














Aikaisemmista alueella tehdyistä tutkimuksista mainittakoon 

Eskolan (1919) suorittama peruskartoitus. Eskolan mukaan 

esiintymän kalkkikivessä on paljon epäpuhtauksia, ja se on 

taloudellisesti merkityksetön. 

Paraisten Kalkki Oy on suorittanut alueella syväkairauksia 

ja geofysikaalisia tutkimuksia. Tämä tutkimusaineisto on 

ollut käytössani. Karsi- ja kalkkikiviesiintymää on hyödyn- 

netty 1950-luvulla. Suomen Mineraali louhi siitä tällöin 

300 tonnia wollastoniittia. 

3. GEOLOGISTA TAUSTATIETOA 

Tutkimusalueen pääkivilaji - rapakivigraniitti - on intru- 
siivikivi. Sitä luonnehtii geokemiallisesti pieni kalsium- 

ja magnesiumpitoisuus sekä poikkeuksellisen suuri lantanidi- 

ryhmän alkuaineiden hivenainepitoisuus (Vorma 1976). Näiden 

kemiallisten ominaisuuksien perusteella on Vorma (1976) pää- 

tellyt, että svekofennisen orogenian loppuvaiheessa granu- 

liittifasieksen olosuhteissa kehittyi vesiköyhä (kuiva) 

rapakivimagma, joka kohosi noin 3 km syvyyteen (Vorma 1975). 

Viipurin rapakivimassiivin rapakivimagrna differentioitui ja 

asettui paikalleen n. 1700 - 1650 milj. vuotta sitten 
(Vaasjoki 1977). 

Intrusiivikiven sivukivessä tapahtuva lämpötilan kohoaminen 

aiheuttaa sivukivessä kontaktimetamorfoosia. Yleensä kon- 

taktimetamorfoosia aiheuttavat intruusiot tunkeutuvat kuoren 

suhteellisen matalille ja kylmille alueille (Winkler 1976, 

s. 96). Intrusiivia ympäröivässä kontaktimetamorfoituneessa 

kehässä eli aureolissa voi olla konsetrisisa vyöhykerakentei- 

ta, jotka johtuvat intrusiivin lämpövaikutuksen asteittai- 

sesta vähenemisestä aureolin reunaosissa (Jaeger 1957, 
Y' Winkler 1976) sivukiven primaarislsta koostumuseroista 

(Goldschmidt 19111 . 



Aureolin leveys riippuu intruusiosyvyydestä, intruusion läm- 

pötialsta sekä sen koosta (Winkler 1976, SS. 99-100). Kali- 

maasälvän kiderakennetutkimuksin on Vorma (1972 ) osoittanut 

Viipurin rapakivimassiivin kontaktiaureolin leveydeksi n. 

5 km. Konsentriset vyöhykerakenteet näyttävät olevan siinä 

harvinaisia. 

Tutkimusalueen kontaktimetamorfoituneet kivet ovat muinaisia 

svekofennisen orogenian aikana (alueellis)metamorfoituneita 

kivia (Vorma 1975). Polymetamorfisissa prosesseissa intru- 

siivikiven lämpövaikutuksen ollessa pieni, on oleellista 

selvittää mika on ollut kivien petrofysikaalinen tila ennen 

intruusiota eli mika on se "fasiespohja", josta kontaktimeta- 

morfinen progressio on käynnistynyt. Vorman (1972) mukaan 

alueen svekofenniset kivet ennen rapakivi-intruusiota ovat 

vastanneet amfiboliittifasieksen matalan paineen olosuhteissa 

syntyneitä kivia. Rapakiven kontaktissa olevan sivukiven 

uudelleenkiteytyminen näyttää tapahtuneen svekofennistä alu- 

eellismetamorfoosia matalamman (vihreäliuskefasies) tai kor- 

keamman (pyrokseeni-hornfelsfasieksen] lämpötilaolosuhteissa 

(Vorma 1972). 

Intrusiivikivessä oleva vanhempi restiitti saattaa olla joko 

"roof pendant" tai "roof remnant". Tällaisina pidettyjä 

esiintymiä on tavattu muualla rapakivessa (Simonen ja Laita- 

kari 1965, Vorma 19752, joten tutkimuskohteena olevaa sul- 

keumaa voitaneen pitää ainakin alustavasti samankaltaisena. 

Huomioiden geofysikaalisesti osoitetun Viipurin rapakivimas- 

siivin sienimäisen muodon (Lauren 1970) ja tutkimusalueen 

sijainnin massiivin reunassa (kuva 1 s. 3) voitaneen sulkeu- 

ma myös hypoteettisesti epäillä ikkunaksi. Mahdollisesti 

ikkunan kaltaisena rakenteena Viipurin rapakivimassiivista 

on kuvattu Ihalaisten kalkkikiviesiintyma (kuva 1 s. 3) ja 

sitä ympäröivät svekofenniset kivet (Metzger 1954). 

Koska muuttumatonta sivukiveä tavataan hyvin lähellä sulkeu- 

maa, voi sen geologia antaa viitteitä sulkeuman alkuperäis- 



koostumuksesta ja rakenteesta. 

Lapinjärven ja Lahden karttalehtialueiden tektoninen 

rakenne on komplisoitu. Kallioperälle on luonteen- 

omaista tektonisten suuntien voimakas vaihtelu 

(Simonen ja Laitakari 1963) . Lahden karttalehtialu- 

eella mikään tektoninen suunta ei ole vallitseva 

(Lehijarvi 1964). 

Alueen intrusiivi- ja sedimenttikivien keskinäinen 

ikäsuhde on määritelty. Tutkimusalueen pintakivila- 

jit ovat kontaktihavaintojen perusteella vanhempia 

kuin syväkivilajit (Lehijärvi 1964). Alueen orogeeni- 

set kivilajit kuuluvat samaan differentiaatiosarjaan 

(Simonen ja Laitakari 1964) . 
Sedimenttikivien sisäinen rakenne on häiriintynyt 

eikä stratigraafisia yksiköitä voida erottaa kuin 

Tiirismaalla; gneissien mineraalikoostumuksesta ja 

raekoosta johtuvaa kerroksellisuutta on kuitenkin 

havaittavissa (Lehi järvi 19641 . 

Koska tutkimusalueeseen kuuluvien karsi- ja kalkkikiviesiin- 

tymien maara on suhteellisen suuri (5 kpl), on yllättävää, 

että itäisellä Uudellamaalla karsi- ja kalkkikiviesiintymiä 

on tavattu vain muutama kuva 21. Näissä esiintymissa tavattu 

wollastoniitin maara on vähäinen (Härme, suullinen tiedonanto 

1979). Viipurin rapakivimassiivin roof pendant -esiintyrnis- 

sä on suhteellisesti enemmän kalkkikiveä kuin massiivin ulko- 

puolella olevissa svekofennisissä kivissa (Vorma, suullinen 

tiedonanto 19792 . 









Yksinkertaistetun "kallioperakartan" (kuva 4) rajat sulkevat 

sisäänsä alueet, joista on tavattu vain svekofennisia kiviä. 

Tutkimusalueella liuskesulkeurnina esiintyvät hypersteenipi- 

toiset hornfelsit osoittavat näiden kivien uudelleenkiteyty- 

neen vähintään pyroksenihornfelsfasieksen olosuhteissa. 

sama mineraalikoostumus havaitaan vain yhdessä vertailualu- 

eelta tutkituista näytteistä (liite 12). Vertailualueen jat- 

keelta kielekkeen eteläkontaktista viborgiittia vasten on 

kuvattu (Lehijärvi 1964) myös hypersteeni-kordieriittihorn- 

felsia. 

4.2 Tektoninen rakenne 

Sulkeumien ja rapakiven rakenteellista suhdetta olen tarkas- 

tellut lineamentti-, rakoilu- ja juonirakoanalyysien avulla. 

Lineamenttikarttana olen käyttänyt topografikarttaa (1:lO 000) 

ja maaperäkarttaa (1:100 000, kuva 5). Rakoiluanalyysit pe- 

rustuvat Perheniemen kalkkilouhoksesta (126 kpl, liite 5) 

ja sen ympäristöstä (326 kpl, liite4) mitatuista rakoilu- 

suunnista laadittujen osa-aluediagrammien keskinäiseen ver- 

tailuun. Juonirakoanalyyseissa (liitteet 6 ja 7) on huomi- 

oitu kaikki tutkimusalueelta tavatut juoniraot. 

Tutkimusalueen ja rapakivialueen topografia näyttavat olevan 

samanlaisia. Seka rakoiluanalyysien summasuunnissa että topo- 

grafikartoissa korostuvat E-W- ja n. 330°-suunta. N. 330°- 

suunta on koko Viipurin rapakivimassiivia luonnehtiva pää- 

rakennesuunta (Vorma 1965, Haapala 1977 seka Simonen ja Lai- 

takari 1963). E-W-suuntaa voidaan pitää Saaksjarven lähiym- 

päristön paikallisena rakennesuuntana. Suunta havaitaan myös 

Saaskjarven länsi- ja pohjoispuolen tasarakeisista biotiitti- 

rapakivista mitattujen rakoilusuuntien yhtenä maksimina 

(Parkkinen 1976). Saaksjarven pohjoispuolella oleva E-W- 

suuntainen lineamentti näkyy myös satelliittikuvissa. 
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