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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Hi-tech-metalleilla tarkoitetaan strategisesti tärkeitä metallisia alkuaineita, joita käytetään erilai-

sissa modernin teknologian sovellutuksissa. Hi-tech-metallit, joita aiemmin käytettiin varsin vä-

hän, kuuluvat nyt kehittyneiden maiden strategisiin metalleihin (Kuva 1).  Strategisesti tärkeitä 

hi-tech-metalleja ovat litium (Li), beryllium (Be), titaani (Ti), koboltti (Co), gallium (Ga), ger-

manium (Ge),  niobium (Nb), molybdeeni (Mo), indium (In), antimoni (Sb) telluuri (Te) tantaali 

(Ta), volframi (W), platinaryhmän metallit (PGM: platina, palladium, iridium, rodium, rutenium 

ja  osmium) sekä harvinaiset maametallit (REE) eli lantanidit (lantaani La, cerium Ce, prase-

odyymi Pr, neodyymi Nd, prometium Pm, samarium Sm, europium Eu, gadolinium Gd, terbium 

Tb, dysprosium Dy, holmium Ho, erbium Er, tulium Tm,ytterbium Yb and lutetium Lu, yttrium 

(Y) ja skandium (Sc) mukaan lukien ( COM2008, COM2010).   

Hi-tech-metallien sovellusten käyttö ympäristöystävällisissä energiaratkaisuissa kuten hybridi- ja 

sähköautoissa, tuuliturbiineissa ja aurinkopaneeleissa on voimakkaassa kasvussa. Niitä käytetään 

myös lentokoneteollisuudessa, tutkissa, aseteollisuudessa, lasereissa, tietotekniikassa ja viihde-

elektroniikassa.  Hi-tech-metallien saanti koko maailmassa on erityisen kriittinen harvinaisten 

maametallien osalta, joista tuotetaan tällä hetkellä 97 % Kiinassa. Kiinan odotetaan edelleen pie-

nentävän vientikiintiötään tulevina vuosina. Erityisesti vihreän teknologian tarvitsemien raskai-

den harvinaisten maametallien (HREE) osalta tilanne on huono, koska niitä saadaan ainoastaan 

Kiinasta.  Tämä on aiheuttanut varsinaisen etsintäbuumin maailmalla, mutta tutkittavien esiinty-

mien saattaminen kaivostuotantoon vie useita vuosia ja lisäksi REE-malmin jalostaminen metal-

leiksi on osoittautunut kalliiksi ja vaikeaksi prosessiksi. 

 

Kuva 1.  Hi-tech- eli teknologiametallien käyttötarve kasvaa bruttokansantuotteen (BKT) kasvun myö-

tä. The demand of the hi-tech or technology metals correlates with the growth of  GDP (gross domestic 

product). 

Useimpien hi-tech-metallien osalta EU on täysin riippuvainen tuonnista (COM(2008)). Hi-tech -

metallien tärkeimpiä toimittajia ovat Kiina ja Venäjä sekä eräät Afrikan ja Etelä-Amerikan valti-

ot, joista osa on sekä poliittisesti että taloudellisesti epävakaita ja lisäksi Australia ja USA (Kuva 

2). EU:n tavoitteiden mukaiseen kestävään tuotantoon ja ympäristöystävällisiin huipputeknologi-

an tuotteisiin siirtymistä ei voida hallita ilman hi-tech-metalleja. Euroopan komissio on linjannut 

hi-tech-metallien omavaraisuusasteen kasvattamisen yhdeksi energia- ja raaka-ainepolitiikan 
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keskeisistä tavoitteista (COMM 2008) ja Suomella on tavoitteen toteuttamisessa keskeinen ase-

ma, koska kallioperämme on geologisesti potentiaalinen hi-tech-metallimalmien esiintymiselle  

3Olli Sarapää 5.6.2009

Hightech-metallien tärkeimmät tuottajamaat

U.S.A

Brasilia

Chile

Kongo

Etelä-Afrikka

Venäjä

Kiina

Australia

Molybdeeni 34%

Niobi 90 %

Litium 60%

Koboltti 36%

Rodium 79%
Platina 77%
Vanadiini 45%
Kromi 41%

Tantaali 60%
Titaani 42%

Lantanidit 95%
Antimoni 87%
Wolframi 84%

Palladium 45%

 

Kuva 2. Hi-tech-metallien tärkeimmät tuottajamaat sijaitsevat Euroopan ulkopuolelle. The main pro-

ducers of hi-tech metals are located outside Europe (COM 2008). 

 

EU on täysin riippuvainen antimonin, berylliumin, boorin, koboltin, molybdeenin, niobiumin, 

platinametallien, harvinaisten maametallien, reniumin, tantaalin, ilmeniitin, rutiilin 

 ja vanadiinin tuonnista. Fosfaattikiven, nikkelin, rautamalmin, bauksiitin ja sinkkimalmin oma-

vaisuusaste on alle 20 %. Volframi-, lyijy-, ja kuparimalmin omavaraisuusaste on noin 25 % ja 

kromimalmin hieman alle 50 % (Kuva 3). 

 

 

Kuva 3. EU:n  riippuvuus metallisten malmien tuonnista. EU dependency on the import of metal ore 

(BGS data (2005). 

 

Kaikkein kriittisimpiä raaka-aineita EU:lle ovat aakkosjärjestyksessä antimoni, beryllium, ko-

boltti, fluorisälpä, gallium, germanium, grafiitti, indium, magnesium, niobium, platinaryhmän 

metallit eli PGM:t, harvinaiset maametallit, tantaali ja volframi. Arvio perustuu raaka-aineiden 

saatavuuteen ja niiden taloudelliseen merkitykseen (COM 2010). 

Kriittisten raaka-aineiden korkea saantiriski johtuu suurelta osin siitä, että niitä tuotetaan pääosin 

Kiinassa (antimoni, beryllium, fluorisälpä, gallium, grafiitti, germanium, indium, magnesium, 

harvinaiset maametallit, volframi), Venäjällä (PGM), Kongossa (koboltti, tantaali) ja Brasiliassa 

(niobium, tantaali). Globaalikysyntä teknologisen kehityksen myötä tulee kasvattamaan eräiden 



3 

 

-      

  

hi-tech-metallien kysyntää voimakkaasti kuten antimoni (ATO, mikrokapasitorit), koboltti (Li-

ioniakut, synteettiset polttoaineet), gallium (aurinkosähkö, mikropiirit, WLED), germanium (kui-

tuoptiikkakaapelit, IR, optinen teknologia), indium (näytöt, aurinkosähkö), platina (polttoaine-

kennot, katalyytit), palladium (katalyytit, meriveden suolanpoisto), neodyymi (kestomagneetit, 

laserit), tantaali (mikrokapasitorit, lääketeknologia). 

 

Taulukko 1.  Maailmanlaajuinen uusien teknologioiden raaka-ainetarve vuonna 2006 ja 2030 suh-

teutettuna raaka-aineen nykyiseen maailman tuotantoon. Global demand of the emerging technologies 

analyzed for raw materials in 2006 and 2030 related to today’s total world production of the specific 

raw material (COM 2010). 

Raaka-aine 
Raw material 

Tuotanto 
Production 

2006 (t) 

Raaka-ainetarve 
Demand of raw 
materials 
 2006 (t) 

Raaka-ainetarve 
Demand of 
rawmaterials 

 2030 (t) 

Indikaattori 
indicator 

 2006
1
 

Indikaattori 
indicator 

 2030
1
 

Gallium 152 28 603 0,18 3,97 

Indium 581 234 1.911 0,40 3,29 

Germanium 100 28 220 0,28 2,20 

Neodyymi 16.800 4.000 27.900 0,23 1,66 

Platina (PGM) 255 hyvin vähäinen 345 0 1,35 

Tantaali 1.384 551 1.410 0,40 1,02 

Hopea 19.051 5.342 15.823 0,28 0,83 

Koboltti 62.279 12.820 26.860 0,21 0,43 

Palladium 
(PGMi) 

267 23 77 0,09 0,29 

Titaani 7.211.000
2
 15.397 58.148 0,08 0,29 

Kupari 15.093.000 1.410.000 3.696.070 0,09 0,24 

 
1
Indikaattori ilmaisee uusien teknologioiden raaka-ainetarpeen osuuden koko nykyisestä raaka-

aineen kysynnästä vuosina 2006 ja 2030; 
2
Malmirikaste. 

1
 The indicator measures the share of 

the demand resulting from driving emerging technologies in total today's demand of each raw 

material in 2006 and 2030; 
2
 Ore concentrate 

Fennoskandian kallioperä vaikuttaa tunnettujen esiintymien valossa poikkeuksellisen potentiaali-

selta hi-tech-metallien suhteen jos sitä verrataan EU:n muihin alueisiin, joten Suomen kalliope-

rän osalta malmipotentiaalin selvittäminen on nyt ajankohtainen. 
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Taulukko 2.  Eräiden Hi-tech-metallien käyttökohteet, toimivat kaivokset ja malmityypit. Use of hi-tech 

metals , operating mines and ore deposit types. 

 

Metalli Sovellutus ja tuote Kaivokset Esiintyminen 

Litium  Akut ja paristot, lasi, kera-

miikka, ilmastointi, Al-

sulatus, voiteet, lääkkeet 

Chile, Kiina, Argentiina, 

Brasilia, Australia,  Ka-

nada, Portugal 

Suolajärvet, mineraali-

lähteet, pegmatiittigra-

niitit 

Titaani TiO2-pigmentti; maalit, pa-

perit, aurinkokennot 

Ti-ja Ti-seosmetallit; suih-

kumoottorit, lentokoneet 

 

Australia, E-Afrikka, 

Kiina, Kanada, Norja 

Raskashiekat, mafiset 

ja ultramafiset in-

truusiot 

Indium ITO eli Indium-Tina-Oksidi, 

LCD-näytöt, ICT, LED, au-

rinkopaneelit 

Kiina, Kanada, Korea, 

Venäjä 

 

Sinkkimalmien sivu-

tuote 

Gallium IC, LED, diodit, aurinkoken-

not, erikoismetallit 

Kiina, Saksa, Kazaks-

tan, ja Ukraina 

Bauksiitin ja sinkki-

malmien sivutuote 

Germanium IR-ja kuituoptiikka, PET-

polymeerit, aurinkokennot 

Kiina. USA, Kanada, 

Chile 

Sinkkimalmien sivu-

tuote 

Niobium Erikoisteräkset, superseok-

set: suihkumottorit, turbiinit 

Brasilia, Kanada Karbonatiitit, Li-

pegmatiitit, S-tyypin 

graniitit 

Tantaali Kondensaattorit, ICT, kova-

metallit, terät, lentokoneet ja 

raketit 

Australia, Brasilia, Ka-

nada, Etiopia 

Karbonatiitit, Li-

pegmatiitit, S-tyypin 

graniitit 

Telluuri Aurinkokennot, termoelekt-

roniikka 

 

Kanada, Kiina, USA Cu-malmien sivutuote  

REE Magneetit, loisteaineet, lasi, 

linssit, kiillotusaineet, laserit, 

kondensaattorit, katalyytit 

Kiina, Venäjä, USA, 

Australia, Intia,   

Karbonatiitit, alkaliki-

vet, ioniadsorptiosavet, 

raskashiekat 

    

1.2 Tutkimuksen tavoite 

 

GTK:n nelivuotisen (2009-2012)  hi-tech-hankkeen päämääränä on kartoittaa ja tutkia  hi-tech-

metallien (litium, titaani, gallium, germanium, indium, niobium, tantaali ja harvinaiset maame-

tallit)  potentiaalia ja esiintymistä Suomen kallioperässä ja siten edistää niiden hyödyntämismah-

dollisuuksia kaivos- ja teknologiateollisuudessa kestävän kehityksen tueksi.  Hanke on osa 
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GTK:n luonnonvarojen kartoitus- ja tutkimusohjelmien strategiaa. Sen tarkoitus on edistää uuden 

tyyppisten malmien löytymistä Suomesta ja niiden hyödyntämistä kestävän kehityksen mukai-

sesti. Tutkimustuloksia esitetään raportteina ja julkaisuina.  

1.3 Aikaisemmat tutkimukset 

Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin koboltti ja platinametallit, koska niistä on tietoa jo ennestään. 

Kaivosyhtiöt ovat kymmenien vuosien kuluessa inventoineet merkittävät platinavarannot Kemi-

Näränkävaarajakson emäksisistä kerrosintruusioista. GTK:n hyötymineraalihankkeessa on vast-

ikään arvioitu platinametallien potentiaaliset mineraalivarannot Suomen osalta, joten platiname-

talleihin ei tämän työn yhteydessä tarvinnut puuttua (Rasilainen et al. 2010).  Tutkimuksen ulko-

puolelle jätettiin myös sulfidimalmeihin liittyvä koboltti, jota on saatu sivutuotteena mm. Outo-

kumpujakson massiivisista sulfidimalmeista. Kobolttia saadaan tällä hetkellä Talvivaaran poly-

metallisesta mustaliuskemalmista, vaikka pitoisuus onkin alhainen 0.02 % Co. Samoin tarkaste-

lun ulkopuolelle jätetään tässä vaiheessa molybdeeni, antimoni ja volframi, joista kallioperämme 

potentiaali on hyvä, osoituksena Mätäsvaaran (Mo) ja Ylöjärven (W) entiset kaivokset ja Seinä-

joen lupaava Sb-esiintymä (Saltikoff et al. 2006).  

Lisäksi GTK on kartoittanut Etelä- ja Länsi-Suomen pegmatiittien litium-, niobium ja tantaaliva-

rantoja Kaustisen, Someron ja Kemiön kompleksipegmatiittialueilla. Keliber Oy:n toimesta Ul-

lavan Läntän spodumeeniesiintymälle on suunniteltu kaivosta tuotantolaitoksineen, tavoitteena 

tuottaa litiumkarbonaattirikastetta akkuteollisuuden raaka-aineeksi. Titaani- ja litiumvarojen kar-

toitusta jatketaan edelleen GTK:n teollisuusmineraalihankkeessa, ja niiden osalta tässä työssä 

rajoitutaan vain olemassa olevien tietojen keräämiseen. GTK:n teollisuusmineraalihankkeessa on 

useiden vuosien ajan kartoitettu ja tutkittu emäksisiin magmakiviin liittyviä titaani-

magnetiittigabroja mm. Kälviän, Kauhajoen ja Kolarin alueilla.  Kälviän Koivusaaren ilmeniitti-

esiintymästä on sen jälkeen Kalvinit Oy (nykyisin Endomines AB) tehnyt varsin pitkälle mene-

viä kaivossuunnitelmia. Vielä 1980-luvun alkupuolella Porin pigmenttitehtaille titaanidioksidin 

raaka-aineena käytettiin Otanmäen Fe-Ti-V-kaivoksesta saatavaa ilmeniittiä, mutta sen jälkeen 

ilmeniitti on tuotu EU:n ulkopuolelta Norjasta.  

Suomen kallioperää on tutkittu varsin vähän galliumin, germaniumin, indiumin sekä harvinaisten 

maametallien osalta. Indiumin osalta on tehty mielenkiintoisia havaintoja rapakivialueelta 

(Sundblad and Ahl, 2008). 

 Maapallon merkittävimmät harvinaisten maametallien varannot ovat karbonatiiteissa ja muissa 

alkalikivissä, lateriittisissa rapautumissa, rautaoksidi-kulta-kuparimalmeissa sekä graniittipegma-

tiiteissa. Näiden kivilajien hi-tech-mineraalipotentiaalin kartoittaminen Suomen kallioperästä on 

tärkeää. Entuudestaan tiedetään, että Soklin karbonatiitin mineraalivaroihin liittyy fosforin lisäk-

si myös huomattavia niobium-tantaali-REE-varoja, mutta tutkimusta harvinaisten maametallien 

osalta sielläkin on tehty vain vähän. Tunnettuja REE-esiintymiä ovat Kornäsin Pb-REE ja Kata-

jakangas REE-Nb Otanmäen alueella (Himmi 1975, Hugg ja Heiskanen, 1985).  

Tutkimusaineistot ja menetelmät 

Malmipotentiaalisten alueiden alustavassa geologinen rajaamisessa on tarkistettu GTK:n tieto-

kantoja, kairasydän- ja kartoitusmateriaalia, geofysikaalisten mittausaineistoja ja geokemian ai-

neistoja, joita on integroitu GIS-menetelmin. Olemassa olevasta ja tämän tutkimusten yhteydessä 

kerätystä näytemateriaalista on tehty kemiallisia analyysejä ja mineralogista tutkimusta.   

Kirjallisuusselvitys 

Kirjallisuudesta ja nettihakujen avulla on selvitetty tutkimuksen kohteena olevien hi-tech-

metallien taustatietoja siitä mihin niitä käytetään, millaiseksi niiden käyttötarpeen ennustetaan 
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tulevaisuudessa muodostuvan ja ovatko maapallon tunnetut varannot riittävät tulevan kysynnän 

tyydyttämiseen, toisaalta minkä hintaisia ne ovat ja millaisiksi niiden hintatason ennustetaan tu-

levaisuudessa muodostuvan.  Kirjallisuuden avulla on perehdytty hi-tech-metallíesiintymiin ja 

niiden taloudellisiin kriteeriöihin, joita ovat mm. esiintymän koko, metallien pitoisuus, minera-

logia, rikastettavuus, sijainti ja infrastruktuuri.  Samoin on perehdytty hi-tech-metallien esiinty-

mistä kontrolloiviin geologiin tekijöihin ja erilaisiin malmimalleihin Suomen kallioperän poten-

tiaalisten jaksojen tunnistamiseksi. 

Julkaisuista, GTK:n ja kaivosyhtiöiden raporteista sekä GTK tietokannoista, joita ovat mm. Fen-

noskandian malmitietokanta, teollisuusmineraalitietokanta ja kultatietokanta, on kerätty tietoa 

Suomen kallioperän hi-tech-metalliesiintymistä. 

Geokemialliset ja mineralogiset tutkimukset 

Lähtökohtana hi-tech-potentiaalisten alueiden rajaamisessa olivat Suomen kalliogeokemian tie-

tokanta ja alueellisen moreenigeokemian tietokannat. Kalliogeokemian tietokanta sisältää kemi-

allista tietoa 6544 kallioperänäytteestä ja siinä ovat edustettuina kaikki Suomen kallioperän kivi-

lajiseurueet  (Rasilainen et al. 2007). Aineistossa pää- ja alkuaineet on analysoitu XRF-, ICP-

AES-, GFAAS-, ICP-MS-menetelmillä.  

Alueellisen moreenigeokemian tietokanta kattaa koko maan 1 näyte/4  km
2
,
 
 yhteensä 82062 näy-

tettä. Seulotusta <0,06 mm fraktiosta kuumennetusta kuningasvesiuutoksesta ICP-AES:lla on 

analysoitu Al, Ba, Ca, Co, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn ja 

Zr ja lisäksi Au,Te ja Pd AAS:lla (Salminen toim. 1995).  

Näiden kahden aineiston pohjalta laadittu hi-tech-metalleille potentiaalikarttoja,  joissa ovat  

mukana vain anomaliset näytteet. Anomalian alarajaksi valittiin keskiarvon ja keskihajonnan 

summa, jolloin esitetyissä kartoissa on mukana noin 10%  kaikista näytteistä. 

Potentaalisten jaksojen osalta tarkistettiin kohteellisen moreenigeokemian ja tutkimuskaivantojen 

moreeninäytteiden analyysiaineistoa Pohjois-Suomen osalta. Näin valituista näytteistä Tanabel-

tiltä ja Ilomantsista valituista näytteistä tehty REE-analyysit ICP-MS:llä. Moreenin mineralogi-

nen koostumus on määritetty SEM:llä, mikroanalysaattorilla ja MLA:lla (Lehtonen ym 2009).  

Tutkimuskaivantoja tehtiin Mäkärän alueelle vuosina 2009-2010 yhteensä 22 kaivantoa. Koh-

teellista systemaattista moreeni- ja rapakallionäytteenottoa 200-metrin verkkoon iskuporalla teh-

tiin Tanabeltillä Mäkärässä ja Vanttauksen appiniitilla. Näytteet analysoitiin ICP-MS:llä kunin-

gasvesiuutosta (515PM). Mainituissa kohteissa tehtiin profiilinäytteenotto maaperän B-

horisontista 10 cm syvyydeltä, jota analysoitiin heikko-uuttomenetelmällä. 

Kemiallisia analyysejä ja mineraalimäärityksiä tehtiin myös arkistoiduista kairasydännäytteistä 

raportti-  ja kairatietokannoista saatujen vinkkien perusteella. Lisäksi täydennettiin aiempia XRF 

ja ICP-AES–tuloksia analysoimalla Labtiumissa ICP-MS:llä REEt menetelmin 307M tai 308 M.  

GTK:n hi-tech hankkeessa litogeokemiallisia tutkimuksia kairasydämistä ja palanäytteistä. Tar-

kistetuista kairasydämistä, yli 20 eri REE-kohteesta, tehtiin lisäksi mineralogisia tutkimuksia po-

larisaatio- ja elektronimikroskoopeilla käsittäen Virtasalmen Litmasen, Eteläkylän ja Montolan, 

sekä Puolangan Pääkön kaoliiniesiintymät; Taivalkosken Saarijärven savikiven; Soklin kar-

bonatiitin SW-reunan (Jammi, Kaulus, Soklioja), Panjavaaran, Korsnäsin, Kortejärvi-Laivajoen, 

Uuniniemen ja Yli-Iin karbonatiittijuonet; Katajakankaan, Lamujärven ja Iivaaran alkalikivet;  

Tanabeltiltä Mäkärärovan, Siikalehdon, Petäjälehdon, Tankaojan, Korhosen harjun, Korteaavan, 

Hirvasselän, Angelin kairasydämistä, Honkilehdon, Palkiskurun ja Palovaaran albtiiteista ja Su-

huvaaran, Lehmikarin ja Vanttauksen appiniiteista, Eurajoen rapakivigraniiteista ja greiseneista, 

Kovelan monatsiittigraniitista ja Karhukosken kiillegneissistä (Al-Ani ja Sarapää 2009-2010; Al-

Ani et al. 2009-2010). 
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Geofysikaaliset tutkimukset 

Potentiaalisten alueiden rajaamisessa on käytetty geokemiallisen aineiston rinnalla matalalento-

geofysikaalista aineistoa. Erityisen hyödylliseksi radiometristen, magneettisten ja sähkömagneet-

tiset datojen käyttö on osoittautunut harvinaisten maametallien kohdalla (ks. kpl. 8.7). Kohteelli-

sia maastomittauksia mittauksia on tähän mennessä tehty Vanttauksen, Äijävaaran ja Lehmikarin 

appiniiteilla. Tutkimusten tueksi tehtiin petrofysikaallisia määrityksiä Soklin Jammin, Suhuvaa-

ran, Vanttauksen ja Lehmikarin uusista kairasydämistä. 

2 LITIUM 

2.1 Johdanto 

Tässä katsauksessa käydään erikseen läpi kymmenen Li-mineraaleja sisältävää pegmatiittialuetta 

Suomessa ja arvioidaan alueiden Li- potentiaali olemassa olevan aineiston, lähinnä GTK:n eri 

tietokannoista löytyneiden kirjallisuusviitteiden pohjalta. 

Alkalimetalleihin kuuluvan litiumin järjestysluku jaksollisessa järjestelmässä on kolme. Se on 

kevyin metalli luonnossa ja se reagoi voimakkaasti muiden aineiden kanssa. Litiumin atomipaino 

on 6,941 ja ominaispaino 0,535. Litiumilla on 5 isotooppia, joista 
6
Li ja 

7
Li ovat pääisotoopit. 

Litiumoksidi löydettiin ensikerran vuonna 1817 petaliitista. 

2.2 Geologia 

Litiumia on maankuoressa keskimäärin 17 g tonnissa ja merivedessä noin 170 mg tonnissa. Liti-

um on rikastunut erityisesti suolajärvien alusveteen sekä kallioperän karkearakeisiin juonikiviin 

eli pegmatiitteihin. Suolajärvien litiumpitoisen alusveden Li/Mg suhteen pitää olla tarpeeksi suu-

ri, jotta litiumin tuotanto olisi kannattavaa. Litiumia sisältäviä mineraaleja tunnetaan noin 150. 

Korkeita litiumpitoisuuksia tavataan fosfaateissa kuten amblygoniitissa (LiAl(F,OH)PO4) sekä 

Fe-Mg-silikaateissa kuten kiilteissä, amfiboleissa ja pyrokseeneissa. Näistä merkittävimmät liti-

umin tuotannon kannalta ovat spodumeeni (LiAlSi2O6), petaliitti (LiAlSi4O10) ja Li-kiille, lepi-

doliitti (K(Li, Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2  (Kunasz 2006). 

2.3 Varannot, tuotanto, käyttö ja  tuleva tarve  

Maapallon litium-varannot ovat n. 30 Mt Li tai 160 Mt LCE (lithium carbonate equivalent). Liti-

umin teollinen tuotanto jakautuu litium-mineraaleihin ja litiumkemikaaleihin. Roskill Informati-

on Services Ltd:n arvio maailman litiumin tuotannosta vuodelta 2008 oli noin 22 800 t litiumia 

vuodessa tai yli 95 000 t (LCE). Li-mineraaleja tuotetaan 150 000 t/vuosi. Vuonna 2008 kolme 

maata, Argentiina, Australia ja Chile vastasivat 82 % maailman Li-tuotannosta. Noin 25 % liti-

umista saadaan pegmatiittien spodumeenista, petaliitista ja lepidoliitista ja n. 60 % Li-pitoisista 

suolajärvistä. 

Litiumin kysyntä ja uusien käyttökohteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Tärkeimmät käyttökohteet 

ovat akku- ja paristoteollisuus, autoteollisuus, lasi- ja keraaminen teollisuus, metallurgia ja lää-

keteollisuus. Litiumin kysynnän ennustetaan kasvavan erityisesti akkuteollisuudessa, jossa Li-

akut korvaavat suuremman energiatiheytensä ja sähkökemiallisen jännitteensä vuoksi perinteiset 

Pb- ja Ni-Cd-akut. Vuonna 2000 litiumista 6 % käytettiin akkutuotantoon, vastaava määrä vuon-

na 2008 oli 20 %. Kymmenen vuoden kuluttua osuuden ennustetaan olevan jo 70–80 prosenttia. 

Litiumin hinta on ollut jatkuvassa nousussa 1970-luvun puolivälistä lähtien. Spodumeenirikas-

teen  ( > 7,25 % Li2O) hinta on 650–720 $/t (IM, maaliskuu 2010) eli n. 485-537 €/t.  Li2CO3 

hinta on 2,3–2,4 $/lb (IM, maaliskuu 2010) eli n. 4,0–4,2 €/kg. 
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2.4 Suomen Li-esiintymät ja aiheet 

Suomesta tunnetaan yli 50 harvinaisia alkuaineita (RE) sisältävää pegmatiittialuetta (Alviola, 

2003). Kymmenellä näistä RE-pegmatiittialueesta tavataan Li-pitoisia mineraaleja sisältäviä 

pegmatiittijuonia (Kuva 4). Kaikkien kymmenen alueen Li pegmatiitit kuuluvat Černýn ja Erci-

tin 2005 luokittelussa LCT (Li,Cs,Ta) ryhmään. 

 

Kuva 4. Harvinaisia alkuaineita sisältävät pegmatiittialueet Suomessa (Alviola, 2003). Li-pegmatiitteja 

sisältävät alueet on ympyröity. Rare elements pegmatites in Finland. 

Kruunupyy-Ullavan n. 500 km
2
 spodumeenipegmatiittialue sijaitsee Pohjanmaalla ja Keski-

Pohjanmaalla. Alueella on tehty spodumenin etsintää 1950-luvun lopulta lähtien useiden eri yh-

tiöiden toimesta. Kruunupyy-Ullavan alueella on lohkarekartoitusten ja timanttikairausten perus-

teella kymmeniä spodumeenipegmatiittijuonia. Alueella on voimassa yhteensä kuusi litiumiin 

liittyvää valtausta ja yksi kaivospiiri (Kuva 5). Näiden esiintymien mahdolliset Li-
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malmivarannot ovat yhteensä n. 10-20 Mt ja Li2O pitoisuus on niissä keskimäärin n. 1 %. Parhai-

ten tunnettu esiintymä on Keliber Oy:n Läntän Li-esiintymä, jossa on voimassaoleva kaivospiiri 

ja tuotannon on suunniteltu alkavan lähivuosina. Läntän esiintymän Li varannot (measured 1.8+ 

indicated 0.6+ inferred 0.6) ovat 3.0 Mt 0.92 wt % Li2O ja 79 ppm Ta2O5 (www.keliber.no).  

Emmesin esiintymän arvioidut varannot ovat 1.1-1.2 Mt, 1.3 % Li2O. Todennäköistä on, että 

Kruunupyy-Ullavan alueen spodumeenipegmatiitit muodostavat koko EU:n alueen potentiaali-

simman Li- varannon. 

 

 

Kuva 5.  Li-valtausten sijainti Kruunupyy-Ullavan RE-pegmatiittialueen kallioperäkartalla ( Korsman 

et al. 1997. Li-claims in theKruunupyy-Ullava RE-pegmatite area, bedrock according Korsman et al. 

1997. 

 

Somero-Tammelan n. 400 km
2 

alueella tunnetaan ainakin 56 RE-pegmatiittia, joista yhdeksän 

sisältää litium-mineraaleja. Alueen kaksi suurinta Li-pegmatiittia ovat Hirvikallion petaliittipeg-

matiitti ja Kietyönmäen spodumeenipegmatiitti (Alviola, 1993, 2003). GTK kairasi vuonna 1958 

Hirvikallion juoneen yhden reiän. Myöhemmin esiintymä on ollut Oy Lohja Ab/Partek Oy Ab:n 

valtauksessa vuosina 1974-1996. Juonella on pituutta 170 m, leveyttä 5-25 m ja sen keskimää-

räinen Li2O pitoisuus on 1,78 %. Li-varanto on n. 200 000 t 50 m syvyydelle arvioituna. Se on 

suurin tunnettu petaliittipegmatiitti Suomessa. Vuosina 1987-1988 GTK kairasi Kietyönmäen 

juoniparveen yhteensä 17 reikää. Pääjuonen Li-varanto on kairausten perusteella n. 300 000 t 

pitoisuudella 1,5 % Li2O. On todennäköistä, että Somero-Tammelan alueella on vielä useita tun-

temattomia Li-pegmatiitteja, mutta ne eivät ole paljastuneena. 

Kitee-Tohmajärven alueella Itä-Suomessa tunnetaan n. 500 paljastunutta pegmatiittia. Näistä 

toista sataa on kompleksipegmatiitteja. Li-mineraaleja sisältäviä on 24. Taloudellisesti mielen-

kiintoisia mineralisaatioita ei ole löytynyt. Esimerkiksi Surmasuo S pegmatiitin Li-mineralisaatio 

ei kairausten perusteella jatku 3-4 m syvemmälle. 

Haapaluoman ja Kaatialan pegmatiiteista tuotettiin maasälpää muutaman vuosikymmenen aikana 

yhteensä yli miljoona tonnia. Nyttemmin tuotanto on loppunut. Pegmatiitit ovat mineraalikoos-

tumukseltaan hyvin samanlaisia. Haapaluoman ja Kaatialan Li-silikaatit (spodumeeni ja lepido-
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liitti) esiintyvät lähinnä aksessorisina mineraaleina ja ovat rikastuneina rakotäytteisiin. Kaatialas-

sa on edellä mainittujen lisäksi myös Li-fosfaatteja. Kaatialan pegmatiitin keskimääräinen Li-

pitoisuus on noin 150 ppm. 

Eräjärven pegmatiittialue sijaitee Orivedellä n. 50 km Tampereelta itäkoilliseen. Eräjärven alu-

eelta tiedetään n. 70 kompleksipegmatiittia (Be-, Nb-, Ta- ja Li-pitoisia) ja noin sata mineralo-

gialtaan yksinkertaista pegmatiittia (Lahti, 1989). Li-pegmatiitteja on alueelta löytynyt ainakin 

20 kpl. Näistä Li-silikaatteja kuten spodumeenia, lepidoliittia ja cookeiittia sisältäviä on kahdek-

san. Lähes kaikki Li-pegmatiiteista sisältävät erilaisia Li-fosfaatteja. Li-mineraalien osuus ja sa-

malla Li-pitoisuus jää Eräjärven alueen juonissa alhaiseksi. 

Seinäjoen alueelta tunnetaan yli sata harvinaisia alkuaineita sisältävää pegmatiittia. Seinäjoen 

pegmatiiteille luonteenomaisia mineraaleja ovat kassiteriitti, spodumeeni, tapioliitti, berylli, ko-

lumbiitti ja fosfaattimineraalit (Alviola, 1989). Suurin osa alueen pegmatiittijuonista, n. 75 % on 

metrin levyisiä tai sen alle. Viidessä alueen pegmatiitissa on spodumeenia, mutta vain yhdessä se 

on päämineraalina. Tämä Tervasmäki S niminen pegmatiitti on kairausten perusteella 40 m pitkä 

ja n. 1 m leveä juoni (Alviola, 1986). Litiumia ei ole kairasydämistä analysoitu. 

Heinolan Rakokivenmäen petaliittipitoinen pegmatiittialue koostuu Rautaruukki Oy:n 1982 kai-

rausten perusteella 2-7 m leveistä juonista. joilla on pituutta n. 1,5 km. Pegmatiittien uranäyttei-

den Li2O pitoisuus on maksimissaan 0,68 %. Juonten paljastumissa näkyvälle Li-pitoiselle osalle 

ei kairausten yhteydessä löytynyt kuitenkaan syvyysjatkeita. 

Kiskon Pukin alueen ainoa Li-mineraaleja sisältävä pegmatiitti on maantien nro 186 tieleikkauk-

sessa. Siinä on karkearakeista (läpimitta jopa ½ metriä) petaliittia, vähän kolumbiittia, kassiteriit-

tia, berylliä ja litiofiliittiä. Juoni on käytännöllisesti katsoen louhittu kokonaan pois tieleikkausta 

tehtäessä. Uusien kompeleksipegmatiittijuonien löytyminen on Alviolan 1991 mukaan mahdol-

lista tunnettujen juonten lounaispuolelta. 

Kemiön alueella on 20 tunnettua pegmatiittiesiintymää, joista vain kahdessa on tavattu Li-

mineraaleja. Li-mineraalien määrä on molemmissa alhainen. Esimerkiksi Rosendalin pegmatiitti-

juonessa on keskimääräinen Li2O pitoisuus kairasydämissä 136 ppm. Li sisältyy siinä pääosin 

muskoviittiin, Li-kloriittiin, cookeiittiin ja trifyliittiin. 

Kalajoen alueelta on löydetty lepidoliitti-pitoisesta pegmatiitista muodostunut lohkareviuhka, 

jonka alkuperää ei paljastumien puuttumisen ja asutuksen vuoksi ole pystytty selvittämään. 

2.5 Potentiaaliset alueet 

Suomessa esiintyy Li-pitoisia pegmatiitteja kymmenellä eri RE-pegmatiittialueella. Näistä talou-

dellisesti potentiaalisimmat ovat Kruunupyy-Ullava (spodumeeni) ja Somero-Tammela (petaliitti 

ja spodumeeni) alueet. Molemmissa on käynnissä Li-tutkimuksia yritysten ja GTK:n toimesta. 

Kruunupyy-Ullava alueen spodumeenipegmatiitit muodostavat yksistään potentiaalisimman Li 

varannon koko EU:n alueella. On todennäköistä, että myös Somero-Tammelan alueella on vielä 

useita tuntemattomia Li-pegmatiitteja, mutta ne eivät ole paljastuneena. Seinäjoen alueella run-

saasti Li-mineraaleja sisältävät juonet ovat dimensioiltaan pieniä. Kitee-Tohmajärven ja Heino-

lan tunnettujen Li-pegmatiittien Li-mineralisaatiolle ei löytynyt syvyysjatkeita kairauksissa. Kis-

kon Pukin alueen ainoa Li-pegmatiitti on louhittu pois maantieleikkausta tehtäessä. Eräjärven, 

Kemiön, Haapaluoman ja Kaatialan Re-pegmatiittien Li-pitoisuus jää tunnetuissa juonissa vähäi-

sen Li-mineraalien määrän myötä niin pieneksi, ettei litiumin tuotanto ole todennäköistä kuin 

korkeintaan sivutuotteena. Geokemiallisen aineiston perusteella Suomen kallioperässä erottuu 

voimakkaita Li- anomalioita myös Itä- ja Pohjois-Suomessa mm. Soklin ympäristössä (Kuva 6). 
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Kuva 6.  Kalliogeokemian ja alueellisen moreenigeokemian litium-anomaliat yksinkertaistetulla Suo-

men kallioperäkartalla.  Li-anomalies in regional  rock and  till geochemistry on the simplified bedrock 

map of Finland.     

3 TITAANI  

3.1 Johdanto 

Titaanin järjestysluku jaksollisessa järjestelmässä on 22 ja se lukeutuu siirtymämetalleihin. Sen 

kidejärjestelmä on normaalilämpötiloissa heksagoninen (alfa-faasi) ja korkeissa lämpötiloissa 

kuutiollinen (beta-faasi). 

Titaani on hopeanharmaa metalli, jonka erikoisominaisuuksia ovat erinomainen korroosionkes-

tävyys yhdistettynä keveyteen ja lujaan rakenteeseen. Sillä on erikoissovellutuksia mm. elektro-

niikkateollisuudessa. Vuoden 2010 Millenium-palkinto myönnettiin titaani-värimetallipohjaisen 
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energialähteen kehittämisestä. Grätzelin innovaatio, väriaineherkistetty aurinkokenno (Dye-

sensitised solar cell, DSC), on kolmannen sukupolven aurinkokennoteknologiaa. 

Titaanin tärkeimmät erityisominaisuudet ovat hyvä lujuus suhteessa painoon ja hyvä korroosion-

kestävyys. Titaaniseosten lujuus/paino -suhde on muita vastaavia materiaaleja parempi  500 ºC 

saakka, jolloin hapettuminen alkaa olla merkittävää. Muita hyviä ominaisuuksia ovat: hyvä reak-

tiivisuus, hyvä sitkeys ja myös alhaisissa lämpötiloissa, voimakas muokkauslujittuminen ja suuri 

kitkakerroin.  Titaanin tiheys on 4.506 g/cm
3
 ja sen lujuus on samaa luokkaa kuin teräksellä, 

mutta titaani on sitä lähes puolta kevyempää (teräksen tiheys= 7.8 g/cm
3
). Titaani on paljon lu-

jempi materiaali kuin korroosiota yhtä hyvin kestävä alumiini, mutta samalla se on myös 60 % 

alumiinia painavampi. Lujuuslaskelmissa titaani on noin kuusi kertaa lujempi kuin alumiini ja 

painoon suhteutettuna kaksi kertaa lujempi kuin rauta. 

Titaani on myös väsymiskestävää ja sillä on korkea sulamispiste, 1668 °C, minkä vuoksi se lu-

keutuu ns. refraktorimetalleihin kuten esim. Nb, Mo ja Ta. Korroosiokestävyys on seurausta 

ohuesta mekaanista ja kemiallista kulutusta kestävästä oksidikerroksesta, joka kehittyy sekä il-

massa että vedenalaisissa olosuhteissa. 

 

3.2 Geologia 

Titaania ei esiinny vapaana luonnossa, vaikka se on maankuoren yhdeksänneksi yleisin alkuaine 

(0.66 %, www.webelements.com) ja kuuluu silikaattikivilajien alkuaineiden pääkomponenttei-

hin. Eniten titaania on basalttisissa kivissä, 1 – 3 % TiO2,  ja vähiten graniiteissa, alle 0.5 % TiO2. 

Tyypillisesti titaania on paljon kerrosintruusioiden magnetiittigabroissa. Ilmeniitti (FeTiO3) on 

tärkein titaanimineraali. Se sisältää teoriassa 52.6 % TiO2, mutta luonnossa pitoisuus on yleensä 

alhaisempi. Raudan määrä ja sen hapetusaste vaihtelevat. Epäpuhtauksina on rautaa korvaavina 

Mg ja Mn (Murphy and Frick 2006). Magnetiitti (0-5% % TiO2) tai titanomagnetiitti (5-34 % 

TiO2) voivat sisältää huomattavasti titaania, erityisesti ulvöspinelli (TiFe2O4, 36 % TiO2), joka 

on pelkistävän ympäristön korkean lämpötilan muunnos. Sitä tavataan runsaasti mm. jotuni-

diabaaseissa.  

Tavallisesti titaani on magnetiitissa hienojakoisena ilmeniittisuotautumina, eikä ole sellaisessa 

muodossa käyttökelpoista titaanin raaka-aineeksi. Metamorfoituneissa kivissä tavallinen akses-

sorinen mineraali on titaniitti (CaTiSiO5, 40% TiO2). Karbonatiiteissa ja alkalikivissä on yleisesti 

perovskiittia (CaTiO3, 58 % TiO2), kun taas rutiilia ja anataasia (TiO2, 95-100 % TiO2) on mo-

lemmissa magmakivityypeissä. Länsi-Norjassa Sunnfjordin alueella rutiilia esiintyy taloudelli-

sesti kiinnostavina pitoisuuksina eklogiiteissa, jotka ovat syntyneet proterotsooisista Fe-Ti-

gabroista korkean paineen ja lämpötilan metamorfoosissa (Korneliussen et al.  2000).  

Ekonomisia titaanimineraaleja ovat oksidit, joista ylivoimaisesti tärkein on ilmeniitti. Rutiili on 

merkitykseltään supistuva ja sen osuus on vain luokkaa 5-10 % kaikista titaanin raaka-aineista. 

Anataasin ja perovskiitin soveltuvuutta raaka-aineeksi on testattu, mutta ainakin toistaiseksi huo-

noin tuloksin.  

Suurin osa titaanin raaka-aineesta saadaan valtamerten rantavyöhykkeen nykyisistä tai vanhoista 

raskasmineraalikerrostumista. Titaanin kalliomalmit ovat ilmeniittirikastumia noriittisissa gab-

roissa.  Ekonomisesti tärkeimmät massiiviset Ti-esiintymä, Lac Allard (Lac Tio) Kanadassa ja 

Tellnes, liittyvät keski-proterotsooisiin anortosiittikomplekseihin. Ilmeniittimalmeja on myös 

pienialaisissa gabroinruusioissa, kuten Otanmäessä ja Koivusaarennevalla.  Mafisissa kerrosint-

ruusioissa on valtavia määriä ilmeniittiä suotaumina magnetiitissa, esim. Bushveldin komplek-

sissa ja Mustavaarassa, joka on siten vähemmän taloudellisesti merkityksellistä. Vertailun vuoksi 
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mainittakoon, että kuun tummina näkyvillä alueilla, mar-basalteissa on jopa 9-14 % TiO2 ilme-

niittinä.  

Ilmeniittirikasteen Ti-pitoisuus kallioesiintymissä vaihtelee riippuen ilmeniittirakeissa sulkeutu-

mana esiintyvän hematiitin määrästä (35 – 45 % TiO2) ja sedimenttiesiintymissä myös ilmeniitin 

rapautumisasteesta (55-70 % TiO2). Leukokseeniksi ja pseudorutiiliksi kutsutaan ilmeniitin rau-

dasta köyhtyneitä rapautumistuotteita. Merkittävimmät titaanivarannot ovat Australian, Etelä-

Afrikan ja USA:n kvartäärisissä rantahiekkakerrostumissa sekä Kanadan ja Norjan anortosiitti-

komplekseissa (Kuva 7). 

 

Kuva 7.   Titaanikaivosten sijainti; Kanadassa ja Norjassa on kallioesiintymiä ja muualla sedimenttisiä 

raskasmineraali-esiintymiä. Location of the Ti-mines; hard rock mines in Canada and Norwey, others 

Ti-mines are sedimentary heavy mineral deposits. 

 

 

 

Kuva 8.   Norjan Storgangenin anortosiitin noriittisessa gabrossa oleva kerroksellinen ilmeniittimalmi 

(Valokuva Kärkkäinen), Kaivoksen malmi on loppuun louhittu. Ilmenite ore layers in noritic gabbro at 

Storgangen,  Norway. 
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Magmaattiset ilmeniittimalmit 

Ilmeniittimalmia louhittavista kallioesiintymistä suurimmat liittyvät keski-proterotsooisiin (1.1 

Ga) anortosiitteihin Kanadassa ja Norjassa. Kanadan Quebeckissa Montrealin itäpuolella sijait-

sevan Lac Tion esiintymän malmipuhkeama on soikea noin kilometrin pituinen ja levyinen. 

Malmio on loiva-asentoisen laatta, jonka paksuus on 100-300 m (Charlier et al. 2010). Ilmeniitti 

esiintyy lähes kompaktina Fe-Ti-oksidimassana anortosiitissa. Malmi on karkearakeinen ilme-

niitti-noriitti,  koostuen hemo-ilmeniitista (66.2 %)  ja plagioklaasista. Ilmeniittirikaste on heik-

kolaatuista (37 % TiO2), koska se sisältää 25 % hematiittisuotaumia, jotka sisältävät haitallisia 

värimetalleja, V ja Cr. Tämä hemo-ilmeniitti rikastetaan Montrealissa QIT -yhtiön sulatossa Ti-

slagiksi (87 % TiO2), joka on TiO2-raaka-aine kloridiprosessissa.  Yhtiö on kehittänyt korkealaa-

tuisemmaksi tuotteeksi jalostetun Ti-slagin (upgaded Ti slag, >90 % TiO2), joka on osa sulaton 

kokonaistuotosta. Sivutuote on takorauta (pig iron). Malmivarat olivat alun perin 125 Mt, jota 

tähän mennessä on louhittu, vuodesta 1950 alkaen, 120 M. Malmi pitoisuudet ovat  33.6 % TiO2 

ja 38.8 % Fe. Vuosittain sulatetaan 1.1 Mt Ti- slagia eli kuonaa ja 0.9 Mt Fe takorautaa Fer el 

Titane Sorel-laitoksissa. 

Norjan Rogalandissa Stavangerin lähellä sijaitseva Tellnesin esiintymä sisältää noin puolta vä-

hemmän ilmeniittiä kuin Lac Tion esiintymä (Korneliussen et al. 2000). Tellnesissä on 36 wt-% 

ilmeniittiä, josta saatava rikaste sisältää noin 45 % TiO2, myös täällä ilmeniitissä on paljon suo-

taumina hienolamellista hematiittia (10 %). Vuosituotanto on noin 1 Mt ilmeniittiä ja malmivarat 

ovat noin 380 Mt, jossa on 18 % TiO2. Ilmeniitti on homogeenisesti jakautuneena pienirakeisena 

piroteverkostona noriittissa Rogalandin anortosiittimassiivien välissä.  Kronos-konserniin kuulu-

van Titania As:n omistaman kaivoksen logistisena etuna on sen sijainti lähellä meren rantaa. 

Toisaalta volyymiltaan suuren  jätehiekan takia sijainti on ongelmallinen. Ilmeniittirikasteen 

korkeahko Cr- ja MgO-pitoisuus heikentää sen laatua. Tellnesin ilmeniitti on Porin sulfidipohjai-

sen TiO2-tehtaan tärkein raaka-ainelähde. Osa Tellnesin ilmeniitistä rikastetaan sulatossa klori-

diprosessia käyttävien tehtaiden raaka-aineeksi.  

Aiemmin lähistöllä hyödynnettiin Storgangenin esiintymää, joka on kerrosrakenteinen noriitti-

juoni (Kuva 8). Gabroihin liittyviä ilmeniittiesiintymiä on louhittu Suomessa Otanmäessä ja Nor-

jassa Rödsandin rauta-titaanikaivoksessa (Taulukko 3). 

Rutiilin louhimista on kaavailtu Sunnfjordin Engebön esiintymästä, jossa rutiilia on 2 – 4 % eg-

logiitissa. Rutiilikaivoshanke on saman yhtiön (Nordic Mining ASA)projekti kuin Kaustisen liti-

umin hyödyntäminen. Ongelmana tulee olemaan rikastushiekan säilöminen lähialueelle koska 

sitä tulee n. 95 % sivukiven lisäksi. 
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Taulukko 3.   Magmaattisten Fe-Ti-esiintymien  vertailua (Kärkkäinen, 1999).  Nordic magmaticFe-

Ti-deposits in comparision 

 

 Sedimenttiset ilmeniittiesiintymät 

Sedimenttisistä raskasmineraaliesiintymistä valtamerien rannikkovyöhykkeiltä tuotetaan ilme-

niittiä ja rutiilia sekä resenttisestä ympäristöstä että paleoaltaista.  Mineraalien rikastuminen on 

tapahtunut joko aaltojen, vuoroveden tai fluviaalisen toiminnan vaikutuksesta rantaviivan tuntu-

man kerrostumiin, tai tuulikerrostumiin hieman sisämaahan päin regressiivisillä rantaviivoilla 

ulompana nykyrannasta, tai monien prosessien kombinaatioina (Murphy and Frick, 2006).  

Sedimenttiesiintymät tuottavat 70-80 % titaanin raaka-aineista. Raskashiekkaesiintymien pak-

suus on muutamasta metristä pariin kymmeneen metriin, pituus useita kilometrejä ja leveys sato-

ja metrejä. Näissä on keskimäärin 4 – 8 % raskaita mineraaleja, joista ilmeniittiä 2 – 3 % yksik-

köä, ja sen lisäksi rutiilia, zirkonia, monatsiittia ja granaattia.  

Ilmeniitti on vaihtelevasti rapautunutta ja saattaa sisältää epäpuhtauksina mm. kromia.  Ilmeniit-

tirikasteiden epäpuhtauksina ovat esimerkiksi Australian rannikolla monatsiitti ja ksenotiimi, 

jotka toriumia sisältävinä ovat radioaktiivisia. Ilmeniitin saanti kaivoksista on korkea 90 %. 

Louhinnassa käytetään apuna  mm. imuruoppausta ja painepesua.  
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Suurimpia kaivoskohteita ovat RioTinto yhtiön hallitsema Richard Bayn eolinen kerrostuma Ete-

lä-Afrikassa ja Madagaskarissa viime vuosina tuotantoon saadut rantahiekkaesiintymät. Richard 

Bayn ilmeniitti on poikkeuksellisesti, vain heikosti rapautunutta( <55 % TiO2) ja siitä tuotetaan 

vuosittain 0.9 Mt Ti-slagia. Suurin osa maailman rutiilista saadaan Länsi-Afrikan Sierra Leonen 

jokisorien raskasmineraaliesiintymistä. 

Raskasmineraalien etsintäprojekteja ja taloudellisuusselvityksiä on paljon käynnissä johtuen 

esiintymien houkuttelevan suuresta koosta ja jatkuvasti kasvavasta ilmeniitin kysynnästä. Harva 

projekti kuitenkaan onnistuu tai pääsee edes kannattavuusselvitysvaiheeseen asti  johtuen esiin-

tymien laatu-, uskottavuus-, ympäristö- tai turvallisuussyistä. Mosambikiin on viime vuosina 

käynnistetty suurta placer-ilmeniittikaivosta. 

 

3.3 Varannot, tuotanto, käyttö ja tuleva tarve  

Ilmeniitin osuus maapallon titaanimineraaliraaka-aineista on 91 %. Anataasin, ilmeniitin ja rutii-

lin mahdollisten varantojen kokonaismäärä maailmassa on yli 2 miljardia tonnia (USGS 2010).  

Tunnettuja malmivarojen kokonaismäärä on 680 milj tonnia ilmeniittiä TiO2:na ja 45 milj tonnia 

rutiilia.  Suurimmat varannot sijaitsevat Australiassa, Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Afrikassa. Mine-

raalien tuotantoluvuissa kärjessä ovat Australia, Etelä-Afrikka, Kanada, Kiina, Intia ja Norja 

(Taulukko 4). 

Titaanin teollinen tuotanto jakautuu titaanimetalliin ja titaanidioksidiin. Molempien tuotanto pe-

rustuu samaan raaka-ainepohjaan ja on hyvin energiavaltaista, verrattavissa alumiinin valmista-

miseen. Kaikesta tuotettavasta titaanista 95 % käytetään teollisuusmineraalina titaanidioksidina 

ja vain 5 % tehdään metalliksi. Kaivosten rikastusprosessiin integroiduista sulatoista saadaan 

lopputuotteiden valmistamiseen käytettävää titaanirikasta välituotetta, titaanikuonaa tai synteet-

tistä rutiilia, kun heikkolaatuinen ilmeniittirikaste hajotetaan joko sulatoissa tai elektrolyyttisesti 

Fe- ja Ti-rikasteiksi. Näillä titaanin välirikasteilla on erilaisia kaupallisia nimiä ja niiden ti-

taanipitoisuus vaihtelee 70-95% TiO2. 

 

Taulukko 4.   Maailman Ti-mineraalien tuotanto ja varat TiO2:na kt vuonna 2008 (USGS 2010). 

World titanium mineral production and reserves in 2008 by country in thousand TiO2 tons. 

 Ilmeniitti   Rutiili  

 2008 Varat  2008 Varat  

Australia  1320 130000 309 22000 

Etelä-Afrikka 1050 63000 121 8300 

Kanada 850 31000   

Kiina  600 200000   

Intia 432 85000 20 7400 

Norja 410 37000   

Ukraina 300 5900 57 2500 

Vietnam 330 1600   

USA 200 6000  400 

Mosambik 197 16000 6 480 

Brasilia  54 43000 2 1200 

Madagaskar  40000   

Sierra Leone   75 2800 

Muut maat 55 26000  400 

Yhteensä pyöristettynä 5800 680000 590 45000 

Ilmeniitti ja rutiili yht. pyöristettynä 6390 725000   
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TiO2-pigmentti 

Maailman titaanidioksidituotannon kapasiteetti on 5.7 Mt TiO2. Kiinaa lukuun ottamatta viiden 

suurimman TiO2 tuottajan kapasiteetti on 3.6 Mt eli 64 % kokonaiskapasiteetista (Taulukko 5). 

Kiinan valtionyhtiöiden tuotanto on ollut samaa suuruusluokkaa kuin DuPontin (1.2 Mt), mutta 

kapasiteetti kaksinkertaistui vuonna 2010 noin 2.7 Mt, suurin osa siitä on sulfaattiprosessin va-

rassa. Erityisesti pienten sulfaattiprosessituottajien uhkana onkin TiO2-tuotannon jakautuminen 

kahdelle suurelle siten, että Kiina tuottaa jatkossa alhaisemman laatuluokan pigmentin ja Du- 

Pont yhtiö korkealuokkaisen pigmentin (Taulukko 5). Sachtlebenin (Kemira 39%, Rockwood 

61%)  Porin tehdas  on yksi suurimpia sulfaattiprosessilla toimivia tehtaita noin 0.13 Mt TiO2 

vuosikapasiteetilla. Porin tehdas perustettiin Otanmäeltä saadun ilmeniitin varaan, mutta nykyi-

sin pääasiallisena raaka-aineena on Norjan Tellnesin ilmeniittirikaste.   

Pääosa TiO2 vuosituotannosta (5.1 Mt) käytetään Aasiassa (1.8 Mt) ja Euroopassa (1.5 Mt) ja 

USA:ssa (1.2 Mt), kun muilla alueilla käyttö on yhteensä vain noin 0.6 Mt (Afrikka, Etelä-

Amerikka, Venäjä). Asukasta kohti laskettuna suurimpia käyttäjiä ovat Benelux-maat, Suomi ja 

USA (4-5 kg TiO2/asukas). Laitoskohtaisesti ratkaisee: prosessiteknologia, raaka-aineen hinta, ja 

jätteen käsittelykustannukset. Korkean laatuluokan raaka-aineesta tulevaisuudessa on pulaa 

(Fisher 2008). 

Titaanidioksidia valmistetaan kahdella eri prosessilla, joiden raaka-ainevaatimus on erilainen. 

Porin tehtaalla käytetään ilmeniitin rikkihappopohjaista liuotusta, sulfaattiprosessia, jota pidettiin 

väistyvänä menetelmänä. Sen käyttö kuitenkin kasvaa Kiinassa, jonka vuoksi myös länsimaiset 

yritykset saattavat jatkaa sen käyttöä. Etuna on raaka-aineen vähäiset laatuvaatimukset, kaupalli-

sissa ilmeniittirikasteissa riittää 45 %:n TiO2-pitoisuus.  

Kilpaileva menetelmä on kloridiprosessi, joka vaatii korkeamman Ti-pitoisuuden raaka-aineen, 

kuten rantaesiintymien osittain rapautuneesta ilmeniitistä tehdyn rikasteen (>65 % TiO2) tai sula-

tossa rikastetun Ti-slagin. Kallioesiintymistä,  kaikki Kanadan ilmeniitista ajetaan sulaton kautta 

ja samoin osa Norjan ilmeniitistä, ja myös Etelä-Afrikan Richard Bayn dyyneihin rikastunut ras-

kasmineraaliesiintymän ilmeniitti. 

 

Taulukko 5.  TiO2-pigmentin tuotantokapasiteetti vuonna 2009.  Production capacity of TiO-pigments 

in 2009. 

 

Yhtiö   Sijainti Kapasiteetti     Huom. 

Du Pont  USA  1.17 Mt 100 %  kloridiprosessi 

Cristal Global   Saudi Arabia 0.69 Mt 

Huntsman Corp. USA  0.63 Mt pääosin sulfaattiprosessi 

Kronos   USA  0.57 Mt 

Tronox   USA  0.53 Mt  kloridiprosessi 

(Tronox konkurssitilassa 2009) 

 

Kemian teollisuudessa valmistettava titaanidioksidi on pigmenttinä käytettävä melko kallis ja 

korkealaatuinen massatuote. Porissa tuotetaan valkoista titaanidioksidi jauhetta, joka on koostu-
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mukseltaan rutiilia tai anataasia, ja sen raekoko 0.3 – 1 µm. TiO2-pigmentin erikoisominaisuuk-

sia ovat erinomainen valon taitto- ja hajoituskyky (dispersio) sekä hyvä peittävyys (opasiteetti) ja 

eräissä sovellutuksissa myös sekoittuvuutta edistävä korkea tiheys (omp. 4.26).  Synteettisen ru-

tiilin dispersio on kaikista mineraaleista korkein. 0.330, kun se esimerkiksi timantilla on 0.044 ja 

kvartsilla vain 0.013. Vastaavasti taitekerroin (2.62-2.90) on erittäin korkea verrattuna esimer-

kiksi kvartsiin (1.544-1.553) kun timantinkin taitekerroin, 2.42 on selvästi rutiilia pienempi (In-

dustrial Minerals 2010). 

TiO2:n käyttökohteista tärkeimpiä ovat maalit (59%), muovit (24 %) ja paperi (9 %, erityisesti 

USA). Vähäisempinä ovat erilaiset kemialliset tuotteet, elekroniikka-, kosmetiikka-, elintarvike- 

ja tekstiilituotteet. Esimerkiksi kemian teollisuudessa titaanidioksidia käytetään lisäaineena ni-

meltään E171 erilaisissa tuotteissa kuten tahnoissa, tableteissa ja aurinko-voiteissa.  

Uusia käyttöaloja TiO2 ovat itsepuhdistuvat pinnoitteet, keraamiset laatat ja lasit, uudenlaiset va-

lon suodattimet ja aurinkopaneelit,. Näiden uusien sovellusten kokonaisvaikutukseksi markki-

noihin arvioidaan jäävän lähitulevaisuudessa kuitenkin varsin pieneksi, vain noin 2 % titaanin 

kokonaituotannosta.  

Markkinat ovat perinteisillä käyttöalueilla kypsät, kysyntä jatkossa seuraa melko suoraan yleistä 

talouskasvua. Nopeaakin kasvua voi löytyä uusille sovelluksille: itsepuhdistuvat laatat, päällys-

teet, jotka vähentävät typpioksidipäästöjä, itsepuhdistuvat lasit (soveltavat TiO2:n fotokatalyytti-

siä ominaisuuksia), UV-suotimet, aurinkokennot, nanoteknologian Ti-pohjaiset tuotteet sekä eri-

laiset energiasovellukset. Näiden osuus on nyt alle 0.2 % kansainvälisestä kaupasta, ja oletetaan 

kasvavan korkeintaan pariin prosenttiin tällä 2010-luvulla (Adams 2008) 

TiO2:n tuotantokustannusten kasvu on siirtynyt erityisesti maalin hintaan niin, että sille on haettu 

korvaavia materiaaleja. On arvioitu mm. että alumosilikaatit tai baryytti (20 Microns’) voisivat 

osittain korvata 15 – 25 % maalien ja päällysteiden TiO2:sta. 

Titaanioksidin hinta on laadusta riippuen 2700-2950 $/t  (IM 2.12.2010), hinta vaihtelu on vä-

häistä.  

Titaanimetalli 

Titaanimetallin tärkeimmät tuottajamaat ovat Yhdysvallat, Venäjä, Japani. Titaanimetallia val-

mistetaan vuosittain noin 132000 tonnia.  

Puhdasta titaania opittiin valmistamaan vuonna 1910, mutta teollisesti titaanimetallia valmistet-

tiin ensimmäisen kerran vasta 1940-luvulla ja sen tarve kasvoi 1950-luvulla ilmailuteollisuuden 

kehityksen myötä. Titaanimetallin valmistus vaatii paljon energiaa. Suora oksidin (TiO2) pelkis-

tys hiilellä ei stabiilin Ti-karbidin muodostumisen takia onnistu. Jos pelkistimenä on muita me-

talleja titaaniin jää happea, jonka poistaminen on hankalaa. 

Metalli valmistetaan luonnon rutiilista tai synteettisestä rutiilista siten että välituote on kaasu-

mainen epäpuhtauksia (mm. Fe, Ti, Si) sisältävä TiCl4, joka puhdistetaan suodattamalla, tislaa-

malla tai kemiallisesti. Ti-tetrakloridi pelkistetään monivaiheisesti korkeissa lämpötiloissa mag-

nesiumilla (Kroll-prosessi) tai natriumilla (Hunter-prosessi). Kroll-prosessi on enemmän käytet-

ty. Tuotetta kutsutaan titaanisieneksi (Ti sponge), joka jatkokäsittelyssä sulatetaan valokaari-

uunissa muodostamaan titaania. Toinen menetelmä Ti sienen sulattamiseen on elekronisuihku-

uunimenetelmä. 

Metallina titaani on kallis erikoistuote. Käyttöä rajoittavia tekijöitä ovat korkea hinta sekä vaikea 

hitsattavuus ja työstö. Titaanin tärkein käyttöalue on ilmailu- ja avaruustekniikka, johon käyte-

tään noin 80 % titaanista. Muu käyttö on mm. merenalaisissa kohteissa, porauslautoilla, lääketie-

teellisissä sovelluksissa esimerkiksi implanteissa ja tekonivelissä, urheiluvälineissä, moottori-

pyörissä jne. Uusia sovellutuksia ovat titaaninitridin ja titaanikarbidin käyttö pinnoitteena kovuu-
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tensa ja kulutuksenkestonsa vuoksi työstökoneiden terissä.  Koneenrakennuksessa titaania hyö-

dynnetään laajasti mm. pinnoitteissa sekä terästen ja valurautojen seosaineena. Vain muutama 

prosentti titaanin ja sen yhdisteiden tuotannosta kulutetaan metallisena rakenneaineena 

3.4 Suomen Ti-esiintymät ja aiheet 

Johdanto 

Suomen ilmeniittiesiintymät liittyvät mafisiin intruusioihin  eri-ikäisissä ja geotektonisesti eril-

laisissa ympäristössä (Kuva 9).  

Otanmäen differentioitunut mafinen intruusiokompleksi, iältään 2050 Ma, leikkaa arkeeista poh-

jakompleksia. Intruusion koostumus vaihtelee pyrokseniitista anortosiittiin. Malmi muodotuu 

vanadiinista (magnetiitissa), raudasta (magnetiitti) ja ilmeniitistä. Ilmeniitti ja magnetiitti esiin-

tyvät omina rakeina, joskin ilmeniitissä on hiukan hematiittia ja magnetiittia. Ilmeniittiä ja mag-

netiittia on massiivisessa malmissa jokseenkin yhtä paljon (n. 30 %) ja pirotteisessa malmissa 

ilmeniittiä on noin kaksi kertaa niin paljon kuin magnetiittia.  Kaivostoiminta alkoi 1953 ja lop-

pui 1985 ja paljon malmikiveä jäi maan alle.  

Toinen tärkeä, hyödyntämistä odottava esiintymä on Koivusaarenneva ja sen satelliitit. Koi-

vusaarenneva on Keski-Suomen granotoidikompleksin tonaliitteja leikkaava sillimäinen gabro-

kompleksi, jonka ikä 1881 Ma (Kärkkäinen, 1999), on sama kuin nikkeli-intruusioiden, kuten 

lähistöllä sijaitsevan Hituran.  Intruusion on tulkittu liittyvän Pohjanmaan liuskevyöhykkeen kaa-

riympäristön mafisiin vulkaniitteihin. Koivusaarennevalla ilmeniitti on vallitseva Fe-Ti-oksidi, 

mutta erillisinä rakeina esiintyvä magnetiitti on myös yleinen siten, että ilmeniitin ja magnetiitin 

määräsuhde on 3:1 -  4:1. Magnetiitissa on vanadiinia jokseenkin saman verran (0.6 %) kuin 

Otanmäessä. Geologisesti Kälviän-Halsuan ilmeniittiesiintymät muodostavat oman malmityyp-

pinsä, koska tavallisesti magmaattiset ilmeniittiesiintymät liittyvät anortosiitteihin. Koivusaaren-

nevan esiintymät muistuttavat petrografialtaan Otanmäen esiintymää, joka on tosin iältään 169 

milj. vuotta vanhempi. Molemmissa esiintymissä ilmeniitti on omina puhtaina rakeina, eikä 

muodosta seosmineraaleja, kuten ilmeniitti ja magnetiitti kerrosintruusioissa tai ilmeniitti ja he-

matiitti anortosiitteihin liittyvissä malmeissa. Tämä mahdollistaa laadukkaan kilpailukykyisen 

ilmeniittirikasteen saannin vaahdottamalla. 

Kolmannen merkittävän, potentiaalisen ja fosfori-, titaani- ja rauta-sisällöltään suuren esiintymä-

kentän muodostaa Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan rajamaille sijoittuva Kauhajoen-Honkajoen 

Ti-P-gabrokompleksi. Siitä on tutkittu kaksi pääesiintymää, Perämaa ja Lumikangas, joissa al-

haisen pitoisuustason (18-22%) apatiitti-, ilmeniitti- ja magnetiittimalmia on yli 600 Mt.  

Muut esiintymät ovat pieniä tai vähän tutkittuja. Lupaavin ilmeniitti-magnetiittimalmialue on 

Kolarissa, jossa Karhujupukan ja Korttolehdon esiintymissä kairausten perusteella on yhteensä n. 

5 Mt kairattua hyvälaatuista malmia. Niiden hyödyntäminen saattaa tulla ajankohtaiseksi kun 

Kolarin ja Pajalan rautamalmien hyödytäminen käynnistyy. 

Etelä-Suomessa on paljon pieniä magmaattisia Fe-Ti-V-malmeja, joissa ilmeniitti ja magnetiitti 

esiintyvät erillään, mutta hetken tietojen mukaan esiintymien koko on liian  pieni  ja sijainti huo-

no. Väli-Suomessa ilmeniittikriittisenä voidaan pitää Varissuon gabroja Sonkajärvellä. Lapissa 

Inarin anortosiittien ilmeniittipotentiaalin selvittäminen olisi aiheellista Angelin ja Partakon alu-

eilla. 

Mikäli konventionaalinen rikastus, magnetiitin magneettinen erottelu ja ilmeniitin (ja apatiitin) 

vaahdottaminen voidaan korvata toisella rikastusproduurilla (esim. sulatto, hydrometallurgia) 

saattaa Ti-magnetiitin (ulvöspinelli-magnetiitti) tai ilmeniitti-magnetiittisekarakeiden (hienoja-

koisia ilmeniittilamelleja sisältävän ilmenomagnetiitin) ekonominen hyödyntämien mahdollistua. 
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Tällöin kyseeseen voisivat tulla 2.4 Ga kerrosintruusioiden magnetiittigabrot, Yli-Iin Hautakan-

kaan tyyppiset massiiviset ilmenomagnetiittimalmit. 

 

 

 

 

Kuva 9. Suomen titaaniesiintymät (Raajärvi on pelkästään Fe-malmi). Titanium deposits in Finland 

(Kärkkäinen 1999). 
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Etelä- ja Länsi-Suomi 

Kälviä-Halsua provinssi 

Kälviän-Halsuan alueelta tunnetaan viisi mineralisoitunutta intruusiota, Koivusaarenneva, Perä-

neva, Kairineva, Lylyneva ja Riutta. Rautaruukki Oy:n 1970-luvun aloittamien tutkimusten jäl-

keen GTK tutki aluetta 1993-2000,  jonka jälkeen se on ollut Kalvinit Oy:n (Endomines Oy) hal-

lussa. Kalvinit yhtiön varantoarviot on koottu Taulukkoon 6 (www.endomines.com) Alueen nimi 

viittaa tutkimusten aikaiseen kuntajakoon, nykyisellään Kälviä kuuluu Kokkolaan. 

Taulukko 6. Mineraalivarantoarvio Kälviän esiintymistä.  Mineral resources of the Kälviä deposits. 

Occurrence Tonnage 

(Mt) 

TiO2 

% 

Main host rock References 

Koivu 

indicated 

inferred 

 

32 Mt 

30 Mt 

 

7.8 

6.7 

Gabbronorite and 

pyroksenite 

Endomines 2010 

Kaire 

Indicated 

Inferred 

 

6.4 Mt 

0.1 Mt 

 

10.0 

7.3 

Gabbronorite Endomines 2010 

Perä 

Inferred 

 

2.9 

 

9.3 

 

Gabbronorite 

 

Endomines 2010 

Lyly 

Inferred 

 

1.7 

 

15.5 

 

Gabbronorite 

 

Endomines Oy 2010 

Riutta 

Inferred  

 

0.8 

 

8.9 

 

Gabbronorite 

 

Endomines Oy 2010 

 

Ilmeniittiesiintymät ovat geologisesti luokiteltavissa kerrokselliseen emäksiseen intruusioon liit-

tyviksi magmaattisiksi titaanimalmeiksi.  Ilmeniittigabrot ovat kokonaan maapeitteen alla, eikä 

pintapuhkeamia tunneta. Svekofenniset Kälviä-Halsua-provinssin ilmeniittigabrot sijaitsevat 

Keski-Suomen granitoidikompleksin reunalla ja ovat tunkeutuneet 1881 miljoonaa vuotta sitten 

tonaliiteista, kvartsidioriiteista ja granodioriitista koostuvaan syväkiviympäristöön (Kärkkäinen 

ym. 1997, Kärkkäinen 1999, Kärkkäinen & Bornhorst 2003). Intruusioketju on yli 10 km pitui-

nen (Kuva 10). 

 

 Kuva 10.  Kälviä-Halsuaprovinssin ilmeniittigabrot. The ilmenite-gabbroes of the Kälviä-Halsua 

 province (Kärkkäinen and Bornhorst 2003). 
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Koivusaarenneva 

Alueen pääesiintymä on Koivusaarennevan gabrossa, joka on 3 km pitkä ja 0.5-1 km paksu sil-

limäinen intruusio. GTK:n geologisen varantoarvion mukaan siinä on 44 Mt mineralisoitunutta 

kiveä, jossa on 15% ilmeniittiä ja 6 % vanadiipitoista magnetiittia (0.6 % V, Koistinen 1996). 

Päivitetty varantoarvio ilmenee taulukosta 6. 

Koivusaarennevan intruusio jakaantuu kolmeen erilaiseen vyöhykkeeseen, joissa kaikissa yleisin 

kivilaji on gabro (Kuva 11). Alavyöhykettä karakterisoi ilmenomagnetiitti, keskivyöhykettä 

omina rakeina runsaana esiintyvä ilmeniitti (Kuvat 12-13). Ylävyöhykkeen gabron tyyppimine-

raali on apatiitti. Geokemiallisesti alavyöhykkeen tunnuspiirteinä on vakaa ja oksidien määrästä 

riippumaton titaani-rautasuhde (TiO2/Fe2O3=0.2), joka vaihtelee keskivyöhykkeessä 

(TiO2/Fe2O3=0.25-0.50). Ylävyöhykkeessä on korkea REE ja fosforipitoisuus (>0.8 % P2O5). 

Ilmeniittiesiintymä sijaitsee keskivyöhykkeessä ja siinä ilmeniitin määrä vaihtelee pirotteesta 

lähes massiiviseen (8 - 48 paino-%).  Magnetiittia on 6 paino-% ja se on vanadiinirikasta (0.7 % 

V). Ilmeniitti ja magnetiitti ovat omina rakeinaan, ja niiden sekarakeet (ilmenomagnetiitti) ovat 

harvinaisia. Ilmeniitti sisältää 50 % TiO2,  ja magnetiitin titaanipitoisuus on alhainen, 0.5 % 

TiO2. Ylävyöhykkeen gabrossa apatiittia on n. 5 %.  Peränevan ja Kairinevan intruusiot poikkea-

vat Koivusaarennevasta siinä suhteessa, että niistä puuttuu alin ilmeno-magnetiittirikas vyöhyke. 

Metamorfoosi ei ole ratkaisevasti vaikuttanut mineralogiaan, koska Fe-Ti oxidien mineralogia 

vaihtelee stratigrafisesti, mutta on eri vyöhykkeissä vakio muodostuman pituussuunassa. Oksidit 

ovat magmaattisia mineraaleja ja niiden raekoko on 0.1 – 1.2 mm. Ilmeniitin MgO (< 0.5 %) ja 

Cr (<100 ppm) pitoisuudet ovat pieniä, mutta magnetiitin V-pitoisuus on taloudellisesti mielen-

kiintoisen korkea ja paikoin myös Cr on korkea. 

 

Kuva 11.  Koivusaaren gabron geologinen kartta (Kärkkäinen and Bornhorst 2003). Geological map of 

Koivusaarenneva. 
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Geologisen kehitysmallin mukaan ala-, keski- ja ylävyöhykkeet syntyivät vähintään kolmessa eri 

vaiheessa. Magma oli peräisin maapallon vaipasta ja titaanista se todennäköisesti rikastui jo sy-

vällä maankuoressa. Lähellä maanpintaa sijaitsevaan magmasäiliöön eriaikaisesti tunkeutuneet 

magmat kiteytyivät rauhallisesti ala- ja ylävyöhykkeessä. Sen sijaan keskivyöhykkeessä magman 

purkaus oli jatkuvaa. Keskivyöhykkeen malmi syntyi titaanikylläisen sulan magman läpivirtauk-

sessa, jolloin ilmeniitti kiteytyi ja kasautui titaanista köyhtyneen kivisulan purkautuessa ympäris-

tön kallioperään. Eräs tärkeä edellytys ilmeniitin rikastumiselle oli alhainen hapen fugasiteetti, 

mikä suosi ilmeniitin kiteytymistä titanomagnetiitin sijasta. Vastaavalla tavalla syntyivät alueen 

muut ilmeniittigabrot, kuitenkin siten, että Peränevalla ja Kairinevalla alimman vyöhykkeen il-

menomagnetiittigabro puuttuu.  

Peräneva 

Peränevan esiintymä  on Koivusaarennevaa vastaava, mutta mittasuhteiltaan selvästi pienempi. 

Esiintymä on lähes pystyasentoinen, katkeileva laatta. Se koostuu kolmesta peräkkäisestä mine-

ralisaatiosta, jotka sisältävät pirotteisia ja massiivisia osia (Sarapää ym. 2001).  Mineralisaatioi-

den pituus on 200-400 m ja kerrospaksuus vaihtelee 10-60 m:n välillä. GTK:n kairauksiin (4043 

m/ 42 reikää) perustuva todennäköinen varantoarvio ulottuu 70 m syvyydelle kallionpinnasta. 

Sen mukaan Peränevan ilmeniittivaranto on 4.5 miljoonaa tonnia keskipitoisuudella 16.1% ilme-

niittiä. Painovoimatulkinnan perusteella esiintymä jatkuu ainakin 200 m syvyyteen. Maapeitteen 

paksuus on noin 10 m, josta pintaosa (2-3 m) on turvetta.  

Malmimikroskooppisten tutkimusten perusteella ilmeniitti ja magnetiitti esiintyvät omina rakei-

naan gabrossa, ilmenomagnetiitti on harvinainen. Laboratoriomittakaavaisten rikastuskokeiden 

perusteella ilmeniittigabrosta saadaan perinteisin menetelmin rikastetuksi 44-45.6 %  TiO2 sisäl-

tävä tuote, mikä vastaa kaupallisen rikasteen koostumusta. Peränevan gabron kivilajikoostumus 

vastaa pääpiirteittäin Koivusaarennevan esiintymää. Erona on se, että Koivusaarennevan ala-

vyöhykettä vastaavat kivet puuttuvat Peränevalta. Peränevan alueella esiintyy magneettisia vul-

kaanisia kivilajeja, jotka aiheuttavat samankaltaisia magneettisia anomalioita kuin ilmeniitti-

gabro. 

Kairineva 

Halsuan Kairinevan ilmeniittiesiintymä sijaitsee turvetuotantoalueella, 3 km ja 5km  Peränevan 

ja Koivusaarennevan esiintymistä. Paljastumaton esiintymä havaittiin alueellisen painovoima-

mittauksen avulla ja paikannettiin tarkemmin systemaattisin geofysikaalisin mittauksin ja kai-

rauksin. Esiintymä on lähes pystyasentoinen, poimuttunut tai pilkkoutunut laatta, jonka pinta-

leikkaus on noin 400 m pitkä ja 50 m paksu (Kuva 14 ja 16). Mineralisaatio koostuu runsaspirot-

teisesta ja massiivisesta oksidimalmista.  

GTK:n arvion mukaan Kairinevan todennäköinen ilmeniittivaranto on 5.4 Mt, keskipitoisuudella 

20% ilmeniittiä ja 9 % magnetiittia, varannosta 2 Mt sisältää 24.5 % ilmeniittiä. Arvio ulottuu 75 

m syvyydelle kallionpinnasta. Maapeitteen paksuus on 7.5 m, josta 2-4 m on turvetta. Minerali-

saation pintaosa ei ole rapautunut, kuten on tilanne paikoin Koivusaarennevan esiintymässä.  

Esiintymä jatkuu painovoimatulkinnan mukaan noin 170 m syvyyteen, joten kokonaisvaranto on 

noin 10 Mt. Kairineva sijaitsee noin 2 km pituisen painovoimamaksimin eteläkärjessä. 

Malmimikroskooppisten tutkimusten perusteella ilmeniitti ja magnetiitti esiintyvät omina rakei-

naan gabrossa, ilmeno-magnetiitti on harvinainen (Kuva 15). Ilmeniitti sisältää 49.5 % TiO2, 

47.1 % FeOtot, 0.18 % V, 0.01 % Cr . Kairinevan gabromuodostuma on stratigrafialtaan Peräne-

vaa vastaava, ja täältäkin puuttuu Koivusaarennevan alavyöhykkeen ilmeno-magnetiittigabro.  
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Kuva 12.   Mikroskooppikuva Koivusaarennevan ilmeniittimalmista. Ilmeniitin raekoko on 0.5 -3 mm. 

Ore microscope photo from Koivusaarenneva ilmenite ore, grain size 0.5-3 mm (Käkkäinen 2013). 

 

Kuva 13.  Koivusaarennevan massiivista, kerroksellista ja pirotteista ilmeniittimalmia kairasydännäyt-

teissä. Massive, layered and disseminated ilmenite ore from Koivusaarenneva deposit (Kärkkäinen 

2013). 
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Kuva 14. Poikkileikkaus Kairinevan ilmeniittiesiintymästä. A cross section from Kairineva Ilmenite 

deposits. 

 

 

 

 

Kuva 15. Kairinevan ilmeniittimalmia kiillotettuna vasemmalla (R503, syvyys15.10 m, koko 40x50 

mm). Oksidit harmaana silikaatit mustana.  Mikroskooppikuva samasta näytteestä oikealla. Mittajana 

0.5 mm. Ilmenite ore polished sections on the left; oxides gray and silicates black. On the right the 

same sample under the microscope, scale 0.5 mm (Sarapää et al. 2003). 
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Kuva 16.  Kairinevan ilmeniittiesiintymän Gemcomilla laadittu 3D-malli, violetti=ilmeniitti>20 %,  si-

ninen=ilmeniitti 8-20 %. 3D-model of Kairineva ilmenite deposit (Sarapää et al. 2003).. 

Lylyneva 

Lylynevan ilmeniittiesiintymä sijaitsee välittömästi Koivusaarennevan NE-puolella. Maapeitteen 

alla oleva esiintymä paikannettiin geofysikaalisin mittauksin ja kairauksin. Kompaktia tai run-

saspirotteista  (>20 % ilmeniittiä) ilmeniittimalmia on lävistetty neljässä reiässä 2-10 m  ja pirot-

teista ilmeniittigabroa (Sarapää ja Kärkkäinen 2003).  Ilmeniitti-apatiittigabro on moninpaikoin 

kompaktin malmin sivukivenä,  esim. R371:ssä,  jossa sitä on 10 metrin paksuisesti sisältäen 7-

13 % ilmeniittiä ja 4.2-6.5 % apatiittia. Esiintymässä on keskimäärin 15.3 % ilmeniittiä, 4.6 % 

magnetiittia ja 1.3 % apatiittia.  

Honkajoki-Kauhajoki provinssi 

Kauhajoelle painottuva Fe-Ti-P-gabrokenttä muodostaa kooltaan ainutlaatuisen suuren titaani-, 

fosfori- ja rautamalmireservin (Kuva 17). Malmivaroja on yli 500 Mt kahdessa pääkohteessa, 

Perämaalla ja Lumikankaalla. Hyödynnettävien mineraalien pitoisuus on luokkaa 20% eli hyö-

dynnettäviä mineraaleja on n. 100 Mt. Malmimineraaleja ovat apatiitti, ilmeniitti ja Ti- magne-

tiitti. Lisäksi esiintymissä on pari prosenttia rautasulfideja, magnetiitissa jonkin verran vanadii-

nia ja apatiitissa RE-ryhmän metalleja  (Kärkkäinen and Appelqvist 1999). 

Ti-P-Fe esiintymiä on tavattu myös magneettisissa ja gravimetrisissa anomalioissa Kirveskylässä 

lähellä tutkittu  Kauhajärven esiintymää (samaa anomaliakenttää) ja Hyypässä lähellä Lumikan-

gasta. Ratuskylässä on analoginen geofysiikan anomalia paksun maapeitteen alla. Näiden esiin-

tymien pituus vaihtelee 2 - 10 km ja leveys 1 - 3 km.  Kaikki intruusiot ovat jokseenkin saman-

laisia ja malmimineraalien yhteispitoisuus vaihtelee välillä 18-22 paino-%.  Ilmeniitti on pääosin 

magmaattista ja esiintyy sekä erillisinä rakeina että lamelleina magnetiitissa (ilmenomagnetiitti-

na). Normatiivisen ilmenitin suhde normatiiviseen magnetiittiin on keskimäärin 1,5. Perämaa ja 

Kauhajärvi ovat differentioituneita intruusioita, peridotiitista anortosiittiin, kun taas Lumikangas 

koostuu melko homogeenisesta kerroksellisesta gabrosta ja montsogabrosta. 
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Kuva 17.  Honkajoki-Kauhajoki Fe-Ti-P-gabrot rajattuna geofysiikan mukaan. The Honkajoki-

Kauhajoki Fe-Ti-P-gabbroes according geophysical anomalies on the bedrock map,  datings in Ma. 

Perämaa (Peräkorpi) 

Peräkorven Fe-Ti-P-esiintymää Honkajoella on 1960-luvulla tehdyn löytövaiheen jälkeen tutkit-

tu Kemiran ja GTK:n yhteistyönä 1980-luvulla fosforin vuoksi (Pääkkönen 1960, Pakarinen 

1984). Tällöin kohteen todettiin sisältävän kiinnostavan paljon ilmeniittiä ja apatiittia. Alhaisen 

pitoisuustason fosfori-, titaani- ja rautamalmia arvioitiin olevan noin 200 milj. tonnia.  Arvio pe-

rustuu geofysiikan tulkintaan ja kairauksiin (13 reikää). Tulevaisuudessa Perämaalla voi olla 

käyttöarvoa Fe-, Ti- ja P-malmina (max 8-9 wt-% TiO2, 2.5 - 4 wt-% P2O5, 20-27 % wt-% Fe).  

Lumikangas 

Lumikankaalla on 5 km pitkä magneettinen ja gravimetrinen anomalia, jonka eteläosa tutkittiin 

2000-luvun alussa. Sen aiheuttaja on gabro, joka koostuu loivakaateisesta, 30ºE kaatuvasta, ker-

roksellisesta mafisesta intruusiosta. Sitä luonnehtii tasaisen korkeat P2O5 and TiO2–pitoisuudet, 

kohtalaisen korkea K2O, alhainen Cr, korkea alkaalisen maasälvän osuus normatiivisessa koos-

tumuksessa ja samanaikainen apatiitin, Fe-Ti oksidien ja mafisten mineraalien kiteytyminen (Sa-

rapää et al 2005). Intruusion koostumus vaihtelee tummasta oksidigabrosta (>10 % ilmeniittiä ja 

magnetiittia) apatiitti-rikkaaseen leukogabroon ja montsogabroon intruusion yläosassa. Oksidiri-

kas osa on 1200 m pitkä, 300 m leveä ja 200 m paksu. Se sisältää 19 % malmimineraaleja: 8.7 

wt.-% ilmeniittiä (max 21 wt.-%), 5.4 % apatiittia (max 17 wt.-%) ja 4.8 wt.-% magnetiittia (max 

17 wt.-%).   
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Kauhajärvi 

Kauhajärven gabro on kaksiosainen, n. 50 m paksu pohjavyöhyke on gabroa, joka kiteytyi melko 

primitiivisestä sulasta alhaisen hapen fugasiteetin vallitessa. Valtaosa intruusiosta, paksuus yli 

400 m, on kerroksellista päävyöhykettä, joka koostuu peridotiitista, oliviinigabrosta, gabronorii-

tista, gabrosta ja anortosiitista. Se edustaa kehittyneempää sulaa kuin pohjavyöhyke ja kiteytyi 

kohtalaisen korkean hapen fugasiteetin olosuhteissa(Kärkkäinen et al. 1999). Fe-Ti-oksidit ja 

apatiitti ovat konsentroituneet moneen eri kerrokseen, jotka ovat paksuudeltaan enimmillään 

kymmeniä metrejä ja sisältävät 4 - 8 % TiO2, 19 to 40 % Fe2O3 ja 1- 3.6 % P2O5. Ilmeniitti ja 

apatiitti esiintyvät yhdessä Ti- magnetiitin (ilmenomagnetiitti) kanssa ja ovat kiteytyneet saman-

aikaisesti mafisten silikaattien (oliviini, pyrokseeni) kanssa jo varhaisesta intruusiovaiheesta al-

kaen ja ovat yleisiä läpi intruusion. TiO2/Fe2O3 -suhde (0.16 - 0.20) ei vaihtele startigrafian mu-

kaan.  Ti-Fe-suhteen mitättömän pieni vaihtelu ja suuri apatiitin määrä (2 – 8 %) läpi pää-

vyöhykkeen ilman selvää stratigrafista vaihtelua osoittaa, että rauta ja fosfori rikastuivat yhdessä 

titaanin kanssa kantamagmasta.  Korkea Ti ja P magmassa edistivät ilmeniitin kiteytymistä Ti-

magnetiitin kustannuksella myös melko hapettavassa ympäristössä.  

Muut kohteet 

Etelä-Suomen alueella esiintyy paljon historiallisia pieniä titaani-rautamalmeja, joita on 1700-ja 

1800-luvuilla louhittu raudan takia. Esiintymät sijaitsevat linjalla Parainen-Karjaa-Riihimäki 

mm. Kiskossa, Karjaalla ja Vantaalla. Isäntäkivi on yleensä gabro tai amfiboliitti.  Esiintymät 

ovat pieniä ja vain pintapuolisesti tutkittuja. Tietoja löytyy mm. Rautaruukki Oy:n RAETSU-

projektin raporteista. GTK selvitteli ilmeniitti- ja teollisuusmineraalihankkeissa 1990-2000-

luvuilla mm. Vampulan alueen (Vähämaa, Riutta) ja Iso-Kiskon rautakaivoksia ja niiden isäntä-

kiviä. Hienäytteitä on kerätty useista muista kohteista. 

Vampulan Vähäjoen ja Riutan ilmeniittigabrot  

Kohde sijaitsee karttalehdellä 2112 01 ja käsittää Vampulan Vähäjoen ja Säkylän (Köyliön) Riu-

tan rautamalmikentät (Kuva 18). Vanhojen rautakaivosten maastotarkistuksissa kerätyissä näyt-

teissä todettiin korkeita Ti-pitoisuuksia, 8 – 14 % TiO2. Malmimikroskooppitutkimuksissa titaa-

nin pääkantajaksi todettiin hyvälaatuinen ilmeniitti. Tutkimukset käsittivät lohkare-etsintää geo-

fysiikan maanpintamittauksia (6.5 km
2
) ja kairausta 500 m (6R) sekä malmimikroskooppitutki-

muksia.  

Vähäjoella (eli vanhalta nimeltään Susimäellä) paikannettiin 800 m pitkä ja enimmillään 100 m 

leveä NNE-SSW-suuntainen magneettinen ja gravimetrinen anomalia. Vanhan Susimäen titaani-

rautalouhoksen alle kairatussa kolmen reiän profiilissa (R301-R303) keskimmäisellä reiässä lä-

vistettiin lähes 70 m oksidigabroa. jossa ilmeniittipitoisuus vaihteli 3-26 wt-%. Parhaat lävistyk-

set pituudeltaan 20 ja 15 m sisältävät 13-14 % ilmeniittiä. Massiivinen malmi on 0.3 - 5 m pak-

suina kerroksina, joiden välissä on 3 - 15 m pirotteista gabroa. Intruusiolle on tyypillistä tiheä 

peridotiitti-, gabro- ja anortosiittikerrosten vuorottelu.  Malmi on useimmiten peridotiitissa. Ok-

sidit ovat kideväleissä tai kompakteina raitoina. Tiheyden avulla ei voi arvioida pitoisuuksia 

koska kivessä on painavaa oliviinia. Tiedot kohteesta löytyvät Teollisuusmineraalihankkeen ra-

portissa Sarapää et al. (2003). 
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Kuva 18.  Vampulan ilmeniittiaiheiden sijainti kallioperäkartalla. Vampula ilmenite occurrences  on 

the bedrock map 2112. 

 

Riutan  (Köyliö/Säkylä) vanhan rautamalmikenttä Vähäjoelta viisi kilometriä luoteeseen, aiheut-

taa magneettisella kartalla selvän positiivisen maksimin ja toisen anomaliavyöhykkeen, joka kul-

kee erillään vanhasta rautamalmikentästä. Rautamalmikentän leveimmän anomalian poikki kai-

ratulla profiililla (R306-307) lävistettiin kaksi  noin 20 metristä ilmeniittigabrokerrosta. Niissä 

ilmeniittipitoisuus vaihteli 3-16 %, paras yhtenäinen lävistys on 5.4 m, 13.2 % ilmeniittiä. 

Iso-Kiskon ilmeniittigabro, Kiskossa  

Rautaruukki Oy:n (1983) mukaan Iso-Kiskon parhaan oksidimalmin keskipitoisuus on 30 % 

magnetiittia ja 16 % ilmeniittiä (7.99 % TiO2). Sarapään et al. (2003) mukaan Iso-Kiskojärven 

gabromassiivi on kerroksellinen pystyasentoinen oliviinipitoinen pyrokseenigabro, jossa on sekä 

peridotiittisia että anortosiitti-gabro välikerroksia sekä kapeita epäyhtenäisiä massiivisia ilmeniit-

ti-magnetiittikerroksia.  Iso-Kiskojärven länsipuolen kartoitusnäytteet sisälsivät keskimäärin 6.6 

% ilmeniittiä ( max. 26 %) ja 6.3 % magnetiittia (max. 32 %).  Alueelle kairattiin kymmenen rei-

kää yhteensä 1227 m, joissa lävistettiin ilmeniittigabroa 10-60 m. Lävistyksissä on keskimäärin 

10 % ilmeniittiä (max. 20.4 %) ja  2.8 % magnetiittia (max. 10%). Mikroskooppisen tutkimuksen 

perusteella ilmeniitti- ja magnetiitti esiintyvät pääosin omina rakeina.  

Korppoo 

Korppoon aihe (karttalehti 1032 11, x = 6669500, y = 1531600) koostuu magnetiitti- ja ilmeniit-

tipirotteisista linsseistä ja juonista sarvivälkegneississä kinzigiittiympäristössä. Linssien leveys 

on 5 – 30 m ja niissä on myös rikki- ja kuparikiisua.  Keskipitoisuus 12.1 % magnetiittia, 4.74 % 

TiO2 (9.4 % ilmeniittiä) sekä 0.29 % V (Rautaruukki 1983). 
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Attu 

Atun esiintymä (karttalehti 1034 12,x=6675800, y=10573600) on historiallinen rautakaivos. Sen 

isäntäkivi on differentioitunut raitainen gabro. Malmin muodostaa osin kompakti magnetiitti, 

ilmeniitti ja ilmenomagnetiitti.  Kompaktin malmin pitoisuus on 45.8 % Fe, 24.5 % TiO2, 0.45 % 

V. Ilmeniitti esiintyy omina rakeina. Aeromagneettisen anomalian mukaan intruusio on n. 4.5 

km pitkä ja 1 km leveä (Rautaruukki 1983). 

Kulonsuonmäki 

Kulonsuonmäki (karttalehti 2042 01, x = 6718800, y = 2507800) on 1800-luvun maan alainen 

kaivos. Isäntäkivi on ruhjoutunut gabro, jossa on magnetiittia, ilmeniittiä ja ilmenomagnetiittia. 

Malmikivessä n 35.4 % Fe ja 2.75 % TiO2. 

Mustalampi 

Kulonsuon (karttalehti 204102, x = 6720970, y = 2505820) kerroksellisessa gabrossa on ilme-

niitti-apatiitti-ilmenomagnetiittiesiintymä, jossa on 9.2 – 26.6 % TiO2, 23.8 – 51.6 % Fe ja 3.0 % 

P2O5. Ilmeniitti esiintyy omina rakeina.  Magnetoituneen vyöhykkeen pituus on 700 m ja leveys 

300 m ja se sisältää Rautaruukki Oy:n magnetomittausprofiilien mukaan kolme rinnakkaista 

malmiutunutta horisonttia. Esiintymää ei ole koskaan varsinaisesti tutkittu. 

Salmijärvi 

Suomusjärven Salmijärvellä on Vampulan esiintymien tyyppinen, pieni ilmeniitti-

ilmenomagnetiittimalmio ultramafiittisessa linssissä lähellä Kalkki-Petterin vanhaa karbonaatti-

kivikaivosta. Oksidimalmi sisältää noin 20% ilmenomagnetiittia ja  20 % ilmeniittiä  sarvivälk-

keestä (30 %) ja oliviinista (20 %) koostuvassa harmeessa  ja sitä luonnehtii runsas magneetti-

kiisupirote. Paikassa on vanha pieni louhos. 

Kumisevan ilmeniittigabro 

Kumisevan gabro on Keski-Pohjanmaalla ilmeniittikriittinen kookas kerrosintruusio, jonka hal-

kaisee kahteen osaan NW-SE-suuntainen siirros. Paras analysoitu näyte on siirroksen länsipuo-

lelta Lohijoen uomasta, josta 1950-luvulla kosken ruoppauksen aikana otetussa näytteessä oli 

11.7% TiO2 ja  35.7% Fe2O3.  GTK:n kartoituksissa vuosina 1995-1997  Kumisevan alueella ta-

vattiin monin paikoin kohtalaisen runsaasti ilmeniittiä ja magnetiittia sisältävää oksidigabroa.   

Kairauksissa lävistettiin gabroa, joka sisältää keskimäärin 3 % ja maksimissaan 4.2 % TiO2. 

Kumisevan gabrosta kerätyissä kartoitusnäytteissä titaani-rautasuhde kohoaa paikoin yli 0,25 

esim. Kotakankaalla, mikä yhdessä korkean fosforipitoisuuden kanssa saattaa indikoida ilmeniit-

tipotentiaalia (max. 7,3 % TiO2, 3.27 P2O5) ja  kuvastanee intruusion monivaiheista magmaattis-

ta historiaa. Viimeksi mainittua aluetta ei ole mitattu eikä kairattu.  

Nakkila 

Nakkilan diabaasissa olevasta sepelikivilouhoksesta (karttalehti 1143 01, x =6804000, 

y=1544380) on GTK:lle tullut kansannäytteinä oksidimalmikiviä, joissa on 10 – 13 % TiO2 

(K/901426). Tarkistuskäynnillä otettiin hienäytteitä, joiden mikroskopoinnissa ei löydetty ilme-

niittiä edes lamelleina magnetiitissa. Magnetiitin heijastusväri on punertava, joten Ti on ilmeises-

ti ulvöspinelli-komponenttina magnetiitissa. Louhoksen seinämissä oksidi esiintyy pilvimäisinä 

pirotetihentyminä, joissa oksideja on runsaasti. Kohteella ei ole tehty varsinaisia kartoitustöitä. 
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Itä-Suomi 

Otanmäen ilmeniittiprovinssiin kuuluvat tärkeimpinä esiintyminä ovat Otanmäki ja Vuorokas. 

Tämä Kevitsan ikäinen (2.06 Ga) intruusiokompleksi lävistää arkeeisia pohjagneissejä  ja sen  

ympäristölle ovat tyypillisiä alkaligraniitit ja -pegmatiitit. Emäksiset intruusiot ovat kerrokselli-

sia ja differentioituneet pyrokseniitista anortosiittiin. Muita tunnettuja titaaniesiintymiä Itä-

Suomen alueella on vähän. Tähän raporttiin on koottu pari esimerkkiä Raetsun raporteista (Rau-

taruukki 1983). Sonkajärven Varismäki vaikuttaa melko lupaavalta Ti-malmiaiheelta. 

Otanmäki ja Vuorokas 

Vierekkäiset Otanmäen ja Vuorokkaan kaivokset (1953-1985) sijaitsivat lähellä Suomen maan-

tieteellistä keskipistettä Oulujärven etelärannalla. Malmi löytyi 1938 Otanmäen maanpintamag-

neettisesta anomaliasta, johon GTL jäljitti edellisenä vuonna kohteesta noin 40 km kaakkoon 

löytyneet kaksi magnetiitti-ilmeniittimalmi-lohkaretta (Pääkkönen1956). Myöhemmissä tutki-

muksissa paikannettiin useita pienempiä Fe-Ti esiintymiä 10 km säteellä Otanmäestä. Valtionyh-

tiö Otanmäki Oy perustettiin louhimaan malmia. Myöhemmin yhtiö sulautettiin Rautaruukkiin, 

joka oli tärkein teräksen tuottaja Suomessa. Toiminta-aikanaan Otanmäki ja Vuorokas olivat 

maailman tärkeimpien vanadiinin tuottajien joukossa, n. 10% maailman V-tuotannosta (Illi ym. 

1985).  

GTK:n www-sivujen mukaan malmia louhittiin kaikkiaan 31 Mt, pitoisuus oli 32-34% Fe, 5.5-

7.6% Ti,  0.26% V. Reserveiksi on esitetty 16 Mt ja lisävarannoiksi  3 Mt. 

Otanmäki oli ylivoimaisesti suurin alueen tunnetuista esiintymä. Se sijaitsee suuren gabro-

anortosiitti-intruusion pohjoislaidalla heterogeenisessa metagabroista, gabroista and anortosii-

teista koostuvassa vyöhykkeessä. Malmivyöhyke on noin 3 km pitkä ja itäosastaan kaareva alue. 

Sen rajaa pohjoisesta alkaligneissi ja etelässä raitainen gneissi. Malmi koostuu epäsäännöllisistä, 

osin pitkänomaisista linsseistä, jotka ovat vaihtelevan kokoisia. 

 Otanmäen malmimineraalit ovat vanadiinipitoinen magnetiitti and ilmeniitti. Korkealaatuisessa 

malmissa harme koostuu kloriitista ja sarvivälkkeestä, pirotemalmissa lisäksi plagioklaasista. 

Silikaattien keskinäinen määrä vaihtelee suuresti pirotemalmissa. Korkealuokkainen malmi sisäl-

tää 30-40% magnetiittia ja 28-30% ilmenittiä, jotka yleensä esiintyvät erillisinä isometrisinä mi-

neraaleina. Magnetiitin ja ilmeniitin keskinäinen suhde vaihtelee oksidien kokonaismäärän mu-

kaan siten, että kun oksidien määrä laskee malmi voi sisältää jopa kaksi kertaa enemmän ilme-

niittiä kuin magnetiittia. Pyriitti (Co), magneettikiisua ja kuparikiisu olivat myös tärkeitä tuottei-

ta kaivoksen toiminnan aikana. 

Varismäki 

Varismäki (karttalehti 3343 11, x = 7055400, Y = 3534400) sijaitsee Sonkajärvellä pohjakomp-

leksin graniittigneissiympäristössä. Rautaruukin (1983) mukaan esiintymä on magnetiitti-

ilmeniitti-pirotemalmia amfiboliitissa. Amfiboliitti esiintyy N-S-suuntaisina linsseinä ja lienee 

peräisin deformaatiossa pirstoutuneesta gabrointruusiosta, jonka kokonaispituus on n. 1 km. 

Malmin leveys on 10 m. Kairauksissa (5 reikää) malmin keskipitoisuus on 5.2 % TiO2, 0.17 % V 

ja 30.8 % Fe2O3.  Magnetiitin vanadiinipitoisuus on 0.6 % eli sama kuin Otamäessä. Magnetiitti 

ja ilmeniitti ovat erillisinä rakeina. Aluetta voisi jatkossa selvittää malmin hyvän laadun vuoksi. 

Petäiskylä 

 Petäiskylässä (karttalehti 432306, x = 7067000, y = 4475400) on ilmeniitti ja ilmenomagnetiitti-

pirotteisia gabrosulkeumia 1.5 – 8 m lävistyksinä graniitissa. Malmiutuneen kiven magneettinen 

massa on 15.9 – 49.6 % (keskimäärin 27.8 %) ja siinä on keskimäärin 67.8 % Fe, 90.7 % magne-
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tiittia, jossa on 0.94 % V ja 0.64 % Ti. Ti on sitoutunut valtaosin ilmeniittiin, osin titaniittiin. 

Malmituneen kiven määrä on vähäinen (Rautaruukki 1983). 

Pohjois-Suomi 

Karhujupukka 

Kolarin Karhujupukan alueella on GTK:n vuosien 1987- 1991 tutkimuksissa todettu olevan yh-

teensä noin viisi miljoonaa tonnia magnetiitti-ilmeniittimalmia kolmessa mineralisaatiossa, jotka 

ovat  Karhujupukka (2.4 Mt), Karhujupukka E (0.2 Mt) ja Kortonlehto (2.5 Mt)  (Karvinen 1989, 

1992).  Keskimääräinen pitoisuus on 32 % Fe, 6.2 % Ti, 0.24 % V, 0.34 % Cr, 0.04 % Ni, 0.02 

% Cu, 0.03 % Zn, 0.42 % S ja 50 ppm Ga (gallium). Lisäksi erotettavissa olevassa kiisufraktios-

sa on hivenen kultaa (Au), platinaa (Pt) ja palladiumia (Pd). 

Fe- Ti-V-malmi on melko korkealaatuista ja helposti rikastettavaa. Hyötyaineksina siitä on irroi-

tettavissa V-pitoinen magnetiittirikaste ja ilmeniittirikaste sekä varauksin kiisu- ja spinellifrakti-

ot. Lisäksi avolouhosvaiheessa malmiutuman päältä irtoaisi ainakin 1.5 milj.t sepeliksi kelpaavaa 

gabro-anortosiittia. 

Karhujupukan itäpuolelta on tutkittu useita magneettisia anomalioita, mutta kairauksissa ei ole 

löytynyt magneettista kiveä. Hävityskuusikon, Karhupalon ja Sainlaen anomalioiden on tulkittu 

aiheutuvan remanenssista. Kolarin kivissä on poikkeuksellisen paljon galliumia, magnetiittimal-

meissa  40-60 ppm Ga ja esimerkiksi Karhupalon sillimaniittigneississä  noin 40 ppm Ga. Muis-

sa kivissä yleensä alle 10 ppm Ga. 

Karhujupukan alue kuuluu Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen länsiosaan (Kuva 19). Karhuju-

pukka ei ole paljastuneena se löydettiin magneettisesta anomaliasta.  Karhujupukan muodostu-

maan läheisesti liittyvät migmatiitit ja graniittiutuneet metasedimentit kuuluvat viimeisten arvi-

oiden perusteella arkeisen yläosaan tai proterotsooisen alaosaan.  

Karhujupukan Fe-Ti-V-malmin isäntäkivenä on amfiboliitti ja sen kattopuolella tavataan meta-

morfoitunut anortosiitti-gabro ja jalkapuolella metasedimenttejä. Metamorfoituminen on tapah-

tunut korkeanasteen olosuhteissa, joissa on syntynyt mm. granaattia. Karhujupukan malmi- ja 

kivilajiassosiaatio on erilainen kuin Rautuvaaran alueen rautamalmeissa. 

Karhujupukan malmi on keskimäärin 15 m:n paksu ja sitä on arvioitu 550 m:n matkalla ja 100 

m:n syvyyteen. Malmilaatta kaatuu 50 - 60°:een kaateella etelään. Sen todellinen paksuus on 

keskiosissa 35 -50 m, josta lävistävien graniittisten juonten osuus on 2 - 6 m. Laatta ohenee mo-

lempiin päihin, mutta ulottunee länteen 300 m 10 m:n paksuisena.   Varantoarvio on  2.5 milj.tn 

(tiheys 4 t/m3, syväkairausta 1296 m). Magnetiittifraktiosta analysoitu korkeahko galliumpitoi-

suus (Ga) 50-70 g/tn kannattaa ottaa huomioon malmin arvoa laskettaessa. 

Malmimineraalit, magnetiitti, ilmeniitti ja kiisut ovat kauniisti omamuotoisina rakeinaan. Raeko-

ko on oksideilla suhteellisen karkea, 0.5 - 2 mm ja kiisuillakin 50 - 200 mikrometriä. Ilmeniitissä 

on sulkeumina hyvin hienorakeista, helmimäistä hematiittia. Magnetiitin ja ilmeniitin esiintymi-

nen seosrakeina on harvinaista. Sulfidit esiintyvät omina rakeinaan oksidien ja silikaattien vä-

leissä. Rakenne on granulaarinen ja magnetiitin ja ilmeniitin raekoko on karkea (Karvinen et al. 

1989). Mikroanalyysin mukaan ilmeniitin TiO2-pitoisuus on keskimäärin 50.2 %. Lisäksi ilme-

niitissä on alhaiset kromi ja vanadiinipitoisuudet, 0.09 % Cr2O3 ja 0.11 % V2O3:a. Ilmeniittiri-

kasteen  TiO2  on 47.7 %, ja Cr2O3- ja V2O3-pitoisuudet ovat 0.05 ja 0.30 %. 

Raahessa tehdyssä rikastuskokeessa magnetiittirikastetta saatiin 47.2 % koko näytteestä ja sen 

analyysitulokset olivat seuraavat: Fe 66.5 %, Ti 1.18 %, V 0.568 %, SiO2 1.20 %, Al2O3 2.34 %, 

Cr 0.76 %. Vaahdotuksessa saatiin talteen kiisufraktiota 1.1 % ja sen pitoisuudet olivat seuraa-

vat: S 8.6 %, Cu 1.58 %, Ni 1.44 %, Co 0.32 %, Au 0.20 ppm, Ag 0.60 ppm, Pt 0.12 ppm, Pd 
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0.09 ppm. Ilmeniitin raskasnesteseparointiin saatiin syötettä 38.3 %. Sen Ti-pitoisuus oli 10.0 %. 

Liejuna poistui 10.7 % alkuperäisestä syötteestä. Sen Ti-pitoisuus on 7.7 %, mutta hyödyntämi-

nen on hienojakoisuuden vuoksi kyseenalaista 

 

Kuva 19.   Karhujupukan alueen kallioperä. Bedrock of Karhujupukka area. 

 

Taulukko 7.   Karhujupukan malmin pitoisuus,  cut-off 20 % Fe . Ore content of Karhujupukka depo-

sit. 

Metalli Keskipitoisuus Maksimi 

Fe  % 34.3 51.6 

Ti  4.83 7.24 

TiO2  8.05 12 

ILME 16.1 24.1 

V  0.25 0.39 

Ni  0.06 0.15 

Cr  0.35 1.37 

Au (ppb)  37 100 

 

 

Karhujupukka E 

Karhujupukka E on pieni magnetiitti-ilmeniittimineralisaatio noin 1 km itään Karhujupukan 

malmista. Siinä on arviolta vajaat 300 000 tn noin 30 %:sta rautamalmia. Se on noin 8 m paksu 
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ja sitä lävistävät muutamat graniittiset juonet. Mineralisaation keskimäärinen Fe2O3-pitoisuus on 

41 % (29 % Fe) ja TiO2-pitoisuus 7.2 %).  

 

Kortonlehto 

Kortonlehto sijaitsee noin 4 km itään Karhujupukasta. Siellä tehdyllä viiden reiän kairauksella on 

todettu olevan tyyppiltään ja koostumukseltaan samanlainen Fe-esiintymä kuin Karhujupukassa. 

Malmiutunut kivi muodostaa Kortonlehdossa useampia erillisiä kerroksia kuin Karhujupukassa 

ja siitä syystä sen arvomineraalipitoisuudet ovat analyyseissä jääneet selvästi alhaisemmiksi ol-

len noin 25 %, Fe, 5 % Ti ja 0.20 % V. Kompaktit malmin osat ovat monesti sen verran kapeita, 

että väliin jäävä heikompi malmi ei ole aina helposti louhittavissa erilleen.  

Malmin kokonaismäärän on Kortonlehdossa arvioitu olevan samaa suuruusluokkaa kuin Karhu-

jupukassa eli noin 2,5 miljoonaa tonnia sadan (100) metrin syvyyteen laskettuna. Kortonlehtoon-

kairatut reikäprofiilit viittaavat siihen, että malmi levenee vielä 100 m:n syyvyydellä kun Karhu-

jupukassa se samalla syvyydellä vaikutti kaventuvan. Malmia on seurattu 200 m:n matkalla mut-

ta se lienee ainakin 100 m pitempi, jolloin massaa olisi reilut miljoona tonnia enemmän 

Pyhäjärvi 

Kittilän Pyhärven kohteesta on vähän tutkimustietoa käytettävissä, OKU:n raporttitietokannasta 

ei Rautaruukin alkuperäisraportteja löydy. Pyhäjärvi 2 (karttalehti 274403, x=2572020, y = 

2543130) on magnetiitti-ilmeniittimalmi joka sijaitsee amfiboliitissa (metagabrossa) pirotteena ja 

massiivisina juonina. Pituus on 375 m, paksuus 12 m ja syvyys 170 m. Malmimineraalit ovat 

magnetiitti, ilmeniitti ja Ti- magnetiitti. Harmeena on kloriittia.  Malmiarvion mukaan päämal-

mio on 2.3 Mt,  6.1 % TiO2 , 0.35 % V ja 25.8 % Fe (Rautaruukki 1983). 

Pyhäjärvi1 (karttalehti 274403, x = 7571300, y = 1543260) on samankaltainen, mutta ilmeisesti 

hajanaisempi. Analyysin mukaan on 10.2 % TiO2, 46.4 % Fe ja 0.51 % V. Aeromagneettisen 

kartan mukaan paikka sijaitsee samassa 3.5 km pitkässä, 0.8 km leveässä anomalissa kuin Py-

härvi2 ja on 700 m siitä etelään. Vanadiinia tässä esiintymässä on arvioitu olevan 2 500 t. 

Mikroskopoitaessa Lopelle talletetuista kairasydämistä tehtyjä  hienäytteitä (R7-21.20, R7-37.90, 

R11-25.62; R11-37.90)  havaittiin, että ilmeniitti ja magnetiitti esiintyvät omina rakeinaan ja 

ovat siten rikastettavissa. 

Hautakangas 

GTK on kairannut Kiimingin liuskevyöhykkeellä Yli-Iissä sijaitsevaa magneettista anomaliaa, 

jossa on lävistetty kompaktia ja pirotteista Ti-magnetiittimalmia enimmillään n. 30 m. Heikki 

Juopperin ja Jukka Konnunahon GTK:n sisäisen esitelmän mukaan massiivisen malmin keskipi-

toisuus on 11.3 % TiO2, 38.7 % Fe ja 0.23 % V. Hietutkimusten mukaan titaani on valtaosin hie-

nojakoisena lamellina ilmenomagnetiitissa eikä siten ole rikastettavissa vaahdottamalla. Malmi 

on granioidien ympäröimän diabaasijuonen kyljessä. Sen  isäntäkivenä on oksidigabro.  

Mustavaara ja Soidinvaara 

Porttivaaran 2.4 Ga kerrosintruusion magnetiittigabrossa titaani on sitoutunut hienolamelliseen 

ilmeniittiin ilmeno-magnetiitissa. Ilmeniittiä ei voi rikastaa vaahdottamalla liian pienen raekoon 

vuoksi. Titaanirikasteen valmistaminen sulatossa on myös mahdollista yhdistettynä vanadiinin 

erotteluun ilmenomagnetiitista. Mustavaaran V-Fe-Ti-esiintymä on kanadalaisen yhtiön hallussa. 

Kehitystyössä on ollut mukana hollantilainen Akkerman Exploration, joka on teettänyt kairaustu-

losten ja vanhan kaivoksen rajojen digitoinnin ja 3D-mallinnosta Esko Koistisella GTK:ssa. 
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Malmikentän nykyinen tutkimusvaihe ja taustatiedot löytyvät Pöyry yhtiön laatimasta ympäristö-

lupaselvityksestä. Geologinen perustieto on Aarre Juopperin (1977) väitöskirjassa. 

 

Kuva 20.  Mustavaaran Fe-Ti-V-esiintymä Koillismaa-kompoleksin geologisella kartalla. Mustavaara 

Fe-Ti-V deposit in the geological map of the Koillismaa complex (Karinen 2010). 

Mustavaaran Fe-Ti-V-esiintymä on magnetiittigabrokerroksessa Koillismaa intruusion yläosassa 

(Kuva 20, Juopperi 1977, Karinen 2010). Isäntäkivi uraliittiutunut gabro. Ilmenomagnetiitti 

esiintyy pirotteena. Magnetiittigabro on 240 m paksu ja kaade on 40o N. Malmivarat 38 Mt, 1.53 

– 2.71 % TiO2. 

Ympäristöselvityksen (Pöyry 2009) mukaan Mustavaaran hyödynnettävä malmi on magnetiitti-

pitoista gabroa, jossa magnetiitin osuus on 16.8 %. Malmin arvoainetta, vanadiinia on magnetii-

tissa noin 0.91 % tai 1.65 % vanadiinipentoksidina. Sitä pidetään korkeana pitoisuutena verrattu-

na nykyisellään maailmalla toiminnassa olevien vanadiinikaivosten malmeihin. Malmiesiintymä 

on 150 - 200 m vahvuinen ja sijaitsee Porttivaaran kerrosintruusion yläosassa. Mustavaaran kai-

voksella on arvioitu olevan edelleen 24,3 milj. tonnia louhimatta jääneitä malmivaroja, laskettu-

na tasolle +100 (0-taso 300 m mpy). Kaikkiaan tasolle +200 saakka (100 m mpy) olisi louhitta-

vissa oleva malmimäärä arviolta 66.6 milj. tonnia. Hankkeen alustavassa kannattavuusselvityk-

sessä suunniteltu louhintataso on +150, jolloin hyödynnettävissä oleva malmimäärä on 45 milj. 

tonnia 3 milj. tonnin vuosilouhinnalla 15 vuoden ajan. Sivukiven kokonaislouhinta olisi tällöin 

noin 90 milj. tonnia. 

Rautaruukki Oy:n aiemmassa kaivostoiminnassa hyödynnettäisiin vain malmin vanadiini. Mag-

netiitissa oleva titaani, jota ei rikastusprosessissa voitu erottaa, esti vanadiinin uuton jälkeisten 

rautapellettien suurimittakaavaisen käytön masuunin raaka-aineeksi. Rautapellettejä voitiin hyö-

dyntää vain pieninä määrinä parempilaatuisen pellettimateriaalin rinnalla. Toiminnan päättymi-

sen jälkeen kaivosalueelle varastoituja pellettejä on kuljetettu Raaheen ja käytetty masuunin vuo-

raukseen. Tällä hetkellä pellettivarastokenttä on likimain tyhjä. Tähän hankkeeseen liittyen on 
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tehty selvityksiä, miten myös malmin sisältämä rauta ja titaani voitaisiin hyödyntää taloudellises-

ti.  Malmin likimääräinen koostumus on esitetty taulukossa 8.  

 

Taulukko 8.   Mustavaaran malmin likimääräinen koostumus (Pöyry 2009). The composition of the 

Mustavaara ore. 

Yhdiste 

% 

wt  % 

Fe3O4  16.00 

V  0.20 

TiO2  2.85 

SiO2  41.50 

Al2O3  15.05 

MgO  5.26 

Ni  0.021 

S  0.118 

MnO  0.165 

Na2O  2.65 

Cr2O3  0.008 

CaO  9.05 

Soidinvaara 

Soidinvaara (x = 7288000, y = 2535800) on Mustavaaran kanssa samassa startigrafisessa ase-

massa Syötteen kerrosintruusion NE-osassa (Rautaruukki 1983). Ilmenomagnetiittipirotteisen 

kerroksen paksuus 120 m ja pituus 3000 m. DDT rikasteen massa 7.1 -15.4 %, siinä 3.0-5.9 % 

Ti, 0.69-1.09 % V ja 43.4 – 64.6 % Fe). 

Rovasvaara  

Rovasvaara (kattalehti 3731 02, x = 7471500,y = 2502000) on juonimainen 500 m paksu kiille-

liuskeita leikkaava 2040 Ma-ikäinen hypersteenigabro, jossa on pienialaisian rikastumina ilme-

nomagnetiittia ja magnetiittia (Rautaruukki 1983). Paljastumasta otetuissa näytteissä magneetti-

set massat 31 – 82 %  ja malmin TiO2 10.3 % (FeOtot 55.6 %, V2O5 1.1 %). Raetsu-raportin mu-

kaan geofysiikan tulkinnan perusteella malmia ei ole riittävästi. 

Koitelainen  

Koitelaisen (karttalehti 3741 04, x = 7526500,y =2513500) 2.4 Ga kerrosintruusion ylävyöhyk-

keen magnetiittigbrossa on 3 – 15 % vanadiinipitoista titanomagnetiittipirotetta 100 m paksussa 

kerroksessa. Ti-pitoisuus alhainen, malmissa on 1 – 2 % TiO2 ja 0.1-0.3 % V, magneettisen ri-

kasteen massa 5.2-9.8 %. 

3.5 Potentiaaliset alueet 

Suomessa on useita varteenotettavia titaanin raaka-ainelähteitä. Kaikki esiintymät liittyvät gabro-

luokan mafisiin intruusioihin ja siten Suomen ilmeniittiesiintymät muodostavat oman malmi-

tyyppinsä, koska tavallisesti magmaattiset ilmeniittiesiintymät liittyvät anortosiitteihin.  

Tärkeä ja hyödyntämistä odottava esiintymä on Koivusaarenneva ja sen satelliitit. Malmissa on 

vallitsevana Fe-Ti- oksidina hyvälaatuinen ilmeniitti, jossa magnesiumin, kromin ja vanadiinin 

pitoisuudet ovat pieniä. Ilmeniitti esiintyy omina puhtaina rakeina, mikä pitää vaahdottamalla 
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saatavan rikasteen Ti-pitoisuuden lähellä teoreettista enimmäismäärää, n. 50 % TiO2.  Tämä on 

yksi ero anortosiitteihin liittyviin Tellnesin ja Allard Laken ilmeniittimalmeihin, koska niissä 

ilmeniitti sisältää aina Ti-pitoisuutta alentavaa hienorakeista hematiittia (10 – 25 %) sulkeumina. 

Verrattuna useimpien placer-esiintymien ilmeniittirikasteisiin, Koivusaarennevalla ei ole radon-

ongelmia, jotka liittyvät raskasmineraalihiekkojen monatsiittiin tai ksenotiimiin. Erillisinä rakei-

na esiintyvä magnetiitti on yleinen siten, että ilmeniitin ja magnetiitin määräsuhde on 3:1 - 4:1. 

Magnetiitti voisi olla vanadiinin lähde, sillä magnetiitissa on vanadiinia jokseenkin saman verran 

(0.6 %) kuin oli Otanmäen kaivokselta erotetussa magnetiisissa.  

Kauhajoen-Honkajoen titaani-fosfori-rautamalmikentän tekee mielenkiitoiseksi sen suuri  koko. 

Sen kahdessa pääesiintymässä Perämaassa ja Lumikankaassa on alhaisen pitoisuustason (18-

22%) apatiitti-, ilmeniitti- ja magnetiittimalmia yli 600 Mt.  

Näistä Perämaan malmikiveä on tutkittu vain apatiitin osalta, ilmeniitin ja magnetiitin laatua ei 

ole selvitetty. Siilinjärvellä Kemiran laitoksilla tehtyjen rikastuskokeiden perusteella apatiitin 

saanti rikasteeseen oli 100 %. Ilmeniitistä ainakin osa on omina rakeina. Noin 50 % ilmeniitistä 

voi olla magnetiitissa lamelleina, joista osa voi olla konventionaalisesti rikastettavissa kohtalai-

sen suuren raekoon vuoksi. Magnetiitin ominaisuuksia ei ole systemaattisesti tutkittu. Oksidirik-

kaista kivistä tulisi tehdä massasuskebiliteetti ja DDT-testejä sekä mikroskooppisia tutkimuksia 

Fe-Ti oksidien laadun selvittämiseksi ja vaihtoehtoisten rikastusmenetelmien löytämiseksi. 

 Etelä-Suomessa on paljon pieniä magmaattisia Fe-Ti-V-malmeja, joissa ilmeniitti ja magnetiitti 

esiintyvät erillään, mutta esiintymien koko on pieni  ja sijainti huono. 

Otanmäen-Vuorokkaan kaivoskenttään on arvioitu jääneen huomattavia määriä louhimatonta 

malmikiveä, sillä kaivoksen jatkaminen olisi edellyttänyt murskaustason syventämistä, johon ei 

1980-luvulla ryhdytty osittain siksi, että Mustavaaran kaivokselta saatiin jo vanadiinirikastetta. 

Väli-Suomessa ilmeniittikriittisenä voidaan pitää  myösVarissuon gabroa Sonkajärvellä.  

Karhujupukan ja Kortonlehdon esiintymissä on yhteensä n. 5 Mt kairattua hyvälaatuista malmia. 

Niiden hyödyntäminen saattaa tulla ajankohtaiseksi kun Kolarin ja Pajalan rautamalmien kaivos-

toiminta käynnistyy. Saman tyyppisiä  ovat vähän tutkitut Silaskairan Pyhäjärven esiintymät. 

Lapissa kannattaisi jossakin vaiheessa selvittää Inarin anortosiittien ilmeniittikriittisyyttä, mm. 

Angelin ja Partakon alueilla. 

Mustavaara malmin tyyppinen Ti-magnetiitti on potentiaalinen Ti-lähde, jos siitä sulaton kautta 

tuotettaisiin Ti-sulate. Mikäli konventionaalinen rikastus, magnetiitin magneettinen erottelu ja 

ilmeniitin (ja apatiitin) vaahdottaminen voidaan näin korvata, saattaa Ti-magnetiitin, ulvöns-

pinelli-magnetiitti tai ilmeniitti-magnetiittisekarakeiden, hienojakoisia ilmeniittilamelleja sisältä-

vän ilmenomagnetiitin ekonominen hyödyntäminen olla mahdollista. Tällöin kyseessä olisivat  

2.4 Ga kerrosintruusioiden magnetiittigabrot, Yli-Iin Hautakankaan tyyppiset massiiviset ilme-

nomagnetiittimalmit tai joutunidiabaaseihin liittyvät Ti-magnetiittiesiintymät.  

4 GALLIUM 

Johdanto 

Galliumin (Ga) järjestysluku on 31 ja sen on atomipaino 69.723 g/mol. Kiinteänä se on hopean-

harmaata, haurasta ja sulaa kädenlämpötilassa. Sen tiheys on 5.91 g/cm3 ja sulamispiste       

29.76 C º. Gallium on cesiumin, elohopean  ja rubidiumin ohella nestemäinen lähellä huoneen-

lämpöä. Galliumin löysi ranskalainen Boisbaudran vuonna 1875 ja sen nimi periytyy sanasta 

Gallia . 

 Luonnossa galliumia tavataan runsaiten bauksiitissa, n. 50 ppm. Sinkkimalmeissa ja kivihiilessä 

on 0.001-0.1% Ga. Yli 95 % tuotetusta galliumista käytetään gallium-arsenidin muodossa  
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(GaAs). Galliumin keskipitoisuus magmakivissä on 18 ppm, joten se on melko harvinainen. Gal-

lium muistuttaa geokemialliselta käyttäytymiseltään alumiinia, mutta on kalkofiilisempi, mikä 

tulee esille sen esiintymisenä sinkkivälkkeessä (Burton et  al. 2007) 

 

4.1 Geologia 

Gallium ei esiinny vapaana luonnossa eikä muodosta sellaisia omia mineraaleja, joissa Ga on 

pääkomponettina lukuun ottamatta galliittia (CuGaS2). Se esiintyy pieninä määrinä useimmissa 

alumiinipitoisissa silikaattimineraaleissa, erityisesti bauksiitissa, muutamissa savissa kuten kao-

liniitissa ja diasporessa, sekä sinkkivälkkeessä, pyriitissä, magnetiitissa ja kivihiilessä.  

Gallium ei konsentroidu malmeiksi vaan sitä saadaan alumiinin sivutuotteena Bayerin menetel-

mällä bauksiitista ja sinkkisulatossa sinkkivälkkeestä. Galliumia on runsaiten graniitista ja alka-

likivistä syntyneessä bauksiitissa.  Ga/Al suhteen on todettu kasvavan rapautumisen intensiivi-

syyden myötä. Sinkkimalmeissa gallium pitoisuudet ovat korkeimmat alhaisen lämpötilan juo-

nissa. 

Tunnetuin esiintymä on Namibiassa sijaitseva Tsumebin piippumainen kupari-lyijy-

sinkkisulfidimalmi, josta tuotetaan galliumia ja germaniumia. Apexin kaivos Utahissa on maail-

ma ainoa toiminnassa ollut germanium-gallium-kaivos.  Limoniittinen malmi sisältää  0.85- 1.91 

% Cu ,0.040 -0.061 % Ge ja  0.015- 0.027 % Ga, ja lisäksi Ag ja Zn.  Siellä Ge ja Ga ovat rikas-

tuneet kalkkikiven ruhjeessa sijaitsevan malmin sekundäärisiin rautaoksideihin; götiittiin ja jaro-

siittiin (Dutrizac et al. 1986). 

4.2 Varannot, tuotanto, käyttö ja tuleva tarve   

Maapallon galliumvarannot bauksiitissa ovat yli 1 milj. tonnia perustuen 50 ppm pitoisuuteen 

tunnetuissa bauksiitissa. Teoreettisesti galliumia voitaisiin tuottaa 4000 t/v jos kaikki gallium 

otettaisiin talteen.  Lisäksi galliumia on joissakin sinkkimalmeissa yli 50 ppm. Suurimmat usean 

miljoonan tonnin reservit ovat fosfaattimalmeissa ja kivihiilessä, joka sisältää 0.01-0.1 % Ga 

(Buchert et al. 2009). 

Tällä hetkellä galliumia tuotetaan lähes yksinomaan bauksiitin sivutuotteena. Galliumin primää-

rituotanto vuonna 2011 oli 216 tonnia, kierrätys huomioonottaen 310t. Suurimmat tuottajamaat 

ovat Kiina, Saksa, Kazakstan ja Ukraina (USGS 2010).  

Galliumia käytetään 98% sähkökomponentteina, tietokoneiden ja kännyköiden ym. mikropiireis-

sä, optoelektronisissa laitteissa kuten Laser-diodeissa,  LED :ssä, valotunnistimissa ja aurinko-

kennoissa ja myös metalliseoksissa.  

Galliumin kulutuksen ennustetaan kasvavan 5-10 % vuodessa. 

 

4.3 Galliumin esiintyminen Suomessa 

 

Galliumin esiintymistä Suomen kallioperästä on tutkittu lähinnä tieteellisessä mielessä. 

Erämetsä (1940) on julkaissut yli 200 galliummääritystä Suomen silikaattimineraaleista. 

Korkeimmat pitoisuudet olivat seuraavat: 

Krysoberylli, Helsinki  500-1000  ppm Ga2O3 

Mikroliitit   10-50 

Plagioklaasit   10-100 

Skapoliitit   50-100 



39 

 

-      

  

Spodumeeni, Tammela 50 

Biotiitti, Kemiö  100 

Muskoviitti, Kemiö  100 

Muskoviitti, Eräjärvi  500 

Ortiitti, Silvola  500 

Andalusiitti, Sodankylä 50-100 

Titaniitti, Parainen  500 

Haapalan 1977 mukaan Tarkin ja Väkkärän rapakivigraniittien Ga-pitoisuudet ovat seuraavat: 

Biotiitti, Tarkki  80 ppm Ga2O3 

Sarvivälke, Tarkki  60 

Albiitti, Väkkärä  120-150 

K-maasälpä, Väkkärä  70-82 

Biotiitti, Väkkärä  520-650 

 

Kari Kojonen on tehnyt mikroanalyysejä Karhujupukan magnetiitista ja ilmeniitista. Magnetiitin 

Ga-pitoisuus vaihtelee 44-47 ppm  R301:ssä ja ilmeniitin 12-15 ppm. Sahama (1945) on rapor-

toinut Etelä-Lapin graniiteista ja syeniiteistä 74 ppm Ga –pitoisuuksia (Rankama ja Sahama 

1950). 

 Suomen rapakivigraniitit; Viipurin, Ahvenanmaan, Laitilan, Vehmaan batoliitit  ja lukuisat pie-

nemmät intruusiot kuuluvat keski-proterotsooisiin (1.67-1.47 Ga) anorogeeniseen magmaattiseen 

provinssiin, jolle on luonteenomaista A-tyypin graniitit korkeine Fe/Mg, K/Na, Ga/Al, Zr, F ja 

LREE (paitsi Eu) pitoisuuksine (Haapala ja Rämö 2005). 

 Haapalan rapakivigraniittitutkimuksissa on havaittu mielenkiintoisia gallium-pitoisuuksia Laiti-

lan ja Viipurin rapakivialueilla (Haapala 1977). Galliumin suhteen korkeimmat pitoisuudet ovat 

Kymin ja Eurajoen stokeissa, jotka edustavat rapakivigraniittien myöhäisintä kiteytymisvaihetta. 

Väkkärän topaasipitoinen graniitti sisältää keskimäärin 67 ppm Ga, 55 ppm Nb, 83 ppm Sn ja 

sen pinta-ala on noin 10 km
2
.  Kymin stokissa gallium-pitoisuus vaihtelee 24-92 ppm ollen kor-

kein tasarakeisessa graniitissa (Haapala  ja Lukkari 2005). 

Pohjois-Suomen analysoidut kairasydän- ja kartoitusnäytteet tarkistettiin galliumien osalta Kal-

pea- ja Kairatietokannoista. XRF-menetelmällä analysoiduissa näytteissä merkittävin rikastuma 

on Kolarin Karhujupukan ilmeniitti-magnetiittiesiintymässä.  Ilmeniitti-magnetiittimalmin galli-

um-pitoisuus vaihtelee 50-73 ppm. Sallan Vittajängän kaoliiniesiintymässä R346:ssa gallium-

pitoisuus kohoaa paikoin yli 50 ppm:n ja ne ovat Virtasalmen kaoliinien gallium-pitoisuuksien 

kanssa samaa luokkaa (Sarapää 1996). Sodankylän Ruosselän rapautumassa (R338) on  tavattu 

korkein galliumpitoisuus,  169 ppm Ga. Korkeita pitoisuuksia ovat myös Sodankylän, Savukos-

ken Tulppion jaksossa, Ylitornion, Taivalkosken ja Pudasjärven alueilla.  Kartoitusnäytteistä 

korkein pitoisuus 163 ppm Ga on Savukosken Värriön ultramafiitissa.  Kalliogeokemian aineis-

ton perusteella korkeimmat Ga-pitoisuudet sattuvat Kaakkois- ja Lounais-Suomeen, sekä Puo-

langan, Ylitornion ja Sodankylän alueille (Kuva 21).  
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 Kuva 21.  Kalliogeokemian anomaliset Ga-näytteet. Regional bedrock geochemistry shows Ga-

anomalies on the simplified geological map. 

 

4.4 Gallium potentiaalista 

Suomen kallioperän potentiaalisimmat gallium-kohteet ovat sinkkimalmit, rapakivialueiden Sn-

Zn-malmit, kaoliinirapautumat ja Ti-Fe malmit. Myös mafisiin intruusioihin näyttää liittyvän 

gallium-potentiaalia esim. Taivalkoskella. Galliumin tuotanto Suomessa tulisi kysymykseen ai-

noastaan muun malmintuotannon sivutuotteena, josta se voitaisiin erottaa malmirikasteesta sulat-

tovaiheessa.  

5 GERMANIUM 

5.1 Johdanto 

Germaniumin (Ge) järjestysluku on 32, sen on atomipaino 72.64 g/mol ja se kuuluu jaksollisen 

järjestelmän  IVa ryhmään (C-Si-Ge-Sn-Pb) ja muistuttaa ominaisuuksiltaan tinaa ja piitä.  Se on 

hyvin hauras, kiiltävä, hopeanvalkoinen puolimetalli, jonka tilavuus kasvaa jähmettyessä. Sen 

tiheys on 5.323 g/cm3 ja sulamispiste 938.25 C º.   Sitä on käytetty aikaisemmin transistoreissa, 

nykyisin sen käyttö on yleistynyt erilaisissa hi-tech tuotteissa. 

5.2 Geologia 

Germanium on melko harvinainen, sillä maankuoressa sitä on keskimäärin 1.6 ppm (Höll et al. 

2007). Pääasiallisesti Ge korvaa Si, C, Zn, Cu, Fe, Sn ja Ag ja esiintyy niiden kanssa samoissa 

mineraaliassosiaatioissa.  Yleisin Ge on silikaateissa, jossa Ge 4+ korvaa geokemiallisesti sa-

mankaltaista Si 4+.  Germanium on siinä suhteessa geokemiallisesti poikkeuksellinen, että se voi 

käyttäytyä sekä siderofiilisesti, litofiilisesti, kalkofiilisesti että organofiilisesti geologisesta ym-

päristöstä riippuen.  
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Germaniumin määrä vaihtelee hyvin vähän eri kivilajeissa. Heikkoa Ge:n rikastumista tapahtuu 

myöhäis-magmaattisten differentiaatioiden volatiilirikkaissa kiteytymissä eli muskoviittigraniit-

tipegmatiitteissa ja greiseneissa. Ge rikastuu myös myöhäisiin malmeja muodostaviin hydroter-

misiin fluideihin.  Ge toimii indikaattorina resenttisissä alhaisen lämpötilan hydrotermisissa 

malmeissa, joissa In edustaa korkeampaa lämpötilaa. Graniittipegmatiiteissa on tyypillisesti 10 

ppm Ge ,  rikastuneena muskoviittiin (63 ppm), granaattiin (180 ppm) ja erityisesti topaasiin 

(700 ppm, Schroll, 1999).   Germaniumia esiintyy pieniä määriä useissa eri malmityypeissä.  

Germaniumia tavataan   muutamasta kymmenestä useihin satoihin ppm:n pitoisuuksina sulfidi-

esiintymissä: vulkaanisissa massiivisissa Cu-Zn(-Pb)(-Ba)esiintymissä (100 ppm); porfyyri ja  

juoni-juoniverkosto  Cu-Mo-Au- esiintymissä;   porfyyri ja  juoni-juoniverkosto  Sn-Ag- esiin-

tymissä; juoni-tyyppisissä Ag-Pb-Zn-esiintymissä; sedimentogeenisissä  massiivisissa Zn-Pb-

Cu-sulfidimalmeissa, karbonaattikiviin liittyvissä Zn-Pb- esiintymissä, ja monimetallisissa Ki-

pushi-tyyppisissä Cu-Pb-Zn-Ge-esiintymissä (Höll et al. 2007). Rautaköyhä sinkkivälke on tär-

kein Ge sisältävä mineraali. Muita Ge-lähteinä mahdollisia  sulfidimineraaleja  ovat  enargiitti, 

borniitti, tennantiitti, tedrahedritti, luzoniitti, sulvaniitti ja colusiitti.  Germaniumilla on muuta-

mia omia mineraaleja kuten argyrodiitti Ag8GeS6, briartiitti  Cu4(Fe,Ge)S4,  renieriitti 

Cu3(Fe,Ge)S4 ja  germaniitti Cu3(Ge, Fe)S4, jotka kohottavat Ge-pitoisuuksia erikoisesti Ki-

pushi-tyyppisissä esiintymissä. Sulfidimalmien hapettumisvyöhykkeessä rautahyhroksidit ja ok-

sidit konsentroivat sorption avulla germaniumia. Tälläisia rikastumia on USA:n Apexin ja Na-

mibian Tsumebin esiintymissä ja niitä tavataan myös raitaisissa rautaoksidimalmeissa (BIF).  

Ruskohiili ja kivihiiliesiintymissä germanium-pitoisuudet vaihtelevat kuoren tasosta useihin tu-

hansiin ppm Ge. Rikastuminen johtuu orgaanisten happojen aiheuttamasta kemiallisesta sorptios-

ta.  

Taulukko 9.  Korkeita Ge-pitoisuuksia malmeissa (Höll et al. 2007) 

Mineralisaatiotyyppi 

 

Ge-pitoiset mineraalit Ge ppm  

1>x>10 

Sulfidimalmit   

VHMS (Cu-Zn(-Pb)(-Ba) Sinkkivälke, (borniitti, renieriitti, germaniitti) 100 

(Theorof Kuroko-tyyppi) Sinkkivälke, borniitti, renieriitti 300 

Porfyyri ja juoni-juoniverkosto Cu-Mo-

Au 

CuAs-sulfidit, borniitti, sinkkivälke (renieriitti, ger-

maniitti) 

x*10 

Porfyyri ja juoni-juoniverkosto Sn-Ag Argyrodiitti, (Sn-mineraalit, sinkkivälke) x*10 

Juoni Ag-Pb-Zn(-Cu) Argyrodiitti, sinkkivälke x*100 

SHMS Zn-Pb-Cu(-Ba) Sinkkivälke, wurtziitti x*10 

MVT, IRT, APT Zn-Pb Sinkkivälke, wurtziitti x*100 

KPT Cu-Pb-Zn-Ge Ge-sulfidi, CuAs-sulfidi, borniitti, (sinkkivälke) 1000 

Oksidimalmit   

KPT oksidivyöhyke Rautaoksidit, rautahydroksidit, sulfaatit, arsenaatit 1000 

Sn-sulfidien oksidivyöhyke Sekundäärinen tinahydroksidi, tinaoksidi x*10 

Ei-sulfidinen Zn-Pb Rautahydroksidit, willemiitti-hemimorfiitti x*10 

Rautaoksidimalmit Magnetiitti, hematiitti, martiitti, götiitti x*10 

Kivi- ja ruskohiili esiintymät   

Kivi- ja ruskohiili  x*100 

Kivi- ja ruskohiilituhka  1000 
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5.3 Varannot, tuotanto, käyttö ja tuleva tarve  

Viimeaikoina Ge on saatu sivutuotteena sinkkivälkemalmeista, erityisesti sedimenttisistä Zn-Pb-

Cu(-Ba) esiintymistä ja karbonaattikiviin liittyvistä Zn-Pb-esiintymistä, polymetallisista Ki-

pushy-tyypin esiintymistä, ja Kiinan ja Venäjän ruskohiili- ja kivihiiliesiintymistä.   

USGS (2010) on arvioinut USA:n raaka-ainereserveiksi 450 tonnia, muiden maiden osalta mal-

mivaroja ei ole tiedossa. USA:n Ge-varat ovat sinkki- ja sinkki-lyijy-kuparimalmeissa.  Vuonna 

2009 germaniumin kokonaistuotanto oli 140 tonnia, josta Kiinan osuus oli 71.6 %, USA:n 3.3%, 

Venäjän 3.6 % ja muiden 21.5 %. Kaikkiaan maailmassa on 24 germaniumin tuottajaa 10 eri 

maassa. 

Eu-maihin germanium tuodaan pääosin Kiinasta, jossa sitä jalostetaan metalliksi ja germanium-

dioksidiksi (COMM 2010). Germaniumin tärkeimmät käyttöalueet ovat kuituoptiikka 30 %, inf-

rapunaoptiikka 25 %, polymeerien katalyyttinä, sähkö- ja aurinkolaitteissa 15 % (aurinkokennot, 

Ledit, fotodetektorit).    

Telekommunikaatiossa käytettävän kuituoptiikan kasvun myötä vuoteen 2020 mennessä Ge:n 

tarpeen ennustetaan kasvavan 220 tonniin. Maailman laajuisesti noin 30 % germaniumin koko-

naiskulutuksesta korvautuu kierrätyksellä. Germanium-metallin (99.99%) hinta syyskuussa 2010 

oli 950 $/kg (USGS 2010). Laskua joulukuusta 2009 oli 33 %, jolloin hinta oli 1,425 $/kg.  

   

5.4 Potentiaaliset alueet Suomessa 

Suomessa germaniumin esiintymissä kallio- ja maaperässä ei ole juurikaan tutkittu. Osittain syy-

nä on se, että germaniumin analysointi on ollut vaikea, eikä sitä ole sisällytetty geokemian paket-

teihin.  Julkaisemattoman aineiston perusteella GTK:ssa on tutkittu 1980-luvulla malminäyttei-

den Ge-pitoisuuksia alueellisen tinatutkimuksen yhteydessä (Kärkkäinen 1984). Kvalitatiivisten 

optisella emissiospektrografianalyysien perusteella, joissa määritysraja on ollut 5-15 ppm perus-

teella, määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia on ollut 54 malminäytteessä, joissa päämalmimineraa-

lina olivat kupari-, arseeni- tai rikkikiisu, scheeliitti jne.  Kalliosalon Sb-aiheessa 10 näytteen 

keskipitoisuus on 35 ppm (max 60ppm), mutta 61 näytteessä < 10 ppm.  Puolangan oksidi-

silikaattifasieksen rautamalmeissa korkeimmat pitoisuudet 22-24 ppm Ge.  Kittilän jaspiksessa ja 

Mäkärän kulta-kvartsijuonessa on alle 5 ppm. Kaatialan pegmatiitin keskimääräinen Ge-

pitoisuus on 2.5 ppm, jossa sitä on eniten kolumbiitissa (15 ppm), apatiitissa (8 ppm) ja kiilteessä 

(7.5 ppm) (Nieminen 1978). Sotkamon Talvivaaran mustaliuskeesta on 7 analyysiä, joissa mak-

simi on 9 ppm Ge 10 m:n  kairasydänlävistyksessä (Ervamaa ja Heino 1980). 

6 INDIUM 

6.1 Johdanto 

Indiumin (In) kuuluu jaksollisessa järjestelmässä jakson 5, ryhmään 13:n metalleihin, kuten alu-

miini, gallium, tallium. Se on kalkofiilinen ja volatiilinen (Jorgenson and George 2004).  In-

diumin järjestysluku on 49 ja atomipaino on 114.82 g/mol.  Indium on hyvin pehmeä (1.2 Mohs), 

tiheys 6.25, taottava, helposti sulava, sulamispiste 156.6 ºC,  hopeanvalkoinen metalli. Se ei ha-

petu ilmassa normaalilämpötiloissa, eikä liukene mineraali eikä orgaanisiin happoihin. Sen hape-

tusasteet ovat 1+ ja 3+. Sen nimi juontaa löytöhistoriaan indigon sinisiin spektriviivoihin, jotka 

saksalaiset Ferdinand Reich ja Theodor Richter1863 löysivät tutkiessaan sinkkimalmeja. In-

diumia saadaan sinkki-, kupari- ja tinakaivoksista. Indium erotetaan sinkkivälkkeestä elektrolyyt-

tisesti.   

 

http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_Reich&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_Reich&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_Richter&action=edit&redlink=1
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6.2 Geologia 

 

Indium on harvinainen alkuaine. Se on 61 yleisin maankuoressa, pitoisuus 0.24 ppm on kolme 

kertainen korkeampi kuin  hopealla tai elohopealla. Jopa sinkkirikasteissa indiumin pitoisuus 

saattaa olla melko alhainen, esim Kidd Creekissa Kanadassa, 0.027 wt%, Polarisissa 0.010 %: 

Balmatissa  N.Y.:ssä 0.004 %. Kidd Creekissa vulkaanisessa massiivisessa sulfidimalmissa indi-

um vaihtelee 1-870 ppm ollen keskimäärin 106 ppm ja koko malmissa indiumia on 3400 t (Jor-

genson and George 2004). 

 

Indiumin geokemialliset ominaisuudet ovat sellaiset, että se esiintyy perusmetalleista kuparin, 

lyijyn, tinan, sinkin, vismutin, kadmiumin ja hopean seurassa. Kalkofiilinen indium pyrkii kor-

vaamaan sinkkiä sinkkivälkkeessä, koska on sen atomit ovat samankokoisia. Kuparikiisussa ja 

sinkkivälkkeessä voi olla jopa 1.1% In ja kassiteriitissa 1% ja hydrokassiteriitissa  2% (De Vos 

et al. 2006). Indium-mineraalit ovat hyvin harvinaisia. Niitä ovat dzahlindite In(OH)3, Indite 

FeIn2S4 ja roquesiitti CuInS2. 

 

Indium-mineralisaatiot voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin: 

- Sn-W-juoniverkosto tai porfyyri Sn-esiintymät: Mount Pleasant, New Brunswick, Kana-

da,  25 % maailman indium varoista, mutta se on vaikea käsitellä. 

- Vulkaaninen massiivinen sulfidiesiintymät (VMS), Kidd Creek; Neves-Corvo, Portugal; 

Brunswick, Kanada; Kuroko, Japani, sinkin sivutuotteena sulatoista. 

- Sedimenttis-ekshalatiivinen massiivinen sulfidiesiintymät (SHMS): Rammelberg, Saksa, 

malmi, josta indium löydettiin ja erotettiin. 

- Polymetalliset juoni-tyypin esiintymät: korkea In –pitoisuus, tärkeimmät esiintymät, Ja-

pani, Bolivian Kordillera 

- Epitermiset esiintymät 

- Aktiiviset magmasysteemit 

- Porfyyri-Cu-esiintymät 

- Karsiesiintymät 

 

Rapautumisessa indium oksidoituu In
3+

 seuraa Fe3+ ja osin Al3+ ja saostuu rautahydroksidina. 

Maaperässä indium rikastuu orgaaniseen ainekseen ja konsentroituu pintakerrokseen (De Vos et 

al. 2006).  

 

6.3 Varannot, tuotanto, käyttö ja tuleva tarve 

Maailman indium-varantoja ei ole arvioitu.  Indiumia saadaan pääosin sinkkivälkkeestä sulatois-

sa sivutuotteena. Sinkkimalmin indium-pitoisuus vaihtelee 1-100 ppm.  Rikkaimmat esiintymät 

ovat Sn-W-juoniverkostoja, mutta niiden hyödyntäminen  taloudellisesti on vaikeaa. USGS on 

vuonna 2001 arvioinut, että maailman indium varat ovat 5700 tonnia, perustuen sinkkimalmien 

indium-pitoisuuteen (Jorgenson and George 2004). Suurimmat varat ovat Kiinassa ja Kanadassa.  

 

Vuonna 2009 Indiumia jalostettiin 600 tonnia. Suurimmat tuottajat vuonna 2010 olivat  Kiina 

300 t, Korea 80t, Japani 70t, Kanada 35 t, Belgia 30t ja Peru 25t (USGS). Indiumilla on monia 

käyttökohteita, sen pääkäyttö n. 90% on ohuet kalvot, jotka valmistetaan indium-tina-oksidista 

eli ITO:sta, joiden pääkäyttökohde ovat litteät LCD-näytöt. Indiumin käytön aurinkokennoissa 

arvioidaan kasvavan voimakkaasti. Indiumia käytetään myös puolijohteina, erilaisissa kom-

ponenteissa ja metalliseoksissa.   
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ITO-päällyste voidaan korvata antimoni-tina-päällysteellä tai orgaanisilla yhdisteillä. Aurinko-

kennoissa ja puolijohteissa Ga ja Hf voivat korvata indiumia. Vuoden 2010 lopussa Indiumin 

hinta oli 570 $/kg. 

6.4 Potentiaaliset alueet 

Erämetsän (1938) teki laajahkon selvityksen indiumin esiintymisestä Suomen kallioperän eri mi-

neraaleissa. Se käsittää yli 600 In–määritystä optisella emissiospektrografilla, eri puolilta Suo-

mea. Tavallisissa kiisumineraaleissa indium-pitoisuus osoittautui alhaiseksi < 10 ppm, lukuun 

ottamatta kuparikiisua ja sinkkivälkettä. Oksideissa indiumia tavattiin vain Kiskon kolumbiitissa, 

siinäkin 10-100 ppm. Erämetsä havaitsi, että indiumia on rikastuneena nykyisin Venäjän puolella 

sijaitsevan Pitkärannan monimetalliesiintymässä ja Siuntio-Inkoo-alueella. Pitkärannassa sinkki-

välke sisälsi 50-100 ppm, jopa 1%.  Borniitissa ja kuparikiisussa indiumia oli enimmillään 0.1 

%.  Korkeimmillaan Pitkärannan serpentiniitissä hän havaitsi 0.05% In ja sarvivälkkeessä 1 %. 

Kiskon kolumbiitti sisälsi 10-100 ppm In.  Inkoon Lågnäsin sinkkivälkkeessä analysoitiin jopa 

0.5 % In, Fiskarsissa 100 ppm, Lohjan Paavolassa 50-100 ppm, Perniön Träskbölessä ja Enon 

Otravaarassa100 ppm.  

Pitkärannan karsimalmin muodostus liittyy Salmen rapakivibatoliitin intrudoitumiseen ja hydro-

termisten fluidien reakoimiseen kalkkikiven kanssa. Valkaman (2009) mukaan malmityyppejä 

on neljä: 1) Fe-Sn(+-Zn), 2) Cu-Zn-Ag-In-Snb, 3) Zn-In(+-Sn), 4) Zn-Fe(Kovadjärvi). 

Viipurin batoliitin länsiosassa (Kuva 22) esiintyy massiivisia In-pitoisia magnetiitti-sinkkivälke 

(Getmossen), greisen-tyyppisiä (Jungfrubergen)  ja kuparivaltaisia polymetallisia kvartsijuonia ( 

Sarvlaxvikenissa).  Kuparivaltaisille (kuparikiisu-borniitti), Zn-köyhille kvartsijuonille on omi-

naista korkea In/Zn-suhde (<3000), joissa  roquesite on hallitseva indiumia sisältävä mineraali, 

lisäksi sitä on sinkkivälkkeesä, kuparikiisussa ja arseenikiisussa. Sinkkivaltaisissa juonissa, 

(In/Zn<100ppm), Indium on pääosin sinkkivälkkeessä, 500-1500 ppm (Sundblad 2008, Sundblad 

et al. 2010, Cook et al. 2008). 

 

Kuva 22.  Viipurin rapakivibatoliitin länsiosan polymetalliset mineralisaatiot. 1-3 Sarvlaxviken alue, 

(Korsvik 1, Korsvik 2, Högberget 1, Virbäcken  ja Mölknäs),  4. Getmossmalmen, 5. Jungfrubergen, 6. 

Liljendal, 7. Forsby, 8. Kymi, 9. Sääksjärvi, 10. Pahasaari. N.J. Cook et al. 2011.  
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7 NIOBI JA TANTAALI 

7.1 Johdanto 

Tantaali kuuluu ryhmään 5 jaksollisessa järjestelmässä yhdessä V ja Nb kanssa. Sen järjestyslu-

ku on 73 ja yleisin hapetusaste (+5).   

Se on harmaa, kova ja raskas metalli, kemiallisilta ominaisuuksiltaan niobin kaltainen. Tantaali 

kestää hyvin happojen korroosiota, koska se muodostaa ohuen oksidikalvon metallin pinnalle. 

Sillä on hyvä sähkön- ja lämmönjohtokyky ja sen sulamispiste on korkea 2996 C.   

Tantaalia käytetään pääasiassa kondensaattorien valmistuksessa elektroniikka ja televiestintälait-

teiden valmistuksessa. Suurin käyttäjä on ollut kännykkäteollisuus, mutta viimevuosina esim. 

Nokia ja Eriksson ovat pyrkineet eroon tantaalin käytöstä. Metalliseoksissa tantaalia käytetään 

sulamislämpötilan nostoon. Tantaalioksidia käytetään kameralinssien valmistukseen. 

Niobi tai Niobium (Nb)  on alkuaine, joka tunnetaan myös kolumbiumina. Sen järjestysluku on 

41 ja hapetusasteet ovat  +3 ja +5.  

Se on vaalea, pehmeä, ja sitkeä metalli, jota käytetään lähinnä seosmetallina Fe-, Ni-, Co- eri-

koisteräksissä, esimerkiksi kaasuputkissa. Jo 0,1 prosentilla niobiumia on merkittävä vaikutus 

teräksen lujuuteen. Sitä käytetään hyvän lämmönkestävyytensä ansiosta esimerkiksi suihkumoot-

toreissa ja rakettimoottoreissa. Niobiumia käytetään myös usein suprajohtavissa materiaaleissa, 

ydinvoimateollisuudessa, elektroniikassa, optiikassa ja koruteollisuudessa.  

7.2 Geologia 

Tantaali esiintyy usein niobin kanssa, se on kuitenkin yli 10 kertaa harvinaisempi kuin niobi.  

Tantaali on litofiilinen alkuaine, jolla on myös kalkofiilisia piirteitä. Maan kuoressa sitä on kes-

kimäärin 1.7 ppm. Tantaali esiintyy lähes yksinomaan kompleksioksideina ja hydroksideina ja 

ainoa poikkeus on behieriitti (Ta,Nb)(BO4).  Yleimmät tantaalimineraalit ovat tantaliitti (Fe, 

Mn)(Ta,Nb)2O6, formanite YTaO4 ja mikrolithe (Ca, Na)2(Ta2O6)(O,OH,F). Tantaali on melkein 

aina Nb seurassa (W.De Vos, et al 2006).   

Taloudellisesti tärkeimpiä  Nb-mineraaleja ovat pyrokloori , kolumbiitti-tantaliitti ja stibioko-

lumbiitti 

7.3 Varannot, tuotanto, käyttö ja tuleva tarve   

USA:n Geologinen tutkimuskeskuksen (USGS)  arvio vuodelta 2008 maailman tantaalivaroista 

on  130000 tonnia. Maailman suurimmat tantaalivarannot ovat Brasiliassa 88 kt ja Australiassa 

51 kt. Maailman tantaalituotanto vuonna 2008 oli 1058 t, josta Australia tuotti 680 t, Brasilia 180 

t, Canada 45 t ja  Rwanda 42 t. Tantaalia saadaan pääosin Ta-mineraaleista (65%) 13 % Ta saa-

daan tinakuonasta ja yli 20 % kierrätyksen kautta. 

Maailman suurimmat Nb- tuottajat vuonna 2009 olivat Brasilia 57000 t, Kanada 4300 t, ja muut 

400 t. Suurimmat reservit ovat Brasiliassa 2900000 t ja Kanadassa 46000 t. Pääosa niobista saa-

daan karbonatiittien sisältämästä pyrokloorista. 

7.4 Suomen Nb-Ta –esiintymät ja  -aiheet 

Suomessa on kaksi tunnettua tantaaliesiintymää, nimittäin Rosendahl Kemiössä ja Kietyömaa 

Tammelassa. Näistä Rosendahl on merkittävämpi. Muita tantaalia sisältäviä malmiesiintymiä 

Suomessa ovat Soklin karbonatiitti ja Katajakangas Otanmäessä. 
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Kemiön Rosendahlin Be-Ta-esiintymä isäntäkivi on apliittinen graniittipegmatiitti. Sen sivuki-

venä on gabro (Alviola  1997).Pegmatiitista on louhittu aikoinaan kvartsia ja maasälpää. Pegma-

tiittijuoni on 500 m pitkä ja 5-15 m leveä ja pystyasentoinen. Kairausten ja profiilinäytteenoton 

perusteella Alviola on arvioinut sen sisältävän 100 metrin syvyyteen 1.3 Mt mineralisoitunutta 

kiveä, jossa on 322 ppm BeO ja 289 ppm Ta2O5 lisäksi 0.08 % Sn ja 0.012  Li. Pegmatiitti koos-

tuu albiitista, kvartsista,  krysoberyllistä, beryllistä, tapioliitista ja tantaliitista. Alueella on noin 

30 pegmatiittijuonta, joihin mahdollisesti liittyy  Be-Ta-mineralisaatioita, mutta joita ei ole tut-

kittu. GTK:n jälkeen esiintymän tutkimuksia on jatkanut Tertiary Minerals.  

Kietyömaan Li-Ta pegmatiitissa on 0.4 Mt  0.07 % Li, 30 ppm Ta ja 0.016% Sn sisältävää kiveä 

(Alviola 1993). Kohdetta on käsitelty litiumin yhteydessä. 

Otanmäen Katajakankaan  lantanidi-niobiaihe kvartsi-maasälpägneississä sisältää huomattavia 

määriä tantaalia. Kairasydännäytteistä tarkistusten yhteydessä tehdyissä määrityksissä tantaalipi-

toisuus kohosi maksimissaan 675 ppm.  

Soklin karbonatiitin pyroklooriesiintymässä on 50ppm Ta, 2100 Nb, 0,13% Zr ja 0,01 U. Alueen 

karbonatiitin ja feniitin Nb-Ta potentiaali on merkittävä, koska esiintymä on kooltaan valtava. 

7.5 Potentiaaliset alueet 

Kalliogeokeokemian perusteella edella mainittujen alueiden lisäksi Tanbelt,  Keski-Lapin granii-

tin reunavyöhykkeet, Peräpohjan liuskevyöhykkeen luoteisosa, Raahe-Laatokka vyöhyke , sekä 

Tampereen liuskevyöhyke vaikuttaa lupaavalta  Nb-Ta esiintymisen suhteen (Kuva 23)

 

Kuva 23 Kalliogeokemian Nb- ja Ta anomaliat lentomagneettisella kartalla. Nb and Ta anomalies of 

the bedrockgeochemistry on the aeromagnetic map. 
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8 HARVINAISET MAAMETALLIT (REE) 

8.1 Johdanto 

Harvinaisiin maametalleihin kuuluvat 15 lantanidia  (Z=57-71),  yttrium (Z=39), ja skandium 

(Z=21).  Ne kuuluvat jaksollisen järjestelmän kolmanteen ryhmään (Kuva 24).   

Yleisesti niistä käytetään lyhennettä REE (rare earth elements), keveistä (La-Sa) käytetään ly-

hennettä LREE ja raskaista (Eu-Lu) HREE.  Harvinaiset maametallit muistuttavat kemiallisilta ja 

fysikaalisilta ominaisuuksiltaan toisiaan. Samankokoinen ionisäde ja hapetusaste merkitsevät sitä 

että maametallit voivat korvata toinen toisiaan mineraalien hilassa. Tästä johtuu useiden maame-

tallien esiintyminen yhdessä mineraalissa ja laaja jakautuminen maankuoressa (Castor ja Hedrick 

2006).  Niiden kemiallisissa ominaisuuksissa on pieniä eroja, koska atomikoko pienenee järjes-

tysluvun kasvaessa. Vaikka yttrium on kevyt se muistuttaa ominaisuuksiltaan eniten HREE ja 

luetaan niihin. 

Puhtaiden metallien erottaminen mineraaleista kaupalliseen tuotantoon on tapahtunut vasta vii-

meisen 50 vuoden aikana.  Vaikka maametallien tuotantoluvut ovat pienet, ne ovat korvaamat-

tomia monissa korkean teknologian sovellutuksissa. Rikasteina REEt ovat kiiltäviä väriltään rau-

dan tai hopean harmaita. Ne ovat pehmeitä, taottavia ja reaktiivisia.  

Sulamispisteet vaihtelevat  Ce:n 798º C:sta Lu:n 1663 ºC. REEt  Sc, Y, La, Yb ja Lu lukuun ot-

tamatta voivat paramagneettisia ja voimakkaasti magneettisesti isotrooppisia.  

Suomalaiset ovat olleet uranuurtajia maametallien tutkimisessa. Turun yliopiston professori Jo-

han Gadolin löysi 1794 ensimmäisen maametallin, jonka hän nimesi yttriumiksi Ytterbyn kylän 

mukaan. Mineraali, jonka hän löysi sai nimekseen gadoliniitti.  Prof. Erämetsän aloitteesta alkoi 

lantanidien valmistukseen johtava tutkimus vuonna 1958 Oulun Typpi Oy:ssä ( Lounamaa 

1972). Se  kohdistui lantanidiseoksen erottamiseen apatiitista seoslannotteiden valmistuksen yh-

teydessä, raaka-aineena oli tuolloin Kuolan apatiittirikaste. Ioninvaihtomenetelmään perustuva 

tuotantolaitos valmistui vuonna 1963.  Raaka-aineena kokeiltiin myös Korsnäsin kaivokselta saa-

tavaa lantanidirikastetta. Laitoksessa kehitettiin prosessi, johon kuuluivat lantanidirikasteen kä-

sittely ja lantanideja fraktioiva neste-uutto.  Ilmeisesti erityisen mielenkiinnon kohteena oli euro-

pium, jota käytettiin punaisena loisteaineisiin mm. väritelevisioissa. Lantanidilaitoksen toiminta 

loppui 1970-luvun alussa, johon syynä olivat rikasteen alhainen pitoisuus, lantanidien heikko 

saanti ja alhainen hintataso. 

 

Kuva 24.  Alkuaineiden jaksollinen järjestelmän hi-tech metallit. The uncommon metals according to 

Watanabe (2009). 
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8.2 Geologia 

REEt ovat litofiilisiä alkuaineita, jotka esiintyvät yhdessä ja korvaavat toisiaan, sillä ne ovat 

kolmenarvoisia ( paitsi Ce4+ ja Eu2+)  ja niillä on samanlainen ionisäde.  

Cerium on niistä yleisin, itse asiassa yleisempi kuin kupari tai lyijy maankuoressa. Kaikki REEt 

prometiumia lukuun ottamatta ovat yleisempiä kuin hopea ja elohopea. REE-pitoisuus 150-200 

ppm on korkeampi kuin Cu (55 ppm) ja Zn (70 ppm (Taulukko 10) 

REEt eivät esiinny metallisina  luonnossa. REE-pitoisia mineraaleja tunnetaan noin 200, mutta 

vain harvoilla on taloudellista merkitystä. REEt esiintyvät halogeeneina, karbonaatteina, boraat-

teina, oksideina ja hydroksideina, fosfaatteina ja silikaatteina. Kivilajeja muodostavissa mineraa-

leissa ne korvaavat pääkomponentteja, mutta suurina pitoisuuksina muodostavat omia mineraale-

jaan. Taloudellisesti merkittävimpiä REE-mineraaleja ovat  bastnäsiitti (Ce,La), monatsiitti, kse-

notiimi, fergusoniitti ja lopariitti (Taulukko11, 12).  Bastnäsiitti ja monatsiitti ovat primääriläh-

teitä kevyille Ce, La ja Nd. Monatsiitti sisältää vähemmän La ja enemmän Nd ja lisäksi radioak-

tiivista toriumia (Taulukko 13). Ksenotiimi sisältää HREE: Y, Dy, Er, Yb ja Ho. Myös savimine-

raalit kaoliniittia ja smektiitti saattavat olla REE-pitoisia, samoin kuin apatiitti.  

 REEt ovat siis melko yleisiä maankuoressa, mutta ne harvoin rikastuvat malmeiksi. Rikastumat 

liittyvät pääosin alkalisiin kivilajeihin ja karbonatiitteihin, lisäksi upamalmeihin (placer), rapau-

tumiin, pegmatiitteihin, rautaoksidi-kupari-kultaesiintymiin ja merellisiin fosfaatteihin (Long et 

al., 2010, Taulukko 14, Kuva 24). 

Alkaliset syväkivet ovat kiteytyneet suoraan Maan vaipan osittaisen sulamisen kautta syntyneistä 

magmoista. Alkalisten kivet ovat jo syntyessään  rikastuneet P,  Zr, Nb, Sr, Ba, Li ja harvinaisis-

ta maametalleista, joita ei esiinny tavallisissa kivilajeja muodostavissa mineraaleissa. Niiden 

tunkeutuessa kuoren läpi on tapahtunut muutoksia kemiallisessa koostumuksessa T- ja P- olosuh-

teista ja sivukivistä riippuen, tällöin on myös saattanut tapahtua harvinaisten maametallien rikas-

tumista. Maapallolla on 527 karbonatiittia, Taloudellisesti merkittävät REE-pitoiset mineralisaa-

tiot liittyvät karbonatiitteihin, erityisesti foskoriitteihin, eli karbonaateista ja fosfaateista koostu-

viin  kivilajeihin (Long et al. 2010). Ekonomisia rikastumia on joissakin alkalisissa intruusioissa, 

karsissa, alkalisiin kiviin liittyvissä karbonaatin syjäytysmalmeissa, juonissa, alkalisten kivien 

rapautumistuotteissa. Raskasmineraalikerrostumiin saattaa  syntyä upamalmeja monatsiitista ja 

ksenotiimista, eniten ilmeniittiplacereiden tai tinaplacereiden yhteyteen. Myös trooppisiin rapau-

tumissa saattaa liittyä ekonomisia REE-rikastumia. Näistä erikoisin ioni-adsorptio-tyyppi, joissa 

REEt ovat rapautumisen yhteydessä uuttuneet ja kiinnittyneet löysästi savimineraaleihin. Tällai-

sia esiintymiä tunnetaan Kiinasta ja Kazakstanista (Taulukko 15). 

Niobium-yttrium-fluori-(NYF)-pegmatiitit ovat koostumukseltaan graniittisia ja sijoittuvat suur-

ten graniitti-intruusioiden reunoille. Yleensä näillä REE-pitoisilla pegmatiiteilla ei ole taloudel-

lista merkitystä, koska ne ovat kooltaan liian pieniä. 

Rauta-oksidi-kupari-kulta-tyyppiset esiintymät, joista esimerkkinä Olympic Dam Etelä-

Australiassa, sisältävät suuret määrät REE ja U, mutta sellaista menetelmää, jolla niiden erotta-

minen olisi taloudellisesti kannattavaa ei tunneta. Sama koskee magnetiitti-apatiittimalmien  si-

sältämiä REE-mineraaleja. 

Karstibauksiitit Montenegrossa ja muualla ovat rikastuneet REE:stä, mutta eivät taloudellisesti 

merkittävissä määrin. Samaa voidaan sanoa merellisistä fosfaattiesiintymistä, joissa monissa on 

0.1 % REE. 
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Taulukko 10.    Harvinaisten maametallien yleisyys maankuoressa, listattu kasvavan atomipainon mu-

kaan, yksikkö ppm (Long et al.2010). Abundance of rare earth elements in the crust. 

Harvinaiset maame-

tallit 

Wedephol Lide McGill 

1995 1997 1997 

Lantaani 30 39 5 to 18 

Cerium 60 66.5 20 to 46 

Praseodyymi 6.7 9.2 3.5 to 5.5 

Neodyymi 27 41.5 12 to 24 

Samarium 5.3 7.05 4.5 to 7 

Europium 1.3 2 0.14 to 1.1 

Gadolinium 4 6.2 4.5 to 6.4 

Terbium 0.65 1.2 0.7 to 1 

Dysprosium 3.8 5.2 4.5 to 7.5 

Holmium 0.8 1.3 0.7 to 1.2 

Erbium 2.1 3.5 2.5 to 6.5 

Tulium 0.3 0.52 0.2 to 1 

Ytterbium 2 3.2 2.7 to 8 

Lutetium 0.35 0.8 0.8 to 1.7 

Yttrium 24 33 28 to 70 

Scandium 16 22 5 to 10 

Yhteensä 184.3 242.17   

 

Taulukko 11. Yleisimmät REE-mineraalit. The most common REE-minerals  

(www.MineralsUK.com ). 

Mineral                                                 Formula   

Oxides 
Aeschynite (Ce,Th,Ca...)[(Ti,Nb,Ta)2O6] 

Euxenite (Y,Er,Ce,U,Pb,Ca)(Nb,Ta,Ti)2(O,OH)6 

Fergusonite YnbO4 

Samarskite (Y,Er,Fe,Mn,Ca,U,Th,Zr)(Nb,Ta)2(O,OH)6  

Carbonates 
Ancylite Sr(Ce,La)(CO3)2(OH)·(H2O) 

Bastnasite (Ce, La,Y)CO3F 

Parisite Ca(Ce,La)2(CO3)3F2 

Synchisite Ca(Ce,Nd,Y,La)(CO3)2F 

Tengerite Y2(CO3)3•n(H2O)  

Phosphates 
Britholite (Na,Ce,Ca)5(OH)[(P,Si)O4]3 

Florencite (La,Ce)Al3(PO4)2(OH)6 

Monazite (Ce,La,Th,Nd,Y)PO4 

Xenotime YPO4  

Silicates 
Allanite Ca(Ce,La,Y,Ca)Al2(Fe2+,Fe3+)(SiO4)(Si2O7)O(OH) 

Kainosite Ca2(Ce,Y)2(SiO4)3CO3·H2O 

Thalenite Y2[Si2O7] 
 

 

http://www.mineralsuk.com/
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Taulukko 12. Tärkeimmät REE-pitoiset malmimineraalit. The most important REE-ore minerals. 

Mineraali Kemiallinen 

koostumus 

Teoreettinen 

Re2O3 ｗ％ 

Tuotanto 

(Roskill, 

2007) 

Esiintymä 

Bastnäsiitti (REE)(CO3)F 74.81 64％ Karbonatiitti 

Monatsiitti (REE)PO4 69.73 9％ Karbonatiitti, 

hydrotermaalinen, 

alkalikivi, placer 

Ksenotiimi YPO4 61.40   Placer 

Fergusoniitti (REE)(Nb,Ti)O4 47   Alkalikivi, 

residuaali 

Lopariitti (Ce,Na,Ca)(Ti,Nb)O3 ～ 30 2％ Alkalikivi 

Apatiitti Ca4(PO4)3(F,Cl,OH) 19   Karbonatiitti, hyd-

rotermaalinen, alka-

likivi 

Kaoliniitti Al2Si2O5(OH)4 <1 25％ Ioni-adsorptiosavi 

 

 

Taulukko 13.   Tärkeimpien REE-mineraalien totaali REO% maailman luokan esiintymissä (Roskill 

2007).  Total REO%  of REE-ore minerals in world class deposits. 

  Bastnäsiitti 

Mountain 

Pass, USA 

Bastnäsiitti 

Bayan 

Obo 

 

Monatsiitti 

MountWeld 

Monatsiitti 

Guangdong 

Loparite 

Lovozero 

Savi 

Xunwu 

Jianxi 

Savi 

Longnan 

Jianxi 

La2O3 33.2 23.00 25.5 23.0 28.0 43.4 1.8 

CeO2 49.1 50.00 46.7 42.7 57.5 2.4 0.4 

Pr6O11 4.3 6.2 5.3 4.1 3.8 9.0 0.7 

Nd2O3 12 18.5 18.5 17 8.8 31.7 3.0 

Eu2O3 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.5 0.1 

Tb4O7 trace 0.1 0.1 0.7 0.1 trace 1.3 

Dy2O3 trace 0.1 0.1 0.8 0.1 trace 6.7 

Y2O3 0.1 trace 0.3 2.4 trace 8.00 65 
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Taulukko 14. REE-pitoisten mineralisaatioiden luokittelu (Long et al. 2010). Classification of REE-

deposits 

Assosiaatio Tyyppi Esimerkki 

Peralkaliset magmaki-
vet 

Magmaattinen (alkali-ultraemäksinen) 
Pegmatiittijuoni (alkali-ultraemäksinen) 
 
Pegmatiittijuoni (peralkalinen) 
Hydrotermiset  juonet ja juoniverkko 
Vulkaaninen 
Metasomaattinen-albitiitti 

Lovozero, Venäjä 
Khibinan (Hiipinä) massiivi, 
Venäjä  
Motzfeldt, Grönlanti 
Lemhi Pass, Idaho 
Brockman,  Länsi-Australia  
Miask, Venäjä 

Karbonatiitit Magmaattinen 
Juonet ja dialationaaliset raontäytteet 
Hydrotermiset  juonet  ja juoniverkostot 
Karsi 
Karbonaattikiven syrjäytysmalmi 
Metasomaattinen feniitti 

Mountain Pass, Kalifornia 
Kangakunde Hill, Malawi 
Gallinas Mtns., Uusi-Meksiko 
Saima, Kiina 
Bayan Obo, Kiina 
Magnet Cove, Arkansas 

Rautaoksidi-kupari-
kulta 

Magnetiitti-apatiiitti syrjäytysmalmi 
Hematiitti-magnetiittibreksia 

Eagle Mountain, Kalifornia 
Olympic Dam, Etelä-Australia  

Pegmatiitit Abyssaalinen (HREE) 
Abyssaalinen (LREE) 
Muskoviitti (REE) 
REE-allaniitti-monatsiitti 
REE-eukseniitti 
REE-gadoliniitti 
Miaroliittinen-REE-topaasi-berylli 
Miarolittinen-REE-gadoliniitti-
fergusoniitti 

Aldan, Venäjä  
Five Mile, Ontario 
Spruce Pine, Pohjois-Carolina  
South Platte, Colorado 
Topsham, Maine 
Ytterby, Ruotsi 
Mount Antero, Colorado 
Wasau complex, Wisconsin 

Porfyyri-molybdeeni Climax-tyyppi Climax, Colorado 

Metamorfinen Migmaattinen gneissi 
Uraani-REE-karsi 

Music Valley, Kalifornia 
Mary Kathleen, Queensland 

Stratiformi fosfaatti 
fosfaatti residuaali 

Platformi fosforiitti 
Karbonatiitti-assosiaatio 
Graniitti-assosiaation  lateriitti 
Baddeleyytti-bauksiitti 
Karstibauksiitti 

Kaakkois-Idaho 
Mount Weld, Länsi-Australia   
Etelä-Kiina 
Poços de Caldas, Brasilia 
Montenegro 

Paleoplacer Uraanipitoinen pyriitti-
kvartsimukulainen  konglomeraatti 
Kultapitoinen pyriitti-kvartsimukulainen  
konglomeraatti 
  

Elliot Lake, Ontario 
 
Witwatersrand, Etelä-Afrikka 

Placer Rantaviivan Ti–raskasmineraali-
upamalmi 
Tina jokiupamalmi 

Cooljarloo, Länsi-Australia  
 
Malesia 
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Kuva 24.  Maailman tärkeimmät REE-esiintymät (Watanabe 2009). REE-deposits. 

 

Taulukko 15. Tärkeimmät REE-esiintymät ja niiden malmivarat (Watanabe 2009, AIST).  

Most important REE-reserves. 

 Esiintymä Tyyppi Varat REO%  REO  Nd２O3 Dy２O3 

Bayan Obo 

Kiina 

Hydrothermal Fe-

oxide 

57.4Mt 6% 3.4Mt 544kt 4.8kt 

Mountain Pass 

USA 

Karbonatiitti 25Mt 9% 2.2Mt 267kt 0.7kt 

Lovozero 

Venäjä 

Alkalikivi 

 

>111Mt 0.9% >1Mt >88kt >0.3kt 

Maoniuping 

Kiina 

Karbonatiitti 35.4Mt 4.1% 1.5Mt 131kt 0.7kt 

Thor Lake 

Kanada 

Alkaalikivi 65.2Mt 2.1% 1.3Mt   30kt 

Mt. Weld 

Australia 

karbonatiitti 12.2Mt 9.7% 1.2Mt 218kt 1.4kt 

Zandkopsdrift Karbonatiitti 31.5Mt 3.6% 1.1Mt 178kt 1.5kt 

Nolans 

Australia 

Apatiittijuoni 30.3Mt 2.8% 0.85Mt 175kt 2.9kt 

Dong Pao 

Kiina 

Karbonatiitti 11.1Mt 6.9% 0.7Mt 77kt 0.5kt 

Dubbo Zirconia Alkalikivi 73.2Mt 0.9% 0.65Mt     

Steenkampskraal 

Etelä-Afrikka 

Monatsiittijuoni 0.25Mt 11.8％ 0.03Mt 5kt 0.16t 

Intian placer Placer  

raskashiekka 

10Mt 58% 5.8Mt 1160kt 10kt 

Mushgia Khadak Apatiittijuoni 16Mt 1.2% 0.19Mt 30kt 0.76kt 

Longnan and others, 

Kiina 

Ioni-adsorptio savi 600Mt 0.05-

0.2% 

0.6Mt 105kt 20kt 
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8.3 Malmien rikastus ja jalostus 

Harvinaiset maametallit ovat mineralogisesti ja kemiallisesti kompleksisia ja yleensä radioaktii-

visia. Monet REE-esiintymät sisältävät useita mineraalifaaseja, mikä nostaa rikastuskustannuk-

sia. Niinpä tuotannossa olevat ja olleet REE-esiintymät ovat pääosin sellaisia, joissa tuotetaan 

pääosin vain yhtä mineraalia kuten Bayan Obo (bastnäsiitti), Mountain Pass (bastnäsiitti), ja ras-

kasmineraaliplacerit (monatsiitti).   

Mineraalien rikastamiseksi käytetään vaahdotusta (bastnäsiitti, Mountain Pass, Bayan Obo) tai 

painovoima- ja magneettista erotusta (lopariitti, Venäjä) tai painovoima, magneettisen ja elektro-

staattisen menetelmien yhdistelmää(monatsiitti ja ksenotiimi  placereissa) (Castor and Hedrick 

2006).  Mineraalirikasteesta erotetaan jalostusvaiheessa  monimutkaisten kemiallisten vaiheiden 

jälkeen REEt erilleen, käsittäen kalsinoinnin, hapettavan ja pelkistävän liuotuksen,  saostuksen  

sekä epäpuhtauksien poiston.  Haitallisin epäpuhtaus on REE-mineraaleissa on torium, sillä ra-

dioaktiivisten aineiden käsittely on kallista ja vaikeaa ja niille on omat säädöksensä.  Erityisesti 

tämä koskee placer-esiintymien monatsiittia, jonka torium-pitoisuus on tyypillisesti korkea. 

8.4 Varannot, tuotanto, käyttö ja tuleva tarve 

USGS:n arvion mukaan maailman kokonaisvarat ovat 99 Mt REO. Kiinan halussa varannoista 

on 37 % , Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) hallussa 19 %, USA:n 13 % ja Australian 6% 

(Taulukko  16). Loput 22 % on muiden maiden Kanadan, Malesian, Brasilian, Intian, Grönlannin 

Etelä-Afrikan, Namibian, Mauritanian, Burundin, Malawin, Vietnamin, Thaimaan, ja Indonesian 

hallussa (Hedrick, 2010).  Maametallivarat ovat erittäin suuret noin 99 miljoonaa tonnia ja to-

dennäköisesti niitä löytyy lisää. Suurimmat yksittäiset esiintymät ovat Baya Obo Mongoliassa, 

Mountain Pass Kaliforniassa ja Kvanefeld Grönlannissa. Hallitsevat lantanidit esiintymissä ovat 

lantaani ja cerium. Malmipitoisuudet (REO) ovat noin 10 % luokkaa Mount Weldissä ja Moun-

tain Passissa, mutta Kvanefeldissa vain 1%.  Maailman kokonaistuotanto vuonna 2009 oli 

124000 tonnia, josta Kiinan osuus oli 97 % (Taulukko  17) . Kiinan hallinta jatkuu pitkään, vaik-

ka uusia esiintymiä saadaankin tuotantoon lähivuosina. Maametallien tuotannon on ennustettu 

kasvavan 180000 tonniin ja vastaavasti  tarpeen 205000 tonniin (Roskill 2010). Alijäämää tulee 

olemaan nimenomaan raskaista maametalleista:  Tb 90-300t, Dy 240-700t, Eu 0-50 t.  

Harvinaisten maametallien globaalituotannossa  monatsiittikausi alkoi 50-luvulla ja sitä jatkui 

60-luvun puoliväliin asti, jolloin tuotanto laski monatsiitin sisältämän toriumin vuoksi. Mountain 

Passin kausi seurasi  monatsiittikautta ja kesti 80-luvun puoliväliin, jolloin Kiina alkoi voimape-

räisesti tuottamaan maametalleja ja dumppaamaan hintoja. Kiina saavutti lähes täydellisen hal-

linnan 2000-luvun vaihteessa, jolloin USA ja muu maailman  lopetti tuotantonsa lähes tyystin. 

Viimevuosina aikana Kiina on rajoittanut vientiään ja osoittanut haluavansa jalostaa itse maame-

tallinsa tuotteiksi. Tämä on aiheuttanut malminetsintäbuumin ja tunnettuja esiintymiä pyritään 

saamaan tuotantoon. Maailmassa on yli 100 harvinaisiin maametalleihin kohdistuvaa projektia 

käynnissä. Vuoteen 2014 mennessä avataan todennäköisesti 2-4 uutta kaivosta Kiinan ulkopuo-

lella.  

Pääasialliset käyttökohteet maametalleille on esitetty taulukossa 18. Ne ovat katalysaattorit, lasin 

valmistus, kiillotusaineet, seosmetallit, akut, magneetit, loisteaineet ym. Tärkein niistä ovat hyb-

ridi- ja sähköautojen moottoreissa tarvittavat kestomagneetit sekä akut. Magneetteja tarvitaan 

myös tuulimyllyjen turbiineissa. Magneettien valmistuksessa käytetään neodyymia ja dyspro-

siumia raudan ja boorin kanssa. Lisänä ovat  terbium ja praseodyymi. NiMH-akkujen valmistuk-

sessa käytetään lantaania. Tulevaisuudessa litiumioniakut tulevat luultavasti syrjäyttämään ne. 

Vuonna 2009 tuotettiin 124 kt maametalleja, joista Kiina käytti noin 60 %.  Tarpeen vuosikasvun 

ennustetaan olevan 8-11 %, nopein kasvu ennustetaan kohdistuvan HV ja EV magneeteissa käy-

tettäviin metalleihin Nd, Dy, Tb, Pr, joiden hinnat ovatkin nousseet eniten.  Hybridiautossa tarvi-
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taan 10-15 kg La akkuun ja 1 kg Nd moottoriin. Nd kysyntää lisää tuuliturbiinien teko. Pitkällä 

tähtäimellä REE-tuotannon kasvun myötä La tulee ylijäämää ja Nd alijäämää. 

Eri maametallioksideilla  hinnat vaihtelevat merkittävästi. REO:n hintaan vaikuttaa myös puh-

tausaste, josta riippuu sen soveltuvuus eri käyttökohteisiin.   

Taulukossa 19 on näkyvissä keskimääräinen vuosihinta  'standardi' 99% :sille REE:lle  sekä Mt. 

Weldin REE-jakaumaa vastaava vuosittainen hinta. Hinnat ovat US$/kg FOB 

(www.lynascorp.com)  

Taulukko 16. Maailman REO-varat (reserves) tonneina. (USGS 2010).   

MAA RESERVIT tonneina 

 Kiina 36 000000 

IVY 19 000000 

USA 13 000000 

Australia 5 400000 

Intia 3 100000 

Brasilia 48000 

Malesia 30000 

Muut 22 000000 

Yhteensä 99 000000 

 

Taulukko 17. Harvinaisten maametallien tuotanto vuonna 2009 (USGS 2010) 

Ma   Maa Kaivos 2009 tuotanto 

(TREO tonneina) 

Primäärituote Sivutuote 

Brasilia Buena Norte 650 Ilmeniittirikaste Monatsiittirikaste 

Kiina: Bayan Obo 55,000 Rautamalmi Bastnäsiittirikaste 

Sichuan 10,000 Bastnäsiittirikaste 

Etelä-Kiina 45,000 Harvinaisia maametalleja 

Intia Raskasmineraalihiekka 2,700 Ilmeniittirikaste Monatsiittirikaste. 

Malesia Ipoh sand plant 380 Kassiteriittirikaste Ksenotiimirikaste 

Venäjä Lovozero 2,500 Lopariittirikaste REE-kloridi 

 

Taulukko 18.   Harvinaisten maametallien käyttökohteita. 

Sovellutus La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Y Other 

Magneetit -- -- 23.4 69.4 -- -- 2 0.2 5 -- -- 

Paristot 50 33.4 3.3 10 3.3 -- -- -- -- -- -- 

Metalliseokset 26 52 5.5 16.5 -- -- -- -- -- -- -- 

Autokatalyytit 5 90 2 3 -- -- -- -- -- -- -- 

Öljynjalostus 90 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Kiillotusaineet 31.5 65 3.5 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Lasi 24 66 1 3 -- -- -- -- -- 2 4 

Loisteaineet 8.5 11 -- -- -- 4.9 1.8 4.6 -- 69.2 -- 

Keramiikka 17 12 6 12 -- -- -- -- -- 53 -- 

Muut 19 39 4 15 2 -- 1 -- -- 19 -- 
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Taulukko 19.   Harvinaisten maaametallioksidien  99 %  hintavaihtelu (FOB Kiina)  ja Mt. Weldin 

koostumus ja sen hinta eri ajankohtina. 

Earth Oxide Mt. Weld 

 Distribution 

2007 2008 2009 Q3 

2010 

 Q4 

2010 

Lanthanum Oxide 25.50% 3.44 8.71 4.88 23.67 52.49 

Cerium Oxide 46.74% 3.04 4.56 3.88 23.05 52.62 

Neodymium Oxide 18.50% 30.24 31.90 19.12 55.81 81.38 

Praseodymium Oxide 5.32% 29.05 29.48 18.03 54.37 78.62 

Samarium Oxide 2.27% 3.60 5.20 3.40 14.40 36.58 

Dysprosium Oxide 0.124% 89.10 118.49 115.67 281.54 287.85 

Europium Oxide 0.443% 323.90 481.92 492.92 585.31 611.54 

Terbium Oxide 0.068% 590.40 720.77 361.67 593.38 620.38  

Mt Weld. Composite    11.59 14.87 10.32 16.02 62.18 

 

8.5 Karbonatiittien  ja alkalikivien REE-esiintymät ja aiheet Suomessa  

Johdanto 

Suomen alkalikivi- ja karbonatiittiesiintymien REE-metallipotentiaalin tausta-aineisto muodos-

tuu aikaisemmista tutkimusraporteista, geofysiikan ja geokemian aineistosta sekä muusta käytös-

sä oleva datasta. Pohjatieto sisältää geologian ja geofysiikan havaintoihin perustuvia esiintymien 

sijainti- ja mittasuhdetietoja, geokemian analyysituloksia sekä esiintymäkohtaisia arvioita hi-

tech-metallien malmipotentiaalista. Lisäksi dokumentissa pyritään yleisluontoiseen malmige-

neettiseen luokitteluun vertailemalla tutkittavia esiintymiä maailmalla tunnettuihin esiintymiin.    

Alkalikivien magmakivisarjan päätejäsenet ovat karbonatiitti ja kimberliitti, kemialliselta koos-

tumukseltaan muut alkalikivet sijoittuvat näiden välimaastoon.  Karbonatiitti on magmakivilaji, 

jonka modaalikoostumuksesta yli 50 % koostuu primääreistä, magmaattisista karbonaattimine-

raaleista. Kimberliitti on volatiili rikkaasta peridotiittisulasta kiteytynyt ultramafinen silikaatti-

kiivilaji.  

Alkalikivien kirjo on suuri, mutta niiden yhteinen kemiallinen nimittäjä on korkea 

(Na2O+K2O)/SiO2–suhde.  Varsinaisissa  alkalikiviin kuuluvat vain ne  kivilajit, joissa alkalien 

suhde silikapitoisuuteen on niin pieni että maasälpien sijasta esiintyy foideja eli maasälvän sijai-

sia kuten nefeliiniä. Laajemmin määriteltynä alkalikiviksi voidaan lukea myös muita alkalirik-

kaita kivilajeja kuten nefeliini-syeniittejä, syeniittejä ja alkaligraniitteja. Varsinaisista alkalikivis-

tä yleisimpiä ovat ijoliitti-ryhmän kivet; melteigiitti-ijoliitti-urtiitti, jotka ovat pääasiassa nefelii-

nistä ja pyrokseenista koostuvia kiviä. Le Maitre (2002) luokitteli ijoliittiryhmän kivet nefeliini-

pitoisuuden perusteella seuraavasti: melteigiitti <30 % nefeliiniä, ijoliitti 30–70% nefeliiniä ja 

urtiitti >70 % nefeliiniä. Karbonatiittien magmaattisen alkuperän osoittaminen on usein vaikeaa 

mm. karbonaattisulien alhaisen viskositeetin takia, joka usein tuottaa karbonatiitteihin hydroter-

misiä kiviä muistuttavia tekstuureja. 

Geokemiallisesti silikaattisia alkaliviä ja karbonatiitteja luonnehtii, paitsi alkalimetallien ja lito-

fiilisisten hivenalkuaineiden (large ion lithophile elements; LILE) runsaus, myös rikastuminen 

harvinaisista maametalleista (rare earth elements; REE) eli lantanideista, yttriumista ja skandiu-

mista.       

Suomen prekambrisen kallioperän alueelta tunnetaan useita alkalikivi- ja karbonatiittimuodos-

tumia (Kuva 25), joissa on hi-tech-metallipotentiaalia erityisesti kevyiden RE-elementtien (La-

Sm) ja niobin suhteen. Monet alkalikivien syntyyn liittyvistä magmaattisista ja hydrotermisistä 
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prosesseista rikastavat juuri niitä. REE-kysyntä maailmalla kohdistuu kuitenkin voimakkaimmin 

keski- ja raskaaseen REE-sarjaan. Keski-REE (Eu-Dy) ja etenkin raskas REE (Ho-Lu) rikastuvat 

esim. rapautumiseen liittyvissä supergeenisissä prosesseissa, joten REE-malmeja saattaa meillä 

löytyä esim. Soklin ja Korsnäsin tyyppisistä rapautuneita vyöhykkeitä sisältävistä komplekseista.  

 

 

Kuva 25.   Suomen tunnetut karbonatiitit,  ja Otanmäen ja Iivaaran alkalikivet. The carbonatites and 

alkaline rocks in Finland. 

 

Soklin karbonatiitti 

Soklin karbonatiitti sijaitsee Savukoskella noin 90  kilometria kunnan keskusta NE-suuntaan. 

Karbonatiittiin liittyvä fosforimalmi on Yara Finland Oy:n hallussa kuten Siilinjärven esiintymä-

kin. Tämän selvityksen aikaan kohteella tehdään koelouhintaa. 

 

Soklin karbonatiitti kuuluu Kuolan alkaliprovinssin esiintymiin. Se on noin 363 Ma ikäinen 

(Vartiainen and Woolley 1974) piippumainen rengasintruusio, jonka magmaattisen ytimen hal-

kaisija on maanpintaleikkauksessa 2.5 km (Kuva 26). Ympäröivät feniittivyöhykkeet mukaan 

lukien intruusion läpimitta on noin 10 km. Soklin karbonatiitti koostuu karbonatiittimassiivista ja 

sitä ympäröivästä feniittikehästä. Magmaattista ydintä ympäröi hieman vanhempi metasomaatti-

sesti muuttunut karbonatiitti, jota seuraa metasomaattisesti muuttunut ultramafiittivyöhyke sekä 

epätavallisen leveä feniittivyöhyke. Soklin tärkeimmät malmityypit ovat lateriittiset fosforimal-

mit, silikaatti-apatiittimalmit sekä rapakalliomalmit (Kuva 27), joihin liittyy merkittäviä Nb-

mineralisaatioita. Nb esiintyy pyrokloorissa. Soklin malmivarat ovat yhteensä 190.6 Mt, 11.2 % 

P2O5, ja 0.6 % Nb2O3. Harvinaisten maametallien osalta mielenkiinto kohdistuu massiivin 

ydinosaan ja feniittikehää leikkaaviin myöhäisiin karbonatiitti- ja lamprofyyrijuonii n. 
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 Sok.  

Kuva 26.  Soklin karbonatiitin rakenne (Vartiaisen mukaan) ja geologia (GTK, DigiKP). Sokli car-

bonatite complex. 

 

 

 

Kuva 27.  Soklin kaivostoimiston arkistomateriaalia: erittäin havainnollinen kuva intruusion yläosan 

poikkileikkauksesta. Maapeitteen paksuus on noin 5-20 metriä. Rapakalliossa oleva fosforimalmi on 

niin irtainta että sitä voi helposti louhia kaivinkoneella, siellä missä maapeitteet ovat riittävän ohuet 

(Vartiaisen mukaan). Cross section of the regolit profile at Sokli. 
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Myöhäiset karbonatiittijuonet ja lamprofyyrijuonet koostuvat vaihtelevasti kalsiitista, dolomiitis-

ta, egiriinistä, albiitista, apatiitista ja flogopiitista.  

Tässä tutkimuksessa näytteitä  mineralogisiin ja geokemiallisiin tutkimuksiin valittiin GTK:n 

kairaamista kairasydämistä R301 ja R302, joissa aiempien Kontion ja Pankan (2006) teettämien 

ICP-AES-analyysien perusteella Feniittikehän karbonatiittijuonissa oli korkeita sinkki- ja lanta-

nidipitoisuuksia (0.81 % Zn, 0.56 % Pb, 1.0 % La ja 8.5 P %). 

 

Geokemialliset totaalianalyysit osoittavat, että karbonatiittijuonet ovat rikastuneet fosforista, 

(Max 19.9 P2O5), strontiumista (Max 1.9 % Sr ), bariumista (Max 6.8 % Ba), sinkistä (Max 0.3 

% Zn) (Al-Ani ja Sarapää 2009).  Analysoiduissa näytteissä harvinaisten maametallien (REE) 

kokonaismäärä on 0.11- 1.83 %, joista kevyiden osuus (LREE) on 0.11–1.81 % ja raskaiden 

(HREE) 0.002–0.041 %. Mikroanalyysien avulla näytteistä tunnistettiin seitsemän REE-

mineraalia; Sr-REE-apatiitti, monatsiitti, ankyliitti (Ce), bastnäsiitti (Ce), strontianiitti, baryytti 

ja brabaniitti. Malmimineraaleista tavattiin sinkkivälkettä ja lyijyhohdetta. 

Karbonatiittien ja feniittien REE-jakauma on samankaltainen eli selvää LREE rikastumista seu-

raa jyrkkä HREE lasku (Kuva 28). REE-jakaumaa kontrolloivat apatiitin ja karbonaattien määrät. 

Aksessoriset mineraalien monatsiitin ja ankyliitin vaikutus REE-jakaumaa näkyy vain silloin kun 

niitä on runsaasti.  

Mineralogia ja mineraalien kemiallinen koostumus osoittavat, että hydrotermiset prosessit aihe-

uttivat karbonatiitti-juonien REE-rikastumisen, mikä ilmenee siinä, että REE-Sr-Ba mineraalit 

syrjäyttävät apatiittia ja karbonaattimineraaleja.   

 

Kuva 28.   Jammin karbonatiittijuonien kondriitti-normalisoidut  REE-kuviot (Al-Ani and Sarapää 

2009). Condrite normalized REE-patterns of carbonatite veins at Sokli, Jammi. 

Siilinjärven karbonatiitti 

Siilinjärven karbonatiitti-intruusio sijaitsee Siilinjärvellä, noin 5 km kunnan keskustasta koilli-

seen. Esiintymä on hyvin tunnettu ja perusteellisesti tutkittu (esim. Puustinen 1971, Basu and 

Puustinen 1982). Siilinjärven karbonatiittiin liittyvää apatiittimalmia louhii norjalaisomistukses-

sa oleva Yara Finland Oy, joka on ilmoittanut kaivoksen vuosilouhinnaksi noin 10 miljoonaa 

tonnia malmikiveä (2007). 
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Siilinjärven karbonatiitin ikä on U-Pb (zirkoni) datan perusteella 2,7 Ga eli se kuuluu maailman-

laajuisesti harvinaiseen  arkeeisten karbonatiittien ryhmään. Intruusio on muodoltaan pitkä, lins-

simäinen plutoni tai juoni, jonka asento on lähes pysty. Muodostuma on 16 km pitkä ja 1.5 km 

leveä.  Muodostuma koostuu päääosin glimmeriitti-silikokarbonatiitti-kalsiittikarbonatiittisarjan 

kivet, joita ympäröi kontaktista feniittiytynyt gneissigraniitti (Kuva 29).   

  

Siilinjärven esiintymä löydettiin vuonna 1950 ja kaivostoiminta alkoi 1970-luvulla. Esiintymää 

on tutkinut mm. Puustinen väitöskirjassaan (1971). Mittasuhteiltaan valtavan  Siilinjärven kar-

bonatiitin ja ympäröivien feniittien  REE-potentiaalia ei ole tiettävästi selvitetty. 

 

 

Kuva 29.  Siilinjärven karbonatiitti ja ympäristön geologia (GTK, DigiKP). Siilinjärvi carbonatite and 

surrounding rocks. 

Kortejärvi-Laivajokijakson karbonatiittiesiintymät 

Kortejärvi-Laivajoki karbonatiittijakso  sijaitsee Posion ja Taivalkosken kuntien rajalla noin 25 

km Posion keskustasta lounaaseen. Moreenipeitteiset  karbonatiitit löysi Rautaruukki Oy:n mal-

minetsintä  kairaamalla magneettisia anomalioita. Laivajoen karbonatiitti on 20 m leveä ja 4 km 

pitkä juonimainen intruusio, joka kaatuu itä-kaakkoon noin 60º kulmassa. Kortejärven kar-

bonatiitti on 30–60 m leveä ja 2 km pitkä esiintymä, joka kaatuu jyrkästi itään. Esiintymät näky-

vät selvästi aeromagneettisella matalalentokartalla.  Laivajoki- Kortejärven karbonatiittijakso 

liittyvät Pudasjärven ja Kuhmon arkeeisten lohkojen väliseen noin 1,85 Ga Hirvaskosken hierto-

vyöhykkeeseen (Kuva 30). U-Pb (zirkoni) ikämäärityksen perusteella molempien intruusioiden 
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ikä lienee noin 2.0 Ga, mutta Svekofennialaisen orogenian aikainen voimakas deformaatio ja iso-

tooppisystematiikan häiriintyminen on haitannut ikämäärityksiä. 

 

Kuva 30.   Kortejärvi-Laivajoki- karbonatiittijakso sijaitsee hiertovyöhykkeessä mafisisten metavul-

kaniittien sisässä. Kortejärvi-Laivajoki carbonatite in the shear zone surrounded by mafic metavolcan-

ic rocks. 

 Ikämäärityksiä ovat tehneet Vartiainen ja Woolley (1974) sekä Kresten et al. (1977). Esiintymi-

en koostumusta, rakennetta ja isotooppigeokemiaa on tutkinut Nykänen (1993) ja Nykänen et al. 

(1997).  Laivajoen ja Kortejärven esiintymät ovat keskirakeisia, deformoituneita kalsiitti- ja kal-

siitti-dolomiittikarbonatiitteja, joissa esiintyy raitoina glimmeriittiä ja oliviinimagnetiittikiveä. 

Muina mineraaleina karbonatiiteissa esiintyy magnetiittia, oliviinia, tetraferro-flogopiittia, ser-

pentiiniä, tremoliitti-aktinoliittia, apatiittia, allaniittia ja monatsiittia. Esiintymissä on mineralo-

gisia eroja ja myös niiden geokemiallinen karakteristiikka osoittaa, että kyseessä ei ole saman 

intruusion kaksi eri puhkeamaa vaan erilliset intruusiot. Niillä saattaa kuitenkin olla yhteinen 

kantamagma. 

Taulukko 20. Kortejärven ja Laivajoen kairasydänten REE-jakaumia. 

Ppm 1 2 3 4 5 6 7 

La  158 134 13 0.075 0,261 0,171 0,012 

Ce 314 265 30 0,165 0,493 0,363 0,025 

Pr 42 35   4 0,021 0,063 0,047 0,004 

Nd 187 157 17 0,090 0,267 0,208 0,017 

Sm 35 29 3 0,016 0,046 0,038 0,004 

Eu 11 9 1 0,004 0,013 0,011 0,002 

Gd 30 25 2 0,012 0,040 0,035 0,004 

        

K=Kortejärvi (kairasydän nro, syvyys), L=Laivajoki 

1     Kalsiittikarbonatiitti (K 1 56.20), 2   Dolomiitti-kalsiittikarbonatiitti (K2 45.00), 3     Olivii-

ni-magnetiittikivi (K 1 43.00) ,4  Glimmeriitti (K 1 110.20), 5     Kalsiittikarbonatiitti (L 6 38.25) 

6     Dolomiitti-kalsiittikarbonatiitti (L 6 47.40), 7 Serpentiini-talkki-dolomiittikivi (L 6 44.40). 
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Lopen kairasydänvarastolta valittujen kairasydännäytteiden analyyseissä saatiin mielenkiintoisia  

tuloksia (Taulukko 21). Kortejärven karbonatiittien fosforipitoisuus on malmiluokkaa etenkin 

R1:ssä,  keskiarvo  3.1 % P2O5,   maksimi 7.6 % P2O5 ja sisältää  karbonaattia n. 80 %. Myös    

Kortejärvi R2  ja Laivajoki R1  rei’issä on  fosforimalmilävistyksiä. Totaali REE-pitoisuus on  

500-1700 ppm.  Kortejärvellä tyypillisiä aksessorisia mineraaleja ovat apatiitti, allaniitti, monat-

siitti, bastnäsiitti ja kolumbiitti  ja  Laivajoella vastaavasti apatite,  apatiitti, allaniitti, monatsiitti 

ja bastnäsiitti (Al-Ani et al. 2010). 
 

Taulukko 21.  Kortejärven ja Laivajoen analyysitilastoa. 

Reikätunnus P2O5% REE ppm C% 

Kortejärvi 

No 1 

Mean 3.1 725.8 9.4 

N 31 15 31 

Std. De-

viation 

2.3139 126.15223 1.05647 

Minimum .1 486.7 6.2 

Maximum 7.6 968.1 10.6 

Kortejärvi 

No2 

Mean .8 748.1 8.9 

N 21 11 21 

Std. De-

viation 

1.4265 116.79810 2.08190 

Minimum .0 589.9 3.6 

Maximum 4.9 953.7 10.8 

Laivajoki 

No 6 

Mean .5 791.1 7.1 

N 9 5 9 

Std. De-

viation 

.4083 543.63653 2.14973 

Minimum .1 275.0 3.3 

Maximum 1.3 1701.3 9.4 

Laivajoki 

No1 

Mean 3.4 673.4 3.2 

N 4 2 4 

Std. De-

viation 

.9948 207.63484 1.70336 

Minimum 2.0 526.6 1.5 

Maximum 4.2 820.2 4.9 

Laivajoki 

No2 

Mean .3 572.1 5.0 

N 5 3 5 

Std. De-

viation 

.2095 90.24555 1.03783 

Minimum .1 502.3 3.7 

Maximum .7 674.0 6.2 

Laivajoki 

No3 

Mean .5 676.7 5.1 

N 7 4 7 

Std. De-

viation 

.1853 208.38750 1.39832 

Minimum .1 386.3 3.5 

Maximum .7 880.6 6.8 

Laivajoki 

No5 

Mean .8 723.9 5.0 

N 11 5 11 

Std. De-

viation 

.5986 104.35541 2.02963 

Minimum .1 586.5 1.9 

Maximum 1.5 818.5 8.4 
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Korsnäsin  karbonatiitti 

Korsnäsin alue on alavaa maata jossa kalliopaljastumia on niukasti. Korsnäsin kallioperä liittyy 

laajaan yhtenäiseen Etelä-Pohjanmaan liuskevyöhykkeeseen, joka hevosenkengän muotoisena 

ympäröi Vaasa-Pietarsaaren graniittia suuren Keski-Suomen graniittimassiivin länsipuolella 

(Nykänen O., 1960). Korsnäsin malmin lähiympäristö kallioperä on pääasiassa migmatiittista 

biotiitti-plagioklaasi-gneissiä, joissa on vaihteleva määrä granaattia, grafiittia ja magneettikiisua. 

Intermediääriset ja emäksiset muunnokset ovat yleisiä.   

Vuonna 1950 maanviljelijä ja malminetsijä Gottfrid Pistol lähetti GTK:lle useita diopsidi-

kalsiittinäytettä jotka sisälsivät rikkikiisun ja magneettikiisun lisäksi myös lyijyhohdetta. Syksyl-

lä 1951 GTK suoritti lohkare-etsintää ja aeromagneettista kartoitusta alueella. Löydetyt lohka-

reet, joista vain osa sisälsi lyijyhohdetta, sijaitsevat 2,5km laajuisella alueella. Vuonna 1952 alu-

eella tehtiin magneettisia ja sähköisiä mittauksia ja vuosina 1954–55 gravimetrisiä mittauksia 

9,5km² laajuisella alueella. Alue kartoitettiin ja tulokset julkaistiin Korsnäsin karttalehdellä 

1243, 1:100 000 ja selostuksessa (Nykänen 1960). Vuonna 1952 GTK aloitti myös syväkairauk-

sen alueella ja neljä vuotta myöhemmin 68:an kairareiän jälkeen malmi oli tavoitettu.  

Vuonna 1960 alkoi kaivostoiminta. Ensimmäisen toimintakauden aikana todettiin että malmissa 

runsaasti esiintyvä apatiitti sisälsi lantanideja. Niitä tutkittiin ja lantanidivaahdotus alkoi vuonna 

1967 mutta rikasteen kysynnän loputtua ja lantanidien pitoisuuden laskettua toiminta lopetettiin 

syyskuussa 1971. Kaivosalueelle oli sinä aikana kertynyt 36 000 t lantanidirikastetta ja suuria 

määriä lantanidipitoista kiveä oli nostettu jätealueelle mahdollista möyheämpää erottelua varten 

(Himmi 1975, Papunen 1986). Koko kaivostoiminta loppui 1972 malmin loputtua.  

Tutkimukset käynnistyivät uudelleen (vuosina 1989–90) Kristian Norrdahlin löytämästä lyijy-

lohkarekeskittymästä Poickelbäckin alueella. Paikka sijaitsee noin 1 km SW Korsnäsin lyijy-

kaivoksesta, joka lohkareiden lähtöpaikkana on poissuljettu lähes pohjoisen jäätikön kulkeutu-

missuunnan vuoksi. Lopen arkistossa revidioidun kairasydänaineiston mukaan kairauksissa oli 

aiemmin lävistetty jokseenkin samantyyppistä karbonaattikiveä lohkareista mutta sen jatkeita ei 

ollut tavoitettu varsin tiheästä kairauskentästä huolimatta. Lohkareista analysoitiin tällöin lyijyn 

lisäksi myös REE (La ja Ce). Alueella on edelleen löytämättömiä REE-juonia mutta niiden pai-

kantaminen on osoittautunut vaikeaksi.  

GTK suorittaa parhaillaan uusia analyysitutkimuksia vanhoille kairasydämille, joista analysoi-

daan REE pitoisuudet. Alueen viiden vuoden valtauslupaa on tänä vuonna hakenut ruotsalainen 

etsintäyritys Tasmet AB joten uusien tutkimusten tekeminen alueella voi olla GTK:lle hankalaa.  

Malmin isäntäkivenä oleva kalkkikivi on erittäin epähomogeeninen. Tavallisin karsimineraali on 

diopsidi, mutta sen lisäksi siinä on tavattu mitä erilaisimpia mineraalikasautumia, kuten sarviväl-

kettä, titaniittia, graniittia, epidoottia, skapoliittia, baryyttia, apatiittia, fluoriittia ja allaniittia, jo-

ka on vahvasti radioaktiivista. Korsnäsin apatiitti sisälsi harvinaisen runsaasti (yli 6 %) lan-

tanideja. Runsaimmin esiintyviä harvinaisia maametalleja olivat Ce, Nd ja La. Björklundin 

vuonna 1971 tekemissä biogeokemiallisissa tutkimuksissa lantaniidioksidien (La2O3) määrä oli 

keskimäärin hieman alle 200ppm. 
 

Taulukko 22. Lataani-  ja Cerium-pitoisuuksia Korsnäsin kairasydännäytteissä. 

  

 

Näytenumero   La  Ce 

    % % 

M9011384 K/89 1227.1   0.21 0.30 

M9011385 K/89 1227.2   0.18 0.30 

M9011386 K/89 1227.3   0.15 0.13 



63 

 

-      

  

Halpasen karbonatiitti 

Halpasen karbonatiittiesiintymä on paljastuneena Halpasen järven pohjoisrannassa olevan Kalk-

kiniemessä sijaitsevan vanhan kalkkilouhoksen kohdalla ja sen lähiympäristössä (Kuva 31). Juo-

nimainen esiintymä on noin 8 m leveä, vähintään 80 m pitkä ja kaatuu länteen noin 45º kulmas-

sa. Magneettisen anomalian ja kalkkikasvillisuuden perusteella esiintymän jatkeita on seurattu 

maastossa noin 1,5 km pohjoiseen. Halpasen karbonatiittijuoni on N-S suuntainen ja leikkaa ym-

päröiviä ~1.9 Ga kiillegneissejä noin 30º kulmassa. Juonen kontaktin lähettyvillä noin 1 m sä-

teellä voi sivukivessä havaita heikon hydrotermisen muuttumisvyöhykkeen, joka ilmenee kiille-

mineraalien kloriittiutumisena ja maasälpien serisiittiytymisenä.   

Halpasen karbonatiittia ovat tutkineet Puustinen (1986) ja Puustinen & Karhu (2003). Hannu 

Huhman (pers. comm.) mukaan esiintymän zirkonista on hiljattain tehty ikämääritys ~1.79 Ga, 

mutta data on toistaiseksi julkaisematonta.   

Halpasen karbonatiitti on hienorakeinen kalsiitti-karbonatiitti, jossa on nauhoina ja kasaumina 

apatiitti-hajarakeita. Modaalisesta koostumuksesta keskimäärin 99 % on kalsiittia. Aksessorisina 

mineraaleina esiintyy apatiitin lisäksi baryyttia, magnetiittia, biotiittia ja monatsiittia. Kattopuo-

len kontaktissa esiintyy noin 10 cm leveä vyöhyke apatiittikiveä. 

Kemialliselta koostumukseltaan Halpasen esiintymä edustaa tyypillistä, kevyestä REE:stä rikas-

tunutta kalsiitti-karbonatiittia (Taulukko 23). Epätavallisena piirteenä on eräiden LIL-

alkuaineiden kuten niobin vähäisyys.  

 

  
 

Kuva 31.  Halpasen karbonatiitti sijaitsee noin 10 Km Mikkelistä koilliseen Halpanen nimisen järven 

pohjoisrannalla (Puustinen ja Karhu 1999). Halpanen carbonatite at Mikkeli. 

Hapasen karbonatiitti rinnastuu muihin varhais-proterotsooisiin karbonatiitteihin esim. Kanadas-

sa, Kaliforniassa ja Venäjällä, jotka ovat geologiselta iältään epätavallisia. Lisäksi Halpasen kar-

bonatiitissa on eräitä geokemiallisia piirteitä esim. niobin lähes täydellinen puuttuminen, jotka 

tekevät siitä epätavallisen. Vastaavaa piirrettä esiintyy kuitenkin muissakin saman ikäryhmän 

karbonatiitteissa esim. Eden Lake, Korsnäs ja Naantali.  
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Taulukko 23.  Halpasen karbonatiitin REE-jakauma. 

% 1 2 3 4 5 6 7 

La  0,124 0,102 0,090 0.089 0,093 0,969 0,102 

Ce 0,279 0,193 0,179 0,171 0,181 0,177 0,195 

Pr 0,038 0,024 0,022  0,021 0,022 0,023 0,024 

Nd 0,159 0,089 0,085 0,081 0,837 0,909 0,091 

Sm 0,023 0,013 0,013 0,012 0,012 0,013 0,013 

Eu 0,066 0,037 0,034 0,035 0,034 0,037 0,037 

Gd 0,015 0,088 0,087 0,084 0,085 0,089 0,090 

 

1     Apatiittipitoinen reunavyöhyke  

2     Kontaktista 50cm 

3     Kontaktista 1 m  

4     1,5 m 

5     2 m 

6     2,5 m 

7     Juonen keskeltä 3 m kontaktista 

 

 

Panjavaaran karbonatiittijuonet 

 

Panjavaaran karbonatiittijuoniparvi sijaitsee Panjavaaran karttalehdellä, noin 25 km Juuan kes-

kusta länteen lähellä Rautavaaran rajaa. Panjavaaran esiintymästä tunnetaan noin 50 kapeaa 

REE-karbonatiittijuonta, joiden leveys vaihtelee 1-60 cm välillä. Juonia on löydetty yhteensä 

noin 100 km
2
 alueelta, mutta pääosa tutkimusaineistosta on peräisin kahdesta noin 100 m pitui-

sesta syväkairareiästä. Juonet leikkaavat jyrkästi arkeeista gneissipohjaa ja varhais-

proterotsooisia kvartsiitteja (Kuva 32). Lisäksi alueelta on raportoitu runsaasti vastaavia REE-

pitoisia karbonatiittilohkareita, joista osa sijaitsee jopa 25 km päässä Panjavaarasta jään kuljetus-

suuntaa vastaan. 

Outokumpu Oyj:n malminetsintä 1950-1960 luvuilla, kultatutkimuksia. Kapeita alkaliamfiboli-

juonia raportoitiin laajalla alueella Panjavaaran ympäristössä. Malmikaivos Oy:n malminetsintä 

1980-luvulla, timanttitutkimuksia. REE-pitoisia karbonatiittilohkareita.   

Taulukko 24.   Panjavaaran esiintymän karbonatiittijuonet ovat erittäin voimakkaasti rikastuneet ke-

vyt-REE:stä (La-Sm) 

 % 1 2 3 4 

La  3,51 2,35 3,69 2,79 

Ce 4,41 2,78 5,00 3,57 

Pr 4,70 3,66 5,19 4,06 

Nd 1,11 0,86 1,26 1,01 

Sm 0,65 0,53 0,80 0,62 

Eu 0,12 0,10 0,14 0,11 

Gd 0,14 0,11 0,13 0,12 

1   60 cm leveä juoni 

2   10 cm leveä juoni 

3   10 cm leveä juoni 

4   keskiarvo(1-3)  
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Kuva 32.  Panjavaaran karbonatiittijuonten sijainti kallioperäkartalla (Torppa et al. in prep.). Panja-

vaara carbonatite dike. 

Naantalin karbonatiitti 

Naantalin karbonatiittijuoniparvi (Kuva 33) löytyi vuonna 2005. Sitä on tutkii J. Woodard opin-

näytetyönään Turun yliopiston geologian laitoksella (Woodard and Hölttä, 2005). Alvikiitin 

REE-pitoisina mineraaleina ovat apatiitti, allaniitti, monatsiitti ja bastnäsiitti.  REE-pitoisuus on 

korkeimmillaan 0.055% (Taulukko 25). 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 33.   Naantalin karbonatiittijuoniparven ja siihen liittyvien hydrotermisten muuttumisvyöhykkei-

den sijainti (Woodard and Hölttä, 2005). Naantali carbonatite dikes with alteration zones. 



66 

 

-      

  

Taulukko 25. Naantalin karbonatiittijuonten ja ympäröivien muuttumisvyöhykkeiden  REE-jakauma 

(Woodard and Hölttä, 2005) 

% 1 2 3 4 5 6 

La  0.0772 0.0498 0.118 0.0068 0.0013 0.0023 

Ce 0.181 0.112 0.255 0.0159 0.0027 0.0050 

Pr 0.0229 0.0135 0.0310 0.0019 0.0003 0.006 

Nd 0.0929 0.0544 0.125 0.0080 0.0014 0.0025 

Sm 0.0100 0.0054 0.0129 0.0011 0.0002 0.0004 

Eu 0.0024 0.0015 0.0032 0.0004 0.0001 0.0001 

Gd 0.0062 0.0035 0.0080 0.0008 0.0002 0.0004 

1     Alvikiitti (JWO 407)  

2     Alvikiitti (JWO 427) 

3     Alvikiitti (JWO432)  

4     Muuttumisvyöhyke (1) 

5     Muuttumisvyöhyke (2) 

6     Muuttumisvyöhyke (3) 

 

 

 

 

Iivaaran alkalikivi 

Iivaaran alkalikivikompleksi (Kuva 34) käsittää Iivaaran, Ahvenvaaran ja Penikkavaaran ja si-

jaitsee  noin 25 km Kuusamon kaupungista kaakkoon vedenjakaja-alueella Naamankajärven ja 

Iijärven läheisyydessä.  

 

Kuva 34.   Iivaaran alkalikivi-intruusion geologia ja vanhojen kairareikien sijainti (GTK, Digi-KP). 

Iivaara ijolite intruusio at Kuusamo. 

Iivaaran alkalikivi-kompleksi on kiinnostanut geologeja jo lähes 150 vuoden ajan (Vartiainen 

1998). Monet suomalaiset ja ulkomaiset geologit ovat tehneet tutkimuksia Iivaaralla. Maailman-

laajuisesti Iivaaralla on nimistöllistä merkitystä, sillä ijoliitti on nimetty ja tyypitetty Iivaaran 

mukaan (Ramsay ja Berghell, 1891, Hackman, 1899).  
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Iivaaran alkalikivikompleksi on muodoltaan soikea ja pinta-alaltaan 8,8 km
2
. Iivaaran alkalikivi-

kompleksin välittömänä jatkeena etelään ja kaartuen vähitellen itään ovat Ahvenvaara ja Penik-

kavaara. Viimeisimmät ikämääritykset antavat Iivaaran iäksi 373–363 miljoonaa vuotta (Doig, 

1970, Kramm ym., 1993).  

Iivaaran alkalikivi-intruusio voidaan jakaa kolmeen pääosaan ulkoinen feniittikehä joka on le-

veimmillään kilometrin laajuinen, seuraava 50-100m leveä vyöhyke sisältää mikroijoliitti-

melteigiittiä ja kompleksin sisäosa koostuu melteigiitti-ijoliitti-urtiitti-sarjan kivistä, joista ijoliit-

ti on vallitseva (noin 85 %). Iivaaran alkalikivien mineraloginen koostumus on esitetty taulukos-

sa 26. 

Iivaaran aluetta tutki geologisesti H.J. Holmberg vuonna 1847 ja hän määritteli alueen kivilajin 

eleoliittisyeniitiksi. Hänen ottamista näytteistään keksi N. Nordenskiöld uuden mineraalin iivaa-

riitin (schorlomite) joka on titaanirikas granaatti (Nordenskiöld, 1852, 1855).  

Paljastumien lisäksi tietoa kompleksista on saatu 9 syväkairausreiästä. GTK on tutkinut Iivaaraa 

useaan otteeseen aina 1960-luvun lopulle (Aurola 1966, Saikkonen 1965, Lehijärvi 1945, 1957).   

Iivaaran alue on suurelta osin peitteistä eikä kompleksin rakennetta ja kivilajisuhteita vielä tun-

neta riittävästi. 

 

Taulukko 26.  Iivaaran mineraalikoostumus (Vartiainen 1998). 

 
 

 
 

Kuva 35.   Iivaaran ijoliitin kondriittinormalisoitu REE-käyrä jää selvästi karbonatiittien tason ala-

puolelle (O'Brien et al. 2005. Condrite normalized REE-patterns of carbonatites and alkaline 

rocks. 
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 Otanmäen alkalikivi 

Otanmäen kaivos sijaitsee 40 km Kajaanista lounaaseen, karttalehdellä 3431. GTK:n ja Rauta-

ruukki Oy:n tutkimusalueet sijaitsevat kaivoksen läntisellä puolella. Otanmäen aluetta ympäröivä 

kallioperä on arkeeista graniittigneissiä (Kuva 36), jonka sisällä ovat Otanmäen ja Vuorukkaan 

proterotsooiset gabrokompleksit vanadiinia sisältävine Fe-Ti-malmeineen sekä Otanmäen gabron 

länsipuolella sijaitseva proterotsooinen liuskealue (Lindholm ja Anttonen, 1980).  

Vyöhykettä luonnehtivat eräiden hivenaineiden (Nb, F, Zr, Th ja lantanidit) korkeat pitoisuudet. 

Näitä sisältäviä mineraaleja ovat fluoriitti, zirkoni, bastnäsiitti, kolumbiitti ja toriitti. Korkeim-

mat lantanidipitoisuudet löytyvät harmaasta, hienorakeisesta kvartsiitista sekä punertavasta 

kvartsi-maasälpäliuskeesta. Zirkonista on uraani-lyijymenetelmällä määritetty alkaligraniitin iäk-

si 2050 miljoonaa vuotta (Marmo ym. 1966). Vuonna 1931 ilmestyneen Kajaanin karttalehden 

selityksessä alue käsitellään varsin yksityiskohtaisesti (W.W.Wilkman). 1930-luvulla Otanmäes-

tä löytyi rautamalmiesiintymä ja kaivostoiminta alkoi vuonna 1949. Veikko Pääkkönen käsittelee 

julkaisussaan Otanmäki the Ilmenite-Magnetite Ore Field in Finland (Bull. Comm. géol. Finlan-

de 171) vuonna 1956 myös Kajaanin graniittialuetta, mutta vain alueen luoteisinta nurkkausta. 

Rautaruukki Oy:n 1970-luvulla suorittamissa malminetsintätutkimuksissa tavattiin noin 1000 

ppm niobi-pitoisuuksia Honkamäessä, Papusuolla ja Kontioaholla.  

 

 

 

 

 
 

Kuva 36.  Otanmäen alueen geologinen kartta (Vartiainen 1998). Geological map of Otanmäki. 

 

Vuonna 1981 Kajaanin lentoalueen (kl. 3431) radiometristen gamma-anomalioiden maastokar-

toituksessa löytyi Otanmäen eteläpuolelta hienorakeinen kvartsiittilohkare (X 7109520, Y 

3505500), josta otettu näyte sisälsi 310ppm U ja 1250 ppm Th. Kvartsiittisten lohkareiden ha-
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vaittiin sisältävän runsaasti niobia ja lantanideja. Yhteistyössä Rautaruukki Oy:n kanssa GTK 

teki alueella tutkimuksia vuosina 1981–83 (Äikäs 1990). Vuosina 1983–85 Rautaruukki Oy teki 

alueella laajoja tutkimuksia (lohkare-etsintää, moreenigeokemiaa, geofysiikan maastomittausta ja 

syväkairausta) ja löysi useita niobi-lantanidimineralisoitumia kalliosta karttalehtien 3431 ja 3413 

rajan molemmin puolin. Merkittävimmät niistä ovat Katajakankaan kvartsiittiesiintymä ja Kon-

tioahon kvartsi-maasälpäliuske-esiintymä (Kuva  37). Molemmat niobi-lantanidiesiintymät ovat 

useita satoja metrejä pitkiä, loivahkoja laattoja. Rautaruukin malmiarvion mukaan Katajakan-

kaan todennäköinen malmivaranto on 0,46 Mt. ja Kontioahon mahdolliset malmivarat 4 Mt. Tut-

kimukset lopetettiin osittain keskeneräisinä Rautaruukki Oy:n malminetsinnän toiminnan päätty-

essä 1985. 

 

 

 

  

 

Kuva 37.  Radioaktiivisten lohkareiden sijainti Vuolijoen Otanmäessä. ● – GTK:n 1981–82 löytämät 

lohkareet,  - Rautaruukin Oy:n sekä yhtiöiden ja GTK:n yhteiset 1983 löytämät lohkareet; A – Kata-

janokkaan, B – Kontioahon esiintymä; 1-6 ja 12- radonmittauksen linjat. Location of radioactive REE-

boulders at Otanmäki. 
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GTK suorittaa parhaillaan uusia analyysitutkimuksia vanhoille kairasydämille joista analysoi-

daan REE pitoisuudet. Alueen parhaat kvartsilohkareet sisältävät 1-3 % keveitä lantanideja, 1 % 

niobia, 1 % zirkoniumia, 0,4 % yttriumia ja 0,1 % toriumia. Kiven kemiallinen koostumus on 

SiO2 = 64 – 75 %, (Na2O + K2O) = 7,7 – 10,8% (Marmo ym. 1960).  

 

Taulukko 27. Keskimääräinen REE koostumus kivilajeittain GTK:n löytämissä lohkare- ja kallionäyt-

teissä. 

wt % 1 2 3 4 5 

La  0,378 0,119 0,05 0 0,112 

Ce 0,835 0,26 0,107 0,004 0,219 

Pr 0,117 0,037 0,018 0,006   

Nd 0,358 0,118 0,052 0,01   

Pm 0 0 0 0   

Sm 0,07 0,022 0,008 0,001   

Eu 0,005 0,001 0,001 0,001   

Gd 0,091 0,03 0,012 0,002   

Summa 1,854 0,587 0,248 0,024 0,331 

        

1     Kvartsiitti, 58 lohkarenäytettä (F, Ag 33; Be, Li 47kpl) 

2     Kvartsimaasälpäliuske, 5 lohkarenäytettä (F, Ag 3 kpl) 

3     Kvartsimaasälpäliuske, palanäyte ja 10 pölynäytettä  

       kalliosta (Ag 2 kpl)     

4     Pegmatiitti, 3 näytettä samasta lohkareesta   

5     Th-malmi, 2 lohkarenäytettä     
 

 

 

Potentiaaliset alueet 

Karbonatiitit ja alkalikivet muodostavat REE:n suhteen potentiaalisimmat kivilajit Suomen kal-

lioperässä.  Todisteita REE-potentiaalista on toistaiseksi saatu Soklin karbonatiitista, sekä  Kors-

näsin ja Panjavaaran karbonatiittijuonista. Otanmäen alueen alkaligneissit samoin kuin Iivaaran 

alkalikivi, joka muistuttaa Lovozeron alkalikiveä ovat myöskin tutkimisen arvoisia kohteita. Li-

säksi karbonaatteihin liittyy luonnollisesti myös korkea P, Nb, Ta, Fe, Cu potentiaalia. 
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8.6 REE-mineraalien esiintyminen Etelä-Suomen graniiteissa ja graniittipegmatiiteissa  

Yleisimmät harvinaisia maametalleja (REE) sisältävät mineraalit, joita tavataan Etelä-Suomen 

graniiteissa ja graniittipegmatiiteissa ovat allaniitti, monatsiitti, ksenotiimi, fergusoniitti ja gado-

liniitti. Tärkeimmät graniiteissa ja pegmatiiteissa olevat REE-mineraaliesiintymät on esitetty 

Kuvassa 38. Taulukossa 28. on luettelo niistä tavatuista REE-mineraaleista. Luettelo on puutteel-

linen koska esiintymien mineralogia tunnetaan toistaiseksi hyvin huonosti.  

. 

.   

Kuva 38.  Etelä-Suomen tärkeimmät REE-mineraaliesiintymät (numerointi on sama kuin taulukossa 1 

ja 2. Esiintymät 1-7 ovat svekokarjalaisiin graniitteihin liittyviä REE-pegmatiit- 

teja. 8-10 rapakivigraniittien alueella olevia pegmatiitteja ja 11 - 12 monatsiittirikkaita  

graniitteja. REE-bearing mineral occurrences  in granites and granite pegmatites at Southern Finland. 

 

Huomattavia graniitissa olevia monatsiittimineralisaatioita on tavattu kahdessa paikassa, joista 

toinen on Nummi-Pusulan Kovelassa (Seppänen 1981) ja toinen Puumalan Karhukosken-

Lieviskän alueella (Ervamaa 1960, Haapala & al. 1969). Kumpaakin esiintymää on tutkittu 

GTK:n uraanitutkimusten yhteydessä ja graniiteista on tehty lähinnä vain niiden U- ja Th-

määrityksiä skintillometrillä sekä joitakin monatsiittianalyysejä. Tätä esiselvitystä varten Kove-

lan graniitista teetettiin muutamia kokokivianalyysejä (Taulukko 2).  

REE-mineraaleja sisältävät graniittipegmatiitit eli NYF-tyypin pegmatiitit ovat Suomessa huo-

mattavasti harvinaisempia kuin Li-, Be- ja (Nb,Ta)-mineraaleja sisältävät LCT-tyypin pegmatii-

tit, joissa on yleensä vain satunnaisesti REE-mineraaleja. REE-mineraaleista rikastuneet pegma-

tiitit liittyvät aina läheisesti graniittisiin kiviin, kun taas LCT-pegmatiitteja on myös liuskealueil-

la. 

Tampereen liuskealueen eteläosan gneissivyöhykettä leikkaavissa graniiteissa on kaksi melko 

lähekkäistä pegmatiittiesiintymää, joista on louhittu kvartsia ja maasälpää 1900-luvun alkupuo-

liskolla.  Kummastakin esiintymästä, Valkeakosken Pyörönmaan (kuului 1960-luvulla Kangas-

alaan) ja Kangasalan Varalan louhoksista on tavattu merkittäviä määriä allaniittia (Aartovaara 

1925, 1927 ja Lokka 1935). Pyörönmaan louhoksessa on ollut lisäksi runsaasti fergusoniittia, 

gadoliniittia ja monia muitakin REE-mineraaleja (Vorma & al. 1966 ja Siivola 1975), mutta mi-

neralogiset tutkimukset ovat vanhoja ja hyvin puutteellisia.  



72 

 

-      

  

Yksittäisiä havaintoja allaniittia sisältävistä pegmatiittijuonista on myös Töysästä, Hartolasta ja 

Rautalammilta, mutta esiintymiä ei ole tutkittu yksityiskohtaisemmin. Juonet ovat pieniä eikä 

niitä ole louhittu. 

Etelä-Suomen migmatiittialueen pegmatiiteissa REE-mineraaleja on satunnaisesti. Kemiön Löv-

bölessä on louhittu kvartsia eräästä 12 m leveästä pegmatiittiesiintymästä, jossa on ollut ainakin 

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

Kaitaron (1953) mukaan sekä Brändön Åvan intruusioon liittyvissä pegmatiiteissa että myös 

ympäröivissä migmatiittigraniiteissa on paikoin allaniittia. Brändön Jurmon pohjoispuolella 

Träskholmin saaressa on pegmatiittia, jossa on allaniittia laajalla alueella (Rosenqvist 1970). 

Myös Pukkilan Kankkilassa on mikrokliinigraniitin yhteydessä vähäinen pegmatiittijuoni, mutta 

esiintymää ei ole tutkittu tarkemmin. 

 

Taulukko 28.  Tärkeimmät Etelä-Suomen REE-pegmatiitit ja graniitit sekä niiden mineraa- 

lit (sama numerointi kuin Kuvassa 38). 

 Nimi Tyypillinen  

REE-mineraali 

1.  Pyörönmaa,   

Valkeakoski 

allaniitti-Ce,  

fergusoniitti-Y   

gadoliniitti-Y 

2.  Varala,  

Kangasala 

allaniitti-Ce 

3. Holkonkylä, 

Töysä 

allaniitti-Ce 

4. Träskholm,     

Brändö 

allaniitti-Ce 

5. Lövböle,  

Kemiö 

gadoliniitti-Y 

6. Kirkkokangas,  

Hartola 

allaniitti-Ce 

 

7. Kankkila,  

Pukkila 

monatsiitti-Ce 

8. Kännätsalo, 

Luumäki 

monatsiitti-Ce 

9. Laajakoski, 

Kotka 

monatsiitti-Ce, 

kolumbiitti 

10. Skitunäs,  

Pyhtää 

monatsiitti-Ce 

11. Kovela, Nummi-  

Pusula 

monatsiitti-Ce 

12. Karhukoski, 

Puumala 

monatsiitti-Ce 
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Nummi-Pusulan Kovelan monatsiittigraniitti 

 

Etelä-Suomen migmatiittigraniittialueella olevaa Nummi-Pusulan Kovelan monatsiittiaihetta on 

tutkinut GTK v. 1989-1981 (Seppänen 1981). Kenttätöiden yhteydessä tutkittiin Kovelanjärven 

itäpuolelta löytyneet kaksi erittäin voimakasta Th-anomaliaa, joista toiseen liittyi myös U-

anomalia (Kuvat 39-42). Tutkittu alue on kooltaan n. 4 km
2
. 

Alueella vallitseva kivilaji on mikrokliinigraniitti, joka leikkaa kaikkia alueen muita kivilajeja. 

Kivi on epähomogeenista sisältäen paikoin kiillegneissisulkeumia ja pegmatiittisia osueita.   

Kovelan radioaktiiviset anomaliat aiheuttaa pääosin Th-rikas monatsiitti-Ce, jota on graniitissa 

tasaisena pirotteena. Kiteet ovat pitkänomaisia ja jopa millimetrin mittaisia. Vanhan semikvanti-

tatiivisen mikroanalysaattorianalyysin mukaan monatsiitissa on (paino-%): ThO2 5.7-34.0,  UO2 

0.1-0.3, Ce2O3 11.2-25.8, La2O3 0.0-14.4, Nd2O3 8-14.1, Gd2O3 0.7-1.3, Pr2O3 0.0-2.6 (Seppänen 

1981). 

Graniitista, siinä olevista pegmatiittijuonista ja leptiittisulkeumasta otettiin näytesarja ja analy-

soitiin ICP-MS-menetelmällä. Tulokset ovat taulukossa 2. Neljässä tutkitussa graniittinäytteessä 

thoriumpitoisuus vaihtelee välillä 1110 ppm – 10100 ppm ja uraanipitoisuus 3- 320 ppm. Gra-

niittiin on rikastunut LREE samalla tavalla kuten monatsiittiinkin ja pitoisuudet vaihtelevat seu-

raavasti: Ce 1800- 17700 ppm, La 786- 8100 ppm, Nd 739- 7000, Pr 211- 2000 ppm, Sm 120- 

1180 ppm, Gd 87.6 – 620 ppm. Graniitissa olevissa pegmatiittijuonissa REE-pitoisuudet ovat 

huomattavasti alhaisempia.  
 

 

Kuva 39.  Kovelan alueen kallioperä. Kohde on merkitty neliöllä Kuvan keskellä. Geological map of 

Kovela area (GTK). Bedrock map of Kovela. 
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Kuva 40.  Karttaan on merkitty sinisillä pisteillä ne kohdat, joissa radioaktiivinen säteily  

on Kovelan alueella Seppäsen (1981) mukaan voimakkainta. Vihreiden neliöiden kohdalta  

otettiin analyysinäytteitä, joiden koostumus esitetty taulukossa 29. Sampling sites on the geological 

map,  analyses  in table 29. 

 

Kuva 41.  La-pitoisuus Kovelan alueelta analysoiduissa näytteissä. La content in pegmatite samples. 
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Kuva 42.  Aeromagneettinen ja Th-lentokartta  Kovelan alueesta. Aeromagnetic and Th-radiation 

maps from the  Kovela area.  

Taulukko 29.  Kemiallisia analyysejä (ICP-MS) Kovelan graniitista ja siinä olevista pegmatiittijuonista 
lab. n:ro L09070070 L09070071 L09070072 L09070073 L09070074 L09070075

Näyte Kovela 1 Kovela 2 Kovela 3 Kovela 4 Kovela 5 Kovela 6

Kivilaji pegmatiitti graniitti graniitti pegmatiitti graniitti graniitti

x 3-kaista 6702017 6702030 6702032 6702077 6701670 6701697

y 3-kaista 3326798 3326854 3326870 3326912 3327060 3327061

As mg/kg 307M 2.99 28 25 <0.5 2.02 7.33

Ba mg/kg 307M 270 15.7 16 168 29.4 37.9

Be mg/kg 307M <0.5 <0.5 1.29 2.08 1.56 1.72

Bi mg/kg 307M 0.12 0.1 0.1 0.16 <0.1 <0.1

Cd mg/kg 307M 0.16 0.12 0.14 0.25 0.19 0.39

Co mg/kg 307M 0.88 0.45 0.42 1.6 0.23 4.35

Cr mg/kg 307M 6.87 <4 <4 7.02 <4 70.2

Cu mg/kg 307M <2 2.83 3.16 4.86 2.53 4.51

Mo mg/kg 307M <0.5 0.56 <0.5 <0.5 <0.5 0.95

Ni mg/kg 307M <4 <4 <4 <4 <4 35.2

Pb mg/kg 307M 167 1770 1580 24.9 201 557

Rb mg/kg 307M 355 15.3 17.3 69.2 44.6 81.2

Sb mg/kg 307M <0.1 0.11 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Sn mg/kg 307M 2.87 <2 <2 2.21 <2 2.04

Sr mg/kg 307M 129 127 127 143 154 130

Tl mg/kg 307M 1.73 <0.1 <0.1 0.12 <0.1 0.33

V mg/kg 307M 12.2 1.03 <0.5 6.54 <0.5 31.2

Zn mg/kg 307M 22.8 10.7 16.7 29.4 15.3 41

Li mg/kg 307Pp 31.2 70.9 75.2 38.9 82.1 99.3

Sc mg/kg 307Pp 2.53 15.8 13.4 4.03 1.73 7.81

Ti mg/kg 307Pp 737 154 105 366 189 1370

totaalisät. mittarilla maastossa 3000 20000 20000 250 7500 20000

Th ppm mittarilla >100 6000 6000 6 800 800

U ppm mittarilla >50 1300 1300 6 400 400

U mg/kg 307M 40.1 320 280 2.43 40.6 103

Th mg/kg 307M 800 10100 9090 14.4 1110 2920

Y mg/kg 307M 66.2 716 637 26.8 77.1 229

Yb mg/kg 307M 2.18 19.4 17.2 2.11 2.13 7.66

Ce mg/kg 307M 1260 17700 16000 42 1800 4680

Dy mg/kg 307M 21.8 225 201 3.77 24.6 69.5

Er mg/kg 307M 3.7 43.9 40.3 2.37 4.82 15.3

Eu mg/kg 307M 0.89 3.87 3.52 0.57 1 1.54

Gd mg/kg 307M 63.5 627 560 3.36 87.6 187

Ho mg/kg 307M 2.41 27.6 24.8 0.75 2.99 8.47

La mg/kg 307M 514 8100 7160 19.6 786 2240

Lu mg/kg 307M 0.28 1.95 1.66 0.28 0.23 0.85

Nd mg/kg 307M 555 7000 6180 15.7 739 2020

Pr mg/kg 307M 152 2000 1790 4.78 211 577

Sm mg/kg 307M 104 1180 1040 3.25 120 341

Tb mg/kg 307M 6.63 63.1 54.6 0.56 8.65 18.7

Tm mg/kg 307M 0.31 3.32 3.08 0.31 0.34 1.29  
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Puumalan Karhukosken – Lieviskän alueen monatsiittipitoiset graniittijuonet 

 

Puumalan Karhukosken – Lieviskän alueelta tavattiin GTK:n uraanimalmietsintöjen yhteydessä 

kolme monatsiittirikasta granitoidijuonta (Ervamaa 1960, Haapala al. 1969). Pääkivilaji alueella 

on granaatti-kordieriitti-gneissi, jossa on paikoin eri kokoisia graniitti- ja pegmatiittijuonia ja 

linssejä.  

Kuva 43 esittää detaljikarttaa alueesta. Kolmen alueelta tavatun monatsiittipitoisten graniit-

tijuonen koko vaihtelee seuraavasti: 

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

 juoni N leveys 10 m, pituus ainakin 70 m 

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

 

Juonten päämineraalit ovat plagioklaasi, mikrokliini, kvartsi ja biotiitti. Monatsiitti on rikastunut 

juonten suuntaisiin pitkänomaisiin vyöhykkeisiin tai joskus sitä on kivessä epämääräisinä ka-

saumina. Parhaimmillaan sitä on kivessä 10 til.-%, joskin biotiittiköyhissä kohdissa vain 2-6 til.-

%. Kiteet ovat ruskeita ja kooltaan 0.05-0.5 mm. Aksessorisesti tavataan zirkonia, ilmeniittiä, 

magnetiittia, almandiinia, gahniitti-herkyniittiä, kuparikiisua, magneettikiisua, arseenikiisua, 

anataasia ja grafiittia. Zirkonikiteet ympäröivät usein monatsiittikiteitä (Haapala & al. 1969). 

Haapalan (1969) mukaan monatsiitti on rikastunut ceriumista (monatsiitti-Ce). Puhtaan monatsii-

tin koostumus on spektrografisten ja märkäkemiallisten analyysien mukaan (paino-%): Ce2O3  

25.8, La2O3 14.4, Nd2O3 14.1, Pr2O3 3.7, Sm2O3 1.9, Gd2O3 1.3, Y2O3 0.4, ThO2  5.7, U3O8 0.1, 

P2O5 27.83.  

Ervamaa (1960) tutki esiintymää lähinnä uraanimalmina. Raportissa on mainitaan kiven 

uraanipitoisuudeksi parhaimmillaan 0.4 paino-%. Lantanidit on analysoitu kivestä tehdystä mo-

natsiittirikasteesta, jonka koostumus vaihtelee seuraavasti (paino-%): Ce2O3  25-36, La2O3 17-

18, Nd2O3 10-11, Pr2O3 3.5- 4.2, Yb2O3 0.03-0.03, Y2O3 0.77- 1,05, Sc2O3 0.21- 0,25, ZrO2  3-9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 43.  Monatsiittigraniittijuonet (kartassa mustalla) Puumalan Karhukosken – Lieviskän alueella 

(Haapala et al. 1969). Monazite-granitedikes (black)  at Puumala. 

  



77 

 

-      

  

Valkeakosken Pyörönmaan allaniitti-fergusoniitti-pegmatiitti 

Pyörönmaan pegmatiittiesiintymä sijaitsee Valkeakosken kaupungin pohjoispuolella laajan gra-

niittialueen keskellä. Paikoin louhoksessa on ollut jopa nyrkin kokoisina rakeina allaniittia, gado-

liniittia, fergusoniittia ja monia muitakin REE-mineraaleja (Kuva 44- 46). Vorma et al. (1966) ja 

Siivola (1975) julkaisivat esiintymästä 1960- ja 1970-luvuilla mineralogisia tutkimuksia. Koska 

pegmatiitissa on radioaktiivisia U- ja varsinkin Th-pitoisia mineraaleja, on sitä alustavasti tutkit-

tu mahdollisina uraanimalmiesiintymänä jo 1950-luvun lopulla (Lauerma 1957).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 44.  Pyörönmaan pegmatiittilouhos. Kuva S.Lahti. Pyörönmaa pegmatite quarry. 

 

Pyörönmaan pegmatiittiesiintymästä on louhittu kvartsia ja maasälpää 1920-luvulla yksityishen-

kilöiden ja myöhemmin 1940-luvulla Uiherlan Sälpä Oy:n toimesta. Kohde on huonosti paljas-

tunut. Louhos on 10 m leveä, 30 m pitkä ja 9 m syvä. Nykyisin se on kokonaan veden täyttämä.  

Pegmatiitti näyttäisi esiintyvän N-S suuntaisena juonena punertavassa graniitissa. Säteilymittaril-

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

 

Esiintymä on vyöhykkeinen ja siinä voidaan erottaa kolme selvää vyöhykettä:  

- graniittista sivukiveä vasten oleva kirjomaasälpävyöhyke  

- välivyöhyke karkeata kookkaita kalimaasälpäkiteitä sisältävää pgmatiittia  

- kvartsiydin, joka esiintymän keskellä saattaa haaroittua useaan eri osaan 

 Välivyöhykkeen kalimaasälpäkiteiden lomassa on punertavaa albiittipegmatiittia, jossa REE-

mineraalit esiintyvät. Kiilteenä pegmatiitissa on pääosin biotiitti, joka esiintyy jopa usean desi-

metrin mittaisina levypinkkoina. Esiintymän keskiosassa albiittirikkaassa pegmatiitissa on pai-

koin myös hienosuomuista muskoviittia.  

Vorma et al. (1966) mainitsee esiintymästä 28 eri mineraalia, joista osaa hän ei pystynyt tunnis-

tamaan (ks. Taulukko 3), koska analyysimenetelmät olivat tuohon aikaan vielä hyvin alkeellisia 

ja osa mineraaleista on metamiktisia. Myöhemmin Perttunen (1971) kuvasi esiintymästä tieteelle 

uuden vesipitoisen REE-karbonaatin lokkaiitin ja Siivola (1975) tutki esiintymän REE-

mineraalien koostumusta yksityiskohtaisemmin mikroanalysaattorilla.  
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PYÖRÖNMAAN
PEGMATIITTI

VARALAN
PEGMATIITTI

 

Kuva 45. Pyörönmaan ja Varalan alueen kallioperä. Bedrock map (GTK). 

 

Pyörönmaan pegmatiitti on rikkaampi REE-mineraaleista kuin mikään muu maamme pegmatiit-

tiesiintymä. Vorman et al. (1966) louhoksesta kuvaamasta mineraaleista 18 sisältää pääalkuai-

neina erilaisia lantanoideja. Eniten esiintymässä tavataan allaniittia, jota saattaa jopa useita 

kymmeniä cm pitkinä kiteinä tai epämääräisinä kidekasaumina. Vihertävän tai ruskehtavan kel-

taista fergusoniittia on esiintymässä joskus myös kookkaina, jopa kymmenen senttimetrin mittai-

sina kiteinä. 

Allaniitin seurassa on toisinaan thaleniittia, ksenotiimia, zirkonia, britoliittia, uraniniittia ja gado-

liniittia. Allaniitti ja gadoliniitti on väriltään mustaa, mutta kiteitä ympäröi usein punaruskea 

voimakkaasti metamiktiutunut ulkokehä. Myös britoliitin, thaleniitin, zirkonin ja ksenotiimin 

väri on usein punaruskea. Ellei mineraalirakeissa näy mitään kidepintoja, on niitä usein mahdo-

ton erottaa metamiktisesta allaniitista ja gadoliniitista. 

Siivolan (1975) mukaan REE-mineraaleista kiteytyi ensin allaniitti, johon on rikasrunut run-

saimmin Ce ja muut kevyet lantanidit. Raskaat lantanidit ovat sen sijaan rikastuneet viimeksi ki-

teytyneisiin mineraaleihin, kuten fergusoniittiin, ksenotiimiin, zirkoniin, lokkaiittiin, tengeriittiin 

ja muihin mineraalien rakoihin kiteytyneisiin REE-karbonaatteihin. 

 

Koska mistään maamme pegmatiittiesiintymästä ei ole tavattu yhtä paljon REE-mineraaleja, 

esiintymän kokoa ja muotoa tutkittiin syväkairauksin. Koska esiintymä näyttää liki-N-S-

suuntaiselta ja juonimaiselta, sen itäreunaan kairattiin kolme timanttikairan reikää. Vain kes-

kimmäinen niistä tavoitti kapean pegmatiittijuonen, samoin louhoksen länsipuolelle samassa 

45°-kulmassa tehty reikä. Kairauksella voitiin osoittaa, että esiintymä on kooltaan pieni, linssi-

mäinen eikä sillä ole kuin hyvin kapea jatke alaspäin. 
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Kuva 46.  Pyörönmaan pegmatiitin rakenne (Vorma et al. 1966, piirros Arvo Vesasalon mu-

kaan). Selitykset: 1. graniittia, 2. kirjomaasälpää, 3. maasälpää, 4. kvartsia, 5. gneissisul-

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

rönmaa pegmatite. Map of Pyörönmaa pegmatite. 

 

Taulukko 30.  Pyörönmaan pegmatiitin mineraalit Vorman et al. (1966) mukaan. Myöhemmin esiin-

tymästä on tunnistettu muitakin mineraaleja mm. lokkaiitti. 

1. Albiitti 15. Y-Al silikaatti 

2. Mikrokliini 16. Y-Fe-silikaatti (britoliitissa sulkeumia)

3. Biotiitti 17. Y-Fe silikaatti (britoliitin muuttumistulos)

4. Kloriitti 18. Y-Ca silikaatti (britoliitin muuttumistulos)

5. Ytriumpit. spessartiini 19. Y silikaatti (thaleniitin muuttumistulos)

6. Zirkoni 20. Y silikaatti (thaleniitissa sulkeumina)

7. Muskoviitti 21. Fergusoniitti-Y 

8. Thoriitti 22. Uranininiitti

9. Allaniitti-Ce 23. Xenotimi

10. Britoliitti-Y 24. Synchysiitti-Nd

11. Gadoliniitti-Y 25. Bastnäsiitti-Ce

12. Thaleniitti-Y 26. Tengeriitti

13. Rowlandiitti-Ce 27. Kalsiitti

14. Rowlandiitti-Dy 28. Kvartsi  
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Kangasalan Varalan allaniittipegmatiitti 

Kangasalan Varalan kylässä Pyörönmaan louhoksesta 13 km NE on graniitissa mineralogialtaan 

samantapainen allaniittia ja satunnaisesti monatsiittia sisältävä pegmatiitti (Kuvat 47-48). Kan-

gasalan Varalan pegmatiitista on louhittu kvartsia ja maasälpää 1920-luvulla Oy Lokomo Ab:n 

toimesta. Louhos on n. 40 m pitkä veden täyttämä monttu, joka on koillisosassaan n. 20 m leveä 

ja lounaisosassa n. 12 m. Esiintymän muodosta ja koosta ei saa tarkkaa kuvaa, koska kalliopal-

jastumia sen ympärillä on vähän.  Välittömästi louhoksen NE-puolella on omakotitalo ja n. 100 

m päässä louhoksen lounaispuolella kaksikin omakotitaloa. 

Esiintymä on vyöhykkeinen. Sen keskellä on ollut ilmeisesti useitakin esiintymän suuntaisia 

kvartsiytimiä, joita ympäröi hyvin karkearakeinen välivyöhyke, jossa kalimaasälpäkiteet saatta-

vat olla useiden desimetrien mittaisia ja niitä ympäröi punertava albiittipegmatiitti.  

Esiintymän reunaosia kohti kivi muuttuu hienompirakeiseksi kirjomaasälpäpegmatiitiksi. Kiil-

teenä on pääosin biotiitti, joka esiintyy jopa usean desimetrin mittaisina levypinkkoina.  

Esiintymän keskiosassa albiittirikkaassa pegmatiitissa on paikoin myös hienosuomuista musko-

viittia. Aksessorisesti esiintymästä on tunnistettu seuraavat mineraalit: allaniitti-Ce, monatsiitti-

Ce, zirkoni, gadoliniitti ja apatiitti. 

 

 
 

Kuva 47.  Varalan pegmatiittilouhos. Kuva S.Lahti.  Varala pegmatite quarry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 48.  Detaljikartta Varalan pegmatiittiesiintymästä Arvo Vesasalon 1957 mukaan. Detailed map of 

the Varala pegmatite quarry. 
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Kemiön Lövbölen gadoliniittipegmatiitti 

 

Kemiön Lövbölessä on kaksi lähekkäistä pegmatiittilinssiä (Lövböle-I ja Lövböle-II), joista on 

1920-luvulla louhittu maasälpää ja kvartsia. Louhinnan yhteydessä pohjoisemmasta, kookkaam-

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

 

 
 

Kuva 49.  Pegmatiittilouhos Lövböle-II Kemiössä. Lövböle II pegmatite quarry contained feldspar, 

quartz and  gadolinite(Kranck 1924). 

 
 

Lövböle-II on maanpintaleikkauksessa 30 m pitkä ja keskiosastaan 12 m leveä vyöhykkeinen 

pegmatiittilinssi (Kuvat 49-50). Sen keskellä on 13 m pitkä, 8 m leveä ja 7 m syvä veden täyttä-

mä louhos. Pegmatiitti esiintyy sarvivälkepitoisen graniittis-granodioriittisen kiven ja sarviväl-

kegabron kontaktissa.  Pegmatiittiesiintymä on vyöhykkeinen (Lof & Hazebroek 1976) ja siinä 

voidaan erottaa: 

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

tuva vyöhyke 

-Seinävyöhyke - sisempi kaksiosainen vyöhyke, jonka ulompi osa koostuu keskirakeisesta-

karkearakeisesta pääosin plagioklaasia ja kvartsia sisältävästä kivestä ja sisemmästä (leveys 5-50 

cm) karkearakeisesta-hyvin karkearakeisesta osasta, jonka päämineraalit ovat mikrokliini, pla-

gioklaasi, kvartsi ja biotiitti.  

-Välivyöhyke -  kvartsiydintä vasten oleva yli 5 m leveä vyöhyke. Se koostuu hyvin karkearakei-

sesta pegmatiitista, jonka päämineraalit ovat pertiittinen mikrokliini (usein kirjomaasälpää), 

kvartsi, plagioklaasi, biotiitti tai paikoin granaatti.   

-Muodostuman keskellä välivyöhykkeessä on ollut useita vaihtelevan kokoisia kvartsipahkuja, 

kvartsiytimiä. 

Mustaa gadoliniittia on välivyöhykkeessä kookkaiden biotiittilevyjen yhteydessä (usein sisällä) 

tai kvartsi-plagioklaasikivessä jopa 10 cm pitkinä kiteinä, jotka ovat toisinaan omanmuotoisia. 

Gadoliniittikiteet ovat paikoin muuttuneet reunaosistaan ja niissä on sulkeumina myös muita 

REE-mineraaleja (Lof & Hazebroek 1976). Esiintymää koskevat mineralogiset tutkimukset ovat 

vanhoja ja puutteellisia.  
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Kuva 50.  Detalji kartta Lövbölen  pegmatiiteista (Lof & Hazebroek 1976).Detailed  map of Lövböle 

pegmatite 

Brändön Träskholmin allaniittipegmatiitti  

 
Träskholmin saaren pegmatiiteissa, kolme kilometriä Brändön Jurmon pohjoispuolella on al-

laniittipitoista pegmatiittia (Kuva 51). Esiintymää on tutkinut alustavasti Rautaruukki Oy 1960-

luvun lopulla. Esiintymästä on Rosenqvist (1970) kirjoittanut pro gradu-tutkimuksen, jonka mu-

kaan allaniittipitoista pegmatiittia ja pegmatiittigraniittia on saarella useiden hehtaarien alueella. 

Lisäksi allaniittihavaintoja on tehty muutamilta lähisaarilta. 

 

 

Kuva 51.   Brändön Träskholmin kallioperä Rosenqvistin (1970) mukaan. Bedrock map of Brändö. 
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Träskholmin alueen pääkivilajeina ovat raitaiset kvartsi- ja maasälpärikkaat gneissit, joita mig-

matisoi punainen graniitti. Monin paikoin graniitti on karkearakeista pegmatiittia tai pegmatiitti-

graniittia, jotka saaressa muodostavat neljä kookasta (200-400 m pitkää) ja useita pienempiä in-

truusioita. Gneisseissä on paikoin vähäisiä kalkkikivikerroksia. Gneissien raitaisuus on E-W-

suuntaista. Graniitin kontakti gneissejä vasten on paikoin jyrkkä, paikoin vähittäinen. Gneis-

sisulkeumat graniiteissa ja pegmatiiteissa ovat yleisiä. 

 

Pegmatiiteissa ja pegmatiittigraniitissa on päämineraalina mikrokliini, plagioklaasi, kvartsi ja 

biotiitti. Allaniitti esiintyy kivessä paikoin jopa 10 cm pitkinä prismaattisina kiteinä. Mineraali 

on mustaa, metamiktista ja kiteiden voimakkaasti muuttuneet reunaosat ovat punaruskeita. Me-

tamiktiutumisen yhteydessä kiteiden ympärille pegmatiittiin on tullut säteittäistä rakoilua. 

Allaniitti esiintyy yleensä pegmatiiteissa kideryhminä tai niissä on allaniittirikkaita raitoja. Mo-

nin paikoin allaniitti on yksi kiven päämineraaleista. Keskimääräiseksi pegmatiittien allaniittipi-

toisuudeksi mainitaan 0.6 %. Allaniittia eikä pegmatiittien muitakaan mineraaleja ole analysoitu 

eikä tutkittu yksityiskohtaisemmin. Ohuthietutkimusten perusteella pegmatiiteissa sanotaan ole-

van aksessorisesti apatiittia, zirkonia ja opakkeja. 

 

8.7 Rapakiviin liittyvät REE-pegmatiitit 

 

Rapakivialueen moreeneissa, varsinkin Viipurin rapakivialueella on voimakkaita REE-

anomalioita. Lantanidit ovat rikastuneet viimeksi kiteytyneisiin rapakivimuunnoksiin ja niissä 

oleviin pegmatiitteihin. Ainakin Luumäen, Lapinjärven, Kouvolan (Inkeroisten), Kotkan, Hami-

nan, Pyhtään ja Virolahden alueella on tavattu kideonteloita sisältäviä pegmatiitteja, joissa on 

karakteristisina mineraaleina fluoriittia ja topaasia.  

Luumäen Kännätsalon beryllipegmatiitista, Kotkan Laajakosken topaasipegmatiiteista ja Pyhtään 

Skitunäsin pegmatiiteista on tavattu myös erilaisia REE- ja Nb-Ta-mineraaleja. Näistä vain 

Luumäen Kännätsalon beryllipegmatiitin ja Kotkan Laajakosken topaasipegmatiitin mineralogia 

tunnetaan yksityiskohtaisemmin. Kännätsalon pegmatiittia on tutkittu myös timanttikairauksin ja 

sen muoto sekä koko tunnetaan tarkemmin. Kummastakin esiintymästä on tavattu mm. monat-

siittia, eukseniitti-polykraasia, kolumbiittia, iksioliittia, pyrokloori-mikroliittia ja monia muitakin 

REE- sekä Nb-Ta-mineraaleja. 

Vehmaan ja Taivassalon rapakiviin liittyvistä pegmatiiteista ei ole kuvattu varsinaisia REE-

mineraaleja, vain topaasia ja fluoriittia, mutta sen sijaan Fjälskärin (kartoissa myös Fjärdskär) 

graniitissa on aksessorisesti REE-mineraaleja, fluoceriittia, bastnäsiittiä ja cerianiittia (Lahti & 

Suominen 1988) ja etenkin Åvan alueella allaniitti- ja monatsiittipitoisia pegmatiitteja on tavattu 

monin paikoin. Lahti & Suominen (1988) ovat analysoineet neljästä näytteestä Fjälskärin granii-

tin REE-pitoisuuden, joka vaihtelee eri näytteissä seuraavasti (ppm): Ce 138- 384, La 92- 190, 

Nd 47- 137, Yb 12.4- 27, Sm 10.1- 24, Lu 1.86- 3.0, Tb 1.18- 3.3, Eu 0.24- 1.29. 

Kaitaron (1953) mukaan Åvan alueella ei ole aina mahdollista sanoa, liittyvätkö pegmatiitit 

Åvan graniittiin vai ovatko ne vanhempia. Itse Åvan graniitin alueelta Kaitaro mainitsee hyvin 

kookkaita allaniittikiteitä olleen eräässä pegmatiitissa Åvan saaren länsirannalla. Lisäksi Kaitaro 

on löytänyt kaksi allaniittipegmatiittia Ängskäristä ja yhden Långöstä. Näissä allaniittikiteet ovat 

pienempiä, 5 cm pitkiä ja 2-3 cm leveitä. 
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Luumäen Kännätsalon monatsiittipitoinen beryllipegmatiitti 

 
Viipurin rapakivialueella eniten REE-mineraaleja, lähinnä monatsiittia, ja Nb-Ta-mineraaleja on 

löytynyt Luumäen Kännätsalon pegmatiitista (Kuvat 52-55). Esiintymästä on ajoittain louhittu 

jaloberylliä ja korukivimineraaleja vuodesta 1986 alkaen Suomen Jalokivituote Oy:n (1986-

1995) ja nyttemmin Karelia Beryl Oy:n toimesta. Louhinnan alkuvaiheessa pegmatiittiesiinty-

män N-päässä berylliä ja REE- ja Nb-Ta-mineraaleja oli runsaasti, mutta louhinnan jatkuessa 

eteläänpäin niiden määrä on oleellisesti väheentynyt. 

 

Vuonna 2007 Karelia Beryl Oy sai tutkimuksia varten apurahaa Renlundin Säätiöltä ja kairautti 

esiintymään 16 timanttikairanreikää. Niiden perusteella laadittu detaljikartta on Kuvassa 56 . 

Pegmatiittiesiintymä on 25-40 m leveä, kulkee suunnassa N 20° W louhokselta ainakin 120 m 

eteläkaakkoon ja painuu samalla alaspäin  20°:een kaateella. NE-kontakti on pysty; SW-kontakti 

painuu loivasti alas ja samalla pegmatiitti nopeasti kapenee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 52.  Luumäen beryllilouhos. Kuva S.Lahti vuonna 2007. Luumäki beryllium quarry. 

Esiintymä on pystysuunnassa epäsymmetrinen: katto-osa koostuu valtaosin kirjomaasälvästä ja 

pegmatiitti on muodostuman alakontaktissa. Pegmatiitin ytimen muodostaa kookas haaroittuva 

kvartsiydin. Sitä ympäröi karkeakiteinen välivyöhyke, jossa on monin paikoin varsinkin kvart-

siydintä vasten ruskean saven, rikkoutuneen kiviaineksen, kiteiden ja ja kiteenkappaleitten täyt-

tämiä onteloita. Välivyöhykkeessä on kookkaita kalimaasälpäkiteitä ja niiden lomassa punerta-

vaa albiittirikasta pegmatiittia, josta voi löytää kookkaina kiteinä tavallista berylliä, topaasia, 

monatsiittia, kolumbiittia, pyroklooriryhmän mineraaleja ja eräitä harvinaisempia pegmatiittimi-

neraaleja. Välivyöhykettä ympäröi kirjomaasälpä-biotiitti-pegmatiitti ja alakontaktissa wiborgiit-

tia vasten on karkeata tasarakeista graniittia. 

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

syydessä on pegmatiitissa tavallista berylliä. Jaloberylli on yleensä kellanvihreää heliodoria, kul-

lankeltaista kultaberylliä tai satunnaisesti akvamariinia. Kiteet ovat usein voimakkaasti etsautu-

neita ja niiden pinnassa on satunnaisesti  bertrandiittia (Lahti & Kinnunen 1992 ja 1993).  

Louhinnan alkuvaiheessa pegmatiitissa oli runsaasti monatsiittia (monatsiitti-Ce ja monatsiitti-

La), paikoin fluoriittia ja topaasia. Satunnaisesti löytyi mm. ferrokolumbiittia, tina-, wolframi-, 
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skandium- ja titaanirikkaita ixioliittimuunnoksia, metamiktisia U- ja Th-rikkaita pyrokloori-

mikroliitti-, ja betafiittimuunnoksia ja polykraasia.  

 

Harvinaisia mineraaleja oli louhoksen eteläpuolelle tehdyissä kairansydännäytteissä vain niukas-

ti.  Satunnaisesti niissä voi havaita silmämääräisesti vain monatsiittia (monatsiitti-Ce). Kemial-

listen analyysien perusteella pegmatiitin lävistyksissä (analyysejä kuudesta reiästä) oli keskimää-

rin korkeintaan Y 78-102 ppm, Ce 308-340 ppm, La 157-193 ppm, Nd 100-113 ppm, Pr 33-35 

ppm ja muita lantanoideja alle 10 ppm. Niobia on pegmatiitissa huomattavasti enemmän kuin 

tantaalia ja Nb-pitoisuus on keskimäärin juonen lävistyksissä korkeintaan 0.002 %, Li-pitoisuus  

keskimäärin < 140 ppm ja Th-pitoisuus <30 ppm. 

 

 

Kuva 53.  Luumäen beryllilouhoksen länsiseinämässä on kookkaita kideonteloita. Kuva S.Lahti vuon-

na 2007. Crystal cavities at Luumäki Beryllium-quarry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 54.   Monatsiittikide (läpimitta n. 5 cm) Luumäen Kännätsalon louhoksesta. Kuva S.Lahti. Mo-

nazite crystal.  
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Kuva 55.   Detaljikartta Luumäen pegmatiitista kairaus ja maanpintahavaintojen perusteella. S.Lahti. 

Detailed map of Luumäki pegmatite, based on drillings and bedrock observations. 

 

 Kotkan Laajakosken monatsiittipitoinen topaasipegmatiitti 

 

Kotkan pohjoispuolella olevaa Kymin topaasigraniittistokkia ympäröi kapea reunapegmatiitti-

vyöhyke, stockscheider-pegmatiitti (Kuvat 56-57, ks. Kaartamo et al. 1996, Kaartamo 1996, 

Lukkari 2007) ja intruusion ulkopuolella viborgiitissa joukko greisenjuonia (Haapala ja Ojanperä 

1972). Kotkan Laajakoskella eräässä pegmatiittiesiintymässä on jopa usean kuutiodesimetrin ko-

koisia kideonteloita, joissa on jalotopaasia, fluoriittia ja eräitä muita harvinaisempia fluoridimi-

neraaleja (ralstoniittia, prosopiittia), kvartsi- ja maasälpäkiteitä. Kiviharrastajat ovat louhineet 

esiintymästä jalotopaasia ja muita korukiviä 1980-luvulta lähtien. Nykyisin louhos on jo yli 15 m 

pitkä, 10 m leveä ja usean metrin syvyinen. Pegmatiitissa on aksessorisesti samantapaisia REE-

mineraaleja ja Nb-Ta-mineraaleja kuin Luumäen Kännätsalon esiintymässäkin, mutta huomatta-

vasti vähemmän. 

Reunapegmatiitti sijaitsee porfyyrisen topaasigraniittistokin ulkoreunassa, harmaan tasarakeisen 

topaasigraniitin ja viborgiitin välissä epäyhtenäisenä kymmenkunta metriä leveänä vyöhykkeenä. 

Useimmiten kivi on pegmatiittigraniittia, jossa on kontaktin suuntaisina linsseinä tai juonina kar-

keata kideonteloita sisältävää pegmatiittia. Paikoin pegmatiittia on myös juonina tasarakeisessa 

topaasipegmatiitissa. 
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Kuva 56.  Kymin stokki Lukkarin (2007) mukaan. Kotkan topaasilouhos,( punainen neliö) on stokin 

eteläosan reunapegmatiitissa. Geological map of Kymi stock,  topaz quarry with red.  

 

 
 

 

Kuva 57.  Kotkan Laajakosken topaasilouhos kesällä 2007. Topaz quarry at Kotka. 
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Pegmatiittilinsseissä kalimaasälpä on punertavaa, satunnaisesti vihreää pertiittistä amatsoniittia. 

Kiteiden lomassa olevassa albiittipegmatiitissa on prismaattisina sinivihreinä kiteinä paikoin ta-

vallista topaasia. Sen yhteydessä on satunnaisesti pieninä, usein korkeintaan sormenpään kokoi-

sina rakeina ruskeaa monatsiittia, kellanruskeaa zirkonia, pyrokloori-mikroliittiryhmän mineraa-

leja, pieninä tavallisesti alle 2 mm:in kiteinä kolumbiittia,  tantaliittia, eukseniittia W-iksioliittia, 

rutiilia, kassiteriittia ja satunnaisesti suuri joukko muitakin mineraaleja. Berylli on harvinaista, 

mutta onteloista on tavattu pieninä kiteinä toista Be-mineraalia fenakiittia. Laajakosken to-

paasipegmatiitissa harvinaisia Be-, Nb-Ta- ja REE-mineraaleja on ollut huomattavasti vähem-

män kuin Luumäen Kännätsalon beryllipegmatiitissa. 

Kymin topaasigraniittia ympäröivä stockscheider-pegmatiitti on paljastunut huonosti. Sitä on 

näkyvissä vain Laajakosken topaasipegmatiitin ympäristössä sekä erillisinä kapeina juonina lä-

hellä olevassa kivilouhoksessa, jossa tasarakeista topaasigraniittia on murskattu tiemateriaaliksi. 

Lisäksi kapeita juonia on tavattu stokin koillisreunassa lähellä rautatietä. 

Potentiaaliset kohteet 

Etelä-Suomen REE-mineraaleja sisältävistä graniiteista Nummi-Pusulan Kovelan monatsiittipi-

toinen graniitti on mielenkiintoisin. Monatsiitti esiintyy kivessä laajoilla alueilla tasaisena pirot-

teena. Esiintymän laajuus olisi selvitettävä radiometristen karttojen ja maastomittausten perus-

teella ja tarvittaessa kohteella olisi tehtävä syväkairauksia. Monatsiitin esiintyminen myös Puu-

malan Karhukosken ja Lieviskän alueen graniiteissa olisi tutkittava tarkemmin. 

 

Toisin kuin graniiteissa REE-mineraalit saattavat rikastua pegmatiiteissa vain tiettyyn paikkaan 

ja pegmatiittiesiintymien muoto saattaa olla oikukas. Rosenquistin (1970) mukaan kuitenkin 

Brändön Träskholmin graniitissa allaniitti esiintyy tasaisesti jakaantuneena ja laajalla alueella. 

Kohteella olisi syytä tehdä lisätutkimuksia, ottaa analyysinäytteitä sekä tutkia esiintymän REE-

mineraalit.  

Rapakivigraniittialueella ainakin Kymin graniitin ympäristöä olisi tutkittava tarkemmin. REE-

mineraaleja sisältäviä pegmatiitteja esiintyy ilmeisesti nuorimpien rapakivigraniittifaasien yhtey-

dessä ja ne saattaisivat näkyä radiometrisilla kartoilla. 

 

 

8.8 Harvinaisten maametallien fysikaalisista ominaisuuksista ja geofysikaalisista etsin-

tämahdollisuuksista 

Fysikaalisista ominaisuuksista 

Harvinaisilla maametalleilla on useita sovelluskohteita korkean teknologian laitteissa kuten 

elektroniikassa, optisissa laitteissa ja voimakkaissa kestomagneeteissa. Näiden sovelluskohteiden 

perusteena ovat tämän alkuaineryhmän poikkeukselliset fysikaaliset ominaisuudet. Elektro-

nikuoren samankaltaisen rakenteen takia esim. niiden magneettiset suskeptiivisuudet ja tiheydet 

muodostavat Kuvan 58 esittämän mielenkiintoisen kokonaisuuden. Ryhmän keskellä euro-

piumista tuliumiin suskeptiivisuuden lukuarvot ovat korkeita niin että parhaimmillaan ne vastaa-

vat yli kolmen prosentin magnetiittipitoisuuksia. Kyseessä on silti paramagnetismi, sillä ryhmän 

Gd-Tm elektronirakenteen jopa kolme paritonta elektronia synnyttävät voimakkaan magneettisen 

efektin. Esim. gadoliniumin poikkeuksellisiin magneettisiin ominaisuuksiin kuuluu fer-

romagneettisuus ja voimakas magnetokalorinen ilmiö huoneenlämpötilassa.  

Kevyimpiä alkuaineita Sc ja Y lukuun ottamatta tiheydet ovat tavallisten metallien luokkaa. Har-

vinaiset maametallit ovat kylläkin hyviä sähköisiä johteita (ominaisvastukset ~ 1 μΩm) mutta 
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kertaluokkaa huonompia kuin esim. rauta. Moniin ryhmän alkuaineisiin liittyy suprajohtavuus 

matalissa lämpötiloissa.  

 
 

Kuva 58.   Harvinaisten maametallien ja tavallisten kivien suskeptiivisuus vs. tiheys. Diagram shows 

susceptibility versus density for REEs and common rocks. 

Kymmenellä ryhmän jäsenellä on vain stabiileja isotooppeja ja kuudella on sekä stabiileja että 

radioaktiivisia. Viimeksi mainittujen puoliintumisajat ovat äärimmäisen pitkiä, 10
9
 – 10

18
 a, eikä 

niillä heikosti säteilevinä ole käyttöä geofysikaalisessa etsinnässä. Ulkonäöltään harvinaiset 

maametallit muistuttavat paljon toisiaan. Kaikki ovat hopeanharmaita, monet ovat pehmeitä ja 

useat hapettuvat nopeasti ilmassa. 

Harvinaisten maametallien monet muutkin ominaisuudet ovat anomaalisia muiden alkuaineiden 

rinnalla. Niiden soveltamiseksi käytännön geofysikaaliseen etsintään ei kuitenkaan ole testattuja 

menetelmiä eikä rutiineja. Geofysikaalisen malminetsinnän kannalta puhtaiden alkuaineiden 

ominaisuuksia merkittävämpiä ovat niitä sisältävien mineraalien fysikaaliset ominaisuudet. Kir-

jallisuudesta ei ole löydetty paria mineraalia lukuun ottamatta tietoja REE-mineraalien magneet-

tisista tai sähköisistä ominaisuuksista. Tämä pitänee tulkita niin, ettei näillä ominaisuuksilla ole 

todettu olevan merkittävää käyttöä rutiinimalminetsinnässä. Tärkeimpien mineraalien tiheydet 

tarjoaisivat mahdollisuuden gravimetrauksen käyttöön jos massaa olisi riittävästi.  

  

Taulukko 31.  Harvinaisia maametalleja sisältävien mineraalien tiheyksiä. Densities of REE minerals 

Mineraali           Tiheys Muuta 

 

Monatsiitti  4600 – 5700 Paramagneettinen 

Ksenotiimi  4400 – 5100 

Eukseniitti  4300 – 5900 

Gadoliniitti  4000 – 4700 

Allaniitti  3000 – 4200 

Aeschyniitti  4900 – 5100 

Samarskiitti  4300 – 5870 Epämagneettinen 

Bastnäsiitti  4950 – 5000 Pietsosähköinen 

Zirkoni  4600 – 4700 

Ceriitti   4700 – 4860 

Parisiitti         4360 
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Gammasäteilyn ja REE-pitoisuuden välisestä yhteydestä 

Monet maailman merkittävimmistä harvinaisten maametallien esiintymistä kuten Mountain Pass 

on löydetty radioaktiivisuuden perusteella. Tähän on syynä se, että useissa harvinaisia maametal-

leja sisältävissä mineraaleissa on mukana myös uraania tai tavallisemmin toriumia. Näitä sisältä-

viä taulukon 31 mineraaleista ovat monatsiitti (Th), eukseniitti (U, Th), allaniitti (Th), aeschy-

niitti (Th), samarskiitti (U) ja zirkoni (U, Th). Gammasäteilyn ja REE-pitoisuuden välisestä yh-

teydestä esitetään esimerkki seuraavassa kuvassa 59. Lentomittauksen torium-pitoisuus ja geo-

kemiallisen moreeninäytteenoton lantaanipitoisuus Pohjois-Suomesta. Karttoihin merkittyjen vii-

vojen väliin jäävä granuliittikaarta reunustava Tana-belt näkyy lantaanikartassa kohonneina pi-

toisuuksina. Samassa vyöhykkeessä on myös torium-pitoisuus noussut ympäristön tasosta.  

 

Gammasäteilyn paikallisten minimien ilmeisenä syynä on maankamaran pintaosissa oleva vesi. 

Toriumin lisäksi myös kalium- ja uraanikartoissa on anomalioita. 

Magneettisen kartan ja lantaanipitoisuuden välillä on samoin positiivinen korrelaatio vaikka se ei 

ole yhtä selkeä kuin edellä. Silti myös magneettista mittausta voidaan käyttää harvinaisten maa-

metallien etsinnän ohjauksessa. 

 

 

 

Kuva 59.  Lentomittauksen toriumsäteilykartta (vasemmalla) ja moreeninäytteenoton lantaanipitoi-

suuskartta (oikealla) korreloivat hyvin keskenään. Thorium radiation map and La content in till geo-

chemistry have a good correlation. 

 

Esimerkki petrofysikaalisista ominaisuksista 

 

Kuvassa 60 esitetään Soklin Jammijärvenvuotsoon kairatun reiän R301  17:sta sydännäytteestä 

analysoidun totaali-REE- ja toriumpitoisuuden sekä laboratoriossa mitattujen petrofysiikan pa-

rametrien välisiä riippuvuuksia. Kivilajit olivat erilaisia feniittiytyneitä gneissejä ja graniitteja 

joita karbonatiittijuonet leikkaavat. Harvinaiset maametallit liittyvät jälkimmäisiin. Tiheys ja 
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suskeptiivisuus määritettiin GTK:n  petrofysiikan kalustolla, ominaisvastus ja IP-efekti MAF-

RIP-kalustolla ja gammasäteilyn intensiteetti RS-230BGO-gammaspektrometrilla. 

 

Neljän ensimmäisen petrofysikaalisen parametrin ja totaali-REE-pitoisuuden välillä ei ole selke-

ää korrelaatiota. Mahdollinen harvinaisten maametallien vaikutus katoaa kivilajivaihtelun ja 

huokoisuuden vaihtelun peittoon. Sen sijaan gammasäteily kasvaa selvästi REE-pitoisuuden mu-

kana samoin kuin toriumpitoisuus. Monatsiitin sisältämä torium tarjoaa mahdollisuuden harvi-

naisten maametallien etsintään gammaspektrometrauksella. 

 Otollisia suurrakenteita malminetsintää varten haetaan kallioperäkartoista sekä geokemiallisista 

ja geofysikaalisista matalalentokartoista. Kohteellisessa geofysikaalisessa etsinnässä magneet-

tisten lisäksi myös gravimetristen ja sähkömagneettisten menetelmien käyttö rajoittuu kullan et-

sinnästä tuttuun epäsuoraan käyttöön. Gammaspektrometraus näyttää soveltuvan ainakin joi-

denkin esiintymien kohdalla myös suoraan. Spektrometrauksella tunnistetaan säteilevä nuklidi ja 

totaalisäteilymittauksella kartoitetaan esiintymän laajuus. 

 

 

Kuva 60. Totaali-REE-pitoisuus vs. tiheys, suskeptiivisuus, ominaisvastus, varautuvuus, gammasätei-

lyn intensiteetti ja Th-pitoisuus Soklin Jammissa. Total REE vs. density, susceptibility, resistivity, 

chargeability, gamma radiation and thorium-content in Jammi drill cores at Sokli. 
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8.9 Moreenin raskasmineraalien käyttö RE- ja REE-mineralisaatioiden etsinnässä  

Tutkimuskohteet ja menetelmät 

Hi-tech-metallit hankkeeseen liittyen selvitettiin elektronioptisten menetelmien käyttömahdolli-

suuksia RE- ja REE-mineralisaatioiden tutkimuksessa. Kohteiksi valittiin aiemmin todettu mo-

reenin pyroklooriesiintymä Ilomantsissa sekä Saariselän-Porttipahdan alueen lantanidi-

anomaaliset moreeni- ja rapakallionäytteet (Kuva 61).  

Ilomantsin Revonkylän pyroklooriesiintymä havaittiin GTK:n alueellisen timantin indikaattori-

mineraalinäytteenoton yhteydessä v. 2005 (Lehtonen et al., 2009). 60 kg pohjamoreeninäytteestä 

löydettiin n. 100 kpl Y-pyrokloori-rakeita ( max. 1 mm). Vuonna 2009 kohteelle tehtiin neljä 

uuta tutkimuskaivantoa, joilla pyrittiin varmentamaan aiempi havainto sekä saamaan lisätietoa 

pyrokloorin esiintymisestä.  

Toiseksi tutkimuskohteeksi valittiin Keski-Lapin kultatutkimuksissa kerätyt moreeni- ja rapakal-

lionäytteet, joiden geokemialliset analyysit (511P) olivat anomaalisia lantanidi-pitoisuuksiensa 

(mm. Y) suhteen alueellisiin tausta-arvoihin verrattuna. Näytteitä oli yhteensä seitsemän kappa-

letta Saariselän Kakslauttasesta ja Tankavaarasta sekä Porttipahdan Petäjälehdosta. Tarkoitukse-

na oli selvittää, mihin mineraaleihin kyseiset alkuaineet ovat sitoutuneet sekä syytä alueellisessa 

geokemiassa näkyvään Porttipahdan NE-puolen anomaliaan.  

 

Kuva 61.  Mineralogisiin tutkimuksiin valitut kohteet. (1) Saariselän ja Porttipahdan lantanidi-pitoiset 

moreeni- ja rapakallionäytteet. (2) Ilomantsin Revonkylän moreenin pyroklooriesiintymä.  Targets for 

heavy mineralogical studies. 

 

Ilomantsin moreeninäytteet prosessointiin pääosin samalla Knelson-laitteistoon pohjautuvalla 

prosessointimenetelmällä kuin perinteiset timantin indikaattorimineraalinäytteet (Lehtonen et al., 

2005). Metyleeni-di-jodidilla (d=3,3 gcm
-3

) erotetun raskasmineraalikonsentraatin raekoosta 

0,25-1 mm mikroskopoimalla löydetyt pyrokloorirakeet analysoitiin Cameca SX100-

elektronimikroanalysaattorilla. Moreeninäytteistä toimitettiin myös hienofraktiota (-63 µm) Lab-

tiumiin kemian analyyseihin (511P, 308M). Lisäksi hienofraktion mineralogiaa analysoitiin 
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MLA-laitteistolla. Keski-Lapin moreeni- ja rapakallionäytteet separoitiin raskasnesteellä ja tut-

kittiin mikroskopoimalla. Hienofraktiota tutkittiin MLA-laitteistolla ja edelleen mikroanalysaat-

torilla, sekä toimitettiin myös Labtiumiin 308M-analyyseihin.  

 

Ilomantsi  

Moreenin geokemia 

Ilomantsin näytteiden 308M-tulokset osoittavat, että Knelson-konsentraatit ovat yleensä 4-6-

kertaisesti rikastuneita RE- ja REE-pitoisuuksiltaan raakamoreeninäytteisiin verrattuna, mikä 

kuvastaa ko. alkuaineita sisältävien mineraalien korkeaa ominaispainoa. Verrattaessa raakamo-

reenin -63 µm RE- ja REE-pitoisuuksia moreenin alueellisen geokemiaan, ei huomata käytän-

nössä minkäänlaista poikkeamaa, ts. Ilomantsin kohde ei tule esiin perinteisin geokemiallisin 

menetelmin.  

 

 

 

Kuva 62.  Takaisinsirontakuvia (BSE) pyrokloorirakeista. Koostumuksellista vaihtelua esiintyy tyypilli-

sesti reunan ja ytimen välillä, lisäksi rakeet sisältävät usein sulkeumina muita mineraalifaaseja. Lisäk-

si niihin on kiinnittyneenä muita mineraaleja. Jeol JSM-5900 LV. Backscattered electron (BSE) ima-

ges of pyroclore grains. 
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Optinen mikroskopointi ja pyrokloorin koostumus 

Aiempi Y-pyrokloorihavainto toistettiin alkuperäisen kaivannon vierelle tehdystä kaivannosta. 

Sen pohjamoreenipatjan alaosan näytteestä löydettiin mikroskopoimalla 66 kpl pyrokloorirakeita 

( max. 1 mm). Lisäksi pyroklooria löydettiin 200 m itään em. näytteenottopisteestä tehdystä 

kaivannosta, jonka pohjamoreenin alaosan näytteestä löytyi 18 ja pintaosan näytteestä 2 raetta.  

Ulkonäöltään lähinnä ilmeniittiä muistuttavien rakeiden tunnistaminen optisen mikroskoopin 

avulla on työlästä.  

Pyrokloorirakeet tutkittiin SEM-EDS:llä ja mikroanalysaattorilla. Rakeissa esiintyy suurta koos-

tumusvaihtelua ytimen ja reunan välillä sekä muiden mineraalien sulkeumia (Kuva 63). Mikro-

analyysien perusteella voidaan määritellä neljä erilaista pyroklooriryhmän mineraalifaasia: yttro-

betafiitti-(Y), yttropyrokloori-(Y) sekä kaksi erilaista uranobetafiittia. Kuvassa 64 mikroanalyy-

sit on esitetty Ti-Nb-Ta-kolmiodiagrammissa (Hogarth, 1977). Betafiittia esiintyy lähinnä gra-

niitti-pegmatiiteissa, alkalikivissä ja karbonatiiteissa se on harvinainen. Pyrokloorilla tilanne on 

päinvastainen. 

 

  

 

Kuva 63. Ilomantsin pyrokloorirakeiden mikroanalyysit esitettynä Hogarthin (1977) luokittelussa. 

Numerot 1-4 viittaavat tekstissä mainittuihin koostumusluokkiin. Microanalyses of pyroclore grains. 

MLA-tutkimukset  

 MLA:lla tutkittiin moreenin -63 µm raskasfraktiota. Kustakin näytteestä tehtiin 2-4 pin-

tahiettä, joista mitattiin 300 000 – 800 000 raetta per näyte. Tutkittu näytemäärä painoi 150-300 

mg. Näytteistä analysoitiin kaikki zirkonia raskaammat mineraalifaasit.  

Tulokset on esitetty taulukossa 32.  Pyroklooria esiintyi pieninä pitoisuuksina kaikissa näytteissä, 

maksimissaan 24 raetta per näyte. Tulokset korreloivat näytekohtaisesti pikkaustulosten kanssa. 

MLA-tutkimuksissa tuli esiin pyrokloorin ohella muitakin REE-mineraaleja, kuten kolumbiitti-

tantaliittia, monatsiittia, bastnasiittia, ksenotiimia ja allaniittia – useimpia näistä jopa enemmän 

kuin pyroklooria. Pikkaamalla em. mineraaleista havaittiin ainoastaan monatsiitti, joka oli ras-

kasmineraalikonsentraateissa varsin yleinen aksessorinen mineraali.  
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Taulukko 32.   Ilomantsin näytteiden MLA-tulokset. 
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Mineral 
Grain 
Count 

Grain 
Count 

Grain 
Count 

Grain 
Count 

Grain 
Count 

Grain 
Count 

Grain 
Count 

Grain 
Count 

Yttropyrochlore 3 2 23 1 12 4 12 24 

Other_pyrochlores       1 1       

Columbite_tantalite 2 1   5 7 5 10 6 

Gold           1   1 

Bismuth               1 

Hedleyite         3   1   

Scheelite   2 1 2 32 1 11 24 

Thorite 9 41 16 32 30 15 29 25 

Zircon             15728* 16862* 

Baddeleyite 3 2   6 12 28 8 4 

Monazite 656 1046 560 1597 2040 3635 1317 1289 

Bastnasite 5 14 16 32 56 11 27 30 

Xenotime 73 75 56 104 103 148 65 81 

Allanite   1   1 2 6 20 27 

Zirconolite             1 1 

Chamosite       1 1   1   

Total 751 1184 672 1962 2501 4328 17977 19200 

 
*) Zirkoni otettiin mukaan mittaukseen.       

 

Saariselkä-Porttipahta 

Optinen mikroskopointi & SEM-EDS 

Pikkaamalla ja SEM-EDS:llä tutkituista raskasmineraalikonsentraateista (0,25-1 mm) ei löytynyt 

REE-mineraaleja. Negatiivinen tulos johtui  todennäköisesti liian pienestä alkuperäisestä näyte-

koosta.  

MLA-tutkimukset 

Kustakin -63 µm raskasmineraalikonsentraatista tutkittiin kaksi pintahiettä MLA:lla, joista mitat-

tiin 300 000 – 400 000 raetta (150-250 mg). Tulokset on esitetty taulukossa 2. Näytteistä löytyi 

runsaasti monatsiittia sekä koostumukseltaan sitä muistuttavaa mineraalia (Kuva 64), joka on 

kuitenkin monatsiittia Y- ja Nd-rikkaampi eikä Ce-köyhä. Mikroanalysaattorilla mineraalifaasi 

varmistui rabdofaaniksi. MLA:lla löydettiin myös ksenotiimia. Verrattaessa monatsiitti-, rabdo-

faani- ja ksenotiimi-rakeiden lukumäärää geokemian dataan (308M) havaitaan varsin selkeä kor-

relaatio Ce- ja Y- pitoisuuksien mukaisesti, mikä viittaa siihen, että ko. alkuaineet ovat sitoutu-

neet nimenomaisesti näihin mineraaleihin. 

Laskemalla käänteisesti MLA-datasta monatsiittiin sitoutuneen Ce:n määrän kaikkein monatsiit-

ti- ja rapdofaani-rikkaimmassa näytteessä, 2006 POS 86,25 AMR, voidaan selittää noin viides-
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osa (~180 mg/kg) kemian analyyseilla määritetystä Ce:n kokonaispitoisuudesta (~1000 mg/kg). 

Yttriumin kohdalla tilanne on samankaltainen: koko näytteen Y-pitoisuus on ~600 mg/kg, mutta 

rabdofaaniin ja ksenotiimiin sitoutuneen Y:n perusteella vain n. 110 mg/kg. Alhaisia ekstrapo-

lointituloksia selittänevät näytekäsittelyihin liittyvät epävarmuustekijät. Niistä merkittävin lienee 

raskasfraktion kyseenalainen separoitumistarkkuus alle 63 µm raekoolla. Ce:n osalla on erikseen 

huomioitava, että sitä on sitoutuneena monatsiitin ohella vaihtelevia määriä (max. muutamia 

wt%) myös rabdofaaniin.  

 

 

Kuva 64.  BSE-kuvia rabdofaani-rakeista, jotka erottuvat ympäristöstään muita raskaampina (vaa-

leampina), repaleisina ja huokoisina rakeina. BSE-images of rhapdophane grains (white)  

 

Taulukko 33.  Keski-Lapin näytteiden MLA-tulokset. 
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Mineral 
Grain 
Count 

Grain 
Count 

Grain 
Count 

Grain 
Count 

Grain 
Count 

Grain 
Count 

Grain 
Count 

Monazite 285 3815 5795 8328 5926 2500 2833 

Partly altered monazite 62 521 918 3618 1570 1096 1666 

Rhabdophane  12 91 19960 10903 10274 9473 

Xenotime 16 299 8 1957 1700 18 1 

Zircon 608 9647 9957 14955 18463 23433 4736 

Baddeleyite  3   1    

Apatite  5 440 26 42 1 6 

Total 971 14302 17209 48844 38605 37322 18715 
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Johtopäätökset 

RE- ja REE-mineraalit ovat lähestulkoon aina raskasmineraaleja, joten ne voidaan konsentroida 

moreenista painovoimaan perustuvin menetelmin. Niiden tunnistaminen optisen mikroskoopin 

avulla on kuitenkin työlästä ja vaatii runsaasti yksittäisten rakeiden analysoimista SEM-EDS-

laitteistolla. Ilomantsin tulokset osoittavat, että pyrokloorirakeet esiintyvät moreenissa saman 

suuruusluokan pitoisuuksina pikattavan hiekkaraekoon (0,25-1 mm) sekä MLA:lla tutkitun siltti-

saviraekoon raskasfraktiossa. 

 MLA-menetelmässä on useita selkeitä etuja pikkaukseen verrattuna. Erittäin pieni näytemäärä 

moreenia riittää raskasmineraalijakauman selvittämiseen, mikä säästää huomattavasti vaivaa 

näytteenotossa ja näytekäsittelyissä. MLA:lla pystytään selvittämään näytteen koko mineraalija-

kauma, kun taas pikkaamalla voidaan yleensä keskittyä vain tiettyjen mineraalien etsimiseen. 

Etenkin hankalien REE-mineraalien tunnistamisessa MLA on myös huomattavasti nopeampi ja 

tehokkaampi kuin kokeneinkaan mikroskopoija.  

MLA-laitteistoa ei kuitenkaan voi eikä kannata käyttää massamittakaavassa raskasmineraalinäyt-

teiden tutkimiseen. Siksi onkin tärkeää löytää toimiva menetelmä, jolla näytteet voidaan valita 

optimaalisella tavalla tarkempiin tutkimuksiin. Keski-Lapin näytteiden tulokset osoittavat, että 

perinteisillä hienofraktion kemian analyyseillä esiin tulleiden RE- ja REE-anomaalisten näyttei-

den mineralogia pystytään selvittämään varsin tyhjentävästi MLA-laitteistolla. Mahdollisesti 

alueellisia geokemian aineistoja voisi hyödyntää teknologiametallien etsinnässä muillakin tavoin.  

Mineralogian tunteminen on avainasemassa lähtökivilajin määrittämisessä. Keski-Lapin näytteis-

tä löytyneet REE-mineraalit (monatsiitti, rabdofaani, ksenotiimi) ovat tyypillisiä graniitti-

pegmatiiteille; rhabdofaani edustaa todennäköisesti myöhäisempää kiteytymisfaasia kuin monat-

siitti. Ilomantsin tapauksessa lähtökivilajin selvittäminen pyrokloorin koostumuksen perusteella 

ei ole yhtä suoraviivaista. On kuitenkin mahdollista, että kyseeseen tulisi pegmatiitin ohella 

myös alkalikivilähde.  

Ilomantsin kaltainen pyrokloori-esiintymä ei tule esiin moreenin geokemian keinoin. Tällaisen 

ppb-tason esiintymän havaitseminen on mahdollista käytännössä vain raskasmineraalitutkimuk-

sella. Esiintymä vertautuu pitoisuustasoltaan alueellisiin timantin indikaattorimineraalinäyttei-

siin, joihin perustuva lähdekivilajin jäljittäminen on useimmiten erittäin pitkällinen ja työläs ope-

raatio.  

 

8.10 REE-kohteiden mineralogisten ja geokemiallisten tutkimusten tuloksia 

 

Tutkittavat näytteet valittiin GTK:n Lopen ja Rovaniemen Lepikontien varastojen kairasydämis-

tä ja kartoitusnäytteistä. Kiinnostuksen kohteina olivat entisten malmitutkimuskohteiden  kaolii-

niesiintymät, karbonatiitit, alkalikivet, hydrotermisesti muuttuneet kivilajit. Kairasydännäytteistä 

valittiin näytteitä kemiallisiin analyyseihin, mineralogisiin tutkimuksiin ja petrofysikaalisiin tut-

kimuksiin. Tulokset on esitetty raporteissa (Al-Ani ja Sarapää 2009-2010; Al-Ani et al. 2009-

2010).  
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Menetelmät ja tuloksia 

 

Kemialliset analyysit tilattiin Labtium Oy:ltä. Analyysimenetelminä olivat XRF (175X),  ICP-

AES (511P) kuningasvesiliuoksesta, ja ICP-MS fluorivety- ja perkloorihappoliuotus (307PM), 

fluorivety-perkloorihappoliuotus+sulate  (308M). 

GTK:n hi-tech projektissa vuosina 2009-2010  mineralogisia tutkimuksia  tehtiin polarisaatio- ja 

elektronimikroskoopeilla 14  eri kohteen kairasydämistä ja palanäytteistä;  karbonatiiteista (Sokli 

Jammi, Korsnäs, Kortejärvi, Laivajoki) alkalikivistä (Iivaara, Katajakangas and Lamujärvi), ap-

piniiteista (Lehmikari, Vanttaus, Suhuvaara), albitiiteista (Honkilehto, Uuniniemi)  rapakivigra-

niiteista (Eurajoki), arkoosigneisseistä (Tanabelt), kaoliinrapautumista (Mäkärä, Virtasalmi) ja 

graniittipegmatiiteista (Kovela ym).  

 

Kaikkein potentiaalisimman kivilajiryhmän muodostavat karbonatiitit, joissa REE-mineraalien 

rikastumista on voinut tapahtunut magmaattisen fraktioitumisen aikana, hydrotermis-

metamorfisessa vaiheessa ja  lateriittisessa rapautumisessa. Soklin feniittikehän myöhäiset kar-

bonatiittijuonet ovat rikastuneet LREE:stä (0.1-1,8% REE). Tyypillisiä REE-mineraaleja ovat 

ankyliitti-(Ce), monatsiitti-(Ce), bastnäsiitti-(Ce) ja Sr-apatiitti, jotka syrjäyttävät apatiittia  ja 

kalsiittia. 

 Korsnäsin karbonatiittijuonien  REE-pitoisia mineraaleja ovat apatiitti, monatsiitti, calcio-

ankyliitti, bästnasiitti  ja britoliitti.  

Kortejärvi-Laivajoki karbonatiittijuonien vallitsevina REE-mineraaleina ovat allaniitti, monat-

siitti ja apatiitti. 

 Kuusamon Uuniniemen karbonatiittijuoni sisältää monatsiitti-Ce, Fe-kolumbiitti, eukseniitti-(Y) 

ja zirkonia. Toisen potentiaalisen kivilajiryhmän muodostavat alkalikivet.  

Iivaaran nefeliini-syeniitissä on tavattu vain vähäisessä määrin allaniittia.  

Otanmäen Katajakankaan alkaligneississä allaniitti-(Ce) ja fergusoniitti ovat vallitsevia. Lamu-

järven REE-rikkaassa syeniitissa (0,5% REE) allaniitti ja monatsiitti ovat vallitsevia.  

Kuusamon Honkilehdon hydrotemisessa Au-Co-mineralisaatiossa U-mineraali davidiitti liittyy 

bastnäsiittiin ja allaniittiin, kuten myös  Enöntekiön Palkiskurun albitiitissa.  

Tanabeltin  alueellisen geokemian La-Y-anomalia aiheutuu arkoosigneissien sisältämästä monat-

siitista ja ksenotiimista. Postorogeenisissa appiniitti-intruusioissa tavataan  allaniittia ja monat-

siittia apatiitin kera. Virtasalmen kaoliineissa REEt  ovat hienorakeisessa monatsiitissa ja ilmei-

sesti kaolinittiin adsorpoituneena.  
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Kuva 65.  Mineralogisten  tutkimusten kohdealueita vuosina 2009-2010.  Targets areas for mineralogi-

cal studies. 

 

 

 

Taulukko 34. Tutkimuskohteiden REE-mineralogia (Al-Ani et al 2010). 

Locality        Rock type                        REE-mineral phases  

Jammi             Carbonatite veins                F-apatite, Sr-apatite, monazite, bastnäsite, ancylite, strontianite, baryte  

Iivaara             Nepheline-syenite               Apatite, allanite   

Otanmäki        Alkaline-gneiss                   Fergusonite(Y), Fergusonite(U), allanite, columbite  

Korsnäs           Carbonatite                         Apatite, monazite, carbocernaite, calcio-ancylite, bastnäsite, baryte,  

                                                                    barytocalcite    

Uuniniemi       Carbonatite and albitite      Apatite, monazite, euxenite, Fe-columbite, Fe-thorite  

Mäkärä            Arkosic gneiss                    Euxenite, columbite, zircon 

Vanttaus          Appinitic diorite                 Apatite, allanite, sphene, zircon 

Lehmikari       Appinite                               F-apatite, monazite, allanite, ancylite, thorite, zircon, baryte  

Palkiskuru      Albitite                                Apatite, bastnäsite, allanite, monazite, ancylite, davidite, masuyite, sayrite,  

                                                                    zircon     

Palovaara        Albite-carbonate-rock        Allanite; ancylite, bastnäsite and xenotime 

Honkilehto     Carbonate- mica schist        Bastnäsite, allanite, davidite, U-Pb minerals, U-Si minerals  

Kortejärvi       Carbonatite                         Apatite, allanite, monazite, bastnäsite, columbite  

Laivajoki       Silicocarbonatite                  Apatite,  monazite, allanite, bastnäsite  

Suhuvaara     Diorite                                   Monazite, allanite 
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Kaoliinien REE-mineraalit 

Tällä hetkellä kaikki raskaat harvinaiset maametallit HREE saadaan Kiinan ioniadsorptiosavista. 

Nämä savet ovat syntyneet graniittisten kivien rapautumisen tuloksena ja REEt ovat kaoliniitin 

hilassa löysästi niin että ne voidaan helposti liuottaa erilleen savesta.  
 

Erityinen mielenkiinto kohdistui Virtasalmen kaoliineihin, joissa Sarapää (1996) oli aikaisemmin 

todennut harvinaisten maametallien rikastuneen rapautumaprofiilin pohjaosaan ja HREEt olivat 

rikastuneet selvästi LREE runsaammin. Virtasalmen lisäksi tutkimuksiin valittiin Puolangalta 

Pääkön kaoliinisavet ja Taivalkoskelta Saarijärven savikivi. Olemassa olevien kemiallisten ana-

lyysien tarkastelun perusteella Lapin kaoliinit eivät aiheuttaneet jatkotutkimustarvetta. Tervolan 

Lapioaavan talkki-pitoisesta hydrotermisestä rapautumasta valittiin myös näytteitä analysoita-

vaksi.  

Virtasalmen kaoliiniesiintymät 

Työn tarkoituksena oli selvittäää Virtasalmen kaoliiniesiintymien potentiaali ioni-

adsorptiotyyppiseksi REE-esiintymäksi. Aikaisemmin julkaistujen kemiallisten analyysien pe-

rusteella näytteet valittiin Litmasen, Eteläkylän ja Montolan kaoliiniesiintymien kairasydämistä 

(Al-Ani ja Sarapää 2009)  Näytteiden miineralogia tutkittiin XRD:llä ja kemiallinen koostumus 

määritettiin ICP-MS-tekniikalla kolmella eri tavalla esikäsitellyistä näytteistä. Totaalianalyysi 

tehtiin Fluorivety-perkloorihappoliuotus+sulatteesta ja osittaisanalyysit  kuningasvesiuutostaa ja  

1 M ammoniumasetaattiuutosta, pH 4.5 . Määritykset  tehtiin  Labtium Oy:ssa.  
 

Kaoliini koostuu kaoliniistista  ja kvartsista vähäisessä määrin illitiitistä, anataasista/rutiilista, 

zirkonista ja monatsiitista. Kaoliini on primääristä se vaihettuu vähittäin isäntäkiveksi kvartsi-

maasälpägneissiksi, kiillegneissiksi ja tonaliitiksi. Rapautumisessa Ca, Mg, Na ja K liukenivat 

samoin suurin Si ja Fe kun taas Al,
 
Ti, Zr, H2O ja REE rikastuivat kaoliiniin.  

Kaolinisoitumisessa REEt vapautuivat ja rikastuivat etenkin profiilin pohjaosaan. Osa adsorptoi-

tui kaoliniittiin ja halloysiittiin perustuen siihen, että 50-85% totaali REE:stä liukeni kuningasve-

teen. Loput isäntäkivestä peräisin olevat  REEt jäivät residuaalimineraaleihin zirkoniin ja monat-

siittiin, jotka rikastuivat rapautumisessa. Ammoniittiasetaattiin liukeni ICP-MS analyysin perus-

teella kuitenkin vain vähäinen määrä REEtä, joten Virtasalmen kaoliinin REEt eivät ole rinnas-

tettavissa Kiinan helppoliukoisiin ioniadsortiosaviin. 

Kaoliinien kondriitti normalisoidut REE-kuviot osoittavat LREE rikastumista (Lan/Smn=3-5 ja 

Lan/Ybn = 6-19), HREE köyhtymistä (Gdn/Ybn = 1.3-2.6) ja heikosti negatiivista Eu anomaliaa 

(Eu/Eu* >1), joka periytyy isäntäkivistä. Vastaavasti , isäntäkivien kondriittinormalisoidut käy-

rät ovat kevyistä rikastuneet ja köyhtyvät raskaista ja Eteläkylän kaoliinissa on selvä tonaliitin 

plagioklaasista johtuva  positiivinen Eu-anomalia. LREE  rikastuminen  korreloi P2O5, kaolinii-

tin  määrän ja myösyvyyden kanssa, selittyy kolmella  prosessilla: 

1. REE-mineraalien selektiivinen liukeneminen. 

2. REE-adsorptiokaoliniittiin 

3. Sekundääriset  REE-mineraalit 

Totaali REE-pitoisuus rapautumisprofiilin pohjaosissa on korkeimmillaan 0.1-0.2% kuningasve-

teen  liukenevassa muodossa Litmasen  ja Eteläkylän kaoliiniesiintymissä. 
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Kuva 66.  Scanning electron microscopic images showing the most common morphologies of kaolin 

mineral in Virtasalmi Litmanen. (a) Books of kaolin. (b) Vermicular kaolinite. (c) Blocky and stacks of 

kaolinite (d) conversions of kaolinite to tubular halloysite. 

 

Kuva 67.  Variations of LREE (Σ La-sm), HREE (Σ Eu-Yb) and Y content and anomalies of kaolinitic 

samples throughout the four weathering profiles with depth.   
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Puolangan Pääkön  ja Taivalkosken Saarijärven kaoliiniesiintymät 

 

Kaoliininäytteet mineralogiseen tutkimukseen valittiin Pääkön kaoliinin  ja Saarijärven savikivi-

esiintymän kairasydämistä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää  miten ja missä mineraaleissa 

REEt esiintyvät. Pääkön kairasydänäytteet (R346) sisältävät kaoliniittia on 15-55 wt %, kvartsia 

45-85. Muina mineraaleina on 0-20% hematiittia, kiilleettäja vermikuliittia.  Kaoliinin lantaani-

(max 0,007%) , cerium-(max 0.04 %) ja    ja yttrium-pitoisuudet (max 0.006 %) ovat alhaiset, 

eikä REE-mieraaleja identifikoitu.  Saarijärven  savikivessä on  25-75 % kaoliniittia, 15-95 % 

kvartsia,  0-10% kiillettä, 0-20 %  hematiittia  ja paikoin rikkikiisua. Savikiven lantaani-(max 

0,008%) , cerium-(max 0.045 %) ja    ja yttrium-pitoisuudet (max 0.004 %) ovat alhaiset. REE-

mieraaleista tunnistettiin monatsiitti ja ksenotiimi.  

 

Mäkärän rapautumat 

 

Mäkärän tutkimusalue sijaitsee 15 km Sodankylän Vuotsosta luoteeseen. Alue sijoittuu Keski-

Lapin vihreäliuskevyöhykkeen  ja Lapin granuliittikaaren väliselle voimakkaasti deformoituneel-

le Tanabeltille. Alueen kivilajit ovat arkoosi- ja sarvivälkegneissejä, serisiittikvartsiitteja, amfi-

boliitteja ja komatiitteja. Mäkärän hiertovyöhykkeisiin liittyy kultapitoisia hematiitti-

kvartsijuonia, joiden sivukivet serisiittikvartsiitit ja arkoosigneissit ovat pintaosistaan rapautu-

neet kaoliniittipitoisiksi saproliiteiksi usean kymmenen metrin syvyyteen. Elokuussa 2009  Mä-

kärän alueelle tehtiin tutkimuskaivantoja, joista otettiin uranäytteet rapautumasavista. Voimak-

kainta rapautuminen oli lähellä kulta-hematiittijuonen kontaktia. Tanabeltin  alueellisen geoke-

mian La-Y-anomalia aiheutuu arkoosigneissien sisältämästä monatsiitista ja ksenotiimista, pala-

näytteissä on tavattu  mm. euxenite, columbiittiä ja zirkonia. 

 

Soklin Jammin REE-karbonatiittijuonet 

 

Jammivuotson eli ns. Jammin alue sijaitsee  4 km etelään Soklin karbonaattikompleksin keskus-

tasta, Savukoskella Itä-Lapissa. Alueen kivilajit koostuvat feniittiytyneistä arkeeisista vulkanii-

teista, sedimenteistä  ja tonaliiteista, joihin tunkeutunut Soklin karbonatiittimassiivi aiheutti voi-

makkaan feniittiytymisen ympäristön kivilajeissa.  Jammin kivilajit ovat albitti-feniittejä, joita  

myöhäiset karbonatiittijuonet ja lamprofyyrijuonet leikkaavat, ja jotka koostuvat vaihtelevasti  

kalsiitista, dolomiitista, egiriinistä, albiitista, apatiitista ja flogopiitista.  

Näytteet mineralogisiin ja geokemiallisiin tutkimuksiin valittiin GTK:n kairaamista kairasydä-

mistä R301 ja R302, joissa aiempien Kontion ja Pankan (2006) teettämien ICP-AES-analyysien 

perusteella, joissa karbonatiittijuonissa oli korkeita sinkki- ja lantanidipitoisuuksia (0.81 % Zn, 

0.56 % Pb, 1.0 % La ja 8.5 P %). 

 

Geokemialliset totaalianalyysit osoittavat karbonatiittijuonet ovat rikastuneet  fosforista, (max 

19,9 P2O5), strontiumista (max 1.9% Sr ) , bariumista (max 6.8% Ba), sinkistä (max 0.3 Zn).  

Analysoiduissa näytteissä  harvinaisten maametallien (REE)  kokonaismäärä on 0.11- 1.82 %, 

joista kevyiden osuus (LREE) on  0.11-1.81 % ja raskaiden (HREE) 0.01-0.041 % . Mikroana-

lyysien avulla näytteistä tunnistettiin seitsemän REE-mineraalia; Sr-REE-apatiitti, monatsiitti, 

ankyliitti (Ce), bastnäsiitti (Ce), strontianiitti, baryytti ja brabaniitti (Al-Ani ja Sarapää 2009). 

Malmimineraaleista tavattiin sinkkivälkettä ja lyijyhohdetta.  
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Mineralogia ja mineraalien kemiallinen koostumus osoittavat, että hydrotermiset prosessit aihe-

uttivat karbonatiitti-juonien REE-rikastumisen, mikä ilmenee siinä, että REE-Sr-Ba mineraalit 

syrjäyttävät apatiittia ja karbonaattimineraaleja.   

 

9 HI-TECH-METALLIEN LÖYTYMISMAHDOLLISUUDET SUOMEN KAL-

LIOPERÄSTÄ 

 

Tässä raportissa on alustavasti arvioitu  litiumin, titaanin,  gallium, germanium, indiumin, niobin, 

tantaalin, sekä harvinaisten  maametallien potentiaalia Suomen kallioperässä perustuen pääosin 

olemassa oleviin tietoihin  ja näytemateriaaleihin niiden pohjalta tehtyihin mineralogisiin ja geo-

kemiallisiin tutkimuksiin.  

Litumin osalta voidaan todeta, että Kruunupyy-Ullava alueen spodumeenipegmatiitit muodosta-

vat yksistään potentiaalisimman Li varannon koko EU:n alueella. On todennäköistä, että myös 

Somero-Tammelan alueella on vielä useita tuntemattomia Li-pegmatiitteja. Myös Koillis-Lapin 

Soklin ympäristön geokemiallinen Li-anomalia on selvittämisen arvoinen. 

Suomessa on useita varteenotettavia titaanin raaka-ainelähteitä. Kaikki esiintymät liittyvät gab-

roluokan mafisiin intruusioihin, koska muualla ilmeniittiesiintymät liittyvät anortosiitteihin.  

Hyödyntämistä odottava esiintymä on Koivusaarenneva ja sen satelliitit.  Pohjanmaalla Kauha-

joen Perämaassa ja Lumikankaassa on 600 Mt alhaisen pitoisuustason (18-22%) apatiitti-, ilme-

niitti- ja magnetiittimalmia. Otanmäen-Vuorokkaan Fe-Ti-V-malmikenttään on arvioitu jääneen 

huomattavia määriä louhimatonta malmikiveä. Mustavaara Fe-V malmin tyyppinen Ti-

magnetiitti on potentiaalinen Ti-lähde, jos siitä sulaton kautta tuotettaisiin Ti-sulate. Unohtaa ei 

sovi  Karhujupukan hyvälaatuista Fe-Ti-malmia Kolarissa. 

Potentiaalisimmat gallium-kohteet ovat sinkkimalmit, rapakivialueiden Sn-Zn-malmit, kaoliini-

rapautumat ja Ti-Fe malmit. Galliumin tuotanto Suomessa tulisi kysymykseen muun malmintuo-

tannon sivutuotteena, josta se voitaisiin erottaa malmirikasteesta sulattovaiheessa.  

Germanium-analyysejä on tehty vähän Suomesta, koska se on vaikeasti analysoitavissa. Ger-

maniumia  saadaan sivutuotteena sinkkivälkemalmeista, erityisesti sedimenttisistä Zn-Pb-Cu(-

Ba),  karbonaattikiviin liittyvistä Zn-Pb-esiintymistä ja  polymetallisista malmeista,  ja ruskohii-

li- ja kivihiiliesiintymistä. Suomesta ei tunneta germanium-esnntymiä. 

Indiumin osalta mielenkiintoisin alue on Viipurin batoliitin länsiosa, jossa esiintyy massiivisia 

In-pitoisia magnetiitti-sinkkivälke (Getmossen), greisen-tyyppisiä (Jungfrubergen)  ja kuparival-

taisia polymetallisia kvartsijuonia ( Sarvlaxvikenissa). Toistaiseksi löydöt ovat mittasuhteiltaan 

vaatimattomia. 

Suomessa on kaksi tunnettua tantaaliesiintymää, nimittäin Rosendahl Kemiössä ja Kietyömaa 

Tammelassa. Näistä Rosendahl on merkittävämpi. Muita tantaalia sisältäviä malmiesiintymiä 

Suomessa ovat Soklin karbonatiitti ja Katajakangas Otanmäessä. Soklin karbonatiitin pyrokloo-

riesiintymässä on 50ppm Ta, 2100 Nb, 0,13% Zr ja 0,01 U. Alueen karbonatiitin ja feniitin Nb-

Ta potentiaali on merkittävä, koska esiintymä on kooltaan valtava. 

  

Alueellisen geokemian ja säteilykarttojen voidaan  paikantaa potentiaalisia REE-alueita kuten 

esim.  Tanabelt Keski-Lapin vulkaniittien ja Lapin Granuliittikaaren välissä, joka on potentiaali-

nen erityisesti raskaiden harvinaisten maametallien osalta, samoin kuin rapakivialueet (kuva 68).  

Jatkotutkimuksiin valittuja  REE-kohteita  ovat Soklin, Korsnäsin, Panjavaaran karbonatiitit, 
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Otanmäen ja Iivaara alkalikivet, Etelä-Suomen  rapakivigraniitit ja torium-pitoiset graniitit ja 

pegmatiitit sekä appiniitit ja kaoliinirapaumat  Itä-  ja Pohjois-Suomessa.   

 

Kuva 68.   Potentiaaliset REE-anomaliat. Potential REE anomalies in Finland. 
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