., 2008, 
Fig. 8A) alkukraatterista syöksynyttä ground surge -hyökyä. SMT-kerroksen alaosa sisältää lasi-
klasteja (nyt devitrifioituneita), mutta mukana on myös karkeampia fallout-aineksia. Näihin kuu-
luu paljon arkeeisesta pohjasta lähtöisin olevia aineksia, mineraalirakeista aina 100 m3:n kokoi-
siin lohkareisiin (ks. Negrutsa, 1995). Kuitenkin pohja on yli 6 km SMT-kerroksen alapuolella. 
Arkeeisia klasteja ei voi selittää sovinnaisesti, esim. vesivirtausten tuomiksi konglomeraateiksi. 
Mallin mukaisesti oletan, että ne on impaktiräjähdys ”louhinut” kraatterin pohjalta. 

SMT-kerroksen puolivälistä alkaen ilmaantuvat raitaiset sedimenttirakenteet edustavat uudel-
leensedimentoitunutta impaktimateriaalia (kuva 148). Lopulta SMT-kerros vaihettuu ylöspäin 
mustiksi sulfidi-hiilipitoisiksi liuskeiksi (”mustia meta-aleuroliittisia liuskeita”, Borisov & 
Smolkin, 1992), jotka näyttävät kerrostuneen anoksisessa, stagnantissa altaassa.  
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SMT-systeemissä on 2-5 kerrosta tai linssiä. Osa kertautumisista on tektonisia, poimutuksen ja 
siirrosten aiheuttamia (Borisov & Smolkin, 1992; Borisov, 1995; ks. kuva 145). On kuitenkin 
kertautumisia, joiden synty todennäköisesti (ja uskottavasti) liittyi juuri edellä mainittuihin im-
paktin aikaisiin ja sitä välittömästi seuranneisiin prosesseihin. Näitä ovat vesikraatterin synty, 
impaktiaineksen ground surge, fallout-aineksen putoaminen alkuvaiheen sueviittibreksioiden 
päälle ja vähän myöhemmin alkukraatterin romahtaminen. Näihin liittyi suuria massaliikkeitä 
kaukanakin alkukraatterin ulkopuolella, ja ne antoivat aiheen olistostroomi-nimityksiin. Tällai-
sissa tilanteissa ground surgen alapuolelta irrottamat ja kerroksen sekaan joutuneet laavalaatat 
voivat antaa vaikutelman kahdesta kerroksesta (tällainen tilanne syntyi edellä selostamani ja tul-
kitsemani ”pikriittibasalttiapofyysin” tapauksessa). 

Kuvassa 147 on kaaviokuva SMT-kerroksen rakenteista. Kuvan tiedot olen saanut pääasiassa 
julkaisuista Zagorodny & al (1989) ja Negrutsa (1995), mutta termit ovat impaktihypoteesin mu-
kaiset. Kuva 148 esittää SMT-kerroksen osaa, joka aineksen uudelleenmuokkauksen ja uudel-
leensedimentaation tuloksena on kertautunut ja paksuuntunut. Tässä kuvassa olen säilyttänyt al-
kuperäiset termit. Kuvassa on materiaalin vyörymisessä syntynyttä poimutusta. Kerroksessa ja 
osakerroksissa karkeammasta pohjaosasta ylöspäin seuraa raekooltaan hienonevia, runsaasti tek-
tiittistä ainesta sisältäviä kerroksia, joita hyvin sopii tulkita fallout-aineksesta kasautuneeksi (ks. 
esim. Avermann & Brockmeyer, 1992). 

 

 

Kuva 146.   Etelä-Petsamon tyynylaavoja leikkaava pseudotakylyyttimäinen juoni. Pohjoiseen Poritash-
vuoresta. Skufinin (1980) mukaan. 
Fig. 146.   Pseudotachylyte-like vein, cutting pillow lavas of South Pechenga. North of Poritash Moun-
tain. According to Skufin (1980). 
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Kuva 147.   Petsamon sueviitti-metatektiittikerros. Kaavamainen piirros, pääasiassa julkaisujen Zago-
rodny & al., 1989, ja Negrutsa, 1995, mukaan. 
Fig. 147.   The suevite-metatektite layer of Pechenga. Schematic picture, mainly from Zagorodny & al. 
(1989) and Negrutsa (1995). 
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Kuva 148.   Paksuuntunut ja monikertainen SMT-kerros, jossa vyörypoimuja sedimenttiaineksessa. Kuva 
ja termit Zagorodny & al. (1989) mukaan. 
Fig 148.   A thickened and multiplied SMT layer; slump folds in sedimentary material. The picture and 
terms from Zagorodny & al. (1989). 
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Kuva 149.   SMT-kerroksen yksityiskohtia. a – kerros basalttien välissä, paksuusvaihtelua; b – linssimäi-
nen pää SMT-kerroksessa, alla basalttia, päällä ferropikriittilaavaa. Huomaa kerroksen karkea alaosa; c 
– SMT-kerroksesta alapuolen basalttiin ulottuva scour-juoni. Kerroksen yläosassa mustaliuskevälikerros. 
Kuvat Negrutsan (1995) mukaan, termit omasta päästä. 
Fig. 149.   a – Details from SMT layer. a – thickness variations along the layer between basalts; b – lens-
like termination of the SMT layer, overlying basalts and underlying ferropicrite lava. Note the coarse 
lower part of the layer; c – a scour dyke reaching from SMT layer into underlying basalt. A black schist 
layer in the upper part of the layer. The pictures from Negrutsa (1995), the terms invented here. 
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On viitteitä siitä, että Petsamossa impaktisula käyttäytyi paikoin hyvin dynaamisen, intrusiivisen 
magman tavoin. SMT:n kaltaista kiveä esiintyy pitkänä leikkaavana ”intruusiona” nikkelimalmi-
vyöhykkeessä Zhdanov-malmiesiintymän alueella (Skufin & al., 1991). Samanlaisia injektoitu-
neita polymiktisiä breksioita ja impaktisulakiviä (tagamiitteja) esiintyy Popigai-kraatterin ren-
gasaltaassa (Mashchak & al., 1998). Ground surgen suurta voimaa osoittavat suuret arkeeiset 
klastit (Negrutsa, 1995) ja suuret laattamaiset basalttiklastit (ks. edellä ”pikriittibasalttiapofyysi”, 
Borisov & Smolkin, 1992). 

 

 

Kuva 150.   Basaltin (musta alla) ja SMT-kerroksen terävä raja. 
Fig. 150.   The sharp boundary between the basalt (black, below) and the SMT layer. 
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Kuva 151.   Kulmikas mikrokliiniklasti. 
Fig. 151.   Angular microcline clast. 
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Kuva 152.   Sedimenttiklasteja SMT:ssä. Ylävasemmalla klastin kontaktien suuntaista, kerroksellisuutta 
leikkaavaa värivyöhykkeellisyyttä (lämpöefekti?), yläoikealla klastin suurin pituus 3 mm: alavasemmalla 
pehmeä sedimenttiklasti; alaoikealla kolloformista rakennetta sedimenttiklastissa. 
Fig. 152.   Sediment clasts in SMT. Upper left, colour zoning conformable to clast boundary, cutting lay-
ering (thermal effect?); upper right, the longest dimension of the clast is 3 mm; lower left, a clast of soft 
sediment; lower right, colloform texture in sediment clast. 
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Kuva 153.   Ensi silmäyksellä nämä ovat ofiittisen emäksisen kiven klasteja, esim. diabaaseja. Mutta toi-
sella silmäyksellä ne ovat identtisiä Popigain kraatterista kuvattujen matalan lämpötilan mikro-ofiittisten 
tagamiittien kanssa (ks. Masaitis & al., 1998, kuva 3.10, vertaa siihen tässä alinta kuvaa). 
Fig. 153.   At the first glance, these are clasts of ophitic basic rock, say diabase. But at the second glance 
they are identical with low-temperature microophitic tagamites described from the Popigai crater (see 
Fig. 3.19 in Masaitis & al., 1998, and compare it with the lower picture here). 
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Kuva 154.   a - Vyöhykkeisen akreetiolapillin (Ø 1.7 mm) ja kvartsiklastin törmäys, jossa kvartsiin syntyi 
säröjä (särökartioita) ja osa lapillista lohkesi pois. Vasemmassa laidassa sferuleja/globuleita; b – raitai-
nen lasipommi; c – osasuurennus lasista, jossa hyvin ohuita kristalliitteja. 
Fig. 154.   a – Collision of a zoned accretionary lapillus (Ø 1.7 mm) with a quartz clast produced shatter 
cones in quartz and spalling off of part of the lapillus; spherules/globules at the center, left; b – banded 
glass bomb; c – magnified detail of glass with slender crystallites. 

 



    
  
 
 

      
  

476

 

Kuva 155.   Täytteisiä sferuleja/globuleja ja pisaroita sisältävä magmasulkeuma(?), sulkeuman pituus 0.5 
mm. 
Fig. 155.   Magma inclusion(?) with filled spherules/globules and drops, length of inclusion 0.5 mm. 

 

Kuvaan nyt SMT-kerroksen rakenteita, taaskin suuremmista pienempiin. 

Lasiaineksen ohella esiintyy mineraali- ja litoklasteja. Hapanta granitoidiainesta on sekä mine-
raali- että litoklasteina. Mikrokliiniklastit ovat melko varmasti peräisin arkeeisista granitoideista 
(kuva 151). Joskus on metamorfoituneita alumiinirikkaita peliittejä. Melko yleisiä ovat metamor-
foitumattomat, diageneesissa kovettuneet tai löysät sedimenttiklastit (kuva 152). Sitten on klaste-
ja, jotka ensi silmäyksellä muistuttavat hyvin pienirakeisia diabaaseja, mutta saattavatkin olla 
tagamiitteja (kuva 153). 

Lasiaineksessa erottuu mielenkiintoisia muotoja. Usein esiintyy tektiittejä muistuttavia lapilleja 
tai pommeja (ks. Newsom & al., 1990): on kehämäisiä lapilleja (kuva 154a), jotka ovat saman-
laisia kuin tektiittiset akreetiolapillit (accretionary lapilli) ja raitaisia lasipommeja (kuva 154b; 
tektiittien banded glass bombs). Kuva 154a esittää mielenkiintoista tapausta, jossa ilmeisesti vie-
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lä plastinen ja sitkeä akreetiolapilli on törmännyt ja jäänyt kiinni kvartsirakeeseen. Törmäyksessä 
suurin osa akreetiolapillista on lohjennut pois, ja kvartsirakeeseen on syntynyt särökartio (shatter 
cone). Kuvassa 154c on suurennus tektiittisestä devitrifioituneesta lasilapillista, jossa erottuu hy-
vin ohuita kristalliitteja. 

Yleisiä ovat sferulit (globulit?), kuvan 154a vasemmassa laidassa ja kuvassa 155. Ne ovat hyvin 
samanlaisia kuin Ries-kraatterin fluid-drop chondrulit (ks. Newson & al., 1990, Fig. 8). 

Kiistattomia todisteita meteori-impaktista ovat tietysti Petsamon SMT-kerroksen kvartsin shok-
kilamellit (PDF = planar deformation features). Niiden syntyminen vaatii yli 10 gPa:n (= 100 kb) 
shokkipaineita. PDF-piirteitä voi maankuoren kiviin syntyä vain maanalaisissa ydinräjäytyksissä 
ja meteori-impakteissa. Kuvassa 156 ovat ensimmäiset löytämäni PDF-lamellit. Kvartsirae sattuu 
makaamaan siten, että sen C-akseli on hieen tasossa. Tästä rakeesta on kuva julkaisussa Mutanen 
(2000a, Fig. 3). Oulussa, ollessani matkalla Lappajärven impaktikongressiin, Pekka Tuisku mää-
ritti U-pöydällä PDF-tasojen suunnaksi 10ī3, josta käytetään symbolia ω. Se on ylivoimaisesti 
yleisin PDF-suunta shokkimetamorfisissa kvartseissa. Kuvassa on näennäisesti vain kaksi tasoa, 
mutta todellisuudessa kolme. Selitys on, että kaksi [1013]-lamellia ovat hieen leikkaustasossa 
samansuuntaisia. EMP-tutkimus osoitti, että lamellien kohdalla tiheys on muuta kvartsia pie-
nempi. Tämä sopii hyvin siihen, että useampia PDF-settejä sisältävän kvartsin bulk-tiheys saattaa 
laskea jopa 2.615 g/cm3:een (Masaitis & al., 1998). Tiheyden lasku voisi johtua siitä, että lamel-
leissa on kvartsilasia submikroskooppisen pieninä sulkeumina. Myöhemmin Pekka Tuisku on 
määrittänyt useita kymmeniä PDF-lamelleja (Tuisku & Hanski, 2006). 

Kuvassa 156 ja kuvissa 157b ja 157c on toinenkin merkittävä piirre, joka saattaa olla jopa dia-
gnostinen impaktiittien kvartsiklasteille. Kvartsiklastin shokkilamelleja sisältävän osan ympärillä 
on terävärajainen kvartsimantteli, johon shokkilamellit eivät ylety. Tulkitsen tämän manttelin 
syntyneen ilmalennon aikana SiO2-rikkaasta tektiittimäisestä plasmasta, ja olen nimennyt mant-
telin tektiittilaajennukseksi. Kvartsiklastit voivat toimia saostumisytiminä tektiittilasille, kun ti-
heä, plasmamainen kaasu harveni ja samalla adiabaattisesti jäähtyi nopeasti. Kuvista 156 ja 157c 
näkyy, että tektiittimantteleista osa on lohjennut pois, ilmeisesti ilmalennon aikaisissa törmäyk-
sissä tai SMT-aineksen uudelleenmuokkautumisissa. Lasikuoren ympäröimiä kvartsiklasteja esi-
intyy Espanjan Azuaran impaktikraatterissa (Ernstson & Claudin http://www.impact-
structures.com/shockmetamorphism.html) 

Paitsi tektiittilasia mantteli voi edustaa korkeakvartsin nukleoitumista ja kasvua shokkiutuneiden 
kvartsiklastien päälle. Tällainen tapaus tunnetaan eräästä Böömin moldaviittitektiitistä (ks. Bar-
nes, 1969, p. 1127). Samaan tapaan korkean lämpötilan kontaktimetamorfoosissa korkeakvartsi 
kasvaa kiven restiittisen kvartsin päälle (ks. Holness, 1999, Fig. 4f). Vredefortissa shokkimeta-
morfisen zirkonin päälle on kasvanut kirkasta, shokkiutumatonta zirkonia (ks. Gibson & al., 
1997, Fig. 5a-c). 
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Kuva 156.   Shokkilamelleja (PDF, planar deformation features) kvartsiklastissa. Lamellien pinta-indeksi 
on [1013], symboli ω. Kvartsiklastilla on osittain pois lohjennut terävärajainen reunus (ns. tektiittilaa-
jennus), johon PFT:t eivät ulotu. Kvartsin c-akseli on hieen tasossa. SMT-kerros, Petsamo. a - käsittele-
mätön kiillotettu ohuthie, // nikolit; b – sama rae kuin kuvassa a, HF-etsattu ja vinovalaistu. Matriksin 
kloriitit ja muut etsautuvat mineraalit ovat pahasti syöpyneet. 

Fig. 156.   Shock lamellae (PDF, planar deformation features) in quartz clast. The index of PDF planes 
is [1013], symbol ω. The quartz clast has a mantle, partially peeled off (the so called tektite enlarge-
ment). The lamellae do not extend into this mantle. The c-axis of quartz is parallel to the section. SMT 
layer , Pechenga. a – untreated polished thin section, // nicols; b – same grain as in Fig. a, etched with 
HF, inclined light. Chlorites and other easily etched matrix minerals are badly corroded. 

 



    
  
 
 

      
  

479

 

Kuva 157.   PDF-lamelleja kvartsiklasteissa. SMT-kerros, Petsamo. Ylävasemmalla: rakeen ympärillä 
ohut tektiittimantteli (vinovalaistus); yläoikealla: osittain murtunut tektiittimantteli, rakeen pituus 0.8 
mm; alla: tiheät PDF-lamellit, rakeessa ei ole tektiittilaajennusta (vinovalaistus). 

Fig. 157.   PDF lamellae in quartz clasts. SMT layer, Pechenga. Upper left, thin tektite mantle around the 
grain (inclined light); upper right, tektite mantle partially broken off, the length of this grain is 0.8 mm; 
below, dense PDF lamellae, no tektite mantle (inclined light). 
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Kuva 158.   Leikkaavia PDF-lamelleja kvartsiklastissa. SMT-kerros, Petsamo. Vasemmalla vinovalaistu 
kuva, oikealla osasuurennus (kuva-alan leveys 0.2 mm). 
Fig. 158.   Crossing PDF lamellae in quartz clast. SMT-layer, Pechenga. Left, inclined illumination, 
right, magnified detail (width of the picture 0.2 mm). 

 

On epäsuoria todisteita impaktitimanteista SMT-kerroksessa saattaisi esiintyä impaktitimantteja. 
Ne saattavat sisältyä kerroksen tarkemmin määrittelemättömään ”hiiliainekseen” (carbonaceous 
matter; Borisov & Smolkin, 1992). Kun yritin etsata kvartsin PDF-lamelleja fluorivetyhapolla, se 
syövytti nopeasti matriksin kloriittia ja muita liukenevia mineraaleja (ks. kuva 156b), ja kivi tuli 
melko  moskaiseksi. Kun puhdistin pehmeällä paperilla pois moskaa, huomasin, että kvartsiklas-
teihin oli jäänyt suoria, teräviä naarmuja. Testaamalla totesin, että tällaisia naarmuja ei synny 
karborundumilla, joten ne synnytti joku sitä paljon kovempi aine. Oletan, että kiven HF-käsittely 
oli vapauttanut matriksista pieniä (≤ n·10 µm) timantteja, joita HF-käsittely oli vapauttanut mat-
riksista. SMT-kerroksessa esiintyy tarkemmin määrittämätöntä ”hiiliainesta” (carbonaceous mat-
ter; Borisov & Smolkin, 1992). Yhdestä näytteestä on tehty peroksidisulatus, mutta liukenema-
ton jäännös (jossa timanttia saattaisi olla) on minulta jäänyt tutkimatta. Näyte oli pieni, ja timan-
tin varmistamiseksi ehkä liian pieni. Alkuperäistä jauhetta on vielä jäljellä. 

Borisov ja Smolkin (1992) tulkitsevat ”silisiitin” tufogeenis-terrigeeniseksi kiveksi, jonka korkea 
SiO2-pitoisuus olisi syntynyt halmyrolyyttisesti. Monet edellä kuvatut seikat puhuvat tällaista 
tulkintaa vastaan. Ei voi esim. kuvitella, että halmyrolyyttisesti perusteellisesti muuttuneessa, 
kivessä olisi säilynyt näin paljon lasia, joka on pelkästään devitrifioitunut mutta ei ole hajonnut 
eikä hydrautunut. On myös parageneettisesti yhteensopimattomia kivi- ja mineraaliklasteja 
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(muskoviitti, sarvivälke, granaatti), joissa ei ole merkkiäkään tasapainoittumisesta tai reaktioista, 
on myös hydrautumattomia hedenbergiittiklasteja. Ja ratkaisevimpia todisteita ovat tietysti kvart-
sin shokkilamellit ja arkeeisen aineksen suuri osuus kerroksessa. 

SMT-kerroksen kivien koostumuksissa on paikallista, melko suurtakin vaihtelua, mikä johtuu 
klastien määräosuudesta ja luonteesta (esim. onko arkeeisia granitoideja/Petsamon basaltteja ja 
ferropikriittejä). Varsinkin hivenalkuainepitoisuuksissa on voimakasta vaihtelua. Tyypillistä on 
huomattavan korkea SiO2 ja FeOtot (ks. esim. Borisov & Smolkin, 1992). Hivenalkuainepitoi-
suuksista erityisen korkea taso on seuraavilla: LREE, Zr, Hf, Nb, Ta, Rb, Th ja U. 

SiO2-pitoisuuden ja korkean FeO-pitoisuuden perusteella SMT muistuttaa tektiittikoostumuksista 
eniten indokiniittejä ja ”proksimaalisia” tektiittejä, Zhamanshin-kraatterin irghiziittejä (ks. esim. 
Kadik & al., 2003, taul.1). Aikaisemmat Petsamon tutkijat eivät tietenkään ole verranneet ”sili-
siitin” koostumusta tektiitteihin. Tektiittimäisen koostumuksensa ja mineralogis-rakenteellisten 
piirteiden (SiO2-rikkaita lasiklasteja ja lapilleja, vieraita osuma-alueen kiviklasteja) perusteella 
olen nimittänyt kiven sueviitti-metatektiitiksi (SMT). Kuvissa 159-161 on diagrammoja, joissa 
Petsamon sueviitti-metatektiittien koostumuksia verrataan muutamien tektiittityyppien koostu-
muksiin. Nähdään, että Petsamon kivien koostumushajonta SiO2-akselin suunnassa on kyllä suu-
ri, mutta ei sittenkään poikkeuksellisen suuri tektiitteihin verrattuna. Petsamon SMT-kerroksen 
kivien koostumusten hajonta pystyakselilla (kuvissa Al2O3, Na2O+K2O, FeOtot) on tektiitteihin 
verrattuna suuri, mutta se johtuu siitä, että tektiittianalyysit ovat homogeenisesta lasista, kun taas 
Petsamossa analyysinäytteissä on vaihtelevia määriä klastiainesta, jonka koostumus on vaihdel-
lut graniitista ferropikriittiin. 

 

 

Kuva 159.   TAS-diagrammi, jossa Petsamon SMT-koostumuksia (vinoneliö) ja Australasian tektiittien 
koostumuskenttä. Alkalibasalttien ja toleiittien raja-alue merkitty pystyviivoituksella. Tektiittien koostu-
mukset eri lähteistä. 
Fig. 159.   TAS diagram, where Pechanga SMT compositions (diamonds) and Australasian tektites are 
plotted. The boundary zone between alkaline basalts and tholeiites is marked with vertical lines. Tektite 
compositions from various sources. 
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Kuva 160.   Al2O3 – SiO2 diagrammi, jossa Petsamon SMT-koostumuksia (vinoneliö), HCa-australiittisten 
tektiittien kenttä ja HCa-filippiniittisten tektiittien koostumustrendi (katkoviiva). Tektiittien koostumukset 
eri lähteistä. 
Fig. 160.   Al2O3 – SiO2 plot of Pechenga SMT compositions, the field of HCa australites and the trend of 
HCa philippinites (dashed line). Tektite compositions from various sources. 
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Kuva 161.   FeOtot – SiO2 diagrammi, jossa Petsamon SMT-koostumuksia (vinoneliö) ja HCa-
australiittisten tektiittien koostumuskenttä. Tektiittien koostumukset eri lähteistä. 
Fig. 161.   FeOtot – SiO2 plot of Pechenga SMT compositions and the field of HCa-australites. Tektite 
compositions from various sources. 

 



    
  
 
 

      
  

484

SMT-kivissä on korkea Ni/Co, n. 15 (ks. Borisov & Smolkin, 1992). Tämä on tektiiteille tyypil-
linen piirre, mutta se ei ollenkaan sovi happamille magmakiville, joissa tyypillisesti Co>Ni. 

Olen teettänyt lisäanalyysejä kolmesta Eero Hanskin luovuttamasta, SMT-kerroksesta otetusta 
näytteestä; näytteet ovat Eero Hanskin ja Jorma Räsäsen ottamia (9-EJH-04, Souker/JER-2 ja 
Souker/JER-3). Analyysitilausnumero on 91505. Näytteistä on tehty XRF-analyysit (menetelmä-
tunnus 175Xa), hivenaineanalyysit (menetelmätunnus 308M) ja hivenmetalli-S-analyysit (mene-
telmätunnus 720P). Näytteestä Souker/JER-3 on menetelmällä 720P tehty myös uusinta-analyysi 
(merkitty U). Esitän tässä kaikki kolme analyysia, koska muuten ne voivat jäädä ikuisesti unoh-
duksiin: 

Näyte 9-EJH-04, 175Xa: SiO2 82.2, TiO2 0.339, Al2O3 6.92, FeOtot 3.73, MnO 0.055, MgO 
0.590, CaO 0.633, Na2O 1.03, K2O 3.02, P2O5 < 0.014, CrXRF 31 ppm, NiXRF < 60 ppm (NiICP 
167 ppm), CoICP-MS 45.3 ppm, SICP 1000 ppm, VICP-MS 11.2 ppm, Ba 282 ppm, Sr 30 ppm, Cl < 
60 ppm, CeICP-MS 137 ppm, ZrICP-MS 502 ppm, NbICP-MS 53.9 ppm, RbICP-MS 68.5 ppm, ScICP-MS 
2.78 ppm, Y 35.3 ppm, Th 10.6 ppm, U 3.15 ppm. NiICP/CoICP-MS on 3.69. Menetelmä 720P: As 
< 100 ppm, Co 45 ppm, Cr 201 ppm, Cu < 20 ppm, Mo < 50 ppm, Ni 167 ppm, Pb < 100 ppm, 
Zn 201 ppm. 

Näyte Souker/JER-2, 175Xa: SiO2 71.1, TiO2 0.891, Al2O3 10.7, FeOtot 5.78, MnO 0.118, MgO 
1.11, CaO 2.31, Na2O 2.98, K2O 3.15, P2O5 0.085, CrXRF 47 ppm, NiXRF < 60 ppm (NiICP 53 
ppm), CoICP-MS 38.3, SICP < 200 ppm, VICP-MS 51.6 ppm, Ba 285 ppm, Sr 98 ppm, Cl < 60 ppm, 
CeICP-MS 164 ppm, ZrICP-MS 526 ppm, NbICP-MS 63.8 ppm, RbICP-MS 66.0 ppm, ScICP-MS 5.57 ppm, 
Y 44.7 ppm, Th 11.1 ppm, U 3.32 ppm. NiICP/CoICP-MS on 1.38. Menetelmä 720P: As < 100 ppm, 
Co 36 ppm, Cr 81 ppm, Cu 32 ppm, Mo < 50 ppm, Ni 53 ppm, Pb < 100 ppm, Zn 188 ppm. 

Näyte Souker/JER-3, 175Xa: SiO2 74.8, TiO2 0.391, Al2O3 10.5, FeOtot 4.61, MnO 0.092, MgO 
0.775, CaO 1.12, Na2O 2.70, K2O 4.13, P2O5 0.018, CrXRF < 30 ppm, NiXRF < 60 ppm (NiICP < 
50 ppm), CoICP-MS 1.5 ppm, SICP 228 ppm, VICP-MS 5.92 ppm, Ba 304 ppm, Sr 75 ppm, Cl < 60 
ppm, CeICP-MS 194 ppm, ZrICP-MS 603 ppm, NbICP-MS 68.8 ppm, RbICP-MS 82.2 ppm, ScICP-MS 1.34 
ppm, Y 48.9 ppm, Th 12.0 ppm, U 3.40 ppm. Ni/Co on < 33.3. Menetelmä 720P: As < 100 ppm, 
Co < 10 ppm, Cr < 30 ppm (U: 39 ppm), Cu < 20 ppm, Mo < 50 ppm, Ni < 50 ppm, Pb < 100 
ppm, Zn 60 ppm. 

Lisäksi olen teettänyt Eero Hanskin näytepalasista summanmutikassa otetuista viidestä näyttees-
tä Au-PGE-analyysit; analyysiin pannut näytteet olen numeroinut TM-00-1.1 → TM-00-1.5. 
Analyysitilausnumero on 72995, menetelmätunnus 714M. Au-pitoisuus oli yhdessä näytteessä 
0.51 ppb, muissa alle määritysrajan 0.5 ppb. Pt oli kolmessa näytteessä yli määritysrajan 0.1 ppb 
(0.16 - 0.18 ppb). Ir oli kaikissa alle määritysrajan 0.1 ppb, samoin olivat Pd (määritysraja 1.0 
ppb), Os (määritysraja 1.0 ppb), Rh (määritysraja 1.0 ppb) ja Ru (määritysraja 2.0 ppb). 
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Kuva 162.   REE(CN)-kuvaajia, Petsamon SMT-kerros, erilaisia Petsamon rakenteen emäksisiä laavoja, 
Petsamon alueen ja ympäristön arkeeisia ja nuorempia graniitteja ja arkeeisia ja nuorempia tonaliitteja 
ja trondhjemiitteja. Huom: vertikaalimittakaava on tässä lyhyempi kuin kuvassa 163. REE-aineisto eri 
lähteistä (mm. Borisov & Smolkin, 1992). 
Fig. 162.   REE(CN) patterns, Pechenga SMT layer, various basic lavas of the Pechenga structure, Ar-
chaean and younger granites and Archaean and younger tonalites and trondhjemites from the Pechenga 
area and surroundings. Note: the vertical scale here is shorter than in Fig. 163. REE data from various 
sources (a.o., Borisov & Smolkin, 1992). 
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Kuva 163.   REE(CN) kuvaajia, Petsamon SMT-kerros. Näissä SiO2 on 71.1 - 82.2 % (ks. kolme analyysit 
edellä). 
Fig. 163.   REE(CN) patterns, Pechenga SMT layer. In these SiO2 is 71.1-82.2 % (see three analyses 
above). 

 

Kuvassa 162 on kirjallisuudesta poimittujen vanhempien REE-analyysien REE(CN)- diagram-
meja. Näissä on analysoitu vain La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Yb ja Lu. Kuvassa 163 on 
käyrät uudemmista, täydellisemmistä REE-analyyseista (edellä mainitut kolme analyysinäytettä). 
Kuvassa 162 on sueviitti-metatektiittianalyysien (kirjallisuudessa ”silisiitti” ym.) lisäksi käyriä 
arkeeisista tonaliiteista ja trondhjemiiteista, arkeeisista graniiteista, Ahmalahti-sarjan laavoista ja 
Pilgujärven toleiiteista ja ferropikriiteistä. Borisov & Smolkin (1992) esittävät, että [SMT]-
kerroksen aines ei vastaa arkeeisia tonaliitteja ja trondhjemiitteja, vaan paremminkin arkeeisia ja 
postarkeeisia graniitteja ja kvartsimontsoniitteja. Näiden lisäksi on heidän mukaansa vaikutusta 
ollut pikriittisbasalttisten vulkaniittien rapautumistuotteilla. Impaktimallissa on helppo ymmär-
tää, että SMT:ssä täytyy olla aineksia kaikista osuma-alueen kivistä, ja tämä näkyykin hyvin 
REE(CN)-käyrissä. Verrattuna arkeeisiin graniitteihin (joita siis Borisov & Smolkin suosivat) 
SMT:ssä on keskimäärin matalampi LREE ja paljon matalampi HREE. SMT:llä on negatiivinen 
Eu-anomalia, jonka syvyys kuitenkin vaihtelee. Tämä voi johtua sellaisten kivien yhteisvaiku-
tuksesta, joilla ei ole negatiivista Eu-anomaliaa; näitä ovat Petsamon emäksiset laavat ja arkeei-
set tonaliitit ja trondhjemiitit. SMT:n LREE-rikastumaan ovat voineet vaikuttaa Ahmalahti-
jakson laavat, Pilgujärven ferropikriitit ja kaikki arkeeiset kivet. Sen sijaan Pilgujärven jakson 
toleiittien vaikutus ei erotu, mikä voi johtua toisaalta siitä, että toleiittien REEtot -pitoisuus on 
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matala, tai ehkä siitä, että analysoidut toleiitit ovat SMT:n yläpuolella. Ja rehellisesti sanoen fer-
ropikriittienkään vaikutusta SMT:n koostumukseen ei voi todeta, ellei sellaiseksi lueta Eu-
anomalian syvyyden vaihtelua. 

Jos REE-geokemian lisäksi otetaan huomioon muut hivenalkuaineet (Zr, Nb, Rb, Th, U), on sel-
vää, että suurin vaikutus SMT:n koostumukseen on yläkuoren nuorilla arkeeisilla ja mahdollises-
ti alaproterotsooisilla (2.45 Ga) graniiteilla, niin kuin Borisov & Smolkin (op. cit.) esittävät. 
Kuoren granitoidisen aineksen osuutta osoittaa sekin, että SMT:ssä on matala, ferropikriiteistä 
selvästi poikkeava εNd (-0.3) (Hanski, 1992). 

SMT-kerroksen koostumus antaa keinon arvioida alkukraatterin (initial crater) syvyyttä. Kosmi-
nen kappale lävisti Petsamon rakenteen sedimenttejä ja laavoja, ja sen on täytynyt ulottua hyvän 
matkaa arkeeiseen pohjakompleksiin, josta todisteita ovat arkeeiset kiviklastit, hapan kokonais-
koostumus, REE-koostumus ja 2.7 Ga:n zirkonit. Näyttäisi siltä, että pääosa meteorin alkukraat-
terissa särkemistä ja siitä lentäneistä kivistä oli hapanta pohjan ainesta. Impaktihetkellä pohjan 
päällä olevien pinkkojen (Ahmalahti → Kuetsjärvi → Kolosjoki -jaksot ja Pilgujärven jakson 
alaosa SMT:iin asti) paksuus on ollut n. 5000 m (ks. Hanski, 1992, s. 16-19). Kuolan supersyvä 
kairareikä tavoitti arkeeinen pohjakompleksin 6840 m:ssä (Petrov, 1988). Näillä tiedoilla alku-
kraatterin syvyys oli ≥ 10 km. 

Oletetaan alkukraatterin syvyydeksi 10 km. Tällaisen kivimassan poistuminen merkitsi äkillistä 3 
kb:n paineen pudotusta, minkä seurauksena oli dramaattinen magmavolyymin lisääntyminen al-
kukraatterin alapuolella. Impaktin aikaanhan Petsamossa oli aktiivista vulkanismia, mikä merkit-
si, että vaipassa oli magmapesäkkeitä, että laajoilla aloilla oli interstitiaalista sulaa ja että vielä 
suuremmat kivimassat olivat soliduslämpötilassa. Juuri tällaisia vaikutuksia on pressure-release 
melting -ilmiöllä, josta käytetään myös nimeä decompression melting (ks. esim. Jones & al., 
2002). Periaate selviää helposti kivien P-T -likvidusdiagrammeista. Aikojen saatossa monenkin 
meteorin on täytynyt osua vulkaanisesti aktiivisille alueille. Ilmeistä onkin, että valtameren kuo-
ren alueelle osuneiden meteoriittien todennäköisyys laukaista vulkanismia on suurempi kuin 
mantereella (Glikson & Vickers, 2007). 

Uudet geofysikaaliset tulokset Kuolasta tukevat täysin meteori-impaktihypoteesia. Maastogeofy-
sikaalisten mittaustulosten ja petrofysikaalisten määritysten perusteella tehdyssä syvärakenne-
malleissa pohjois-Petsamon vulkaniittien kohdalla on positiivinen painovoima-anomalia, lou-
naassa arkeeisten gneissidoomien alueella (= oletettu keskikohouma) on painovoimaminimi (Ka-
zanskii & al., 1994). Myöhemmin Barentsin mereltä lounaaseen Suomen rajalle ulottuneen hei-
jastusseismisen luotauksen tulkinta osoitti, että Kaskeljärven doomin (oletettu ground zero) koh-
dalla on jyrkkärajainen, valtava (5-8 km) Mohon nousu, ja sen päällä vielä irrallaan linssi, jonka 
oletetaan koostuvan emäksisistä ja ultraemäksisistä kivistä (Kazanskii & al., 2002). Linssin pi-
tuus profiililla on n. 40 km, tulkittu syvyys linssin yläpintaan 18 km, alapintaan 27 km (ks. Ka-
zanskii & al., 2002). 

Impaktin aikaista magmatuotantoa ja magmapurkauksia oli kuitenkin initiaalikraatteria paljon 
laajemmalla alalla: Petsamon rakenteesta koilliseen on ainakin 40 kpl NW-suuntaisia ferropi-
kriittijuonia, joiden Sm-Nd-ikä (mineraali + kokokivi isokrooni) on 1.956 ± 0.020 Ga (Huhma & 
al., 1996). Samoihin aikoihin, melko lyhyellä aikavälillä (1975-1980 Ma), on Lapin, Kuolan ja 
Äänisen alueella tapahtunut katastrofisia laavapurkauksia (basaltteja, pikriittejä ja komatiitteja) 
n. 600 000 km2:n alueella (Puchtel & al., 1998). Lisäsikö Petsamon isku näiden laavojen tuotan-
toa, vai sattuiko isku vain osumaan aktiivisen voimakkaan laavapurkausalueen sekaan? Välittö-
mästi Chicxulubin impaktin jälkeen Deccan-pluumin aktiviteetti lisääntyi paljon. Meteori-
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impaktit saattavat hyvinkin lisätä toiminnassa olevaa vulkanismia globaalisesti (Abbott & Isley, 
2002). 

Petsamon ”Pamaus” – The Big Pechenga Bang – on mittaluokaltaan hyvin suuri, ja impaktin 
ejektakerros on ulottunut laajalle alueelle. Toisaalta 1.97 Ga:n ikäiset sedimentit eivät ole kovin 
yleisiä, ja kun impaktikohdasta etäännyttäessä ejektakerroksen paksuuskin pienenee verraten no-
peasti (epälineaarisesti), niin sen löytämiseksi pitää tietää melko tarkalleen mistä (ja mitä) etsiä. 
Suomessa sopivan ikäryhmän sedimenttejä on ns. Kalevassa, esim. Outokummun alueella, Kai-
nuussa ja Peräpohjan liuskevyöhykkeessä (1.975 Ga:n ikäinen Korkiavaara-muodostuma Rova-
niemen alueella; Hanski & al., 2005, Perttunen & al., 1996). Korkiavaara-muodostuman zirkonin 
ikä on sama kuin SMT-kerroksen prismaattisen zirkonin. Muodostuma ei kuitenkaan voi edustaa 
Petsamon ejektaa: siihen eivät sovi muodostuman bimodaalisuus, kokonaispaksuus ja arkeeisen 
zirkonin puuttuminen. Muuten kyllä. 

Vielä n. 900 km:n päässä Sudburyn impaktikohdasta sen ejektakerroksen paksuus on 25-60 cm 
(Addison & al., 2005). Australian Acraman-impaktin alkukraatteri vastaa kooltaan Petsamon 
kratteria. Sen ejektakerroksen alkuperäinen paksuus 300-500 km:n päässä kraatterista on 1-5 cm, 
mutta uudelleenmuokkautuneissa kohdissa paksuus voi olla jopa 35 cm (op. cit, p. 552). Etelä-
Grönlannin Ketilidian orogenian paleoproterotsooisista sedimenteistä on löytynyt sferulipitoinen 
kerros, jonka ikä haarukoitu välille 2.130 - 1.848 Ga (Chadwick & al., 2001). Kerroksen sferulit 
ovat hyvin samannäköisiä kuin Petsamossa (ks. Chadwick & al, 2001, Figs. 2-6, vertaa tämän 
raportin kuviin 154 ja 155). Yhteistä Petsamon SMT-kerrokselle on myös korkea Ni/Co, 6.2 (op. 
cit.). Kerros on huomattavan paksu (n. 1 m), ja siksi kirjoittajat kytkevät sen synnyn valtavaan 
impaktiin. Mainitussa aikahaarukassa tunnettuja jätti-impakteja ovat Vredefort 2.025 Ga ja Sud-
bury 1.850 Ga. Elleivät näiden impaktien ja Petsamon väliset etäisyydet ole impaktihetken jäl-
keen huomattavasti kutistuneet mannerliikuntojen seurauksena, on sferuliittikerros selvästi liian 
paksu (ks. esim. edellä Addison & al., 2005). Sen sijaan Petsamo sopisi ikähaarukkaan ja olisi 
realistisen lähellä, varsinkin jos otetaan huomioon Atlantin avautuminen. 

11 MATKAT 

11.1 Matka Tasmaniaan 

Tein matkan ajalla 29.1. – 21.2. 2004. 

Osallistuin 4. – 20. 2.2004 Tasmaniassa Australian Geologisen Seuran konventtiin, joka oli jär-
jestyksessä 17. (”17AGC”). Kokouspaikka oli Hobartin Wrest Point Casino Hotel, johon oli jär-
jestetty myös majoitus. Ennen konventtia oli useita ekskursioita, joista osallistuin koillis-
Tasmaniaan järjestettyyn graniittiaiheiseen retkeen A1, ”Mineralization, structure and granites, 
Northeast Tasmania” (Taheri & Keele, 2004). Tämä retki kesti viisi päivää (4.2. – 8.2.2004). 

Ennen matkaa salainen toiveeni oli päästä jossakin välissä, vaikkapa illalla päiväohjelman jäl-
keen, käymään tutustumassa koillis-Tasmanian appiniitteihin. Tähän ei kuitenkaan ollut tilaisuut-
ta; ehkäpä oppaamme eivät edes tunteneet noita ammoin tutkittuja esiintymiä (ks. Jennigs & 
Sutherland, 1969; Sutherland & Corbett, 1974; Jaques & al., 1985; Everard & al., 2004). 

Kuitenkin matka oli muuten hyödyllinen ja opettavainen, ja minulla on siitä vieläkin paljon 
muistikuvia. Seuraavassa on mieleen jääneitä välähdyksiä, vaikutelmia ja sattumuksia, yksityis-
kohtaisempia tietoja voi lukea ekskursio-opaskirjasta (Taheri & Keele, 2004). 

Retken alussa oli oppitunti Mineral Resources Tasmanian tiloissa, jossa paikalliset tietäjät esitte-
livät tulevan retkialueen graniittien jaottelua, stratigrafiaa ja tektoniikkaa. Ensimmäisen päivän 
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vaikuttavin stoppi oli Bichenon upeat merenrantakalliot. Näkemisen arvoinen paikka, mutta ei 
ehkä sen arvoinen, että sitä kannattaisi mennä näkemään. Kivi on S-tyyppistä graniit-
tia/adamelliittia. Kivet sisältävät kordieriittia, granaattia, turmaliinia, paikoin andalusiittia ja to-
paasia. Näistä voi lukea ekskursio-oppaasta. Kivissä on verkostona tiiviitä, terävärajaisia basaltin 
näköisiä juonia, joiden koostumuksesta ei ole tietoa. Minulle jäi epäselväksi, tarkoittavatko stop-
pikuvauksen ”mafic clots” näitä. Yöpyminen Scamanderissa, joka on pieni kaupunki upealla 
paikalla meren rannalla. Vajaa kolme vuotta myöhemmin käynnistäni pensaspalo levisi kaupun-
kiin ja poltti parikymmentä taloa. 

Toisen päivän kohteet olivat vanhoja kultakaivos- ja kullanhuuhdontapaikkoja, joita oli hyödyn-
netty lähes 150 vuoden ajan. Nähtiin vanhoja vaakatunneleita. Kultakvartsijuonet (joiden ympä-
rillä sideriittimuuttumista!) olivat yleensä kapeita ja epäjatkuvia, mutta pitoisuudet jopa huikeita. 
Kullan hinta on tuosta ajasta (2004 alussa) noussut 3-4-kertaiseksi – onkohan toiminta virinnyt 
uudestaan vanhoilla historiallisilla kaivauksilla? Muita kohteita olivat Ben Lomond -graniitti 
tienvarsipaljastumina komeassa sademetsässä. Ben Lomond -graniittiin liittyy geneettisesti suu-
ria Sn-W-juonimalmeja, joista suurimmassa on Aberfoylen kaivos. Aberfoylessa on myös Zn-
Pb-pitoisuuksia. Onkohan nykyinen korkea indiumin hinta nostanut kiinnostusta Aberfoylen uu-
delleen käynnistämiseksi? Meille esitetyn aineiston mukaan kaivoksen alueella on syvyyssuun-
taan malmipotentiaalia. Aberfoylen laajoilta jätekivikasoilta on hyvät näkymät kaikkein ylimpä-
nä oleviin jurakautisiin doleriitteihin. – Täällä, vaimonsa Nadjan kanssa, majaili ja teki tutki-
muksia aikoinaan nuori Alex Volborth, myöhemmin (1997) vastaväittäjäni. Matkalta palattuani 
Alex oli hyvillään kun kuuli, että olin saanut tilaisuuden käydä Aberfoylessa. Alex Volborth 
kuoli lokakuussa 2009. 

Aberfoylen jälkeen oli lisää kultakohteita Mathinnan kultamalmikentällä. 

Päivän viimeinen kohde oli St. Marys Porfyriitti, syväkiven näköinen, joka sisältää kuitenkin 
paljon lasia (”maan alle jäänyt” laava). Tätä kiveä on paljon tutkittu (ks. Higgins & al., 1986). 
Kuulin oppailtamme, että siinä on ilmennyt selittämättömiä, paradoksaalisia geokemiallisia piir-
teitä, mutta mitä, se jäi minulta kirjoittamatta muistiin. Yövyimme St. Helensissä.  

Seuraavan aamun kohde oli I-tyyppisiin graniitteihin kuuluva Gardens-granodioriitti, jota oli hy-
vin esillä kauniina, puhtaina merenrantakallioina St. Helensin pohjoispuolella. Granodioriitissa 
löytyy Australian kartta ajalta, jolloin Tasmania oli vielä yhteydessä pääsaareen (kuva 164). Ku-
va todistaa(?), että jo devonikaudella täällä oli älyllistä elämää. Gardens-granodioriitissa plagio-
klaasi, varsinkin sen ytimet, ovat hyvin Ca-rikkaita (An ≤ 81.2, reunoillakin An ≤ 52.4). Kivessä 
on pieniä kvartsiittimurskaleita. 

Anchor-kaivoksessa (stop 3.2) kävimme vanhalla, nyt saniaispuusademetsän valtaamalla tina-
kaivoksella, jossa malmia oli louhittu vuodesta 1875 alkaen. Sademetsään oli jätetty kaivoksella 
käytettyjä suuria tamppimyllyjä (stamp mill), joita ei taida enää olla missään käytössä, ja näky-
vissäkin vain joissakin kaivosmuseoissa. Kaivoksella luikerteli vierestäni piiloon suuri tiikeri-
käärme, jota en kuitenkaan ehtinyt nähdä. Toinen kohde oli melko vasta avattu avolouhos, jonka 
seinämissä näkyi Sn-W-sarjan Lottah-graniitia, siitä ylöspäin greiseniutunutta graniittia ja aaltoi-
levan yläkontaktin doomimaisissa osissa oikeita tinagreiseneita. Tinan lisäksi muuttuneissa gra-
niiteissa ja greiseneissa ovat rikastuneet mm. W, Bi, As, Pb, Zn, Be, Ta. 

Seuraava stoppi (3.4), Ralph´s Falls sijoittuu suuren granodioriittiplutonin kontaktiaureoliin, 
jonka kiviä näkyi komeina kallioina alueelle rakennetun luontopolun portailta (kuva 165).  
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Kuva 164.   Gardens-granodioriitti, jossa Australian kartta (Stop 3.1). 
Fig. 164.   Gardens granodiorite, with a map of Australia (Stop 3.1). 

 

 

Kuva 165.   Saviliuskeita (slate) Pyengana-granodioriittiplutonin metamorfisessa aureolissa; nämä muis-
tuttavat Skotlannin Ballachulish-massiivin kontaktiaureolin peliittisiä liuskeita. Kallioiden väleissä sa-
niaispuita. Ralph´s Falls (Stop 3.4; ks.Taheri & Keele, 2004, Fig. 22). 
Fig. 165.   Slates of metamorphic aureole of the Pyengana Granodidorite Pluton; these are reminiscent 
of the pelitic schists of the contact metamorphic aureole of the Ballachulish Massif, Scotland. Note fern 
trees between rocks. Ralph´s Falls (Stop 3.4; see Taheri & Keele, 2004, Fig. 22). 
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Kuva 166.   Ralph´s Falls. Wolfgang Leyh, australialainen geologi. Kartoittanut ja tutkinut Broken Hillin 
aluetta yli 30 vuoden ajan (ja äänikin samanlainen kuin Pertti Pasasella). 
Fig. 166.   Ralph´s Falls. Wolfgang Leyh, an Australian geologist. He has mapped the Broken Hill area 
for more than thirty years. 

 

Matkalla yöpymispaikkaamme Bridportiin Tasmanian pohjoisrannikolla pysähdyimme Ton-
ganahissa katsomassa maantieleikkauksissa kaoliinipitoisia sedimenttejä. Niiden seassa on osu-
eina valkoistakin, tosin kovanoloista kaoliinia, jonka laadussa kuulemma on toivomisen varaa 
(Stop. 3.5). Bridportissa katselimme iltahämärään asti Scottsdale-batoliittiin kuuluvan grano-
dioriitin ja metasedimenttien kontaktisuhteita (Stop 3.6). 

Seuraava päivä kului Golcondan kultakentällä ja Beaconsfieldin kulta-alueen paljastumilla kier-
rellessä. Golcondassa kultamalmit ovat kvartsi-sulfidijuonia/juoniverkostoja intruusioiden ylä-
osissa, apikaaliosissa ja epitermaalisina esiintyminä päällä olevissa sedimenteissä (hornfelseis-
sä). Intruusiot ovat posttektonisia (“-- intruded - - significantly after the peak period of deforma-
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tion.”), ja niihin kuuluu dioriittisia [appiniittisia?] ”plutoneja”. Tulee mieleen mahdollisuus, että 
Lapin appiniitti-intruusioiden päällä voisi olla vastaavanlaisesti sijoittuneita kultamalmeja. Vah-
voja geokemiallisia Au-viitteitähän on Keski-Lapin granitoidialueen pohjois- ja luoteisosasta (ks. 
Lehmuspelto & Vuojärvi, 1990; Lehmuspelto & al., 2009). Ehkä appiniittien ja kultamalmien 
yhteys ei ole pelkkää omaa kuvittelua; oikeita appiniittejakin tunnetaan näistä osista Tasmaniaa 
(ks. Jennigs & Sutherland, 1969). Au-malmien ja appiniittien geneettistä yhteyttä olen tarkastel-
lut aikaisemmin luvussa “Appiniittien malmipotentiaali”. 

Yöpyminen oli Beaty Pointissa lähellä Beaconsfieldin vanhaa, klassista kultakaivosta.  

Beaconsfieldin kaivoksen (kuva 167) pitkästä, jatkuvasta historiasta todistavat vanhat punatiiliset 
rakennukset ja uudet rakennelmat. Seuraavana päivänä (8.2.) laskeuduimme kaivokseen lähelle 
sen pohjaa, 820 m:n syvyydelle, missä katselimme Tasmania Reefin kultamalmeja. Malmi löytyi 
paljastumasta v. 1877. Malmi on rikasta, n. 25 ppm Au; Green & Taheri (2004) ilmoittavat pitoi-
suudeksi 19.8 ppm. Paremmin kuin osaan tässä kuvata, malmin asema ja rakenne käy selville 
ekskursio-oppaasta (MacDonald. 2004). Selvyyden vuoksi kuitenkin: ”reef” ei ole sedimenttiyk-
sikkö, vaan sedimenttipinkkoja jyrkästi leikkaavaan siirrosrakoon syntynyt kvartsi-ankeriitti-
sulfidijuoni. Juonen sivukivet ovat pääasiassa kompetentteja konglomeraatteja ja hiekkakiviä, 
plastisemmin käyttäytyviin kalkkikiviin ja saviliuskeisiin (shale) juonirako ei ole helposti auen-
nut. Juonen pituus vaihtelee eri tasoilla välillä 350-400 m, paksuus on ≤ 7 m. Juonessa on viisi 
eri-ikäistä parageneesia. 

 

 

Kuva 167.   Ryhmämme Beaconsfieldin kultakaivoksella. 
Fig. 167.   Our group at the Beaconsfield gold mine. 

 

Kaksi vuotta ekskursion jälkeen, 25. huhtikuuta 2006, Beaconsfieldin kaivoksessa sattui suuri 
sortuma 925 m:n syvyydessä. Kaivostiloissa olleista miehistä 14 pääsi pakenemaan, yksi kuoli ja 
kaksi jäi sortuman vangiksi. Nämä onnistuttiin pelastamaan kaksi viikkoa onnettomuuden jäl-
keen. Pelastusoperaatio oli vaikea, ja se oli kansainvälinen uutistapahtuma, vaikkakaan ei niin 
suuri kuin Copiapón kaivoksen romahdus Chilessä 5. elokuuta 2010 ja onnistuneet pelastustoi-
met sen jälkeen. 



    
  
 
 

      
  

493

Palasimme 8.2. päivän iltana Launcestonin, Exeterin ja Campbellin kautta Hobartiin.  

Hobartissa kongressi kesti maanantaista perjantaihin. Keskiviikkona oli iltapäiväksi järjestetty 
useita lyhyitä ekskursioita, joista valitsin retken Cygnetin alkalikompleksiin. 

Kongressin ohjelmasta ja abstraktikokoelmasta (McPhie & McGoldrick (2004) näkee, että esi-
telmien ja posterien aiheet olivat kaikenlaisia, kirjaimellisesti, maan ja taivaan väliltä: Australi-
assa tehtävistä Mars-tutkimuksista, meteorikraattereista, öljygeologiasta, IOCG-malmeista 
(luonnollisesti), porfyyrikuparimalmeista, sulasulkeumista, magmaattisista prosesseista (sinänsä 
jo hyvin laaja aihe), tektoniikasta, neotektoniikasta, regoliiteista, geofysiikasta, tulivuoririskeistä, 
sedimentologiasta, ympäristötutkimuksista, Australiaan hankittavasta synkrotronista, mikrobien 
osuudesta malminmuodostuksessa, uusista geokemian, mineralogian ja petrologian tekniikoista, 
geologian opetuksesta. Samanaikaisesti oli käytössä seitsemän luentosalia. Seurasin pääasiassa 
magmaprosesseja ja Ni-Cu-PGE-malmeja käsitteleviä esitelmiä. Kuuntelin 49 esitelmää. En tie-
tenkään, varsinkaan nyt kuuden vuoden perästä, muista niitä kaikkia sanasta sanaan, mutta pidän 
jo istumista hyvänä saavutuksena näin vanhalle ihmiselle. Joistakin esitelmistä kuuntelin vain 
osan. 

Avajaispäivänä kuuntelin useita esitelmiä IOCG-esiintymistä, koska niiden tektoninen asema 
(posttektonisia, magmatic underplating ja siihen liittyvä alakuoren sulaminen) on samankaltainen 
kuin appiniiteilla ja niiden hapettavat fluidisysteemit (stabiileja hematiitti ± magnetiitti + pyriitti, 
sulfaatti-ioni, Cl, CO2) muistuttavat appiniittien myöhäis- ja postmagmaattisia fluideja. Päivän 
muut esitelmät koskivat magmasysteemejä, joista minua kiinnostivat eniten sulasulkeumatutki-
mukset. Esitelmiä pitivät R. Skirrow, N.M. Vielreicher, G.J. Davidson, D. Groves, L. Wyborn, J. 
Payne, N. Williams (Olympic Dam -alueen geofysiikasta), B. McInnes (porfyyri-Cu-Au-
malmien PGE-pitoisuuksista), G. Davidson (sulasulkeumista ja volatiilifaasin erottumisesta), M. 
Kamenetsky (kimberliittien oliviinin sulasulkeumista), E. Tenthorey (boorin käyttäytymisestä 
metamorfisessa dehydrautumisessa), M. Sandiford (Australian maanjäristyksistä), M. Croaker 
(Zambian Copperbeltin Cu-Co-malmeista). 

Toisen päivän valikoima oli kirjavampi, kuuntelin esityksiä magmasysteemeistä (O. Hatton, hyd-
roterminen toiminta ennen laavapurkauksia, A. Rohrbach, saarikaarien pikriittisistä laavoista, 
W.J. Siwell, Australian SE-osien nuorista (20 – 50 Ma) laavakivistä, A. Purvis, näiden samojen 
alueiden shoshoniittisista magmasarjoista, F. Della Pasqua Vanuatun plagioklaasifyyrisistä ba-
salteista), muita aiheita olivat Broken Hill -alueen malminetsintä ja malmitutkimukset (S.G. 
Walters, R. Page, W. Leyh (kuva 166). 

Keskiviikkona kuuntelin mm. K. Wertzin esitystä lusikkamallisesta REE(CN)-jakaumasta jois-
sakin Tyynenmeren peridotiiteissa, koska luulin (erehdyksessä) saavani ideoita Ranuan Simon-
taival-jacupirangiittipiipun erikoisten albiitti-egiriinikivien syntyyn. Kuuntelin myös osan K. 
Elyn esityksestä Victorian kulta-alueen Strathbogien batoliitista. Braithwaiten esitelmä kulta-
malmien liittymisestä alkaligraniitteihin (egiriini, arfvedsoniitti) ja lamprofyyreihin oli mielen-
kiintoinen. Voisiko näitä olla Suomessakin (Otanmäen graniitit, Ranuan uudet alkalikomplek-
sit)? 

Torstaina oli useita mielenkiintoisia esitelmiä. A. Wilde kertoi Viktorian kulta-alueella tehdyistä 
saproliittisen rapakallion geokemiallisista tutkimuksista. N. Phillips kertoi, miten kultamalmien 
rapautumisprofiilit saattavat muistuttaa hydrotermisesti muuttuneita kiviä, ja mitä virheitä tästä 
saattaa seurata. Sitten Solomon Buckman kertoi ”listwaniitteihin” (= listveniitti) liittyvistä Au-
malmeista. Nämä ovat samoja kiviä kuin Kittilän kromimarmorit, joihin myös liittyy Au-
pitoisuuksia. Kerroin tästä esitelmän jälkeen ja vielä myöhemmin ekskursiolla kävimme keskus-
teluja. Listveniitteihin liittyy suuriakin kultaesiintymiä. mm. Kaliforniassa. – Entäpä jos kullan 
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paleoupamalmit (Witwatersrand, Tarkwa) ovatkin hydrotermisiä? Nämä pientä mielipidevä-
hemmistöä edustavat tulkinnat ovat elossa kaiken aikaa. J. Law kertoi, miten oleellisesti eri ta-
valla malminetsinnän pitäisi ohjautua, jos hydroterminen tulkinta vastaa todellisuutta paremmin 
kuin paleoupamalli. Richard Garrett kertoi suuresta, kalliista ja, sen mukaan kuin asiaa ymmär-
sin, huomattavan tärkeästä Australian synkrotronihankkeesta. Geologit (mineralogit) hyötyisivät 
mahdollisuuksista käyttää synkrotronia materiaalintutkimuksissa. Keväällä 2007 laite (tai pi-
kemminkin laitos) käynnistyi. – Sitten oli esitys eteläisen ja keskisen Afrikan magmaattisista sul-
fidisista Ni-Cu-PGE esiintymistä, jonka piti Wolfgang Maier, nykyisin Oulun yliopiston geolo-
gian professori. Hän osallistui kongressin jälkeen kanssani samalle ekskursiolle. S. Beresford 
kertoi komatiittimagmojen volatiileista, erityisesti rikin volatilisoitumisesta sivukivistä. Ongel-
maksi jää (en muista kosketteliko esitelmöitsijä tätä), että sivukivisedimenttien pyrrotiitti ei vola-
tilisoidu kuin hyvin lähellä maan pintaa (sehän on pysyvä monosulfidisulana magmassa, jos hap-
pipaine ei ole ylen määrin korkea), sedimenttien rikistä voi magmaan volatiilina siirtyä teoriassa 
vain se osa, joka vapautui pyriitin dissosioituessa, käytännössä vähänkin kauempaa magmaan 
päin liikkuva S-kaasufaasi reagoi sivukivien raudan kanssa ja muodostaa siellä ”refraktoria” pyr-
rotiittia. Eksoottisen rikin lisäyksellä on vaikutusta magmaattiseen malminmuodostukseen vain, 
jos tapahtuu happaman sulfidirikkaan sedimenttiaineksen bulk-sulaminen (esim. ksenoliiteista). 
Tällöin magman saama rikkilisäys aikaistaa sulfidisulan erottumista, samalla kun kontaminantti-
na saatu SiO2-rikas aines alentaa hyvin voimakkaasti sulfidisulan liukoisuutta magmaan. Kun-
nollisen Ni-Cu-malmin syntymiseen tarvitaan lisäksi, että sulfidisulapisarat ovat riittävän paljon 
kosketuksissa emäksisen sulan (magman) kanssa. Ellei näin käy, saadaan sulfidisulapisaroihin 
haalituksi vain vähän nikkeliä, ja syntyy vain komean näköistä mutta Ni-köyhää false orea (ks. 
Mutanen, 1997). R. Keays sitten esitelmöikin Norilskin tapauksesta, jossa kuoresta saatu massii-
vinen rikkilisäys oli ratkaiseva malmimuodostuksen kannalta, koska vaipasta tullut kantamagma 
oli sulfidisula-alikylläinen. (Tietäjät itäiseltä maalta, Vinogradov ja molemmat Grinenkot, olivat 
kyllä selvittäneet nämä asiat jo 1960-luvulla, mutta lännellä ne tulivat tunnetuiksi vasta 1990-
luvulla). Ohjelmassa oli myös poikkeuksellinen esiintyminen, kun I. Gandel, sijoittaja-yrittäjä, 
kertoi kokemuksistaan. Päivän viimeisen numeron kohdalle olin päiväkirjaan merkinnyt ar-
vosanaksi HYVÄ, se oli R. Casin esitelmä komatiiteista, joita heppoisin perustein, ja usein vää-
rin, luokitellaan laavoiksi, vaikka ovatkin intrusiivisia. 

Perjantain ohjelma niissä saleissa joissa istuin oli täynnä emäksisiin magmoihin liittyvää asiaa. 
Enimmäkseen aiheina olivat sulfidiset Ni-Cu-malmit ja PGE-systeemit, alkaen sulfidimalmien 
tektonisesta asettumisesta (P. Duuring) ja sulfidisulien ja happamien neosulien vuorovaikutuk-
sesta Silver Swan -esiintymässä (Steve Barnes), PGE-fraktioitumiseen komatiittisulissa (M. Fio-
rentini). Linjassa R. Casin esitelmän kanssa N. Rosengren omassa esitelmässään tulkitsi, että Mt. 
Keithin nikkelimalmin isäntäkivi on intruusio. J. Gum kertoi keski-Australian Giles-kompleksin 
ja siihen liittyvän Kalka-intruusion Ni-Cu-potentiaalista, joka ei tosin vieläkään näytä ”realisoi-
tuneen”. 

Omalla vuorollani aamupäivällä pidin esitelmän Lapin appiniitti-intruusioista ja niiden PGE-Au-
Cu-Ni-potentiaalista: Mutanen, T. & Väänänen, J., 2004, PGE-Au-Cu-Ni potential of postkine-
matic appinitic (1.79 Ga) intrusions in Finland. Harmikseni abstraktikirjasta oli jäänyt lopusta 
pois kaksi kappaletta, jotka käsittelivät Voisey´s Bayn Ni-Cu-malmiesiintymän kivien ja Okiepin 
(Koperberg) Cu-malmien magmakivien sukulaisuutta appiniitteihin. Esitelmä herätti jonkin ver-
ran mielenkiintoa ja jälkipuheita. Heti esitelmän jälkeen tuli luokseni Etelä-Afrikassa työsken-
nellyt geologi (nimi unohtunut), joka esitykseni perusteella arveli, että Bushveldissa kompleksin 
muista kivistä poikkeava Marble Hall -intruusio olisi appiniitti. Vastasin olevani juuri samaa 
mieltä, olin lukenut tapauksesta (tosin muistin nimeksi Marble Hill!). Edelleen R. Smits kertoi 
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ultramafiseen-mafiseen juoneen sijoittuvasta Ni-Cu-esiintymästä, joka toi mieleen jonkinlaisena 
analogiana Petolahden malmin.  

Kaiken aikaa olin kuunnellut esitelmiä sillä korvalla, tulisiko kuvauksissa esiin kiviä, joita voisi 
rinnastaa appiniittisarjan jäseniin. Tällainen saattaa olla tapaus, jonka esitti Steve Barnes Austra-
lian Mordor-kompleksista (1.15 Ga). Kompleksissa on lieviä PGE-rikastumia. Barnes puhui in-
truusiosta termeillä ”alkalic affinity” ja ”ultrapotassic affinity”, mutta intruusion kivet eivät to-
dellisuudessa mitenkään voi olla alkalikiviä, koska sekä ultramafisissa että mafisissa kivissä on 
yleisesti ortopyrokseenia, jopa kumulusfaasina. Kalirikkaus ilmenee runsaana flogopiittina, mut-
ta on myös ”porfyyrisiä shonkiniitteja”, joiden kalimaasälpärakeita Barnes pitää osittain sulasta 
syeniitistä saatuina ksenokrysteinä. Geokemiallisia tietoja ei (vielä) ollut riittävästi, jotta voisi 
päätellä varmasti, onko kysymyksessä appiniittisarjan kiviä, mutta mineralogia (Ba-rikas flogo-
piitti, apatiitti) on appiniiteille sopiva.  

Chris Ballhaus piti erittäin mielenkiintoisen esitelmän (abstrakti: Bockrath, Holzheid & Ballha-
us) PGE-fraktioitumisesta osittain sulassa (kuivassa) vaipassa. Siellä PGE-jakautumista ei hallit-
sekaan sulfidi/silikaattitasapaino vaan kiinteä monosulfidiSS ja sulfidisula. Heti perään Ballhaus 
kertoi, miten voidaan selittää kromimalmien orbikuliittisten rakenteiden synty. Ballhaus on ai-
emmin tehnyt tutkimuksia väitöskirjani vastaväittäjän Alex Volborthin kanssa. Yhteisistä asiois-
ta sain keskustella Chrisin kanssa kun odottelimme yhdessä paluulentoa Hobartin lentoasemalla 
ja vielä välilaskun aikana Melbournessa. – Toisella tavalla virkistävä ja mielenkiintoinen oli L. 
Sutherlandin esitelmä basalttien jalokorundeista. Näitä on hyvin monia tyyppejä, ja ne kaikki 
ovat ksenokrystejä. Basaltit ovat ns. intraplate-basaltteja. Seuraavana kesänä Scotlannin ekskur-
siolla Jukka Väänäsen kanssa satuimme juttelemaan Ballachulishin kylässä Simon Ingram -
nimisen miehen kanssa, joka kertoi, että Skotlannin kansallismuseon mineraalikuraattori Brian 
Jackson on löytänyt Ulkohebrideihin kuuluvalta Lewis-saarelta Loch Roag -nimisestä paikasta 
basaltista korundia, mm. jalokiviluokan safiireja. Mainitsen tämän, koska arvelen, että osa Lapin 
upakorundeista saattaa olla peräisin 1.1 Ga:n ikäisistä basalttijuonista (ns. Laanila-tyyppiset dia-
baasit). Muut perjantaipäivän sekalaisia-osaston esitelmät koskivat todettuja ja mahdollisia im-
paktirakenteita (L. Becker, A. Bewan, K. Howard, R. Lasky). Näistä rakenteista K. Howardin 
kuvaama Mt. Darwin sijaitsee länsi-Tasmaniassa. 

Keskiviikon ekskursio Cygnetin liitukautiselle alkalikompleksille kesti iltapäivän. Alue sijaitsee 
rannikolla Hobartista kaakkoon. Sen geologia ja kohteet on esitetty opaskirjassa (Everard & al., 
2004), jonka lopussa on myös lyhyt kappale koillis-Tasmanian liitukautisista (n. 95 Ma) appinii-
teista. Ikä osuu aikaan, kun Australia ja Antarktis murtuivat erilleen. Seuraavassa on vaikutel-
miani alueesta. 

Cygnet-kompleksin alkalikivet esiintyvät juonina ja silleinä hajallaan laajalla alueella. On sekä 
SiO2-kylläisiä syeniittiporfyyrejä että SiO2-alikylläisiä (feldspatoidipitoisia) sanidiiniporfyyrejä; 
näissä on melaniittigranaattia ja mineralogiasta päätellen normatiivista akmiittia. Alueella on kal-
liokultaesiintymiä, mm. kvartsijuonissa. Saattaisiko niiden synty liittyä siihen, että alkalimagmat 
ovat olleet volatiilirikkaita, ja siitä johtuen niiden kontaktivaikutuksetkin ulottuvat huomattavasti 
laajemmalle kuin samalla alueella esiintyvillä jurakautisilla doleriittisilleillä. Syeniittiporfyriitti-
en aksessoriset mineraalit ovat pitkälle samoja kuin appiniiteissa (apatiitti, allaniitti, titaniitti, 
zirkoni, pyriitti, magnetiitti, baryytti ja kalsiitti). Syeniittisissä kivissä on vaihettumista sarviväl-
kepitoisiin, emäksisempiin (appiniittisiin?) kiviin, sarvivälkeporfyyreihin. Nämä vastaavat  
FeOtot-TiO2-P2O5-pitoisuuksien perusteella fraktioituneita appiniitteja. Sukulaisuutta appiniittei-
hin voisi osoittaa sekin, että syeniittiporfyyrisarjan kivet ovat Na-valtaisia, samoin niiden korkeat 
Ba-Sr-Zr-pitoisuudet. Edelleen syeniittiporfyyrien REE(CN)-käyrät ovat hyvin samanlaisia kuin 
appiniiteilla, ja Eu-anomaliat puuttuvat (Everard & al., 2004, Fig. 8). SiO2-kylläisyyden määrän 
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perusteella syeniitit vastaavat Lapin appiniittiassosiaation kvartsisyeniittejä ja granosyeniittejä. 
Sr-isotooppikoostumuksen mukaan alikylläisten porfyyrien (sanidiiniporfyyrien) magmat ovat 
vaippaperäisiä, mutta syeniittiporfyyrien korkeampi SrI-suhde osoittaa mukana olevan kuoren 
komponenttia – aivan kuten appiniittisarjassa. Nb-Pb-isotooppitietoja ei silloin vielä ollut. 

Hydrotermisesti muuttuneisiin alkali-intruusioihin, niiden kontaktien vaiheille, kvartsijuoniin, 
ohuisiin pyriittijuoniin ja hiertovyöhykkeisiin liittyy kultamalmeja, joissa on myös korkeita Ag-
pitoisuuksia. Au:n kanssa on myös Cu, Pb ja Zn. Meilläkin alkalikivien ja niiden ympäristöjen 
Au-Ag-potentiaalia kannattaisi selvitellä. Ranualla Ag-anomaalisuutta on Simontaipaleen ja 
Sääskilampien alkalikomplekseissa. Soklin karbonatiitti-intruusion feniittireunuksesta tunnetaan 
Zn-Pb-rikastuneita kiviä (Kontio & Pankka, 2006), joissa on anomaalisia Au-pitoisuuksia mutta 
vain paikoin anomaalinen Ag. 

Kongressin jälkeen lauantaina 14.2. alkoi ekskursio länsi- ja luoteis-Tasmanian kaivosalueille 
(ekskursio B1, ”Western Tasmania Mines”). Alueiden ja kohteiden geologia on kuvattu opaskir-
jassa (Green & Taheri, 2004). 

Jos ei ole käynyt paikan päällä, ei osaa arvostaa, miten suuria ja monenlaisia mineraalivaroja 
Tasmaniassa on, lopulta hyvin pienellä alueella. Tasmanian pinta-ala on n. 68 000 km2, Lapin 
läänin lähes kaksinkertainen, n. 100 000 km2. Merkittävimmät esiintymät sijoittuvat luoteis-
Tasmaniaan (ks. Green & Taheri, 2004, Table 1), josta huomattava osa on Prekambria. Seuraa-
vassa esitän taaskin vain vaikutelmia, sattumuksia ja kiinnostavia yhtymäkohtia Suomen ja poh-
jois-Ruotsin malmeihin. 

Automatkalla pysähdyimme näköalapaikoilla keski-Tasmanian vuorimaisemissa (kuva 168) ja 
muuten reitin varrelle sattuvissa geologisissa kohteissa. Viimeinen kohde oli happamia prekamb-
risia paragneissejä luonnonihanalla Cradle-järvellä (kuva 169). Yöpymispaikka, Lemonthyne 
Lodge Wilderness Retreat, oli rustiikki hirsihotelli saniaispuusademetsän keskellä. Aamulla koo-
kaburra kuulutti kovalla noita-akan naurullaan reviirinsä rajoja sumuisessa sademetsässä. 
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Kuva 168.   Luoteis-Tasmanian keskiosien vuorimaastoa. 
Fig. 168.   Mountain terrain of central northwestern Tasmania. 
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Kuva 169.   Cradle-järvi, luoteis-Tasmania. 
Fig. 169.   Cradle Lake, northwestern Tasmania. 

 

 

Kuva 170.   Mount Bischoff, kuuluisa karsi-greisen-tinakaivos. Näkymä Western Dykeltä lounaaseen. 
Fig. 170.   Mount Bischoff, famous skarn-greisen tin ore. View from Western Dyke toward southwest. 

 

Seuraavan päivän pääkohde oli Mount Bischoff, klassinen karsi-greisen-tinamalmi (kuva 170). 
Tästäkin paikasta ja maisemasta joutuu taas käyttämään kuluvaa sanontaa vaikuttava. Malmi oli 
vaikuttava ja satumaisen tuottoisa jo itsessään, mutta sen löytyminen vaikutti ratkaisevasti koko 
luoteis-Tasmanian malminetsintään ja uusien rikkaiden malmien löytymiseen (ks. Blainey, 
1993). Malmi vaikuttaa vieläkin siten, että sulfideista syntyy happamia vesivirtoja (acid draina-
ge). Näiden vaikutusta pyritään vähentämään mm. neutraloimalla vesiä karbonaattikivillä. Tina-
malmivaroja on vielä jäljellä miljoonia tonneja. Esiintymän hyödyntämistä suunnitellaan nytkin, 
viimeiseksi asialla oli Lynch Mining Ltd. 
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Paluumatkalla kävimme Hellyer-kaivoksella, jossa on louhittu rikkaita Zn-Pb(-Cu-Ag-Au)-
malmeja, mutta joka käyntimme aikaan oli ollut jo useita vuosia koipussissa. Kolme vuotta myö-
hemmin (2007) Bass Metals hankki omistukseensa kaivoksen ja on sen jälkeen kasvattanut reip-
paasti Hellyerin ja sen ympäristön malmivaroja ja löytänyt uusia malmioita. Juuri tätä kirjoittaes-
sani (30.11.2010) luin uutisen, että paksu rikas reikälävistys kasvattaa Hellyerin vieressä olevaa 
uutta Fossey East -malmia. Malmit, muuttumiset ja ympäristön vulkaaniset kivet ovat hyvin sa-
manlaisia kuin Vihannissa ja Kazakstanin Zhairemin kentän malmeissa: Zn>Pb>>Cu, runsaasti 
baryyttimuuttumista. Meitä varten kaivokselle oli järjestetty kairansydännäyttely malmi- ja kivi-
lajityypeistä. 

Illalla ehdin käydä sademetsän rotkossa olevilla kuuluisilla Morsiushuntu- ja Shampanja-
putouksilla (kuvat 171 ja 172). 

 

 

Kuva 171.   Morsiushuntu-putous, lähellä Cradle-järveä. 

Fig. 171.   Bridal Veil fall, near Cradle Lake. 
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Kuva 172.   Sademetsää lähellä Morsiushuntu-putousta. 

Fig. 172.   Rain forest near Bridal Veil Fall. 

 

Seuraavana päivänä ajoimme ensin länteen upakullastaan kuuluisalle Whyte-joelle, josta on löy-
tynyt Tasmanian suurin ”hippu”, 7.5 kg. Ylimääräinen kohde oli tien varressa boniniittipaljastu-
ma, josta otin näytteen. Matka jatkui Savage Riverin rautakaivokselle, jonka silloin omisti Aust-
ralian Bulk Minerals/ ”Robert Friedland” Ivanhoe Mines. Pian käyntimme jälkeen Friedland möi 
kaivoksen Stemcor Holdingsille, rahoittaakseen Mongolian Oyu Tolgoin valtavan kupari-
kultakaivoksen rakentamista. Tämä tapaus osoittaa, miten kaivospaikkoja koskevat päätökset 
saattavat vedellä lankoja pitkien matkojen päässä, tässä tapauksessa Mongolian aroilta luoteis-
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Tasmanian sademetsiin. Savage Riverin nykyinen omistaja (kaikista omistajanvaihdoksista ei 
tahdo saada selvää) on Grange Resources.  

Savage Riveristä löytyy myös geologinen kytkös Suomeen: malmit ovat prikulleen samaa tyyp-
piä kuin Misin alueen rautamalmit (ks. aluksi esim. Green & Taheri, 2004, kuva 7). Tästä minul-
la oli paikan päällä keskustelua ja myöhemmin kirjeenvaihtoa kaivoksen geologiasta vastaavan 
Nicol Turnerin kanssa (kaivoksen geologinen työ on ulkoistettu, sen hoitaa Nic ja hänen konsult-
tifirmansa). Avolouhoksen seinässä on suuria magnesiittimassoja, joilla on dolomiittireunus (ku-
va 173). Systeemiin liittyy etelämpänä suuria, taloudellisia magnesiittiesiintymiä (ks. Green & 
Taheri, 2004, Table 1). Täällä tuli luonnollisesti mieleen, että olisi välttämätöntä tutkia Misin 
alueen magnesiittipotentiaali. Savage Riverin rautamalmeissa yleisin harmemineraali on serpen-
tiini, siinäkin yhtenevyyttä Misin kiviin. Erikoinen kivi kaivoksessa oli ”mustaliuske”, joka ei 
kuitenkaan ole sedimenttikivi vaan myloniitti; siinä grafiitti on ymmärtääkseni syntynyt samalla 
tavalla kuin serpentiniittien (mm. Lehtomaa) grafiitti, nimittäin hiilidioksidin ja ferroraudan väli-
sissä autoreduktio/auto-oksidaatioreaktioissa. – Tämän vuoden heinäkuussa pohjoisen avo-
louhoksen länsiseinämässä (kuvausten perusteella juuri kuvan 173 maisemassa) tapahtui valtava 
(n. 0.5 milj. tonnia) sortuma, josta aiheutui kaivosyhtiölle 50 miljoonan dollarin vahinko. 

Matkan jatkuessa etelään kohti Henty-kaivosta ylitimme Pieman-joen huteralla lossilla, se kyllä 
jäi mieleen. Henty-kultakaivos on rikas (jopa 107 g/t, ja silmin näkyvää kultaa) ja se on tuottanut 
lähes 3 t kultaa vuodessa. Käyntimme aikaan kaivoksen omisti Placer Dome, sitten sen osti Bar-
rick ja nykyinen omistaja on Bendigo. Kaivoksen ympäristö on maisemiltaan ja kasvillisuudel-
taan erikoista sub-alpiinista sademetsää (sub-alpine rainforest). Uskottava on nyt, että sellaista-
kin on! 

Yöpymispaikka oli Zeehan, historiallinen kaivoskaupunki. Kävimme tutustumassa hienoihin mi-
neraalikokoelmiin vanhassa Kaivos- ja metallurgiakoulussa (kuva 174). Alue on kuuluisa varsin-
kin hienoista krokoiittikiteistä, joita kävimme katselemassa myös paikallisen mineraalikauppiaan 
luona. Zeehanissa ollessamme kävimme vielä malmifirman toimistossa tutustumassa uuden ja, 
niin meille kerrottiin, uudentyyppisen Aveburyn Ni-malmin kairansydämiin ja kairausprofiilei-
hin. Malmi on melko rikas ja sen Ni(S) on korkea. Kaivos alkoikin toimintansa vuonna 2007, 
mutta malminlouhinta kesti vain muutaman kuukauden vuonna 2008 kun laskeneet Ni:n hinnat 
lopettivat toiminnan. Nyt kun Ni:n hinta on toipumassa, suunnitellaan kaivoksen avaamista uu-
delleen. 
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Kuva 173.   Savage River, pohjoisen avolouhoksen seinämä. Valkoisena erottuu suuria magnesiittimas-
soja.  

Fig. 173.   Savage River, the face of the northern open pit. White rocks are masses of magnesite. 
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Kuva 174.   Zeehan, School of Mines and Metallurgy. 

Fig. 174.   Zeehan, School of Mines and Metallurgy. 

 

Matkalla Zeehanista Roseberyn kaivokselle ohitimme Renison Bellin, joka on (oli) eräs maail-
man suurimmista ja rikkaimmista tinakaivoksista. Kaivos oli silloin seisauksissa, mutta jäljellä 
on vielä paljon malmivaroja, varsinkin jos tingitään pitoisuuksista. 

Rosebery on suuri ja rikas Zn-Pb-Cu-malmi, jossa on myös korkeat Ag ja Au. Se on hyvin sa-
mankaltainen kuin Hellyer. Kävimme myös Hercules-kaivoksen avolouhoksilla, jotka sijaitsivat 
uskomattomassa ja, niin kuin mielessäni arvelin, luoksepääsemättömässä paikassa korkean, jyr-
kän vuoren huipulla. Mutta vaihdoimme kulkupelimme maastoautoihin ja niin vain kiikuimme 
serpentiiniteitä vuoren huipulle! Yöksi ajoimme Queenstowniin, joka on Mt. Lyellin kaivoskau-
punki. 

Mt. Lyell on suuri, kauan toiminut Cu-Au-kaivos. Nyt sen omisti Copper Mines of Tasmania 
(CMT), mutta sen taustasta ja nimen- ja omistajanvaihdoksista on työlästä saada selvää. Ilmei-
sesti käyntimme aikaan CMT:n omisti intialainen yhtiö (Sterlite tai Vedanta). Tähän mennessä 
(9.2.2011) malmia on louhittu 312 mil. Tonnia (1 % Cu, 0.3 g/t Au, 5 g/t Ag). 

Malmin synty tai ainakin geneettinen luokittelu on kai edelleenkin joiltakin osin kiistanalainen. 
Keskustellessani kaivosgeologien kanssa mainitsin, että esiintymässä on samanlaisia piirteitä 
kuin Aitikin Cu-malmissa. Silloin eräs geologi sanoi, että samaa hänkin on ajatellut.  

Kaivoksella on yli 100-vuotinen historia. Varsinaisen kultaryntäyksen, 1883, ensimmäiseen 
ryhmään kuului kaima Johannes Stefanus ”Steve” Karlson, A ”Russian Finn”. Louhinta alkoi 
1880-luvun lopulla. Aluksi, ja kaiken aikaakin, louhittiin köyhän kiven seasta rikkaita malmioita, 
kaivettiin rusinat pullasta. Nyt suunnitelmissa on yhdistää pullat rusinoineen päivineen valtavak-
si Super Pit -avolouhokseksi, samaan tapaan kuin esim. Kalgoorlien kultakentällä. 

Geoffrey Blainey on kirjoittanut malmialueen historiasta kirjan, The Peaks of Lyell, joka on eräs 
parhaista lukemistani kaivoshistorioista. Kirja on julkaistu ensimmäisen kerran 1954, ja siitä on 
otettu lukuisia uusia painoksia. Mt. Lyellin lisäksi kirja käsittelee koko luoteis-Tasmanian kai-
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vostoiminnan alkuhistoriaa (mm. Mount Bischoff, Zeehan, Rosebery, Hercules, Renison Bell). 
Suosittelen ehdottomasti! 

Kirjassa on mielenkiintoista tietoa valaisemaan kiistakysymystä, onko malmin kannatta-
vuus/kannattamattomuus kiven ominaisuus vai riippuuko se kenties jopa kokonaan yrittäjän ky-
vyistä. Tietenkin toimijan kannalta tässä on ”win-win” -tilanne: jos toiminta ei kannata, se on 
(viattoman) kiven vika (jota ei silloin edes nimitetä malmiksi!), jos tulee voittoa, niin ”Me sen 
teimme!!”. Ja silloin kiveäkin nimitetään malmiksi. Olen kuullut myös väitteen, että toisin kuin 
tieteessä kaivostoiminnassa, ja tekniikassa yleensä, ei ole mielipidekysymyksiä, vaan aina, kuin 
ihmeen kaupalla, löydetään ”oikeat”, optimaaliset ratkaisut louhintaan, murskaukseen, jauhatuk-
seen, rikastukseen ynnä muuhun. Varsinkin tätä viimeksi mainittua asiaa on lähes mahdotonta 
testata empiirisesti, koska yleensä jonkun tietyn malmin louhintaa hoitaa – miten hoitaa – vain 
yksi yhtiö. Blaineyn kirjassa kuvataan kuitenkin, miten 1900-luvun alussa Mt. Lyellissä näitä 
kysymyksiä selvitteli, tosin sitä tarkoittamatta, kallis ”koelaboratorio”. Australialaisten omista-
maa Mt. Lyell -kaivosta hoidettiin loistavasti, ja se pystyi maksamaan omistajilleen valtavia 
osinkoja, kun taas brittien omistama kaivos, North Lyell, joka vielä louhi rikkaampia malmeja-
kin, oli hoidettu ”häpeällisen surkeasti” ja se kärsi raskaita tappioita. Vastaus on seuraavassa lai-
nauksessa (Blainey, 1993, p. 163): 

Why did one company succeed and the other fail? Was it simply the luck of mining? The fates did 
interfere, but they favoured North Lyell, for its mine was unexpectedly rich and large while the 
rival mine was unexpectedly poor and much smaller than predicted. The essential difference lay 
in management. Even in this sphere North Lyell seemed better endowed, because it was directed 
from the financial capital of the world by some of Britain´s greatest financial and metallurgical 
minds, while the Mt Lyell Co was directed by self-made men in Melbourne, a city notorious in 
the early nineties for its unsound financial methods. But the proximity of Melbourne was a great 
advantage. - - - The periodic visits of Kelly and other directors created a close liaison between 
the financial and technical leaders of the company, and cultivated that spirit of impartial criti-
cism and consultation, which is as essential to the efficient management of large companies as it 
is to the system of parliamentary government. The North Lyell Co. did not achieve this liaison. 
Its directors were busy London magnates who could not spare three months of each year to 
hurry half-way across the world. - - - The London board always leaned heavily on its Tasmanian 
managers who, unfortunately, were not equal to the responsibility. When the directors departed 
from this practice and made vital decisions, their ignorance of local conditions often ruined their 
policies.” 

Kirjan seuraavilla sivuilla (op. cit.) on lueteltu lukuisia teknisiä möhläyksiä, joita “ne viisaat 
Lontoon Herrat” North Lyell -kaivoksella tekivät, niin että hyvä malmi pilattiin. Nyt niiden lu-
keminen naurattaa, kun ei ole osakkeenomistaja.  

Kiertelimme kaivosalueella monilla mielenkiintoisilla kohteilla (kuvat 175, 176). Mt. Lyellin 
päältä oppaamme G. Green näytti minulle henkilökohtaisesti jäätikön muovaaman U-laakson. 
Totta se on: viime jäätiköitymisen huippuvaiheessa Tasmanian vuorilta levisi jäätiköitä, joiden 
moreeneja löytyy alemmilta mailta. 

Paluutie Hobartiin vei läpi laajan, villin sademetsäalueen. Pysähdyimme Franklin-joen ja Surpri-
se-joen yhtymäkohdassa ja kiersimme luontopolun, jossa luonto edusti aitoa, minun silmiini kos-
kemattoman näköistä Tasmanian sademetsää. 
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Kuva 175.   Mt. Lyellin avolouhos. 

Fig. 175.   Mt. Lyell open pit. 
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Kuva 176.   Ryhmämme Mt. Lyellin avolouhoksen reunalla, taustalla Queenstown. 

Fig. 176.   Our group near the rim of the Mt. Lyell open pit, Queenstown in the background. 

 

11.2 Matka Skotlantiin 

Jukka Väänänen ja minä olimme jo pitkään suunnitelleet matkaa luoteis-Skotlannin appiniittien 
alkuperäisiin esiintymispaikkoihin. Matka toteutui 27.5. – 15.6.2005. Kohteina olivat Appinin – 
Kentallenin alueen appiniitit, Ballachulish-massiivi, Glencoen vulkaaninen kompleksi ja Skye-
saaren kerrosintruusiot. Pysähdyimme myös muilla kohteilla, jotka sattuivat sopivasti ajoreitin 
varrelle, mm. arkeeisilla Lewis-ryhmän gneisseillä ja neoproterotsooisilla Torridonian-
hiekkakivillä Skye-saaren eteläosassa. 

Oppaana meillä oli Helen C. Nisbet (kuva 177), jonka olen tuntenut kirjeenvaihdon ja mineraali-
vaihdon perusteella jo vuodesta 1966, jolloin Helen oli Edinburghin yliopiston museonhoitaja. 
Nyt tapasimme ensimmäistä kertaa livenä. Koulutukseltaan Helen on arkeologi, mutta sen lisäksi 
kirjailija (”The Raven´s Beak.”) ja vuorikiipeilijä; hän on kiivennyt kaikki Skotlannin vaikeim-
mat vuoret. Jo ennen matkaamme Helen ehdotti retkikohteita ja geologeja, joihin kannattaisi ot-
taa yhteyttä ennen matkaa. Matkan aikana Helen varasi melko lailla improvisoidun aikataulum-
me mukaan BB-majoitukset ja opasti ajoreitit. 

Ennen matkaa kävimme Edinburghissa British Geological Surveyn toimistossa, jossa tapasimme 
seuraavat geologit: David Stephensonin (PhD, kartoitusgeologi, suuren Britannian kaledonisia 
magmakiviä koskevan kirjan ensimmäinen toimittaja, ks. Stephenson & al., 1999), Martin Gil-
lespie (PhD, graniittiekspertti) ja John Mendum. Keskustelimme, saimme tärkeitä neuvoja mm. 
Kentallenin luonnonsuojelualueella liikkumisesta ja näytteenotosta. Saimme myös lainaksi vasa-
rat ja ostimme Skotlantia ja matkakohteitamme koskevia karttoja ja kirjallisuutta. Esittelimme 
Lapissa tekemiämme appiniittitutkimuksia. Kuulimme, että paikalla olleista kukaan ei ollut kos-
kaan tutkinut appiniitteja, ja koko Iso-Britanniassa on vain 4-6 appiniittitutkijaan, ja näistä aina-
kin Ian Platten on eläkkeellä. 
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Kuva 177.   Oppaamme Helen Nisbet, Torrinin tiellä, Skye-saarella. 

Fig. 177.   Our guide Helen Nisbet, on the road to Torrin, Skye. 

 

Ajoimme Edinburghista Skotlannin länsirannikolle Obaniin, josta teimme päivittäisiä matkoja 
Appinin-Kentallenin alueelle. Keräsimme sarjan tyypillisiä kentalleniittinäytteitä (hie kuvassa 
23) Kentallenin kylän tienvarsipaljastumista ja vanhasta rataleikkauksesta. Karttaan merkityn 
kentalleniitti-intruusion koillisnurkasta otimme näytteitä biotiittipyrokseniittia. Tämän kivi on 
lähellä intruusion kontaktia, koska vähän matkaa paljastumasta pohjoiseen oli felsiittimäisiä ki-
viä. Paljastuman itäpuolella notkon takana oli Ballachulish-massiivin happamia kiviä.  

Perjantaina 3.6. teimme täyden työpäivän. Kävelimme länteen pitkin Cuil Bayn (Loch Linnhen 
lahti) rantakallioita, joista otimme näytteitä löytämistämme lamprofyyrijuonista. Sitten lännem-
pänä löysimme Rudha Mor -piipun, josta saatiin näytteet reunaosan biotiittipyrokseniitista ja ke-
skiosan karkeasta augiitti-biotiitti-dioriitista. Sitten vaelsimme luoteeseen, jossa Loch Linnhen 
rannalta löysimme ohjeiden mukaan Back Settlement -piipun. Tästä piipusta saimme näytteet 
rakenteellisesti ”oikeasta” appiniitista, jossa on magmasta kiteytyneitä sarvivälkesälöjä. Piippuun 
liittyi myös sulfidirikas (S 2.58 %) lamprofyyrimäinen kivi. Back Settlementiltä oli ankara nousu 
Ardsheal Hillille, jossa kuvaukset (Hamidullah & Bowes, 1987) lupasivat hyviä appiniittipaljas-
tumia. Paljastumia kyllä löytyi, mutta ne olivat niin jäkälöityneitä, ettei rakenteita paljoakaan 
erottanut. Näytteitä kyllä otimme. Ardsheal Hillin eteläosassa olevia North Cuil -piippuja emme 
löytäneet. 

Koska emme olleet nähneet Lapissa appiniittipiippuihin liittyviä kvartsibreksioita, katselimme 
niitä toisena päivänä Kentallenin kylän lahden eteläpään kallioilla. Kivet olivat niin limaisia ja 
jäkälöityneitä, ettei niistä saanut kunnolla selvää. Parasta on luottaa julkaistuihin kuvauksiin. 
Toinen breksiapiippu, Imshaig, oli paljastuneena lähellä tietä, heti postitoimiston takana. Nämä-
kin paljastumat olivat huonoja, mutta happamia klasteja pystyi breksiassa kuitenkin erottamaan. 

Skyen retkeltä palasimme Ballachulishin kautta ja otimme näytteitä uusista kohteista Ballachu-
lishin massiivin ympäriltä. Ballachulishin kylän liuskelouhoksesta otimme näytteen leikkaavasta 
”basalttisesta” juonesta (metadiabaasi). Sitten otimme vielä näytteitä Ballachulishin massiivin 
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lounaispuolelle karttaan merkitystä Achadh nan Darach -appiniitista, jonka paljastumat löytyivät 
kovan etsimisen jälkeen purouoman reunalta. 

Kaikkiaan otimme appiniittisarjasta ja niihin paikallisesti liittyvistä kivistä 19 näytettä, joista tee-
tin analyyseja seuraavasti (analyysitilausno. 204471): kokokivi-XRF (menetelmätunnus 175Xa), 
hivenaineanalyysit (REE, Co, Hf, Nb, Rb, Sc, Ta, Th, U, V, Y, Zr; menetelmätunnus 308M), hi-
venmetallianalyysit (menetelmätunnus 511P) ja Au-PGE (menetelmätunnus 714M).  

Näytteistä on tehty 17 kiillotettua ohuthiettä, jotka olen tutkinut sekä läpi- että pintavalossa. Ku-
vassa 23 on mikrovalokuva Kentallenin kylän kentalleniitista, joka on hyvin samanlainen kuin 
Ranuan Tervonkankaan juonen kentalleniitti. Tässä käsittelen pääasiassa malmimineraaleja, joita 
Appinin alueelta ei juuri ole selvitetty. 

Cuil Bayn lamprofyyrijuonissa esiintyy kuparikiisua, euhedrista pyriittiä ja rutiilia, mutta ei opa-
akkeja Fe-Ti-oksideja. Rudha Morin piipun biotiittipyrokseniitissa on primokrysteinä magnetiit-
tia, sen lisäksi sekundaaria magnetiittia ja hematiittia. Pyriitillä on Lapin appiniiteistakin tuttu 
magnetiittipanssari. Pyriitissä on kuparikiisusulkeumia. Tässä ja Cr-rikkaammassa reunaosan 
kivessä ei ole kromiittia, sen sijaan sitä on keskiosan dioriitissa, jossa lisäksi on magmaattista 
magnetiittia, ilmeniittiä, isoa euhedrista pyriittiä ja kuparikiisua. Magnetiitissa on pyöreitä su-
lasulkeumia. Myös Ardsheal Hillin huipulla esiintyy mela-appiniitissa kromiittia sekundaarin 
magnetiitin ympäröimänä. 

Back Settlementin tyypillisessä appiniitissa on muista appiniiteista poikkeava, pelkistyneempää 
magmaa indikoiva sulfidi-oksidiparageneesi, ilmeniitti + pyrrotiitti + kuparikiisu + pentlandiitti. 
Lisäksi euhedrista pyriittiä, joka on ilmeisesti nuorempaa, eikä kuulu magmaattiseen paragenee-
siin. Magman pelkistymisen selittävä seikka on sattumalta osunut hieeseen: siinä on 1.5 cm:n 
läpimittainen, terävärajainen ja kulmikas ksenoliitti sulfidirikasta peliittihornfelsiä. Hornfelsin 
oksidi-sulfidiparageneesi on magnetiitti + pyrrotiitti + pyriitti. Paljastumaryhmässä olevassa sul-
fidirikkaassa lamprofyyrissä on runsaasti pyrrotiittia ja lisäksi kuparikiisua, mutta ei pyriittiä ei-
kä magnetiittia. Ympärillä näkyy paljastumina kvartsiitteja ja mustaliuskeita. Näyttää selvästi 
siltä, että appiniittimagma sai sulfidilisäyksensä ympäristön hiilirikkaista sedimenttikivistä, mut-
ta näistä sedimenteistä magmaan joutui myös sitä pelkistänyttä hiiliainesta. Tunnetumpi esi-
merkki luonnossa esiintyvästä hiilipelkistyksestä on Voisey´s Bayn Ni-Cu-malmi, jossa grafiitti-
rikkaista paragneisseistä magmaan tullut grafiitti pelkisti magmaa niin, että sen laskettu fO2:n 
arvo vaihtelee jopa kaksi dekadia (Brenan & Li, 2000). Myös Keivitsan magmassa eksoottisella 
hiilellä oli voimakkaasti pelkistävä vaikutus oksidiparageneesin ja metalliylimääräisen sulfidipa-
rageneesin syntymisessä. Oliviinipyrokseniiteissa on interstitiaalista grafiittia ja isojakin grafiit-
tikokkareita (Mutanen, 1997). Gabroissa grafiitti kiteytyi kumulusfaasina kotektisesti pyroksee-
nin ja plagioklaasin kanssa (Mutanen, 1989, Fig. 19). 

Kentalleniiteissa on kromiittia sulkeumina sekä oliviinissa että augiitissa. Joskus kromiitti on 
euhedrista. On myös primaaria magnetiittia, jossa on spinelliä ja ilmeniittiä lamelleina tai granu-
lesuotaumina, ja lisäksi sekundaaria magnetiittia. Sulfideja on vähän, tyypillisesti pyriittiä ja ku-
parikiisua. Joskus esiintyy parageneesi pyrrotiitti + kuparikiisu + borniitti (+ pyriitti). On myös 
tasapainoisen näköinen parageneesi pyrrotiitti + pentlandiitti (suotaumina pyrrotiitissa) + kupari-
kiisu + kubaniitti? + sinkkivälke. Samassa hieessä on porfyroblastimaista pyriittiä, joka on ilmei-
sesti muita sulfideja nuorempaa. 

Metadiabaasijuonessa näkyy vain viimeisin tasapainoinen parageneesi pyrrotiitti + pyriitti + ku-
parikiisu, lisäksi kivessä on magnetiittia ja rutiilia. 

Plagioklaasissa on joskus rutiilineulasia.  
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Pintavalomikroskopian avulla useista appiniiteista löytyi zirkonia, jota ei mainita alueen appinii-
teista löydetyn (ks. Hamidullah & Bowes, 1987). Zirkonia löysin mm. Rudha Mor -piipun keski-
osan augiitti-biotiittidioriitista ja mela-appiniitista Ardsheal Hillin laelta. 

Tietääkseni Appinin alueen appiniiteista ei ole tehty Cl-analyysejä eikä saatavilla ole nykyaikai-
sia hivenaine- ja PGE-analyysejäkään. Siksi tarkastelen seuraavassa lyhyesti kivien koostumuk-
sia. 

Niin kuin yleensä, dioriittiset, Na-rikasta plagioklaasia sisältävät appiniitit ovat Na-valtaisia, 
primaaria flogopiittia sisältävät ja plagioklaasiköyhät kentalleniitit yleensä K-valtaisia. Kaikki 
kivet, myös sarjaan kuuluvat lamprofyyrit, ovat melko primitiivisiä: appiniiteissa MgO on 7.20 - 
14.0 %, Cr 280 - 730 ppm, Ni 120 - 320 ppm, NiICP/CoICP  2.1 - 8.1, TiO2 0.235 - 1.92 %, V 100 
- 440 ppm. Nämä kaikki osoittavat suurta vaihtelua fraktioitumisasteessa. Primitiivisimpiä ovat 
Rudha Beag -piipun biotiittipyrokseniitteihin liittyvät appiniitit ja Achadh nan Darach -appiniitti, 
fraktioituneimpia Ardsheal Hillin huipulla olevat appiniitit. Fraktioituneimpia appiniitteja vastaa 
Ballachulishin kivilouhoksen metadiabaasijuoni (MgO 4.64 %, Ni/Co 2.3, Cr 130 ppm, TiO2 
0.729 %). Kuitenkin fraktioitumisaste on täällä paljon pienempi kuin useimmissa Keski-Lapin 
appiniitti-intruusioissa. Näihin verrattuna Appinin kivien Ni/Co on korkea ja Cr-pitoisuus liki-
main sama tai jopa suurempi (kromiittikumuluksesta johtuen?) kuin fraktioitumattomilla vaipan 
basalteilla, joita edustavat esim. Akanvaaran ja Koitelaisen kantamagmat (ks. Mutanen, 2005). 
Muihin appiniitteihin verrattuna Appinin varsinaisissa appiniiteissa on verraten matala Zr (27.6 - 
79.8 ppm); se on paljon pienempi kuin lamprofyyreissä (139 - 158 ppm) ja liuskekivilouhoksen 
metadiabaasijuonessa (103 ppm) ja jopa pienempi kuin kentalleniiteissa (35.9 - 61.0 ppm). Ba- ja 
Sr-pitoisuudet vaihtelevat, mutta ovat paikoin korkeat (Ba 380 - 910 ppm, Sr 240 - 1100 ppm). 
Appiniittien U-pitoisuus on keskimäärin 0.57 ppm, Th-pitoisuus 1.25 ppm. 

Appiniittisarjan ultramafiset kivet (biotiittipyrokseniitit ja kentalleniitit) ovat MgO-rikkaita (12.3 
- 17.4 %) ja primitiivisiä: TiO2 0.537 - 0.81 %, Cr 580 - 1050 ppm, Ni 320 - 670 ppm. Ni/Co on 
biotiittipyrokseniiteissa 5.1 - 7.4, mutta Kentallenin intruusion rataleikkauksen näytesarjassa ta-
saisesti 11.0 - 11.9. Ba ja Sr ovat näin ultramafisille kiville korkeita, Ba vaihtelee 540 - 820 ppm, 
Sr 610 - 830 ppm (poikkeuksena Kentallen-intruusion koillisnurkan biotiittipyrokseniitti, jossa 
Sr 270 ppm). Näissä sekä U- että Th-pitoisuudet ovat selvästi korkeammat kuin appiniiteilla, 
0.91 ppm ja 1.97 ppm, vastaavasti. 

Näin primitiivisille kiville sekä appiniiteissa että kentalleniiteissa on aivan liian korkea P2O5-
pitoisuus, yleensä 0.179 - 0.505 %, mutta sehän onkin eräs appiniittimagmojen leimallinen piir-
re! Toinen ”normaalin” fraktioitumisen kannalta omituinen, mutta appiniiteille ominainen piirre 
on, että P2O5- ja K2O-pitoisuudet eivät kasva MgO:n laskiessa; itse asiassa kentalleniiteissa sekä 
K2O:n että P2O5:n keskipitoisuus on korkeampi (2.67 % ja 0.281 %, vastaavasti) kuin appinii-
teissa (1.87 % ja 0.235 %). Ei tässä mitään yllättävää ole, tilannehan on juuri samanlainen kuin 
Keski-Lapissa ja Skotlannissa ja Keski-Euroopassa yleisemminkin (ks. kuvat 33, 34 ja 38). Tämä 
paradoksi voidaan ilmaista lyhyesti: appiniittisarjassa fraktioituminen näkyy selvästi kompati-
bleissa alkuaineissa (Mg, Cr, Ni) mutta ei inkompatibleissa (esim. K, P, U, Th). Paradoksin rat-
kaisu on alakuoressa, jossa vaipasta tullut toleiittinen magma muuttui selektiivisen kontaminaa-
tion vaikutuksesta appiniittiseksi (ks. kuva 48). 

Lamprofyyrijuonet ovat aina selvästi Na-valtaisia (Na2O 3.39 - 4.86 %, K2O 2.11 - 2.74 %) ja 
niissä on näille kiville tyypillisesti huomattavaa koostumusvaihtelua. Cuil Bayn juonissa ja Back 
Settlementin kivessä SiO2 vaihtelee 49.8 - 57.9 %, MgO 4.41 - 6.94 %, Cr 160 - 260 ppm, Ni 60 
- 151 ppm, Ni/Co 3.9 - 4.1 (mutta Back Settlementin sulfidirikkaassa lamprofyyrimäisessä kives-
sä Ni/Co on vain 1.4). Lamprofyyreissä on muita appiniittisarjan kiviä selvästi korkeammat Zr 
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(139 - 158 ppm), Ba (1020 - 1900 ppm), Sr (1090 - 1280 ppm) ja LREE (Ce 68.4 - 71.6 ppm) ja 
hiukan korkeammat Th (3.50 - 4.40 ppm) ja U (1.28 - 1.51 ppm). 

Kloorin käyttäytyminen on mielenkiintoinen. Cl-pitoisuus on toisessa analysoidussa lamprofyy-
rijuonessa alle määritysrajan 60 ppm, toisessa 150 ppm, Back Settlementin sulfidirikkaassa 
lamprofyyrissä 60 ppm ja Ballachulishin metadiabaasijuonessa < 60 ppm. Appiniiteissa Cl on 
176 ppm. Tämä pitoisuus on n. 8-kertainen kontaminoitumattomaan ja fraktioitumattomaan vai-
pan toleiittiin verrattuna, mutta selvästi pienempi kuin Keski-Lapissa. Kentalleniiteissa Cl on 
paljon korkeampi kuin appiniiteissa, 478 ppm. Tilanteen voisi selittää niin, että hypabyssisissa 
kivissä kloori on karannut kaasufaasissa. Syvemmällä kiteytyneissä ei-kumulaattisissa appinii-
teissa osa kloorista karkasi mutta osa sitoutui magmaattiseen sarvivälkkeeseen. Kentalleniitit 
ovat selvästi kumulaatteja, jotka syntyivät piippujen syvemmissä osissa, ja siksi ne pystyivät si-
tomaan enemmän klooria kumulusmineraaleihin (sarvivälke) ja postkumulusfaaseihin. 

Kuvassa 178 on appiniittien, kentalleniittien ja lamprofyyrien ja metadiabaasijuonen REE(CN)-
kuvaajakäyriä. Kaikille on tyypillistä LREE-rikastuminen, hyvin heikko negatiivinen Eu-
anomalia ja HREE-pään loiveneminen. Näiden devoni-hiilikautisten (n. 0.42 Ga) appiniittien 
käyräparvi on hämmästyttävän samanmuotoinen Lapin prekambristen (1.79 Ga) appiniittien käy-
rien kanssa. Tulee tässäkin mieleen, että lähes identtisiin lopputuloksiin johti se, että molemmis-
sa tapauksissa on ollut samat ainekset, nimittäin toleiittinen magma ja arkeeinen alakuori (Skot-
lannissa Lewisian granuliitit), ja myös samanlaiset prosessit, nimittäin magmatic underplating, 
selektiivinen kontaminaatio alakuoresta, fraktioituminen alakuoren suuressa emosäiliössä ja ap-
piniittimagman intruusio yläkuoreen, joskus maan pinnalle asti. 

Yleisen geokemian ohella PGE-pitoisuudet osoittavat, että Appinin-Kentallenin alueen appiniit-
timagmat olivat melko primitiivisiä. Analysoiduissa näytteissä Ir-pitoisuus on alle määritysrajan 
(0.1 ppb) vain kahdessa lamprofyyrissä ja metadiabaasijuonessa. Toisessa lamprofyyrijuoninäyt-
teessä kaikki muutkin jalometallit ovat alle määritysrajan (Au < 0.5 ppb, Pt < 0.1 ppb, Pd < 1 
ppb). Muissa näytteissä Pt on yli määritysrajan, Pd on alle määritysrajan vain kolmessa muussa 
näytteessä. Os, Rh ja Ru ovat kaikissa näytteissä alle määritysrajan, joka on Os:lla ja Rh:lla 1 
ppb ja Ru:lla 2 ppb. Yleensä Ir vaihtelee välillä 0.1 - 0.53 ppb, selvästi korkeimmat pitoisuudet 
ovat kentalleniiteissa. Pd-pitoisuus taas on korkeampi appiniiteissa (yleensä 3.5 - 9 ppb). Pt-
pitoisuuksissa ei kivityyppien välillä ole selviä eroja, se on kaikissa kivissä 3 - 10 ppb. Au on 
yleensä 1-2.5 ppb. Mielenkiintoinen poikkeus on Back Settlementin sulfidirikas lamprofyyri, 
jossa on ylivoimaisesti korkein Au (21 ppb) ja As (397 ppm), kun muissa näytteissä As on < 11 
ppm. Korkeat Au ja As ja hyvin matala Ir viittaavat siihen, että Au ja As tulivat kontaminanttei-
na sivukivistä, samalla kuin sulfidit ja pelkistävä hiili. CN-normalisoidut PGE-Au-käyrät (ei ku-
vaa) ovat samanlaisia kuin Lapin appiniiteilla. CN-arvot nousevat Ir:sta (n. 0.0002 - 0.0007) 
Pt:iin (0.0015 - 0.007) ja edelleen Pd:iin (0.001 - 0.01). Au(CN)-arvoissa on suurta vaihtelua, 
mutta keskimäärin ne ovat korkeampia kuin Pd(CN)-arvot. Au-rikkaan Back Settlementin lamp-
rofyyrin Au(CN)-arvo on korkea, 0.25! 
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Kuva 178.   Appiniittiassosiaation kivien REE(CN)-kuvaajia, Appin-Kentallen-Ballachulish –alue. Har-
maalla ”Tainio field” kuvasta 44a. 

Fig. 178.   REE(CN) patterns of rocks of appinite association, Appin-Kentallen-Ballachulish area. Tainio 
field from Fig. 44a in grey. 

 

Kesäkuun 5. – 8. päivinä teimme retken Skye-saarelle, jota oppaamme Helen oli suositellut. Tu-
kikohtanamme oli Portreen kaupunki, josta teimme ensin kierroksen Trotternish-niemimaan ym-
päri, jossa pysähdyimme katselemaan Skye-laavoja, niitä hiukan nuorempia Little Minch -
kerrosjuonikompleksin kiviä ja mesotsooisia sedimenttikiviä (jura → liitu). Pohjoisrannalla oli 
myös sedimenttikiviä, joiden on mainittu kuuluvan ordovikiin. Koska sää oli loistava, näkyivät 
itärannikolta idässä Raasay-saariryhmän prekambriset (Lewisian) kalliot, niemimaan pohjois-
päästä pohjoiselta taivaanrannalta kauas yli horisontin etelään ulottuu Ulkohebridien saaristo. 
Toisena päivänä ajoimme Black Cuillinin itäpuolelle, josta kiipesimme n. 300 m:n päähän länti-
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simmästä huipusta. Siinä totesimme kumpikin, että vuorikiipeilytaitomme eivät riittäneet pi-
demmälle ja pysähdyimme syömään eväitä paikassa, jossa tiivisreunaiset, n. 20 cm paksut dia-
baasijuonet leikkasivat kohtisuoraan toisiaan ja sivukivigabroja.  

Black Cuillin on tertiäärinen kerrosintruusio, joka on tunkeutunut prekambrisen kuoren ja niiden 
päällä olevien fanerotsooisten sedimenttien läpi niitä vähän vanhempien tertiäärilaavojen pink-
kaan. Samalla alueella on punaisia kukkuloita (Red Cuillin tai Red Hills), jotka koostuvat useas-
ta, intruusion kanssa liki samanikäisestä graniittikompleksista. Laavakivien ja intruusioiden suh-
teista saa yksinkertaistetun mutta riittävän hyvän käsityksen opaskirjan (Stephenson & Merritt, 
2002) sivulla 13 olevasta kuvasta. Tilanne on samantapainen kuin appiniittien synnyssä (kuva 
48). 

Skye on aivan ensimmäisiä tapauksia, joissa Sr-isotooppisuhteiden avulla on osoitettu, että gra-
niitit ja myös osa emäksisistä syväkivistä (ferrodioriitit ja ”marscoiitit”) on syntynyt tai ainakin 
saanut havaittavan määrän kontaminantteja kivistä, joissa on korkea Rb/Sr, nimittäin sial-
kuoresta (Moorbath & Bell, 1965). Myös Pb-isotooppisuhteet osoittavat kuoren vaikutusta 
(moorbath & Welke, 1969). Skyen emäksinen magmasäiliö oli alkuaan kuoren ja vaipan rajalla. 
Vaipasta virtaava magma muodosti vaiheittain ylemmäksi asettuneita uusia säiliöitä. Kaikissa 
säiliöissä emäksinen magma kontaminoitui sivukivien aineksista (Fowler & al., 2004). Alimpana 
kuoressa kontaminantit tulivat Lewisian granuliiteista, ylempänä Lewisian amfiboliiteista ja lo-
pulta ylä-prekambrisista, iältään Satakunnan ja Muhoksen muodostumaa vastaavista (1.1-0.75 
Ga) Torridonian muodostuman kivistä (hiekkakiviä, silttikiviä ja savikiviä). Isotooppitodisteet 
ovat aukottomia sen suhteen, että magmojen isotooppikoostumuksien selittämiseksi ei tarvitse 
turvautua erityislaatuisten, esim. Rb-rikastuneiden, vaipan aineksen osittain sulattamiseen (op. 
cit.). Samoin kerrosintruusioissa ilmennyt Sr-isotooppivaihtelu ja radiogeenisen Sr:n kasvu ker-
rossarjoissa ylöspäin (esim. Hamilton, 1977) selittyy luontevasti kuoren kontaminaatiolla (Muta-
nen, 1997). Mitään kummallisia vaipan lähteitä ei tarvita, ja joka tapauksessa niiden luonne ja 
olemassa olokin jäävät spekulatiivisiksi. 

Kuoren kivistä syntyi anatektisia graniitteja, jotka Skyen kaaviopiirroksessa (Stephenson & Mer-
ritt, 2002) on kuvattu pisaroina, appiniittimallissa punaisilla ristirasterikentillä (kuva 48). Kaa-
viopiirroksen (op. cit.) tilanne eroaa appiniittien alakuoren emosäiliöstä siinä, että piirroksen ku-
vaama Skyen emäksinen magmasäiliö, Black Cuillinin intruusio, tunkeutui hyvin lähelle maan-
pintaa, tertiääribasalttien tasolle. Myös Red Cuillinin ”epigraniittien” kompleksit syntyivät lähel-
lä maan pintaa, ja ne ovat gabrojen kanssa likimain samanikäisiä. Samalla tavalla Keski-Lapissa 
appiniittien, syeniittien ja posttektonisten graniittien zirkoneista saadut U-Pb-iät ovat samat, vir-
herajojen sisällä. Geofysikaalisesti Skyen tapaus on analoginen Keski-Lapin appiniittialueen 
kanssa: Red Cuillin -graniittien alla on voimakas positiivinen painovoima-anomalia, joka aiheu-
tuu suuresta mafisesta-ultramafisesta massasta (Fowler & al., 2004). 

Illalla keräsimme vielä näytteitä Red Cuillinin itäreunan graniiteista ja ajoimme edelleen Black 
Cuillinin eteläpuolelle. Täällä ajoimme eräälle Torrinin marmorilouhokselle, jossa basalttijuonet 
leikkaavat ordovikista marmoria. 

Keskiviikkona 8.6. paluumatkalla itään poikkesimme Skyen eteläosassa Sleat-niemimaalle, jon-
ka kaakkoisrantaa etenimme Teanguen kohdalle asti. Matkalla katselimme Lewis- ja Moine-
ryhmien paljastumia ja Moine-ylityöntövyöhykettä (Moine Thrust) rantakallioissa ja tieleikkauk-
sissa. Palatessa pysähdyimme vielä tieleikkauksessa katselemaan punaista Torridonian hiekkaki-
veä. Saarelta lähdettyämme söimme lounasta punaisten graniittien päällä Loch Cluaniella.  

Yövyimme Ballachulishissa, josta seuraavana päivänä teimme retken Helenin opastuksella maa-
ilmankuululle Glen Coen kalderan alueelle. Tämän jättiläismäisen kalderan laajuus nykyisessä 
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leikkauksessa on n. 8 x 16 km. Täällä purkautui varhaisdevonikaudella useassa purkauksessa 
kussakin tuhansia km3 magmoja, pääasiassa happamia laavoja ja ignimbriittejä. Tarjolla oli liian 
paljon asioita, en pystynyt niitä paikan päällä sulattamaan. Hyvä, lyhyt katsaus on esimerkiksi 
McGarvie (1999).  

Paluumatkalla Edinburghiin etsimme ja löysimme Invergarryn läheltä ”graniittista gneissiä”. Pal-
jastuma oli vaatimaton ja muistelen, että se oli pettymys meille molemmille. 

11.3 Platinasymposiumin ekskursio Keski-Lapissa v. 2005 

Opastin ja esittelin maastossa 10. Kansainvälisen Platinasymposiumin Keski-Lapin kohteet ke-
sällä 2005 (Mutanen, 2005). 

 

12 HANKKEEN KOHTEISIIN KAIRATTUJEN REIKIEN LUKUMÄÄRÄT JA 
METRIT 

Ranuan kohteisiin on kairattu 60 reikää, yhteensä 5104.88 m.  

Appiniittikohteisiin on kairattu 42 reikää, yhteensä 3887.15 m. Tähän lukuun eivät sisälly Jukka 
Väänäsen appiniitteihin kairauttamat reiät (mm. Tainio, Aalisjärvi, Lehmikari, Uusijänkkä), Eero 
Hanskin Javaruksen ja Särkikankaan appiniitteihin kairauttamat reiät ja Matti Kontion/GTK ja 
Outokumpu Oy:n Palloaiviin kairauttamat reiät, joista kaikista olen teettänyt lisäanalyysejä ja 
hieitä. Lukuun eivät myöskään sisälly hankkeen kokoamisen aikana Olli Sarapään Lehmikarissa, 
Vanttauskoskella ja Suhuvaarassa kairauttamat reiät. 

Muihin kohteisiin (Lotto, Ylinampa ja Kaivosjärvi) on kairattu 24 reikää, yhteensä 1324.50 m. 

Kaikkiin kohteisiin yhteensä on kairattu 126 reikää, yhteensä 6817.53 m. 

 

13 LISÄTUTKIMUKSIA ANSAITSEVIA KOHTEITA JA KYSYMYKSIÄ 

13.1 Esitys ikäyskohteiksi 

Magmakivien ikätiedoissa on suuria aukkoja, esim. Ranualta on tehty zirkonin U-Pb-ikä vain 
Ranuan dioriitista (Mutanen & Huhma, 2003). Keski-Lapin granitoidikompleksin pohjoisosa on 
magneettisella harmaasävykartalla raitainen ja se vaikuttaa ”vanhalta”. Näistä gneisseistä ei kui-
tenkaan ole yhtään ikäystä. Arkeeiseen ikään viittaa Kieringin sekajuonessa oleva zirkonin ydin 
ja graniittien ja appiniittien Nd-isotooppikoostumus. 

Seuraavassa on luettelo kohteista, jotka ansaitsisivat isotooppi-ikäyksen, ja joissa esiintyy var-
muudella tai kiven Zr-pitoisuuden (> 50 ppm) perusteella todennäköisesti U-Pb-ikäykseen sovel-
tuvaa zirkonia. 

1) Ranuan alueen alkalikivet. Ainakin Simontaival-piipun albiitti-egiriinikivissä on suurikokoista 
zirkonia. Zirkonia voisi myös löytyä Sääskilammit-kompleksin alkalisyeniiteistä. Varsinkin fe-
niittirenkaasta voisi saada talteen kompleksisia zirkonirakeita, joissa alkalimagman ikä on voinut 
rekisteröityä joihinkin vyöhykkeisiin, joka selviäisi SIMS-tutkimuksella. Jos saataisiin ikä komp-
leksia leikkaavalle, sitä selvästi nuoremmalle basalttiselle juonelle, saataisiin kompleksille haa-
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rukoitua minimi-ikä. Kokalmuksen syeniitissä on korkea Zr-pitoisuus ja mikroskoopissa löytyy 
zirkonia.  

2) Ranuan silikokarbonatiitit. Ainakin Rytisuon piipussa on anhedrista (poikiliittista) zirkonia. 

3) Ranuan Kuukasjärven ja Kuhan ferropikriitti-intruusiot. Joissakin kiillepitoisissa ultramafii-
teissa on kohonnut Zr.  

4) Ranuan Tervonkankaan kentalleniiteista on tehty mineraali-isokrooni Sm-Nd-ikä, mutta on 
epäilys, että kentalleniitin mineraalien kiteytymisympäristössä on esiintynyt isotooppista hetero-
geenisuutta. Näiden kivien Zr nousee 40 - 50 ppm:ään, joten on mahdollista, että SIMS-
tutkimukseen voitaisiin kerätä riittävästi magmasta kiteytyneitä zirkoneja ja baddeleyiittejä. 

5) Pudasjärven Kolkkoahon trondhjemiitin Sm-Nd-systeemi on mahdollisesti jopa vanhempi 
kuin Siuruan gneississä. Kolkkoahosta voisi löytyä enemmänkin 3.75 Ga:n zirkonia, jota Siuru-
assa esiintyy zirkonin ytimenä. 

6) Vieremän Kaarakkalan appiniitti. Appiniiteissa zirkoni on kiteytynyt magmasta kumulusfaa-
sina ja siksi on vaara, että vanhoja, perittyjä zirkoneja esiintyy magmasta kiteytyneen zirkonin 
ytimenä (kiteytymiskeskuksena). Koska Kaarakkalan intruusion sivukivinä on 3.1 - 3.2 Ga:n 
ikäisiä granuliitteja, on mahdollisten perittyjen ytimien vaikutus bulk-zirkonin ikään sitäkin suu-
rempi. Kaarakkalan zirkoni ansaitsee SIMS-tutkimuksen, varmuuden vuoksi. 

7) Lapin appiniitit. Keski-Lapista jo saatujen zirkoni-ikien (Tainio, Uusijänkkä, Kieringin juoni) 
olisi hyödyllistä tietää, kuinka suuri on appiniitti-ikien alueellinen vaihtelu (esim. Jauhokangas ja 
Pello ↔ Javarus ja Särkikangas ↔ Äkäsjärvi), onko vaihtelua eri appiniittityypeissä (esim. Aa-
lisjärvi ↔ Vanttauskoski) ja voiko appiniittiassosiaation intruusiohistoriaa selvittää yksityiskoh-
taisemmin (esim. Sammalvaaran ja Vanttauskosken syeniitit, Kultamaan ja Lampsijärven seka-
juonet). Onko Keski-Lapin appiniittien intruusiohistoria terävä episodi, ja kuinka terävä? Tätä 
valaisisi Iso Paavolammen zirkonin ikä. Inarista olisi tietenkin mielenkiintoista tietää Palloaivin 
appiniittien ikä. 

Appiniiteissa ei ole pulaa zirkonista, sitä on aina runsaasti ja isoina kiteinä. Inarin Pielpajärven 
appiniitin zirkonissa on perittyjä ytimiä, osa jopa arkeeista. Myös muualla (Keski-Lappi, Kaa-
rakkala ym.) on perityn zirkonin mahdollisuus, ja siksi tutkimus vaatisi SIMS:iä. Sillä voisi saa-
da muutakin mielenkiintoista tietoa kuoren pre-appiniittisesta historiasta. 

8) Muut Suomen appiniitit: Iin Aaltokankaan ultramafinen piippu, Kristiinankaupungin Svisskä-
ret, Vaasan Tistronskär. 

9) Ylinamman mafis-ultramafinen kompleksi. Ultramafiittien Zr-pitoisuus on toivottoman mata-
la, mutta joku voisi yrittää saada niistä Sm-Nd-mineraali-isokroonia, esim. ruskea sarvivälke-
klinopyrokseeni-kokokivi. Kotikankaan gabrossa (reiässä R307) on Zr 44 - 46 ppm, ja siitä voisi 
saada zirkonia. Ikää voisi haarukoida myös sivukivien vanhempien happamien kivien ja leikkaa-
vien graniittien zirkoni-ikien avulla. 

10) Hirvasjärven gabro. Tämä on fraktioitunut ja metamorfoosissa uudelleenkiteytynyt kerrosint-
ruusio, joka leikkaa metapelittisiä granuliitteja. Intruusion yläosassa on zirkonia. Ikäys antaisi 
minimi-iän granuliittikompleksin sedimentaatiolle. 

11) Saariselän juonet. Zirkonia ja(tai) baddeleyiittiä saattaisi löytyä 1.8 Ga-ryhmän oliviini-
diabaasista. Samoin Raja-Joosepin syeniittiporfyyristä kannattaisi vielä yrittää ottaa zirkonia, 
vaikka pientä se varmaan on. Käykö raskasmineraalifraktio, josta hie (johon ripoteltu standar-
dia), ja siitä suoraan SIMS-ajo. 
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12) Ylinamman Kotikankaan ultramafisen kompleksin sivukivenä lävistetty graniittigneissi, 
mahdollisesti arkeeinen. 

13.2 Appiniittien geokemia 

Tästä raportista käy selville, että Lapin appiniiteista on jo nyt laaja ja monipuolinen aineisto. Sen 
tutkimiseen ja järjestämiseen kannattaisi jonkun tosissaan paneutua. Järjestämisellä tarkoitan uu-
sien korrelaatioiden ja ”trendien” etsimistä. Erityisen mielenkiintoisena kokeiluna pitäisin sel-
laisten binaaristen plottien käyttämistä, jossa fraktioitumisen mittarina ei olisikaan tässä raportis-
sa käytetty MgO vaan #mg. Koska appiniiteissa happipaine on korkea, tyypillisesti magnetiitti-
hematiittipuskurilla, ja kiteytymisen loppua kohti hapetusaste nousee (absoluuttinen happipaine 
tietenkin laskee), pitäisi binaaridiagrammoissa kokeilla, millainen plotti syntyy kun käytetään 
#mg:n laskemiseksi erilaisia, mutta kuitenkin tavallista korkeampia Fe3+/2+:n arvoja. Monia alku-
ainesuhteita (esim. Rb/Sr, Nb/Ta, Th/U, Zr/Hf) voisi myös plotata systemaattisesti, fraktioitumi-
sen tai kivilajiluokan mukaan). 

Mielenkiintoinen ja miksei tärkeäkin asia olisi, että appiniittianalyyseistä laskettaisiin CIPW-
normit, käyttäen erilaisia FeO/Fe2O3-arvoja. 

Pitäisi tehdä kaikista maamme appiniiteista geokemiallinen tietokanta. Sitä ennen koko appinii-
teista saatu analyysiaineisto (Jukka Väänäsen kartoitus- ja kairausnäytteet, litogeokemialliset 
näytteet, tämän raportin analyysit ym.) pitäisi huolellisesti luokitella, näyte ja analyysi kerrallaan 
ja mieluimmin niin, että samalla tarkastettaisiin analyysinäytettä vastaava hie. Näytteiden tarkas-
tus on syytä tehdä siksi, että analysoiduissa näytteissä on ”sekakiviä”, mm. kuvan 32 kolmiodia-
gramman keskellä oleva yksinäinen risti tulee appiniittinäytteestä, jossa on graniittista juoniai-
nesta. Kannattaa myös tarkistaa, onko näytepaikassa ksenoliitteja tai autoliitteja, jotka voivat olla 
pieniäkin (esim. Lampsijärvi). 

Hivenalkuainevalikoima on kerätyssä analyysiaineistossa vaihteleva. Monien näytteiden ana-
lyyseja pitäisi täydentää (esim. Hf, Ta). 

Appiniittimagmat ovat olleet poikkeuksellisen Cl-rikkaita. Tässä ohjelmassa ei ole tehty F-
analyyseja, mutta fluoriapatiitin runsaus, muutamat apatiittianalyysit, litogeokemian näytteiden 
analyysit ja muiden tekemät F-analyysit (Lindroos & Henkel, 1981; Luoma, 2007; Ahtonen & 
al., 2007) osoittavat, että F-pitoisuus on jopa korkeampi kuin Cl-pitoisuus. Tämäkään ei ole ko-
vin tyypillistä emäksisille magmoille.  

13.3 Appiniittien isotooppigeokemia 

Näistä asioista on vain hajanaista tietoa. Eniten on Hannu Huhman Nd-isotooppimäärityksiä ko-
kokivistä. Suomessa olisi asiantuntemusta ja nyt jo perinteitäkin Pb-isotooppitutkimuksista. Ap-
piniittien monipuolinen selvittäminen vaatii ehdottomasti myös Sr-isotooppitutkimuksen, mie-
luummin yhdessä Nd-Pb-isotooppitutkimuksen kanssa. Aluksi kohteiksi voitaisiin valita muuta-
ma intruusio. 

Appiniitit ovat rikkirikkaita. Intruusioiden kiteytyminen on ulottunut hyvin mataliin lämpötiloi-
hin ja samalla hapetusaste on noussut. Rikki on esiintynyt usealla eri valenssilla ja fluidin ja mi-
neraalien välisissä reaktioissa on tapahtunut isotooppien fraktioitumista. Tutkittavaa olisi siinä, 
minkälaisia isotooppikoostumuksia on ollut korkeassa lämpötilan sulfideissa pyrrotiitti-
pentlandiitti-kuparikiisuparageneesissa (missä sitä esiintyy), reaktiosulfideissa (pyriitti, milleriitti 
ja violariitti) ja lopulta baryytissa. 



    
  
 
 

      
  

516

Täysin tutkimattomia ovat Suomen appiniittien happi- ja hiili-isotooppisuhteet. 

Isotooppigeokemiallinen tutkimus olisi hyödyllistä ulottaa ainakin appiniittien granitoidi- ja pa-
ragneissisivukiviin ja yleisemminkin 1.79 Ga-ikäryhmän posttektonisiin graniitteihin. 

13.4 Appiniittien mineralogia 

Appiniittien päämineraalien koostumuksia on perusteellisemmin tutkittu vain Tainiosta (Luoma, 
2007). Muista esiintymistä on vain satunnaisia EMP-määrityksiä. Sama koskee aksessorisia mi-
neraaleja (allaniitti, monatsiitti). Appiniittien sivukivissä, niitä leikkaavissa pegmatiiteissa ja 
syeniiteissä on vihreää skapoliittia, jonka koostumusta olisi mielenkiintoista selvittää. Lampsi-
järven juonessa marialiitti esiintyy magmaattisena primaarifaasina. Koska tämä on ainoa tunte-
mani tapaus, olisi sen koostumuksen ja koko parageneesin tarkempi selvittäminen erittäin tärkeä-
tä, tai ainakin tutkijalle antoisaa. 

Luoman (2007) tutkimuksessa ei ole analysoitu amfibolien ja kiilteiden Cl-pitoisuuksia. Muutoin 
näistä on satunnaisia määrityksiä, mm. Tainiosta. Aivan oma tutkimusaiheensa olisikin appiniit-
tien sarvivälkkeen ja biotiitin Cl-pitoisuuden analysointi. Osana Cl-F-geokemian tutkimusta voi-
taisiin selvittää halogeenien (paitsi F ja Cl myös I, Br!) jakautumista magmaattisiin ja postmag-
maattisiin mafisiin silikaatteihin, eri halogeenien pitoisuuksia ja suhteita paitsi päämineraaleissa 
myös apatiiteissa, skapoliiteissa, jne. Tunnettujen Cl-kantajien ohella appiniiteissa saattaa esiin-
tyä konsentrisia Cl-faaseja, joita kannattaisi etsiä Cl-skannauksella ja sitten analysoida. Tällaisia 
mineraaleja ovat alkali-kloorisulfidit, joista ainakin djerfisheriittiä voisi kuvitella löytyvän ap-
piniiteista.  

Omassa työssäni olen rutiininomaisesti tutkinut ja määrittänyt lajilleen malmimineraaleja. Luo-
man (2007) työssä on EMP-analyyseja Tainion maghemiitista, ilmeniitistä, hematiitista ja ylei-
simmistä sulfideista, mutta muuten appiniittien malmimineraaleja ei ole systemaattisesti tutkittu 
EMP:llä. 

Oma kiehtova tutkimuskenttänsä olisi appiniittien ontelomineraalit, johon löytyy runsaasti ai-
neistoa varsinkin Tainion ja Iso Paavolammen kairansydämistä. Tähän voisi liittää postmagmaat-
tisten mineraalien fluidisulkeumien tutkimuksen. 

Appiniiteissa Ba ja Sr ovat huomattavan korkeita. Ba on sitoutunut osaksi Fe-Mg-kiilteisiin, 
osaksi maasälpiin, Sr pääasiassa maasälpiin. Erityisen mielenkiintoinen kohde on Vanttauskos-
ken Ba-Sr-rikas appiniitti-syeniittikompleksi, jonka kalimaasälvässä erottui korkeamartioista 
pertiittiä. Voisiko siihen sisältyä ”ekstreemejä”, mahdollisesti jopa tieteelle uusia Ba-Sr-
tektosilikaattifaaseja? Tällainen olisi korkean lämpötilan lisetiitti-stronalsiitti-banalsiitti, johon 
Sääskilammit-kompleksin mikrorakenteet viittaavat. Ja onko muita huomattavan Ba-rikkaita mi-
neraaleja, esim. baryyttia? Kuinka Ba-rikas on kiven biotiitti? 

13.5 Appiniittien petrofysiikka 

Rutiininomaista petrofysiikkaa on tehty useimmista kairauskohteiden kairasydämistä. Aineistoa 
on runsaasti, mutta se pitäisi koota. Aineistoa voisi myös täydentää. Joku geofysiikan opiskelija 
voisi saada tästä graduaiheen. Erityisen kiinnostavaksi on jo tähän mennessä saatujen malmimik-
roskooppisten ja geofysikaalisten tietojen mukaan osoittautunut Äijävaara. Jos siellä katsotaan 
muuten aiheelliseksi tehdä lisäkairausta, kannattaa sydämistä tehdä perusteellinen RM-tutkimus. 
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13.6 Lapin posttektonisten graniittien geokemia 

Posttektonisten graniittien geokemia on erittäin kiehtova aihe. Uskon, että näiden graniittien hi-
vengeokemian perusteellinen ja monipuolinen selvitys antaa avaimia koko sialkuoren historiaan. 
Tämän raportin graniittien geokemiaa ja petrologiaa käsittelevistä lukukappaleista tulee varmasti 
selväksi asian suuri merkitys. 

13.7 Aiheita kohdetutkimuksille 

Tässä esitän kohteita, jotka ansaitsevat syventäviä erikoistutkimuksia, ja joista saisi syntymään 
pro graduja, miksei väitöskirjojakin. On myös löytynyt ja alustavasti tutkittu monia mineraaleja, 
joita kannattaisi tutkia perusteellisemmin ja paremmalla taidolla.  

1) Alkalikompleksit Simontaival ja Sääskilammit. Näistä on käytettävissä runsaasti ja kivilajisto-
ja edustavasti kokokivi- ja hivenalkuaineanalyyseja. Puute on kivilajien päämineraalien ana-
lyyseista. Simontaival-kompleksissa tarvittaisiin analyyseja sarvivälkkeistä ja muista amfiboleis-
ta, apatiitista, ilmeniitistä ja magnetiitista. Tarkempia mineralogisia tutkimuksia kannattaisi teh-
dä pyrofaniitista ja Mn-rikkaasta andradiitista. Sääskilammilla pitäisi tehdä paljon lisää EMP-
analyyseja varsinkin alkaliamfiboleista, tetraferriflogopiitista ja biotiitista, oliviinista, melaniitis-
ta, nefeliinistä, kankriniitista, zeoliiteista, hydronefeliinistä, albiitista, egiriinistä, apatiitista, ti-
taniitista, oksideista ja sulfideista. Oma mielenkiintoinen tutkimusaiheensa olisi feniittien suhde 
toisaalta sisäosan alkalisyeniittiyksikköön, toisaalta sivukiviin. Nämä kysymykset vaatisivat lisää 
kairauksia, joihin olisi kyllä muutenkin syytä. 

Simontaival- ja Sääskilammit -kompleksien sulfidi-arsenidimineraaleissa on paljon tutkimista, 
erityisesti neulasmaisesta nikkeliinistä saisi hienon tutkimuksen. Myös Sääskilammin vesuvianii-
tin mineralogia ansaitsee perusteellisemman tutkimuksen. Erityisen mielenkiintoinen selvitettävä 
olisi Sääskilammit-kompleksin vesivianiittisyeniitin parageneesi stronalsiitti-banalsiitti + albiitti 
+ grossulaari. Onko se syntynyt homogeenisesta korkean lämpötilan lisetiitti-stronalsiitti-
banalsiittiSS -faasista? Jos näin olisi, se avaisi uuden näköalan tektosilikaattien korkean lämpöti-
lan kidekemiaan. 

2) Kokalmuksen syeniitti olisi tarkemman tutkimuksen arvoinen, mutta tämä vaatii muutamia 
aikaisempaa reikää syvempiä lisäreikiä. Liittyykö tämä kvartsipitoinen syeniitti alueen SiO2-
alikylläisiin alkalimagmoihin samalla tavalla kuin Ilimaussaqin nordmarkiitit alueen SiO2- ali-
kylläisiin alkalimagmoihin? Onko isotoopeista apua kuoren vaikutuksen selvittämisessä? Mikä 
on syeniitin ikä? Entä Ranuan muiden alkalikompleksien ikä? 

3) Kuukasjärven ja Kuhan ferropikriitti-intruusiot. Eniten ja parasta aineistoa on saatavilla Kuu-
kasjärven kairansydämistä. Niistä voisi tehdä geokemiallisen ja mineralogisen tutkimuksen. Eri-
koiset sulfidi-metallinen kupari -parageneesit kannattaisi tutkia perusteellisesti. 

4) Rytisuon ja Nuuppaan silikokarbonatiitit. Näissä on ainekset esim. graduun, jos tehtäisiin lisää 
mineraalikemiaa, hivenalkuainegeokemiaa ja ehkä ikämäärityksiä. Myös ”terveellisen” talkin 
(matala Ni. Cr) käyttömahdollisuuksien selvittäminen jäi kesken. 

5) Tammikankaan ultramafisessa intruusiossa on mielenkiintoa, analyyseja ja hieitä riittävästi 
graduun asti. 

6) Tervonkankaan erikoinen juonikompleksi on graduaiheeksi ehkä liian vaativa. Aineistosta sai-
si vielä paljon mielenkiintoista irti. Jo pelkästään kentalleniittien isotooppigeokemia, erityisesti 
se, onko hajarakeissa isotooppista epähomogeenisuutta (epätasapainoa) olisi selvittämisen arvoi-
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nen, samoin juonikompleksin ikä. Vielä parempi olisi, jos siellä voisi tehdä lisää kairauksia 1-2 
profiilissa. 

7) Appiniitti-intruusioiden tutkimusta voisi täydentää ja syventää lisäanalyyseilla, EMP-
analyyseillä ja isotooppitutkimuksilla monissa kohteissa, aina väitöskirjaan asti. Tällaisia mie-
lenkiintoisia kohteita, joista on jo paljon näyte- ja hieaineistoa, ovat Keski-Lapissa Iso Paavo-
lampi, Aalisjärvi, Lehmikari, Pirtinvaaran syeniitti-appiniitti-graniittikompleksi, Kultamaa (jossa 
mielellään lisäkairauksia), Lampsijärven syeniitti-appiniittisekajuoni ja Palo-Karhurovan appinii-
tit. Tämän alueen mielenkiintoisimpia intruusioita on suuri ja ilmeisesti monifaasinen Äijävaara, 
mutta siellä pitäisi tehdä tarkka kallioperäkartoitus ja mielellään lisäkairauksia. Monista kohteis-
ta voisi tehdä tarkempaa geokemiallista ja mineralogista tutkimusta erilaisista kivilajisulkeumista 
(eri intruusiofaasien autoliiteista, kumulaattisulkeumista yms.). Aineistoa löytyy varsinkin Aalis-
järven ja Iso Paavolammen kairasydämistä ja Lehmikarin ja Jääskön paljastumista ja paikallisista 
lohkareista. 

Granitoidikompleksin itäosassa mielestäni kiehtovin aihe on Vanttauskosken appiniitti-
syeniittikompleksi, mutta siitä pitäisi saada enemmän kairaustietoa. Mutta jo Pieskakankaan suu-
resta metasedimenttisulkeumasta saisi syntymään gradututkielman. Kemijärven alueella olisi tut-
kimuksen arvoinen intruusiopari Javarus – Särkikangas, joista edellinen edustaa erittäin pitkälle 
fraktioitunutta sulaa, jälkimmäinen taas kaikkein primitiivisimpiä appiniitteja. Tähän aiheeseen 
paneutuminen vaatisi varsinkin Särkikankaalla lisää kairauksia, mutta ne ovat siellä malminet-
sinnällisestikin perusteltuja.  

Lännessä Jukka Väänäsen kartoitustöissä kairauksissa tavatuista appiniiteista olisi kiinnostava 
Pieruvuoman primitiivinen appiniitti, mutta tämäkin kohde vaatisi, ja ansaitsikin, lisää kairauk-
sia. 

Kaikki Inarin appiniitit ovat laajan ja monipuolisen tutkimuksen arvoisia. Suhuvaaran ja Pielpa-
järven voisi selvittää yhdessä tai erikseen. Pielpajärvellä olisi tarpeen tehdä syväkairauksia, mut-
ta ne ovat perusteltuja malminetsinnällisestikin (apatiitti, REE). Muita kohteita ovat suhteellisen 
hyvin paljastunut ja osassa aluetta kairattu Palloaivi ja vielä selvittämätön, mutta appiniitiksi 
epäilemäni Kurtukeästsohka.  

Iin Aaltokankaan kentalleniittipiipusta on hieitä, analyyseja ja kairansydännäytteitä riittävästi 
perusteelliseenkin tutkimukseen. Mineralogisesti kannattaisi tutkia pitemmälle piipussa monin 
paikoin esiintyviä erilaisia stilpnomelaaniryhmän mineraaleja. 

8) Muun Suomen appiniiteista olisivat hyviä erillistutkimuksen kohteita Kristiinankaupungin 
Svisskäret, Vaasan Tistronskär, Vieremän Kaarakkala ja Iisalmen Palomäki ja Kauppilanmäki. 
Ainakin Kaarakkala on hyvin paljastunut. 

9) Inarin Lotto-alueen oliviinidiabaasijuonesta olisi hyvä saada perusteellisempi tutkimus. Sa-
massa yhteydessä sopisi tutkia Raja-Joosepin syeniittiporfyriittijuonta (-juonia) ja muita alueen 
pohjois-eteläsuuntaisina magneettisina anomalioina näkyviä juonia.  

10) Laanilan nuori oliviinibasaltti/-diabaasi on selvittämisen arvoinen. Saattaa hyvinkin olla, että 
Arto Luttiselta vielä ilmestyy tätä aihetta koskeva tutkimus. 

11) Rovaniemen Ylinamman ultramafiset kompleksit ansaitsevat ehdottomasti ”hienomman” 
tutkimuksen, joka käsittäisi mineraalien koostumuksia, isotooppigeokemiaa ja petrologiaa. Hyvä 
graduaihe. 

12) Kaivosjärvi on hyvä graduaihe, kunhan kairauksia intruusion keski- ja eteläosissa päästään 
jatkamaan. 
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13) Keski-Suomessa Jyväskylän Vaajakosken Tontunvuoren, Leivonmäen Rutalahden ja Korpi-
lahden Päiväkunnan peridotiittiesiintymät olisivat kulkemisen ja paljastumien kannalta hyviä 
opinnäytekohteita. 

14) Kuusamon Uuniniemen Nb-REE-rikkaat alkalisyeniitti, karbonatiittijuonet ja feniitit on hy-
vin paljastunut ja taloudellisestikin kiinnostava, melko pienialainen kohde. Sieltä on jo saatavilla 
paljon analyyseja Pekka Tanskasen keräämästä näytesarjasta. Vielä kun syeniitistä, feniiteistä tai 
karbonatiiteista löytyisi U-Pb-ikäykseen kelvollista zirkonia! 

15) Zeoliiteista ja kallioperän zeoliittiesiintymistä saisi paljon aineistoa jo penkomalla Lopelle 
varastoituja kairansydämiä. Tähän liittyvä tehtävä olisi Kittilän Pahtavuoman Cu-malmin kaba-
siitin erottamisen ja käyttökelpoisuuden tutkiminen. 

16) Epifluoresenssimikroskopiaa voisi kehittää käyttämällä kuituoptiikkaa ja herättävän UV-
valon kokonaisheijastusta kiillotetun mineraalin pinnasta. Voisi etsiä mm. impaktitimantteja ras-
kasmineraalifraktioista ja kuvata zirkonikiteiden vyöhykkeisyyttä ja muita hienorakenteita. 

17) Todettujen ja epäilemieni meteori-impaktirakenteiden tutkimus jäi minulta pahasti kesken. 
Pienellä näytteenkeräysvaivalla voisi saada lisää tietoa Petsamon SMT-kerroksesta, mutta samal-
la pitäisi ottaa näytteitä myös Poritash-vuoren ”dasiitista”, joka ilmeisesti edustaa alkuperäistä 
impaktisulakerrosta. Isommasta SMT-näytteestä kannattaisi määrittää totaali-timanttipitoisuus. 

Muita kesken jääneitä kohteita ovat Pelkosenniemen Sakkala-aapa, Taivalkosken-Kuusamon 
Kostonjärven rakenne siihen liittyvine metapseudotakyliittijuonineen ja breksioineen (”konglo-
meraatti”), Sallan Elijoki, Kuusamon Taivalköngäs-Kiutavaara-Liikasenvaara -jakso ja Kittilän 
Sirkka-breksia. 

18) Johtuuko Sääskilammit-kompleksin syeniittien kohdalla oleva johtavuusanomalia natrium-
kloridista, joka vapautui kun hapan suon pohjaosan vesi liuotti sodaliittia? Tätä asiaa on pohdittu 
raportin Sääskilammit-kompleksia koskevassa osassa. Suon pohjimmaiset vedet (pH n. 4) voivat 
liuottaa moreenin ja kallion pintaosan sulfideja. Näytteenotto olisi nopeaa ja näytteenkäsittely 
halpaa. Tätä uutta geokemiallista menetelmää voisi käyttää laajoilla alueilla, ja juuri siellä, missä 
paljastumat ja lohkareet puuttuvat, ja missä sähköiset luotaukset antavat helposti harha-
anomalioita. 

19) Joku sekä geologiaan että termodynamiikkaan perehtynyt tutkija saisi varmaankin aikaan 
kvantitatiivisia arvioita erilaisten eksotermisten metamorfisten prosessien vaikutuksista (lämmön 
kokonaistuotosta). Se taas, miten korkeaksi lämpötila nousee, riippuu ennen kaikkea lämmön 
dissipaatiosta konvektiossa (fluidien mukana), ja sitä taas on käytännössä mahdotonta arvioida 
(luulisin).  

13.8 Malminetsintäkohteita 

Ranuan kohteista liian vähälle kairaukselle ovat jääneet Tervonkangas, Simontaival, Sääskilam-
mit ja Kokalmus. 

Tervonkankaan juonikompleksin yläpinta painuu koillisessa kallion sisään. Siellä kannattaisi 
katsoa kairaamalla, mitä on juonen siinä osassa, ja mitä on kallion pintaan puhkeamattoman osan 
yläpuolella. Nämä juonen osat sijaitsevat Natura-alueella mutta lähellä sen itärajaa. 

Simontaival-alkalikompleksi tunnetaan vain sen koillis- ja pohjoisreunalta. Sen voimakkaammin 
magneettinen ja korkeamman tiheyden jacupirangiittiosa painuu lounaaseen ja etelälounaaseen. 
Näitä osia ei ole kairattu. Myös kompleksin länsi- ja luoteisosat ovat tuntemattomia. 
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Sääskilammit-kompleksissa kairanreiät eivät ulottuneet alkalisyeniikehän ulompaan osaan eikä 
sen ja feniittireunuksen kontaktin läpi. Myös feniittireunuksen ulkopuolella olevissa sivukivissä 
on malmigeologista mielenkiintoa (esim. Ag-rikkaat juonet). Suurin osa kompleksin pinta-alasta 
on kairauksin tuntematonta. Kompleksin alkalisyeniiteissä on kohonnut Ag-taso. Kompleksi olisi 
sopiva ja halpa pioneerikohde suonpohjavesien geokemialliseen malminetsintään. Kesäaikaan 
siellä kannattaisi tehdä suokasvikartoitus. 

Kokalmuksen lyhyt reikä osoitti, että syeniitin Nb-pitoisuus kasvaa syvemmälle. Pitemmällä 
pystyreiällä pitäisi katsoa, onko mahdollisuuksia REE-rikastumiin. Pitäisi myös kairaamalla sel-
vittää, minkälaiset ovat syeniitti-intruusion kontaktisuhteet. 

Monissa appiniittikohteissa jäi asioita selvittämättä. Iso Paavolammen heikosti magneettiseen 
pohjoisosaan suunnittelemani POKA-kairausohjelma jäi toteutumatta. Siellä on kaikesta päätel-
len intruusion alareuna, jossa on Ni-Cu-sulfidipotentiaalia. Tainion intruusion eteläpäässä mag-
neettisella kartalla oleva ruptuura pitäisi selvittää ainakin muutamalla POKA-reiällä. Tainion sy-
värakennetta voisi selvittää syvällä (n. 500 - 1000m) pystyreiällä, joka lähtisi esim. painovoima-
maksimin kohdalta. Koska Jääskössä oli merkkejä kohonneesta Au:sta, kannattaisi siellä tehdä 
geofysikaalisia maastomittauksia ja kairauksia. Aalisjärven sulfidirikasta intruusiofaasia (ker-
rosta?) kannattaisi selvittää kairauksin sivusuunnassa ja luoteessa, johon sulfidirikas kivi painuu. 

Äijävaaran appiniitti sisältää ilmeisesti kaksi tai useampia intruusiofaaseja. Systemaattisen pal-
jastumakartoituksen lisäksi alueella kannattaa tehdä geofysikaaliset maastomittaukset (gravimet-
rinen, magneettinen, sähköinen) ja tarpeelliset POKA-kairaukset. Särkikankaan laaja appiniitti 
Kemijärven luoteispuolella on suuri ja matalalentomagneettisesta karttakuvasta päätellen kerros-
rakenteinen. Länsiosassa on kehämäinen ”sipulirakenne”. Kairaustiedon mukaan se on eräs pri-
mitiivisimpiä (korkea Cr, Ni) appiniitteja. Siellä kannattaisi tehdä malminetsintää, samoin kuin 
Cr-rikkaan Pieruvuoman appiniitin alueella Kolarissa.  

Vanttauskoski on suuri ja geokemiallisesti muista appiniitti-intruusioista selvästi poikkeava ap-
piniitti-syeniittikompleksi. Erikoinen geokemia, magmojen suuri tilavuus ja geokemiallinen 
kontrastisuus antavat mahdollisuuksia erilaisille malmimetalli- ja mineraaliesiintymille (REE, Y, 
U, Th, Ag, Be, Nb, Ta, apatiitti, zirkoni, ilmeniitti, rutiili). Koko alue ansaitsisi perusteellisen 
tutkimuksen; maastogeofysiikka, moreenigeokemia ja kartoituskairaus, aluksi POKA-kalustolla. 

Inarissa Pielpajärven ja Palloaivin appiniitti-intruusioissa on mahdollisuuksia mm. apatiitti- ja 
REE-esiintymille. Molemmissa olisi hyvä tehdä magneettinen maastomittaus ja painovoimapro-
fiileja. Palloaivin luoteispuolella oleva Kurtukeästsohkan magneettinen anomalia on geokemi-
allisista tiedoista päätellen myös appiniitti, joka ansaitsee tarkempaa tutkimusta. 

Vielä on löytymättä Suhuvaaran Ni-rikkaita sulfidiparageneeseja sisältävien kentalleniittilohka-
reiden lähtöpaikka. Se voisi olla appiniittijuonen kyljellä.  

Enontekiön Kaivosjärven intruusio pitäisi ehdottomasti selvittää, aluksi vaikkapa moreenige-
okemialla mutta lopulta kairaamalla. Länsireunalta tunnetaan jo albiittiutumiseen liittyvää Cu(-
Au):n nousua. Malmien kannalta erityisen kriittisiä ovat intruusiota leikkaavat matalan magneet-
tisen tason viivamaiset piirteet, jotka ovat kuvastavat siirroksia ja juonia. 

Utsjoen Kevolla Lohkkačopman juonen magneettiseen anomaliahuipun kohdalla oleva sähköi-
nen johde kannattaa jo tieteellisen mielenkiinnon vuoksi tarkistaa kevyellä näytteenotolla, joko 
täryporauksella (Cobra) tai tela-alustaisella POKA-yksiköllä. Jos työ tehdään myöhään kevättal-
vella, siitä ei jää maastoon mainittavia jälkiä. 
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