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PUNAINEN KORUNDI, SAFIRIINI JA KORNERUPIINI KITTILÄN PAARASKALLASTA 

 

Geologinen tutkimuslaitos vastaanotti 13.9.1965 koulul. Mikko Tervon lähettämän punaista ko-

rundia sisältävän kansannäytteen K/4713. Lähettäjä oli löytänyt näytteen Kittilän Paaraskallasta, 

Pokasta n. 15 km luoteeseen uuden metsätien (Lismantie) varresta (Suomen taloudellinen kartta 

1:100 000 No. 2744-3722, x = 7577, y = 562.5). Geologi Yletyinen kävi paikalla 4.10. Samana 

vuonna ja löysi tien varresta muitakin ultraemäksisiä-emäksisiä lohkareita, joissa oli punaista 

korundia (Esiraportti M 17/Ktä-66/1). Kesällä 1966 geologi Yletyinen kesäapulaisineen suoritti 

alueella tutkimuksia kahden viikon ajan, jolloin lukuisia. korundia sisältäviä lohkareita löytyi 

metsätien varresta. Kesällä 1967 geologi Haapala tutki aluetta kahden viikon aikana, jolloin ko-

rundia löytyi myös kalliosta, samasta ultraemäksisestä-emäksisestä metamorfisesta kivilajista, 

mitä lohkareetkin ovat. Alueen kivilajit ja korundiesiintymät näkyvät liitteenä, olevasta kartasta. 

 

Korundia esiintyy kalliossa hornblendiitissa-amfiboliitissa, joka paikoitellen on metamorfoitunut 

vihreäliuskefasieksen olosuhteissa. Korundia sisältävä kivilajivyöhyke on maanpinnalla muuta-

mia kymmeniä metrejä leveä (todennäköisesti 20-50 m), mutta ottaen huomioon alueen kivilajien 

liuskeisuuden loivan kaateen (10-25°E) on korundia sisältävän vyöhykkeen paksuus todennäköi-

sesti vain muutamia metrejä. Kalliossa esiintyvät korundikiteet ovat läpimitaltaan n. 1 cm tai 

vähemmän. Lohkareissa on tavattu jopa 4-5 cm:n läpimittaisia korundikiteitä. Korundit esiinty-

vät kivessä tavallisesti raejonoina liuskeisuuden suunnassa, antaen kivelle sedimenttimäisen ra-

kenteen. 

 

Paljastumalta 41/IH/67 otetusta korundia sisältävästä näytteestä tehty kemiallinen analyysi (Rb 

58/68, anal. P.Ojanperä) antoi seuraavan tuloksen: 

 



SiO2 45.09, Ti O2 0.18, Al2O3 19.83, Fe2O3 1.52, FeO 3.48, MnO 0.09, MgO 14.67, CaO 10.77, 

Na2O 1.29, K2O 0.26, P2O5 0.01, CO2 0.00, H2O+ 2.24 ja H2O - 0.04 %, S = 99.83. 

 

Tutkittaessa alueelta kerättyjä korundia sisältäviä. näytteitä, löydettiin (I. H.) niistä myös mine-

raaliharvinaisuudet safiriini Mg2Al4SiO10 ja kornererupiini Mg3Al6(Si,A1,B)10 O21(OH). Safiriini 

esiintyy sarvivälkeantofylliitti-safiriini-korundikivessä. Tyypillistä on, että safiriini ja antofylliitti 

esiintyvät aina yhdessä. Kornerupiinia on löydetty vain alkuperäisestä kansannäytteestä K/4713, 

yhdessä sarvivälkkeen, kloriitin, korundin, klinozoisiitin, serisiitin ja turmaliinin kanssa. Maini-

tuista mineraaleista safiriinia on kuvattu Suomesta Vihannista (Rouhunkoski: Bull. Comm. geol. 

Finlande No. 236, s. 33). Kornerupiinia ei Suomesta ole tiettävästi aikaisemmin löydetty. 

 

Koska pidettiin mahdollisena, että jalokiveksi kelpaavaa korundia. voitaisiin löytää Paaraskallan 

sorasta, suoritettiin paikalla v. 1968 rännihuuhdontaa ja vaskausta kahden viikon ajan. Parhaat 

tulokset saatiin huuhtomalla moreenikerroksen alla olevaa korundia sisältävää preglasiaalista 

rapautumaa eli ns. rapakalliota. Jalokiviluokkaa eivät löydetyt korundikiteet olleet, vaikkakin 

jotkut kiteistä olivat läpikuultavia, väriltään vaalean punaisia. Myöskään niihin ei saatu hiottaes-

sa (T. Paronen) syntymään jalokivikorundeille ominaista tähtikuviota. 

 

Edellä kuvatun perusteella on ilmeistä, että Kittilän Paaraskallan korundiesiintymällä ei ole mer-

kitystä jalokiviesiintymänä. Myös on korundin määrä kivessä niin pieni, ettei esiintymän louhin-

ta teollisuuskorundin vuoksi tule kysymykseen. Sen sijaan esiintymä on erittäin mielenkiintoinen 

harvinaisten mineraalien löytöpaikkana ja erikoisten fasiesolosuhteiden indikoijana. Tämän 

vuoksi allekirjoittaneet tulevatkin lähitulevaisuudessa julkaisemaan esiintymästä mineralogis-

petrografisen tutkimuksen. 

 

 



Liite 1 

 

Kemiallisia analyysejä (anal. P. Ojanperä) ja kristallografisia arvoja (määritykset tehnyt I. Haa-

pala) Kittilän Paaraskallan mineraaleista. Hilamitat määritetty Buerger Precession kameralla 

käyttäen Mo/Zr säteilyä ja standardina suunnatun silikonikiteen refleksejä. 

 

 

Sarvivälke, näyte 41/IH/67 

Kemiallinen analyysi (Rb 26268): SiO248.19, TiO20.20, Al2O3 13.63, 

Fe2O3 1.18, FeO 3.56, MnO 0.09, MgO 17.43, CaO 12.55, Na2O 1.16, 

K2O 0.17, P2O5 0.01, H2O + 2.14, ja H2O - 0.04, S = 100.35 

Avaruusryhmä: C2/m 

Hilamitat: ao=9.771Å, bo=17.969Å, co=5.299Å, P=104058' 

Om. -p: 3.086 

 

 

Safiriini, näyte 41/IH/67 

Avaruusryhmä: P21/a 

Hilamitat: ao=11.280Å, bo=14.424Å, co=9.950Å, P=125°28' 

Om.-p.: 3.518 

 

 

Antofylliitti, näyte 41/IH/67 

Avaruusryhmä: Pnma 

Hilamitat: ao=18.525Å, bo=17.789Å, co=5.270Å 

Kornerupiini, näyte K/4713 

 

 

Kemiallinen analyysi (Rb 10669): SiO2 30.47, TiO2 0.01, Al2O3 43.61, 

Fe2O3 2.32, FeO 1.94, MnO 0.13, MgO 15.90, CaO 0.86, Na2O 0.33, 

K2O 0.22, H2O + 2.82, H2O - 0. 00, B2O3 1.00, ja Cr2O3 0. 26 %, S =99.87 

Avaruusryhmä: Cmcm, Cmc21 tai C2 cm 

Hilamitat: ao=16.100Å, bo=13.732, co=6.730Å 

Om.-p.: 3.266 
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