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JOHDANTO

Yleisesti määritellen mustaliuskeet ovat hienorakeisia,
mustia sedimenttikivilajeja . Ne sisältävät grafiittia ja
rautakiisuja, sekä toisinaan hivenaineksia (Cu, Mn, Mo, Ni,
U, V, Zn) epätavallisen suuria määriä . Mustaliuskevyöhykkee-
seen kuuluu useita mustaliusketyyppejä, jotka vaihettuvat
toisikseen ilman selvää rajaa . Vaihettumismuotoihin kuuluu
perusaineksiltaan kiilleliuskemaisia, kvartsiittisia, karsi-
maisia ja grauvakkamaisia liuskeita . Välikerroksina on ta-
vattu kvartsiittia, kiilleliusketta ja grauvakkaliusketta,
jossa on kvartsi- ja maasälpäpallojen lisäksi kiilleliuske-
ja mustaliuskemurskaleita . Muutamissa kvartsiittivälikerrok-
sissa on karsimineraaleja kuten tremoliittia ja karbonaattia .

MUSTALIUSKEET

1

1 .

	

Fylliittimäinen mustaliuske

Fylliittimäinen mustaliuske on liusketyypeistä vallitsevin .
Päämineraalit ovat kvartsi, biotiitti, grafiitti ja sulfidit .
Aksessoriset ainekset ovat rutiili, kloriitti, oligokiaasi,
mikrokliini, apatiitti, granaatti, turmaliini ja epidootti .

Huolimatta siitä, että kairauksilla lävistettyyn mustalius-
kevyöhykkeeseen kuuluu usean tyyppisiä liuskemuunnoksia, on
liuskeet jaettu karkeasti vain kahteen pääryhmään :

1 .

	

Fylliittimäinen mustaliuske
2 .

	

musta karsikivi



Paikoin on granaattia niin runsaasti, että se on yksi pää-
aineksista . Granaatti liittyy Ca- ja Al-rikkaampiin väli-
kerroksiin . Granaatti on spessartiinia, jossa mangaanikompo-
nentin määrä on n . 60 mol .% (Spess 60Gro 24 Alm11Pyr5 ) . Se on
vyöhykkeinen ja grafiittipigmentin täyttämä (kuva 1) . Gra-
naatin muodostuminen on tapahtunut kahdessa vaiheessa .
Ensimmäisessä vaiheessa syntyneiden rakeiden keskiosat ovat
ilman pigmenttiä .

Mustaliuskeiden biotiitti on vaalean kellertävää ja rauta-.
köyhää . Alustava tutkimus osoitti sen sisältävän ti 0 .4 %
vanadiinia . Aksessorisista aineksista rutiili on yleisin .
Sen omamuotoisten rakeiden koko vaihtelee välillä 0 .05 -
0 .1 mm. Rutiilin vanadiinipitoisuus on ti 0 .8 % .

Maasälpiä pääasiassa oligoklaasia on siellä täällä .

2 .

	

Musta karsikivi

Mustaksi karsikiveksi on nimitetty kivilajia, jossa pääainek-
set ovat tremoliitti, karbonaatti, biotiitti, grafiitti ja
sulfidit . Tremoliitti esiintyy sälömäisinä rakeina tai säde-
kivimäisinä kimppuina . Tremoliitti on grafiittipigmentin
mustaksi värjäämää (kuva 2) .

Karbonaattipitoisuutta on tutkittu analysoimalla neljästä
kairausreiästä C02 -pitoisuus . Mustassa karsikivessä CO2 -
pitoisuus vaihtelee n . 3-5 % välillä ja paikoin jopa 10
saakka . Mustaliuskeissa jää CO 2 -pitoisuus yleensä alle yhden
prosentin .

2

Biotiitti on vaaleaa ja rautaköyhää samoinkuin mustaliuskeis-
sa . Aksessorisina aineksina on vaihtelevin määrin titaniit-
tia, apatiittia, kvartsia, plagioklaasia, granaattia, diop-
sidia ja scheeliittiä .
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Granaattia on paikoin runsaasti n . 1-2 mm :n joskus jopa
1 cm :n läpimittaisina rakeina . Se on toisinaan monikaksos-
tunut ja sitä ympäröi sulfidireunus (kuva 2) . Granaatin
vyöhykkeisyys ilmenee tiimalasirakenteena .

Kuusilammen kairausrei'istä (esim . R 308 ja 309) on tavattu
vaaleaa klinopyroksenia, diopsidia . Mustassa karsikivessä
on n . 2-5 cm :n pituisia diopsidirakeita .

Scheeliittiä on tavattu yhdestä kairausreiästä (R 325/187 .80-
192 .00 m) . Suurimmat rakeet ovat n . 3-6 mm :n läpimittaisia .

II

	

MUSTALIUSKEIDEN MALMIMINERAALEISTA

Mustaliuskeisiin kuuluu alkuperäisinä aineksina hyvin hieno-
suomuinen grafiitti ja sulfidipirote (raekoko n . 0 .005-
0 .01 mm) . Alkuperäinen sulfidiaines koostuu pääasiassa
rikki- ja magneettikiisusta ja vähäisestä määrästä sinkki-
välkettä sekä kuparikiisua (kuva 3) .

Mustaliuskevyöhykkeen metamorfoituminen ja deformoituminen
ovat aiheuttaneet sulfidiaineksen uudelleen mobilisoitumista .
Tämän toisen vaiheen mineralisoitumistapoja on useita . Suu-
rimmat sulfidirakeet liittyvät kvartsijuoniin ja kvartsi-
biotiitti-kalimaasälpäjuoniin, jotka joko leikkaavat alku-
peräistä kerroksellisuutta tai ovat yhdensuuntaisia sen
kanssa (kuva 4) . Myös kerroksellisuutta leikkaavat pelkät
sulfidijuonet ovat yleisiä . Useimmiten toisen vaiheen mobili-
soitunut sulfidiaines on 2-3 cm :n läpimittaisina pesäkkeinä
mustaliuskeessa . Vahvasti myloniittiutuneissa osissa on
hienorakeinen primäärinen sulfidiaines murskaleina kvartsi-
juonissa (kuva 5) .



1 .

	

Grafiitti

2 .

	

Sulfidit

4

Mustissa karsikivissä grafiitti ja sulfidit täyttävät verk-
komaisena pirotteena karsimineraalien pääasiassa tremoliit-
tirakeiden välitiloja (kuva 6) . Mustien karsikivien sulfidi-
aines koostuu pääasiassa rikki- ja magneettikiisusta sekä
vähäisestä määrästä sinkkivälkettä, kuparikiisua ja ala-
bandiittia . Toisen vaiheen mineralisoituminen on toisinaan
aiheuttanut myös pentlandiitin rikastumista mustiin karsi-
kiviin .

Mustaliuskeiden grafiitti esiintyy pääasiassa pigmenttimäi-
senä (raekoko n . 0 .001 mm) . Suomumaisena esiintyvän grafii-
tin pituus vaihtelee välillä 0 .01-0 .05 mm . Grafiitti on
myös sulkeumina porfyroblastisissa rakeissa kuten tremolii-
tissa ja granaatissa sekä yleisesti sulfideissa (kuva 7) .
Toisen mineralisoitumisvaiheen sulfideissa grafiittisuomut
reunustavat suurempia sulfidirakeita etenkin kvartsijuonissa
ja pesäkkeinä esiintyvässä malmiaineksessa . Grafiittisuomu-
kimppujen väleissä on siellä täällä molybdeenihohdetta, joka
kuuluu mustaliuskeiden alkuperäisaineksiin .

Mustaliuskeiden sulfidit ovat muodostuneet kahdessa vaihees-
sa . Ensimmäistä vaihetta kuvaa alkuperäinen ja hienorakeinen
sulfidipirote, joka koostuu rikki- ja magneettikiisusta sekä
vähäisestä määrästä kuparikiisua, sinkkivälkettä ja molyb-
deenihohdetta .

Toisen mineralisoitumisvaiheen sulfideja ovat karkearakeinen
rikki- ja magneettikiisu sekä sinkkivälke, lisäksi myös kupari-
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kiisu, pentlandiitti ja alabandiitti . Vähäisessä määrässä
esiintyy lyijyhohdetta, ullmanniittia ja stanniittia .

2 .1

	

Rikkikiisu

Rikkikiisu on vallitsevin sulfidimineraali . Sen hienorakei-
nen primäärinen pirote seuraa mustaliuskeiden kerrokselli-
suutta (kuva 4) . Toisen vaiheen rikkikiisu on omamuotoisina
rakeina kvartsijuonissa ja pesäkkeinä esiintyvässä muussa
sulfidiaineksessa .

Rikkikiisun sulkeumina on tavattu kuparikiisua, sinkkiväl-
ke ttä, magneettikiisua ja grafiittia .

Mustissa karsikivissä rikkikiisu toisinaan muodostaa grafii-
tin kanssa verkkomaisen pirotteen karsimineraalien kuten
tremoliitin ympärille . Rikkikiisu esiintyy myös sekundääri-
senä magneettikiisun ja alabandiitin muuttumistuloksena
(kuva 11) .

Rikkikiisun Co-pitoisuutta on tutkittu alustavasti mikroana-
lysaattorilla vertailemalla toisiinsa eri vaiheiden rikki-
kiisuja . Co-pitoisuus on hienorakeisessa rikkikiisussa sel-
västi pienempi kuin karkearakeisessa myöhemmin kiteytyneessä
rikkikiisussa .

2 .2

	

Magneettikiisu

Magneettikiisu on rikkikiisun ohella sulfidien pääaines . Se
esiintyy hienorakeisena primäärisenä pirotteena kuten rikki-
kiisu (kuva 8) . Toisen vaiheen magneettikiisu on karkeara-
keista ja siinä on pentlandiittisuotautumia ja -rakeita .



2 .3

	

Sinkkivälke

2 .4

	

Kuparikiisu

6

Malmivyöhykkeen pintaosissa on tavattu hydromagneettikiisua,
jossa myös pentlandiittirakeet ovat vahvasti violariittiutu-
neet . Mustien karsikivien magneettikiisussa on yleensä vä-
häisiä pentlandiittisuotautumia, mutta pesäkemäisissä mine-
ralisoituneissa osueissa on pentlandiittia runsaasti .

Sinkkivälke esiintyy myös kahdessa vaiheessa sekä primääri-
senä hienorakeisena pirotteena että karkearakeisina pesäk-
keinä ja rakeina kvartsijuonissa . Joskus sinkkivälke on
sulkeumina porfyroblastisissa rikkikiisurakeissa, jotka ovat
magneettikiisun ympäröimiä (kuva 9) .

Sinkkivälkkeessä on runsaasti magneettikiisusuotautumia, kun
taas kuparikiisusuotautumia on havaittu vain muutamissa sink-
kivälkerakeisssa Kolmisopen kairausrei'issä (R 301, 323) .
Magneettikiisusuotautumat voivat johtua sinkkivälkkeen kor-
keasta rauta-pitoisuudesta . Alustava mikroanalysaattoritut-
kimus osoitti, että sinkkivälkkeessä on rautaa , 6 .5-7 .5 %
ja mangaania - 5 % .

Kuparikiisua on vähäisessä määrin sekä hienorakeisessa että
karkearakeisessa sulfidiaineksessa . Tavallisesti se esiintyy
kalvomaisena rakotäytteenä . Joskus kuparikiisu on sulkeumina
rikkikiisussa tai pesäkemäisenä muiden sulfidien kanssa .



2 .5

	

Pentiandiitti

2 .6

	

Lyijyhohde

2 .7

	

Alabandiitti

7

Pentlandiittia on tavattu vain toisen vaiheen magneettikii-
sun suotautumina ja erillisinä rakeina (kuva 10) . Pentlan-
diitti esiintyy myös raontäytteenä ja rakeina alabandiitissa
(ks . alabandiitti) . Pentiandiitti on violariittiutunut
etenkin malmivyöhykkeen pintaosissa .

Lyijyhohdetta on tavattu vain vähäisenä pirotteena ja sul-
keumina rikki- ja magneettikiisussa sekä rakojen täytteenä
kuparikiisun ja sinkkivälkkeen kanssa Kolmisopen kairaus-
rei - issä (R 305, 309) . Parhaissa kohdissa voi Pb-pitoisuus
nousta puoleen prosenttiin .

Alabandiitti on mangaanirikkaiden sulfidiosueiden mineraali .
Sen rautapitoisuuus on ti 6 .5 % ja heijastuskyky (R = 23 .4 %)
on selvästi korkeampi kuin sinkkivälkkeen . Alabandiittira-
keissa on magneettikiisusuotautumia ja rikkikiisu on marka-
siitin kanssa kiteytynyt rakeiden reunoille (kuva 11) .

Alabandiittia on myös sinkkivälkkeen suotautumina, mikä voi
johtua sinkkivälkkeen korkeasta mangaanipitoisuudesta (Mn =
n, 5 %~

Paikoin on tavattu alabandiittia, jossa on pentlandiittia ja
violariittia sulkeumina ja raontäytteenä, ja näitä ympäröi
kuparikiisureunus (kuva 12) . Kairausanalyysien mukaan on
näissä osueissa korkea Ni-pitoisuus (esim . Kolmisoppi



8

R 301/15 m Ni = 0 .51 % ja Kuusilampi R 302/35 .25 m Ni =
0 .30 %), kun tavallisesti Ni-pitoisuus laskee Mn-pitoisuuden
kasvaessa .

Mustassa karsikivessä on alabandiit ;issa runsaasti grafiit-
tisulkeumia (kuva 7) . Paikoin alabandiitti täyttää tremo-
liittisälöjen välitiloja ja siinä on sulkeumina omamuotoisia
rikkikiisurakeita ja vähän markasiittia .

2 .8

	

Ullmanniitti ja stanniitti

Ullmanniitti on identifioitu muutamista hieistä lyijyhohteen
ja sinkkivälkkeen sulkeumina ja omina rakeina (Kolmisoppi,
R 303, 323) .

Stanniittia on tavattu sinkkivälkkeen ja kuparikiisun kanssa
(Kuusilampi, R 307), jolloin sen raekoko on n . 0 .02 mm .

2 .9

	

Molybdeenihohde

Molybdeenihohdetta on tavattu ainoastaan grafiitin yhteydessä
pieninä suomuina (pituus n . 0 .04 mm) (kuva 13) .

3 .

	

Thucholiitti

Thucholiitti on nimitys mineraalikasaumalle, jonka pyöreähkö
sisus on uraniniittia ja reunus on koostunut hiilimäisestä
aineksesta (hydrocarbons) . Uraniniitin kanssa on tavattu
vähäisiä lyijyhohde- ja rikkikiisuhippuja . Thucholiittia
on Outokummun mustaliuskeista kuvannut Peltola (1960) .



Erilaisia thucholiittirakeita Sotkamon mustaliuskeista ja
karsikivistä on kuvattu taulussa 1 .

KIRJALLISUUTTA
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Peltola, Esko (1960) On the black schists in the Outokumpu
region in Eastern Finland . Bull . Comm . geol .
Finlande 192 .

IJspoossa, 16 pnä marraskuuta 1979
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Taulu

A Thucholiittirae (harmaa) mustaliuskeessa . Uraniniitti
keskusta ympäröi hiilimäinen aines . Valkeat rakeet ovat
rikki- ja magneettikiisua .
K1 . 3433/R 301/22 .00 m

•

	

Autoradiograafikuva edellisestä .

C Thucholiitti, jossa uraniniitti on säilynyt yhtenäisenä
rakeena . Valkeat rakeet ovat rikki- ja magneettikiisua .
K1 . 3433/R 301/56 .70 m

•

	

Pyöreähkö thucholiittirae mustaliuskeessa . Uraniniitti
esiintyy pieninä sulkeumina hiilimäisessä aineksessa .
Valkeat pisteet ovat rikkikiisua .
K1 . 3433/R.301/11 .50 m

•

	

Vierasmuotoinen thucholiittirae mustaliuskeessa . Val-
keat rakeet ovat rikki-, magneetti- ja kuparikiisua .
Kl . 3433/R 315/8 .25 m

F Diopsidin sulkeumana thucholiittirae mustassa karsiki-
vessä . Magneettikiisu täyttää diopsidin rakoja .
Kl . 3344/R 302/130 .80 m



Sotkamon Taivivaaran kairauksista tehdyt hieet :
Liitteet 1-4 .

.

Karttaiehti

ReikK/syvyys m

3433

pintahie ohuthie

301/2 .50 11678 22 887
r7 .0 0 11679 22888
11 .50 116 80 22889

15 .00 11681 22890
22 .C0 11682 22891 .
31 .80 11683 22892

40 . r70 115 54- 218.78
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L
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56 .70 . 1 1 '173 21879

57 .C00 11555 21880
302/ 5 .25 11684 228,93

11 .80 11632 22198
16 .50 11 556 21881

18 .20 11557 21884
23 .75 11631 22202

303/58 .00 11685
118 .50 11687 22895

304/106 .45 11785

305/ 83 .10 11686
306/6 .00 23140

19 .00 23141
26 .80 23142
63 .00 23143

308/86 .00 23150
309/8 .30 11719 23'115

11 .20 11720 23116
41 .20 11721 23 117

57 . :80 e--11722 23118

63 .50 11723 23119

70 .05 11786

99 .50 11724 23120
312/148 .45 23463
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145 .30 23048
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191 .10 11701 23056
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Karttalehti 3433
Reikä/syvyys m rintahie ohuthie
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319/113 .00 11787
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323/149 .90 11880
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189 .70 11817
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86 .65 23272



3 .
Karttalehti 3344
Reikä /syvyys m pintahie Ohuthie

501/57-00 11789
69 .20 23274
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62 .10 23'121
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95 .20 11750 23136
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130 .80 11171 23137
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168 .70 23144
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32 .85 11734
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86 .05 11731
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114 .00 11728
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323/ 66 .30 23149
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11I1 . 50 117 9 4 23280
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