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This report documents results of lithological, geochemical, geophysical and 
structural studies of the Kittila greenstone area. These studies were part of the 
Lapland Volcanite Project (LVP) of the Geological Survey of Finland, the field 
work of which was carried out from 1984 to 1989. According to the new litho- 
stratigraphic classification of the Paleoproterozoic volcano-sedimentary succes- 
sion of the Central Lapland Greenstone Belt, the supracrustal rocks are divided 
into seven groups which are, from oldest to youngest, the Salla, Onkamo, Sodan- 
kyla, Savukoski, Kittila, Lainio, and Kumpu Groups. Type formations of each 
group in the Kittila greenstone area are described with an emphasis on volcanic 
rocks. 

The two lowemost units, the Salla and Onkamo Groups, separated by a hiatus, 
are composed almost entirely of subaerial or shallow-water volcanic roclcs ran- 
ging from komatiites to rhyolites with a distinct signature of crustal contaminati- 
on in their chemical composition. 

A hiatus separates the Sodanlcyla Group from the underlying rocks. It is com- 
posed mainly ofpsammitic to pelitic metasediments with only minor mafic to 
felsic metavolcanics. The upper part of the rock sequence was strongly albitized 
during a diagenetic stage. Nd isotopic and geochemical data on the tholeiitic ba- 
salts and felsic metavolcanics s~tggest interaction with sialic basement and sepa- 
rate parental magmas. 

The Savukoski Group, deposited on the Sodankyla Group, consists of phyllites, 
black schists, tuffites and mafic (Fe-tholeiitic) metavolcanics overlain by ultra- 
mafic (komatiitic and picritic) metavolcanics. The first appearance of black schists 
in stratigraphy of the Central Lapland Greenstone Belt makes these rocks an im- 
portant marker horizon. Chemically, the basalts are reasonably unaltered and in- 
dicate only minor sialic contamination. The AI-undepleted komatiites range from 
peridotitic to basaltic and are variously depleted in LREE and HREE compared 
with MREE. They differ from the picrites which are enriched in TiO, and LREE. 
Sialic contamination appears not to have played a role in the evolution of the 
lcomatiitic or picritic magmas; these primary magma types are thought to have 
been generated relatively deep in the mantle. 

The Savukoslti and KittilaGroups are separated by a major tectonic contact. A 
belt of serpentinite lenses with ophiolitic characteristics has been observed close 
to the contact zone, providing evidence for an ancient suture zone. The Kittila 
Group is composed of two main volcanogenic units which are separated by an 
iron formation (BIF) and overlain by a pelitic metasedimentary unit. The lower 
volcanogenic unit is composed of massive tholeiitic lavas, amygdaloidal flows 
and fine-grained tuffs or tuffites with minor metasiltstones, quartzites, conglomer- 
ates and carbonate rocks. The upper  nit consists of tholeiitic pillow lavas, hyalo- 
tuffs, breccias, cherts, graphite-bearing schists and carbonate rocks. Parallel, 
subvolcanic mafic dike swarms and felsic po~phyries are closely associated with 
the pillow lavas. Both the felsic and mafic metavolcanics display high initial 
E,,(2.0 Ga) values (+4) close to the isotopic composition of the contemporary 
depleted mantle. The geochemistry of the two Kittila Group volcanic units indi- 
cates different magma origins and a progression from continental to oceanic geotec- 
tonic settings. 

The youngest clastic metasediments, previously known as the Kumpu-Oranie- 



mi Series, lie discordantly on the Sodankyla, Savukoslci and Kittila Groups. These 
rocks are now divided into the Lainio Group, composed of quartzites, conglom- 
erates, mica schists and minor cab-alkaline mafic to felsic metavolcanics, and the 
Kumpu Group, composed solely of metasedimentary rocks ranging from con- 
glomerates to siltstones. Coeval plutonic counterparts to the Lainio Group 1.88 
Gafelsic metavolcanics are represented by the Haaparanta gabbro-monzonite Suite. 

The Salla and Onkamo Groups were developed in an intracratonic rift environ- 
ment around 2.5 - 2.4 Ga. After cessation of the rift development, the Sodankyla 
Group quartzites were deposited in a cratonic or marginal setting > 2.2 Ga. As the 
depositional basin deepened, fine-grained sediments together with mafic and ul- 
tramafic volcanic rocks of the Savukoski Group were deposited between 2.2 - 2.0 
Ga. The dominantly volcanogenic Kittila Group developed in an opening oceanic 
basin c. 2.0 Ga. During the main phase of the Svecokarelidic deformation (c. 1.89 
Ga) this unit was obducted onto the Savukoslci Group before being covered by 
arkosic sediments and mafic to felsic volcanic rocks of the Lainio Group. After 
the main phase of deformation, coarse-clastic, molasse-type sediments of the 
Kumpu Group were deposited unconformably on the folded older su~face  in a 
foreland basin setting. Str~~ctural  observations along with 1.93 Ga quartz po~phy-  
ry pebbles from the Kumpu Group conglomerates attest to the relatively young 
age of the Kumpu Group and its position as the uppermost stratigraphical unit in 
the Central Lapland Greenstone Belt. 

Geophysical studies have confirmed earlier observations of the up to 6 km pre- 
sent-day thickness of the volcanite-dominated Kittila Group. Furthermore, gravi- 
ty and seismic measurements have revealed a rather flat bottom relief of the un- 
derlying sialic basement and steep, tectonic contacts between the greenstone com- 
plex and the surrounding cratonic formations. 

Keywords (GeoRef Thesaurus, AGI): greenstone belts, metavolcanic rocks, litho- 
stratigraphy, komatiite, geochemistry, alteration, magma contamination, structu- 
ral geology, geophysical surveys, Paleoproterozoic, Kittilii, Sodankylii, Finland 

Matti I. Lelitorieri, Meri-Liisn Air-o, Pasi Eilu & Petr-i Vir-r-nr~salo 
Geological Survey o f  Firzlar~d 
P.O. Box 96, FIN-02151 Espoo, Firilarirl 

Eer-o Hcuzski, Vesn Kortelairien, Er-kki Larine, T~iorno Mmiriirleri, 
Pentti Rristm & Jor-riin Riisiir~eri 
Geological S~lrvey o f  Firilarirl 
PO. Box 77, FIN-96101 Rovnriierizi, Fir~lnrzd 

ISBN 95 1-690-696-6 
ISSN 078 1-4240 

Vammala 1998 
Vammalan Kirjapaino Oy 



Lehtonen, M., Airo, M-L., Eilu, P., Hanski, E., Kortelainen, V., Lanne, E., 
Manninen, T., Rastas, P., Rasanen, J. & Virransalo, P. 1998. Kittilan vihreik 
kivialueen geologia. Summary: The stratigraphy, petrology and geochemistry of 
the Kittila greenstone area, northern Finland. Geologian tutkimuskeskus, Tutki- 
musraportti - Ceologicnl Sli~vey of~irzlaizrl, Repol? o f  Ozvestigation 140. 144 
sivua, 79 kuvaa, 20 taulukkoa ja 1 liite. 

Tassa raportissa esitetaan Geologian tutkimuskeskuksessa toimineen Lapin 
vulkaniittiprojektin (LVP) tutkimustuloksia Kittilan vihreiikivialueelta Keski-La- 
pista. Ne perustuvat litologisiin, geokemiallisiin, geofysikaalisiin ja rakennegeo- 
logisiin tutkimuksiin, joihin liittyvat kenttatyot tehtiin vuosina 1984-1989. Pro- 
jektin tutkimusten tuloksena on Keski-Lapin vihreakivivyohykkeen paleoprote- 
rotsooisille kiville laadittu uusi, kansainvalisten suositusten mukainen litostrati- 
grafinen luokitus. Tamanmukaisesti tutkimusalueen suprakrustiset kivet jaetaan 
seitsemaan ryhmaan, jotka ovat vanhimmasta nuorimpaan: Sallan, Onkamon, 
Sodankylan, Savukosken, Kittilan, Lainion ja Kummun ryhmat. Tassa raportissa 
on kuvattu kunkin ryhman litologisetja geokemialliset paapiirteet seka ryhmien 
tyyppimuodostumat Kittilan vihre&vialueella. 

Kaksi alimmaista hiatuksen erottamaa yksikkoa, Sallan ja Onkamon ryhmat, 
koostuvat lahes taysin ilmanalaisista tai matalaan veteen purkautuneista metavul- 
kaniiteista, joiden koostumus vaihtelee ko~natiiteista ryoliitteihin. Kivien kemial- 
lisessa koostumuksessa on nahtavissa selv$ sialisen kuoren aiheuttama kontami- 
naatio. 

Kerrosjarjestyksessa em. ryhmien ylapuolelle sijoittuva, hiatuksen erottama 
Sodankylan ryhma sisaltaa koostumukseltaan psammiittisia ja peliittisia metase- 
dimentteja seka vahaisen mai-an mafisiaja felsisia metavulkaniitteja. Kivilajisar- 
jan ylaosa on yleensa voimakkaasti albiittiutunutjohtuen diageneesivaiheen muu- 
tosprosesseista. Tholeiittisten basalttien ja felsisten metavulkaniittien Nd-isotoop- 
piset ja geokemialliset koostumukset viitaavat seka erillisiin kantamagmoihin etta 
niiden vuorovaikutukseen sialisen kuoren kanssa. 

Sodankylan ryhman paalle kerrostunut Savukosken ryhma koostuu fylliiteistb 
mustaliuskeista, tuffiiteista ja mafisista (Fe-tholeittisista) metavulkaniiteista seka 
ylimpana olevista ultramafista (komatiittisistaja pikriittisista) metavulkaniiteista. 
Tassa ryhmassa olevat mustaliuskeet edustavat alinta stratigrafista tasoa, jossa 
grafiitti- ja sulfidipitoisia liuskeita esiintyy Keski-Lapin vihreiikivivyohykkeen alu- 
eella. Taten niita voidaan pitaa tiirkeanajohtohorisonttina. Tholeiittiset basaltit 
ovat kemiallisesti kohtuullisen muuttumattomia ja indikoivat vain vahaista sialis- 
ta kontaminaatiota. Komatiittien koostumus vaihtelee peridotiittisista basalttisiin, 
ja ne kuuluvat ns. alumiinista koyhtymattomaan (AI-undepleted) tyyppiin. Ne ovat 
vaihtelevasti koyhtyneet kevyista (LKEE) ja raskaista (HKEE) lantanideista kes- 
kiraskaisiin (MREE) lantanideihin nahden. Komatiitit eroavat koostumukseltaan 
selvasti pikriiteista, joilla on korkeat Ti0,- ja LREE-pitoisuudet. Sialinen konta- 
minaatio ei nayta vaikuttaneen komatiittisen ja pikriittisen magman kehittymi- 
seen, ja molemmat primaarimagmat ovat ilmeisesti Iahtoisin suhteellisen syvalta 
maan vaipasta 

Savukosken ja Kittilan ryhmia erottaa toisistaan tektoninen kontakti. Tahan 
kontaktivyohykkeeseen liittyy vihreiikivialueen itaosassa luonteeltaan ofioliittisia 
serpentiniittilinsseja jotka on tulkittu tunkeutuneen kiinteassa tilassa muinaiseen 
sutuurivyohykkeeseen. Kittilan ryhmassa on erotettu kalcsi vulkaanista tyyppi- 
muodostumaa, joiden valissa on paaasiassa kemiallisista metasedimenteistii, ku- 
ten rautamuodostumista, koostuva kivilajiseurue. Ryhman ylimpana muodostu- 
mana on peliittisia metasedimentteja. Alempi vulkanogeeninen tyyppimuodostu- 
ma koostuu paaasiassa massiivisista ja mantelirakenteisista tholeiittista laavoista, 
hienorakeisista tuffeistaja tuffiiteista seka niiden valikerroksina olevista silttiki- 
vist$ kvartsiiteista, konglomeraateistaja karbonaattikivista. Ylempi vulkaniittiyk- 
sikko sisaltaa puolestaan tholeiittisia tyynylaavoja, hyaloklastiitteja ja breksioita 



seka sertteja, grafiittipitoisia liuskeita ja karbonaattikivia. Yhdensuuntaiset, subvul- 
kaaniset mafiset juoniparvet seka happamat porfyyrit liittyvat Iiiheisesti tyynylaavoi- 
hin. Seka mafisille etta felsisille kiville on saatu lcorkeat initiaaliset E., (2,O Ga)-arvot 
(+4), jotka ovat Iahella silloisen koyhtyneen vaipan arvoa. Kittilan ryhman kahden 
vulkaanisen tyyppimuodostuman geokemia osoittaa naiden muodostumien syntyneen 
erilaisista kantamagmoista ja geotektonisen ympariston edustavan avautuvaa merel- 
lista allasta. 

Tutkimusalueen nuorimmat klastiset metasedimentit, jotka aikaisemmin tunnet- 
tiin Kumpu-Oraniemi -sajana, ovat kerrostuneet diskordantisti vanhempien Sodan- 
kylan, Savukosken ja Kittilan ryhmien kivien paalle. Nama kivet on nyt jaettu kah- 
teen ryhmaan, joista vanhempi, Lainion ryhm$ koostuu kvartsiiteista, konglomeraa- 
teista, kiilleliuskeistaja vahaisista kalkki-alkalisista metavulkaniiteista. Sen sijaan 
nuorempi, Kummun ryhma, sisaltaa yksinomaan sedimenttikivia, jotka vaihtelevat 
koostumukseltaan silttikivista konglomeraatteihin. Lainion ryhman 1,88 miljardia 
vuotta vanhojen felsisten metavulkaniittien samanikiiisia plutonisia vastineita edus- 
tavat Haaparannan sa j an  gabro-montsoniitti-intruusiot. 

Sallan ja Onkamon ryhmaan kuuluvat vulkaniitit purkautuivat intrakratonisessa 
repeamalaaksoymparistossa noin 2,4 - 2,5 miljardia vuotta sitten. Repeamalaakson 
kehittymisen jllkeen Sodankylan ryhman kivet kerrostuivat kra tonisek tai kratonin 
reunan sedimentaatioymp&istossa aikaisemmin kuin 2,2 miljardia vuotta sitten. Ker- 
rostumisaltaan syventymisen myota Savukosken ryhman hienorakeiset sedimentit 
kerrostuivat ja mafiset ja ultramafiset vulkaniitit purkautuivat aikavalilla 2,2 - 2,O 
miljardia vuotta. Valtaosin vulkaaninen Kittilan ryhma kehittyi merellisen altaan avau- 
tuessa noin 2,O miljardia vuotta sitten. Svekokarelidisen paadeformaatiovaiheen ai- 
kana tama yksikko obduktoitui Savukosken ryhman paalle peittyen myohemmin ai- 
nakin osittain Lainion ryhman arkoottisilla sedimenteilla seka happamilla ja emiiksi- 
silla vulkaniiteilla. Paadeformaatiovaiheen jalkeen karkeat, molassityyppiset Kum- 
mun ryhman sedimentit kerrostuivat diskordantisti aikaisemmin poimuttuneiden ki- 
vien paalle etumaan altaaseen. Rakennegeologiset havainnot seka 1,93 miljardin 
vuoden ikaiset kvartsiporfyyripallot Kummun ryhman konglomeraateissa osoittavat 
taman ryhman suhteellisen nuorta ikaaja asemaa Keski-Lapin vihreiikivivyohykkeen 
ylimpana stratigrafisena yksikkona. 

Projektin suorittamat geofysikaaliset tutkimukset ovat vahvistaneet aikaisempia 
tulkintoja vulkaniittivaltaisen Kittilan ryhman nykyisesta huomattavastapaksuudes- 
ta, joka yltaa kuuteen kilometriin saakka. Lisiiksi painovoimamittaukset ja seismiset 
mittaukset osoittavat alla olevan sialisen pohjan melko tasaista pintareliefia sekajyrk- 
kia, tektonisia kontakteja Kittilan vihreiikivikompleksin ja ymparoivien kratonisten 
muodostumien valilla. 
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JOHDANTO 

Keski-Lapin vihreäkivialue on kiinnostanut sekä 
malminetsijöitä että geologista penist~~tkimusta teke- 
viä tutkijoita lähes vuosisatamme alusta lähtien. LLI- 
ltuisissa julkaisuissa, tutkimusraporteissa ja opinnäy- 
tetöissä on käsitelty sekä yksittäisiä geologisia kysy- 
myksiä että laaja-alaisia, yleisgeologiaan liittyviä ai- 
heita (esim. Hackman 1927, Sederholm 1932, Mik- 
kola 1941, Paakkola 197 1, Silvennoinen ja in~iut 1980, 
Hiltunen 1982, Mutanen 1989, Korkiakoski 1992, 
Karhu 1993, Eilu 1994, Mänttäri 1995). Keski-La- 
pin kallioperän pääpiirteet ovat nähtävissä jo Hack- 
manin (1927), Sederholmin (1932) ja etenkin Mikko- 
lan (1937) kallioperäkartoilla. Silloiset käsitykset 
suurten geologisten yksiköitten ikäsuhteista vastaa- 
vat suurelta osin myös tämän päivän tietämystä. Alu- 
een geologisen kehityshistorian ja kivilajien muodos- 
t~imisolosuhteiden selvittämiseksi tarvitaan k~iitenkin 
yhä lisää tietoa mm. kivien petrografiasta ja geoke- 
miasta sekä stratigrafian ja rakenteellisen tutkimuk- 
sen alueilta. Myös suprahstisten yksiköiden abso- 
luuttiset iät tunnetaan vielä toistaiseksi puutteellises- 
ti. Tämä johtuu paljolti siitä, että mafisista metavul- 
kaniiteista on vaikea löytää esim. U-Pb-menetelmää 
varten kylliksi zirkonia tai Sm-Nd-menetelmää var- 
ten primaärejä mineraaleja. 

Moni malminetsijä on perustanut toivonsa ja in- 
noituksensa Kittilän alueen vihreäkiviin. Geologisten 
tutkimusten esiin tuomien malmiaiheiden ja -viittei- 
den paljoudesta huolimatta ovat kaivosten ovet raot- 
tuneet Keski-Lapissa hyvin kitsaasti: V~~oksenniska 
Oy louhi 50-luvulla Kittilän Sirltassa Atri Oy:n &Itki- 
maan mineralisaatioon 50 metriä syvän ltoekaivok- 

sen (Airas & Auranen 1984) ja 70-luvun puolivälissä 
Outokumpu Oy louhi Pahtavuoman kuparimalmiin 
tutkimustunnelin (Inkinen 1979). V ~ ~ o n n a  1988 OLI- 
tokumpu Oy teki päätöksen kultakaivoksen avaami- 
sesta Kittilan Saattoporassa (Anttonen ja muut 1989). 
Kaivos oli toiminnassa kuusi vuotta ja lopetti toimin- 
tansa v. 1995. 

Suomen solmittua ETA-sopimuksen vuonna 1994 
vapautui malminetsintä ja kaivostoiminta myös ulko- 
maalaisille kaivosyhtiöille. Muutoksilla oli välitön 
vailt~~tus Pohjois-Suomen mineraalivarojen hyödyn- 
tämiseen; jo seuraavan vuoden alussa pääosin ruot- 
salaisomisteinen Tein  Mining Oy teki päätöksen kai- 
vostoiminnan aloittamisesta Sodankylän Pahtavaaras- 
sa, mistä GTK oli löytänyt lupaavan kultaminerali- 
saation vuonna 1985 (Pulkkinen ja muut 1986). Niin 
ikään vuoden 1994 lopulla Kauppa- ja teollisuusini- 
nisteriö järjesti tarjouskilpailun GTK:n löytämän ja 
tutkiman Keivitsan Ni-CLI-malmion hyödyntämises- 
tä. Seuraavan vuoden lopulla KTM myi Keivitsan 
oikeudet Outokump~i Oy:lle. 

Malminetsinnän ja geologisen perustutkimuksen 
tehostamiseksi perustettiin vuonna 1984 Lapin vul- 
ltaniittiprojelti (LVP) hankkimaan geologista tietoa 
Pohjois-Suomen vulkaanisista muodostumista nyky- 
aikaisten t~itkimusmenetelmien avulla (Lehtonen 
1989). Tämä raportti on yhtenveto LVP:n yhden osa- 
alueen, Keski-Lapin l i~~sl tea l~~een ydinosan eli Kitti- 
län vihreäkivialueen vulkaniittit~itkimusten tuloksis- 
ta. Aikaisemmista julkaisuista, joissa näitä tuloksia 
on jo esitetty, mainittakoon Manninen (1989), Lehto- 
nen jamuut (1992) ja Räsänen ja m~iut  (1989,1995). 

LAPIN VULKANIITTIPROJEKTIN TOIMINNASTA 

Kittilän vihreäkivialueeseen liittyvä näyte- ja ha- 
vaintoaineisto kerättiin vuosina 1984- 1986. Kesällä 
1987 tehtiin alueella vielä rakennegeologisia selvityk- 
siä. Ennen varsinaisten maastoh~tkim~~sten aloittamista 
eri organisaatioiden hallussa ollut Kittilan vihreäki- 
vialueen geologinen ja geofysikaalinen tutkimusma- 
teriaali (sisäiset raportit, tutkimusraportit, opinnäyt- 
teet, kartat) käsiteltiin yhteistyössä Lapin Malmin 
kanssa. Aineisto koottiin geologiseksi kartaksi ja kar- 
tan selitykseksi (Lehtonen ja muut 1984, 1985). 

Näyte- ja havaintoaineiston hankkimiseksi on Kit- 
tilän vihreäkivialueella tehty eri tutkimuskohteissa 

yhteensä 6,6 km syväkairausta, kaivettu 6,4 km tut- 
kim~isojia, mitattu geofysikaalisia iriaanpintaprofiile- 
ja noin 400 km sekä suoritettu 1,5 1tm':n alueellinen 
maanpintamittaus. Useista kohdealueista ja kaikista 
tutltimusojista on tehty myös detaljiltartoitus. 
Kairanrei'istä on mitattu useita geofysikaalisia para- 
metrejä. Yli 2900 kivilajinäytteestä on analysoit~~ pää- 
ja hivenalkuaineet, ja 3500 näytteestä on teetetty ohut- 
hieet (ks. Lapin vulltaniittiprojektin v~iosiltertom~ik- 
set 1984-1989: Lehtonen 1985, Lehtonen ja muut 
1986, Manninen ja muut 1987, Manninen ja muut 
1988, Manninen & Kesola 1989, Lehtonen 1990). 
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T i i a  tutkimusraportti sisiiltiia koko Kittilh alu- PiiSivastuu tutkimusten kokonaissuunnittelusta ja 
een, Sodankylh kunnan lansiosan seka kaistan Ko- koordinoinnista on ollut geologi Matti Lehtosella. 
larin, Muonion ja Enontekion kuntien itiiosasta (kuva Hiinella oli myos vastuu tutkimuksista alueen keski- 
1). Aikaisemmissa LVP:n raporteissa ja vuosikerto- osassa karttalehdilla 2744,2743,3722,3721 ja 3712. 
muksissa tiistii ns. Kittilh vihre2kivialueesta on kay- Alueen liinsiosan tutkimuksista puolestaan on vastan- 
tetty nimea Keski-Lapin alue. Nykyisin ko. alueella nut geologi Pentti Rastas (kl2741,2742,2732,2734) 
tarkoitetaan kuitenkin koko Keski-Lapin kattavaa, ja koillisosan tutkimuksista geologi 'Ibomo Manni- 
Muoniosta Sallaan ulottuvaa kaistaletta. Tiatti aluetta nen (Id3723 ja 3724). Geologi Jorma Rbaselle kuu- 
on kutsuttu myos Keski-Lapin vhtiikivivyiihykkeeksi lui alueen kaakkoisosan tutkiminen (kl37 14). 
(CLGB; mm. Lehtonen ja muut 1992), joka on osa Maastotoihin ja naymiden kiisittelyyn ovat osal- 
Pohjois-Norjasta Kittiliin, Sodankyli ja Sallan kautta listuneet Geologian tutkimuskeskuksesta tutkimusas- 
Ita-Karjalaan ulottuvaa, Lapin vihre2kivivyiShykkee- sistentti Seppo Aaltonen, tyiinjohtaja Jarmo Karinie- 
na (LGB; mm. Sorjonen-Ward ja muut 1992) tunnet- mi seka tutkimusavustajat Jukka Alakunnas, Mauri 
tua liuskejaksoa. Kauttio, Pentti Kouri, Reijo Lampela, Pekka Lappa- 

Alueen suprakrustiset kivet ovat metarnorfoituneet lainen ja Tauno Mukku. Osastosihteeri Anna-Maija 
joko vihreiiliuskefasieksen tai alhaisedkeskiasteen Koivuniemi on hoitanut LVP:n sihteeritoiminnot. 
amfiboliittifasieksen olosuhteissa. Kaikkiin kivilaji- ATK-toiminnoista on huolehtinut GTRn tietopalve- 
nimiin pitliisi tiiten liittiiii meta-etuliite, mutta tekstin luyksikko FM Hannu Kairakarin johdolla. Keski-La- 
lyhenthiseksi se on kuitenkin useimmiten jatetty pois. pin stratigrafisen kartan digitoinnin ja ATK-proses- 

LVP:n Kittiliin osa-alueen tutkimuksiin on osallis- soinnin ovat tehneet Seppo Aaltonen, Marjatta Kans- 
tunut vuosien 1984-1986 aikana viisi Geologian tut- te, Hannu Kairakari ja EM Markku Lappalainen. 
kimuskeskuksen Pohjois-Suomen aluetoimiston kal- GeoQsikaalisten karttojen prosessointiin ovat osallis- 
lioperitutkimusryhmh geologia, joista kaksi piiiitoi- tuneet geofyysikko Eija Hyvonen, ATK-suunnittelija 
rnisesti. Tbtkimusryhm& avustavasta henkilokunnasta Markku Piinttiija ja tutkimusassistentti Anne Sand- 
kuusi on osallistunut osa-aikaisesti alueen vulkaniit- berg. Kartanpiirtiijat Marjatta Kanste, Ritva Forsman, 
titutkimuksiin. KenttSikausina projektissa on tyosken- Viena Arvola ja Soile Ahava ovat piirtbeet tutkimus- 
nellyt kausiapulaisrahoilla geologeja ja geologian opis- raportin kartat, kslytakkeet ja muokanneet kuvien dia- 
kelijoita. 

Norway 

Sweden 

Kuva 1. 'htkimusaluean sijainti Keski-Lapin vihreEucvivy6hykketHB. 
Fig. I .  b a t i o n  @the study area in the Central Lapland Greenstone Belt. 
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Maastotöihin seka näytteiden kasittelyyn eri tutki- 
musvaiheissa ovat osallistuneet myös FL Pasi Eilu, 
FM Vesa Kortelainen, FM Pekka Meriläinen, FM 
Merja Mäkelä ja FM Risto Nikula, luonnontieteiden 
kandidaatit Sari Grönholm, Tapio Leppänen, Jyrki 
Rantataro, Pekka Tanskanen, Petri Virransalo, geo- 
logian opiskelijat Timo Alatalo, Peter Finnas, Elmo 
Heikkinen, Jyrki Tossavainen seka geofysiikan opis- 
kelijat Pekka Tuikka ja Niilo Kuokkanen. 

Paavastuu tämän raportin kirjoittamisesta ja ana- 
lyysitulosten käsittelystä on ollut M. Lehtosella. Ra- 
portissa kasitellyista adinolitutkimuksista on vastan- 
nut Pasi Eilu, rakennetutkimuksista Petri Vii-ransalo, 
Kaunislehdon alueen vulkaniittien magneettisten omi- 
naisuuksien tutkimuksista Meri-Liisa Airo, geofysi- 
kaalisten mittausten suorituksesta ja tulkinnasta on 
vastannut geofyysikko Erkki Lanne, ja ofioliittitutki- 
muksista on vastannut Eero Hanski. 

Tutkim~iskohteiksi valitut alueet olivat vain harvoin 
riittävän hyvin paljastuneita, joten tarpeellisen nayte- 
ja havaintomateriaalin hankkimisessa jouduttiin kayt- 
tämaan koneellisia naytteenottomenetelmia. Maapeit- 
teiden poistamiseen käytettiin kaivinkonetta, ja kai- 
vetut tutkimusojat puhdistettiin kompressorikayttöi- 
sella puhdistus- ja pesulaitteella. Kaivupaikan maa- 
raämiseksi mitattiin maapeitteen paksuus tarpeen vaa- 
tiessa vasaraseismisesti. Geologikaira osoittautui valt- 
tämattömaksi naytteenotossa etenkin sellaisissa tut- 
kimusojissa, joissa kallion pinta oli tasainen. 

Kivilajinaytteet analysoitiin Rautaruukki Oy:n 
(RR) Raahen laboratoriossa ja Valtion Teknillisessa 
Tutkimuskeskuksessa (VTT) Otaniemessä. Kaikki 
paäkomponentit ja eraita hivenalkuaineita (Cr, Ni, V, 
Sr, Zr, S, Cu, Ba, Zn) analysoitiin XRF-menetelmal- 
1a Raahessa. VTT:ssa analysoitiin INAA-menetelmal- 
1a Fe, Na, As, Sb, Zn, Sn, Ag, W, Mo, Au, La, Sm, 
Lu, Cr, Ni, Co, Sc, Ba, Cs, Rb, Ta, U, Th ja Br ja 
niin ikään lantanideista La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb 

ja Lu. 
Analyysitietojen käsittely tapahtui MicroVAX II - 

tietokoneella Oulun yliopistossa kehitetyllä HST-oh- 
jelmistolla (Kaivosoja & Koivumaa 1984). Projektin 
tutkijoiden ja kausiapulaisten lisäksi ohuthieiden tut- 
kimukseen on osallistuneet Helsingin, Oulun ja Tu- 
run yliopiston geologian laitosten opiskelijoita seka 
Roos Oy:n henkilökuntaa. 

Geofysikaalisia maanpintamittauksia tehtiin nayt- 
teenoton suunnittelua varten seka erillistutkimuksia 
varten. Naissa maastomittauksissa on kaytetty ljhin- 
na AMT- ja VLF-R-menetelmiä, magnetometrausta 
seka gravimetrausta. Myös aikaisemmin mitattuja 
painovoimaprofiileja on käytetty hyv&si geofysikaa- 
lisissa tulkinnoissa. Geofysikaalisia maanpintamitta- 
uksia ovat LVP:n henkilökunnan lisäksi tehneet Ou- 
lun yliopiston geofysiikan laitos ja Suomen Malmi Oy, 
joka on mitannut kairanrei'istä myös kivilajien sus- 
keptiivisuuden, sahkönjohtokyvyn ja totaaligamma- 
säteilyn. 

Keski-Lapin (Kittilan) vihreäkivia ja kerrosjärjes- 
tyksessa niiden alapuolella olevia sedimenttikivia on 
1930-luvulta alkaen kutsuttu lapponisiksi liuskeiksi 
(Sederholm 1932). Ns. Kuinpu-Oraniemen sarja, joka 
koostuu kvartsiiteista, konglomeraateista ja kiillelius- 
keista, oli Mikkolan mukaan (1941) kerrost~inut dis- 
kordantisti lapponisten kivien paalle. Osa Kumpu- 
Oraniemen sarjan kivista kuului Hackmanin (1927) 
mielestä kuitenkin lapponisiin liuskeisiin, mikä on 
yhtapitava nykykäsityksen kanssa. Sittemmin Keski- 
Lapin stratigrafiaa ovat kasitelleet mm. Mäkelä (1968) 
ja Paakkola (1971) tekemättä kivien stratigrafiseen 
jaotteluun tai termistöön mainittavia muutoksia. 

Keski-Lapin alueen geologinen tutkimus on tehos- 
tunut huomattavasti viimeisen kahdenkymmenen vuo- 
den aikana, minkä seurauksena myös alueen strati- 
grafista nimistöa on uudistettu. Silvennoinen ja muut 
(1980) jakoivat lapponiset liuskeet pääasiassa vulkaa- 
nisista kivilajeista koostuvaksi Alalapponi-ryhmäksi 

seka metasedimentteja ja vulkaniitteja sisaltavaksi 
Ylalapponi-ryhmäksi. Myöhemmin Silvennoinen 
(1985) yhdisti Alalapponi- ja Ylälapponi-ryhmat Lap- 
ponia-superryhmaksi seka siirsi vihertavat, fuksiitti- 
pitoiset kvartsiitit ja kiilleliuskeet Ylälapponi-ryhmästä 
Alalapponi-ryhmään. Lapponia-supei-ryhman laaja- 
alaisuus nahdaan mm. Pohjoiskalotti-projektin geo- 
logisella kartalla (Geological Map, Northern Fenno- 
scandia 1987). 

Lapponi-ryhmien paalle kerrost~ineet karkeaklas- 
tiset metasedimentit vastaavat paaosin Hackrnaiiin 
(1927) kumpukvartsiiteiksi nimittämia konglomeraat- 
tisia kvartsiitteja. Jo Hackman (012. cit.) totesi lappo- 
nisten vihrejkivien ja kumpusedimenttien välisen epa- 
jatkuvuuden. Sederholm (1932) rinnasti Kumpumuo- 
dostumaan kuuluvat metasedimentit Itä-Suomen ja- 
tulisiin muodostumiin. Mikkola (1941) lto~l-eloi Kum- 
pumuodostuman ja Vakko-sarjan Ruotsin Lapissa ja 
oli taipuvainen rinnastamaan lapponisen sarjan ko- 



Geologian tutkimuskesltus, Tutkimusraportti - Grologicnl Siir-i~ey af Firilnrid. Rrpor-t afliii~rstigcitioii 140, 1998 
Lehtonen, M. ,  Airo, M-L., Eilu, P., Hanski, E., Kortelainen, V., Lanne, E., Manninen, T., Raslas, P., Rasanen, J., Virransalo, P. 

konaisuudessaan Itä-Suomen ltarjalaisiin muodostu- 
miiii. Väyrynen (1954) katsoi puolestaan K~impum~io- 
dostuinan ltvartsiittien ja koiigloineraattien edustavan 
Karelidien molassisedimenttejä. Myöskään Mjltelä 
(1968), Paakkola (1 97 1) ja Simonen (1 980) eivät lu- 
keneet K~impumuodost~imaa vuoiijonokehityksen ehi- 
maahan lt~luluvaan Jatuliin, vaan pitivät sitä molassi- 
na. Myöhemmin on Sederliolinin käsitys K~impumuo- 
dostuman ja Itä-Suomen Jatulin ko~relaatiosta saa- 
nut kannatusta (Silvennoinen ja muut 1980, Lehto- 
nen ja muut 1984, Silvennoiiien 1985). Käsitys pe- 
r~istui lähinnä K~iinp~iinuodost~imaa leikkaaviksi tul- 
kittiljen diabaasien radiometriseen ikään. Viime vuo- 
sina ovat radiometriset ikäykset ja tällainen geologi- 
nen tulkinta olleet kuitenkin ristiriidassa, ja Kumpu- 
inuodostuman rinnastus Jatuliin on osoittautunut ky- 
seenalaiseksi (ks. sivu 40 ). 

K~iten edellisestä Iiistoriallisesta katsauksesta ilme- 
nee, on Keski-Lapin kallioperän stratigrafisessa luo- 
kittelussa viime aikoihin saakka käytetty perinteisiä 
nimiä (esim. Alalapponi-ryhmä; Silvennoinen 1985, 
Silvennoinen ja muut 1986, Väänänen 1989, Räsä- 
nen ja muut 1989, Lehtonen ja muut 1992). Tässä 
raportissa on terminologiaa muutettu vastaamaan 
paremmin litostratigrafiselle niinikkeistölle aiinett~ija 
kansainvälisiä suosituksia (esim. Hedberg 1976, Sal- 
vador 1994). Litostratigrafisen yksikön nimi on siten 

muodostettu maantieteellisestä nimestä yhdistettynä 
yksikön edustaman luokka-arvon (esiin. ryhmä, inuo- 
dostuma) kanssa. Raportissa käytetty stratigrafiiien 
terminologia vastaa myös Räsäsen ja muiden (1995) 
esittämää iiirnistöä. Keski-Lapin liuskealueen varhais- 
proterotsooiset suprakrustiset kivilajit on jaettu lito- 
stratigrafisiin iyhmiin, jotka vanhimmasta nuorimpaan 
ovat seuraavat: Sallan, Onkamoii, Sodankylän, Sa- 
vukosken, Kittilän, Lainion ja K~irnrnun (perusmuoto 
Kumpu) ryhmät (k~iva 2a). Sallan ja Oilkamon ryh- 
mät vastaavat aikaisempaa Alalapponi-ryhmää, So- 

' dankylän ryhmä Keskilapponi-ryhmää, Savukosken 
ja Kittilän ryhmät puolestaan Ylälapponi-ryhmää 
(esiin. Lehtonen ja muut 1992). Tässä raportissa yleis- 
termiä 'lapponinen' ei käytetä litostratigrafisena ter- 
minä, vaan kuvaamaan kollektiivisesti kaikkia Kitti- 
län ryhmään kuuluvia ja sitä vanhempia varhaispro- 
terotsooisia (eli aikaisempia Ala-, Keski- ja Ylälap- 
poni-ryhmän) pintasyntyisiä kiviä. 

I t t i l än  vihreäkivialueen litostratigrafiset ryhmät 
koostuvat kukin yhdestä tai useammasta m~iodostu- 
inasta. Tässä raportissa on kuvattu kunkin ryhmän 
tyyppimuodostuma, ja muut, tyyppimuodostumaan 
rinnastetut inuodostumat on esitetty tutkimusalueen 
litostratigrafiakaaviossa (ta~ilukko 1). Tyyppimuodos- 
tumien ja niihin riimastettujen muodost~~mien alueel- 
linen jakautuminen nähdään liitteessä 1. 

Ty yppimuodostumat 

Keski-Lapin liuskealueen vanhimmat kivilajit ovat 
arkeeiseen Pomokairan pohjakompleksiin kuuluvia 
granitoideja, jotka muodostavat gneissidoomeja So- 
dankylän pohjoispuolella Tojottamaselässä, Möyldtel- 
massa ja Sovasjoella. Arkeeisia kiviä esiintyy myös 
läniiempänä Muonion alueella Muonion pohjakomp- 
leksissa. Pomokairan pohjakompleksiin kuuluu myös 
primäärirakenteensa säilyttäneitä arkoosigneissejä ja 
tholeiittisia metavulkaniitteja, jotka kuuluvat Tanka- 
joen sviittiin. Arlteeisen pohjan päälle on lulmadis- 
kordanssin erottamana keirostunut varhaisproterot- 
sooisia Sallan ja Onkamon ryhmän vulkaniitteja tai 
Sodankylän ryliinän metasediinenttejä. Sovasjoen gra- 
niittigneissidoomin ja sen päälle lterrost~ineiden So- 
dankylän ryhmän ltvartsiittien ltontaktissa on todett~i 
rapautumiskuori (Tyrväinen 1983). 

Sallan ryhmään kuuluvia vulltaniitteja on paljastu- 
neena lähinnä Kittilän vihreäkivialueen itäpuolella 
Peurasuvannon-Porttipahdan alueella. Ne ovat ker- 
rostuneet Pomokairan pohjakompleksiin kuuluvien 
gneissien ja metavulltaiiiittien päälle ja ed~istavat alu- 
een vanhimpia varhaisproterotsooisia kiviä. Sallan 
ryhmä koostuu pääasiassa Rookkiaavan (tyyppim~io- 
doshima), Lohijoen ja Kiiortisojan m~iodostuiniin kuu- 

luvista, mantelirakenteisista aiidesiiteista ja dasiiteis- 
ta sekä ryoliittisista tuffeista ja agglomeraateista. 

Onkamoii ryhmän kivilajeja tavataan tutkimusalu- 
eella Sodankylän Möyldtelmässä, jossa siihen kuulu- 
vat vulkaiiiitit ovat puskautuneet niin ikään suoraan 
ganiittigneissien padle. Ryhmän tyyppimuodoshiinaa 
edustaa Möykkelmän muodostuma, jossa pyroklasti- 
set koinatiitit sekä mantelirakenteiset, koostumuksel- 
taan emäksiset ja intermediääriset laavat ovat vallit- 
sevia kivilajeja (ks. Räsänen ja muut 1989). 

Sediinenttikivivaltainen Sodankylän iyhrnä on ker- 
rost~inut joko suoraan arkeeiselle graniittigneissialus- 
talle tai Sallan ja Onkamon ryhmäan kuuluvien vul- 
kaniittieii päälle. Sodankylän ryhmään k~iuluu arkoo- 
siltvartsiitteja, ortoltvartsiitteja ja ltiilleliuskeita Kit- 
tilän vihreäkivialueen reunaosissa. Pääasiassa klasti- 
sista metasedimenteistä koostuva Vii-ttiövaaran muo- 
dostuma on Sodankylän ryhmän alempi tyyppimuo- 
dostuma. Sen päällä on Jeesiöjokilaaksossa albiitti- 
rikkaiden sedimenttikivien ja mafisten sekä felsisten 
vulkaniittien lterrostumia, jotka edustavat Sodanky- 
län ryhmän ylempää tyyppimuodostumaa, Honkavaa- 
ran muodostumaa. Möykkelmässä Onkamon ja So- 
dankylän ryhmien välissä on muutamia metrejä pak- 
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1 1 KumpuGroup Savukoski Group SallaGroup 

Archean rocks and 
Lainio 1 1 Sodankylä [7 Proterozoic intrusive rock 

Yittili Group Onkamo Group 0 10 -20 3 0 k m  

Kuva 2. a) Kittilän vihreakivialueen litostratigrafiset ryhmät ja b) Keski-Lapin alueen aeromagneettinen matalaientokartta ja geofysikaalis- 
ten tulkintalinjojen sijainti. 

l 
Fig. 2. a )  Lithostratigraphic groups of the Kittilä greenstone area and b) greytone map of low-altitude magnetic total inrensiry, Central 
Finnish inpland and Iocation of geophysical interpretarion lines. 
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Taulukko 1. Kittilän vilueakivialueen litostratigrafia. 
Tabb 1. Litl~ostratigrapliy of tlie Kittila greeiistorie area. 

GROUP 

KUMPU (KUG) 

LAINIO (LAG) 

IASEMENT COMPLE 

KITTILA (KIG) 

SAVUKOSKI (SKG) 

ONKAMO (ONG) 

......................... 

SALLA (SAG) 

1913-2061 
'detrital) 

Qpe Formation 

,evi (LeF) 

Yllas (YIF) 

Latvajärvi (LaF) 

huiijoki (TjF) 

Vesmajarvi (VjF) 

Porkonen (PoF) 

Kautoselka (KaF) 

Sattasvaara (SaF) 

Sotlcaselka (SoF) 

Linkupalo (LpF) 

Matarakoski (MW: 

....................... 

Honkavaara (HvF) 

Virttiövaara (VvF) 

Möykkelma (MoF) 

....................... 

Rookkiaapa (RaF) 

Tankajoki suite (Tj! 

Lithology 

Quartzite, siltstone, conglomerate 

Quartzite, conglomerate, mica 
schist 

Intermediate to felsic 
metavolcanite 

Lamprophyric metavolcanite 

Mica schist, greywacke 

Mg-tholeiitic metavolcanite 

BIF, iron-sulphideliron-carbonate 
schist 

Fe-tholeiitic metavolcanite 

Komatiitic metavolcanite 

Picritic metavolcanite 

Fe-tholeiitic metavolcanite 

Phyllite, black schist, dolomite, tuff. 
tuffite, BIF 

Albitized metasedimentary rocks, 
mafic to felsic metavolcanite 

Quartzite, mica schist, mica gneiss, 
conglomerate 

Tholeiitic and komatiitic 
metavolcanite 

.......................................... 
Intermediate to felsic 
metavolcanite 

Mafic metavolcanite 

Formation 

Kaarestunturi (KtF) 
Kumputunturi (KuF 
Siynijiivaara (SpF) 
Mantovaara (MhF) 
Sitkinivaara (SzF) 
Linkukero (LkF) 

Vcsikltovaara (VrF) 
Laavirova (LrF) 
Dunastunturi (OtF) 
rapojiirvi (TpF) 

Kirjasellti (KbF) 

Veikasenmaa (VmF) 
Köngis (KgF) 
Pokka (PnF) 
Pilltckcro (PhF) 
Pallastunturi (PiF) 

Suassclkii (SIF) 

Karjakko-oja (KnF) 
Tarvasenvaara (TrF 
Kulkuvuoma (KhF) 
------------- 
Peurasuvanto (PsF) 
Rajalompolo (RIF) 
Aittakumpu (AkF) 
Tepsa (TIcF) 
Jeesiörova (JrF) 
Mertavaara (MeF) 

Peuramaa (PmF) 

Jolliilcko (JoF) 
Sinermii (SiF) 
Palovaara (PrF) 
Kolari (KyF) 
Hotinsaajo (HoF) 

Isolehto (IsF) 
Rajala (RjF) 
Sorctiajirvi (SjF) 
Homc-Jolhikko (Hjl 
Pittarnva (PaF) 
Tuuliselki (TIF) 
Rautuvaara (RvF) 
Pokkuvaara (PltF) 
..................... 
Vaalajiirvi (VaF) 
Eltsymiiselki (EsF) 
Hormakumpu (HkF 
Vahioja (VhF) 

Seurultarkea (ScF) 
Pustojoki (PjF) 
Orakoski (OkF) 
Kannusvaara (KvF) 
Nicsakero (NiF) 
Kuorarova (KrF) 
Sietkuoja (StF) 
..................... 
Vajukoski (VnF) 
Keinoselkii (KnF) 
Vuollosvaara (VvF) 
Kaukonen (KkF) 
Nivuukijiirvi (NjF) 
Sahmisto (ShF) 
..................... 
Kuortisoja (KjF) 
Lohijolti (LoF) 

Unconformity 

Disconformity 
- - - - - - - - - Tectonic contact 
.............. Hiatus 

a = Felsic metavolcanite (LaF), b = Felsic porphyry (VmF), c = Keivitsa intrusion 

d = Rantavaara gabhro, e = Haaskalehto-type sills, f = Koitelainen layered intrusion 
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su karsikivivyöhyke, joka edustanee mtiinaista pinta- 
rapautumaa (Räsänen ja muut 1989). 

Sodankylän ryhmän edustamaa kratonista sedimen- 
taatiota seurasi Keski-Lapin liuskealueen kehitykses- 
sä vaihe, jolloin syvemmälle sedimentaatioaltaaseen 
kei-rostui hienorakeisia peliittejä ja sapropelisediinent- 
tejä. Nykyisessä asussaan nämä Savukosken ryhmän 
fylliitit, mustaliuskeet ja tuffiitit edustavatkin Keski- 
Lapin alueella alinta grafiitti- ja sulfidipitoisia lius- 
keita sisältävää litostratigrafista tasoa. Myös vulkaa- 
ninen toiminta aktivoitui, jolloin altaaseen purkautui 
tholeiittisia basaltteja ja myöhemmin myös pikriitti- 
siä ja komatiittisia vulkaniitteja. 

Savukosken ryhmän tyyppimuodostumia ovat: pää- 
asiassa fylliiteista ja mustaliuskeista koostuva Mata- 
rakosken m~iodostuma, tholeiittisia metavulkaniitteja 
sisältävä Linkupalon muodostuma (Ihanojan muodos- 
tuma Savukosken alueella), piknittisistä vulkaniiteista 
koostuva Sotkaselän muodostuma ja komatiittivaltai- 
nen Sattasvaaran muodostuina. 

Savukosken ja Kittilän ryhmien välinen kontakti 
on tektoninen, ja tässä lukuisten ylityöntöpintojen 
luonnehtimassa kontaktivyöhykkeessä on paljastunee- 
na useita serpentiniittipahkuja (ns. Nuttion serpenti- 
niittivyöhylte). Näistä serpentiniiteistä löytyneiden 
kromiittilinssien ja juonikivien perusteella kivet on 
tulkittu ofioliittien kappaleiksi (Hanski 1997), joten 
vyöhykkeellä on tärkeä merkitys Keski-Lapin strati- 
grafisessa koneloinnissa. 

Kittilän ryhmä koostuu pääasiassa erityyppisistä 
vulkaniiteista, jotka purkautuivat todennidtöisesti hi- 
taasti vajoavaan sedimentaatioaltaaseen useita kilo- 
metrejä paksuksi vulkaniittiseunieeksi. Enemmistönä 

Kittilaii vilirealtivialueen geologia 

olevien laavojen ohella altaaseen kerrostui myös hie- 
norakeisia rapautuinissedimenttejä ja vulkanoklastiit- 
teja (fylliitit, grauvaltkaliuskeet, tuffit, tuffiitit) seka 
karbonaattien, sililtaattien ja sulfidien kemiallisia sa- 
ostumia (karbonaattikivet, sertit ja mustaliuslteet). 
Kittilän ryhmä vastaa siten perinteista, jo Mikkolan 
(1 94 1) ltuvaainaa Kittilän vihreäkivien ydinaluetta. 

Kittilän ryhmässä erotetaan kaksi vulkaanista tyyp- 
pimuodostumaa, Kautoselän ja Vesmajäwen muodos- 
tumat, joiden välissä on Porkosen rautamuodostuma. 
Kautoselän ja Vesmajärven muodostumat edustavat 
molemmat tholeiittista vulkanismia. Kittilän vihrea- 
kivialueen luoteisosassa on Vesmajärven muodostu- 
man päälle kei-rostunut Pyhäjärven muodostuman 
ltvartsiiikkaita luilleliuskeita ja arkosiitteja, jotka päät- 
tävät Kittilän ryhmän seurannon. 

Sodankylän, Savukoslten ja Kittilän ryhmän kivi- 
lajien päälle dislconformisti lterrostunut Lainion ryh- 
mä koostuu kalkki-alkalisista, emäksisistä ja interme- 
diaärisistä vulkaniiteista sekä pääosin arkoosisista 
kvartsiiteista ja konglomeraateista (T~iulijoen, Latva- 
järven ja Ylläksen tyyppim~~odostumat). Ryhmän kon- 
takti alapuolisiin muodostumiin voi olla myös tekto- 
ninen. Keski-Lapin alueen nuorimmat muodostumat 
ovat K ~ i i n m n  ryhmään kuuliivia karkeaklastisia me- 
tasedimenttejä, jotka erottuvat diskordanssin välityk- 
sellä Sodankylän, Savukosken ja Kittilän ryhmän ki- 
vilajeista. Lainion ja Kurnmun ryhmien välisen kon- 
taktin luonne on toistaiseksi hintematon. Mainittakoon, 
että koko Keski-Lapin alueella vallitseva svekoltare- 
lidisen orogenian päädeformaatio, ns. lapponinen de- 
formaatio, njkyy vielä Lainion ryhman kivissä, mut- 
ta se puuttuu Kummun ryhmän kivistä (ks. sivu 112). 

ARKEEISET KIVET 

Pomokairan pohjakompleksi 

Graniittigneissit 

Keski-Lapin alueen varhaisproterotsooisten muo- 
dostiimien kei-rostumisalustana olevia, Pomokairan 
pohjakompleksiin (POC) k~iuluvia graniittigneisseja 
esiintyy vulkaniittien ja metasedimenttien ympäröi- 
minä gneissiltupoleina lähinnä liuskealueen itaosas- 
sa, Sattasen (37 14) ja Peurasuvannon (3723) kartta- 
lehtien alueella. Tojottamaselän doomin tonaliittisen 
gneissin ikä on noin 3,l miljaïdia vuotta (Kröner ja 
muut 1981). Arkeeiseen ikäryhmään k~iuluvat toden- 
näköisesti myös Möykkelmän ja Sovasjoen dooinien 
trondhjemiittiset ja granodioriittiset gneissit (Räsänen 
ja muut 1989). Pokan (3722) karttalehden kesltiosas- 
sa on tavattii samanlaisia tonaliittisia ja granodioriit- 
tisia gneissejä, ja tutkimusalueen länsireunalla, Akäs- 

järven länsipuolella Muoniossa on myös pohjagneis- 
seihin kuuluvia granodioriittisia kiviä, jotka kuuluvat 
Muonion pohjaltompleksiin (Lehtonen 1984). 

Graniittigneissit muodostavat sekä rakenteeltaan 
että ltoostumukseltaan varsin heterogeenisen kivilaji- 
yksikön, johon kuuluu harmaita ja punertavia, mas- 
samaisia, ltoostumukseltaan tonaliittisia, trondhjemiit- 
tisia ja granodioriittisia kiviä, migmatiittiutuneita luil- 
legneisseja ja punertavia, raitaisia arkoosigneissejä. 
Graniittiutumisen yhteydessä hieno- tai keskll-akeisiin 
gneisseihin on kasvanut kalimaasälpäporfyroblasteja 
ja hinkeuhinut pegmatiittisia juonia, jolloin plagioklaa- 
sivaltaisten kivien koost~imus on muuttiinut kohti gra- 
nodioriittia. 
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Graniittigneisseissa ei ole säilynyt niiden alkupe- 
rää osoittavia rakennepiirteita. Ne ovat läpikäyneet 
useita magmaattisia ja metamorfisia kehitysvaiheita, 
mitä osoittavat mm. Tojottomanselan tonaliittisten 
gneissien REE-jakautumat, isotooppisuhteet ja ika- 
maäritykset (Jahn ja muut 1984, Peltonen 1986). 

Sarvivalkegneissit 

Lapin granuliittikompleksin ja Pomokairan arkoo- 
signeissien valissa on 4-5 km leveä, vahvasti defor- 
moitunut kivilajiyksikkö, johon kuuluu granaattipi- 
toisia kvartsi-maasalpagneisseja ja sarvivalkegneis- 
seja seka suuntautuneita syvAcivia. Jakson yleisin ki- 
vilaji on vaaleanharmaa, keskirakeinen, amfibolirai- 
tainen gneissi, joka koostuu granuliiteille tyypillisistä 
levykvartsirakeista, serisiittiytyneesta ja epidoottiu- 
tuneesta plagioklaasista seka sarvivalkesalöista. Ki- 
vessä olevien granaattiporfyroblastien koko ja määrä 
on kuitenkin huomattavasti vähäisempi kuin varsinai- 
sen granuliittikompleksin gneisseissa, eikä kivissa 
esiinny enää sillimaniittia. Amfibolin määrän lisaan- 
tyessa kivi vaihettuu turnrnanvihreäksi, granaattipitoi- 
seksi amfiboliitiksi. Kivilajijakson luoteisosassa, Rau- 
tavaaran alueella (3724 12), on paljastuneena suun- 
tautunutta, hypidiomorfista, mineraalikoostumuksel- 
taan lähinna kvartsidioriittia vastaavaa syväkivea. 

Kvartsi-maasälpagneissit ja sarvivälkegneissit vas- 
taavat seka rnineraalikoostumukseltaan, rakenteiltaan 
että tektoniselta asemaltaan Merilaisen (1976, s. 78- 
82) kuvaamaa, granuliittikaarta reunustavaa vulkaa- 
nis-sedimenttista kivilajiyksikköa. Toisaalta kvartsi- 
maasalpagneissien primaäria kerroksellisuutta ilmen- 
tava raitaisuus muistuttaa myös sarvivalkegneissi- 
vyöhykkeen länsipuolisten arkoosigneissien kerrosra- 
kenteita. Kivilajiseuruetta voidaankin pitää Pomokai- 
ran arkoosigneissien ja niiden paalle kerrostuneiden 
amfiboliittien granuliittifasieksen olosuhteissa meta- 
morfoituneina vastineina. 

Arkoosigneissit ja arkoosikvartsiitit 

Tutkimusalueen koillisosassa, Peurasuvannon 
(3723) ja Porttipahdan (3724) karttalehtien alueella, 
on laaja, punertavista kvartsi-inaasalpagneisseista 
koostuva alue, joka ulottuu Pomovaaran graniittien 
etelaosasta Porttipahdan tekojärven pohjoispuolelle. 
Sieltä tämä kivilajiyksikkö kaartuu 5-15 km leveana, 
NE-SW-suuntaisten siirrosten katkomana vyöhykkee- 

na Lapin granuliittikompleksia seuraten luoteeseen. 
Pomokairan alueen arkoosigneissit ovat punerta- 

via tai ruskehtavia, yleensa selvasti juovaisia tai rai- 
taisia kvartsi-maasdpagneissejä, joissa kalimaasälpaa 
on plagioklaasia runsaammin. Hieno- tai keskirakei- 
sissa, granoblastisissa kivissa on tummia mineraaleja 
hyvin vähän. Gneisseihin liittyy kuitenkin usein koh- 
talainen magnetiittipirote, joka aiheuttaa aeromagneet- 
tisille kartoille selviä anomalioita. Arkoosigneissit ovat 
yleensa selvasti suuntautuneita, mutta Pomovaaran 
graniittien länsipuolella, Pyssyselassä, on tavattu myös 
massamaisia, granaattipitoisia muunnoksia. 

Arkoosigneissit ovat paikoin voimakkaasti graniit- 
tiutuneita, ja varsinkin Porttipahdan tekojärven alu- 
eella kivet ovat asultaan lähinna graniittigneisseja. 
Gneissien vaihettuminen harmaisiin, selvasti larninaa- 
risiin arkoosikvartsiitteihin osoittaa kuitenkin, että 
kysymyksessä on paragneissimuodostuma, joka vas- 
tannee Meriläisen (1976, s. 95-98) kuvaamia Lansi- 
Inarin liuskevyöhykkeen arkoosigneisseja. Tällaisia 
ohuita kvartsiittikerroksia tavataan Tankajoen etela- 
puolella Suskonmaassa, Mikärärovassa, Kaadinvaa- 
ran lansipuolella Porttipahdan rannassa ja Kitisen 
Könkaan alapuolella, jossa on Kurittukosken altaas- 
sa vielä näkyviä paljastumia harmaata, selvasti ker- 
roksellista kvartsiittia. Kitisen lansipuolella suoritet- 
tujen syväkairausten perusteella tähän kiillepitoiseen 
kvartsiittiin liittyy konglomeraattisia valikerroksia, 
joissa runsaskiilteisessa matriksissa on pyöristyneita 
granitoidiklasteja. Myös Tojottamaselan gneissidoo- 
min eteläreunalla on vaaleaa, kerroksellista arkoosi- 
kvartsiittia, joka stratigrafisen asemansa perusteella 
kuulunee samaan metasedimenttiyksikköön. Koska 
kvartsiittisia kerroksia on yleensa löydetty vain ar- 
koosigneissien ja niiden paalle purkautuneiden Tan- 
kajoen sviitin arnfiboliittien valissa, on todennäköis- 
ta, että ne edustavat arkoosigneissien psamrniittista 
ylaosaa. 

Porttipahdan tekojärven kaakkoispaassa tavataan 
paikoin felsisiä kiviä, jotka viittaavat arkoosigneissi- 
en yhteyteen liittyvän myös hapanta vulkanismia. 
Pahtavaaran saaren länsirannan kalliokoissa erottuu 
fragmenttirakenteita, joiden perusteella felsiset kivet 
on tulkittu pyroklastisiksi vulkaniiteiksi. Samoin 
Kunnasenvaaran Aihkilaen rantakallioissa on vulkaa- 
nisia rakenteita, jotka on tulkittu syntyneen mafisen 
ja felsisen kivisulan sekoittumisesta (magma rnin- 
gling). 

Tankajoen sviitti 
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Kuva 3. Hohkakivifragrnentteja happamassa tuflimatriksissa. Rookkiaavan muodostuma, Sodanky la. 
Fig. 3. Pumice fragments in felsic tuffmatrix. Rookkiaapa Formation, Sodankylä. 

Kuva 4. Sulaneita granitoidimwkaleita emäksisessä mantelilaavmsa. Möykkelmän muodostuma, Sodrmkq.l& 
Mittakaavan pituus 12 cm. 
Fig. 4. Partly melted gnmiroidxenolithu UI m@c amygdaioidal lava. Möy&W Formation, SodankyId 
iength ofthe scale bar 12 cm. 
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kö, joka ulottuu Peurasuvannon alueelta Porttipah- 
dan tekojärven pohjoispuolelle ja kaartuu sieltä gra- 
nuliittikaaren suuntaisesti luoteeseen. Litologisen 
asemansa ja kemiallisen koostumuksensa perusteel- 
la arkeeisiksi vulkaniiteiksi tulkittujen kivien tyyp- 
pialue on Tankajoen eteläpuolella, Särastölehdossa, 
jossa on paljastuneena myös amfiboliittien ja Pomo- 
kairan pohjakompleksiin k~iuluvien arkoosigneissi- 
en kontakti. 

Vulkaniittijakson eteläosassa esiintyvät laavasyn- 
tyiset kivet ovat kirkkaanvihreita, hieno- tai keskira- 
keisia, suuntautuneita amfiboliitteja, jotka koostu- 
vat pääasiassa nematoblastisista amfibolisälöistä ja 
epidoottiutuneista plagioklaasirakeista. Peurasuvan- 

non lansipuolella on syvakairaultsissa tavattu 10-20 
m paksuja laavapatjoja, joissa karkearakeinen, ura- 
liittiporfyriittimainen keskiosa vaihettuu hienorakei- 
seksi, mantelipitoiseksi reunavyöhyldteeksi. Alueen 
laavapatjojen väleissä on myös kapeita, laminaarisia 
tuffiitti- ja metasedimenttivalikei-roksia. Pohjoisem- 
pana, Porttipahdan tekojärven itä- ja pohjoispuolella, 
nämä koostumukseltaan basalttiset laavat ovat meta- 
morfoituneet amfiboliiteiltsi, joissa on paikoin run- 
saasti (10-20 %) granaattiporfyroblasteja. Kuitenkin 
myös täällä on tummanvihreissa, blastoporfyyrisissa 
kivissä usein säilynyt linsseiksi deformoituneita pla- 
gioklaasimanteleita. 

VARHAISPROTEROTSOOISET KIVET 

Sallan ryhmä 

Sallan ryhmän (SAG) vulkaniitteja esiintyy paäasi- 
assa Keski-Lapin liuskealueen itäosassa, jossa arkeei- 
seen Pomokairan pohjakompleksiin kuuluvan Tojot- 
tamaselan gneissidoomin ympärillä on Rookkiaavan 
muodostuman (RaF) intermediaarisiä ja happamia 
vulkaniitteja seka vulkaaninen konglomeraatti (Pelto- 
nen ja muut 1988). Tahan tyyppimuodostumaan kuu- 
luvia andesiittisia ja dasiittisia mantelilaavoja ja py- 
roklastiitteja on paljastuneena myös Koitelaisen ker- 
rosintruusion eteläkontaktissa (Manninen ja muut 
1996) sekä Kitisen varrella, pari kilometriä Peurasu- 
vannosta pohjoiseen. Rookkiaavan muodostuman 
vulkaniitteja vastaavia mantelikiviä ja felsisiä py- 
roklastiitteja tavataan myös erillisessa Lohijoen muo- 
dost~~massa (LoF) Porttipahdan tekojärven itapuolel- 
la sekä Kuortisojan muodostumassa (KjF) Järvijoel- 
la, Kittilän ja Sodankylän rajalla. 

Rookkiaavan muodostuman intermediaariset ja 
happamat vulkaniitit vastaavat sekä rakenteeltaan että 
koostumukseltaan lähinnä Sallan vihreakivialueelta 
kuvattua, Itä-Karjalan sumivulltaniitteihin rinnastet- 
tua Sallan muodostumaa (ks. Manninen 1991). Su- 
mivulkaniittien iän venäläiset tutkijat arvioivat ole- 
van 2,5-2,4 miljardia vuotta (Levchenko ja muut 
1990). Rookkiaavan m~iodostumaan kuuluvan vulkaa- 
nisen breksian U-Pb-ikä - 2,52 miljardia vuotta (Pih- 
laja & Manninen 1988) edustaa mahdollisesti Sallan 
ryhmän felsisen vulkanismin ikää. 

Rookkiaavan muodostuma 

Pääasiassa intermediaärisista laavoista ja happa- 
mista pyroklastiiteista koostuvan Rookkiaavan muo- 
dostuman sisäinen stratigrafia on jossain määrin epa- 
selvä. Myös Rookkiaavan muodostuman ja stratigra- 

fiassa yläpuolella olevien Onkamon ryhmään kuul~i- 
vien vulkaniittien välisen kontaktin luonne on tunte- 
maton. 

IntemzerEiZi~set vullznniitit. Kitisen varrella, Ku- 
rittukosken voimalaitoksen pohjoispuolella on Tanka- 
joen sviitin tholeiittisten basalttien päälle purkautu- 
nut todennjköisesti useita satoja metrejä paksu lter- 
ros Rookkiaavan inuodostumaan kuuluvia intermedi- 
äärisia mantelilaavoja. Vihertavanharmaat, hienora- 
keiset laavat koostuvat lähes värittömista, heikosti 
pleolcroisista amfibolisälöista ja epidoottiutuneesta, 
albiittisesta plagioklaasista. Epidootti- ja albiittitäyt- 
teisten mantelien koko vaihtelee 2-10 mm, ja laava- 
patjojen mantelirikkaissa kontaktivyöhykkeissa niiden 
määrä saattaa olla 25-30 % kiven tilavuudesta. An- 
desiiteissa on tavattu happamia laavavälikerroksia, ja 
kerrosjärjestyksessä ylöspäin laavat vaihettuvat das- 
iittisiin ja ryoliittisiin tuffeihin. 

Hnyynnznt vulkmiitit. Rookkiaavan muodostu- 
maan kuuluvia happamia vulkaniitteja on paljastu- 
neena Peurasuvannossa, K~iiittukosken voimalapadon 
alapuolella, jossa loivakaateiset, selvästi kerrokselli- 
set happamat tuffit muodostavat Kitisen itarannalla 
korkean kalliotörman. Muodostumaan rinnastettuja 
happamia vulkaniitteja tavataan myös Lohijoen muo- 
dostumassa, Porttipahdan tekojärven itäpuolella, jos- 
sa intermediääristen laavojen lisaksi on paljastunee- 
na happamia tuffeja ja agglomeraatteja (kuva 3). 
Happamia vulkaniitteja on löydetty monin paikoin 
myös Koitelaisen kei-rosintiuusion kontaktivyöhyk- 
keessa Rookkiaavan muodostuman felsisten laavojen 
ja tuffien muodostaessa intruusion kattokiven. Nai- 
den intruusion lämpövaikutuksesta sulaneiden ja pai- 
koin täysin uudelleenkiteytyneiden vulkaniittien erot- 
taminen intruusion granofyyrisesta ylaosasta on kui- 
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tenkin vaikeaa, eikä varsinkaan intniusion eteläkon- 
taktin tarkka rajaaminen ole yleensa mahdollista (ks. 
Manninen ja muut 1996). Rookkiaavan muodostu- 
maan kuuluvia happamia tuffeja on tavattu myös To- 
jottamanselän gneissidoomin pohjoispuolella Sadino- 
jan vulkaanisen konglomeraatin valikerroksina. 

Happamat vulkaniitit ovat rapautumispinnaltaan 
harmaita tai punertavia, hienorakeisia kivia, jotka 
usein selvasti erottuvan, laminaarisen kerroksellisuu- 
den ja mikrokiteisessa penismassassa olevien, rikko- 
naisten kvartsi- ja albiittihajarakeiden perusteella on 
tulkittu kidetuffeiksi. Peurasuvannon pohjoispuolella 
intermediaäristen laavojen dasiittisissa valikerroksis- 
sa esiintyvät kvartsi- ja epidoottimantelit osoittavat, 
että alueella on purka~itunut myös happamia laavoja. 

V~dknnrzinerz korzglonzernntti ja Dreksin. Tojotta- 
maselan gneissidoomin ympärillä on tavattu noin 10 
km% alueella vulkaanista konglomeraattia, joka stra- 
tigrafisen asemansa perusteella k~iuluu Rookkiaavan 
muodostumaan. Parhaiten kivi on paljastuneena Peu- 
rasuvannon itäpuolella Pitkannuottionp~~lj~issa, jossa 
polymiktista konglomeraattia on suurina kalliokkoi- 
na. Matriksikannatteisen konglomeraatin pallomate- 
riaalina on pohjakompleksiin luuluvia rnikrokliinigra- 
niittej a j a graniittigneissej a, koostum~iltseltaan Rook- 
kiaavan muodost~iman kiviä vastaavia metavulkaniit- 
teja sekä eri tyyppisiä metadiabaaseja ja kvartsiitteja 
(Peltonen 1986). Sen sijaan Postojoen m~iodostumaan 
k~iuluvia metasedimenttejä, niitä nuorempia metavul- 
kaniitteja tai Koitelaisen kerrosintru~isioon kuuluvia 
kivilajipalloja ei konglomeraatissa ole havaittu. Pyö- 
ristyneet klastit ovat yleensa kooltaan 5-20 cm, mutta 
suurimpien tavatt~ijen granitoidipallojen halkaisija on 

Onkamon ryhmä 

Onkamon ryhman (ONG) vulkaniitteja tavataan 
Sodankylan Möykkelmän alueella, jossa Möykkelmän 
muodostuman (MoF) pyroklastisia komatiitteja sekä 
mafisia ja intermediäärisiä laavoja on purkaut~inut 
arkeeisen graniittigneissidoomin päälle (ks. Rasanen 
ja muut 1989). Onkamon ryhmaan ku~iluvia emaltsi- 
sia ja ultraemäksisia vulkaniitteja tavataan myös Pet- 
k~ilan alueella, noin kaksdcymmenta kilometriä Möyk- 
kelmasta koilliseen, jossa Vajukosken muodostuman 
(VnF) laavat ja tuffit ovat pui-kautuneet Sallan ryh- 
mään kuuluvan Rookkiaavan muodostuman päälle 
(Manninen ja m~iut 1996). Onkamon ryhmaan kuulu- 
vat lisäksi Keinoselän (KsF), Vuollosvaaran (VvF) ja 
Vaalajärven (VaF) muodostumat Sodankylässä seka 
Ka~ikosen (KkF) m~iodostuma Kittilässä, Nivunltijär- 
ven (NJF) muodostuma Muonion alueella ja Sahmis- 
ton (ShF) m~iodostuma Puljun li~iskejaksossa. 

Onkamon ryhman vulkaniiteista ei ole olemassa 

yli 100 cm. Vulkaanisen konglomeraatin vihertavän- 
harmaa, hienorakeinen matriksi vastaa koost~im~iksel- 
taan likimain intermediaäristen vulkaniittiklastien ke- 
miallista koostumusta (Peltonen 1986). 

Tojottamaselän gneissidoomin pohjoispuolella on 
vulkaanisen ltonglomeraatin välikerroksena hapanta 
vulkaanista breksiaa, jossa tuffiittisessa iskoksessa on 
ryoliittisia kvartsiporfyyrifragmentteja ja manteliki- 
vimurskaleita. Breksiasta tehty U-Pb-ikamaaritys 
antaa arkeeisen iän (2526-1-46 Ma; Peltonen 1986), 
m~itta koska naytteessa on mukana myös iskosmate- 
riaalia, ei zirltonifraktion osittainen detritaalinen al- 
kuperä ole täysin poiss~iljettu. 

Arkosiitit. Rookkiaavan muodostumaan kuuluu 
myös arkosiittinen kivilajiyksikkö, joka Peltosen 
(1986) mukaan koostuu felsisesta tuhkamateriaalista 
ja happamien vulkaniittien rapautumistuotteista. Ar- 
kosiittia tavataan lahinna Tojottamaselan gneissidoo- 
min ympärillä vulkaanisen konglomeraatin yhteydes- 
sä, mutta samaa ruskehtavaa, massamaista tai pai- 
koin myös selvasti kerroksellista sedimenttikiveä on 
rakkoina ja paljastumina myös Koitelaisen kerros- 
intruusion länsi- ja eteläreunalla seka syvakairausten 
perusteella intruusion alakontaktissa Tojottamaselan 
doomin kaakkoispuolella. Koitelaisen ja Keivitsan 
intruusioiden vdissä kiveä on paljastuneena Ison Vais- 
konlammen pohjoisrannalla, jossa loivasti etelään 
kaatuva, ruskehtava arkosiitti edustanee Rookkiaa- 
van muodostuman ylintä kivilajiyksikköa. Mikro- 
skooppiselta asultaan arkosiitit ovat selvasti klasti- 
sia. Ne koostuvat serisiittipitoisessa matriksissa ole- 
vista, yleensa vain heikosti pyöristyneista plagioklaa- 
siltlasteista ja kvartsirakeista. 

radiometrisia ikämäaityksia. Ryhmän vulkaniitteihin 
rinnastettujen, itä-karjalaiseen Oulanka-kompleksiin 
kuuluvien sariolavulkaniittien ikä on noin 2440-2443 
miljoonaa vuotta (Amelin ja muut 1995). 

Möykkelmän muodostuma 

Sodankylän Möykkelman alueella on arkeeisten 
graniittigneissien ja Sodankylan ryhman metasedi- 
menttien välissä Onkamon ryhmaan kuuluva Möyk- 
kelman tyyppimuodost~ima, josta Rasanen ja muut 
(1989) ovat julkaisseet yksityiskohtaisen kuvauksen. 
Muodostuma koostuu ~iltraemäksisista, emäksisista ja 
intermediaärisista vulkaniiteista (Lehtonen ja muut 
1989, Rasanen ja muut 1989). Noin 250 metriä pak- 
sun vulkaniittiseurueen alaosassa olevat komatiitit 
ovat purkautuneet gneissidoomiin kuuluvien grani- 
toidien päälle. Möykkelmän muodostumaan kuuluvi- 
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en mafisten vulkaniittien ja näiden päälle Iterrostunei- 
den Postojoen muodosh~man (Sodankylän ryhmä) ris- 
tikerroksellisten arkoosikvartsiittien välissä on muu- 
tamia metrejä paksu karsiluviltei-ros, joka mahdolli- 
sesti edustaa Onkamon ryhmän vulkaniittien päällä 
olevaa pintarapautumaa. 

Ultraiizafiset vulkaniitit. Möykkelman alueella on 
graniittigneissien ja 1-2 metriä paksun, biotiittival- 
taisen pohjarapauman päälle kerrostunut muutamia 
kymmeniä metrejä paksu vulkaniittiyksikkö, joka 
koostuu ultramafisista lapillituffeista ja agglomeraa- 
teista seka 2-3 metria paksuista, massamaisista laa- 
vavälikerroksista. Ultramafisen yksikön alaosassa on 
3-4 metriä paltsu pyroltlastinen breksia, jonka hieno- 
rakeisessa tuffimatriksissa on ultramafisten heittelei- 
den lisjksi särmiltkaitä tai pyöristyneitä, purkauska- 
navasta irronneita gneissifragmentteja. 

Möykkelmän muodostuman lteskiosassa on kaira- 
usten perusteella 13 metria paksu ultramafinen yk- 
sikkö, joka koostuu lapillituhkista ja agglomeraateis- 
ta seka massainaisesta, laavaksi tulkitusta lterrokses- 
ta. Kivilajiseurue muistuttaa sekä mineraalikoostu- 
mukseltaan että asultaan alempaa ultramafista yksik- 
köä, josltaan pyroklastisissa kerroksissa ei ole tavat- 
tu gneissifragmentteja. Pyroldastisten kivien matriksi 

koostuu värittömästä amfibolista, Moriitista ja biotii- 
tista seka talkista, kalsiitista, rikkikiisusta ja meta- 
morfisesta oliviinista. 

Mafiset ja iiztennediLkiriset vulkaiziitit. Möykkel- 
man muodostuman emäksiset ja intermediäai-iset vul- 
kaniitit on jaettu stratigrafisen aseman, vulkaanisten 
rakenteiden ja kemiallisen koostumuksen perusteella 
kolmeen yksikköön. Ultrainafisten pyroklastiittien 
välissä oleva alin, noin 35 metriä paksu yksikkö koos- 
tuu intermediäärisistä tuffeista ja vihertävänharmais- 
ta, massarnaisista tai porfyriittisista laavoista. Erään 
laavavirran yläosassa on runsaasti halkaisijaltaan 1- 
15 mm:n suuruisia manteleita, ja laavan sisältä on 
löydetty myös osittain sulaneita granitoidimurskalei- 
ta (kuva 4). Noin 65 metriä paksu keskimmäinen yk- 
sikkö käsittää viisi intermediaäristä, tuhkavälikerros- 
ten erottamaa laavapatjaa, joissa esiintyy runsaasti 
plagioklaasin ja amfibolin täyttainia manteleita. Lä- 
hes 50 metria paksu ylin vulkaniittiyksikkö koostuu 
hienorakeisista tuffeista ja mafisista mantelilaavois- 
ta. Möykkelman muodost~iman em&siset ja interme- 
diääriset laavat koostuvat amfibolista, plagioklaasis- 
ta, kvartsista ja biotiitista, kun taas tuffivalikerrok- 
sissa tavataan myös Itarsimineraaleja ja granaattipor- 
fyroblasteja. 

Sodankylan ryhmä 

Pääasiassa metasedimenteista koostuva Sodanky- 
län ryhmä (SOG) on joko kerrostun~it suoraan arkeeis- 
ten graniittigneissien päälle tai sen kerrostumisalus- 
tana ovat olleet Sallan ja Onkamon ryhmien vulkanii- 
tit. Sodankylän ryhmä esiintyy laaja-alaisena koko 
Keski-Lapin alueella; lännessä ja lounaassa se muo- 
dostaa laajoja tunturi- ja vaarajaksoja, etelässä pitkiä 
itä-länsisuuntaisia vaarajonoja, ja t~&imusalueen itä- 
osassa sen kiviä on erityisesti Sattasen, Peurasuvan- 
non ja Porttipahdan alueilla. Koillisessa Sodankylän 
iyhmän metasedimentit rajauh~vat Sovasjoen ja Möyk- 
k e h ä n  graniittigneissik~ipoleihin. Sodankylän ryh- 
mään rinnastettavia metasedimentteja on niin ikään 
Puljun liusltejaksossa luoteessa. 

Sodankylän ryhmän metasedimentit ovat alunpe- 
rin areniittejä ja peliittejä, jotka nykyasussaan ovat 
klastisia tai blastoltlastisia arkoosi-, orto- ja serisiit- 
tikvai-tsiitteja, kvartsi-inaasälpägneissejä sekä serisiit- 
tiliuskeita, kiilleliuskeita ja kiillegneissejä. V"h' a iten 
muuttuneissa kivissä on monin paikoin löydettävissä 
hyvin säilyneitä primäarirakenteita, kuten ristikerrok- 
sellisuutta, kerrallisuutta, kalanruotorakennetta ja 
kuivumisrakoja. Sodankylan ryhmän yläosaan kuu- 
luu voimaltltaasti albiittiutuneita kvartsiitteja sekä 
intermediäärisia ja happamia vulkaniitteja. 

Itä-lansisuuntainen Virttiövaaran muodostuma 
(ViF) Sodankylän ja Kittilän k~intien rajamailla edus- 
taa Sodankylän ryhman tyyppimuodostumaa. Siihen 
rinnastetaan Postojoen (PjF), Kannusvaaran (KvF) ja 
Orakosken (OkF) muodostumat Sodankylässä, Nie- 
sakeron (NiF) muodostuma Kolarissa, K~iorarovan 
(KrF) muodostuma Muoniossa, Seurakarkean (ScF) 
inuodostuma Kittilän itäosassa ja Sietkuojan (StF) 
muodostuma Puljun liuskejaksossa. Ryhmän yläosan 
vulkaniitit kuuluvat puolestaan Honkavaaran (HvF) 
tyyppimuodostumaan, johon korreloidaan myös Vaa- 
lajärven (VaF) muodostuma Sodankylässä ja Vähä- 
ojan (VhF) muodost~~ma Kittilän Kaukosessa. Hon- 
kavaaran muodostumalle ominaisia kivilajeja esiin- 
tyy laajasti koko Jeesiöjokilaaksossa Jeesiöstä Kitti- 
län Eksymäselkään (EsF) ja Hormakuminun alueelle 
(HW. 

Sodankylän ryhman minimi-ikä (- 2200 Ma) saa- 
daan sitä leikkaavista diabaaseista. Honkavaaran 
m~iodost~iman wlkaniittien arkeeiset zirkoni-ikäykset 
ovat kuitenkin ongelmallisia (ks. alla). 

Virttiövaaran muodostuma 

Virttiövaaran-Myllyvaaran koillissuuntainen, 15 
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Kuva 5. Ristikerrokselliin, fuksiittipitoinen arkoosikvartsiiiti. Virttiövaaran muodostuma, Sodankylä. Rahan halkaisija 25 mm. 
Fig. 5. Cross-bedded, fuchsite-bearing arkore quurtzite. VImimi~vaara Formation, S o d u n w .  Coin diameter 25 mm. 

Kuva 6. Albiittiutuneita liuskefragmentteja albiittibreksiassa. Honkavaaran muodostuma, Kinila. 
Fig. 6. Albitized schistfragments in albite breccia. Honkavaara Formation, Kittila. 
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km pitkä vaarajakso Tepsan ja Jeesiön kylien välissä 
kooshlu Virttiövaaran muodostuman hyvin säilyneis- 
ta serisiitti- ja ortokvartsiiteista seka seiisiittiliuskeista. 
Virttiövaaralta etelään kvartsiitit rajautuvat arkoosi- 
ja kiillegneisseihin, jotka puolestaan muutt~ivat asteit- 
tain voimakkaammin graniittiutuneiksi gneisseiksi ja 
sulautuvat vähitellen Keski-Lapin graniittikomplek- 
siin. Kvartsiittien ja arkoosi- ja kiillegneissien väli- 
nen kontakti ei ole paljastuniit, mutta havainnot kon- 
taktialueelta viittaavat asteittaiseen vaihethirniseen, ja 
tämän vuoksi luetaan myös arkoosi- ja kiillegneissit 
Virttiövaaran muodost~imaan. 

Nikula (1985) on kuvannut Virttiövaaran kvartsiit- 
teja pro gradu -tutkielmassaan. Hänen mukaansa 
kvartsiklastit muodostavat yli 90 % kvartsiittien tila- 
vuudesta, kiven matriksin koostuessa serisiitista ja 
opaakkimineraaleista. Serisiittikvartsiiteissa kvartsin 
osuus on noin 70 % ja serisiitin osuus noin 30 %. 
Serisiittiliuskeet koostuvat hienorakeisesta kvartsis- 
ta, f~~ksiittista ja opaakista. Paikoin kivet ovat vär- 
jäytyneet fuksiitista kirkkaan vihreiksi (kuva 5). Kvart- 
siiteissa on monin paikoin vaaleanruskeita raskasmi- 
neraaliraitoja, jotka koostuvat pääosin rutiilista. 

Vii-ttiövaarassa sedimenttien primäärirakenteet ovat 
säilyneet huomattavan hyvin. Todett~ija rakenteita ovat 
mm. ristikerroksellisuus, kerrallisuus, kalanruotora- 
kenne ja kuivumisraot. Rakenteet osoittavat kerros- 
t~imiseil tapahtuneen vuorovesiyinpäristössä ja kerros- 
hlmien nuorenhlvan alueella pohjoiseen (Nikula 1985). 
Arltoosi- ja kiillegneissejä tavataan muutaman kym- 
menen senttimetrin paksuisina niorolteil-oksina, mikä 
puolestaan viittaa turbidiittiseen sedimentaatioon. 

Virttiövaaran muodostumaa leikkaavat, noin 2,2 
miljardin vuoden ikäiset diabaasit (Haaskalehto-tyyp- 
piset kerrosjuonet, s. 42) antavat m~iodostumalle mi- 
nimi-iän, k~in  taas kvartsiitin detritaalisen zirkonin ikä 
2832 miljoonaa vuotta (0. Kouvo, henkilökohtainen 
tiedonanto 1988) antaa sille maksimi-iän. 

Honkavaaran muodostuma 

Honkavaaran muodoshlma sijaitsee Jeesiöjokilaak- 
sossa Jeesiön kylän ja Kittilän Eksymäselan välisellä 
alueella. Parhaiten muodost~ima on paljastunut Hon- 
kavaarassa, noin 5 km Jeesiön kylästä länteen. Virt- 
tiövaaran ja Honkavaaran muodostuinien kontakti ei 
ole paljastunut, mutta on todennäköisesti tektoninen. 
Geologiset havainnot viittaavat Honkavaaran m~iodos- 
tuman kerrostuneen Virttiövaaran muodostuman pääl- 
le. Tällaisia havaintoja ovat esimerkiksi Virttiövaa- 
ran m~iodost~iman nuoreneminen pohjoiseen. Niin 
ikään geofysikaalisten painovoimamitta~isten mukaan 
Virttiövaaran muodostuman kvartsiitit kaatuvat poh- 
joiseen Honkavaaran m~iodostuman alle (S. Elo, hen- 

kilökohtainen tiedonanto 1995). 
Honkavaaran muodostumaan kuuluu voimakkaas- 

ti albiittiutuneita kvartsiitteja, mafista laavaa, albiit- 
tirikasta pyroltlastista kiveä ja karkeafragmenttista 
vulkaanista breksiaa sekä stromatoliittirakenteista 
dolomiittia. Laaja-alaisen albiittiutumisen katsotaan 
tapahhmeen ensisijaisesti jo diageneettisessa vaiheessa 
(Eilu 1994), joskin Jeesiöjokilaakson lukuisilla dia- 
baasi-intruusioilla on ollut paikallinen albiittiuttava 
vaikutus. Hajanaisen paljastumaverkoston johdosta ei 
voida arvioida muodostuman sisäistä stratigrafiaa. 

Kvnrtsiitit. Honkavaaran muodostumaan kuuluvia 
kvartsiitteja on paljastuneena Sivakkavaarassa, Ek- 
symäselässä ja Honkavaaran länsi- ja eteläpuolisilla 
alueilla. Kvartsiitit ovat vaihtelevasti albiittiutui~eita, 
pienirakeisia tai tiiviitä ja väriltään vaaleita ja vaale- 
anharmaita kiviä. Niiden rakenne on yleensä massa- 
mainen; Iterroltsellisuutta esiintyy vain paikoin, sa- 
moin ldastisuutta. Honkavaaran eteläpuolella kvart- 
siitissa on breksiarakeimetta, jossa valkoinen kvartsi 
breltsioi albiittiutunutta kvartsiittia. Honkavaaran 
muodostuinassa kvartsiitin päämineraalit ovat albiit- 
ti, kvartsi ja paikoin serisiitti sekä Itarbonaatti. Al- 
biitti syrjäyttää usein kvartsia. Yleisiä aksessorisia 
mineraaleja ovat biotiitti, opaakki, apatiitti ja zirko- 
ni. Kivien mikroskooppinen rakenne on granoblasti- 
nen ja blastoklastinen. 

Mnfiset lnnvnt. Honkavaarassa ja Eksymäselässä 
on paljastuneena tummanvihreää, massamaista me- 
talaavaa. Honkavaarassa on ltoline felsisten vulkaniit- 
tien erottamaa rnafista laavayksikköä, joista levein on 
60 m. Eksymäselan mafinen vulkaniitti sijaitsee al- 
biittiutuneiden kvartsiittien ja metatuffiittien ympä- 
ristössä, jossa laavalla on pintaleildtauksessa leveyt- 
tä noin 200 m. Honkavaaran mafisen laavan mikro- 
rakenne on heikosti porfyyrinen; hajarakeet ovat al- 
biittia ja perusmassa albiittia, aktinoliittia ja kloriit- 
tia. Eltsyinaselän mafinen vulkaniitti on massamaista 
albiitti-kloriitti-magnetiittikiveä. 

Felsiset vulknniitit. Honkavaaran muodostuman 
felsiset vulkaniitit ovat trakyandesiitteja, dasiitteja ja 
ryoliitteja. Niitä on löydettävissä myös Sivakkavaa- 
rassa, Myllyvaarassa ja Eksymäselässa. Honkavaa- 
rassa felsiset vulkaniitit esiintyvät 10- 100 m paksui- 
na yksikköinä, jotka vuorottelevat mafisten laavojen 
kanssa. Kivet ovat pienirakeisia ja yleensä massarnai- 
sia. Niissä on myös erikoisia, felsiselle magmalle 
ominaisia rakenteita: magman kaasurikkautta osoit- 
tava, paikoin runsas 'rakkularakenne' (1-3 cm:n ko- 
koisia kuoppia; mahdollisesti hohkakiveä), kerrosra- 
kenteeksi hilluttavaa raitaisuutta (mahdollisesti ignim- 
briittiä) ja erikoinen 'maldtararakenne', jolta lienee 
syntynyt sitkaan magman liikkeestä. V~ilkaniittien väri 
on vaalea ja vaaleanpunertava, mutta alueella on myös 
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vaaleanruskeita, harmaita ja heikosti vihertäviä tyyp- 
pejä. Felsisten vulkaniittien mikroskooppinen raken- 
ne on massamainen tai epämääräisen kerroksellinen. 
Niissä on usein mikrosiii-roksia ja mikrobreksiaa, joi- 
hin on kiteytynyt kvartsia ja karbonaattia. Kivien paa- 
mineraalit ovat albiitti (80-90 % tilavuudesta), akti- 
noliitti, kvartsi, opaakki ja karbonaatti. Titaniitti, ru- 
tiili, kloriitti, apatiitti ja zirkoni ovat yleisimmat ak- 
sessoriset mineraalit. 

Tclffiitit. Honkavaarassa ja Eksymaselassa felsis- 
ten vulkaniittien ja albiittiutuneiden kvartsiittien yh- 
teydessä esiintyvät tuffiitit ovat pienirakeisia, harmaita 
ja raitaisia kivia. Vastaavanlaisista kivistä on useita 
erillisia havaintoja myös muualla Jeesiöjokilaakson 
alueella. T~iffiittien tyypillinen mineraaliseurue on al- 
biitti, kvartsi ja kloriitti, ja niiden aksessoriset mine- 
raalit ovat samoja kuin felsisissa vulkaniiteissa. 

Breksint. Honkavaarassa on noin 200-300 m laa- 
ja, itä-länsisuuntainen ja osaksi lahes vaaka-asentoi- 
nen, karkea breksia, joka esiintyy paksun albiittidia- 
baasin kyljessä. Kivilajiyksikkö raja~ituu pohjoisessa 
tuffiittiin ja etelässä mafiseen vulkaniittiin, mutta idas- 
sa sen sivukiveä ei tunneta. Breksia koostuu ympa- 
ristön albiittirikkaista fragmenteista (kuva 6). Myös 
albiittidiabaasin kappaleita on tunnistettu fragment- 
tien joukossa. Fragmenttien koko vaihtelee muutamas- 
ta senttimetrista puoleen metriin. Niiden muoto on 
useimmiten heikosti pyöristynyt. Breksian rakenne on 
kaoottinen; lajittuneisu~itta on njhtavissä vain paikoin. 
Fragmenttien koko, muoto seka kaoottinen rakenne 
viittaavat lyhyeen kuljetusmatkaan, mahdollisesti la- 
har-tyyppiseen keirost~imiseen. Voimakas albiittiutu- 
minen näkyy fragmenttien mineraalikoostumuksessa, 
jossa päämineraalit ovat albiitti, kvartsi ja karbonaatti. 
Myös iskoksessa on runsaasti albiittia ja lisáksi Itvart- 
sia, karbonaattia seka paikoin serisiittia ja kloriittia. 

Dolonziitit. Kuoninkivaaran pohjoisreunalla esiin- 
tyy stromatoliittirakenteista ('pseudocol~irnnar', Preiss 
1976) dolomiittia. Dolomiitin asema Virttiövaaran 
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muodost~iman antiformisen kvartsiittivaaran kyljessä 
viittaa siihen, että dolomiitti ltuul~i~i Honkavaaran 
muodostumaan. K~ioninkivaarasta noin 5 km länteen, 
Sivakkavaarassa, on vihei-tavanharmaata epapuhdasta 
karbonaattikivea, jossa niin ikään on tulkittu olevan 
stromatoliittirakennetta. Sivakkavaaran dolomiiteis- 
sa tremoliitti+kalsiitti (rt epidootti ja flogopiitti) on 
yleinen mineraaliseurue (Eilu 1994), kun taas Kuo- 
ninkivaaralla dolorniitti ja silikaattimineraalit eivät ole 
reagoineet keskenään (Karhu 1993). 

Honkavaaran felsisista vulkaniiteista ja vulkaniit- 
teja lavistavasta diabaasista on tehty useita radiomet- 
risia ikamaärityksia. Juonen ikä on yksiselitteinen: U- 
Pb-maäritys antaa niin zirkonille k~iin titaniitille iäksi 
2199rt17 miljoonaa vuotta (Huhma ja muut, tekeillä) 
ja on siten minimi-ikä Honkavaaran muodost~imalle. 
Trakyandesiitista (näyte 1044.15-LVP-86, taulukko 
6) tehty titaniitin ajoitus antaa sekin tulokseksi noin 
2200 miljoonaa vuotta (0. Kouvo, henkilökohtainen 
tiedonanto 1990) ja osoittaa, että titaniitin synty on 
ajallisesti sidoksissa diabaasimagman kiteytymiseen. 
Samasta naytteesta on kiiitenkin saatu zirkonille ar- 
keeinen U-Pb-ikä 272217 miljoonaa vuotta (Huhma 
ja muut, tekeillä), ja lahes sama zirkoni-ikä (2746rt12 
Ma) on maaritetty myös dasiittiselle näytteelle 
1044.21-LVP-86 (taulukko 6). V~ilkaniittien arkeei- 
seen lahtöainekseen viittaavat Sm-Nd-isotooppisuh- 
teet: sekä mafisille että felsisille vulkaniiteille on saa- 
tu arkeeiset malli-iät, joskin TDM on felsisille vul- 
kaniiteille 3,O-3,1 miljardia vuotta (EN,(2200) välillä 
-4,5 ja -5,6 ja mafisille vulltaniiteille 2,64-2,92 
miljardia vuotta välillä -1,5 ja -3,6; Huhma ja muut, 
tekeillä). Mikäli ko. ikaykset tarkoittavat todella vul- 
kanismin ikää, on Honkavaaran muodostuma katsot- 
tava arkeeisen kallioperan ylös työntyneeksi lohkok- 
si. Alueen runsaat l~ioteissu~intaiset siirrokset ja Sirk- 
ka-siirrokseksi k~itsuttu ylityöntöpinta (ns. Sirkka line, 
Gaál ja muut 1989) antavat toki edellytykset tallai- 
seen tapaht~imaan. 

Savukosken ryhmä 

Savukosken ryhmän (SKG) kivia esiintyy laaja- 
alaisesti koko kartta-alueella. Ryhmä muodostaa hy- 
vin heterogeenisen kivilajiseu~ieen, johon kuuluu seka 
hienorakeisia metasedimentteja (fylliitteja, t~iffiitteja, 
m~istaliuskeita ja grafiitti-sulfidiliuskeita) ja dolomiit- 
teja että emäksisia ja ultraemáksisia vlilltaniitteja (tho- 
leiittisia, komatiittisia ja pikriittisia laavoja ja tuffe- 
ja). Savukosken ryhmän tyyppimuodostumia ovat 
Matarakosken (MkF) ja Sattasvaaran (SaF) muodos- 
tumat, joista edellinen edustaa metasedimenttivaltaista 
fylliitti-m~istaliuskeassosiaatiota, kun taas jälkimmäi- 
nen koostuu Minna komatiittisista ja pikriittisista 
vulkaniiteista. Kerrosjarjestyksessa näiden väliin si- 

joittuvat pääasiassa tholeiittisista laavoista koostuva 
Linkupalon (LpF) tyyppim~iodostuma ja pikriittival- 
tainen Sotkaselan (SoF) tyyppimuodostuma. 

Matarakosken tyyppimuodostumaan rinnastetaan 
Rajalan (RjF) ja Isolehdon (IsF) miiodostiimat So- 
dankylässä seka Soretiajärven (SjF), Home-Jolhikon 
(HjF), Pittarovan (PaF), Tuuliselän (TIF) ja Pokku- 
vaaran (PkF) muodost~imat Kittilässä seka Rautuvaa- 
ran (RvF) muodostuma Kolarissa. Linkupalon tyyp- 
pim~iodostumaan on rinnastettu Jolhikon (JoF), Palo- 
vaaran (PrF) Sinerman (SiF), Hotinsaajon (HoF) ja 
Kolarin (KyF) m~iodostumat. Sotkaselan tyyppimuo- 
dostumaan rinnastetaan Peurainaan (PmF) muodos- 
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tuma Kittilässä. Sattasvaaran tyyppimuodostumaan 
on puolestaan rinnastettu Aittakummun (Alf), Jeesiö- 
rovan (JrF), Peurasuvannon (PsF), Rajalompolon 
(RlF) ja Tepsan (TkF) vulkani'ittivaltaiset muodostu- 
mat. Myös Mertavaaran (MeF) muodostuma Puljun 
liuskejaksossa on rinnastettu Sattasvaaran muodos- 
tumaan, mutta se sisäitää ohuita kerroksia myös muis- 
ta Savukosken ryhmän tyyppisistä muodostumista. 

Savukosken ryhmiin Matarakosken muodostumal- 
le saadaan minimi-Xa sitä leikkaavista intrusiiveista: 
muodostuman liuskeita leikkaavan Rantavaaran gab- 
ron U-Pb-ikä on 2130130 miljoonaa vuotta (Patchett 
ja muut 1981). Keivitsan kerrosintruusio (2,05 Ga; 
Huhrna ja muut 1995) on tunkeutunut likimain ker- 
rosmyötaisesti muodostuman fylliitteihin ja mustalius- 
keisiin. Sattasvaaran muodostumalle ei ole toistaiseksi 
saatu radiometristä Wa. 

Matarakosken mudostuma 

Pääasiassa Qlliiteistä ja kiisupitoisista mustalius- 
keista koostuva, laaja-alainen ja monihaarainen Ma- 
tarakosken muodostuma sijaitsee Sodankylän kirkon- 
kylän pohjoispuolella ja ulottuu yhtenäisenä johde- 
vyöhykkeena Kaarestunturin alueelta Keivitsan itä- 
puolelle. Muodostumaan kuuluvia, grafiittipitoisia 
liuskeita havaitaan monin paikoin myös pohjoisem- 
pana Peurasuvannon (3723) karttalehdella. Stratigra- 
fiassa muodostuma sijoittuu Postojoen muodostuman 

yläpuolelle, ja sen päälle ovat purkautuneet Sotkase- 
Iän ja Sattasvaaran muodostumiin kuuluvat mafis-ult- 
ramafiset vulkaniitit. Matarakosken muodostumaan 
kuuluu myös grauvakoita ja dolomiitteja sekä ohuita 
serttikerroksia, jotka esiintyvät lähi& mustaliuskei- 
den yhteydessä. Lisäksi muodostumassa on väliker- 
roksena tuffiittinen, voimakkaasti magneettinen kivi- 
lajiyksikkö, joka on selvärajainen johtohonsontti mm. 
Keivitsan alueella. 

Fylliitit. Matarakosken muodostuman alaosa koos- 
tuu harmaista fylliiteistä, joita löydetaan paijastunee- 
na monin paikoin Keivitsan ja Kitisen välisellä alu- 
eella. Myös itse Keivitsanvaaran laen muodostaa noin 
50 metriä paksu, loivasti etelään kaatuva ja voimak- 
kaasti hornfelsiutunut fylliittikerros, joka on Keivit- 
san kerrosintruusion kattokivenä. Fylliitit ovat vaih- 
televan harmaita, hienorakeisia liuskeita, joiden ra- 
kenne on yleensä kerrallinen, mutta vaihtelee täysin 
massamaisista kivistä runsaasti terävärajaisia mus- 
taliuskekerroksia sisältäviin tyyppeihin. Paikoin fyl- 
liitti on väriltah hyvin tummaa, ja siinä on runsaasti 
1-2 mm:n suuruisia biotiittiporfyroblasteja. Keivitsan 
intruusion kontaktivyöhykkeessä Qlliitit ovat voimak- 
kaasti skapoliittiutuneita. 

Mustaliuskeet. Matarakosken muodostuman pää- 
kivilajina olevia mustaliuskeita on paljastuneena muo- 
dosturnan tyyppialueella Kitisen Matarakoskeila, jossa 
loiva-asentoiset liuskeet muodostavat kosken ranta- 
kalliot usean sadan metrin matkalla (kuva 7). Samo- 

Kuva 7. Loiva-asentoista mustaliusketta Kitisen Matarakoskella. Matarakosken muodostuma, Sodankyl'a. 
Fig. 7. Flat-lying black schist on the east bank of the Matarakoski rapids, Kitinen rivel: Matarakoski Fonnation, Sodankyla. 
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Kuva 8. Variolirakenteista mafista laavaa. Linkupalon muodostuma. Linkupalon tulivuoripuisto, Kittilä. 
Linssinsuojan halkaisija 52 mm. 
Fig. 8. Variolitic mafic 1ava.Linkupalo Formation, Linkupalo Volcanic Park, Kittila. Diameter of the lens cup 52 mm. 

ja, kiisuraitaisia mustaliuskeita on jo Mikkola (1941) 
kuvannut Sattasjoen Sattaskönkäältä. Mustaliuskeet 
ovat yleensä selvasti kerroksellisia mustien, grafiitti- 
pitoisten kerrosten vuorotellessa harmaiden, fylliittis- 
ten kerrosten kanssa. Samoin myös sulfidit muodos- 
tavat kerroksia, jotka usein esiintyvät kivessä sään- 
nöllisinä ohuina raitoina, mutta muodostavat paikoin 
myös paksumpia kerrososia, joissa kiisut ovat hieno- 
jakoisena pirotteena. Juuri kiisupitoisuutta ja kiven 
tahraavuutta (grafiittipitoisuutta) on käytetty musta- 
liuskeiden erottamiseen Qlliiteistä, mutta näiden kah- 
den kivilajin erottamiseen kartalla ei ole juurikaan 
perusteita. 

Grauvakat. Rajalan alueella on kiisupitoisten mus- 
taliuskeiden päälle kerrostunut grauvakkaista metase- 
dimenttiä (Räsänen 1977). Todennäköisesti sama 
grauvakkahorisontti on tavattu metsäaurauksen pal- 
jastamina lohkareikkoina myös Venevaaran ja Mos- 
kuvaaran laella, yli 30 kilometriä Rajalan kylästä itään 
sekä Koitelaisen kerrosintmusion pohjoispuolisella 
Maaselän alueella (Rossi 1991), mikä viittaa siihen, 
että kerrostuma on huomattavan laaja-alainen. Mos- 
kuvaarassa mustaliuskeiden välikerroksena olevan 
grauvakkakerroksen paksuus on ilmeisesti muutamia 
kymmeniä metreja. Lasimaiselta murrospinnaltaan 
kivi muistuttaa lähinnä mustaa serttiä, mutta kiven 
vaaleanharmaalla tai ruskehtavalla rapautumispinnal- 
la erottuu 0,2-10 mm:n suuruisia, terävasärmäisia 
mustaliuskefragmentteja ja vaaleita maasälpärakeita. 

Kysymyksessä on siten selvästi klastinen metasedi- 
mentti, joka edustaa sedimentaatioaltaaseen nopeasti 
kerrostunutta, mustaliuskeita epäkypsempää materi- 
aalia. 

Dolomiitit. Matarakosken muodostuma sisältaa 
dolomiittia Keivitsanvaaran eteläosassa, jossa ilmei- 
sesti mustaliuskeiden ja komatiittisten vulkaniittien 
välissä on muutamia metrejä paksu, karsimineraaleja 
sisältävä dolorniittikerros. Heikosti paljastuneella alu- 
eella kerrosta voidaan seurata vain muutamia kym- 
meniä metreja, mutta Tyrväinen (1983) on kuvannut 
karbonaattikiveä sulkeumina sisältäviä amfibolilius- 
keita Kitisen varrelta Sattasesta. Rajalan alueella ta- 
vataan mustaliuskeiden yhteydessä seka karrettunei- 
ta amfiboliliuskeita että dolomiitteja, ja myös pohjoi- 
sempana Kuortisojan varrella on &lliittisen kiillelius- 
keen ja peridotiittisen komatiitin välissä 4-5 metria 
paksu dolomiittikerros. 

Tufiitti. Matarakosken muodostuman mustalius- 
keiden välikerroksena on vulkaaninen kivilajiyksik- 
kö, joka hyvin säilyneiden primäärirakenteidensa pe- 
rusteella edustaa veteen kerrostunutta tuhkamateriaa- 
lia. Parhaiten kivilaji on paljastuneena Kitisen itäpuo- 
lella Kotavaarassa, jossa pystyasentoisen tuff~ittiker- 
roksen paksuus on yli 300 metriä. Tuffitti on väril- 
tään vihertävänharmaata tai vihreää, hienorakeista ja 
yleensa selvasti kerroksellista. Kerroksellisuus näkyy 
ohuina (1-2 mm), tummanruskeina biotiittiraitoina 
sekä muutamien senttien paksuisina, kerrallisina se- 
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dimenttirakenteina. T~iffiitissa on myös vaaleita, 5- 
30 mm paksuisia, kvartsi- ja maasälpäpitoisia ker- 
roksia sekä yleisesti vaaleita, kehärakenteisia, konk- 
reetioiden kaltaisia linssejä, jotka ovat ilmeisesti syn- 
tyneet tällaisten kerrosten budinoitumisesta (ks. Tyr- 
väinen 1983, sivu 3 1). T~iffiitin paä~nineraaleina ovat 
kloriitti, biotiitti, amfiboli, plagioklaasi ja kvartsi. 
Kiveen liittyy myös kohtalainen magnetiittipirote, jo- 
ten kivilajiyksikköä voidaan käyttää johtohorisontti- 
na heikosti paljastuneilla alueilla. 

Linkupalon muodostuma 

Linkupalon tyyppimuodost~ima sijaitsee Kitilan 
vihreäkivialueen länsiosassa Linkiikeron itäpuolella 
(2732 06, 2741 04), vajaa 30 km Kittilän kirkonky- 
lasta länteen. Stratigrafiassa muodost~iman alapuo- 
lella on Matarakosken tyyppimuodostumaan rinnas- 
tettu Pittarovan muodostuma, ja sen yläpuolella on 
Lainion iyhmäan k~iuluvia konglomeraatteja ja kvast- 
siitteja (Outakeronpalo, Laavirova ja Aakenustuntu- 
ri). 

Kartoitushavaintojen perusteella Link~ipalon muo- 
doshima koostuu pääosin mafisista vulkaniiteista: tyy- 
nylaavoista, vasiolirakenteisista laavoista tai massa- 
maisista laavoista. Lisiiksi muodost~imaan k~iuluu vul- 
kaanista breksiaa ja konglomeraattia, pyroklastisia 
kiviä ja tuffiitteja sekä kerrosmyötäisiä ja leikkaavia 
diabaasi- ja gabrojuonia. Link~ijoen varressa, Linku- 
vasassa, on massamaisten laavojen välissä todettu 
olevan noin 300 m paksu tyynylaavayksikkö (Kesola 
198 l),  jossa kerrospaksuudet vaihtelevat alle metris- 
ta pariinkymmeneen metriin. Tyynyt ovat deformoi- 
hineita, pitk~ilaisen ellipsoidin kaltaisia; niiden pituus- 
akseli vaihtelee 0,143 m:n ja halkaisija 0,l-1,2 m:n 
välillä. Joissain tyynyissä on todett~i myös kehäsaken- 
netta. Laavojen raekoko on hyvin pieni (<0,1-0,2 mm) 
ja rakenne granoblastinen tai joskus myös porfyyri- 
nen. Tyynyjen välissä on tavallisesti muutaman sen- 
tin levyinen hyaloklastinen sauma, jossa usein on pie- 
niä serttipalloja. Tyynylaavan päämineraalit ovat pla- 
gioklaasi ja vaaleanvihreä sarvivalke, aksessorisia 
mineraaleja ovat biotiitti, opaaldll, epidootti, kloriitti, 
kvartsi, titaniitti ja apatiitti (Kesola, op. cit.). 

Linkupalon muodostumaa edustavana tyyppileik- 
kauksena voidaan pitää Äkäslompolon tien varressa 
olevan Linkupalon tulivuoripuiston ltalliopaljastumia 
(ks. Lehtonen ja muut 1989). Tien eteläpuolella on- 
nähtävissä stratigrafiassa alinna olevia tyynylaavoja, 
jotka sisältävät pyöreitä, 1 - 15 mm:n läpimittaisia, 
amfibolista ja plagioklaasista koostuvia varioleja seka 
kvartsin täyttämia kaasurakkuloita. Tyynylaavan pad- 
1a on pienimantelinen, massamainen laava. Tien var- 
ressa, kodan ympärillä tässä lamassa on runsaasti 

vasioleja (kuva 8). 
Tutkimusprofiililla on tien pohjoisreunalla ja ker- 

rosjarjestyksessä ylöspain vulkanoklastiittinen, heit- 
teleita ja fragmentteja sisältävä kivilajiyksikkö, jossa 
hyvin hienoarakeisessa hyalotuhkaiskoksessa olevien 
heitteleiden koko vaihtelee 0,l- 70 cm:iin. Yksikössä 
on halkaisijaltaan kymmenmetrinen, muinaisen tuli- 
vuoren purkausaukoksi tulkittu breksiapiippu, jossa 
on runsaasti sekä kooltaan että koostumukseltaan 
vaihtelevia fragmenttej a. T~immat, hienorakeiset frag- 
mentit ovat olleet lasia, ja vitrofyyrinen tekstuuri on 
vielä paikoin tunnistettavissa. 

V~ilkanoklastiittiyksikön ylapuolella on 50 m pak- 
su, varioleja sisältävä ja breksioitunut tyynylaavayk- 
sikkö, jossa on todett~i myös biotiittiutumista, kvart- 
siutumista ja skapoliittiutumista. Tyynylaavoissa on 
myös k~iparikiisua (Pahtavuoman malmiesiintyma si- 
jaitsee Linktipalon muodostuman pohjoisreunalla). 
Stratigrafiassa ylöspäin seuraa noin 25 m paksu, vah- 
vasti tektonisoitunut ja rapautumispinnaltaan vaale- 
an harmaa tuffi/tuffiittiyksikkö, johon kuuluvat kivet 
koostuvat plagioklaasista, biotiitista, kvartsista, tre- 
moliittisesta amfibolista, epidootista, magnetiitista ja 
titaniitista. Magnetiitti esiintyy usein sormenpään 
ltokoisina noduleina, joissa omam~iotoisten magnetiit- 
tirakeiden väleissä on biotiittia, kvartsia ja plagioklaa- 
sia. T~~ffiittyksikön päällä on diskonformisti kerros- 
tunut polymiktinen konglomeraatti, jonka on tulkittu 
aloittavan Lainion ryhman sedimentaation. 

Sotkaselan muodostuma 

Savukosken ryhmän ylimmät osat rakentuvat pää- 
asiassa ultramafisista vulkaniiteista, jotka lähes aina 
ovat komatiitteja, mutta paikoin tavataan myös pi- 
kriitteja (Räsänen 1990). Ne kuuluvat osana laajem- 
paan komatiitteja sisältävään vyöhykkeeseen, joka 
kulkee Norjan Karasjoelta Repokairan ja Sodanky- 
län Sattasvaasan kautta Peurasuvantoon sekä edel- 
leen Lokan ja Savukosken kautta Sallan T~iohivaa- 
raan. Maksoskooppisesti komatiitteja ja pikriittejä ei 
voi erottaa toisistaan, ja niiden keskinäinen stratigra- 
finen suhde on avoin. Ne esiintyvät yleensä toistensa 
yhteydessä ja näyttavat siten liittyvän samaan vulka- 
nismiin. Tutkimusalueella pilcriittejä on toistaiseksi 
tavattu vain Sotkaselän ja Peuramaan muodostumis- 
sa. 

Sotkaselän muodostuma sijaitsee Kittilän koillis- 
osassa, Paljukan ja Rajalompolon välisellä alueella. 
Pikriitit esiintyvät ruhjeisessa ja voimakkaasti defor- 
moituneessa kivilajiseurannossa, jossa niiden ohella 
on paitsi kiilleliuskeita ja mustaliuskeita myös koma- 
tiittisia ja tholeiittisia vulkaniitteja seka ofioliittisia 
ultramafiitteja. Valtaosa pikriiteista on vulkanoklas- 
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Kuva 9. Vulkaanisen lasin sinija hyalohihkakerraksessa. Sotkasebn muadostuma, Kittilä. Kuvan pitempi sivu 4 mm. 
Fig. 9. Photomicrograph of gkiss shurds in hyaloclastic td layer .  Sotknselka Formation, Kim'&. Field of view 4 mm. 

Kuva 10. Jäähtymisrakoilua pikriittisissä tyynyissä. Peuramaan muodostuma, Kittilä. Suurimpien tyynyjen pituus n. 1.0 m. 
Fig. 10. Cooling crackr in picritic pillows. Peurama Fonnation, Kirtild. Length of largest pillows about 1.0 m. 
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Kuva 1 1 .  Keaslraknteisia laavafragmentteja hyalotuhkaiskoksessa. Sattasvaanui niuodostuma, Sodankylä. 
Fig. II. Rimmed lava fraginents in hyaloclastitic tqfmatrk SaffaFvaara Formation, Sodankylla. 

Kuva 12. Mantelimkenteinen hava. Kautoselän muodostuma, Kittila. 
Fig. 12. Amygdule-rich lava flow. Kautoselkii Fonnation, Kittild. 
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tiitteja, ja laavojen osuus näyttää vähäiseltä, mutta alue 
on niukasti paljastunut. 

Laavat. Yleensä laavat ovat hienorakeisia, raken- 
teeltaan massamaisia amfiboli-kloriittikiviä, joissa on 
yleisesti aksessorista titaniittia ja usein myös ilme- 
niittiä. Paikoin niiden joukossa on afaniittisen hieno- 
rakeisia breksioita, joissa on tyynymäisiä rakenteita; 
tyynylaavoista ei kuitenkaan ole varmoja havaintoja. 
Sen sijaan muodostuman länsilaidalla tavataan por- 
fyyrisiä laavoja, joissa pyrokseeni esiintyy pieninä, 
useinkin alle 2 mm:n kokoisina, täysin uraliittiutunei- 
na hajarakeina. Alueella tavataan myös pyrokseniitti- 
siä, karkearakeisia kumulaatteja, jotka vastaavat koos- 
tumukseltaan laavoja. 

Vulkarzoklastiitit. Paljukan alueella on runsaasti 
kerrosrakenteisia ja asultaan monimuotoisia vulka- 
noklastisia kiviä, jotka koostumukseltaan vastaavat 
pikriittisiä laavoja. Tyypillisimpiä ovat lajittumatto- 
mat, agglomeraattien kaltaiset kerrostumat, joissa 
kulmikkaiden ja pyöreahköjen laavafragmenttien koko 
vaihtelee senttimetristä kymmeniin senttimetreihin. 
Fragmentit koostuvat porfyyristen ja kryptokiteisten 
laavojen kappaleista, ja niitä iskostaa sirumaisen frag- 
mentaarinen hyalotuhka. Kerrostumat saattavat olla 
kymmenien metrien paksuisia, ja niiden yhteydessa 
on hienorakeisia, laminaarisesti kerroksellisia tuhkia. 
Sekä Paljukan että Seurujärven alueella tavataan myös 
useiden metrien paksuisia, massamaisia hyalotuhka- 
kerroksia, jotka koostuvat muutaman millimetrin ko- 
koisista laavafragmenteista ja vulkaanisen lasin siruis- 
ta (kuva 9). Näiden joukossa on myös lapillituhkia 
muistuttavia fragmentaarisia hyalotuhkia, jotka sisäl- 
tävät pyöristyneitä, yleensa 2-40 mm:n kokoisia, mutta 
usein myös suurempia laavafragmentteja. Paljukassa 
tavataan myös lahar-tyyppinen, kaoottinen kerrostu- 
ma, jossa suurimmat laavafragmentit ovat halkaisi- 
jaltaan yli metrin kokoisia. 

Sotkaselän muodostumaan rinnastettu Peuramaan 
muodostuma sijaitsee Kittilässä, Levitunt~irin luoteis- 
puolella. Muodostuma on pienialainen, ja siihen kuu- 
luvat pikriitit esiintyvat tholeiittisten vulkaniittien 
yhteydessa. Tyypillisiä ovat hienorakeiset, massamai- 
set laavat ja niihin liittyvät mantelirakenteiset osat. 
Laavabreksioita tavataan paikoin ja tavallisia ovat 
myös tyynylaavat, joissa on 20-80 cm:n kokoisia ovaa- 
leja tyynyjä (kuva 10). Laavojen yhteydessa on run- 
saasti kerroksellisia, karkea- ja pienifragmenttisia seka 
hienorakeisia, ohutkerroksellisia vulkanoklastiitteja. 

Sattasvaaran muodostuma 

Tutkimusalueen itäosassa esiintyy runsaasti koma- 
tiittisia vulkaniitteja, jotka laajimmillaan esiintyvät 
Sodankylän pohjoispuolella muodostaen noin 40 km 

pitkän ja 5 km leveän itä-länsisuuntaisen jakson. Tätä 
Raj alasta Keivitsan alueelle ulottuvaa, yhtenäistä ja 
varsin hyvin paljastunutta jaksoa kutsutaan Sattas- 
vaaran muodostumaksi. Massamaisten, manteli- ja 
tyynyrakenteisten laavojen lisaksi siihen kuuluu run- 
saasti breksioita ja vulkanoklastiitteja, jotka ovat luon- 
teenomaisia koko muodostumalle. Valtaosin ne ovat 
ultramafisia, mutta niihin kuuluu myös mafisia laa- 
voja ja vulkanoklastiitteja. Rakenteellisesti vulkanii- 
tit sijoittuvat mustaliuskeiden reunustamaan, uudel- 
leen poimuttuneeseen synkliiniin, jonka pohjois- ja 
länsikontaktit ovat tektoniset. 

Ultranzafset laavat. Sattasvaaran muodostuman 
reunoilla ja osin allaolevan mustaliuskeen yhteydessa 
tavataan kumulaattirakenteisia ultramafiitteja, jotka 
esiintyvat sillimäisinä, konkordantteina linsseinä. 
Rakenteeltaan ne ovat kei-roksellisia kuten esimerkik- 
si Töyrylänrnaan ultramafiitti, jossa on vuorottelevia 
karkea- ja hienorakeisia osia sekä spinifexrakenteisia 
osia. Muut muodostuman eteläreunalla esiintyvät laa- 
vat ovat yleensa kauttaaltaan pieni- tai hienorakeisia 
ja massamaisia, mutta niihin liittyy myös oliviinifyy- 
risiä osia, joiden lasimainen perusmassa on mikro- 
spinifexrakenteinen. Osa laavapatjoista on selvästi dif- 
ferentioitunut, ja niiden yhteydessa on satunnaisesti 
myös mafisia, variolirakenteisia tyynylaavoja ja hya- 
loklastisia breksioita. Yleisempiä ovat kuitenkin ult- 
ramafiset tyynylaavat, joita tavataan koko muodos- 
tuman alueella. Runsaimmillaan ne esiintyvat muo- 
dostuman keskiosissa, missä ne vuorottelevat vulka- 
noklastiittien kanssa kilometrien pituisina ja useiden 
satojen metrien paksuisina, jonomaisina yksiköinä. 
Tyypillisesti tyynylaavat ovat hienorakeisia ja mas- 
samaisia, mutta usein myös mikroporfyyrisiä, ja pai- 
koin niissä on manteleita. Muodostuman keskiosissa 
ja sen voimakkaasti deformoituneella pohjoisreunalla 
esiintyy pinnaltaan rakkulaisia ultramafisia laavoja, 
jotka on tulkittu mantelilaavoiksi. Ne ovat pienira- 
keisia, ja paikoin niissä on runsaasti 3-10 mm suuria, 
arnfibolin reunustamia kloriitti- tai serpentiini-kloriit- 
tisilmäkkeitä, jotka erottuvat rapa~~tuneella pinnalla 
syöpyneina koloina. 

Mafset laavat. Komatiitteihin kuuluvia mafisia 
mantelilaavoja tavataan pienialaisena esiintymänä 
Vanttioselän koillispuolella, jossa ne ovat ultramafis- 
ten laavojen seurassa, mutta rajoittuvat toisiinsa te- 
rävin kontaktein (mm. Tyrväinen 1983). Samoja man- 
telipitoisia komatiittisia basaltteja on kuvattu myös 
Peurasuvannon alueelta (Pihlaja & Manninen 1988). 
Mantelilaavat ovat hienorakeisia, ja paikoin niissä 
tavataan yli 2 cm:n kokoisia epidootti- ja epidootti- 
kloriittitäytteisiä putkimanteleita. Näissä ei ole havait- 
tu tyynyrakenteita, mutta Vanttioselän pohjoispuolel- 
la nähdään vastaavan koostumuksia mafisia tyyny- 
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laavoja ja hyaloklastisia breltsioita, jotka myös sisal- 
tavat 1-5 mm:n suuruisia epidootti-, plagioklaasi- ja 
plagioklaasi-kloriittimanteleita. 

Vz~llza~zoklastiitit. Fragmentaariset vulkaaniset ki- 
vet, joita on lt~~vattu sekä agglomeraatteina (Tyrväi- 
nen 1983) että muina pyroklastiitteina (Saveriklco 
1985) ovat luonteenomaisia koko Sattasvaasan muo- 
dostumalle. Niitä tavataan runsaasti mm. Vanttiose- 
län alueella, jossa ne paikoin esiintyvät yli sadan met- 
rin paksuisina kessostumina ultramafisten tyynylaa- 
vojen yhteydessa. Mineralogiselta koostumukseltaan 
vulltanoklastiitit ovat laavojen kaltaisia. Myös mafi- 
siin tyynylaavoihin liittyy vähäisiä vulkanoklastiitte- 
ja. Useinkin kessoshimat ovat lajittumattomia ja koos- 
tuvat seka kulinikkaista että pyöreähköista laavafrag- 
inenteista, joiden koko vaihtelee m~iutamista millimet- 
reistä kymmeniin senttimetreihin (k~iva 11). Kaskeim- 
mat breksiat ovat lähes blokkilaavan kaltaisia ja si- 
sältävät imsaasti k~ilmddtaita tyynyfragmentteja seka 
palapelirakenteisia, vain osin fragmentoituneita tyy- 
nyjä. Usein laavafragmentit ovat osittain tai kokonaan 
kehärakenteisia, ja kerïostumat, joissa lahes aina on 
fragmentaasinen hyalot~ihltaisltos, muistuttavat asul- 
taan agglomeraatteja. Näitä on runsaasti varsinkin 
Sattasvaasan alueella, jossa tavataan myös kehära- 
kenteisia, magnetiittirikltaita laavafragmentteja. 

Tyynylaavojen ja breksioiden yhteydessa on ylei- 
sesti myös uudelleenkessostuneita, eriasteisesti lajit- 
tuneita ja ltaskeusasteeltaan vaihtelevia vulkanoklas- 
tisia lterrostumia. Osa niistä on vulkaanisten 
konglomeraattien kaltaisia, huonosti lajittuneita ker- 
rostumia, joihin liittyy myös hienorakeisia, ohutker- 
roksellisia osia. Tavallisimpia ovat kuitenkin lapilli- 
tuhkm muistuttavat kerrostumat, jotka sisältävät ylei- 
sesti 1-3 cm:n kokoisia, mutta usein myös kookkaam- 

pia laavafragmentteja. Yleensä ne ovat selvästi ker- 
roksellisia, usein myös keirallisia, ja niihin liittyy hie- 
norakeisia, laminaariskerroksellisia osia. Muodostu- 
man pohjoisreunalla kivissä havaitaan myös serpen- 
tiiniytyneita oliviiniporfyroblasteja, jotka kivien ra- 
pautuinispinnoilla näkyvät punasuskeina laikkuina. 

Vaikka Sattasvaasan muodostuman vulkaniitiit ovat 
säilyttäneet alk~iperäisen teltstuurinsa, kuten ltuinu- 
laatti- ja spinifexraltenteensa, niiden priinäärinen ini- 
neralogia on muuttunut. Ultsarnafiset vulkaniitit ovat 
nyky asussaan amfiboli-kloriittiltiviä, joissa on yleen- 
sä runsaasti magnetiittia. Paikoin on löydettävissä 
vielä reliktistä pyrokseenia, mutta magmaattinen oli- 
viini on täysin sespentiniittiytynyt kuten myös porfy- 
roblastinen oliviini. Kiomiitti on joko kokonaan m~iut- 
tullut magnetiitiksi tai sitä reunustaa ferrikromiitti ja 
magnetiitti. V~~lkaniitit ovat monin paikoin voimak- 
kaasti karbonaattiutuneita, ja ruhjevyöl~yldteiden la- 
heisyydessä myös kumulaatit ovat mu~ittuneet talkki- 
ltarbonaatti-klosiittiliuskeiltsi. Mafiset vulkaniitit ovat 
Minna joko amfiboli- tai ainfiboli-plagioklaasikiviä, 
joiden plagioklaasi on epidoottiut~inut, ja nyt niissä 
tavataan sek~indaäristä albiittia. 

Erityisen voimakkaasti komatiittiset vulltaniitit ovat 
muuttuneet lahellä Sirkka-siirrosta Kittilän kirkonky- 
län itä- ja koillispuolella. Lapiltotaisen karbonaattiu- 
tuinisen seurauksena vulkaniitit ovat siellä muuttu- 
neet kasbonaatti-albiitti-ldoriittiliuskeiltsi ja fuksiitti- 
pitoisiksi karboiiaattikiviksi (kromimasmoreiksi). Li- 
säksi alueella on todettu sulfurisaatiota, silisifikaa- 
tiota ja serisiittiytymista. Muuttuneisiin komatiittei- 
hin tai niiden ja grafiittiliuslteiden kontakteihin liitty- 
vät kvastsi-ltasbonaattijuonet ovat osoittautuneet otol- 
lisiksi epigeneettisten ltultamineralisaatioiden muodos- 
tumiselle (Keinänen j a Hulldci 1992, Keinänen 1994). 

Kittilän ryhma 

Kittilan ryhmän (KIG) kivilajit muodostavat laa- 
jan, yhtenäisen vulkaniittialueen Keski-Lapissa, jos- 
sa se rajoittuu siissos- sekä ylityöntöltontaktein ym- 
päristöönsä. Kittilan ryhmää luonnehtivat mafisten ja 
vähäisempien ultramafisten vulkaniittien sekä epik- 
lastisten kivien keiroshiinat. V~ilkaniittikeirosten suur- 
ta massaa kuvaa painovoimamittauksista tulluttu Kit- 
tilän vihrejkivialtaan - 6 km:n maksimisyvyys (Lan- 
ne 1979). 

Kittilan ryhma koostuu neljästä tyyppimuodostu- 
masta, jotka vanhimmasta alkaen ovat Kautoselän 
muodostuma (KaF), Porkosen muodost~ima (PoF), 
Vesmajärven muodostuma (VjF) ja Pyhäj2sven muo- 
dostuina (PeF). Kautoselän muodostumaan kuuluu 
etupäässä mafisia mantelikiviä, ja siihen rinnastetaan 
Tarvasenvaaran (TrF), Karjakko-ojan (KnF) ja Kul- 

kuvuoman (KhF) muodostumat. Porkosen inuodos- 
tuinaan rinnastetaan rautamuodostuma Suasselassä 
(SIF). Vesmajarven muodostuma edustaa liuskealu- 
een nuorinta mafista vulltanismia. Tähän tyyppiinuo- 
dostumaan rinnastetaan mm. Veikasenmaan (VmF), 
Könkaän (KgF), Pälkekeron (PbF) inuodostumat Kit- 
tilän länsiosassa ja Pokan (PnF) muodostuma Kitti- 
län pohjoisosassa. Pyhäjärven tyyppimuodostuma on 
puhtaasti sediinenttinen; siihen kuuluu pääasiassa kiil- 
leliuskeita ja kvartsiitteja. Pyhajärven muodostumaan 
on rinnastettu Kirjaselän (KbF) muodostuma, joka 
sisdtää väliken-oksena polymilttista konglomeraattia. 

Kautoselän muodostuma 

Kautoselän inuodostuma sijaitsee Kuolavaasan ja 
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Keulakkopään eteläpuolella karaalehtien 37 12 08 ja 
11 alueilla, missä se muodostaa noin 20 km pitkän, 
it3-länsisuuntaisen jakson. Yhdessä siihen rinnastet- 
tavien muodostumien kanssa Kautoselän muodostu- 
ma kattaa laajoja alueita Kittilän vihreäkivivyöhyk- 
keen reunaosissa. Kautoselän muodostuman paakivi- 
lajeja ovat mafiset mantelilaavah plagioklaasi-uraliit- 
tiporfyriitit, f i t  ja tuffiitit, mutta kivilajiseurueeseen 
kuuluu myös konglomeraatteja, kvartsiitteja, siittiki- 
viä, grauvakkaliuskeita, fylliittejä, mustaliuskeita sekä 
karbonaattikiviä. 

Kautoselän muodostuma jakautuu kolmeen litolo- 
gialtaan erilaiseen jäseneen. Alin, ainakin 500 metriä 
paksu Ikkarhvuoman jäsen (IvM) on sediientogee- 
ninen ja koostuu hienorakeisista silttikivistä, fyiliiteistä 
ja kahnaattikivistä. Karbonaattikivi edustaa 1vM:n 
ylintä tasoa ja rajauaiu vulkaaniseen Kaunislehdon 
jäseneen (KM). K1M on noin 1000 m paksu ja koos- 
tuu mantelikivistä sekä porfyyrisistä ja massamaisis- 
ta laavoista. Kaunislehdon jäsen vaihettuu puolestaan 
vähintään 200 metriä paksuun, vulkaanis-sedimen~- 
seen Jurpulehdon jäseneen ( J W ,  joka koostuu m&- 
sista laavoista, epiklastisista grtiuvakkaisista ja 
konglomeraattisista kivistä selca hienorakeisten tu=- 
en, tirffiittien ja grafutti-sulfidiliuskeiden kerroshimis- 
ta. 

Mantelilaavat. Mantelikivet ovat pienirakeisia, 
massamaisia ja väriltään vaihtelevan harmaita. Mm- 
teleiden koko ja muoto vaihtelevat: pienet mantelit (<$ 

mm) ovat yleensä pyöreähköjä, kun taas suurimmat 
(1-2 cm) ovat epämääräisen muotoisia (kuva 12). 
Mantelit ovat yleensä kvartsitäytteisiä, mutta myös 
plagiokiaasi, kloriitti, epidootti ja karbonaatti seka 
sulfidit ovat tyypillisiä aytemineraaleja. Manteliki- 
vien mikromkenne on useimmiten pilotaksinen tai 
porfyyrhen. Yleisimtnät mineraaliseweet ovat pla- 
giokiaasi-ntktinoliitti-(epidootti), plagioklaasi-kloriit- 
ti ja plagioklaasi-biotiitti. T i u t t i ,  rutiili, opaakit ja 
kvartsi ovat tavanomaisia aksessorimineraaleja 
Plagioklaasipotjjv-iitit. Mantelilaavojen yhteydessä 

esiintyy Kautoselän ja Tarvasenvaaran muodoshimissa 
porfyynstä laavaa. P-ttien hajarakeet ovat Tar- 
vasenvaarassa albiittista plagioklaasia, ja Kautose- 
lässa hajarakeina on myös amfibolia. Plagiok- 
laasihajarakeet ovat kooltaan 5-20 mm ja erityisesti 
Kautoselän muodostumassa esiintyvät usein kerrok- 
sittain. PorfyrUttien perusmassan mineraalikoostumus 
vastaa mantelilaavojen koostumusta. 

Pyroklastiset kivet. Kautoselän muodosturnan tuf- 
fit ovat harmaanvihreitä tai tumm-aita, hieno- 
rakeisia, kerrokllisia ja paikoin myös kerrallisia ki- 
viä. Makroskooppisesti niitä on vaikea erottaa tuffi- 
teista, mutta mikro&ocipissa erona on f i e n  suurempi 
amfibolipitoisuus ja vahaisempi kvartsin määrä. Ak- 
tinoliittisen arnfibolin ja bartsin lisäksi ja tuf- 
fiittien priamineraaleihh kuuluu kloriitti, serisiitti ja 
albiittinen plagioklaasi. 

Epikkastiset kivet. Kautoselän muodostuman ala- 

Kuva 13. Kerrallista rakennetta karbonaattipitoisessa fylliitissä. Karjakko-ojan muodostuma, Kittilä. Mittakaavan pituus 10 cm. 
Fig. 13. Craded bedding in carbonate-bearing phyllite. Karjakko-oja Fomtion, Kinild. Length of the scale bar 10 cm. 
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osassa Kaunislehdossa esiintyy vuorokerroksin fyl- 
liitin kanssa hienorakeista, vaaleanharmaata silttiki- 
veä. Kerroksellisuus, pienimuotoinen iistikerrosmken- 
ne ja konvoluutiorakenteet ovat silttikivissa tunnis- 
tettavia primäärirakenteita. Silttikivi ja fylliitti ovat 
mikroskooppiselta rakenteeltaan blastoklastisia, ja 
niiden päämineraalit ovat kvartsi, plagioklaasi seka 
vaalea kiille. Tarvasenvaaralla fylliitissä on tumma- 
na mineraalina biotiittia ja kloriittia. Karbonaattia on 
vaihtelevasti; seka Kautoselän että Karjakko-ojan 
muodosturnissa karbonaatin maai-a lisääntyy silttiki- 
ven vaihettuessa asteittain dolomiittiseksi karbonaat- 
tikiveksi (kuva 13). Tarvasenvaaralla fylliittimainen 
silttikivi rajautuu kuitenkin terävästi dolomiittiin. 
Aksessorisia mineraaleja ovat titaniitti, rutiili ja zir- 
koni seka paikoin turmaliini. 

Kautoselän muodostumassa on myös konglomeraat- 
tia noin 10 km:n matkalla Kivipurnuvaaran ja Kau- 
nislehdon välillä. Palloaines on vallitsevasti vulkaa- 
nista, mutta joukossa on myös kvartsi-, sertti- ja lius- 
kepalloja. Konglomeraatin vulkaaninen isltos vaihet- 
tuu Kivipurnuvaarassa kvartsihiekkaiseksi. 
Konglomeraattipallojen koko pienenee idästä lanteen: 
Kivipurnuvaarassa pallot ovat halkaisijaltaan 5-20 
cm, Kaunislehdossa enää <2 cm. Klastisia, grauvak- 
kaisia kerrostumia tavataan konglomeraatin jatkeilla 
noin 2 km Kaunislehdosta lanteen, jossa klastit ovat 
kvartsia, plagioklaasia ja mafisia, plagioklaasiliistak- 
keisia laavafragmentteja. 

Konglomeraattia on löydetty myös Karjakko-ojan 
muodostuman yläosasta, Jänesvaaran länsirinteeseen 
kairatun reiän R013/LVP/85 sydämestä. Grauvakka- 
maista kvartsiittia on Kuolavaaran etelärinteellä ja 
Palo-Pultsanossa (Karjakko-ojan muodostuma) Jänes- 
vaaralta noin 2 km SSW. Suurin osa klasteista koos- 
tuu melko pyöristyneista kvartsirakeista, mutta kul- 
mikkaammat plagioklaasiklastit ja sertti- seka lius- 
kefragmentit ovat myös yleisiä. Palo-Pultsanon grau- 
vakkamainen kvartsiitti on ristikerrosrakenteista. 

Kemialliset sedinzerztit. Kautoselän muodostuman 
Ikkarivuoman jäsenessa on Kaunislehdon ja Tarajär- 
venrovan välillä (3712 08 ja 11) dolomiittivaltaista 
karbonaattikivea noin 5 km:n matkalla. Dolomiittia 
on myös Tarvasenvaaran kaakkoisreunalla Tarvasen- 
vaaran muodostumassa (2712 08) ja Janesvaaran lan- 
sipuolella Karjakko-ojan muodostumassa (3712 09). 

Karbonaattikivet ovat rakenteeltaan kerroksellisia, 
massamaisia tai breksiarakenteisia. Ne ovat usein tuf- 
fogeenisten liuskeiden, hienorakeisten pyroklastiittien 
tai mantelilaavojen yhteydessa. Yleisimpiä ovat ker- 
rokselliset, dolomiittiset karbonaattikivet. Ne ovat 
laminaarisia (larninoiden paksuus <1 mm-2 cm), ker- 
rallisia ja usein myös ristikerroksellisia. Laavavaltai- 
sessa ympäristössä saostunut karbonaattikivi on yleen- 
sä massamaista, kun taas Kuolavaaran lounaisrintees- 
sa on serttien ja tuffogeenisten liuskeiden yhteydessä 

breksiarakenteista karbonaattikivea, jossa fragment- 
tien koko vaihtelee muutamasta millimetristä useaan 
senttimetriin, ja fragmenttien väleihin on usein kitey- 
tynyt vihertävänharmaata silikaattiainesta. Samanlais- 
ta ltarbonaattibreksiaa tavataan myös Tarvasenvaa- 
rassa. 

Grafiitti- ja sulfidiliuskeita on Kautoselan muodos- 
tuman yläosan (JIM) vulkaanis-sedimenttisessa yksi- 
kössä, jossa ne esiintyvät yleisesti fylliittien ja tuffo- 
geenisten liuskeiden yhteydessa. Liuskeet ovat hieno- 
rakeisia, väriltaan tummia tai mustia ja rakenteeltaan 
usein kerrallisia. 

Porkosen muodostuma 

Porkosen muodostuma ed~istaa Keski-Lapin tun- 
netuinta rautam~iodostumaa (ks. Paakkola 197 1, Paak- 
kola & Gehör 1988). Siihen kuuluu Vesmajärven ita- 
ja eteläpuolella (3712 09 ja 3721 07) sijaitseva Sil- 
mänpaistaman-Porkosen-Petajäselan-Puolalaen N-S- 
suuntainen vaarajakso seka tämän länsipuolella ole- 
vat Pahtavaara ja Janesvaara. Porkosen muodostu- 
man kivilajiseurue koostuu pääasiassa serteistä, ma- 
fisista laavoista ja hienorakeisista, usein grafiittipi- 
toisista tuffeista ja tuffiiteista. Silmänpaistamalta ja 
Puolalaelta on löydetty myös pienifragmenttisia ja 
-palloisia v~ilkanoklastisia kerroksia. Silmanpaista- 
malla ja Petäjaselässä kivilajise~uueeseen kuuluu myös 
dolomiittia. Pahtavaarassa, Janesvaarassa ja Porko- 
sella vallitsee rautamuodostuman oksidifasies (mag- 
netiitti, BIF), silikaatti- ja sulfidifasieksen (stilpno- 
melaani, fengiitti, magneettikiisu) seka karbonaatti- 
fasieksen (sideiiitti) ollessa vähemmistönä (kuva 14). 
Silmänpaistaman ja Petäjäselän alueilla rautamuodos- 
tumassa vallitsee sen sijaan karbonaattifasies (side- 
riitti, Mn-sideriitti) (Paakkola & Gehör 1988). Por- 
kosen muodostumaan rinnastettava Karjakkolehdon- 
Riesiövaaran jakso karttalehdillä 37 12 07 ja 11 koos- 
tuu mafisista laavoista, hienorakeisista, usein grafiit- 
tipitoisista liuskeista (tuffit, tuffiitit), serteista ja kar- 
bonaattikivista. Jaksoon kuuluvat myös rautamuodos- 
tuman silikaatti-, karbonaatti- ja sulfidifasiekset 
(Paakkola & Gehör 1988). Pienempiä kvartsiraitai- 
sia, BIF-tyyppisiä rautaesiintymiä tavataan mm. Su- 
asselassä (2744 04), Kumputunturin itäpuolisella alu- 
eella karttalehdellä 37 12 09 seka Sattasjoen varressa 
Ryssiökankaalla (37 12 11). 

Paakkolan ja Gehörin (1988) mukaan Kittilän vih- 
reäkivialueen rautamuodostumat syntyivät vajoavas- 
sa sedimentaatioaltaassa, missä sulfidifasies edustaa 
stratigrafiassa oksidifasiesta ylempää osaa ja syvem- 
män veden olosuhteita. Pääasiassa oksidifasiesta edus- 
tava Porkosen-Pahtavaaran assosiaatio kerrostui si- 
ten ennen Silmanpaistaman-Petäjaselän karbonaatti- 
silikaattifasieksen assosiaatiota, ja viimeisenä kerros- 
tui Karjalehdon (Karjakko1ehdon)-Riesiövaaran sili- 
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Kuva 14. Kvartsiraitainen rautamalmi. Porkosen muodostuma, Kittila. Rahan halkaisija 25 mm. 
Fig. 14. Banded iron formtion. Porkonen Formarion, Kirtila. Coin diameter 25 mm. 

Kuva 15. Laavabreksia. Vesmajäwen muodostuma, Kittila. 
Fig. 15. Lava breccia. Vesmajärvi Formation, Kittilä. 
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kaatti-karbonaatti-sulfidifasieksen kivilajiassosiaatio. 
LVP:n tutkimuksissa Kautoselän muodostumalle orni- 
naisten vulkaniittien on todettu kerrostuneen ennen 
rautamuodostumaa niin Janesvaaran-Pahtavaaran alu- 
eella, Porkosen-Petajäselän-Puolalaen jaksossa kuin 
myös Karjakkolehdon-Riesiövaaran jaksossa. Vastaa- 
vasti näillä alueilla on rautarnuodostuman päälle pur- 
kautunut Vesmajärven muodostumalle tyypillisiä laa- 
voja. Tämä viittaa siihen, että rautamuodostuman eri 
fasiekset saostuivat jokseenkin samanaikaisesti eri 
osissa vulkaniittiallasta. 

Vesmajarven muodostuma 

Vesmajärven muodostuma sijaitsee Jänesvaaran ja 
Vesmajärven välisellä alueella karttalehdellä 37 12 09. 
Se esiintyy konforrnisti Porkosen muodostuman paäl- 
1a. Muodostuman kivilajiseurueeseen kuuluu tyyny- 
laavoja, tyynybreksioita, hyalotuhkia, karkeafrag- 
menttisia vulkaanisia breksioita ja agglomeraatteja 
seka vähemmistönä sertteja, karbonaattikivia ja mus- 
taliuskeita. Kemialliselta koostumukseltaan vulkanii- 
tit ovat pääasiassa mafisia, mutta myös ultramafisia 
vulkaniitteja tavataan muodostuman alaosassa Por- 
kosen rautamuodostuman tuntumassa Janesvaaran 
koillisreunalla, Pahtavaaran länsirinteellä ja Järvikai- 
sen alueella Vesmajärven ja Kumputunturin välissä. 
Muodostuman sisäinen stratigrafia on puutteellisesti 
tunnett~i. 

Tyylzylnnvnt, tyynybreksint ja Izynloklnstiitit. Ves- 
majarven muodostumaan kuuluvat tyynylaavat, tyy- 
nybreksiat ja hyaloklastiitit ovat koostumukseltaan 
yleensa basaltteja, mutta paikoitellen niiden MgO-pi- 
toisuus nousee aina 15 %:iin asti, ja kivet luokittuvat 
basalttisiksi komatiiteiksi. Tyynylaavat ovat hienora- 
keisia, väriltään tummanvihreita, suskeita tai vaihte- 
levan harmaita. Tyynyjen koko vaihtelee välillä 0,15- 
2,O m. Suuria tyynyja on mm. Kiimarovassa (2741 
07, Veikasenmaan muodoshima), kun taas pieniä (koko 
< 30 cm) tyynyja tavataan esim. Pahtavaaran lansi- 
reunalla Vesmajärvellä. Yleisin tyynymuoto on ellip- 
soidinen, mutta joukossa on myös pyöreitä, patjamai- 
sia tai muodoiltaan epämaäsäisia tyynyjä. Monin pai- 
koin tyynyt ovat fragmentoituneet tyynybreksiaksi ja 
edelleen hienorakeiseksi hyaloklastiitiksi. Paikoin tyy- 
nylaavojen yhteydessä esiintyy myös massamaisia 
laavoja. 

Tyynylaavat ovat mikroskooppiselta asultaan gran- 
oblastisia, pilotaksisia, subofiittisia tai porfyyrisiä. 
Kivien tavalliset mineraaliseurueet ovat plagioklaa- 
si-aktinoliitti-(epidootti) ja plagioklaasi-Moriitti seka 
kloriitti-aktinoliitti. Plagioklaasin koostumus vaihte- 
lee albiitista oligoklaasiin. Yleisimmat aksessoriset 
mineraalit ovat karbonaatti, titaniitti seka opaakit. 

Vulknmziset breksiat ja ngglonzeïnntit. Vesmajäs- 
ven inuodostumaan kuuluvia agglomeraatteja ja kar- 

keafragmenttisia vulkaanisia breksioita on runsaasti 
Kumputunturin itäreunalla ja Kiuasautonojalla Ves- 
majärvella (kuva 15). Vulkaanisten breksioiden pak- 
suus voi olla useita kymmeniä metrejä, ja ne koostu- 
vat vaihtelevasti pyöristyneista, mafisista vulkaniit- 
tifragmenteista (0 ,550 cm) seka hienorakeisesta 
hyalotuhkavaliinassasta. Breksiat ovat usein lähes 
lajittumattomia, ja kerrosrakenteet ovat niissä harvi- 
naisia. 

Agglomeraattien ja vulkaanisten breksioiden frag- 
mentit muistuttavat seka mikroskooppiselta asultaan 
että mineraalikoostumukseltaan ympäristön tyynylaa- 
voja. Breksian perusmassan klastiaines on vulkaanista 
lasia, joka on kiteytynyt epidootiksi ja plagioklaasik- 
si. IUastien kaasurakkuloihin on kiteytynyt kvartsia, 
kloriittia, epidoottia ja karbonaattia. 

Sertit, kar-bo~znnttikivet ja ~nustaliuskeet. Vesma- 
järven muodostumaan kuuluvat sertit ovat väriltään 
yleensa harmaita tai valkoisia, harvoin mustia. Pu- 
naista jaspista on paljastuneena Vuossavaarassa (2743 
02,03) ja Kapsajoella (2743 06), missä einaksisessä 
metalaavassa on suuria fragmentteja punaista jaspis- 
ta (Nylander 1986). Sertit ovat rakenteeltaan yleisim- 
min massanaisia ja raitaisia; fragmenttisia sertteja 
tavataan harvemmin. Vesmajärven eteläreunalla on 
huomattavan paksu kerrostuma vaaleaa serttia. Siel- 
lä tavataan myös vaaleanruskeaa karbonaattikivea 
grafiittiliuskeiden kanssa vuorottelevina, ohuina ker- 
roksina. 

MnJls-felsinerz vulkaniittinssosinntio. Vesmajäsven 
muodostumaan rinnastettu Veikasenmaan muodostu- 
ma Sirkan luoteispuolella (2741 10, 07, 08) käsittää 
paäasiassa mafisia vulkaniitteja: laavoja, pyroklas- 
tiitteja, vulkaanista breksiaa, tuffiittia ja felsista por- 
fyyriä. Muodostumaan kuuluu myös konformeja tai 
ympäristönsä kivia leikkaavia diabaaseja. Muodos- 
tuman kivilajit ovat parhaiten paljastuneina Veikasen- 
maalla, jossa vallitsevina kivilajeina ovat porfyyriset 
tai juoksurakenteiset, Woriitti- tai epidoottitaytteisia 
manteleita sisältävät tyynylaavat ja massamaiset laa- 
vat. Laavojen päämineraaleja ovat albiitti, tremoliit- 
ti-aktinoliitti, klosiitti ja epidootti; titaniittia, opaak- 
kia, kvartsia ja karbonaattia on vaihtelevasti. Laava- 
kerrosten välissä on hienorakeisia kide- ja lapillituf- 
fej a. 

Veikasenmaan diabaasit ovat keski- tai karkeara- 
keisia, massamaisia tai subofiittisia kivia, joiden paa- 
mineraalit ovat arnfiboli, albiitti-oligoklaasi ja kloriitti. 
Diabaasien leveys vaihtelee metrista muutamaan kym- 
meneen metriin. Mafisten vulkaniittien suhteen dia- 
baasit ovat yleensä konformeja, mutta leikkaavat fel- 
sisiä porfyyreja. 

Felsinen porfyyri esiintyy yleensa suurina breksia- 
kappaleina diabaasissa tai pieninä fragmentteina ma- 
fisessa vulkaniitissa. Kuitenkin myös felsisessa por- 
fyyrissä on havaittu sulkeumina mafista vulkaniittia, 
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ja mafisista kivistä on tunkeutunut kapeita apofyyse- 
ja porfyyriin. Porfyyrin vaaleassa tai paikoin lähes 
valkoisessa rapa~ihimispinnassa erottuu t~immankuul- 
tavia kvartsihajarakeita (1-2 mm) sekä hieman kook- 
kaampia plagioklaasihajarakeita, jotka muodostavat 
paikoin glomeroporfyyrisiä kideryppäitä. Kiven pe- 
rusmassa koostuu hyvin hienorakeisesta kvartsista, 
albiitista ja kloriitista. 

Mafiset juoniparvet. Veikasenmaan muodostumalle 
ovat luonteenomaisia tyynylaavojen seurassa esiinty- 
vät gabrot ja emäksiset juonet. Kiimarovassa tyyny- 
laavoja leikkaa kerroksellisuutta vastaan kohtisuoraan 
mafiset juonet, jotka paikoin ovat tuottaneet muuta- 
man metrin levyisiä juonikomplekseja. Niissa useat 
yhdensuuntaiset juonet ovat tunkeutuneet samaan 
paikkaan tyynylaavojen väliin. Rakenteen voidaan 
tulkita liittyvän alkavaan sheeted dike -kompleksin 
muodostumiseen. Selkasenvuomassa heterogeenista, 
karkearakeista gabroa leikkaa yhdensuuntaisten juon- 
ten parvi, joka todennäköisesti edustaa lähistöllä ole- 
vien tyynylaavojen tulokanavia (kuva 16). Noin sa- 
dan metrin levyinen paljastuma-alue sisältää useita 
kymmeniä juonia, joiden väliin on jäänyt gabroa vaih- 
televan levyisiksi linsseiksi. Sama ilmiö on tutt~i Jor- 
muan ofioliittikompleksista (Kontinen 1987). 

Kemiallisen koost~im~iksen perusteella Veikasen- 
maan muodostuman mafiset vulkaniitit ja juonet ovat 
komagmaattisia, ja ne voidaan rinnastaa geokemialli- 
sesti myös Vesmajärven rnuodostuman vulkaniittei- 
hin. Veikasenmaan muodostuman kivien leikkaus- ja 
siilke~imasuhteiden perusteella aliieen mafiset viilka- 
niitit ja felsiset porfyyrit liittyvät ajallisesti hyvin in- 
tiimisti toisiinsa. Veikasenmaan felsisen poifyyrin zir- 
konlle saatu U-Pb-ikä on 20 l2rt3 miljoonaa vuotta 
(Lehtonen ja muut 1992), k~ in  taas Vesmajärven muo- 

Lainion ryhmä 

Kittilän vihreäkivialueella esiintyy lapponisten lius- 
keiden ( Sederholm 1932, Mikkola 1941) eli Sodan- 
kylän, Savukosken ja Kittilän ryhmiin kuuluvien vul- 
kaniittien ja metasedimenttien paalla diskordanssin 
erottamana nuorempia klastisia sedimenttikiviä: 
konglomeraatteja, kvartsiitteja ja silttikivia. Aikaisem- 
missa tutkimuksissa näitä kiviä on kutsuttu k~im- 
pukvartsiiteiksi (Hackman 1927), Kumpu-Oraniemen 
sarjaksi tai K~impumuodostumaksi (Mikkola 1941). 
Lehtonen ja muut (1992) jakoivat Mikkolan Kumpu- 
muodostuman Lainion ja Kummun ryhmiin. Lainion 
ryhmän suprakrustiset kivet ovat kenoshineet etupaäs- 
sa diskonformisti vanhempien liuskeiden paalle, kun 
taas Kummun ryhman kivilla on selvä diskordanssi 
alla oleviin muodostumiin. Koistisen ja Virransalon 
(1985, 1986) mukaan Lainion ryhman kivet defor- 
moituivat svekokarelidisen orogenian paavaiheessa, 
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doshimalle on äskettäin saatu Sm-Nd-systematiikalla 
iäksi 1990-i-35 miljoonaa vuotta (Hanski ja muut 
1997). Virherajojen puitteissa kyseinen ikä vastaa si- 
ten Veikasenmaan muodostuman ikaa. 

Pyhajarven muodostuma 

Pokan karttalehden (2744+3722) luoteisnurkassa 
on Särkijärven intruusion ja sen itäpuolella olevan 
laaja-alaisen, Hetan kompleksiin kuuluvan granitoi- 
dialueen välissä N-S-suuntainen, Vesmajärven muo- 
dostumaan rinnastethi vulkaniittivyöhyke. V~ilkaniit- 
tien keskellä on yhtenäinen kvartsirikkaiden kiillelius- 
keiden vyöhyke, jonka katsotaan olevan stratigrafi- 
sesti vulkaniittien paalla, synformisen rakenteen kes- 
kellä. Tähän Pyhäjärven muodostumaan ku~iluvat kiil- 
leliuskeet ovat paljastuneet noin 300 metrin leveydel- 
ta Pyhajärven ja Ulvomajärven välissä (2744 03C). 
Pyhajärven muodostumaan rinnastetaan myös Kirja- 
selän muodoshima Särkijärven intmusion lounaispuo- 
lella. 

Pyhäjärven-Ulvomajänen leikkaukseen kuuluu hie- 
norakeisia, harmaita, kvartsirikkaita kiilleliuskeita ja 
vaaleampia kvartsi-maasalpäliuskeita. Kvartsi-maa- 
sälpäliuskeissa paikoin näkyvä raitaisuus on tulkittu 
kerroksellis~~~ideksi. Kvartsirikkaissa kiilleliiiskeissa 
on pieniä määriä kivilajifragmentteja (kiilleliuske, 
hapan vulkaniitti), mikä viittaa kiven gra~ivakkaiseen 
alkuperään. Kivien mikroskooppinen asu on granob- 
lastinen tai blastoklastinen. Kvartsi ja plagioklaasi 
ovat päämineraaleja molemmissa tyypeissä, kun taas 
kvartsirikkaassa kiilleliuskeessa paämineraalina on 
myös biotiittia. Aksessorisia mineraaleja ovat mus- 
koviitti, opaakit, apatiitti ja zirkoni sekä kvartsirik- 
kaassa kiilleliuskeessa turmaliini. 

ns. lapponisessa deformaatiossa. Kummun ryhman 
kivet puolestaan kerrostuivat lapponisten liuskeiden 
ja paikoin myös Lainion ryhman kivien paalle sveko- 
karelidisen orogenian myöhäisvaiheessa. Niissä ei näy 
orogenian varhaisimpia deformaatiovaiheita. 

Lapin vulkaniittiprojektin tutkimusten perusteella 
Kittilän vihreäkivialueen länsireunalle sijoittiiva Lai- 
nion ryhmä (LAG) koostuu sedimenttisyntyisistä, toi- 
siinsa rinnastetuista Ylläksen (YlF), Vesikkovaaran 
(VrF), Laavirovan (LrF) ja Ounastunturin (OtF) muo- 
dostumista Kittilässä sekä Taporovan (TpF) muodos- 
tumasta Kolarin länsiosassa. Stratigrafiassa Ylläksen 
ja Vesikkovaaran muodostumien alapuolelle sijoittu- 
vat alueeltaan vähäiset Latvajärven (LaF) ja Tuulijo- 
en (TjF) vulkaanisten kivien muodoshimat. Geoke- 
rniallisen luonteensa ja Latvajärven vulkaniiteista teh- 
dyn ikäyksen (1 883 Ma) perusteella kummankin muo- 
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Kuva 16. Samansuuntaisiamafisia juonia metagabrwa. Veikasemaan muodostuma, Kittila. 
Fig. 16. Parallel mafic dikm in mtagabbro, Veikasenmaa Formation, Kittild. 

Kuva 17. Latvajhen muodostuman porfyyrista felsista vuikaniiia, Wttiik Mikrovaiokuva, nikolit ristissa. Suurennus 7x. 
Fig. 17. Photomicrograph ef parphyritic felsic volcanic rock of rhe Lahtoj&wi Formation, Kinild. Magnification 7x, plane-polarized 
light. 
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dostuman on katsott~i k~i~i l~ivan Lainion ryhmään (ks. 
geokemia s. 65). Lehtonen ja muut (1992) sijoittivat 
Latvajarven inuodostuman Yllaksen m~iodostuman 
pälle ja sen ylap~iolelle vielä Vesikkovaaran muodos- 
tuman. Sittemmin on myös Ylläksen muodostuinan 
kvartsiittikerroksista löydetty välikerroskonglomeraat- 
tia, jossa pallomateriaalina on Latvajärven muodos- 
tuman tyyppistä intermediääristä vulkaniittia. Siten 
Latvajärven muodostuma on asetettu stratigrafiassa 
Ylläksen m~iodostuman alapuolelle. 

'Iiiulijoen muodostuma 

Lainiojoen laaksossa, Haarakankaiden eteläpuolella 
T~iulijoen varressa (2732 04,05) on kilometrin mat- 
kalla pienia paljastumaryppäita vahvasti skapoliittiu- 
tunutta emäksista vulkaniittia. Pääosa muodostuinan 
kivistä on alkuperältään tuffeja ja tuffiitteja, joista 
skapoliittiuturninen on usein kuitenkin hävittänyt ker- 
roksellis~iuden. Skapoliitti esiintyy et~ipaässä 0,2-2 
cm:n kokoisina porfyroblasteina, paikoin likipitäen 
vieri vieressä. Alueen eteläreunalla on breksiamaista 
kiveä, jossa on vulkaanisen konglomeraatin piirteitä, 
ja tuffien välikerroksina on myös joitakin kapeita, 
massamaisia, laavasyntyisiä patjoja, joissa tavataan 
pienia manteleita ja amfibolihajarakeita. Skapoliitin 
ohella kivet sisältävät vaaleaa amfibolia, biotiittia, 
kloriittia, plagioklaasia ja kvartsia. Aksessoreina esiin- 
tyy opaakkia, karbonaattia, turmaliinia, diopsidia, 
epidoottia, apatiittia, titaniittia ja zirkonia. Paikoin 
on todett~i vähäisiä määriä k~iparikiisua. Mineralogi- 
an ja kemiallisen koost~imuksen (ks. s. 68) per~isteel- 
la Tuulijoen vulkaniitit ku~il~ivat lamprofyyristen ki- 
vien ryhmään. 

Tuulijoen muodost~iman ja sen yläp~iolella olevien 
Latvajärven ja Ylläksen muodostumien välisen kon- 
taktin luonnetta ei tunneta. Kontakti eteläpuolella ole- 
vaan Savukosken ryhmän T~iuliselän muodost~iinan 
(rinnastettu Matarakosken muodostumaan) kiviin on 
aerogeofysikaalisten karttojen perusteella tektoninen. 

Latvajarven muodostuma 

Latvajärven muodostuma sijaitsee Aakenustuntu- 
rin ja Vesikkovaaran valissä parin kilometrin levyise- 
nä, pohjois-eteläsuuntaisena jaksona (2732 07, 08). 
Muodost~ima koostuu pääosin felsisistä, porfyyrisis- 
ta vulkaniiteista, mutta joukossa on myös mafisia 
muunnoksia. Felsisessä tyypissa on hieilorakeisesta 
kalimaasälvastä, kvartsista, plagioklaasista, biotiitista 
ja muskoviitista kooshivassa penismassassa 1-8 mm:n 
pituisia plagioklaasi- ja kalimaasalpahajarakeita seka 
harvakseltaan amfibolirakeita ja skapoliittiporfyrob- 
lasteja (kuva 17). Aksessoreina on opaakkia, kloriit- 
tia, turmaliinia, leukokseenia, apatiittia ja zirlconia. 
Tuffiittiset ja vulkaaniset konglomeraattivalikerrok- 
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set ovat yleisiä, samoin fragmentoituneet ja breksioi- 
tuneet osueet. Serisiittiytymistä ja karbonaattiutumista 
esiintyy yleisesti (paikoin myös epidoottiutumista), ja 
skapoliittia on runsaasti sekä konglomeraattien mat- 
riksissa että palloissa. 

Emäksiset ja intermediaäriset vulkaniitit ovat va- 
riltaän rapautumispinnalla harmahtavia ja happamat 
tyypit haalistuneen tiilenpunaisia. Paikoin vulkanii- 
teissa on todettii ignimbriittisiä piirteitä, mm. pienia 
fiamme-linssejä (flame stmcture). Latvajärven muo- 
dostumaan kuuluu pienehköjä ra~itamineralisaatioita 
(Puustinen ja muut 1980). T~iffiitissa on valikerrok- 
sissa runsaasti hematiittiraitoja. Muodostuman kivet 
ovat vahvasti liuskettuneet ja lounaaseen suuntautu- 
va venyma on selvä. 

Latvajärven intermediaärisen vulkaniitin zirkonis- 
ta on saatu U-Pb-ikä 188315 miljoonaa vuotta (Leh- 
tonen ja muut 1992). Samaan ikäryhmään kuuluvia 
ja koost~imukseltaan samantyyppisiä kiviä ovat Kii- 
runan porfyyrit Pohjois-Ruotsissa (Skiöld 1986,1987) 

Ylläksen muodostuma 

Stratigrafisesti Latvajänen m~iodoshiman päällä on 
sen länsip~iolella Ylljksen tyyppim~iodostuman (2732 
01,04,05,06,08,09) sedimenttiset kivet (Aakenus- 
tunturi) ja itäpuolella Ylljksen muodostumaan rinnas- 
tetun Vesikkovaaran muodoshiman kivet. Latvajärven 
ja Vesikkovaaran muodostuman kontakti on paljas- 
tettu Murtomaan pohjoispäässä (2732 07). Latvajär- 
ven vulkaniitin päälle konformisti kerrostunut sedi- 
menttikivi alkaa punertavalla liuskeella, jossa puner- 
tavat ja harmaat kerrokset vuorottelevat. Punertavat 
kerrokset ovat lähes puhdasta happaman vulkaniitin 
rapautumisainesta, ja myös hematiittia on mukana 
ohuina raitoina seka pirotteena matriksissa. Punerta- 
vat kerrokset vaihettuvat harmaaksi, keskirakeiseksi 
gra~ivakkaliuskeeksi, jonka päämineraalit ovat kvart- 
si, kalimaasälpä, plagioklaasi, biotiitti ja muskoviitti. 
Kivessä on usein nkhtävissä kaunista, hematiittirai- 
tojen ansiosta selkeää ristikeil-oksellisuutta. Grauvak- 
kaliuskeen väliin on kerrostunut vaihtelevan paksui- 
sia konglomeraattivälikerroksia, jossa palloina on 
välittömästi alla olevan Latvajärven m~iodostuman 
vulkaniitteja, Kittilän, Savukosken ja Sodankylän ryh- 
män liuskeita sekä gabroa, diabaasia, albiittidiabaa- 
sia ja graniittia. Graniittipallot ovat mineraalikoostu- 
muksensa ja rakenteensa perusteella ilmeisesti Haa- 
parannan sviitin kiviä. 

Latvajärven m~iodost~iman lansireunalla, Aakenus- 
tunturin kvartsiitin alla, on polymiktinen pohjakong- 
lomeraatti, jossa on runsaasti magnetiittipitoisia al- 
biittidiabaasipalloja. Magnetiittia on myös itsenaisi- 
nä pallukoina ja konglomeraatin iskoksessa. Muuta- 
mien paljastumahavaintojen ja aerogeofysikaalisten 
karttojen penisteella konglomeraattScerrokset näyttäi- 
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sivat kiertävän koko Aakenus-, Pyhä-, Lainio-, Ke- 
sänki- ja Yllästunturin Lainiojoen laakson puoleisen 
alaosan (Rastas 1984). 

Pohjakonglomeraattia on vielä Yllältsen lansipuo- 
lellakin, Luosuijoen konglomeraatiksi nimitettyna. 
Kyseinen konglomeraatti on silmiinpistävän voimak- 
kaasti suuntautunut; pallot ovat litistyneet, ja veny- 
mä kaatuu loivasti pohjoiseen. Karsimineraaleja esiin- 
tyy yleisesti, ja lisäksi kivessä on tavattu joitakin pie- 
niä karbonaattilinssejä ja pahkuja. Ylläksen m~iodos- 
tuman konglomeraateissa on kauttaaltaan skapoliit- 
tia. Pohjakonglomeraatissa on leikkaavia graniitti- ja 
pegmatiittijuonia, ja joitakin juonia on havaitt~i myös 
konglomeraatin päällä olevassa kvartsiitissa. 

Pohjakonglomeraatin paälle ovat kerrostuneet Y1- 
l&sen muodostuman lähes 2 km paksut metasedimen- 
tit. Ne alkavat usein ohuilla silttikivikerroksilla ja 
vaihethivat serisiitti- ja arkoosikvartsiiteiksi, joissa on 
välikerroksina ortokvartsiittia. Ristikerroksellis~i~itta 
esiintyy harvakseltaan. Paikoin kvartsiitti on massa- 
maista ja voi olla uudelleen kiteytynytta. Aakenus- 
t~inturin alaosan serisiittikvartsiitista on löydetty usei- 

den senttien vahvuisia hematiittikerroksia. Kesangin 
luoteisrinteen serisiittikvartsiitissa tunnetaan Outo- 
kumpu Oy:n 1970-luvulla t~itkima uraanimineralisaa- 
tio (Sarikkola 1979). 

Ylljksen m~iodostuman kvartsiiteissa on kauttaal- 
taan yksinäisiä kivilajipalloja: juonikvartsia, kvartsiit- 
tia, liuskeita ja silmiinpistavimpana punaista jaspis- 
ta. Lisäksi hinnetaan joitakin välikerroskonglomeraat- 
teja. Yksi merkittävä on Aakenustunturin lansipaäs- 
sä, Pyhäjärven kämpän l~ioteispuolella (2732 06). 
Siellä on itä-läntisen k~irun reunalla nähtävissä kym- 
menen metrin paksuudelta polymiktista konglomeraat- 
tia, jossa on runsaasti punertavia, felsisia maasälpä- 
porfyyripalloja. Pallot ovat tekstuuriltaan, mineraali- 
koostumukseltaan ja geokemialtaan Latvajänen muo- 
dostuman porfyyrien kaltaisia. Toinen merkittävä 
ltonglomeraatti on Yllästunturin Kellostapulilla (2732 
02, 05) sijoittuen stratigrafiselta asemaltaan Ylläk- 
sen muodostuman yläosaan. Kellostapulin polymikti- 
sen konglomeraatin graniittipallon zirkoni antoi iaksi 
1888116 miljoonaa vuotta (Huhma ja muut, tekeil- 
lä). 

Kummun ryhmä 

Kummun ryhmään (KUG) kuuluvat Mikkolan 
(1941) Kumpumuodostumasta ne sedimenttisyntiset 
kivet, jotka ovat kerroshineet diskordantisti (selvä kul- 
madiskordanssi) lapponisten liuskeiden paälle. Kum- 
mun ryhman kivet ovat klastisia, usein violetin vari- 
sia metasedimentteja: kvartsiitteja, konglomeraatteja 
ja silttikivia. Niitä on verrattu red bed -kerrosturniin. 
Ryhmän kivet esiintyvät usein tektonisten heikkous- 
vyöhykkeiden (syvamurrosten) yhteydessä ja ovat 
jäänteitä aiemmin laajemmalle levinneista fluviaali- 
sista ja rannan läheisistä kerrostumista. Kurnmun ryh- 
män tyyppimuodostumana kuvataan Levin (LeF) 
muodostuma. Ryhmään kuuluvat myös Kaarestuntu- 
rin (KtF), Kumputunturin (KuF), Saynäjavaaran 
(SpF), Mantovaaran (MhF), Satkanavaaran (SzF) ja 
Linkukeron (LkF) muodostumat. Kummun ryhmän 
kiviä leikkaavia graniitteja tunnetaan erittäin vähän. 
Mäkelä (1968) mainitsee havainneensa joitakin ohui- 
ta apliitti- ja pegmatiittijuonia Aakenusvaaran-Levi- 
tunturin jaksossa. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa näitä Kummun ryh- 
män metasedimentteja on pidetty ns. Jatuli-ryhmään 
kiiuluvina (Silvennoinen ja muut 1980; Geological 
map, Northern Fennoscandia 1987). Tämä näkemys 
perustui paljolti Värttiövaaran Isolaella (37 12 10) ja 
Satkanavaarassa (2732 12) olevien albiittidiabaasien 
ikään. Näiden 2210 ja 2044 miljoonaa vuotta vanho- 
jen albiittidiabaasien oli aikaisemmin tulkittu leikkaa- 
van kumpukvartsiitteja (Rastas 1980). LVP:n tutki- 
musten perusteella kyseiset albiittidiabaasit eivät kui- 
tenkaan leikkaa ko. kvartsiitteja, vaan kivilajien kon- 

taktit ovat tektonisia. Satkanävaarassa kyseisen al- 
biittidiabaasin palloja löydettiin viereisestä kvartsii- 
tista. Lisäksi K~immun ryhmän kvartsiittien detritaa- 
linen zirkoni on antanut selvästi Jatulia nuorempia ilcia: 
Sätkanavaarassa 1954-2019 Ma, Värttiövaarassa 
1913-1990 Ma. Lisäksi Rauduskylan lahellä sijaitse- 
van Mantovaaran (2743 02) konglomeraatin happa- 
man porfyyripallon zirkonista on aivan äskettäin saa- 
tu U-Pb-iäksi 192816 miljoonaa vuotta (Hanski ja 
muut 1997). Ryhmän kivissä ei myöskään ole todettu 
svekokarelidisen orogenian päävaiheen deformaatio- 
faaseja, joten ne ovat kerrostuneet orogenian myöhäis- 
vaiheessa (molassivaiheessa; Koistinen ja Virransalo 
1985, 1986). 

Levin muodostuma 

Levin muodostuma Kittilässä käsittää itä-läntisen 
selänteen, joka ulottuu Aaltenusvaarasta, Pyhä- ja 
Katkätunturin kautta Leville ja edelleen Loukisenvaa- 
raan. Täältä muodostuma jatkuu etelään, kaareutuen 
Holkkuavaaraan ja Pahkavaaraan. Muodostuman 
kokonaispituus on noin 40 km ja paksuus yli 2 km. 

Levin muodostuman tyyppileikkauksista (Hossa, 
Petsukkavaara, Taalovaara, Muusanlammit ja Aa- 
kenusvaara; karttalehdellä 2741 10 ja 07) ilmenee li- 
tologian monipiirteisyys (Kortelainen 1983). Muodos- 
tuman alimpaan, noin 200 m paksuun yksikköön (Hos- 
san jäsen) kuuluu 100 m paksu, horisontaalilaminaa- 
rinen tai koururistikerroksellinen serisiittikvartsiitti ja 
Hossassa tämän alapuolella oleva grauvakkamainen 
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silttikivi. 
Kvartsiitin päälle on kei-rostunut liki 700 m paksu 

Sirkan konglomeraatti, joka on hyvin heterogeeninen 
ja sisältää etenkin lteskiosissaan paksuhkoja hiekka- 
ja silttiluokkaan kuuluvia kerrost~~mia. Pallokannat- 
teisen konglomeraatin alakontaktissa on muutaman 
metrin paksuinen, matriksikannatteinen j a ltarbonaat- 
tipitoinen ylöspäin karkeneva patja, jossa on palloai- 
neksena pääosin maasalpa- ja seiisiittiliuskefragment- 
teja. Konglomeraatti ohenee länteen ja on Aakenus- 
vaaran alueella noin 220 in paksu. Konglomeraatin 
matriksi on muodostunut pääosin karbonaattipitoisesta 
hiekasta, jolle kloriitti antaa vihreän värisävyn. V~il- 
kaanisen rapa~itumisaineltsen osuus on paikoin mer- 
kittävä. Matriksissa on lisäksi kvartsia, serisiittia ja 
albiittia sekä magnetiittia. Konglomeraatin palloaines 
koostuu kei-rostumisal~istan emäksisistä vulkaniiteis- 
ta ja diabaaseista, ltvartsiiteista, fylliiteistä, albiitti- 
ja ltarbonaattikivistä seka pienistä magnetiittipitoisista 
kappaleista. Serttia, happamia vulkaniitteja ja syva- 
kivipalloja on vähän. 

Pääosan tunturiselänteen kivistä (Levitunturin ja- 
sen) muodostavat arkoosi- ja serisiittikvartsiitit, jot- 
ka ovat kerrostuneet Sirkan konglomeraatin päälle. 
Levit~inturin alueella ko. kvartsiitit ja niiden ylaosiin 
kuuluvat arkoosi- ja silttikivipatjat ovat ylityöntyneet 
lievästi pohjoiseen. Jatkuva sarja kongloineraatista 
kvartsiitteihin ja silttikiviin on nähtävissä Aakenus- 
vaarassa, muodostuma-alueen länsiosassa. 

Levin muodostumaan kuuluvien karkealtlastisten 
kvartsiittien minimipaksuus on Levitunturin alueella 
yli 1 km. Alaosissa on tasoristikerroksellista arkoosi- 
kvartsiittia, jossa on karekerroksellisia patjoja ja va- 
likerroksina vaakalaminaarisia silttiraitoja. Myös 
k~iivumisrakoja esiintyy paikoin. Ylöspäin arkoosi- 
kvartsiitti muuthiu heikosti kerrokselliseksi, lahes mas- 
sarnaiseksi ja sisältää yläosassa uomien täytteinä syn- 
tyneitä juonikvartsi- ja serttipalloisia konglomeraat- 
tivälikerroksia. 

Karkearakeiset kvartsiitit vaihettuvat melko jyrkästi 
hienorakeisemmiksi arkooseiksi sarjassa ylöspäin. 
Etenkin kerrostuman yläosiin liittyy runsaasti k~iivu- 
misrakoja ja lt~iormit~iksesta johtuvia deformaatiora- 

kenteita. Arkoosin päällä, inuodost~iman yläosissa on 
150 m paksuinen silttikiviyksikkö, jossa on myös hie- 
nosta hiekka-aineksesta koostuvia kerrosraitoja. Kivi 
sisältää usein aaltomaisia kerroksia tai linssikerrok- 
sellisuutta. Avoimesti poimuttuneen silttikivihorison- 
tin yläpuolella on vielä vuorottelevasti tasoristiker- 
roksellista ltvartsiittia ja silttikiveä. 

Levin muodostuman syntyessä sedimentaatioaltaan 
luonne näyttää muumineen. Poim~itus ja liik~innot ovat 
synnyttäneet topografiaeroja ja niiden seurauksena 
talusmuodost~imia vuoristovirtoineen. Niissä alluvi- 
aaliviuhltojen aines on kulkeutunut osin mekaanisesti 
kohtisuoraan murroslaakson pituusakselia vastaan. 
Laakson suuntaisesti virtaava palmikkojoki on laji- 
tellut tätä ainesta ja k~iljettanut hienoaineksen suspen- 
siona rannikkotasangolle, uomia reunustaviin tulva- 
altaisiin tai jarvikerrostumiin. Sirkan konglomeraatti 
psainmiittisine ja peliittisine välikerroksineen ed~istaa 
tällaista pääosin proksimaalista sedimentaatioaluet- 
ta. 

Kvartsiittikei-rostumien synty Levin m~iodostumas- 
sa liittynee pääosin rannanläheiseen ympäristöön. 
Tosin Levitunturin alimmat arkoosiltvartsiitit näyttä- 
vät olevan alk~iperaltään fluviaalisia. On kuitenkin 
ilmeista, että jo Sirkan konglomeraatin alapuolinen 
horisontaalilaminaarinen kvartsiitti on rantakei-rostu- 
ma (wash and backwash). 

Levin muodostuman kvartsiittien pääosaa luonneh- 
tii matalan veden sedimenttirakenteiden esiintyminen. 
Usein niissä on runsaasti kuivumisrakoja, k~iten ylä- 
osien arkoosihorisonteissa. Toisaalta maasälpapitois- 
ten sedimenttien säilyminen viittaa nopeaan hautau- 
tumiseen. Tällainen kerrost~imisympäristö on tasai- 
sesti vajoava rannikkotasanko, joka on suojattu voi- 
makkaalta aaltotoiminnalta. Muodostuman yläosiin 
kuuluva silttikivi on kerrostunut ra~ihalliseen veteen 
esim. deltamuodostuman osana, eduskerrostumana. 
K~iitenkin patjan alaosissa on havaittu hiekkarakei- 
den sekoittumista savi-silttiainekseen, mikä johtuu 
suurista energian vaihteluista. Myöhemmät sediment- 
tikei-rost~imaa hajottavat prosessit ovat olleet heikko- 
ja. Monet silttiltiven piirteet viittaavat myös vuorove- 
siprosesssien vaikutukseen. 

Puolipinnalliset kivet 

Kittilän vihreäkivialueen puolipinnalliset kivet vaih- 
televat koost~imukseltaan mafis-ultramafisista felsi- 
siin. Mafis-ultramafiset juonet muodostavat petrogra- 
fian, kemiallisen koosh~m~iltsen ja esiintymisympäris- 
tön suhteen heterogeenisen ryhmän: siihen kuuluu sel- 
västi nuorempia, leikkaavia juonia, kei-rosmyötäisiä, 
sedimenttiympäristössa olevia differentoituneita int- 
ruusioita ja läheisesti emäksiseen vulkanismiin liitty- 
viä mafisia juonia. Kemialliselta ja mineralogiselta 

koostumukseltaan ne myös vaihtelevat huomattavasti 
sisältäen lamprofyyrejä ja tholeiittisia juonia sekä ki- 
viä, joita on nimitetty albiittidiabaaseiksi. 

Albiittidiabaasi kuuluu perinteisesti Lapin geolo- 
giseen kivilajinimistöön. Jo Mikkola (1941) käytti tätä 
nimitystä sellaisista Lapin mafisista juonikivistä, joille 
on ominaista voimakas differentioituminen ultrama- 
fisesta kivestä lähes albitiitiksi. Nimensä mukaan juo- 
nien maasälpa on albiittia. Albiittidiabaasitermia on 
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viime aikoina kritisoitu sen vuoksi, että useilla tahan 
ryhmään kuuluvilla kivilla ei ole diabaasimaista teks- 
tuuria eikä esiintymistapaa ja albiitin katsotaan ole- 
van sekundaaristen mu~itt~imisprosessien tuotetta 
(Hanski 1987). Lisäksi plagioklaasi ei edes aina ole 
hyvin säilyneissä intr~i~isioissa albiittista. Eri puolilla 
Itä- ja Pohjois-Suomea tehdyt tutkimukset ovat osoit- 
taneet, etta varhaisproterotsooisissa sedimenttikivis- 
sä esiintyy runsaasti konkordantteja tai semikonkor- 
dantteja, voimakkaasti differentioituneita, usein usei- 
ta satoja metrejä paksuja kerrosjuonia, joilla on omat 
kemialliset ja mineralogiset piirteensä ja jotka muo- 
dostavat myös geokronologisesti varsin yhtenäisen 
ryhman (Hanski 198613, Perttunen 1991). Nämä kivet 
ansaitsevat täten tulla luokitelluksi jollakin muulla, 
albiittidiabaasi-termiä paremmalla nimellä. Hanski 
(1986a,b) on kutsunut kyseisiä kiviä gabro-wehrliit- 
tiassosiaatioksi ja V~iollo ja Piirainen (1992) ltarjalii- 
teiksi. Koska Haaskalehdon intruiisio on yksi parhai- 
ten säilyneista tämän ryhman intruusioista, Keski- 
Lapin stratigrafisella kartalla on kyseisiä intruusioita 
nimitetty Haaskalehto-tyypin intruusioiksi (Rasanen 
ja muut 1995). Tässä työssä käytetään nimitystä Haas- 
kalehto-tyyppiset kerrosjuonet. 

Taman raportin tutkimusalueella esiintyy kuiten- 
kin myös vähemmän differentioituneita, usein leu- 
kokraattisia ja karkearakeisia diabaaseja, jotka geo- 
kemialtaan poikkeavat Haaskalehto-tyyppisista ker- 
rosjuonista. Niiden esiintymisympäristö ja t~inkeutu- 
rnisajankohta vaihtelee. Seuraavassa kuvauksessa niitä 
kutsutaan vielä albiittidiabaaseiksi. 

Haaskalehto-tyyppiset kerrosjuonet 

Haaskalehto-tyyppisiä kerrosjuonia on erityisen 
runsaasti Jeesiöjokilaakson alueella, jossa ne lävista- 
vat Sodankylan iyhman metasedimentteja. Poikkeuk- 
sellinen asema on Värttiövaaran Isolaen juonella, joka 
esiintyy Kummun ryhman kvartsiittiymparistössa. 
Juonen todellisen leikkausympäristön katsotaan kiii- 
tenkin olevan Värttiövaaran kvartsiittien alustassa. 

Differentioit~ineet kerrosjuonet vaihtelevat paksuu- 
deltaan 50-1000 m ja koostuvat ultramafisista, mafi- 
sista ja felsisista kumulaateista, mutta yksittäisessä 
juonessa ei aina esiinny kaikkia faaseja. Ultramafisia 
kumulaatteja tavataan Eksymäselässä, Laitavaaras- 
sa, Isolaella, Silmasvaarassa ja Haaskalehdossa. 
Nämä ovat alunperin oliviini-, oliviini-pyrokseeni- ja 
pyrokseenikumulaatteja, joissa on usein primaaria, 
ruskeaa interkumulusamfibolia ja -kiillettä. Alkupe- 
räiset mineraalit ovat muuttuneet vaihtelevasti serpen- 
tiiniksi ja amfiboliksi, mutta myös erittäin hyvin säi- 
lyneitä kumulaattityyppeja on löydetty mm. Haaska- 
lehdosta ja Silmasvaarasta (Hanski 1987). Kerros- 
juonten yläosan gabromaiset kivet ovat alunperin ol- 
leet plagioklaasi-pyrokseeni-magnetiittikumulaatteja. 

Nykyisin ne koostuvat usein albiittisesta plagioklaa- 
sista (50-70%), tremoliitti-aktinoliitista, magnetiitis- 
ta tai sen titaniittipseudomuodoista, epidootista, bio- 
tiitista, kloriitista ja karbonaatista. Aksessorisina mi- 
neraaleina on kvartsia, rutiilia, apatiittia ja zirkonia. 
Haaskalehdossa plagioklaasin An-pitoisuus nousee 42 
prosenttiin (Hanski 1987). Felsiset differentiaatit (al- 
bitiitti, granofyyri) ovat asultaan subofiittisia tai gra- 
noblastisia, ja niiden raekoko vaihtelee pienirakeises- 
ta karkean. Albiittisen plagioklaasin lisäksi (80-90 
%) niiden päämineraaleja ovat kvartsi, rutiili, seri- 
siitti ja karbonaatti. Opaakki, biotiitti, turmaliini ja 
zirkoni ovat yleisia aksessorimineraaleja. 

Gabrojen runsas k~imulusmagnetiittipirote seka ult- 
ramafisisten k~imulaattien sekundäärinen magnetiitti 
tekevät Haaskalehto-tyyppisistä kerrosjuonista voi- 
makkaasti magneettisia, ja ne ovat siten helposti seu- 
rattavissa magneettisilla kartoilla. Seka zirkonista että 
titaniitista tehdyt ikamääritykset antavat differentioi- 
tuneille kerrosjuonille i&si noin 2,2 miljardia vuotta 
(Isolaen, Honkavaaran, Eksymäselän ja Haaskaleh- 
don juonet; Huhma ja muut, tekeilla, Tyrväinen 1983), 
joka vastaa Itä-Suomen seka Perä-Pohjan liuskejak- 
son gabro-wehrliittisarjan kerrosjuonten ikää (Hans- 
ki 1986a,b, Perttunen 1989, 1991). Haaskalehdosta 
ja muualtakin Suomesta tehdyt Sm-Nd-isotooppiana- 
lyysit osoittavat tälle magmatyypille lähellä kondriit- 
tista olevaa Nd:n initiaalista isotooppisuhdetta (Huh- 
maja muut 1990, 1996). 

Albiittidiabaasit 

Tepsan eteläpuolella Lehtovaaran ja Jeesiön poh- 
joispuolella Sivakkavaaran ympäristössä on albiitti- 
diabaaseja, jotka eivät ole differentioituneita. Nämä 
juonet ovat hinkeutuneet Sodankylän ryhmän metase- 
dimentteihin. Savukosken iyhmän vulkaniitteja lavis- 
tavia albiittidiabaaseja esiintyy Satkanävaarassa, Tep- 
sassa ja Värttiövaaran pohjoispuolella Heinalammin- 
kuusikossa. Diabaasit ovat keskirakeisia, ja niissä on 
jo makroskooppisesti havaittava ofiittinen asu. Kivi- 
en päämineraalit ovat plagioklaasi (An<lO) ja bio- 
tiitti sekä vähäisenä myös sarvivalke. Epidootti, kar- 
bonaatti, titaniitti, rutiili, opaakki ja skapoliitti ovat 
kivien yleisia aksessorimineraaleja. 

Taman ryhman diabaaseille on saatu - 2,05 mil- 
jardin vuoden ikayksiä (Satkänavaaran, Heinälammin- 
k~iusikon ja Riikonkosken albiittidiabaasit; H~ihma ja 
muut, tekeilla). Iältään ne vastaavat siten lähinnä 
Keivitsan intruusion ikää, mutta LVP:n kartalla Kei- 
vitsa-tyyppiset intniusiot on erotettu omaksi ryhmäk- 
seen ja kaikki 2,O-2,05 miljardin vuoden ikäiset dia- 
baasit ja gabrot on esitetty yhdessä. Yhteenvetona 
voidaan todeta, että kaikki ikäytetyt vanhempaa ikä- 
ryhmää (2,2 Ga) edustavat juonet ovat selvästi diffe- 
rentioit~ineita, k~ in  taas nuoremman ryhman (2,O-2,05 
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Ga) juonissa differentioituminen on vähäistä. Keski- 
Lapin albiittidiabaaseista tehtyjä radiometrisia ika- 
maärityksiä on koottu taulukkoon 14 (s. 83). 

Lamprofyyrit 

Jeesiöjokilaaksossa esiintyy runsaasti lamprofyy- 
rijuonia lavistäen Sodankylan ryhman sedimenttiki- 
via. Niitä on tutkittu LVP:n adinolitutkimusten yhte- 
ydessä (ks. sivu 103 ja Eilu 1994) Tepsan kylan ete- 
läpuolella Myllyvaarassa, Lehtovaarassa seka Tep- 
san ja Jeesiön valisella alueella Sivakkavaaran etela- 
puolella. Myös Kittilan Palovaarassa (2734 05), Kiis- 
talan kylan pohjoispuolella Kuoksuvaarassa (1. Här- 
könen, henkilökohtainen tiedonanto 1991) ja Kittilän 
ja Sodankylan kuntien rajalla Tarpomapaassä on 
lamprofyyrijuonia. Jeesiöjokilaakson ja Palovaaran 
lamprofyyrit lävistävät Sodankylan ryhman kvartsiit- 
teja, happamia vulkaniitteja ja albiittiutuneita, hieno- 
rakeisia metasedimentteja. K~ioksuvaaran ja Tarpo- 
mapäan lamprofyyrit lävistävät Kittilan ryhmän ma- 
fisia vulkaniitteja. 

Lamprofyyrijuonien yleinen kulkusuunta on Jeesiö- 
jokilaaksossa länsiluoteinen. Ne ovat rakenteeltaan 
lahes deformoitumattomia, yleensa alle 10 m leveitä, 
yksittaisiä ja suoria juonia, jotka leikkaavat isantaki- 
ven kerrossuuntaa. Kivien päamineraalit ovat biotiit- 
ti ja albiittinen plagioklaasi. Myllyvaarassa biotiitti 
esiintyy lamprofyyrijuonessa hajarakeina, joissa on 
runsaasti rutiilisulkeumia (Eilu 1994). Paikoin haja- 
rakeina on myös fluoriapatiittia ja Fe-Ti-oksideja. 
Myllyvaarassa lamprofyyrin rnikrorakenne on juonen 
reunaosissa trakytoidinen ja keskiosissa porfyyrinen. 
Streckeisenin (1 980) luokituksen m~ikaan Myllyvaa- 
ran lamprofyyrit ovat minetteja ja kersantiitteja (Eilu 
1994). Lamprofyyrijuonien primaariset mineraalit 
ovat usein voimakkaasti muuttiineita. Kivissa tapah- 
tuneet sekundaariset muutokset erottuvat vaaleina 
osueina tummassa tai lahes mustassa kivessä. Eilun 
(1994) mukaan yleisimnat sekundaäriset mineraalit 
ovat albiitti, kvartsi, ltarbonaatti, kloriitti ja epidoot- 
ti. J~ionien lahes valkoisissa osissa muuttuminen on 
edennyt pitkälle, ja biotiittia syrjäyttää muskoviitti, 
nitiili seka karbonaatti. Pisimmälle edenneessa muut- 
tumisessa plagioklaasin osuus on kasvanut muiden 
silikaattimineraalien kustannuksella. 

Subvulkaaniset mafiset juonet 

Subvulkaanisiksi mafisiksi juoniksi kutsuttuja puo- 
lipinnallisia kiviä esiintyy Kittilan ryhman vulkaniit- 
tiympäristössa. Juonien paksuudet vaihtelevat muu- 
tamasta metrista useaan kymmeneen metriin. Kauto- 
selässä kairaamalla saat~i noin 100 m diabaasileikka- 
us (R007lLVPl84) viittaa poikkeuksellisen paksuun 
juoneen. Juonet ovat asultaan massamaisia, eikä niis- 
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sa ole tapahtunut silminniihtävaa differentioitumista. 
Mikroskooppiselta asultaan ofiittisten juonten mine- 
raaliseurueita ovat mm. albiitti-tremoliittilaktinoliit- 
ti, oligoklaasi-augiitti-tremoliitti, oligoklaasi-tremoliit- 
ti-epidootti(-augiitti), ja niiden yleisiä aksessorisia 
mineraaleja ovat kloriitti, biotiitti, titaniitti, karbonaat- 
ti, opaakki ja ltvartsi. 

Kuten on jo aikaisemmin mainittu (s. 37), Veika- 
senrnaan m~iodostumassa on tyynylaavoihin läheises- 
ti liittyviä pienehköjä gabroja ja niitä leikkaavia, yh- 
densuuntaisia, mafisia juoniparvia, jotka on tulkittu 
vulkaniittien t~ilokanaviksi (kuva 16). Juonet ovat hie- 
norakeisia, ja niiden paamineraalit ovat tremoliitti/ak- 
tinoliitti, plagioklaasi ja kloriitti. Aksessorisina mine- 
raaleina esiintyy titaniittialleukokseenia, epidoottia, 
karbonaattia, opaakkeja mineraaleja ja biotiittia seka 
josltus kvartsia ja zirkonia. Gabrot ovat karkearakei- 
sia, ja usein niissa on pegmatoidisia osueita. Paami- 
neraaleina ovat vaaleanvihrea amfiboli ja oligoklaa- 
sinen plagioklaasi. Vihreä amfiboli edustaa pyroksee- 
nin pseudomuotoja. Niissä on laikkinä ruskeaa, mag- 
maattista amfibolia. Aksessorisina mineraaleina ta- 
vataan titaniittia, opaakkia, epidoottia ja biotiittia. 

Subvulkaanisista juonista ei ole toistaiseksi tehty 
radiometrisia ikamaärityksia. Kuitenkin näiden juo- 
nien ja Kittilan ryhman vulkaniittien kemiallinen sa- 
mankaltaisuus ja yhteinen esiintymisalue viittaavat 
yhteiseen magmatismiin ja siten noin 2000 Ma:n &aan 
(ks. sivu 71). 

Felsiset juonet 

Sodankylan ryhman metasedimenttiymparistössa 
Jeesiöjokilaaksossa (esirn. Sivakkavaara, taulukko 17) 
seka Savukosken ja Kittilan ryhman vulkaniittiym- 
paristössa Kittilan vihrejkivialueen pohjoisosissa 
(esim. Matarakoski, Jatkovaara, Ahvenjärvi, Paarto- 
selkä ja Nyssjkoski, taulukko 17, ks. s. 89) tavataan 
vaaleita, vaaleanharmaita tai punertavia porfyyrisia 
juonia. Felsiset juonet ovat yleensa alle 5 m paksuja. 
Vain Matarakosken ja Nyssäkosken juonien paksuus 
ylittää kymmenen metriä. Jatkovaarassa felsisen juo- 
nen laaja-alaisuus maanpintaleikkauksessa johtuu loi- 
vasta asennosta. Asultaan juonet ovat pienirakeisia, 
porfyyrisia ja massamaisia. Paikoin niissa on selvästi 
havaittavaa pilsteisyytta. 

Felsiset juonet koostuvat plagioklaasi- (An,,,), 
kalimaasälpa- ja kvartsihajarakeista. Paikoin nämä 
mineraalit muodostavat hajarakeita muistuttavia ka- 
saumia. Hajarakeiden osuus juonien tilavuudesta on 
15-30 %. PlagioMaasi, kalimaasälpa, biotiitti, seri- 
siitti, karbonaatti, opaakki, apatiitti ja zirkoni muo- 
dostavat kivien perusmassan. Sivakkavaarassa juo- 
nissa esiintyy porfyroblasteina karbonaattia. 

Matarakosken 2,05 miljardia vuotta vanha kvart- 
siporfyyrijuoni vastaa iältään likimain Keivitsan int- 
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ruusiota. Nyssäkosken felsisesta juonesta tehty radio- joten juoni on selvästi vanhempi kuin esimerkiksi 
metrinen U-Pb-ikamaaritys zirkonille antaa iäksi 1883r15 miljoonan vuoden ikäiset Latvajärven hap- 
1920r14 miljoonaa vuotta (Lehtonen ja muut 1992), pamat vulkaniitit (s. 39). 

Kerrosintruusiot ja gabrot Syväkivet 

Fennoskandian kilven mafisista syvakivista mer- 
kittävimmät kuuluvat varhaisproterotsooisiin lterros- 
intruusioihin, jotka ovat tunkeutuneet arkeeisten poh- 
jagneissien ja niiden päälle ltei-rostuneiden, varhais- 
proterotsooisten liuskeitten väliin noin 2,44 miljardia 
sitten (Alapieti ja muut 1990). Kittilän vihreäkivialu- 
een itäpuolella tämän ikäryhmän intruusioihin kuu- 
luu laaja Koitelaisen gabro. Muita huomattavia, edel- 
lisia nuorempia mafisia intruusioita tutkimusalueella 
ovat Keivitsan, Moskuvaaran ja Rantavaaran intruu- 
siot. Myös laajalle alueelle levinneet, differentioitu- 
neet, noin 2,2 miljardin vuoden ikäiset kerrosjuonet 
(gabro-wehrliitit, albiittidiabaasit) voitaisiin lukea 
kerrosintruusioihin, mutta tässä työssä ne on kuvattu 
puolipinnallisten kivilajien yhteydessä. Puljun itäpuo- 
lelle sijoittuva, huonosti paljastunut ja geofysikaalis- 
ten karttojen perusteella varsin laajaksi piirretty Sär- 
kijärven intruusio on aikaisemmin rinnastettu kerros- 
intruusioihin. Viimeaikaisten kairausten perusteella 
Särkijärven koillisp~ioliset magneettiset anomaliat joh- 
tuvat rautarnuodost~imista ja liuskeisiin liittyvästä 
magnetiittipirotteesta eikä differentioituneesta syva- 
kivestä. Särkijärven alueelta löydettyjen kvartsimont- 
soniittipaljastumien perusteella intruusio onkin tulkittu 
kuuluvaksi Haaparanan sviitin syvakiviin. Kittilasta 
noin 40 km luoteeseen on todettu voimakas, noin 3 
km pitkä magneettinen anomalia, jonka aikaisemmin 
luultiin aiheutuvan mafisesta intruusiosta, ns. Kulku- 
järven gabrosta. Viimeaikaiset GTK:n tutkimukset 
ovat kuitenkin osoittaneet anomalian johtuvan emkk- 
sisista vulkaniiteista. 

Koitelaisen kerrosintrziz~sio. Intruusio on noin 25 ' 
30 km:n hajuinen, laattamainen syvdtivi, jonka si- 
säinen kerrosrakenne on alueella suoritettujen malmi- 
tutlumusten vuoksi varsin hyvin tunnettu (Mutanen 
1997). Noin 3,2 km (max.) paksu, kromitiittikerrok- 
sia sisältävä intruusio koostuu ultramafisesta alavyö- 
hykkeesta, mafisista pää- ja ylavyöhykkeista seka 
granofyyrisestä kattovyöhykkeesta. Antikliiniksi poi- 
muttuneen gabron keskellä on eroosion paljastamana 
intruusiota vanhempia Sallan ryhman vulkaniitteja 
seka Tojottamaselän arkeeinen gneissidoomi. Intruu- 
sion ympärillä on Sallan ja Onkarnon ryhmiin kuulu- 
via vulkaniitteja seka Sodankylän ryhman Postojoen 
muodostumaan kuuluvia kvartsiitteja ja alumiinirik- 
laita kiilleliuskeita. Koitelaisen gabron suhde sivuki- 
viin on ollut jossain määrin epäselvä, koska yksiselit- 

teisiä leikkauskontakteja ei ole tavattu (Peltonen ja 
muut 1988). Viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuiten- 
kin todettu, että intruusion eteläkontaktissa on katto- 
kivena Sallan ryhman Rookkiaavan muodostumaan 
k~iuluvia vulkaniitteja. Ilmeisesti loiva-asentoisen int- 
ruusion lämpövaikutuksesta happamat vulkaniitit ovat 
monin paikoin täysin uudelleenkiteytyneita, joten nii- 
den erottaminen intruusion ylaosaan kuuluvista gran- 
ofyyreista on vaikeaa (Manninen ja muut 1996). 

Keivitsan kerrosilztniusio. Mutanen (1997) on äs- 
kettäin julkaissut kuvauksen Keivitsan kerrosintr~iu- 
siosta ja siihen liittyvästä kooltaan suuresta, mutta 
köyhästä Cu-Ni-malmista. Intruusio sijaitsee vain noin 
kilometri Koitelaisen kerrosintruusion eteläkontaktista 
etelään ja on tunkeutunut likimain kerrosmyötaisesti 
Savukosken ryhmään kuuluvan Matarakosken muo- 
dostuman liuskeisiin. Loivasti (- 10-20") etelään kaa- 
tuvan intruusion pohjoisreuna koostuu yli kilometrin 
paksuisesta ultramafisesta yksikösta, keskiosa lahin- 
nä uraliittigabroista ja ylaosa maasalpärikkaista gran- 
ofyyrigabroista ja granofyyreista. Intruusion perido- 
tiittinen alaosa on hyvin paljast~inut Keivitsansarven 
alueella, ja intruusioon kuuluvia gabroja seka karkea- 
rakeista granofyyria on rakkautuneina paljastumina 
Keivitsanvaaran lansirinteessa. Intruusion loivasta 
asennosta johtuen yläosan suuntautumattomia gran- 
ofyyrigabroja on tavattu laajalla alueella Keivitsanaa- 
van etelaosassa suoritetuissa kairauksissa. Intruusi- 
ossa on paikoin runsaasti liuskesulkeumia sekä ultra- 
mafisia (komatiittisia), usein raitaisia fragmentteja 
(Mutanen 1989, 1997). Siten Keivitsan intniusio leik- 
kaa mahdollisesti myös Sattasvaaran muodostuman 
komatiitteja. Keivitsan kerrosintruusion iäksi on useil- 
la eri menetelmillä saatu noin 2,05 miljardia vuotta 
(Huhma ja muut 1995). 

Moskuvaaran intrziusiot. Karttalehden 37 14 11 
eteläosassa on Venevaarasta Hangasselkaan ulottuva 
vaarajakso, jossa Madetkosken muodostuman liuskei- 
siin on tunkeutunut kolme rinnakkaista, sillimaista 
intruusiota. Parhaiten kivet ovat paljastuneet Mosku- 
vaarassa, joten kivista käytetään yleisnimitysta Mos- 
kuvaaran intruusiot. Vaihtelevasti differentioituneet 
intruusiot ovat 6-10 kilometriä pitkiä ja nykyisessä 
eroosiotasossa muutamasta kymmenestä metrista kuu- 
teensataan metriä paksuja, laattamaisia kerrosjuonia, 
joiden kaade vaihtelee 30-55" luoteeseen. Ultramafi- 
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siin osiin liittyvän magnetiittipirotteen vuoksi ne muo- 
dostavat aeromagneettisella kartalla koime nnnakkats- 
ta anomaliaa. 

Lähes kymmenen kilometrin pituinen eteläinen int- 
ruusio ulottuu Venevaaran länsipuolelta Viivajoelle, 
jonka itäpuolella se päättyy mahdollisesti siirrosten 
katkaisemana. Intruusion pääkivilajina olevia tum- 
mmskeita, karkearakeisia peridotiitteja on suurina, 
rakkautuneina kalliokkoina Venevaarassa ja Mosku- 
vaaran eteläosassa. Moskuvaaran etelaosassa erottuu 
intruusioon kuuluvan peridotiitin rapautumispinnoil- 
la Keivitsan ja Satovaaran intruusioille tyypillistä 
kuopparapautumista, ja intruusion yliosan kvartsi- 
gabroa vastaavaa kiveä on tavattu myös Satovaaan 
pohjoislaella. Siten on mahdollista, että Moskuvaa- 
ran eteläisin intniusio on Satovaaran intruusion län- 
tinen, siirrosten erottama jatke. 

Keskimmäinen intruusio on paljastunut parhaiten 
Hangaslaen pohjoisosassa, jossa fylliitteihin ja mm- 
taliuskeisiin tunkeutuneen, 300 metriä paksun sillin 
~ m m a n m p e  r i d o ~ ~ n  alaosa ja keskirakeinen, 
diabaasimainen yläosa muodostavat laajan kalliora- 
km. Madetkosken muodostuman grauvakoihin tun- 
keutunutta pohjoisinta intruusiota voidaan seurata 
melko yhtenäisenä duniittilouhikkona lähes viisi kilo- 
metriä Moskuvaaran länsiosasta Souvaseiän pohjois- 
osaan. Merentioituneen intruusion kokonaispaksuus 
vaihtelee 100- 150 metriiin, josta rapautumispinnal- 
taan tummanruskean, karkeamkeisen duniittikerrok- 

sen osuus on Moskuvaaran alueella 50-80 metriä. 
Rantavaaran gabro. Yli kaksikymmentä kilomet- 

riä pitkä, useita satoja metrejä paksu ja likimain ker- 
rosmyötainen Rantavaaran gabrointruusio (- 2,13 Ga) 
leikkaa Sodankylän ryhmän kiilleliuskeita ja Savu- 
kosken ryhmään kuuluvia mustaliuskeita Moskuvaa- 
ran kylän eteläpuolella Sodankyliissa (Tyrväinen 
1983). Intruusion on vain heikosti differentioitunut 
koostuen pääasiassa metagabroista. Vain Rantavaa- 
ran alueella on havaittu muutamia kymmeniä metrejä 
paksu ultramafmen pohjaosa. 

Kittilän vihreäkivialueen itäreunalla esiintyy ser- 
pentiniittejä helminauhaniaisena ketjuna, joka alkaa 
Nuttion alueelta Rajalan kylän läheltä (n. 35 km So- 
dankylästä luoteeseen) ja jatkuu yli 70 km Taatsin 
alueelle saakka pohjoiseen. Tähän vyöhykkeeseen 
kuuluu Nuttion ja Taatsin esiintymien lisäksi serpen- 
tiniittejii mm. Tarpomapaii.ssä, Vuolappaselässä, Man- 
hoselässä, Nolppiossa, Karkeatuoreessa ja Jäwijb- 
vessa. Serpentiniitit ovat parhaiten paljastuneita Nut- 
tion alueella, ja sen vuoksi jaksoa nimitetään Nuttion 
serpentiniittivyöhykkeeksi. Aikaisemmin alueen ult- 
ramafiitteja on tutkittu mm. Turun yliopistossa toi- 
mineen Nikkeliprojektin (Papunen ja muut 1977, Id- 
man 1980) ja Oulun yliopistossa toimineen Kittilän 
malmiprojektin toimesta (Paakkola & Lanne 1979, 

Kuva 18. Kfomiittilinsseja serpentiniiti&. Nuttion Vainiolaki, Sodaokylá. Rahan halkaisija 22 mm. 
Fig. 18. Chrom'te lenses ui serpentinite. Nutrion Vainioiaki, Sodnnkylä. Coin diameter 22 mm 
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Kallio ja muut 1980). Kontinen on käsitellyt yksityis- 
kohtaisesti Nolppion seipentiniittiä pro gradu -tutkiel- 
massaan (Kontinen 198 1). 1970-luvun lopulla ja 
1980-luvulla Nuttion ja Karkeatuoreen välinen alue 
oli myös silloisen Geologisen tutkimuslaitoltsen kiin- 
nostuksen kohteena liittyen nikkelimalmien etsintään 
(Pankka 1981, 1988a,b). 

Seipentiniitit muodostavat kasiteltävässa vyöhyk- 
keessa konformeja linssejä luvilajiympäristössä, jolta 
koostuu mafisista laavoista, tuffeista ja tuffiiteista sekä 
grafiittiliuskeista ja mustaliuskeista. Kairansydänha- 
vainnot osoittavat kontaktien sivukiviin nahden ole- 
van tektonisia ja sivultivien olevan kontaktissa voi- 
makkaasti hiertyneita (Kontinen 1981). Serpentiniit- 
tilinssien pituus vaihtelee sadasta metristä kilomet- 
riin leveyden vaihdellessa välillä 20-400 m. Alunpe- 
rin kivet ovat olleet duniitteja ja depletoituneita harz- 
burgiitteja, mutta ovat nyt mineralogisesti voimak- 
kaasti muiithlneita. Luonteenomaista on vyöhykkeel- 
linen rakenne siten, että sisemmät osat ovat oliviini- 
serpentiniittejä ja serpentiniittejä, kun taas reunoilla 
vallitsevat pitemmälle muuttimeet vuolukivet ja talk- 
kiliuskeet. Oliviini on luvissä hyvin forsteriittirikasta 
(Fo 94-97 %; Papunen 1977), mikä yhdessä petro- 
grafisten havaintojen kanssa osoittaa metamorfista 
alkuperää. Aikaisemmasta serpentiinistä syntynyt 
metamorfinen, osittain voimakkaasti aaltosarnmuva 
oliviini on vielä serpentiniittiytynyt uudelleen, mikä 
osoittaa kivien läpikäyneen ainakin kaksi seipentiniit- 
tiytymisprosessia. 

Seipentiniittejä leikkaavat paikoin runsaslukuiset 
mafiset ja ultramafiset juonet, joiden leveys vaihtelee 
muutamasta senttimetristä viiteen metriin. Nämä juo- 
net ovat yleensä läpikäyneet Ca-metasomaattisia muu- 
toksia, jotka todennäköisesti liittyvät isäntakivien ser- 
pentiniittiytymisprosesseihin. 

Kromiitti on yleisesti esiintyvä aksessorinen mine- 
raali Nuttion serpentiniittivyöhykkeen ultramafiiteis- 
sa. Sen raekoko on yleensä 0,2-2 mm, mutta voi olla 
jopa 6 mm. Paitsi pirotteena kromiitti esiintyy myös 
segregoituneena Linsseiksi, joiden koko vaihtelee muu- 
tamasta senttimetristä kolmeen desimetriin (kuva 18). 
Paakkola ja Lanne (1979) ovat julkaisseet tutkimus- 
raportin yhdestä Karkeatuoreesta löytyneestä kromiit- 
tilinssistä. Tällaiset linssit ovat luonteenomaisia koko 
Nuttion serpentiniittivyöhykkeelle, sillä niitä on ha- 
vaittu paljastumissa ja kairauksissa pitkin jaksoa 
(Kontinen 1981, Pankka 1981, 1988a,b). 

Primaarinen, vain vähän muuttunut kromiittirikas- 
t~imien kromiitti esiintyy ohuthieessä tummanruskei- 
na, läpikuultavina rakeina, joilla on yleensä ohut inag- 
netiittireunus. Muuttumisasteen ollessa suurempi pri- 
määri kromiitti on korvautunut reunoilta ja raoista 
tai jopa kokonaan ferrikromiitilla ja sitä ympäröival- 
lä magnetiitilla. Pirotteena ollessaan kromiitti on ol- 
lut yleensä alttiimpi muuttumisprosesseille, kun taas 

parhaiten säilyneet kromiitit on tavattu kromiittirik- 
kaista segregaatioista. T&än sääntöön löytyy kuiten- 
kin runsaasti poikkeuksia. 

Nuttion alueen serpentiniittien kairauksissa lävis- 
tetystä, hyvin säilyneestä kromiittilinssistä tehdyt inik- 
roanalyysit antavat kromiitille seuraavan lteskiarvo- 
koostumuksen: Cr,O, - 63,6 %, Al,O,- 6,5 %, Fe,O, 
- 3,O %, FeO - 1 5 3  %, MgO -II,? %, TiO, 0,04%, 
MnO 0,30 %, ZnO 0,09 %. Nuttion alueen laomii- 
teille on siten tyypillistä korkea kromi- ja alhainen 
aluiniinipitoisuus, mitkä ovat ominaisia 11s. metallur- 
giselle kromiittityypille. Tätä kromiittityyppiä tava- 
taan yleensä ofioliitteihin liittyvissä ultamafiittien kro- 
iniiteissa ja podiformeissa kromiittimalmeissa (ks. 
esim. Auge 1987, Hock ja muut 1986). Itse asiassa 
Nuttion Cr-rikkaimmat kromiitit sijoittuvat ofioliit- 
tien kromiittikentän Cr-rikkaaseen ääripäähän. Myös 
Nuttion kromiitin alhainen Ti0,-pitoisuus on tyypil- 
listä ofioliittien kromiiteille. 

Nuttion seipentiniittien esiintymisympäristö ja 
esiintyrnistapa mukaan lukien tektoniset kontaktit sekä 
serpentiniittien kolconaiskoost~~mus (lts. sivu 77) ja 
kromiitin koostumus antavat tukea uudelle tulkinnal- 
le, jonka mukaan serpentiniitit ovat tektonisesti pai- 
kalleen asettuneita ylävaipan kappaleita eli edustavat 
osia hyvin vanhasta ofioliitista (Hanski 1997, Hanski 
ja muut 1995). Podiformit kromitiitit esiintyvät ta- 
vallisesti ofioliittileikkausten alaosassa, joka edustaa 
merellisen kuoren alla olevaa ylävaipan residuaalista 
osaa (Paktunc 1990). Tämä pätee varsinkin inetallur- 
gisen kroiniitin esiintymiseen (esim. Auge 1987). 

Haaparannan sviitti 

Tutkimusalueen länsiosassa sijaitsevat Kallon mas- 
siivi sekä laaja-alaiset granitoidit Kolarissa ja Muo- 
niossa edustavat ns. Haaparannan sviittiin kuuluvia 
synorogeenisia syvjkivia (Ödman 1939, Härme 1949, 
Perttunen 1989). Viimeaikaiset malmikairaukset Pul- 
jun liuskejakson itäpuolella Särkijärven alueella osoit- 
tavat, etta alueen laaja-alainen gabromassiivi vastoin 
aikaisempaa käsitystä (esim. Lehtonen ja muut 1985) 
vastaa koostumukseltaan ja petrografialtaan Haapa- 
rannan sviitin syväkiviä (J. Isomaa, henkilökohtainen 
tiedonanto 1996). Länsi-Lapissa, Muonion-Kolarin 
alueella Haaparannan sviitti rajautuu usein konfor- 
misti sivukiveen, k~ in  taas Äkaslompolon-Äkäsjärven 
alueella sen kontakti itäpuolisiin lapponisiin liuskei- 
siin on usein tektoninen (ks. esim. Geological map of 
Central Lapland, Lehtonen ja muut 1984). 

Haaparannan sviitin kivet ovat väriltään harmaita 
tai punertavia ja asultaan voimakkaan pilsteisiä. Niille 
on myös ominaista sarvivälkerakeiden aiheuttama täp- 
likkyys. Mineraalikoostuinuksen perusteella ne ovat 
yleensä kvartsimontsoniitteja ja kvartsimontsodioriit- 
teja (esim. Hiltunen 1982, Lehtonen 1984, Väänänen 
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1989). Kolarin Jalokoskella Haaparannan sviittiin 
kuuluu myös laaja gabroalue (Väänänen 1989). Muo- 
nion-Kihlangin al~ieella kvartsimontsoniittien kemial- 
linen koostumus luokittelee kivet kalkkialkalisiksi I- 
tyypin granitoideiksi, joiden alkuperäksi sopii emkk- 
sisen kiven (amfiboliitti, basaltti) osittainen sulami- 
nen (Lehtonen 1988). 

Haaparannan sviitin montsoniitin katsotaan olevan 
syy-yhteydessä Kolarin Hannukaisen metasomaatti- 
seen karsirautamalmin syntymiseen (Hiltunen 1982). 
Vastaavantyyppinen rautamalmiesiintyma on myös 
Nivunkitunturin länsireunalla Muoniossa, kvartsi- 
montsoniitin ja kvartsiitin kontaktissa (Ra~itaruukki 
Oy:n sisäinen raportti RO 27/78). 

Geologian tutkim~iskesk~iksen isotooppilaboratori- 
ossa tehdyt ianmaäritykset antavat Haaparannan svii- 
tin kivien ikähaarukaksi 189% 1860 miljoonaa vuotta 
(esim. Hiltunen 1982, Lehtonen 1984 ja 1988, Vaa- 
nanen 1989). 

Hetan kompleksi 

Tutkimusalueen luoteisosassa oleva Hetan komp- 
leksi on osa laajaa ( - 40 x 200 km), Kittilan pohjois- 
osista Norjan Karasjoelle ulottuvaa granitoidialuetta 
(hetangraniitti, Mikkola 1941). Alueen pohjoisosa 
kuuluu arkeeiseen Jergulin gneissikompleksiin (Sied- 
lecka ja muut 1985, Olesen & Sandstad 1993). Hetan 
kompleksin ja Jergulin gneissikompleksin kontakti on 
asteittainen syväkivien osuuden kasvaessa etelään 
Hetan kompleksin alueelle. Hetan kompleksi on koos- 
tumukseltaan granodioriittista tai tonaliittista, syva- 
kivimaista gneissia, jossa on suprakrustisten kivien 
jäänteitä (Lehtonen ja m~iut 1985). Granitoideista maa- 
ritetyt zirkoni-iät 18 10-2366 miljoonaa vuotta (Huh- 
ma 1986, Lehtonen 1984) osoittavat Hetan komplek- 
sin monivaiheista kehitystä. 

Hetan kompleksiin luetaan myös Särkijärven ja 
Pokan väliset, vulkaniittijaksojen ympäröimat grani- 
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toidialueet. Kittilan Ruoppapalossa heterogeeninen, 
intermediaärisista ja felsisista syväkivista koostuva 
kivilajiseurue m~iodostaa amfiboliittien ympäröimän, 
4 x 8 km:n kokoisen massiivin, missä keski- tai kar- 
kearakeisten granitoidien asu vaihtelee massamaises- 
ta pilsteiseen. Naita kiviä lävistää hienorakeiset, ap- 
liittiset juonet. Massiivin lounaisreunalla tavataan 
myös amfiboliittia lavistavia kvartsi-maasjlpaporfyy- 
rijuonia. Ruoppapalon massiiviin kuuluvan granodio- 
riittisen kiven zirkonille on maäritetty U-Pb-ikä 19 14 
-i- 4 miljoonaa vuotta (1. Härkönen, henkilökohtainen 
tiedonanto 1996). 

Graniitit 

Keski-Lapin liuskealuetta ympäröi useita myöhais- 
ja postorogeenisia graniitti-intruusioita, jotka edusta- 
vat tutkimusalueen nuorinta plutonista vaihetta leika- 
ten siten kaikkia tutkimusalueen kivilajeja. Keski- 
Lapin graniittialueeseen kiiuluvaa, karkearakeista ja 
gneissimurskaleita sisaltavaa mikrokliinigraniittia on 
paljastuneena Kelontekemajarven länsipuolella. Kit- 
tilan kirkonkylän lounaispuolella oleva, pilsteinen 
Kittilan graniitti sisaltaa myös runsaasti liuskefrag- 
mentteja, ja pegmatiittinen Tiurajärven graniitti mig- 
matisoi metasedimentteja liuskealueen länsireunalla. 
Posttektonisiin Nattas-tyypin graniitteihin kuuluvat 
Tepaston, Pomovaaran ja Riestovaaran rengasraken- 
teiset, porfyyriset montsograniitit ovat tunkeutuneet 
teravärajaisesti liuskealueen pohjoispuolisiin gneissei- 
hin (Haapala ja muut 1987, Front ja muut 1989). 

Monifaasisten Nattas-tyypin graniittien ikä on noin 
1,77 miljardia vuotta, ja isotooppitutkim~isten perus- 
teella graniittisen sulan lahtömateriaali on peräisin 
arkeeisesta kuoresta (Patchett ja muut 1981, Kouvo 
ja muut 1983). Myös Kelontekemajärven länsipuolen 
graniittien gneissisulkeumat viittaavat siihen, että alu- 
een graniitit ovat syntyneet arkeeisten pohjagneissien 
osittaisen sulamisen kautta (Huhma 1986). 

Lapin granuliittikompleksi 

Lapin granuliittikompleksiin k~iuluvia, granaatti- 
pitoisia kvartsi-maasalpagneisseja on paljastuneena 
Porttipahdan karttalehden (3724 12) koilliskulmas- 
sa. Vaaleanharmaiden tai ruskehtavien, laattamaises- 
ti liuskettuneiden gneissien m~iodostarna kivilajiyksik- 
kö kaatuu loivasti (15-35") koilliseen. Hienorakeiset, 
granoblastiset gneissit koostuvat pääasiassa pitkan- 
omaisista levykvartsirakeista seka voimakkaasti seri- 
siittiytyneesta plagioklaasista ja kalimaasalvasta. Ki- 
vessa on runsaasti punaruskeita, halkaisijaltaan jopa 
20-25 mm almandiiniporfyroblasteja, ja myös pris- 
maattisia sillimaniittikiteita esiintyy yleisesti. Mine- 

raalikoostumuksen ja asun perusteella kivilajiyksik- 
kö kuuluu granuliittivyöhykkeen länsiosan hienora- 
keisiin granaatti-kvartsi-maasaIpagneisseihin (Meri- 
läinen 1976, s. 49-54), jotka on tiilkittu psamrniitti- 
siksi tai vulkanogeenisiksi metagrauvakoiksi (Barbey 
ja muut 1984). Tektonostratigrafisesti granuliittikom- 
pleksin alaosan hiertovyöhykkeeseen kuuluvien me- 
tasedimenttien metamorfoituminen khondaliittisiksi 
granuliiteiksi tapahtui maankuoren alaosissa, arviol- 
ta 20-33 km:n syvyydessä noin 2,O- 1,9 miljardia vuot- 
ta sitten, jolloin enderbriittista magmaa tunkeutui 
metasedimentteihin ja granuliittikaari työntyi allok- 
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tonisena ylityöntölaattana lounaaseen (Bernard-Grif- Lapin granuliitin meiasedimenttien 12uitöaineksen ole- 
fiths ja muut 1984, Gaál ja muut 1989, Ko j a  ja muut van valtaosin suhteellisen nuorta, noin 2,O miljardin 
1996). Viimeaikaiset paragneissien Sm-Nd-isotoop- vuoden ikaistä (Huhma ja Meriläinen 1991, Sorjo- 
pianalyysit ja zirkonien SHRIMP-tulokset osoittavat nen-Wd ja muut 1994). 

Tutkimusojan kaivua Kittilän Kuolavaarassa. 
Trench digging at Kuolavaara, Kitrilä. 
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GEOKEMIA 

Yleistä 

Tekstissä on käytetty seuraavia alltiaineiden ke- 
mialliseen iyhmittelyyn liittyviä lyhenteitä: REE (vii- 
tataan analysoituihin lantanideihin La, Ce, Nd, Sm, 
Eu, Tb, Yb, Lu), LREE (kevyet lantanidit La-Sm), 
HREE (raskaat lantanidit Tb-Lu), LILE (large ion lit- 
hophile elements: SS, K, Rb, Ba, Th, La) ja HFSE 
(high field strength elements: P, Zr, Sm, Ti, Ta). 
LaN/SmN tarkoittaa kondriittinormalisoit~ia LdSm- 
suhdetta. Fe-luku on laskettu kaavasta FeO/ 

Na,O+K,O (totaalialkalit) vs. SiO, (TAS) 
s i0 ,  vs. zrlTi0, 
totaälialltalit-F~o'"L-M@ (AFM) 
A1,0,-(FeO+Fe,O,+TiO,)-MgO 
S ~ O ,  vs. K,O - 

S ~ O ,  vs. T~Ö, 
K,o/A~,o, v;. Fe,O,'O'/SiO, 
~ & l u l i v s .  ~ 1 ~ 0 ~ -  
K,O-Ti0,-P,O, - - 

~ i v s .  Zr 
MgO-FeOLO'-A1,03 

V~ilkaniittien kemiallista muutt~imista on tarkasteltu 
Beswickin ja Soucien (1978) kehittämilla Log(X/Z) 
vs. Log(Y/Z) -diagrainmeilla (Z = K,O, Na,O; X = 
SiO,, CaO; Y = SiO,, A1,0,, FM), Hughesin (1973) 
totaalialkalit vs. 100'%,0/totaalialkalit -diagrammilla 
sekä Davisin ja muut-(1978) MgOIlO-CaOlAl,O,- 

(FeO+MgO), jossa FeO on laskettu totaalira~idasta 
Fe,O,'O1 Irvinin ja Baragarin (197 1) mukaan. MORB 
tufee sanoista Mid-Ocean Ridge Basalts. Vulltaniit- 
tien hivenalltuainejaltauinia on veil-attu MORB-koos- 
t~imukseen (Pearce 1982) ja lantanidianalyysejä kond- 
riittiseen koost~imultseen (Hickey & Frey 1982). 

V~dkaniittien luokitteluun ja geotektonisen ympa- 
ristön arviointiin on käytetty seuraavia diagrammeja: 

Le Bas ja I I Z L I L L ~  (1986) 
Winclzester- & Floyd (1977) 
Zr-virze & Bnl-agar (1971) 
Jerzselz (1  976) 
Peccerillo & Taylor- (1  976) 
La~lklzanerz (1  983) 
Rock (1991) 
Viljoelz ja ~ L L L I ~  (1982) 
Penl-ce ja I I Z L L L I ~  (1 975) 
Penr-ce & Cmzrz (1973), Peal-ce (1980) 
Pear-ce ja ~ I Z C L L I ~  (1 977) 

Si0,/100 -kolmiodiagrammilla. V~dkaniittien analyy- 
situlokset on käsitelty ja vulkaniitit luokiteltu nosma- 
lisoituina sataan prosenttiin ilman volatiileja. K~iiten- 
Icin niissä taulukoissa, joissa esitetään kesluarvokoos- 
tumusten sijasta yksittäisiä analyysejä, annetaan tu- 
lokset noi-inalisoimattomina. 

Vulkaaniset kivet 

Tankajoen sviitti 

Sodankylän pohjoisosassa olevaan Tankajoen sviit- 
tiin kuuluvat mafiset laavat ja tuhkat edustavat mah- 
dollisesti aïkeeisia vulkaniitteja. Laavoista on analy- 
soitu 10 näytettä, ja analyysien keskiarvokoostumus 
on esitetty taulukossa 2. 

Yksittäisten analyysipisteiden sijoittuminen käyte- 
tyilla l~iokittel~~diagrammeilla nähdään k~ivissa 19 ja 
20. V~llkaniitit luokittuvat TAS-diagrainmilla paäasi- 
assa basalteiksi. Muutamat analyysit ovat kuitenkin 
lähellä alkalista kenttää (kuva 19a), mikä johtunee 
sekundaarisesta alkalilisayksesta (vrt. Hughesin ke- 
miallista muuttumista osoittava diagrammi kuvassa 
20a). SiO, vs. Zr/TiO, -diagrammilla vulkaniitit luo- 
kittuvat s& sijaan yksinomaan subalkalisiksi basal- 
teiksi (kuva 19b). 

Kemialliselta luonteeltaan Tankajoen sviitin basal- 
tit ovat tholeiitteja (k~iva 19c), jotka Jensenin diag- 

rammilla maärittyvat lcihernmin Fe-tholeiiteiksi, vaik- 
kakin niiden suhteellisen korkea MgO-pitoisuus (lta. 
6,34 %, ta~ilukko 2) sijoittaa analyysipisteet lähelle 
Mg-tholeiittien rajaviivaa (kuva 19d). V~ilkaniittien 
suhteellisen vähäistä kemiallista muuttumista osoit- 
tavat seka Hughesin diagrammi kuvassa 20a etta eri- 
tyisesti muuttumista kuvaava Mg0-CaO/Al,O,-Si0, 
-kolmiodiagrammi kuvassa 20b, jossa kaikki analyyr 
sipisteet sijoittuvat 'not altered' -kenttään. Tankajoen 
muodostuman basaltit poikkeavat nykyisistä valtarne- 
rien kesluselanteiden basalteista erityisesti korkeam- 
pien LIL-alk~iainepitois~~~iksien (paitsi Sr) suhteen, 
kun taas HFS-alkuaineista P, Zr, Sm ja Ti vastaavat 
paremmin MORB-koostumusta (kuva 20c). Kevyet 
lantanidit ovat selvästi rikashineita kondiiittiseen koos- 
tumukseen verrattuna (LaN/SmN = 2,13, taulukko 2 ja 
kuva 20d). 
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Taulukko 2. Arkeeisten mafisten vulkaniittien kemiallisia 

keslciarvoltoostumuksia. Tankajoen sviitti, Sodankylä. 
T o b k  2. Avemge clierizicnl coiilpositiorzs ofArchnenn riiqfic 

m rtni~olcariites. Tnrzkajolti Suite, Sodnnlqdii. 

TiO? 

A W 3  
Fe,03t 
M nO 

M .@ 
CaO 
N-0 
KzO 
pzo, 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
Co 
Sc 
v 
Zr 
La 
Sm 
Ba 
Sr 
Rb 
Ta 
Th 
u 
Cs 
Cu 
S 

LaN/SmN 

1 - Analyysien lukumäärä 1 Nuiizber of nrznlyses 
2 - Keskiarvo 1 Ai~er-nge cl~erizicnl cori~position 

3 - Keskihajonta 1 Stnrzrlnrd rlevintioiz 

Sallan ryhma 

Varhaisproterotsooisen Sallan ryhmän vlilkaniittien 
kemiallisia koostumuksia tarkastellaan 52 analyysin 
perusteella. Analyysinaytteet edustavat Rookkiaavan 
ja Kuortisojan muodostumien intermediaärisia ja hap- 
pamia vulkaniitteja (taulukko 3). Kuortisojan muo- 
dostumaan liittyvät MgO-rikkaat valikerroltset ovat 
voimakkaasti muuttuneita, eikä niitä käsitellä tässä 
yhteydessä. 

Sallan ryhmän intermediaariset vulkaniitit ovat 
basalttisia andesiitteja ja andesiitteja, kun taas hap- 
pamat vulkaniitit ovat dasiitteja, ryodasiitteja ja ryoliit- 
teja (kuvat 21a, b). Osa intermediaärisista vulkanii- 
teista luokittuu TAS-diagrarnmilla trakyandesiiteiksi 
(kuva 21a). Lievä alkalisuus TAS-diagrammilla ai- 
heutuu todennäköisesti alkalien sekundaarisesta rikas- 
tumisesta, sillä vastaavaa alkalisuutta ei tule esille 
SiO, vs. ZrITiO, -diagrammilla (kuva 21b). AFM- 

diagrammilla analyysipisteet hajoavat felsisten vul- 
kaniittien sijoittuessa pääasiassa tholeiittiseen ja in- 
termediaäristen vulkaniittien kalkki-alltaliseen kent- 
tään (kuva 2 1 c). Jensenin diagrammilla kivet ovat 
kuitenkin enimmjkseen tholeiitteja (kuva 21d), joten 
AFM-diagrarnmilla iiakyva kalkki-alltalisuus aiheu- 
tunee alkalien sekundaarisesta liikk~imisesta. Vastaa- 
vanlainen koostum~isjakauma on havaittu myös Sal- 
lan vulkaniittialueen alimpaan vulltaniittiyltsikköön 
kuuluvissa intermediaärisissa ja happamissa laavois- 
sa ja tuffeissa (Manninen 1991). 

Kuortisojan ja Rookkiaavan muodostumien vullta- 
niittien lantanidipitoisuudet eroavat vain vihan. Muo- 
dostumien intermediaärisilla ja happainilla vulkanii- 
teilla on keskenään samanlaiset, kevyistä lantanideis- 
ta (LREE) rikastuneet ja HREE-osassa lähes tasaiset 
jakaumat. Intermediaärisilla vulkaniiteilla on kuiten- 
kin selvästi matalampi alkuaineiden kokonaispitoi- 
suustaso (kuva 22c ja taulukko 3). 

Kuvassa 22 on esitetty Sallan ryhman happamien 
(a) ja intermediaaristen (b) vulkaniittien kemiallisia 
kooshimuksia normalisoituina valtamerten keskiselan- 
teiden basaltteihin (MORB) nähden. Koko analyysi- 
aineistolle on ominaista LIL-alkuaineiden rikastumi- 
nen (kuvassa lantaanista vasemmalle) rikastumisen 
ollessa voimakkainta happamissa vulkaniiteissa. Seka 
intermediaäristen että happamien kivien 'spidergram- 
meilla' erottuva negatiivinen Ta-anomalia on Möyk- 
kelman alueen vulkaniiteissa tulkittu johtuvaksi mag- 
man kontaminoitumisesta sialisen k~ioren materiaa- 
lilla (Rasanen ja muut 1989). Kontaminoitumiseen 
viittaa myös alhainen P-Zr-suhde (negatiivinen P-ano- 
maha). Emäksisessa systeemissä mineraalifaaseihin 
sopimattomat, pysyvät (incompatible, iminobile) al- 
kuaineet (k~ivassa P, Zr ja Sm) ovat felsisissa vullta- 
niiteissa rikastuneet M0RB:iin n&den, mutta vastaa- 
vat intermediaärisilla vulkaniiteilla suurin piirtein val- 
tamerten keskiselanteen basalttien tasoa. Intermedi- 
aaristen ja felsisten vulkaniittien keskenaiset alkuai- 
nepitoisuussuhteet ovat sopusoinnussa samasta kan- 
tamagmasta tapahtuneen differentiaation kanssa. 

Onkamon ryhmä 

Kittilän vihrejkivial~ieella Onkmon ryhmään kuu- 
luvat Möykltelman ja Kaukosen muodostumat. Geo- 
kemiallista käsittelyä varten Möykkelman muodostu- 
man emaksisten ja intermediaäristen vulkaniittien ke- 
miallinen aineisto, yhteensä 48 analyysiä, on 'lainat- 
tu' LVP:n Möykkelman alueen tutkimuksia kasittele- 
vasta raportista (Rasanen ja muut 1989). Kaukosen 
muodostumaa käsitellään 24 nayteanalyysin pohjal- 
ta. Analyysien keskiarvot~dokset on esitetty ta~ilukos- 
sa 4. Möykkelman m~iodostuman ultramafisista vul- 
kaniiteista (koinatiiteista) tehtyjä analyysejä on kay- 
tetty vertailuaineistona tarkasteltaessa Savukosken 
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Kuva 19. Arkeeisten mafisten vulkaniittien geokemiallisia luokitteludiagrammeja. Tankajoen sviitti. 
Fig. 19. Geochernical closs~ficntior~ diagr-nrns,for- Archnearl imfic ~~wtairolcarlites of thr Tnilltnjoki Suite. 

iyhmah kuuluvia ultramafisia vulkaniitteja (ks. kuva 
30), ja näiden komatiittien kemiallisia ominaisuuksia 
on kasitelty myös edellä mainitussa raportissa (Rasä- 
neil, op. cit.). 

Möykkelmän muodostuinassa on kolme koinatiit- 
tien erottamaa emäksista ja intermediaärista yksilt- 
köä, joista alimpaan k~iuluu basalttisia andesiitteja, 
keskiinmäiseen andesiitteja ja ylimpään basaltteja 
(Rasanen ja muut 1989; ks. myös taulukko 4 ja kuvat 
23a, b). Rasasen ja muiden (1989) mukaan andesiitit 
ovat kemialliselta luonteeltaan kalkki-alkalisia, basalt- 
tiset andesiitit kalkki-alkalisia ja tholeiittisia seka ba- 
saltit tholeiittisia (kuvat 23c, d). Sialisesta kuoresta 
aiheutunut kontaminaatio ja kivissa tapahtunut hyd- 
roterminen muuttuminen ovat k~iitenkin varkuttaneet 
vulkaniittien nykyiseen koost~imukseen. Sialiseen kon- 
taminaatioon viittaavat mm. negatiiviset Ta- ja P-ano- 
maliat MORB-normalisoidulla spidergrammilla ku- 
vassa 24b seka korkeat Th/TiO,-arvot kuvassa 57. 
Möykkelmän vulkaniittien trakyittinen luonne TAS- 
diagramrnilla (kuva 23a) viittaa puolestaan sekundäa- 

riseen muuttuiniseen, koska vastaava ominaisuus ei 
tule nkkyviin tarltasteltaessa analyysejä pysyvien al- 
kuaineiden Zr:n ja Ti:n suhteen (kuva 23b). Analyy- 
sipisteiden sijoitt~iminen kokonaisuudessaan lahelle 
trakyyttisten kivien aluetta k~ivassa 23b johtunee sia- 
lisesta kontaminaatiosta, sillä Zr-lisäys siirtää pistei- 
ta oikealle. Möykkelman muodostuman vulltaniittien 
erikoispiirteitä ovat basalttien korkea kromipitoisuus 
seka Si0,-pitoisuuden osoittama nk. antidrominen 
trendi, jossa emaksiset vulkaniitit ovat stratigrafises- 
ti intermediaäristen vulkaniittien ylapuolella (Rasä- 
nen ja muut 1989). 

Kaukosen muodost~iman vulkaniitit vastaavat ke- 
mialliselta koostumukseltaan intermediaärisia vulka- 
niitteja (SiO, ka. - 58 %, taulukko 4) ja luokittuvat 
~ ~ ~ - d i a ~ r a i i m i l l a  basalttisiksi andesiiteiksi ja ande- 
siiteiksi (kuva 23a). SiO, vs. Zr/TiO, -diagrammilla 
(kuva 23b) analyysipist~et sijaitsevat osittain myös 
trakyandesiittien kentässä, mikä johtunee voimakkaas- 
ta sialisesta kontaminaatiosta (korkea Zr/TiO,; vrt. 
myös korkea Th (8,24 ppm) suhteessa ~io,:een-(0,78 
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Kuva 70. Tankajoen sviilin inafisten vulkaniittien gcokemiallista muuttumista kuvaavia diagrammcja (a, b), MORB-norinalisoitu 
spidergrainmi (c) jaltondriittinorinalisoilu REE-jakauma (d). 
Fig. 20. Diagr-cirns iridicntiirg geoclrenziccil olter-otiori (ei, O), MORB-~zont~~l izec l  elrrlient clisrr-ib~~tiorr ( c )  nrzcl chorrclr-ite-rroi7~rcilirirrl 
REE clisii-ibutiorz (d),for r t i ~ f l c  ~~zetr i i~olcc~r~ites of the Trrnknjoki Suite. 

%) taulukossa 4. Möykkelmän vulkaniittien tavoin 
myös Kaukosen muodostuman vulkaniitit ovat seka 
tholeiittisia että kalkki-alkalisia (kuvat 23c, d). Kau- 
kosen muodostuman ja Möyldcelmäii muodostuinas- 
sa erityisesti basalttisten andesiittien ja andesiittien 
kemiallinen samankaltaisuus näkyy seka MORB-nor- 
malisoiduissa alkuainejakaumissa (kuvat 24a, b) että 
REE-jakauinissa (kuvat 24c, d). Kaukosen muodos- 
tuman vulkaniittien MORB-diagrammilla erottuva, 
selvä negatiivinen Ta-anoinalia viittaa sekin huomat- 
tavaan sialiseen Itontaminaatioon. 

Sodankylän ryhmä 

Sodankylän ryhmä koost~iu pääasiassa kvastsiiteista 
ja kiilleliuskeista, mutta sedimenttikivisasjm ylaosas- 
sa, Kaukosen Vahaojalla, Kittilän Eksyinäselassa ja 
Jeesiön Hoilkavaarassa, tavataan myös vulkaniitteja. 
V~~lltaniitit ovat usein mantelipitoisia, emaksisia laa- 
voja, joskin Honkavaarassa ja Eksyinäselassa on ha- 

vaittu myös intermediääsisiä ja happamia vasiantte- 
ja. Sodankylän ryhmään kuuluvia emäksisiä vulka- 
niitteja käsitellään 52:11, intermediäärisia ja happamia 
vulkaniitteja 16:n malysoidun näytteen pohjalta. Kun- 
kin alueen emjksisten v~illtaniittieil kemialliset Iteski- 
arvoltoostum~ikset on esitetty taulukossa 5. Ta~ilultossa 
6 on puolestaan esitetty yksittaisiä ailalyyseja Hon- 
kavaaran intermediaäsisista ja happamista vulkanii- 
teista. 

Eri alueiden emaksisteil vulkaniittien analyysipis- 
teet osoittavat suhteellisen pientä hajontaa kaikilla 
kaytetyillä luoltitteludiagïammilla (kuvat 25a-d). TAS- 
diagrammilla vulkaniitit luokittuvat suballtalisiksi 
basalteiltsi ja basalttisiltsi andesiiteiksi (kuva 2%). 
V~llkaniittieil tholeiittinen luonne nakyy seka AFM- 
diagrammilla että Jensenin Itatioilidiagrammilla (ku- 
vat 25c, d). Honkavaaran ja Eksymaselan vulltaniit- 
tien korkea MgO-pitoisuus (7-8 %, taulukko 5) hei- 
jastuu analyysipisteiden sijoittumiseila osittain Mg- 
tholeiittien kenttään Jensenin diagrammilla. 
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Emäksisten laavojen MORB-normalisoidut lceski- 
aivokoostum~ikset ovat eri alueilla keskenään sainan- 
laiset, ja niitä luonnehtivat korkea LIL-alk~iaineiden 
taso, negatiivinen Ta-anoinalia ja tasaiset, valtamer- 
ten keskiselanteiden basalttien koostumusta vastaa- 
vat HFS-alkuainepitois~i~~det (kuva 26c). Honkavaa- 
ran ja Elcsymaselan vulkaniittien lantanidijaka~ima 
m~iodostaa tasaisesti laskevan kayran, mutta Vahaojal- 
la käyran HREE-osa on lähes vaakasuora (k~iva 26d). 

Vähaojan inafiset laavat ovat kemiallista m~iuttu- 
mista kuvaavien diagarnmien per~isteella vain heikosti 
muuttuneita (kuvat 26a, b), kun taas Honkavaarassa 
ja Eksymäselassä yleisesti esiintyvät diabaasit ovat 
aiheuttaneet kiviin hydrotermisia muutoksia (Eilu 
1992, 1994). Etenkin kalsium on poistunut kivestä, 
mitä osoittaa matala CaO-pitoisuus (taulukko 5) ja 
alhainen CaO-Al,O,-suhde (kuva 26b). Strontium 
seuraa kalsiumia, ja sen pitoisuus onkin alliainen 
Honkavaaran ja Eksymaselan vulkaniiteissa (kuva 
26c, taulukko 5). 

Honkavaaran alueen interinediaäristen ja happarni- 

Taulukko 3. Sallan ryhmän vullcaniittien kemiallisia keskiarvokoostumuksia. 

en vulkaniittien kemiallisia ominaisuuksia txlcastel- 
laan k~ivassa 27. Diagrammeilla 27a, b ja 27e, f ana- 
lyysinumerot 10 130 ja 10 135 edustavat vulkaniittien 
ikamaäritysnaytteita (ks. sivu 63). TAS-diagrammil- 
la suurin osa analyysipisteistä sijoittuu trakyyttikent- 
taäil happamimpien vulkaniittien ollessa ryoliitteja 
(k~iva 27a). V~ilkaniittien alkalisuus ei k~iitenkaan t~ile 
esille käytettäessä luokituksessa pysyvämpiä alk~iai- 
neita, sillä SiO, vs. ZdTiO, -diagrammilla em. 'tra- 
lcyytit' ovat dasiitteja (lava 27b). Sehindaärinen m~iut- 
t~iminen lienee myös osaltaan vaikuttanut analyysi- 
pisteiden sijoittumiseen diagramineilla; AFM-diag- 
rammilla (kuva 27c) suuriii osa vulkaniiteista luokit- 
tuu kalkki-alkalisiksi, k ~ i n  taas Jensenin kationidiag- 
raminilla (kuva 27d) kivien koostumus on yhtä nay- 
tettä luk~iun ottamatta tholeiittinen. Eilun (1994) mu- 
kaan Honkavaaran happamat vulkaniitit ovat selc~in- 
daärisissa muutosprosesseissa menettäneet rautaa ja 
magnesiumia, kun taas alumiinin inaai-a ei ole muut- 
tunut. Koska raudan ja magnesiuinin lisäksi alkalit 
ovat olleet mobiileja, on Honkavaaran vulkaniittien 

TrlDIe 3. Ai~eiage chemicnl cornpositions of'i~~etrri~olcnr~ifes af the 

Intermediaäriset vulkaniitit 

2 - Keskiarvo l Avelage cheri7ical corr~posifior~ 
3 - KeskiIiajonta / Stor~clard deviatiorz 

Salin Gmzip. 

Happamat vulkaniitit 
Intei-rizediate 

K~~ortisojci Friz 
1 2 3 

SiO, (%) 10 57,64 l,92 
TiO, 10 0,80 0,15 
A1103 10 14,57 0,92 
Fe,03t 10 10,97 1,65 
M n o  10 0,17 0,03 
M @ 10 4,91 1,36 
CaO 10 5,Ol 1,45 
N a20 10 4,73 1,03 
K 2 0  10 1,04 0,93 
p,Os 10 0,16 0,03 

Cr(ppin) 10 147 80 
Ni 10 40 10 
Co 10 33 4 
Sc 10 41 6 
V 10 225 36 
Zr 10 137 25 
La 9 14,l 4,6 
Sm 10 3,OO 0,47 
B a 10 333 410 
Sr 10 146 60 
Rb 10 21 14 
Ta 10 0,38 0,14 
Th 10 435 0,97 
U 10 1,03 0,76 
Cs 10 0,64 0,21 
Cu 10 127 140 
S 10 105 166 
LaN/SmN 9 2,92 0,63 

1 - Analyysien lukum~ara / N~rmDei- of 

Felsic 
Klror-tisojcl Fr72 

1 2 3 
10 66,81 1,99 
10 0,88 0,05 
10 12,04 0,83 
10 9,09 1,20 
10 0 , l l  0,02 
10 1,85 1,83 
10 3,45 2,86 
10 2,88 1,42 
10 2,14 1,14 
10 0,27 0,01 

10 30 4 
10 26 3 
10 16 9 
10 18 2 
10 58 15 
10 274 20 
9 42,2 19,O 
10 6,40 1,98 
10 631 313 
10 315 395 
10 48 25 
10 1,Ol 0,12 
10 10,50 0,74 
10 2,87 0,27 
10 0,83 0,24 
10 50 20 
10 78 76 
9 3,71 1,42 

iizetrivolccicites 
Rooklciaapa Fnz 

1 2 3 
14 58,54 2,47 
14 0,91 0,18 
14 13,78 0,92 
14 l0,06 2,56 
14 0,11 0,04 
14 3,90 1,48 
14 7,65 2,06 
14 3,79 1,28 
14 0,87 0,75 
14 0,18 0,04 

13 91 77 
13 53 45 
5 35 13 
10 28 7 
8 225 55 
5 158 34 
5 18,7 3,3 
5 3,71 0,41 
5 102 87 
5 150 127 
5 19 23 
5 0,48 0,16 
5 539 2,44 
5 1,38 0,50 
5 0,50 0,06 
2 15 7 
2 115 163 
5 3,17 0,47 

O I I C I / ) ~ S ~ S  

rnetavolcnr~ites 
Roolclcincipa Fnz 

1 2 3 
18 7021 2,22 
18 0,58 0,23 
18 12,60 0,67 
18 5,33 1,80 
18 0,04 0,02 
18 1,27 0,64 
18 2,96 1,66 
18 3,75 1,65 
18 2,59 1,78 
18 0,13 0,07 

16 71 51 
16 27 8 
16 28 12 
16 11 5 
10 59 40 
6 196 65 
12 40,4 25,2 
12 6,36 3,84 
12 564 403 
12 162 104 
6 45 36 
12 0,84 0,34 
12 11,32 3,40 
12 2,91 0,92 
12 1,59 1,53 
3 67 31 
3 507 464 
12 4,02 0,50 
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SiO, 
1 = Basalt 4 = Trachybasalt 
2 = Basaltic andesite 5 = Basaltic trachyandesite 
3 = Andesite 6 = Trachyandesite 

7 = Dacite 

Trachybffianite 
Nepheiinite 

1 0-' 1 oO 
Zr/TiOp 

FeO + Fe20, + TiO, 

@ A 

I ntermediate ~0iCanites: Kuortisoja Fm ( A ),  Rookkiaapa Fm ( ) 

Felsic volcanites: Uuortisoja Fm ( o ) ,  Rookkiaapa Fm ( 0  ) 

Kuva 21. Sallan ryhmän vulkaniittien geokemiallisia luokitteludiagrammeja. 
Fig. 21. Geochernical class$icatiorl diaginins,for ~netaiiolcarzites of tlw Salla G r o ~ p .  

luolutukseen seka AFM-diagramrnilla että Jensenin ka- 
tionidiagrammilla suhtauduttava varauksella. 

Eilun (1994) mukaan Honkavaaran kivien epidoot- 
tiutuminen, karbonaattiutuminen ja albiittiutuminen 
on vaik~ittanut myös suhteellisen pysyvinä pidettyjen 
lantanidien koostumukseen. Tästä voi johtua myös 
lc~ivassa 27f njkyva trakyandesiitin (anal. nro 10130) 
tasainen ja kokonaispitoisuudeltaan matala REE-ja- 
ltauma, joka poikkeaa alueen vulkaniiteille tavanomai- 
sesta, selvasti rikastuneesta LREE-osasta (ks. myös 
ta~ilulko 6). Poikkeuksellinen on niin ikään jaka~imas- 
sa näkyvä negatiivinen ELI-anomalia. Basalttisen an- 
desiitin (SiO, = 56,32 %) lantanidijaka~ima osoittaa 
selvästi 1torlc&mpaa lantanidien kokonaispitoisuuden 
tasoa kuin vastaava felsisten vulltaniittien (SiO, = 
64,2 1 %) jaka~ima (kuva 270, mikä viittaa siihen, että 
Honkavaaran mafiset ja felsiset vulltaniitit eivät ole 
lähtöisin yhteisestä kantamagmasta. Samaa tulosta 
osoittaa vulkaniittien Sm-Nd-systematiikka (s. 25). 

Albiittiutuminen on Honkavaaran intermediaärisis- 
sa ja felsisissa vulkaniiteissa esiintyvistä seltundaäri- 
sistä m~iuttumisista näkyvin tapahtuma (taulukko 6). 
Muutt~imiseen liittyvät korkea Na,O (6-8 %)ja ma- 
talat LLL-alkuainepitoisuudet (K,O < 0,06, Sr < 20 
ppm, Ba < 30 ppm ja Rb < 10 ppm) edustavat kaikki 
dasiittisille kiville epätavallisia koostum~iksia. Muut- 
tumisen homogenisoiva vaikutus erityisesti LE-alku- 
aineiden koostumukseen nälyy myös 'spidergrammilla' 
(kuva 27e), jossa vulltaniittien koostumuskäyrät muo- 
dostavat ko. alk~iaineiden osalta varsin yhtenäisen 
jaka~iman. Honkavaaran vulkaniittien ja mafisten juo- 
nien kemiallista muuttumista on kasitelty yltsityiskoh- 
taisernmin toisaalla tässä raportissa (s. 98-106). 

Savukosken ryhmä 

Savukosken ryhmään kuuluu mafisia ja ultramafi- 
sia vulkaniitteja. Mafisia vulltaniitteja käsitellään seu- 
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Felsic volcanites 
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Kuva 22. Sallan ryhmiin felsisten ja intermediaaristen metavulltaniittien MORB-normalisoituja alkuainejakaumia seka 
kondriittinorinalisoituja REE-jaltaumia. 
Fin. 22. MORB-iioimnlized elenieizt disrributiori dianinrns and choildrire-nor7l7nlized REE pnrterrzs for felsic and inlerr7iediate 
nretai~olcariics of'the Salla Group. 

raavassa 38 analyysin ja ultramafisia vulkaniitteja 167 
analyysin perusteella. 

Savukosken ryhmän mafisia vulkaniitteja on ana- 
lysoitu Linkupalon ja Jolhikon alueelta Kittilästä (Lin- 
ltupalon muodostuma) sekä Peurasuvannon ja Kei- 
vitsan alueilta Sodankylästä (Matarakosken muodos- 
tuina). Kittilan ja Peurasuvannon vulkaniitit ovat laa- 
voja ja tuffeja, kun taas Keivitsan alueella ne ovat 
etupäässä tuffeja ja tuffiitteja. Kittilän ja Peurasuvan- 
non alueiden laavojen kemiallinen koostumus on kes- 
kenään samanlainen (taulukko 7). Keivitsan tuffiit- 
tien koostumus poikkeaa em. laavojen koostumuksesta 
siten, että niissä on korkeampi SiO, ja matalammat 
CaO, La, Sm, La,lSm, ja Th (tauluklto 7). 

Suurin osa Savukosken ryhmän mafisten laavojen 
(Kittilän ja Peurasuvannon alueiden vulkaniitit) ana- 
lyysipisteistä sijoitt~iu TAS-diagramrnilla alkalisten 
trakybasalttien ja basalttisten tralyandesiittien kent- 
tiin (k~iva 28a). Alkalisuus lienee kuitenkin selt~mdää- 
ristä alkuperää, sillä laavat ovat subalkalisia basalt- 
teja, kun niitä tarkastellaan pysyvien alkuaineiden 
määräsuhteisiin perustuvalla erotteludiagrammilla 
(kuva 28b). Alkalien mobiilisuus nakyy myös niiden 
sekundääristä liikkumista osoittavalla diagrammilla 
lt~ivassa 29a. AFM-diagrarnmilla kaikki Savukosken 
ryhmän inafiset vulkaniitit ovat lemialliselta luonteel- 
taan tholeiitteja (kuva 28c), ja Jensenin kationidiag- 
rammilla ne luokittuvat tarkemmin Fe-tholeiiteiltsi 
(kuva 28d). Savukosken ryhmän laavojen kemialli- 
nen sainankaltaisuus näkyy myös alkuainesuhteissa 
MORB-normalisoid~~illa 'spidergammeilla' kuvissa 
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Taulukko 4. Onkamon ryhmän mafisten vulkaniittien kemiallisia keskiarvokoostumuksia. 
Tnble 4. Aileinge chernical cornpositiorzs of riznjk rrietni~olcnrzites of the Orzlinrrzo Group. 
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1 - Analyysien lukumäärä / NurriDer of annlyses 
2 - Keskiarvo / Aiwmge cherri~cal cornpositrorz 
3 - Keskihaionta / Stnndnid deviflllorl 

'''aineisto: Käsänen ja muut (1 989) - dntn,frorri Kflsiirlerr et ol. (1989) 

29c, d. Kittilän alueella laavojen lantanidijakaumat 
ovat kohtalaisen jyrkästi laskevia, ja niissa on havait- 
tavissa selvä, vaikkakin heikko negatiivinen Eu-ano- 
malia (kuva 29e). 

Kuvassa 28a Keivitsan alueen tuffiitit luokittuvat 
lähinnä basalttisiksi andesiiteiksi ja andesiiteiksi. KI- 
vien alhainen CaO-pitoisuus siirtää analyysipisteet 
MgO/10-CaO/A1,03-Si0,1100 -diagrammilla kauas 
muutt~imattomienbasaltti& koostumuskentästä (tai- 
lukko 7, lt~lva 29b). Tuffiiteissa on kuitenkin mukana 
myös ei-vulkaanista rapautumisainesta, eikä Ca0:sta 
'köyhtyminen' siten liene alkuperaltaan yksinomaan 
sekundääristä. Keivitsan alueen tuffiittien REE-ja- 
kauma on verraten tasainen ja poikkeaa siten selvästi 
Savukosken ryhmään kuuluvien laavojen laskevasta 
j akaumasta (kuva De) .  

Savukosken ryhmän ultramafiset vnlkaniitit esiin- 
tyvät Kittilän vihreäkivialueen reunaosissa ja kuulu- 

vat Sattasvaaran, Peurasuvannon ja Aittakummun 
muodostumiin idässä, Rajalompolon ja Sotltaselän 
muodostumiin koillisessa seka Tepsan, Jeesiörovan ja 
Peuramaan muodostumiin etelässä. 

Taulukossa 8 on esitetty eri alueiden ultramafisten 
vulkaniittien kemialliset keskikoostum~~ltset. Sattas- 
vaarassa, Aittakummussa ja Rajalompolossa vullta- 
niitiit ovat keskenään samanlaisia MgO-rikkaita ko- 
matiitteja, ja jatkossa ne käsitellään kollektiivisesti 
Sattasvaaran muodostumana. Tepsan ja Jeesiörovan 
vulkaniitit poikkeavat koostumukseltaan edellisistä 
sikäli, että niissa on ltorlteampia Si0,- ja matalampia 
MgO-, Cr- ja Ni-pitoisuultsia (taul~l-kko 8). On kui- 
tenkin todettava, että myös Sattasvaaran muodostu- 
masta on raportoitu basalttista ltoostum~ista (Räsä- 
nen 1996). Muihin komatiitteihin verrattuna Tepsan 
alueen komatiiteilla on poikkeuksellisen alhaiset al- 
kali- ja Al,03-pitoisuudet. Alhainen A170, saa aikaan 
näiden kömatiittien korkeat C~O/AI,O,-arvot (lta. 
l,76, taulukko 8). CaO-Al,O,-suhde (- 1) luokittelee 
Sattasvaaran m~iodostum& vulltaniitit alumiinista kö- 



- SubalMine 
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Trachybasanite 
Nephelinite 
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SiO, ZrTTiO, 

1 = Basalt 4 = Trachybasalt 

2 = Basaltic andesite 5 = Basaltic trachyandesite 

3 = Andesite 6 = Trachyandesite 

FeOt FeO + Fe,O, + TiO, 

Alk MgO AI2O3 
Kuva 23. Onkamon ryhmän vulkaniittien geokemiallisia luokitteludiagrammeja. Möykkelmän muodostuma (-), Kaukosen muodostuma (0). 
Fig. 23. Geocheinicnl clnss~ficntio~i dingmnzs,forr~zetaiiolcnizics of tl7e Onknnzo Group. Mö)~kkelrnii Forrnntiort (.), Kmkonen Fomzntioit (0). 

yhtymättömiksi komatiiteiksi (Al-undepleted, Nesbitt 
ja muut 1979). Niillä on kuitenkin kondriittista mata- 
lampi Al,O,-Ti0,-suhde, mikä johtuu pikemminkin 
suhteellis& korkeasta Ti0,-pitoisuudesta kuin Al,03:n 
alhaisesta pitoisuudesta (ks. Hanski 1992). 

Sotkaselän ja Peuramaan ultramafisten vulkaniit- 
tien koost~imus poikkeaa selvästi edellä kuvakiista ko- 
matiiteista. Näille kiville on ominaista korkea TiO,, 
Fe,O,LOt, P,O,, Zr, LREE, Th ja Ta sekä korkea 
~a$m,, jotka yhdessa korkean Mg0:n kanssa anta- 
vat syyn kutsua näitä kiviä pikriiteiksi. Koska Sot- 
kaselän ja Peuramaan pikriittien kemialliset koostu- 
mukset ovat keskenään analogisia, niitä käsitellään 
yhdessa Sotkaselän muodost~imana. Kemiallisilla dia- 
grammeilla on vertailun vuoksi esitetty myös Petsa- 
mon ferropikriittien analyysejä (Hanski 1992). 

Pääosa Sattasvaaran muodostuman ja siihen rin- 

nastettujen rn~iodoshirnien vulkaniiteista sijoithiu Jens- 
enin kationidiagrammilla ultramafisten komatiittien 
kenttään (k~iva 30a). Basalttisten komatiittien ja Mg- 
tholeiittien kenttiin sijoittuvat analyysipisteet kuulu- 
vat Tepsan ja Jeesiörovan muodostumien kehittyneem- 
pään (evolved) fraktioon. Sotkaselän muodostuman 
pikriittien analyysipisteet ovat basalttisten komatiit- 
tien kentässä, mutta erottuvat rautarikkaampina Sat- 
tasvaaran muodostuman basalttisista komatiiteista. 
Jensenin diagrammilla Sotkaselän muodostuman pi- 
kriitit vastaavat Petsamon ferropikriittien lcoostumus- 
ta. 

Magnesiumrikkaiden vulkaniittien kemiallisten 
ominaisuuksien erot näkyvät hyvin esimerkiksi kivi- 
en AITO3-Ti0,- ja LaN-SmN-suhteissa (kuva 30b). 
~ a t t a s h a r a n  muodostumalle on ominaista alhainen 
La,/Sm, (<1) ja kondriittista suhdetta matalampi 
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+ Andesite (N=19) 
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Kuva 24. Onkamon ryhmän vulkaniittienMORB-normalisoituja alkuainejaltauinia (a, b) ja kondriittinormalisoituja lantanidijakaumia (c, d). 
Fig. 24. MORB-noni7nli7erl eleriierit distriblitiori clingrorm (a,  b) and cho1idrite-17or77icilized REE patterns (c ,  d )  for riietnvolcn~iics of tlie 
Or~lnri~o Group. 

Al,O,/TiO,-arvo (10-17). Pikriiteillä (vrt. myös Pet- 
samon fei;opikriitit) La,lSm, on 1-2 ja Al,O,/TiO, 
alle 10. Diagrammilla on esitetty myös ~ ö y k k e l m a ~  
m~iodostuman (Onkamon ryhmä) komatiittianalyyse- 
ja. Niiden korkeat Al,O,/TiO,- ja L%/Sm,-arvot poilt- 
keavat selvästi savukosken iyhmän ultramafisten vul- 
kaniittien koostumuksista. 

Sattasvaaran m~iodostuman ltomatiittien ja Sotlta- 
selän muodostuman pikriittien kemialliset erot näky- 
vät havainnollisesti MORB-normalisoid~illa 'spider- 
grarnmilla' (k~iva 30c). Sotltaselan muodostuma erot- 
tuu selkeästi Sattasvaaran muodostumasta sopimat- 
tomien, pysyvien alk~iaineiden Th, Ta, La, P, Zr, Sm 
ja Ti korkeampien pitoisuuksien johdosta, mutta osoit- 
taa ilmeista samankaltaisu~ltta Petsamon fei-ropilciit- 

tien kanssa. Vastaavantyyppinen ltomatiitti-pilriitti- 
assosiaatio erottuu myös Karasjoen vihreäkivivyöhyk- 
keen ultramafisten vulkaniittien koost~imuksessa Poh- 
jois-Norjassa kuvassa 30c. 

Ultramafisten vulkaniittien kondriittinormalisoitu- 
ja lantanidijaka~iinia on esitetty kuvien 3 l a  ja b diag- 
rammeilla. Komatiiteilla ja pikriiteilla on selvästi toi- 
sistaan poikkeavat REE-jakaumat; Sattasvaaran muo- 
dostuinan peridotiittiset ja basalttiset komatiitit ovat 
voimakkaasti köyhtyneet keveistä lantanideista, ja 
niillä on loivasti laskeva HREE, kun taas pikriittien 
lantanidijakautuma on jyrkästi laskeva. 

Sattasvaaran m~iodostuman ltomatiittien korrelaa- 
tiomatriisit eri alk~iaineille on esitetty ta~ilultossa 9. 
Naista nähdään, että useiden alkuaineiden kohdalla 
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Taulultko 5 .  Sodaiiky1än ryhmän mafisten vulltaniiltien Itemiallisia keskiarvokoostumuksia. 
Tuble 5. Aiwrage chemical coii7positior7s oj'riznfic ri7etni~olcni7ifes irz the Sodar7kylii Groirp. 

~ i &  1 3  
AI2O3 13 
Fe,03t 1 3  
M n o  1 3  

M @ 1 3  
CaO 1 3  
N-O 1 3  
KzO 1 3  

P?Os 13 

1 - Analyysien lukuinäärä 1 Nurizber qf niznl)~se,s 
2 - Keskiarvo 1 Aiwage cheri7icnl cori7positior1 
3 - Keskihajonta 1 Stoi~darrl dei~intior? 

on tapaht~inut sekundä&istä muutt~imista. Esimerlultsi 
Si0,:n liikkuvuutta osoittaa sen huono korrelaatio 
useiden sopimattomien seka pysyvien että pysymät- 
tömien alk~iaineiden kanssa (vrt. TiO,, A1,0,, Fe,O,'Ot, 
K,O, P,O,, Zr, La, Sm, Ba, Ta, Th and cS). ~opimat-  
tÖmien-LIL-alkuaineiden (K, Rb, Ba, Sr ja Cs) se- 
kundääsista muuttumista komatiiteissa osoittaa nii- 
den huono, jopa negatiivinen (-0,l ... +0,1) korrelaa- 
tio suhteellisen pysyvien, sopimattomien alkuaineiden 
Ti, P ja Zr kanssa. Kyseessä voidaan olettaa olevan 
komatiittien sekundääsinen rikast~iminen näistä alku- 
aineista (vrt. myös k~ivan 30c 'spidergramrni'). K,O:n, 
Rb:n ja Cs:n keskenäinen hyvä positiivinen koidaa-  
tio (+0,71 ... +0,93) osoittaa näiden allt~iaineiden sa- 
manlaista käyttäytymistä muutosprosesseissa (vrt. 
Räsänen ja muut 1989). 

Mikäli komatiittien nykyiseen koost~imukseen on 
vaikuttanut komatiittimagman fraktioivan kiteytyrni- 
sen yhteydessä tapahtunut sialisesta kuoresta peräi- 
sin olevan materiaalin assimiloituininen, on ltuoriai- 
neksen osuus ollut kuitenkin pieni, koska esimerkiksi 
alkuaineiden MORB-norinalisoid~iilla jaka~im~akäyril- 
la ei näy kontaminoitumisesta aiheutuvaa negatiivis- 
ta Ta- ja P-anomaliaa (kuva 30c). Voimakasta Iton- 
taminaatiota ei puolla myöskään kivien alhainen 

La,/Sm,. Niin ikään piltriittien tasaiset MORB- 
normalisoidut TaILa- ja P/Zr-arvot sekä matala 
Al,O,-Ti0,-suhde osoittavat, ettei sialinen kontami- 
naitio ole juurikaan vaikuttanut niiden ltoost~irn~ilt- 
seen. 

Kittilan ryhmä 

Kittilän ryhmään kuuluu kaksi vulkaanista tyyppi- 
m~iodostumaa, joista alempaan (Kautoselän muodos- 
tuma) kuuluu ainoastaan inafisia vulkaniitteja, mutta 
ylempään (Vesmajärven muodostuma) myös ultrama- 
fisia vulkaniitteja Vesmajäsven alueella. Kittilän län- 
siosassa tavataan myös Vesmajäsven muodostumaan 
korreloituun Veikasenmaan m~iodost~imaan lt~iuluvia 
felsisiä vulkaniitteja. Kittilän ryhmän analyysinäyt- 
teistä 223 edustaa Kautoselän muodostumaa ja 146 
Vesmajärven muodostumaa. Näistä 33 on ultramafi- 
sia vulkaniitteja. Felsisistä vulkaniiteista on 50 ana- 
lyysia. 

Mnfiset ja ultrnnzafiset vulkaiziitit 

Kautoselän ja Vesmajärven muodostiimien vulka- 
niittien erilainen differentioitumisaste näkyy selvästi 
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Kuva 25. Sodankylän ryhmän mafisten vulkaniittien geokemiallisialuokitteludiagrammeja. 
Fig. 25. Geochernicnl clnssificntioiz cliagr-nnzs for- mafic nzetni~olcnrzics o f  the Sodnrzkylii G I - o ~ p  

kuvassa 32. Kautoselän muodostuman 'kehittyneem- 
pi' (evolved) kemiallinen koostumus ilmenee korke- 
ampina Fe-luvun arvoina ja matalampina magnesiu- 
moksidin (5,7 vs. 7,3 %), kromin (137 vs. 174 ppm) 
ja nikkelin (53 vs. 80 ppin) keskipitoisuuksina (tau- 
lukko 10). Selvimmät erot ovat k~iitenkin paäalkuai- 
neiden Ti, K ja P seka hivenalk~iaineiden Zr, La, Sm, 
Ba, Rb, Sr, Ta, Th, U ja Cs määrissä; Kautoselan 
muodostuman vulkaniiteissa ne ovat usein lähes kak- 
sinkertaiset Vesmajärven muodostuman vulkaniittei- 
hin verrattuina. 

Kautoselan ja Vesmajärven m~iodostumien mafis- 
ten vulkaniittien kemiallisia ominaisuuksia tarkastel- 
laan seuraavilla erotteludiagrammeilla: TAS (kuvat 
33a, b), SiO, vs. ZrITiO, (kuvat 33c, d), AFM (kuva 
33e, f), ~ i0 , -vs .  K,O (kuva 33g, h) ja Jensenin katio- 
nidiagrammi (kuvat 34a, b). V~ilkaniittien Ti-Ta-Zr- 
ja Ti-Th-Zr-suhteita on esitetty kuvissa 34c ja d. Näi- 
den lisäksi verrataan vulkaniittien lantanidijakaumia 

ja MORB-normalisoituj a kesluarvokoostum~~ksia k~ i -  
vissa 3% ja d. Jensenin diagrammilla ja lantanidija- 
kaumia osoittavalla diagrammilla näkyvät myös Ves- 
majärven muodost~iman ultramafisten vulkaniittien 
ltoostumukset. 

TAS-diagrammilla osa Ka~itoselan muodostuman 
analyyseista luokittuu basalttien ja basalttisten ande- 
siittien ohella trakybasalteiksi ja basalttisiksi trakyan- 
desiiteiksi, kun taas Vesmajärven muodostuman ba- 
salttiset vulkaniitit ovat pääasiassa s~ibalkalisia ba- 
saltteja ja basalttisia andesiitteja. Kautoselan muo- 
dostuman alkalisuus näkyy myös Zr-Ti0,-suhteissa 
(kuva 33c), sillä analyysipisteet sijoittuvat-lähelle al- 
kalisten basalttien kenttää. Samoin sen alkalinen luon- 
ne näkyy Si0,-&O-diagrammilla (kuva 33g), jossa 
pääosa analyyseis-ta on 'medium-K'-kentässä. Vesma- 
järven inuodostuman basaltit ovat valtaosaltaan 'low- 
K'-tyyppiä (kuva 33h). AFM-diagrammilla sekä Kau- 
toselän että Vesmajärven muodostumien vulkaniitit 
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Taulukko 6. Sodankylän ryhmän happamien ja intermediaaristen vulkaniittien kemiallisia koostumuksia. 
Honkavaaran muodostuma, Sodankylä. 
TnDle 6. Clieriiical coiizpositiorzs of ,felsic aricl irzterrizediate rrietni~olcatlites of the Soclc~rzl~dii Group. 
Horzkcriianra Frn, Soclarihylii. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Si02(%) 59,03 59,44 62,29 64,21 66,52 66,82 70,38 73,51 
Ti02 0,62 0,55 0,42 0,46 0,58 0,s 1 0,57 0,63 
4 0 3  15,52 14,37 14,64 14,72 14,Y4 13,Y5 13,28 14,47 
Fe&t 9,15 8,08 8,85 7,61 5,15 8,14 4,75 1,78 
M nO 0,03 0,05 0,02 0,04 0,02 0,03 0,05 0,OO 
M gO 2,5 1 2,55 0,48 1,90 1,60 0,43 1,07 0,59 
CaO 3,68 4,28 4,35 2,04 2,15 1,44 0,45 0,53 
N a20 9,15 8,48 8,6 1 8,61 8,65 8,26 6,8Y 8,83 
K@ 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 0,00 0,00 

p2os 0,14 0,12 0,13 0, l l  0,16 0,13 0 , l l  0,14 

Total 9938 97,98 99,84 99,75 99,81 99,76 9735 100,48 

Cr ( P P ~ )  129 119 114 89 163 113 116 87 
Ni 29 28 40 33 30 48 48 71 
Co 7 1 4 11 5 3 37 30 
Sc 14 12 16 14 14 9 12 9 
V 100 310 90 100 160 100 n.d. n.d. 
Zr 330 140 160 140 220 170 n.d. n.d. 
La 1,3 16,8 19,4 8 2  13,2 21,4 8 s  6 4  
Sm 0,79 3,75 2,72 2,19 4,42 334  2,32 2,77 
B a 28 28 29 26 29 28 70 101 
Sr 20 20 20 20 20 20 16 25 
Rb 9 8 9 8 9 9 n.d. n.d. 
Ta 0,29 0,80 0,29 0,47 0,93 0,86 0,52 1,41 
Th 12,50 10,lO 7,48 8,lO 11,lO 8,33 8,09 11,60 
U 0,79 0,84 139 1,43 2,11 1,41 2,lO 1,61 

1 - 'I'rachyandesite / 1044.15-LVP-86 / anal.no 10130 5 - Uacite 1 1044.19-LVP-86 1 anal.no 10134 
2 - ï'rachyandesite / 1044.22-LVP-86 / anal.no 101 36 6 - Dacite / 1044.1 8-LVP-86 / anal.no 101 33 
3 - 'l'rachyandesiie 1 1044.17-LVP-86 / anal.no 10132 7 - Uacitelrhyolite 1 anal.no 792447 
4 - Uacite / 1044.21-LVP-86 / anal.no 10135 8 - Khyolite / anal.no 792389 

sijoittuvat tholeiittiseen kenttään siten, että Vesmajär- 
ven muodostuman analyysipisteet painottuvat lahem- 
mäksi kolmion FeOt-MgO-siviia (kiivat 33e ja f). 
Kautoselän muodostuman vulkaniitit ovat Jemenin 
kationidiagramrnilla yksinomaan Fe-tholeiitteja (lcuva 
34a), kiln taas osa Vesmajärven muodostuman ana- 
lyyseista on Mg-tholeiittien ja basalttisten ltomatiit- 
tien kentissä muodostaen diagrammeilla yhtenäisen 
s-an basalttisista ltomatiiteista Fe-tholeiitteihin (kuva 
34b). 

Toriumin lteskipitoisuus on Kautoselan muodostu- 
massa neljä kei-taa korkeampi k ~ ~ i n  Vesmaj ärven muo- 
dostuman vulkaniiteissa (taulukko 10), mistä johtuu, 
että ko. muodostumat erottuvat selkeästi toisistaan 
niillä diagrammeilla, joissa Th on yhtenä alk~iaineena 
(kuvat 34c ja d). 

Kautoselän ja Vesmajärven muodostumien vulka- 
niittien lantanidijakaumat on esitetty kuvissa 35a ja 
35b. Molemmat inuodoshimat ovat riltashlneet keveis- 
ta lantanideista, joskin rikastuminen on voimakkaam- 
paa Ka~itoselail in~~odostuinassa (ks. myös taulukko 

10). Seka KaF:ssa että VjF:ssa HREE-osa on kuiten- 
kin samanlainen, loivasti laskeva. Vesmajärven muo- 
dostiiman keveiden lantanidien fraktioitumisen maa- 
ra ja  LREE:n ltokonaispitoisuustaso korreloivat po- 
sitiivisesti - LREE:n fraktioituminen (La,/Sm,) kas- 
vaa lantanidien ltokonaispitoisuuksien kasvaessa (ku- 
vat 35b ja 35c). Tamä on sopusoinnussa sellaisen aja- 
tuksen kanssa, että Vesmajärven muodostuman ultra- 
mafiset ja mafiset laavat ovat kehittyneet yhteisestä 
kantamagmasta. 

Kautoselän muodostuman Vesmajärven muodostu- 
maa kontinentaalisempi kemiallinen luonne tulee esille 
kuvassa 35d KaF:n selvästi korkeampina LIL-alku- 
aineiden (K, Rb, Ba, Th, La) ja noin kaksinkertaisina 
HFS-alkuaineiden (P, Zr, Sm, Ti) pitoisuuksina. Ka~i- 
toselän muodostuma muishlttaa suuresti esim. Colum- 
bia River -basaltteja (ks. kuva 35d), mutta poikkeaa 
kuitenkin useista titaaniköyhista kontinentaalisista ba- 
salteista kuten Tasmanian doleriiteista pienemmän Ta- 
anomaliansa perusteella (Hergt ja muut 1989). Ves- 
majärven muodostuman HFS-alk~minepitoisuudet ovat 
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Kuva 26. Sodankylän ryhmän mafisten metavulkaniittien kemiallista muuttumista kuvaavia diagramineja (a, b) ja MORB- seka 
lcondriittinormalisoituja alkuainejakaumia (c, d). Symbolit kuten kuvassa 25. 
Fig. 26. Dinginins ii~rlicafirig geocheinical olterntion (n ,  b )  nrld MORB- and choridr-ite-iloi711nlized elemer7r clistr-ib~itiorl (c ,  d)  of 
rllc~jiflc iiletnvolcnnics af the Sodarrkylii Gro~y i .  S~~rizbols n s  irl Fig. 25. 
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lähellä valtameren keskiselänteen basalttien tasoa, 
mutta ne ovat rikastuneet jonkin vemn esim. levyis- 
tä lantanideista (kuva 35d) muistuttaen täten E- 
M0RB:ia. 

Kittilän ryhmän mafisten vulkaniittien kemiallista 
muuttumista tarkastellaan kuvissa 3621-h ja 3721-h. Pii 
ja alurniini edustavat niin Kautoselän inuodostumas- 
sa kuin Vesmajärven muodostuinassa lähes muuttu- 
matoilta koostumusta. Molemmat muodostumat - eri- 
tyisesti KaF - ovat köyhtyneet kalsiumista; k~ivassa 
36e Kautoselän inuodostuman kaikki analyysipisteet 
ovat siirtyneet muutturnattoman kentän ulkop~iolelle. 
Seka Kautoselän että Vesmajärven muodostumat ovat 
rikastuneet alkaleista (kuvat 36g ja 37g), ja analyysi- 
pisteiden sijoittuminen muuttumattoman 'igneous 
spectrum' -alueen vasemmalle puolelle viittaa erityi- 
sesti natriumista rikastumiseen. 

Edellisten diagamnien perusteella Kittilän iyhinäs- 
sa voidaan erottaa ainakin kaksi Itemiallisesti erilais- 
ta inafisen vulkanismin vaihetta: 1) Kautoselan muo- 
dost~ima (KaF) seka siihen siihen rinnastettavat muo- 
dostumat ja 2) Vesmajärven muodostuma (VjF) sekä 
sitä vastaavat muodostuinat. Porkosen-Pahtavaaran 
alueella rautamuodostuma (PoF) on kerrost~inut Ka~i- 
toselän in~iodost~iman padle ennen Vesmajärven inuo- 
dostuman laavojen purka~itumista ja osoittaa täten 
vulltaniittien ikäjärjestyksen. 

Vesmajärven inuodostuman ultramafiset vulkanii- 
tit ovat basalttisia koinatiitteja (kuva 34b). Ne poik- 
keavat koostumukseltaan selvästi Savukosken iyhmän 
koinatiiteista min. korkean Al,O,:n ja matalan Ca0:n 
ja siksi myös matalien c~o/A~,o,-arvojen perusteel- 
la (vrt. taulultot 8 ja 10). ~ ~ o s k ä ä n  niiden REE-ja- 
kauina ei osoita selvää LREE-köyhtymista, vaan se 

Sr K Rb Ba Th Ta La P Zr Sm Ti Sc Cr LaCe Nd Sm Eu Tb Yb Lu 

r al + .- s 
0 0 10' : 

0 - 2 
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Kuva 27. Sodankylän ryhmän intermediaaristen ja felsisten vulkaniittien geokemiallisia luokitteludiagrammeja. Honkavaaran 
muodosluma, Sodankylä. 
Fig. 27. Geochernical discritiiitintiotz dingrntiis for intet-meclinte ntid felsic t7ietnvolcnnites of t l ~ e  Sorlnttkylä Group. Honkairaam 
Fot-t7tatiori, Sodnrzli),ld. 
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on tasainen tai heikosti laskeva ja vain poikkeukselli- 
sesti nouseva (kuva 35b). 

Kittilän ryhmään kuuluu myös vulkaniitteja, joi- 
den stratigrafinen asema on tulkinnanvarainen. Näis- 
ta vulkaniiteista oleva analyysiaineisto muodostaa Th- 
Ti0,-Ta- ja Th-Ti0,-Zr-kolmiodiagrammeilla vastaa- 
vanlaiset ryhmittymät kuin Kautoselän ja Vesmajär- 
ven muodostumat (vrt. kuvat 34c, d ja 38a, b). Päa- 
ryhmien lisäksi diagrammeilla on nahtavissä 'alaryh- 
miä'; kuvassa 38a Könkaan vukaniitit erottuvat poik- 
keuksellisen korkeiden Ta- ja Th-pitoisuuksien vuok- 
si ja kuvassa 38b osa Kiimarovan vulkaniiteista erot- 
tuu korkean Ti0,:n vuoksi. 

KaF- ja ~ j ~ - < ~ ~ p p i s t e n  analyysien sijoittuminen 
Kittilan vihrejkivialueella nahdäan kuvassa 39. KaF- 
tyyppinen (kontinentaalisempi) vulkanismi sijoittuu 
alueen reunaosiin idässä ja etelässä, kun taas nuo- 
remmat VjF-vulkaniitit sijoittuvat lähinnä alueen kes- 
kiosaan seka pohjois- ja länsiosaan. 

Felsiset vulkniziitit 

Valtaosa Kittilan ryhman felsisista vulkaniiteista 
sijoittuu Veikasenmaan muodostumaan (VmF, rinnas- 

tetaan Vesmajärven muodostumaan). Vulltaniittien 
lteskiarvokoostumuksia on esitetty taulukossa 11. 
Minimi- ja maksimiarvot kertovat suuresta koostu- 
musvaihtelusta (esim. SiO, 65,7-82,5 %), mikä na- 
kyy myös er~tteludia~rammeilla kuvissa 40a-c. Vul- 
kaniitit luokittuvat SiO, vs. ZrITiO, -diagrammilla 
dasiiteiksi ja ryoliiteiks;(kuva 4 0 a ) . ~ F ~ - d i a ~ r a i n -  
milla analyysipisteet kattavat suuren alueen kalkki- 
alkalisessa kentässä muodostaen siinä kohtuullisen 
hyvän suuntauksen (kuva 40b). Kittilan ryhman fel- 
sisille vulkaniiteille on ominaista matala K,O/Na,O- 
arvo; suurimmalla osalla näytteistä se on <0,5 ja vain 
muutamassa analyysissa >1 (kuva 40c, taulukko 11). 

Kemiallisten pääkomponenttien laajasta vaihtelus- 
ta huolimatta felsisten vulkaniittien lantanidianalyy- 
sit ovat keskenään samanlaiset (k~iva 40e). Kondriit- 
tinormalisoidut jakaumat osoittavat vain kohtalaista 
keveiden lantanidien fraktioitumista (LaN/SinN = 2,9, 
ta~ilukko 11) ja tasaista, kondriitteihin nahden 20-40- 
kertaista HREE-osaa. Kayria luonnehtii selvä nega- 
tiivinen Eu-anomalia (kuva 40e). Samoin nähdään 
huomattava negatiivinen anomalia fosforin kohdalla 
MORB-normalisoidulla spidergrammilla (40d). Mer- 
kittävää on, että kyseisellä spidergrarnmilla tantaali 

Taulukko 7. Savukosken ryhmän vulkaniittien kemiallisia keskiarvokoostumuksia. 
Tnble 7. Average clzerizical cornpositior~s of rnetaiiolcnrzites of flze Snvukoski Group. 
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ei ole huomattavasti lantaania ja toriumia alempana, 
kuten on usein tilanne sialisesta kuoresta peräisin ole- 
valla materiaalilla. 

Lainion ryhmä 

Sedimenttikivivaltaisen Lainion ryhmän alaosaan 
kuuluu Latvajärven inuodostuman intermediaarisia ja 
happamia vulkaniitteja seka T~~ulijoen inuodostuman 
mafisia vulkaniitteja. Latvajärven ja Tuulijoen muo- 
dostumiin kuuluvien vulkaniittien kemialliset keslu- 
arvokoostumukset on esitetty taulukossa 12. 

Latvajärven vulkaniittien koostumus vaihtelee suu- 
resti; mm. piidioksidia on 53,5-67,2 % (lta. 62,1 %, 
taulukko 12). Latvajärven vulkaniitit luokittuvat TAS- 
diagrainmilla pääasiassa trakyyteiksi (kuva 41a). 

15 
[ (a) Kittilä area = Keivitsa area 

Peurasuvanto area 

+ I 

SiO, 
1 = Basalt 4 = Trachybasalt 

2 = Basaltic andesite 5 = Basaltic trachyandesite 

3 = Andesite 6 = Trachyandesite 

FeOt 
0 A 

Kittilän vihreäkivialueen geologia 

AFM-diagramrnilla analyysipisteet ovat kalkki-alka- 
lisessa kentässä muodostamatta siinä kuitenkaan sel- 
keää suuntausta (kiiva 41b). V~dkaniittien K,O-pitoi- 
suudet ovat lsorkeat (keskipitoisuus 8,9 %, taulukko 
12; K,O/Na,O >>2, kuva 41c). Muutamat poikkeuk- 
sellisin matalat K,O/Na,O-arvot johtunevat sekun- 
daärisesta N~,o-liiasta (4-9 % Na,O), johon viittaa 
analyysien negatiivinen K,O-Na,~:korrelaatio (k~iva 
41 c). Latvajärven vulkaniittien <ondriittinormalisoi- 
tu lantanidijakauma on voimakkaasti LREE:sta rikas- 
tunut (kuva 41d; LaN/SmN = 4,24, taulukko 12) 
HREE:n ollessa melko tasainen. Kayrassä näkyy pie- 
ni negatiivinen Eu-anoinalia. 

Latvajärven vulkaniitteja luonnehtivat MORB-nor- 
malisoidulla spidergrarnmilla (strontiumia lukuun ot- 
tamatta) korkeat LIL-alk~iainepitoisnudet ja matalat 
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Kuva 28. Savukosken ryhmän vulkaniiittien geokemiallisia luokitteludiagrarnmeja. 
Fig. 28. Geocherriicnl disci-iriiiiintiorl dingi-nrizs,for- ~~~etni~olcri~zites af the Sai~ulcoslci Group. 
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Kuva 29. Savukosken ryhmän vulkaniittien kemiallista muuttumista osoittavia diagrammeja (a, b), MORB-normalisoituja 
alkuainejakaumia (c, d) ja kondriittinormalisoituja REE-jakaumia (e). 
Fig. 29. Dingr-mis iridicating geocheiizical alter-ation (n, b), MORB-izor-nzalized elenient clistrib~~tiorls (c, d )  and chorirlr-ite- 
nonilcdized REE patter-11s (e ) for  iiletni~olcnrzites of tlze Sai~ultoslti Group. 



Taulukko 8. Savukosken ryhmän ultramafisten vulkaniiltien kemiallisia keskiarvokoostumuksia Sattasvaaran, Aittakuinmun, Rajalompolon, Tepsan, Jeesiorovan, 
Sotkaselan ja Peuramaan alueilta. 
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HFSE-määrät (kuva 4 le). Spidergranmilla näkyy 
selvä negatiivinen Ta-anomalia kaikissa näytteissä. 
Kuvassa 41e nakyy myös Latvajärven vulltaniitteja 
ja Kiiruna-porfyyrien metabasaltteja edustavien käy- 
iien sarnanmuotoisuus etenkin HFS-alkuaineiden osal- 
ta. Latvajärven vulkaniittien tavoin negatiivinenTa- 
anomalia esiintyy myös Kiiruna-porfyyrien koostu- 
muksessa. 

Tuulijoen muodostuman mafisten vulkaniittien al- 
kalisuus nakyy sekä TAS- että ZrITiO, vs. SiO, -dia- 
grammeilla (kuva 42a, b), ja ~ ~ ~ - d i a ~ r a r n m i l f a  vul- 
kaniittien analyysipisteet sijaitsevat kalkki-alkaliken- 

tässä (kuva 42c). Jemenin kationidiagrammilla kivet 
ovat basalttisia koinatiitteja (kuva 42d, vrt. 12,7 % 
MgO, taulukko 12). MgO-rikkaille kiville epätavalli- 
sen ltorkeat LIL- ja P,O,-pitoisuudet yhdessä mata- 
lan Ti0,:n kanssa (tai&kko 12, kuva 42b) vastaavat 
lamprofiyrien kemiallisia ominaisuuksia; ltalkki-al- 
kalisten lamprofyyrien keskiarvokoost~imus vastaa- 
kin hyvin Tuulijoen inafisten vulkaniittien koostumusta 
(kuvat 43a-c). On mahdollista, että Tuulijoen muo- 
dostuman vulkaniitit edustavat Kittilän alueen lamp- 
rofyyïijuonien (s. 7 1) pinnalle purkautuneita vastinei- 
ta. 

Puolipinnalliset kivet 

Kittilän vihreakivialueen subvulltaaniset kivet on lamprofyyreihin ja felsisiin juoniin. Diabaasien ke- 
ryhmitelty Haaskalehto-tyyppisiin kerrosj~oniin, al- miallista muuttumista on käsitelty LVP:n erillisenä 
biittidiabaaseihin, subvulkaanisiin mafisiin juoniin, tutkiin~ishanlckeena, ja hankkeen tulokset on julkaistu 
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Kuva 30. Savukosken ryhmän ultramafisten vulkaniittien geokemiallisia luokitteludiagrammeja. 
Fig. 30, Discri~1ii11ntion dingr'rrrrw,for- ultr-nr~mjic iiietni~olcaizites o f the  Srri~c~koslti Gruup. 
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Kuva 3 1. Savukosken ryhmän ultramafisten vulkaniittien kondriittinormalisoituja lantanidijakaumia. 
Fig. 31. Chorirlrite-nai-tiinlized REE rlistrihction of dtrnriinfic rnetnvolcnriites ofthe Sni~ulosl i i  Group. 

Taulukko 9. Sattasvaaran muodostuman komatiittien alkuaineiden väliset korrelaatiolcertoimet 
Tnble 9. Iritereleri~er~t correlniiori coeflicierits oj'konintiites,fr-orn the Snttnslinnrn Fm. 
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opinnaytteina (Eilu 1990, 1994; ks. myös s. 105). 

Haaskalehto-tyyppiset kerrosjuonet 

Differentioituneita keirosjuonia synnyttaneen mag- 
man fraktioih~minen tulee esille seka AFM-diagram- 
milla että Jensenin kationidiagrammilla ( l t~~va  44a, b). 
Diagramineilla analyysipisteet jakautuvat kolmeen 
osaan: MgO-rikas 'komatiittinen' osa (ultrainafineii 
ltumulaatti), intermediaäsinen 'tholeiittinen' osa (ma- 
finen kumulaatti) ja pisimmälle differentioitiinut 'kallt- 
ki-alltalinen' osa (felsinen kuinulaatti). Taulukossa 1 3 
on esitetty kemialliset lteskiarvokoostum~~ltset diffe- 
rentioituneiden kei~osjuonien ultramafisille, mafisille 
ja felsisille kumulaateille. Voimakas differentioitumi- 
nen ilmenee suurina eroina kivien MgO-pitoisuuksis- 
sa (2,5-38 %, taulukko 13) selta differentiaation inaa- 
räa ltuvaavan MDI-luvun vaihteluina (10-90) kuvas- 
sa 44c (MDI - Differentiation Index, Von Giuenewald 
1973). Haasltalehto-tyypin lterïosjuonet sijoittuvat 
Ca0-Mg0-A1,0,-kolmiodiagrainmilla ldinopyroksee- 
nin kum~iloih~misesta johhivalle, voimakkaasti vasein- 
malle kaastuvalle trendille (kuva 46b). Tamä on omi- 
naista myös 2,2 miljardin vuoden ikäisille Perapoh- 
jan liuskealueen ja Itä-Suomen gabro-wehrliittisarjan 
differentioituneille kerrosjuonille (Hanski 1986a, 
1986b, V~iollo & Piirainen 1992). 

Kessosjuonien lantanidijalta~irnia on esitetty k~ivis- 
sa 45a-c. MgO-rikkaissa kivissa lantaiiidikayrat ovat 
köyhtyneet seka kevyestä että raskaasta päästä, ja 
niissä on havaittavissa selvä negatiivinen Eii-anoma- 
lia (k~iva 45a). Differentioiturnisen eteneminen näkyy 
lantanidikayrissä erityisesti LREE:n fraktioitumise- 
na (kuvat 45b-c). 

Albiittidiabaasit 

Heikosti differentioituneet albiittidiabaasit sijoitt~i- 
vat selta AFM- että Jensenin kationidiagrammilla tho- 
leiittiseen ltenttaan (luvat 44a, b). Differentioitumis- 
asteen alhaisuutta kuvaavat analyysien pieni Mg0:n 
vaihteluvali (4,5-10 %, taulukko 13 ja k~iva 44d) sekä 
suppea-alainen MDI-hajonta (50-80, kuva 44c). 

Haaskalehto-tyyppiset kerïosjuonet ja albiittidia- 
baasit erottuvat kemiallisesti toisistaan myös muutoin 
kuin differentioiturnisen määrässä. Esiinerkiksi k~ivas- 
sa 46a, jossa ken-osjuonten ultramafiset, rnafiset ja 
felsiset kumulaatit on normalisoitu albiittidiabaasin 
keskiarvokoostumultsen suhteen, albiittidiabaasien 
Sr-, K-, Rb- ja Ba-pitoisuudet ovat aina kerrosjuonia 
ltorkeammat. Myös albiittidiabaasien iminobiilit so- 
pimattomat (incompatible) alkuaineet (Th, La, P, Zr, 
Sm ja Ti) ovat selvästi matalarnmat kuin lterrosjuon- 
ten mafisissa ja felsisissa liimulaateissa. Sen sijaan 
albiittidiabaasien lantanidijakauma ei juuri poiltltea 
ltei~osjuonten inafisten kumulaattien inatalan pitoi- 

suustason jalca~iinista (vrt. k~ivat 45b-d). 
Haasltalehto-tyyppisten kerrosjuonien ja albiittidia- 

baasien sainanasteisesti differentioituneiden nayttei- 
den (MDI 50-80, MgO 3-8 %) selvästi erilaiset TiO, 
ja Al,O,/TiO,-asvot (TiO, -2 % vs. -1 %; AI,O,/T~O; 
= 5-9vs. 12-21, kuvat 44c ja d) osoittavat, että Kitti- 
lan vihreakivialueella on ollut ltaksi erillista ja eri- 
koostumultsista magmaa, josta albiittidiabaasit ja ker- 
rosjuonet vastaavasti ovat peräisin. 

Kittilän vihreäkivialueen einaksisista prrolipinnal- 
lisista kivista tehdyt radioinetriset ikainaarityltset 
muodostavat kaksi ryhmää, joista vanlieininan ikä on 
-2200 miljoonaa vuotta ja nuoremman -2050 inil- 
joonaa vuotta. On mielenkiintoista havaita, että Haas- 
kalelito-tyypin kerrosjuonista (Haaskalehto, Honka- 
vaara, Eltsyinäselka ja Isolalu) tehdyt iltamäärityltset 
lcuuluvat vanhempaan ikäryhmään ja Satltanavaaraii 
alueen albiittidiabaasista saatu ikä lt~iuluu nuorein- 
paan ryhmään (taulukko 14). 

Subvulkaaniset mafiset juonet 

Subvulkaaniset mafiiset juonet lavistavat Kittilän 
ryhmän vulkaniitteja. Juonista on analysoih1166 nay- 
tetta, jotlta luokittuvat niin TAS-diagrammilla kuin 
ZdTiO, vs. SiO, -diagraminilla subalkalisiksi basal- 
teiltsi (k~ivat 47a, b). TAS-diagrammilla Iuvien ltor- 
kea alkalipitoisu~is vie k~iitenlun osan analyysipisteistä 
trakyyttiseen kenttään. Tämä johhinee alkalieii sekiin- 
daarisesta riltastumisesta, koska vastaavaa suuntaus- 

- 1 Tholeiitic field 

field 

0 Kautoselkä Frn. 

Kuva32. Kittilän ryhmän mafisten ja ultramafisten vulkaniittieii Fe-luku 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological S w w y  af Finlnnd Repoi-t of lizvestigatioiz 140, 1998 

ta ei näy juonien Zr-Ti0,-suhteissa. AFM-diagram- 
milla diabaasit ovat tholéiitteja ja Jemenin kationi- 
diagrammilla pääasiallisesti Fe-tholeiitteja (lt~~vat 47c, 
dl. 

Subvulkaaniset juonet muodostavat Ti0,-Ta-Th- ja 
Ti0,-Zr-Th -1tolmiodiagrammeilla samantyyppiset 
jakaiimat kuin Kittilan iyhmän mafiset vulkaniitit (VI-t. 
kuvat 48a, b sekä 34c, d). Jakauman perusteella juo- 
net on erotethl KaF- ja VjF-tyyppisiksi (taulukko 15). 
Ryhmäjakoa tehtäessä varmistettiin, että kunkin juo- 
nen analyysit edustavat ainoastaan yhtä ryhmää; vain 
muutama analyysi jouduttiin karsimaan pois. Subvul- 
kaanisten juonien ryhmittymät eroavat toisistaan 
Ti0,:ta lukuun ottamatta samansuuntaisesti kuin 
~ a ~ : n  ja VjF:n vulkaniitit (vrt. taulukot 10 ja 15). 
Juonien ja vulltaniittien REE-jaka~milla on niin ikään 
hyvä korrelaatio (vrt. kuvat 48c, d ja 35a, b). 

K~ivan 50 diagrammeilla tarkastellaan subvulkaa- 
nisten juonien seltundääristä muuttumista. Näkyvim- 

Kittilän vihreäkivialueen geologia 

piä muutoksia ovat kivien rikastuminen alkaleista sekä 
raudan, magnesiumin ja mangaanin summasta (FM) 
ja köyhtyminen kalsiumista (kuvat 50e-h). Kuitenkin 
sekundääriset muutokset ovat juonissa vahäisempiä, 
joskin samansuuntaisia, kuin niitä vastaavissa pinta- 
kivissä (vrt. kuvat 36 ja 37). 

Subvulkaanisten juonien geokemiallinen iyhrnitty- 
minen KaF- ja VjF-tyyppien lailla vahvistaa jo aikai- 
semmin tässä raportissa esitettyä käsitystä Kittilan 
ryhmän kahdesta erityyppisestä basalttimagmasta. 
Niin ikään havainto, että KaF-tyyppisten juonien ei 
ole todettu leikkaavan Vesmajärven muodostumaa, on 
sopusoinnussa ko. vulkaniiteista esitetyn ikäsuhteen 
kanssa. 

Lamprofyyrit 

Lamproeyrejä on käsitelty Keski-Lapin vulltaanis- 
sedimenttisten kivien hydroteimistä muutt~imista kos- 

Taulukko 10. Kittilän ryhmän Kautoselan, Vesmajärven ja Könkaan muodostumiin kuuluvien wlkaniittien kemiallisia keskikoostumuksia. 
Table 10. Clze~~iical riienrz cornposirions af volcani tesj-OI~ tlie Kautoselkä, Vesnznjiinli arzd Köngäs Forrnatiorzs af rlie Kittilä Group. 

Basaltit - basalts 

1 2 3 4  5 

SiOz (%) 223 50,95 2,10 46,16 57,40 
TiOz 223 1,99 0,33 1.16 3,34 
Aho3 223 14,32 1,07 10,38 18,lO 
Fez03t 223 15,05 1,67 11,46 22,18 
MnO 223 0,19 0,04 0,10 0,38 
MgO 223 5,69 1,70 1,71 11,78 
CaO 223 6,62 2,02 1,69 12,45 
N a 8  223 3,90 0,97 0,07 6,43 
Kzo 223 1,08 0,69 0,05 4,72 
PzOj 223 0,28 0,08 0,12 0,54 

Cr (ppin) 223 137 116 26 878 
Ni 223 53 32 18 353 
Co 223 46 8 25 93 
Sc 223 29 7 16 51 
V 223 331 61 230 880 
Zr 223 205 58 110 400 
La 223 27,2 9,2 9,5 61,9 
Sm 215 723  2,09 3.10 14,10 
Ba 223 361 237 43 1440 
Rb 223 211 114 20 580 
Sr 223 27 20 4 129 
Ta 223 1,23 0,41 0,28 2,21 
Th 223 3,98 1,34 1,71 8,17 
U 223 1,16 0,46 0.16 2,48 
Cs 223 1,35 1,16 0,21 8,55 
CaO/A1203 

LdN/SmN 215 2,39 0,34 1,57 3.46 

Cu 216 210 599 0 8640 
S 216 511 1188 10 13800 

1 - Näytteiden lukumaara 1 N~rrnber af ai~nlyses 
2 - Keskiarvo 1Ailerage cheniical conipositiorl 
3 - Keskihajonta 1 Standard dei~iation 

Basaltit - basrrlts 

113 50,51 1,83 46,01 56.63 
113 1,38 0,57 0,55 2,55 
113 14,07 0,96 12,OO 17,03 
113 14,53 2,08 9.44 19,08 

113 0,21 0.03 0,11 0,28 
113 729 1,21 4,87 10,49 
113 8,05 2,lO 0.85 13,34 
113 3,21 0,93 0,OO 4,80 
113 0,42 0,37 0,01 1,47 
113 0,13 0,08 0,05 0,36 

113 174 101 35 421 
113 80 46 30 240 
113 49 11 4 91 
113 55 13 38 84 
113 353 67 260 530 
113 93 50 30 210 

113 8,1 5,2 0,s 21.2 
77 3,04 1,53 1,32 5,96 
113 118 97 28 593 
113 109 43 10 240 
113 13 8 4 41 
113 0,61 0,39 0,15 2,40 
113 0,94 0,59 0,23 2,42 
113 0,41 0,27 0,08 2,40 
113 0,87 0,59 0.25 3,09 

77 1,63 0,26 0,28 2,51 

99 92 93 0 570 
99 697 1273 0 570 

4 - Minimi 1 M ~ I Z ~ I I ~ L ~ J I ~  
5 -Maksimi 1 Maxi~mcm 

Bas. komatiitit - bns. Itomntiites 

1 2 3 4 5  

33 48,54 1,45 46,18 53,19 
33 1,15 0,13 051 2,02 
33 15,23 1,44 9,40 17.23 
33 13,25 0,94 10,70 18,73 

33 0,20 0,02 0,17 0,25 
33 11,98 0,88 11,08 15,20 
33 5,39 1,84 3,19 10,73 
33 3,28 0,40 0,OO 3,94 
33 0,88 0,40 0,10 2,36 
33 0,08 0,02 0,03 0,18 

33 356 278 150 952 
33 171 74 35 518 
33 55 7 40 76 
33 41 4 35 50 
33 289 20 240 370 
33 67 14 30 120 
33 6,9 2,O 3,1 10,3 
33 2,55 0,44 1,23 3,83 
33 372 269 26 715 
33 11 8 5 31 
33 49 25 20 90 
33 0,39 0,15 0,11 0,69 
33 0.73 0,28 0,18 1,25 
33 027 0,14 0.08 0,58 
33 0,70 0,55 0,40 2,49 
33 0.37 0,16 0,20 1,14 

33 1,70 0,28 1,22 2,11 
33 92 88 10 370 
33 532 778 0 3040 

Basaltit - basalts 

1 2 3  

12 51,13 1,89 
12 2,71 0,20 
12 14,71 0,87 
12 14.99 250  

12 0,19 0,06 
12 237 0,90 
12 7,74 2,53 
12 3,47 1,13 
12 1,49 0,77 
12 0.71 0,11 

12 46 10 
12 46 11 
12 42 15 
12 26 6 
12 214 59 
12 322 52 
12 42,O 4,3 
12 9.71 1.33 
12 647 1 
12 25 12 
12 123 0 
12 4,44 0,12 
12 6,13 0,14 
12 2,92 0,25 
12 0,90 0,29 

12 2,78 0,33 

12 58 39 
12 370 581 



Geologian tutltimuskeskus, Tutkimusraportti - Geologicnl Sui-vey oj'Finlarzd, Repoi-t ofIrzi~esfigntion 140, 1998 
Lehtonen, M., Airo, M-L., Eilu, P., Hanski, E., Kortelainen, V., Lanne, E., Manninen, T., Rastas, P., Rasanen, J., Virransalo, P. 

Kautoselkä Frn. 

15r , 

FeOt 

Vesrnajätvi Frn. 
I 

2 = Basaltic andesite 

3 = Andesite 
4 = Trechybasalt 
5 = Basallic trschyandesiie 

HIGH-K 
/ 

FeOt 

HIGH-K 

Kuva 33. Kittilän ryhman Kautoselan (0) ja Vesmajarven (x) muodostuinan vulkaniittien geokemiallisia 
luokitteludiagrainmeja. 
Fig. 33. Geochenzicol disci-iiziirinriort diagr-nrns foi- nzetoiiolcar~ites of the Kmitoselkii Fornzntiott ( 0 )  arzd the 
Vesnznjiiri~i For-rzzntion (x), Kittild Group. 
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kevassa Lapin vulkaniittiprojektin tutkimuksessa (Eilu 
1990, 1994, ja s. 103). Tässä yhteydessä tarkastel- 
laan vielä lamprofyyrien kemiallista luokittumista. 

Rock (1991) jakaa lamprofyyrit viiteen ryhmään: 
kalkki-alkaliset (soshoniittiset), alkaliset ja ultrama- 
fiset lamprofyyrit sekä kimberliitit ja lamproiitit. Kul- 
lakin ryhmällä on erilainen, mutta toisikseen asteit- 
taisesti vaihtuva kemiallinen koostumus. Eilun (1994) 
mukaan Keski-Lapin lamprofyyrit kuuluvat kalkki- 
alkalisten ja alkalisten lamprofyyrien ryhmiin. Tau- 
lukossa 16 on esitetty alueen lamprofyyrianalyysien 
lisäksi maapallolla esiintyvien kalkki-alkalisten ja al- 
kalisten lamprofyyrien sekä lamproiittien keskiarvo- 
koostumuksia (Rock 199 1). Keski-Lapin alueen ana- 
lyyseissa ovat niin kalkki-alkalisille ja alkalisille lamp- 
rofyyreille kuin lamproiiteillekin ominaisia piirteitä 
korkeat P,O,, Zr, La, Sm, Ba ja LaN/SmN (ta~ilukko 
16). ~ri ty&en korkeita em. pitoisuudet ovat Mylly- 
vaarassa (anal. 2, ta~ilukko 16). Lamprofyyreille tyy- 
pillinen korkea Sr (715-1250 ppm, anal. 6-8, tauluk- 
ko 16) näyttää kuitenkin olevan vierasta Keski-La- 
pissa (40-410 ppm Sr, anal. 1-5, ta~ilukko 16). 

FeO + Fe203 + TiO, 

TiO, 

Kittilän alueen lamprofyyrit sijoittuvat TAS-diag- 
rammilla alkaliseen pääluokkaan, suurimman osan 
näytteistä luolutt~iessa basalttisiksi trakyandesiiteiksi 
ja trakyandesiiteiksi (kuva 51a). SiO, vs. ZrITiO, 
-diagrammilla juonet ovat alkalibasaltteja, basaniit: 
teja, trakyandesiitteja ja fonoliitteja (kuva5 1 b). Lamp- 
roeyrien Si0,-Ti0,-suhteisiin perustuvassa luokituk- 
sessa (~aukkanen- 1983) jakautuvat Myllyvaaran 
lamprofyyrit sekä alkalisiin että soshoniittisiin (kalk- 
ki-alkalisiin) tyyppeihin muiden alueiden larnprofyy- 
rien ollessa yksinomaan soshoniittien kenttässä (kuva 
5 1 c). Alueen lamprofyyrien kalkki-alkalista luonnet- 
ta vahvistaa analyysipisteiden sijoittuminen kuvassa 
49b. Analysoitujen lamprofyyrien K,O/Al,O,-arvot 
ovat selvästi liian matalat sijoittuakseen lamproiitti- 
luokkaan. 

Sekä tutkimusalueen lamprofyyrejä että muita maa- 
pallolla esiintyviä kalkki-alkalisia ja alkalisia lamp- 
rofyyrejä ja lamproiitteja luonnehtivat MORB-norma- 
lisoidulla 'spidergrammilla' korkeat LIL-alkuainepi- 
toisuudet, negatiivinen Ta-anomalia ja korkea La-P- 
suhde (k~iva 49a). Myllyvaaran ja Palovaaran lamp- 

FeO + Fe203 + TiO, 

Zrll 1 0 

@ A 

Th TiO, 

Kuva 34. Kautoselän muodostuman (0) ja Vesmajärven muodostuman (x) vulkaniittien geokemiallisia luokitteludiagrammeja. Kuva 
34c on johdettu diagrammista TiOz-Nbl3-Th (Holm 1985) olettamalla NblTa = 16. 
Fig. 34. Geocketnical discririiii~ation diagrarnsfor nzetai~olca~tites of tlie Kautoselkii For7imtion (0) and Vesntajarvi Forriiotion (x). 
Fig. 34c is based ori rhe Ti0,-Nb/3-T17 diagiant by Holrit (1985) nssurnirzg NWTa = 16. 
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- Thoieikic basalt 

La Ce Nd Srn Eu Tb Yb Lu 

4 Vesrnajarvi Frn. (VF) 

--/ Kautoselkä Frn. (KaF) 

Kuva 35. Kautoselan inuodostuman (a) ja Vesmajarven muodostuman (b) vulkaniittien ko~idriittinormalisoidut REE-jakaumat, 
Vesmajarven inuodostuman La vs. La,/Sm, -suliteet (c) seka Kautoselan ja Vesmajarven muodostumien vulkaniittien 
keskikoostumuksien MORB-normalisoidut spidergrammit (d). Columbia River Basaltin koostumus (e) Basaltic Volcanism Study 
Projectin (1981) mukaan. 
Fig. 35. C/iorldr.ite-rionllalized REE cdisti.ib~tiorisfor. n1etai1olcnnites ofthe Knutoselkii For-rnntior~ (a)  nnd Vesnzqjdr.vi Fonnntior1 (b), 
La - LriJSri~, rnriosfor. rnetaiiolcnr~ites oftlie Vesnmjar-vi For-rnntiorl (c )  aiicl MORB-nor.ninlizeds/~irler.gr.nilis,fi.o~~~ ar-itlirnetic rnenrls 
of n~etai~~lcnriites of tlie Kn~~tosellii For-mntiorl orlcl Vesrilqjiir-iii Fo,ïimtiorl (d). Datrrfor. Colurid~ia R i i w  Basnlts (e),fi.orn Bnsnltic 
Volcnriisri1 S t ~ ~ d y  Pqject (1981). 
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rofyyrien voimakas fraktioituminen ja korkea LREE- 
taso vastaavat niin ikään Iteskimääräistä lainprofyy- 
rien ja lamproiittien lantanidikoosh~inusta (kuva 5 ld). 
Myllyvaaran lainprofyyreissä on kuitenkin poikkea- 
va, loivasti laskeva LREE-jakauma. 

x x  - WPB, Columbia River 
X  

X  x X  _-*,..Average Tasrnanian Dolerite 
(Hergt et al., 1989) 
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Felsiset juonet 

0 5 l0 ~ a p p m  15 Sr K Rb Ba Th Ta La P Zr Sm Ti Sc Cr 

Felsisiä juonia tavataan Kittilän vihreältivial~~eella 
sekä metasedimentti- että vulkaniittiyinpäristössä. 
Taulukossa 17 on esitetty alueen happamien juonien 
kemiallisia ltoostumuksia. Huolimatta kohtalaisen 
suuresta Si0,:n vaihtelusta (63-73 %) juonet ovat 
monin tavoin~teskenään samantyyppisiä. Tämä ilme- 
nee havainnollisesti analyysipisteiden pienenä hajon- 

tana ltemiallisilla erotteludiagramineilla (kuva 52). 
Juonet l~ioluttuvat TAS-diagrammilla veil-aten suppe- 
alle alueelle iyoliitti-, dasiitti- ja ti-akyyttikenttiin (kuva 
52a) ja ovat voimakkaasti kalkki-alkalisia (k~iva 52c). 
SiO, vs. ZdTi0,-diagrammi luokittaa juonet lähinnä 
dasiheiksi ja ryodasiiteiksi, mutta vain osittain tra- 
ltyyteiltsi (lc~~va 52b). Koslta juonien Zr-Ti0,-suhteet 
eivät viittaa alltalisuuteen, analyysipisteiden~sijoittu- 
minen TAS-diagraminilla trakyyttiseen kenttään joh- 
tuu todennäköisesti alkalien sekundäärisestä rikastu- 
misesta. Felsisten juonien kondriittino~malisoid~~t San- 
tanidijaltaumat ovat keskenään samanlaiset (kuva 
52d); niillä on voimakkaasti rikastunut LREE, kun 
taas HREE on huomattavasti tasaisempi. 
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Kuva 36. Kautoselan muodostuman maiisten vulkaniittien geoltemiallista muuttumista kuvaaviadiagrammeja. 
Fig. 36. Dingrnrns iridicntirig geocherizicnl nlter-ntiori o f  ri~nflc ii~etn~~olcrrriites ir1 tlie Ka~~tosc~ll% For-riintioil. 
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Kuva 37. Vesmajärven muodostuman mafisten vulkaniittien geokemiallista muuttumista kuvaavia diagrammeja 
Fig. 37. Diagranu iizdicating geochenzical n1teratior.i af nznfic inetnvolcnrzites irz tlze Vesnzczjäi-iii Fonnotion. 
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Ofioliittiset ultramafiitit 

Nuttion serpentiniittivyöhykkeen kivistä ovat aikai- 
semmat tutkijat analysoineet vain lähinnä pääkom- 
ponentteja (Kontinen 1981, Sarapää 1980, Papunen 
1977). LVP:ssä analysoitiin sespentiniittejä Kivipur- 
nuvaarasta, Taatsista (Matala Aittalompolo) sekä Kar- 
keantuoreesta ja Vuolappaselästä. Kun ne yhdistetään 
aikaisempaan tutkimusmateriaaliin, on käytössä 30 
analyysiä, jotka osoittavat kivillä olevan koko sespen- 
tiniittivyöhykkeellä hyvin samankaltaiset geokemial- 
liset piirteet. 

Analysoitujen serpentiniittien MgO-pitoisuus vaih- 
telee välillä 34-52 %. Pii- ja rautaoksidien jalkeen 
seuraavaksi suurimpana komponenttina ovat volatii- 
lit, joiden määrä vaihtelee huomattavasti. Tämä joh- 
tuu ilmeisesti kivien erilaisista hydrautumis/dehydrau- 
tumis- tai karbonaattiutumisasteista. Alumiinioksidi- 
ja titaanioksidipitoisuudet ovat hyvin pieniä: A1,0, 

jää kaikissa analyyseissa alle 1,5 % ja TiO, on alle 
0,1 9%. Tässä suhteessa käsiteltävät serpentinitdtit poik- 
kevat selvästi komatiittien MgO-rikkaista differenti- 
aateista samoin kuin differentioituneiden intruusioi- 
den oliviinikumulaateista (kuva 53). Myös CaO-pi- 
toisuus on hyvin pieni jääden yleensä alle yhden pro- 
sentin. Pääkomponenttien perusteella voidaan näin 
ollen päätellä, että serpentiniittivyöhykkeen kivet ovat 
alunperin olleet hyvin depletoituneita harzburgiitteja 
ja duniitteja. Voimakas köyhtyminen basalttisesta kom- 
ponentista nakyy myös kaikkien LIL-ja HFS-alkuai- 
neiden pieninä pitoisuuksina. Esimerkiksi Sc- ja Zr- 
pitoisuudet jäävät alle 10 ppm ja V-pitoisuudet alle 
50 ppm. Sen sijaan Cr- ja Ni-pitoisuudet ovat korkei- 
ta, kuten odottaa sopii (vastaavasti 2000-5000 ppm 
ja 1 100-2700 ppm). 

Geotektoninen ympäristö 

Keski-Lapin varhaisproterotsooisten basalttien 
purka~itumisympäristöjä tarkastellaan kolmen, basalt- 
tisille kiville soveltuvan luokitteludiagrarnrnin pohjal- 
ta: Ti-Zr-diagrarnmilla erotetaan valtameren pohjan 
basaltit saarikaaribasalteista (Pearce & Cann 1973), 
K-Ti-P-suhteilla erottuvat kontinentaaliset ja oseaa- 
niset basaltit (Pearce ja muut 1975) ja MgO-FeO'Ot- 
Al,O,-diagrammi luokittelee mm. mantereiset, valta- 
meren saarten ja valtameren keskiselänteen laavat 
(Pearce ja muut 1977). 

Kittilän vihreäkivialueen varhaisproterotsooisessa 
kehityksessä on erotettavissa viisi tholeiittisten basalt- 
tien ja yksi kalkki-alkalisten basalttien purkautumis- 
vaihetta. Basaltit puuttuvat täysin Sallan ryhmästä, 

joten alueen vanhinta basalttista vaihetta edustavat 
Onkamon ryhmään kuuluvat Möykkelmän muodos- 
tuman tholeiittiset mantelilaavat. Onkamon ryhman 
vulkaniittien paalle hiatuksen välityksellä kerrostunei- 
den Sodankylan ryhman kvartsiittien yläosaan kuu- 
luu tholeiittisia basaltteja (Honkavaara, Eksymäsel- 
kä ja Vähäoja). Savukosken ryhman usein tyynyra- 
kenteiset basaltit kuuluvat fylliittien, mustaliuskeiden 
ja tuffiittien kivilajiseurueeseen, mika viittaa sedimen- 
taatioaltaan syvenemiseen Sodankylan ryhman kvart- 
siittien kerrostumisen jalkeen. Savukosken ja Kittilän 
ryhmä rajautuvat toisiinsa tektonisin siirros- ja yli- 
työntökontaktein. Kittilan ryhman alimmat vulkanii- 
tit (Kautoselän muodostuma) ovat yleisesti manteli- 

Zrll 1 0 

TiO, Th 

Kuva 38. Kittilän ryhman mafisten vulkaniittien Ti-Ta-Th ja Ti-Zr-Th-diagrammit. 
Fig. 38. Ti-Ta-TII nrid Ti-Zr-TIz dingr-arns for- rnafic nietavolcarlites of the Kittilii Group. 
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pitoisia basaltteja ja ylemmät, Vesmajäsven muodos- 
tuman laavat tyynyrakenteisia laavoja. Kalkki-alka- 
liset vulkaniitit kuuluvat Lainion ryhmään; Kittilan 
vulkaniittialueen lounaisosassa Tuulijoella on traky- 
basalttia ja lahiympäsistössä Latvajäsvella trakyytte- 
ja. 

Onkamon iylimän Möykkelmän m~iodoshiman 1111- 
kaniitit sijoittuvat kullakin geokeiniallisella luokitte- 
ludiagrainmilla erilaiseen tektoniseen ympäristöön; 
niiden K-Ti-P-suhteet korreloivat kontirientaalisten 
basalttien (kuva 54a) ja Zr-Ti-suhteet saasikaasiv~il- 
lcaniittien kanssa (k~iva 55a), lc~m taas Mg-Fe-Al-suh- 
teet vastaavat valtamerten saasten basalttien koostu- 
inuksia (kuva 56a). Luokitusta häisitsee Möyldtelinan 
laavoissa todettu mobiili K ja sialisen lcontaminaati- 
on aiheuttama matala Ti/Zr (Räsänen ja muut 1989), 
mikä on kuvassa 55a todennältöisesti siirtänyt koos- 
t~im~islcenttää pois basic/evolved-linjalta (MORB-ken- 
tästä) 'kehittyneemmän' (evolved) lcoost~imuksen puo- 
lelle. Huolimatta 'ensialisesta' purkautumisympäsis- 
tösta (ganiittigneissialusta, ks. geologinen kartta, liite 
1) Möykkelmän inuodostuman basaltteja ja andesiit- 
teja ei voida keiniallisin perustein luokitella yksiselit- 

Uautoselka Frn (UaF) and related rocks 
Vesmajärvi Frn(VjF) and related rocks 

K i i h  ryhrnk tholeitteja - Tholeiks of the Uiltiiä Group 

Muiia kivilajeja - Mter rcckiypes 

YlQÖntö-Thrusi / / Siirros - Fault 

Kuva 39. Kittilan ryhmän inafisten vulltaniittien alueellinen sijoittumi- 
nen. 
Fig. 39. Arenl distribution ofrimfic iiletniiolcmiites iii the Kittilii Group. 

teisesti lcontinentaalisiksi, vaan niissä on myös nykyis- 
ten merellisten basalttien piirteitä (valtamerten saaset 
ja MORB). 

Sodankylän ryhman laavojen analyysipisteet ovat 
K,O-Ti0,-P,O ,-diagrammilla seka oseaanisessa että 
kontinentäalkessa kentässä painopisteen ollessa ose- 
aanisten basalttien puolella (kuva 54b). Myös MgO- 
FeOtot-Al,O,-suhteet osoittavat osalle vulkaniiteista 
ltontinentäalista synty-ympäsistöä osan analyyseista 
sijoittuessa valtameren saasten basalttien kenttään 
(kuva 56b). Zr-Ti-diagraminilla analyysipisteet sijait- 
sevat 'basic-evo1ved'-suoralla ja edustavat sen mukaan 
verraten primitiivista koostumusta (kuva 55b). Ana- 
lyysit ovat lähellä laatan sisäisten laavojen (WPL) 
kentän rajaa. Tällä diagraminilla ei kuitenkaan voi 
erottaa inerellisiä ja kontinentaalisia laatan sisäisiä 
laavoja. Edellisten diagammien pohjalta kontinentaa- 
linen ympäsistö vastaa parhaiten - mutta ei yksiselit- 
teisesti - Sodankylän ryhmään kuuluvien vulkaniit- 
tien purlca~~tumisolosuhteita. Tätä vahvistaa myös 
vulkaniittien sijainti lratonisessa inetasediinenttiym- 
paristössa. 

Taulultlco 11. Kiltilan ryhmän happamien vulkaniittien 
kemialliset Iteskikoostumultset. 
7NDle II .  Aiiernge cliernicnl cor~ipositioiis of,felsic i~ieta-  
volcnnites o f t l ~ e  Kiltila Giaup. 
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Savultoslten ryhmän basalttien (Kittilän ja Peura- 
suvannon alueet) &O-Ti0,-suhteet levittävät analyy- 
sipisteet kuvassa 54c sekaöseaanisten että kontinen- 
taalisten basalttien kenttiin. Pe~iïasuvannon alueen 
basalttien matalat K,O/(K,O+Na,O)-arvot (ks. ltuva 
29a) viittaavat niiden selc~kdaäriSeen köyhtymiseen 
kaliurnista, mikä on voinut aiheuttaa analyysipistei- 
den siirtymisen oseaanisen kentän puolelle (kuva 54c). 
Basalttien MgO-FeOLo'-Al,03-suhteet osoittavat Sa- 
vukosken ryhinän vulkaniikien kontinentaalista pur- 
ltausympaïistöa (kuva 56c). Vaikka Savukosken ryh- 
män basalteissa lteslumääräinen titaanipitoisuus vas- 
taa lähes MORB-koostumusta (kuvat 29c-d), siirtää 
MORB-kooshimukseen nahden korkea zirkonium (hi- 
vat 29c-d) analyysipisteet laatan sisäiseen ympaïis- 

Rhyodacite d, 

Trachyte 

Andesiie 

Phonolite 

Sub-alkaline 
Basalt Basanite 

Trachybasanite 

Kittilän vihreäkivialueen geologia 

töön (ltuva 5%). Savukosken ryhinän basalttien pur- 
kausympäristö ei ole edellisen perusteella kuulunut 
vielä riftin (repeamalaakso/ha~itavajoaina) kehityksen 
merellistä l t~~or ta  synnyttavaan MORB-vaiheeseen, 
vaan riftin varhaiseen kehitysvaiheeseen, jolloin vul- 
kaniittien kemiallisessa ltoosh~muksessa on vielä 'kon- 
tinentaalinen' leima. 

Kittilan ryhman Kautoselän muodostuman mante- 
liltivet vastaavat K-Ti-P-suhteiltaan seka merellisiä 
että mantereisia basaltteja (kuva 54 d) ja MgO- 
FeO'0t-Al,03-s~~hteiltaan etupäässä mantereisia basalt- 
teja (kuva 56d). Zr-Ti-diagramrnilla analyysipisteet 
sijoittuvat laatan sisäisten laavojen kenttään, 'basic- 
evolvedl-linjan tuntumaan (kuva 55d). Kautoselän 
muodostuman basalttien sijoittuminen em. diagram- 

Alk MgO 

Kuva 40. Kittilän ryhmän Veiltasenmaan muodostuman felsisten vulkaniittien geoltemiallisia luokilteludiagrainmeja ja 
kondriittinormalisoitujaREE-jaliaumia. 
Fig. 40. Ceochenzicnl discilrizinntiorz rlingrnriis nnrl cho~zdrite-1zoi7ii~~Iizecl REE ppntteins of Jelsic ~iietnvolcnnites ,fioriz the 
Veikaserirnna Foimntion, Kittilfl Group. 
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meilla on hyvin samankaltainen kuin Savukosken ryh- 
män basalteilla. Vesmajärven muodostuman laavojen 
primitiiviset Ti-Zr-suhteet MORB-kentässä (kuva 55e) 
osoittavat merellisempää purkausympäristöä kuin 
vastaavat suhteet Kautoselän muodostuman laavois- 
sa. Sama suhde nakyy myös kuvassa 54e, jossa lähes 
kaikki analyysipisteet ovat oseaanisessa kentässä, ja 
kuvassa 56e analyysien painopiste on Ka~itoselän 
muodostumaan verrattuna siirtynyt valtameren saar- 
ten puolelle, kohti rnereksempää ympäristöä. Tulkinta 
on sopusoinnussa vulkaniittien rakennehavaintojen 
kanssa: Kautoselän muodostuman laavat ovat mante- 
lirakenteisia, kun taas nuoremmassa, Vesmajärven 
muodostumassa vallitsevat tyynylaavat, tyynybreksiat 
ja hyaloklastiitit. Samanlaiseen kehitykseen viittaa 
myös vulkaniittien alkuainejakaumat kuvan 35d 
MORB-normalisoid~~lla 'spidergrammilla', missä ke- 
hitys kohti yhä merellisempää ympäristöa ndsyy siir- 

SiO, 
1 = Trachyandesite 2 = Trachyte 

ryttaessa Kautoselän muodostumasta Vesmajärven 
muodostumaan. 

Kittilän ryhman kontaktissa olevat Nuttion ofio- 
liittiset serpentiniitit (s. 45) yhdessä Kittilän ryhman 
Vesmajärven muodostuman MORB-tyyppisten vulka- 
niittien kanssa osoittavat, että jonkinasteista merel- 
listä kuorta on syntynyt ko. vihreakivivyöhykkeen 
kehityksen aikana. Ofioliitit jaetaan karkeasti kahteen 
ryhmään, MORB-ofioliitteihin ja toisaalta SSZ (sup- 
rasubduction zone)-ofioliitteihin, jotka ajatellaan syn- 
tyneiksi vastaavasti valtamerten l~esluselänteillä ja saa- 
rikaariympäristössä (Pearce ja muut 1984). Nimen- 
omaan SSZ-ofioliiteille on tyypillistä vaippamateri- 
aalin voimakas depletoituminen ja siihen liittyvä kro- 
rniitin korkea Cr-Al-suhde (esim. Dick & Bullen 1984, 
Roberts & Neary 1993). Näin ollen Nuttion serpenti- 
niiteista tehdyt havainnot viittaavat siihen, että niiden 
alkuperäinen synty-ympäristö olisi ollut jonkinlainen 

FeOt 

Alk MgO 

7 =Ta below detection Ilmit 

s r  K Rb Ba m Ta La P Zr Sm Tl Sc Cr 

Kuva 41. Lainion ryhmän Latvajärven muodostuman vulkaniittien geokemiallisia luolcitteludiagrammeja (a, b, c), 
kondriittinormalisoitujaREE-jakaumia (d) jaMORB-normalisoituja spidergrammeja (e). 
Fig. 41. Geochemical disct-iminatioti diagmtns (a ,  6, c), choildrite-t~onlialized REE pattertis ( d )  and MORB-nonnnlized 
spidergrnins ( e )  for rnetairolcatiites of the  Latiiajiirvi Fonnatioii, Lainio Group. 
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Taulukko 12. Tuulijoen inuodosiuman lamproryyrislen laavojen ja Latvajiirven muodostuman trakyyttien keskiarvokoostuinultsia. 
T d l e  12. Aiwr-nge clteniicnl conzpositions o f  ln~lzprophyric Ini>ns oJ'rl~e T~i~il[ioki Fm m d  rrnchytes of tlte Lnhinjnr-vi Fm, Lniriio Group. 

Tuulijoen muodostuma - T~adijoki Fln 
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Latvajärven muodostuma - Latvajii~lli Fln 
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2 - Keskiarvo IAijer-cige cltenzicnl conzposition 5 - Maksimi / Mrrsir~t~iiti 

3 - Keskiliajonta / Slnrzrlnr-rl devintio~i 

reuna-allas saarikaariympäristössä. 
Kittilän vulkaniittialueen lounaisosassa olevan Lat- 

vajärven inuodostuman trakyandesiitit sijoittuvat Zr- 
Ti-diagramnilla saarikaarilaavojen kenttään (kuva 
55f). Niin ikään vulkaniittien korkeat ThITa- ja 
ThIZr-arvot (kuva 41e, taulukkol2) viittaavat 
subduktiovyöhykkeen magmatismiin (vrt. Wood 1980, 
Noiret ja muut 198 1). Saarikaariympäristön laavois- 
sa kaliumin on osoitettu koi-reloivan positiivisesti 
magman muodostumissyvyyden kanssa (Dickinson & 
Hatherton 1967), joten Latvajärven vulkaniittien poik- 
keuksellisen korkea K,O-pitoisuus (keskiarvo 8,9 %, 
taulukko 12) voisi siten viitata magman suureen syn- 
tysyvyyteen. Luokittelun heikkoutena on kuitenkin ka- 
liumin mobiili käyttäytyminen muutosprosesseissa. 
Latvajärven muodostuman laavojen säännölliset K- 
Na-suhteet (kuva 41c) - muutamaa anomalisen kor- 
keaa Na,O-arvoa lukuun ottamatta - eivät kuitenkaan 
viittaa kovin voimakkaisiin sekundäärisiin muuttumi- 
siin. Tuulijoen trakyandesiittien kalkki-alkalisia lamp- 
rofyyrejä muistuttava kemiallinen koostumus ja eri- 

tyisesti niihin liittyvät negatiiviset Ta- ja Ti-anomali- 
at (kuva 43b) viittaavat nekin subduktioympäristön 
magmatismiin; sellaisia kalkki-alkalisia lamprofyyre- 
ja, joissa on negatiiviset Ta-, (Nb)- ja Ti-anomaliat, 
tunnetaan ainoastaan subduktioympäristössä (Rock 
199 1, s. 134). Samoin subduktioyinpäristölle korkeat 
BdTa-arvot (>450, Gil1 1981) ovat ominaisia sekä 
T~iulijoen että Latvajärven vulkaniittien koostumuk- 
sissa (vrt. taulukko 12). Pharaon ja Pearcen (1984) 
in~ikaan Kiiruna-poifiyiit (ns. Porfyyriryhrnä, op. cit., 
s. 286) edustavat saarikaariympäristön kemiallista 
koostumusta ja kuuluvat Skellefteån alueelta koilli- 
seen suuntautuneen, svekoltarelidisen orogenian aika- 
na jatkuneen subduktion magmatismiin. Voidaankin 
esittää ajatus, että Latvajärven ja T~iulijoen vulkanii- 
tit liittyvät ko. subdultion kehitykseen ja edustavat 
siinä syvimmällä syntynyttä magmaa. Latvajärven 
trakyytin zirkonista saatu U-Pb-ikä 1885 miljoonaa 
vuotta (Rastas 1980) tukee magman svekokarelidi- 
sen orogenian aikaista purkautumista. 
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Kuva42. Lainion ryhmän Tuulijoen muodostuman mafisten vullcaniittien geokeiniallisia luokitteludiagramineja. 
Fig. 42. Geoche~izical discriininatiori dingrciins for- n~cg?c r i~ern i~o lca~~i tes ,~o~iz  rhe Tu~rl(jo1~i ljor7natio1i, Lainio Group. 

Yhteenveto vulkaniittien geokemiasta 

Arkeeiseen po1zjakoi~zpleksii1z kuuluvat vulkaniitit 
(Tankajoen sviitti) ovat tholeiittisia basaltteja. Niiden 
kemiallinen koostum~is edustaa lähes allc~iperäiskoos- 
t~imusta; sek~indaanset muuthirniset ovat vailc~ittaneet 
basaltteihin vain vahan, eikä analyyseissa tavata juu- 
iikaan viitteitä sialisesta lcontarninaatiosta. Muutamien 
analyysipisteiden sijoithimisen TAS-diagramrnilla tra- 
kyyttiseen kenttään katsotaan kuitenkin johtuvan al- 
kalien sekundäärisesta iikashimisesta. Tankajoen svii- 
tin basalttien HFS-alk~iainepitoisuus vastaa nykyis- 
ten valtamerten keskiselanteiden basaltteja, mutta 
strontiumia luhiun ottamatta LIL-alk~iaineet ovat kyl- 
lä selvästi rikastuneita M0RB:iin nähden. 

Sallan rylznzaiirz (Rookkiaavan ja K~iostisojan muo- 
dostumat) kuuluu intermediaarisia ja happamia vul- 

kaniitteja, jotka ovat kemialliselta luonteeltaan thole- 
iitteja. Niiden MORB-normalisoidut alkuainesuhteet 
(k~ivat 22a, b), REE-jakaumat (kuva 22c) sekä Si0,- 
Zr/TiO,-suhteet (k~iva 21b) vastaavat 1titeytymisdif- 
ferentiáation mukaista kehitystä andesiiteista dasiit- 
teihin j a iyodasiitteihin. Alkalipitoisu~iksien sellindää- 
riset muutokset hajoittavat differentiaation suuntaus- 
ta TAS- ja AFM-diagrammeilla (lc~lva 21a ja 2112). 
MORB-noimalisoid~illa 'spidergrammilla' näkyvä sel- 
vä, negatiivinen Ta-anomalia (korkea ThITa, matala 
TaILa) ja kohtalainen negatiivinen P-anomalia (ina- 
tala P/Zr) viittaavat magman lcontaminoitumiseen si- 
alisesta k~ioresta (kuvat 22a, b). 

Oizkanzoiz rylznztkirz l c ~ ~ u l ~ i ~ i  basalttisia komatiitte- 
ja, Cr-rikkaita basaltteja, basalttisia andesiitteja ja 
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Taulukko 13. Haaskalehto-tyyppisten kerrosjuonien ja albiittidiabaasien kemiallisia keskia~okoostumuksia 
Table 13. Che17iical iiiear7 co1npositioi7s o f  t l ~ e  Haaslnlehto-f)pe layered sills nnd albite diabnses 
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Table 14. Haaskalehto-tyyppisten kerrosjuonien ja albiittidiabaasien geokemiallinen luokittuminen. 
Tnble 14. Geochetnicnl cIassij?catio~~ oftlze Hnnskalehto-type lnyered sills nnd albite diobnses. 
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0 .  Kouvo, reports of the Laboratory of Isotope Geology, GSF 

- Tyrväinen 1983 
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--.....---. ..--.------ 
Calc-alkaline lamprophyrec (Rod< 1991) 

Calc-alkaline lamprophyres (Rock 1991) - Lanthanide analyses from Tuulijoki 

CAL- Calcalkallc lamprophyrec 
AL- Alkallc lamprophyrec 
UML= Ultramafic larnpmphyres 
KL = Kimbetiiffi 
LL = Lampmltffi 

Kuva43. Tuulijoen muodostuman matlsten vulkaniittien kondriit~inormalisoitu REE-jakauma (a), MORB-normalisoituja 
spidergrammeja (b) ja vulkaniittien sijoittuminen lamprofyyrien luokitteludiagrammille (c). 
Fig. 43. CI1or~drite-noi7i~cilized REE patteri1 (a) ,  MORB-nornzalized spidergrams ( 6 )  and tl~eir distribution on a 
classification diagran~ of lninpropl1yres (c). Mafic ~izeta~~olcanitesfro~iz tlie Tuul(joki area. 

andesiitteja (Möykkelmän muodostuma) seka basalt- 
tisia andesiitteja ja andesiitteja (Kaukosen m~iodostu- 
ma). Möykkelman komatiitteihin ei liity inafisia dif- 
ferentiaatteja, ja alueen basaltit edustavat omaa, eril- 
lista inagmatismia. Möykkelinassa basalttisten ande- 
siittien ja andesiittien kemialliset oininaisuudet viit- 
taavat kiiitenlun yhteisen kantainagman eriasteisiin 
differentiaatteihin. Kaukosen muodostuman basaltti- 
set andesiitit ja andesiitit vastaavat kemiallisilta omi- 
naisuuksiltaan Möykkelmän basalttisia andesiitteja ja 
andesiitteja. Sialisen kuoren ja magman sekoittumi- 
nen näkyy niin Möykkelman kuin Kaukosen vulka- 
niittien kemiallisessa koostumultsessa: komatiiteissa 
se ilmenee korkeina L%/Sm,- ja Al,O,/TiO,-arvoina 
seka matalana Ti-Zr-suhteena. ~ u i s s a  vulk&iiteissa 
puolestaan korkeat ThITa-arvot ja suhteellisen mata- 

lat P/Zr- ja TiIZr-arvot viittaavat kontaminatioon. 
SorEnizkyliin ryhnziissii Kittilän Vahaojalla ja Ek- 

symaselassa seka Sodankylän Honkavaarassa on 
kvastsiittisen kerrossarjan yläosassa inafisia, usein 
mantelirakenteisia laavoja. Laavat ovat vain heikosti 
differentioituneita; niiden analyysipisteet sijoittuvat 
suppealle alueelle erilaisilla erotteludiagrarnmeilla 
(kuvat 25a-d): TAS-diagramrnilla laavat ovat basalt- 
teja ja basalttisia andesiitteja ja AFM- seka Jensenin 
kationidiagsammilla vastaavasti tholeiittisia ja Fe-tho- 
leiittisia basaltteja. Vähaojan vulkaniitit ovat hyvin 
säilyneitä ja sekundaäriset m~iutokset ovat niissä va- 
haisia (luvat 26a, b). Sen sijaan Honkavaarassa ja 
Eksymaselassa etenkin kalsium on ollut mobiili ja 
poistunut laavoista (k~iva 26b ja taulukko 5). Karbo- 
naattiutuminen ja albiittiutuminen ovatkin yleisiä se- 
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kundaarisia muuttumisia Eksymaselan ja Honkavaa- 
ran välisen alueen kivissa Jeesiöjokilaaksossa (Eilu 
1994). 

Mafisten vulkaniittien koko lantanidijakauma on 
Eksymaselassa ja Honkavaarassa laskeva, mutta Va- 
haojalla kayran HREE-osa laskee vain loivasti. Tamä 
on selvin ero Sodankylan ryhmän vulltaniittien keslti- 
naisessa kemiallisessa kooshimuksessa ja viittaa mah- 
dolliseen erilaiseen lahtömagmaan tai differentiaati- 
on kehitykseen. Suhteellisen korkeat P/Zr ja Ti/Zr 
(kuva 26c) osoittavat, että huolimatta korkeista Th/ 
Ta- ja LIL-arvoista Sodankylan ryhman laavat eivat 
ole erityisemmin kontaminoit~ineita sialisen kuoren 
materiaalilla 

Sodankylän ryhman Honkavaaran muodostumaan 
kuuluvat intesmediaäriset j a happamat vulkaniitit ovat 
tholeiittisia dasiitteja ja iyoliitteja. Niitä tavataan run- 
saasti koko Jeesiöjokilaaksossa Honkavaaran ja Ek- 
symaselan välisellä alueella. Nämä diabaasiymparis- 

tössa esiintyvät vulkaniitit ovat kemiallisesti voimak- 
kaasti muuttuneita. Epidootti- ja karbonaattimuuttu- 
minen on vaikuttanut osin myös kivien lantanidipitoi- 
suuksiin, mutta erityisen voimakkaasti muuttuminen 
näkyy homogenisoihmeina ja happamille vulkaniiteille 
epatyypillisen matalina K-, Sr-, Ba- ja Rb-pitoisuuk- 
sina seka korkeina Na-pitoisuuksina. Honkavaarassa 
mafisten vulkaniittien felsisia vulkaniitteja korkeam- 
mat lantanidien pitoisuustasot osoittavat, että vulka- 
niitit eivat voi olla yhteisen kantamagman tuotteita. 

Snvulzosken ryl'zln~iin kuuluu mafisia tuffeja, tuf- 
fiitteja ja laavoja (Linkupalon muodostuma) seka ult- 
ramafisia laavoja ja pyroklastisia vulkaniitteja (Sat- 
tasvaaran muodostuma). Linkupalon ja Sattasvaaran 
muodostumien vulkaniiteilla ei ole geneettista yhteyt- 
ta. 

Savukosken ryhman mafiset vulkaniitit (Linkupa- 
lon muodostuma, Matarakosken muodostuma ja sii- 
hen rinnastetut muodostumat, taulukko 7) ovat Kitti- 

FeOt FeO + Fe,O, + TiO, 

Alk 

1 . Haaskalehto-type layered sill x Albite diabase 1 

Kuva 44. Haaskalehto-tyyppisten kerrosjuonien ja albiittidiabaasien geokemiallisia luokitteludiagrammeja. 
Fig. 44. Gencheniical discriniiiinrin~i diagi-nms for Hnnskalehto-~pe Inyei-ed sills nnd albite dinbnses. 
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län ja Peurasuvannon alueilla laavoja ja Keivitsan 
alueella tuffeja ja tuffiitteja. Laavat ovat kemiallisel- 
ta luonteeltaan Fe-tholeiitteja (kuvat 28c, d). Kuvas- 
sa 28b laavat luokittuvat subalkalisiksi basalteiksi. 
Keivitsan alueen tuffit ja tuffiitit ovat basalttisia an- 
desiitteja ja andesiitteja (kuvat 28a, b). Osassa mafi- 
sia vulltaniitteja alkalit ovat olleet mobiileja (kuvat 
2821 ja 29a). Etenkin Keivitsan alueen tuffit ja tuffiitit 
ovat köyhtyneet kaliuinista, mutta myös Kittilän alu- 
een laavoissa on tapahtunut huomattavia alkalimuu- 
toksia (kuva 29b). 

Savukosken ryhmän mafiset vulltaniitit ovat 
M0RB:iin nähden rikastuneet voimakkaasti LIL-al- 
kuaineista ja lantaanista sekä heikoinmin myös HFS- 
allt~iaineista P, Zr, Sm ja Ti, mutta köyhtyneet kro- 
mista (kuvat 29c, d). Spidergrammien muoto muis- 
tuttaa Sodankylän ryhmän basalttien ltoostum~ista, 
joskin negatiivinen Ta-anomalia on Sodankylän ryh- 
mässä pienempi (vrt. kuvat 26c ja 29c, d). Keivitsan 
alueen tuffeissa ja tuffiiteissa rikastuminen M0RB:in 

Taulukko 15. Subvulkaanisten juonien kemiallisia keskiarvokoostumul~sia. 
Toble 15. Avei-age cheriiicnl corl~positioi~s ofsubi~olcniiic rl\kes. 

suhteen on oll~it vähäisempää, eikä diagrammeissa näy 
negatiivista Ta-anomaliaa (kuva 29d). Savukosken 
ryhmän laavojen lantanidijaka~imat ovat laskevia koko 
käyrän osalla ja muistuttavat Sodankylän ryhmässä 
lähinnä Honkavaaran basaltteja (kuvat 26d ja 29e). 
Ryhmään kuuluvilla tuffeilla ja tuffiiteilla on sen si- 
jaan selvästi laavoista poikkeava, tasainen lantanidi- 
jakauma (k~iva 29e). 

Savukosken ryhmän ultramafiset vulltaniitit ovat 
peridotiittisia ltomatiitteja ja pikriittejä. Komatiittei- 
hin liittyy myös basalttisisia derivaatteja. Komatiitit 
ovat Al,O,-Ti0,-suhteen perusteella 'Al-undepletedl- 
tyyppia (vrt. ~ i s b i t t  ja muut 1979), mutta tämä ei 
niinkään johdu alhaisesta alumiinioksidipitois~i~ides- 
ta, vaan ltohonneesta titaanioltsidipitois~~~idesta. Ki- 
vet ovat rikastuneet LIL-alkuaineista sekundä&isis- 
sä prosesseissa. Korkea MORB-normalisoitu TaILa 
ja matala Zr (kuva 30c, ta~iluldto 8) viittaavat vain 
vähäiseen sialisesta Ituoresta aiheutuneeseen konta- 
minatioon. Piluiitit ovat Mg-rikkaita (lta. 18,24 % 

KaFa-tyyppisiä juonia 
Dykes ivitlz KnF resemblnrzce 

TiO, 
& 0 3  

Fe203t 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 
K20 
P20 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
Co 
Sc 
v 
Zr 
La 
Sm 
Ba 
Sr 
Rb 
Ta 
Th 
u 
Cs 
Cu 
S 
LaN/SmN 

1 - Näytteiden lukumäärä / Mmber- of nrialyses 
2 - Keskiarvo / Average chenzical co177position 
3 - Minimi / Mirzirn~mz 
4 - Maksimi / Mmirnurn 

VjFLtyyppisiä juonia 
Dykes ivith VjF resenzblnizce 

1 2 3 4 
138 48,78 45,19 54,84 

= Kautoselkä Fm 
= Vesmajärvi Fm 
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@ Haaskalehto-type layered sil: 
Ultramafic curnulate 

I I I I I I I I I I  I I I I I  

La Ce Nd SmEu Tb Yb Lu 

- 

askalehto-type layered sill: 
Mafic cumulate 

I I I I I I I I I O I I I I I  

La Ce Nd SmEu Tb Yb Lu 

P Albite diabase 

I I I I I I I I I I I I I I I I  

La Ce Nd SmEu Tb Yb Lu 
I I I I I  1 1 1 1  1 1 1 1  I I  1 

La Ce Nd Srn Eu Tb YbLu 

I<uva45. Haaskalehto-tyyppisten kerrosjuonien I<uinulaattifaasien (a-c) ja albiittidiabaasien (d) Icondriittinormalisoituja REE-jalcaumia. 
Fig. 45. Choridi-ite-noniic~lized REEpntter-11s joi- c~triiulnte i-ocls af Harrslnlehto-type Inyei-ed sills (0-c) niirl nlbite dinbases (d) .  

\, .--; 
, Haaskalehto-type layered sill: 

Ultramaficuimulate 
- Maiic cumulate 
. . . . . . . . Felsic curnulate 

CaO A12°3 
O Haaskalehto-type layered sill x Albite diabase 

Kuva 46. Haaskalehto-tyyppisten Icerrosjuonien Icumulaattien alkuainejakaumat normalisoituina albiittidiabaasin suhteen (a) seka 
Haaslcalehlo-tyyppisten lterrosjuonten ja albiittidiabaasien sijoittuminen Ca0-Mg0-A1,0,-diagraminille (b). 
Fig. 46. Eleriierir clisti-ib~itiori of c~rrii~rlcrtes of the Hrrnsltnlehto-type I n p m i  sil1.s (clit&ical meon cori~po.sitior~) ns imniinlized to the 
che1iiie~11 ri~enri coriil~ositiori af albite rlic~bnses (n ) ,  plots oj'rhe Cn0-Mg0-AI,O, dingi-ori1 joi- the Hn~r~sltnlehto-t~pe loyei-erl sills niid 
olbite r1icrba.se.s (b). 
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MgO, taulukko 8) ja luokittuvat Jensenin kationidia- 
grammilla basalttisiksi komatiiteiksi (kuva 30a). Pi- 
kriitit eroavat komatiiteista korkeampien sopimatto- 
mien pysyvien alk~iaineiden (Th, Ta, La, P, Zr, Sm ja 
Ti) suhteen ja muistuttavat koost~~in~ikseltaan Petsa- 
mon fei-ropiluiittejä (lt~iva 30c). Vastaavanlaiset ltoos- 
tumuserot näkyvät myös ultramafisissa vulkaniiteis- 
sa Karasjoen vihreakivivyöhykkeellä Pohjois-Norjassa 
(kuva 30c). 

Savulcosken ryhmän komatiittien basalttisia diffe- 
rentiaatteja (Mg-tholeiitteja) on erityisesti Tepsan ja 
Jeesiörovan muodostumissa. Koko differentaatiosar- 
jalle on ominaista lteveistä lantanideista köyhtynyt 
REE-j akauma (taulukko 8). 

Kittiliiiz ryh~~ziissii on ltaksi eri-ikäistä ja kemialli- 
silta ominaisuuksiltaan erilaista tholeiittisten basalt- 
tien muodostumaa: vanhemmassa Kautoselän muo- 
dostumassa (KaF) vulkaniitit ovat yksinomaan Fe- 
tholeiittisia basaltteja, kun taas nuoremman Vesma- 
järven muodostuman (VjF) kivilajit edustavat laaja- 

alaisempaa differentiaatiota basalttisista komatiiteis- 
ta tholeiittisiin basaltteihin (Fe- ja Mg-tholeiitteja). 

Kittilan ryhmän basalttimuodostumat poikkeavat 
kemiallisesti toisistaan mm. siten, että Kautoselän 
muodostumassa on korkeat 'incompatib1e'-alluainei- 
den pitoisuudet (erityisesti LIL-alkuaineet La, P, Sm, 
Zr ja Ta sekä Ti; taulukko 10) sekä jyrkästi laskeva 
REE-jakauma (kiva 3%). Vesmajärven muodostuma 
on koostumukseltaan 'priinitiivisempää'; siinä ovat 
Itorlteat 'compatib1e'-alk~iaineet Mg, Cr ja Ni ja vain 
loivasti laskeva tai tasainen REE-jakauma (taululdto 
10 ja lt~ivat 35b-c). MORB-normalisoiduilla 'spider- 
grainmeilla' Kautoselän muodost~ima muistuttaa laa- 
tansisäisiä basaltteja, kun taas Vesmajärven muodos- 
tuman kemiallisessa koostumuksessa on valtameren 
keskiselänteen basalttien piirteitä (kuva 35d). Huoli- 
matta sialiseen kontaminatioon viittaavasta suhteelli- 
sen korkeasta ThITa-arvosta ovat Kautoselän muo- 
dostuman PIZr- ja TiIZr-arvot ja HFSE-pitoisuudet 
kuitenkin liian korkeat, jotta muodostumien koostu- 

Taulukko 16 . Kittilän vihreäkivialueen lamprofyyrien kemiallisia koostumuksia. 
Table 16. Clternical co~npositioits of lantpi-oplzyiz.sfio~it tlte Kirrilii greensione ni-ea. 

p205 0,61 2,45 0,82 0,94 0,33 0,60 0,74 1,30 
Total 99,40 99,lO 100,95 87,18 98,57 94,83 94,44 96,15 

Cr ( P P ~ )  
Ni 
Co 
Sc 
v 
Zr 
La 
Srn 
Ba 
Sr 
Rb 
Ta 
Th 
u 

1 - R3-LVF-86, Palovaara, anal. nro 1089 1 
2 - 031-6-LVF-87, Myllyvaara, anal. nro 11268 
3 - 037-1-LVP-87, Myllyvaara, anal. nro 11269 
4 - 1001-1-LVF-87, Sivakkavaara, anal. nro 1 1298 
5 - 142-6-LVP-86, Tarpomapaä, anal. nro 91 87 
6 - Calk-alkaline lamprophyres, n = 1590 
7 - Alkaline lamprophyres, n = 854 
8 - Lamproites, n = 846 F average compositions from Rock, 199 1 

:': - calculated from average chemical composition 
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Taulukko 17. Kittilän vihreäkivialueen happamien juonten kemiallisia koostumuksia. 
Tnble 17. Clieiiiicnl conipositions of felsic dykesfioni the Kittilä gi-eerlstoize nien. 

& 0 3  14,93 15,62 16,55 16,53 17,92 15,29 15,37 14,79 
Fez03t 2,46 3,28 4,52 3,95 3,70 6,12 2,99 1,92 
MnO 0,03 0,05 0,07 0,03 0,06 0,12 0,08 0,07 
MgO 0,63 0,92 1,71 1,69 2,13 1,75 0,99 0,53 
CaO 1,04 1,92 1,96 0,88 4,13 3,40 2,60 0,5 1 
Na20 434 5,30 5,78 6,43 4,79 5,58 5,OO 5,05 
K20 3,36 1,98 1 ,25 1 ,04 1,50 2,35 3,60 2,26 
p205 0,09 0,13 0,14 0,22 0,11 0,17 0,17 0,09 
Total 99,78 99,77 99,77 99,72 99,35 98,94 99,35 99,23 

1 - 109.3-LVP-86, Jatkovaara, anal. nro 9453 
2 - 110-LVP-86, Ahvenjiirvi, anal. nro 9456 
3 - 156.1-LVP-86, Paartoselkä, anal. nro 9459 
4 - 829.5-LVP-86, Sikkola, anal. nro 10347 
5 - 101 A246-81, Nyssäkoski, anal. nro 822191 
6 - 035.19-LVP-86, Sivakkavaara, anal. NO 9847 
7 - 035.7-LVP-86, Sivakkavaara, anal. nro 9840 
8 - 035.35-LVP-86, Sivakkavaara, anal. nro 9846 

muserot selittyisivat kontaminaatiolla (kuva 35d). 
Voidaankin olettaa, että Kautoselän ja Vesmajärven 
muodostumat edustavat kahta, alkuperältään erilais- 
ta kantamagmaa. On mielenkiintoista, että Kittilän 
ryhmän puolipinnallisissa mafisissa juonikivissa voi- 
daan myös erottaa kaksi geokemialtaan vulkaniittien 
kanssa samanlaista päatyyppia. 

Vesmajärven muodostuman primitiivisimrnat vul- 
kaniitit ovat basalttisia komatiitteja, joiden MgO-pi- 
toisuudet korkeimmillaan ovat -15 % (taulukko 10). 
Niiden REE-jakaumat ovat lähes tasaiset tai LREE- 
osaltaan heikosti rikastuneita, ja ne muodostavat Ves- 
majärven muodostuman basalttien kanssa tasaisesti 
LREE:sta rikastuvan sarjan (kuva 35b). Basalttisilla 
komatiiteilla on myös basaltteja matalampi REE-taso. 
Vesmajärven muodostuman basalttiset komatiitit ovat 
kemiallisesti erilaisia kuin Savukosken ryhmän ba- 
salttiset komatiitit (Tepsan muodostuma). Huomatta- 
via eroja ovat mm. Vesmajärven muodostuman kor- 
keammat TiO, ja A1,0, seka korkeampi REE-taso ja 
~aJ~m,-arvoi  (tauldtot 8 ja 10). 

- Dykes inlruding metavolcanic rocks 

- Dykes intruding quartzites 

Kittilän ryhman felsiset vulkaniitit ovat kalkki-al- 
kalisia dasiitteja ja ryoliitteja, joita luonnehtii verra- 
ten matala qO-Na,O-suhde (< 0,5, kuva 40c). Sal- 
lan ryhman felsisiin vulkaniitteihin verrattuina ne ovat 
piihapporikkaampia, voimakkaammin kalkki-alkali- 
sia ja niissa on huomattavasti matalampi K,O/Na,O. 
Niin ikään niiden REE-jakaumat ovat vähemkän frak- 
tioituneita, ja niissä on selvempi negatiivinen Eu-ano- 
maha kuin Sallan ryhmän felsisissa vulkaniiteissa (vrt. 
Ta, Nb). 

Lninion ryhmiin Latvajärven vulkaniitit ovat alka- 
lisia trakyytteja ja trakyandesiitteja. AFM-diagram- 
milla ne luokittuvat kalkki-alkalisiksi. Latvajänen vul- 
kaniiteille luonteenomainen korkea %O/Na,O-arvo 
johtuu huomattavan korkeasta KO-pitoisuudesta (ka. 
8,9 %, taulukko 12). Lainion rihmaa vastaavia tra- 
kyytteja ei ole tavattu muualla Keski-Lapissa, mutta 
trakyandesiitteja on Latvajärven lounaispuolella Tuu- 
lijoella (ks. liitekartta). Tuulijoen trakyandesiitteja 
luonnehtivat kalkki-alkalisille lamprofyyreille ominai- 
set korkeat LIL- ja magnesiumpitoisuudet (10-15 %, 
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SiO, 
1 = Basalt 4= Trachybasalt 
2 = Basaltic andesite 5 = Basaltic trachyandesite 

3 = Andesite 6 = Trachyandesite 

FeOt 

"/ B m i t e  
Trachybmite 
Nephellnite 

40 I , , , , , . , ,  , , . , , , < < ,  

10" 1 o - ~  10-' 1 oO 
ZriTiO, 

FeO + Fe203 + TiO, 

Kuva47. Subvulkaanisten juonien geolteiniallisia luokitteludiagra~nincja. 
Fig. 47. Geocheriricc~l rli.sciirriir7r~riori cIicrginri7sjor s~tbi~olcnnic cli1~e.s ii7 ihe i~olconic en i i i r -OI I I I I~ I I~ .  

MgO) sekä verraten matala TiO, (ka. 0,76 %, lt~lva 
43b ja taulukko 12). ~ohjois-~uotsissa nuorimmat 
vulkaniitit, 11s. Porfyyriryhinä (esim. Witschxd 1984) 
ltoostuu alltalisisista trakybasalteista ja trakyandesii- 
teista sekä subalkalisista dasiiteista ja ryoliiteista. 
Porfyyriryhmän paltsuus pienenee itään päin (Wit- 
schard, 011. cit.). Mieleiiltiiiltoiile~i kysymys onkin 
Latvajärven ja T~~ulijoen inuodostumien kalldti-allta- 
lisen magmatismin ja Pohjois-Ruotsin trakyyttisen 
sarjan inahdollinen geneettinen yhteys. Kuvassa 41e 
Latvajärven vulkaniitit muodostavat Porfyyriryhmän 
kanssa LIL-alkuaineita lul t~~un ottamatta lteslteiiään 
vastaavantyyppiset MORB-normalisoidut jakauinat. 
Porfyyriryhinän matalat LIL-pitoisuudet selitetään 
metamorfoosiii aiheuttamiksi (Pharaoh & Pearce 
1984). 

Kemialliselta Itoost~iinultseltaan Latvajärven vul- 
kaniitit poikkeavat selvästi Kittilän ryhmän felsisista 
vulkaniiteista: niissä alkalien ltoltoilaispitois~~~~s on 
korkeampi, K,O-Na,O-suhde on täysin vastakkainen, 
ja kevyet lantanidit Övat paljon voiinakkaaininin frak- 

tioit~ineet. Myös lantanidien Itokoilaispitoisuustaso on 
ltorkeainpi kuin Kittilän ryhmän dasiiteissa ja ryolii- 
teissa. 

Keski-Lapin varl~aisproterotsooistei~ vulkaniittien 
iällä ja inaginan kontaininaatiolla on hyvä ltorrelaa- 
tio siten, että inaginan Itoiltainiiioituini~~e~~ heikkenee 
vulkaniittien iän nuorentuessa. Tämä näkyy hyvin lti- 
vien Th-Ti0,-suhteissa (kuva 57): stratigrafian alem- 
missa osissa,~voiinakkaasti kontaininoit~~neilla Sallan 
ja Onltainon ryhmien vulkaniiteilla on korkeat Th- 
Ti0,-suhteet (>>3), kun taas i~uoremmissa, vähem- 
inail~ltoiltainiiloit~~~leissa Sodankylän ja Kittilän ryh- 
mien basalteissa ko. suhde on matala (< 3). Sialisen 
k~ioren läpi purltautuiieiden vulkaniittien ltorltea Th/ 
Ti0,-arvo näkyy myös Itä-Lapin vanliiminissa vul- 
kaa6isissa inuodost~imissa Sallassa (Manninen 1991) 
ja Kuusamossa (Silvennoinen 1972). 
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Zrll 1 0 

LaCe Nd SrnEu Tb Yb Lu 

Kuva48. Subvulkaanisten juonien Ti-Ta-Th jaTi-Zr-Tli-diagrammit (a, b) sekäkondriittinorinalisoidut REE-jakaumat KaF-tyyppisille 
(c) jaVjF-tyyppisillejuonille (d). 
Fig. 48. Ti-To-TIi nrirl Ti-Zr-TIi dicrginrizs,for- subi~olcniiic rliltes (n, II), choi~di-ite-rzor7~1~1Ii~ed REE pntterns,for rhe dilies ivith KoF 
reseriiblnr~ce (c)  nnd,for- tlie dikes with VjF re,sen7blar~ce ((1). 

1 Sivald<avaam 3 Palovaara,,,. 
2 Myllyvaara 4 Tapmapaa 
Larnprophyres. rnean cornposition (Rock, 1991): 
5 Caic-alkaline lamprophyres 
6 Alkaline lamprophyres 
7 Lamproites 

Field of overlap 
KIL + UML 

M 

CAL = Caic-alkdic lampmphyres 
AL = Alkalic lemprophyres 
UML= Ultramaiic lemprophyres 
KL = Kimberlites 
LL = Lampmites 

Kuva 49. MORB-normalisoituja spidergrammeja lamproryyrien Iceskiarvoltoostuinultsista eri esiinlymisalueilta Keski-Lapista (a) ja 
juonien sijoittuminen lamprofyyrien luokitteludiagrammille (b). 
Fig. 49. MORB-riorr71nlirecl spidei-grnrizs ,for Iarnpr-ophyr-es fi.0111 differerir nr-ens irl Cerztrnl-Loplnnd (a) nr7d t lwir distrilxition or7 
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Kuva 50. Subvulkaanisten juonien kemiallista muuttumista kuvaavia diagrammeja. 
Fig.50. Sitbi~okaizic dikes plotted on dingmnzs indicatiizg geochemicnl nlteration. 
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1 = Basalt 4 = Trachybasalt SiO2 
2 = Basaltic andesite 5 = Basaltic trachyandesite 

3 = Andeske 6 = Trachyandesite 

7 - Trachyte 
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SiO, 1 Myllyvaara 2 Palovaara 
Mean cornpositions of Larnprophyres (Rock, 1991): 

M = Myllyvaara S = Sivakkavaara - - - - . - - - 
P = Palovaara T = Tarpornapää 

Cdc-dkaline lampmphyres 
Alkaline lamoro~hvres 

Kuva 51. Lamprofyyrijuonien sijoittuminen kemiallisille luokitteludiagrammeille (a-c) sekä niiden kondriittinormalisoidut REE- 
jakaumat (d). 
Fig. 51. Geoclzerizicnl discriininatioii diagrams of larizpropkyre dikes (a-c) aizd their chondrite-izoi7nalized REE patterns (d). 
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Felsic dikes intruding volcanites of the Uittilä Group 
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Kuva 52. Felsistenjuonien geokeiniallisia luokitteludiagrainmeja (a-c) ja niiden kondriittinormalisoitujaREE-jakauinia (d). 
Fig. 52. Geocheri~icnl disciir77ir7atiorz diagi-nnu forfrlsic rlikrs (a-c)  nrlcl thrii- chorlrlrite-rzoi17~nlizrd REE pnttems (d).  
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1 * Nuttio serpenlinites 
0 Oliv. cuinulatcs I'roin 2.45-Ga inalic-ultrainafic 

layered inlrusion 

0 Oliv. cuinulates from 2.2-Ga Haaskalelilo-type 
differentiated sills 

1 x Komatiites and tlieir olivine cuinulates 

A l g 3  ( W t  %) 

Kuva 53. Nutlion serpeniiniiiiien, Haaskalehto-tyyppiste~i kerrosjuonien 
ja Koilelaisen Iicrrosintruusion oliviinikuinulaaliien ja Keski-Lapin 
alueen Icoinatiittien TiO, vs. AI,O, diagrammi. 
Fig. 53. TiO, 11s. A/,O, dia~rcinr for N~rrtio serpeiiririites, olii~ii7e 
c~~17i~rlrrtes o f  the Hnaslnlehto-type sills orid Koitelairzeiz layererl 
irirr~rsiori arirl Centrnl Lcrplnrid Itoiiiatiites. 

TiO, TiO, Ti02 TiO, TiO, 

Kuva54. Malisten vulkaniittien KzO-Ti0,-P,Oj-diagrammeja. Onkamon ryhina/Möykkelmiin muodostuina (a), Sodankylän ryhmä (b), 
Savukosken rylimii (c), Kittiliin ryhmii/~a&&liin muodostuina (d), Kicliliin ryhma/Vesmajiirven muodostuma (e). 
Fig. 54. K,O-Ti0,-P,O, dingrciriis fnr i7mfi'c riietni~olcnnite.s o j the  01ilnrno Gro~ip/Möylltelr7~ti Forriintioiz (a ) ,  Soclri~ilqlti Group (6). 
~ c i i ~ ~ i l t o s k i ~ r o ~ i ~  ( c ) ,  Kittilti Gro~~p/Ka~iroselka Fon7zntio11 (d), ar~d  the Kittilii Gro~rp/Vesiimjiii-iii Fonimtiorz (e) .  
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Kuva 55. Mafisten vulkaniittien Zr-Ti-diagrammeja. Onkamon ryhmäA4öykkelmän muodostuma (a), Sodankylän ryhmä (b), 
Savukosken ryhmä (c), Kittilän ryhmä/Kautoselän muodostuma (d), Kittilän ryhmäNesmajärven muodostuma (e), Lainion 
ryhm~LatvajärvenjaTuulijoen muodostuma (f). 
Fig. 55. Zr-Ti diagrnins for nlnfic inetavolcnilites of the Oizknmo Group/Möykkelinä Fot-nlntioiz (n), Sodnrz1c)ilä Group (b), 
Savukoski Group (c) ,  Kittilä Group/Knutoselkä Fornzntion (d), Kittilä Groutflesinnjänti Fonnntioii (e) ,  arzd the Lainio 
Group/Latvajäi~ti nnd Tudijoki Foi7nntions (f). 
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A = continental basalts 

B = ocean island basalts 

C = ocean ridge and floor basalts 

D = Orogenic basalts 

E = spreading center island 
basalts 

Kuva 56. Mafisten vulkaniittien MgO-FeO'"l-A1,O,-diagrammit (laadittu vulkaniiteille, joiden SiO?-pitoisuus on välillä 51-56 %). 
Onkamon ryhmäiMöykkelmän muodostuma (a), ~ b d a n k ~ l ä n  ryhmä (b), Savukosken ryhmä (c), Kittilän ryhmä/Kautoselän inuodostuma 
(d), Kittilän ryhmälVesmajärven muodostuma (e). 
Fig. 56. Mg0-Fe0""-A1,0, clingraim forrnofic nietni~olcnilites witli SiO, 6etween 51-56 %. Oizknriio Group/Mö~~kkelrnii Foimntiorl (n), 
Soclc~nkylti Group (6), Soi~ukoski Group (c), Kittilii Group/Knuroselkii Forrnatioil (d), Kittilii Gro~~p/Vesnlnjäri,i Fonnntion (e). 
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Uiitlä Group 

Q Savukoski Group 

v Mantyvaara Fm 
A Möykkelma Fm 
0 VUI, Kuusamo 

Eksvmaselka. Kittila 1 0 Uoutoiva Fm, Salla 1 . väkoja F ~ ,  kittilä Sodankylä Rookkiaapa and t Group Uuortisoja Fms 
A Honkavaara, Sodankylä 

m Tankajoki Suite, Archaean Basement Complex 

Kuva57. Kittilän vihreäkivialueen mafisten vulkaniittien Ti0,-Tli-diagrammi. 
Fig. 57. Ti0,-TIz diagintii for rimfic ~ i~e ta i~o lca tz i tes , f ro~~~  tlie Kitrilii gr-eetlsrorze bett. 

ADINOLITUTKIMUKSET 

Johdanto 

Lapin vulkaniittiprojektin eräänä tavoitteena oli 
selvittaa kivien muuttumisen laatua, laajuutta ja in- 
tensiteettiä Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä (Leh- 
tonen ja muut 1986). Erityisesti vaaleiden "adinoli- 
en", "albitiittien", "karbonaattialbitiittien" tai "albiit- 
tifelsien" eli rakenteeltaan vaihtelevien, mutta koostu- 
mukseltaan melko yhtenäisten kvartsi-karbonaatti- 
albiittikivien alkuperän selvittäminen katsottiin tai-- 
peelliseksi, ja sita varten muodostettiin alaprojekti. 
Tämän projektin tavoitteena oli selvittää, mitkä oli- 
vat muuttumisolosuhteet, kuinka muuttuminen edis- 
tyi, onko eri tutkimuskohteiden välillä eroja muuttu- 

mistyylissä ja mikä on alueellismetamorfoosin suhde 
muuttumiseen. Lisäksi haluttiin selvittää 
m~~uttumisprosessien suhde Kittilän vihreakivialueen 
yleiseen geologiseen kehitykseen. Tässä raportissa esi- 
tellään tutkimustulokset tiivistettynä käyttäen Lehto- 
vaaraa esimerkkialueena; tutkimustulokset on täydel- 
lisemmin esittänyt Eilu (1994). 

Lukuisat tutkijat ovat kuvanneet vaaleita, poikkeuk- 
sellisen runsaasti natriumia sisältäviä kiviä pohjoisen 
Fennoskandian kilven alueelta ja pyrkineet selvittä- 
mään niiden alkuperää (esim. Eskola 1925, Björlyk- 
ke ja muut 1991, Pankka 1992). Yleensä on oltu sita 
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mieltä, että Na-rikkaiden kivien muodostuminen liit- 
tyy tavalla tai toisella vihrekkivivyöhykkeiden albiit- 
tidiabaaseihin ja mafisiin spiliitteihin (mm. Eskola 
1925, Kei~ich 1983). Tutkimukset viimeisen 20 vuo- 
den aikana ovatkin osoittaneet, että magmaattisen teks- 
tuurin omaavien spiliittien ja albitiittien sekä albiitti- 
diabaasien koost~imus joht~iu synmagmaattisesta hyd- 
rotermisesta muuttumisesta (Mottl & Holland 1978, 
Reed 1983, Shau & Peacor 1992). Sedimenttisen al- 
k~iperiin omaavien albiittikivien m~iodostuminen on sen 
sijaan luonnollisesti aina selitetty metasomaattisin 
prosessein (esim. Aggrell 1939, Holmsen ja muut 
1957, Kalsbeek 1992). 

LVP:n adinolit~itkimuksiin valittiin seitsemän t~it- 
kimuskohdetta paaosin Jeesiöjokilaaksosta (ks. liite- 
kartta ja Eilu 1994), jossa kvartsi-karbonaatti-albiitti- 

kivet ovat hyvin yleisiä. Adinolikohteilta valittiin kaik- 
kiaan 1095 näytettä edustaen kaikkia mahdollisia li- 
tologisia yksiköitä ja mu~ittumisvyöhykkeitä. Tutki- 
musmenetelmina olivat paljastumien ja tutkimusojien 
detaljikartoit~is, syväkairaus (vain Palovaarassa), geo- 
fysikaaliset maanpintamittaukset (magneettinen, 
AMT, VLF-R ja gravimetrinen menetelmä), ohut- 
hietutkim~ikset, magmakivien alkuperän selvittäminen 
ns. liikkumattomien alkuaineiden avulla, massa- 
tasapainolaskelmat, amfiboligeobarometria sekä kar- 
bonaatti- ja kloiiittigeotermometria. Lis&si tutkimus- 
alueita verrattiin nykyisin aktiivisiin hydrotermisiin 
alueisiin ja sellaisiin prekambilsen kallioperän aluei- 
siin, joiden tiedetään olevan hydrotermisesti muuttu- 
neita, sekä kokeellisten ja teoreettisten m~iumimistutki- 
musten tuloksiin. 

Tutkimuskohteiden yleispiirteet 

T~itkimusalueilla on useita yhteisiä litologisia piir- 
teitä: niiden stratigrafinen asema on suunnilleen sama 
käsittäen Sodankylän ryhmään kuuluvien Virttiövaa- 
ran ja Honkavaaran m~iodostumien metasedimenttejä 
ja metavulkaniitteja. Kaikki tutkim~isalueiden intru- 
siiviset kivet ovat puolipinnallisia, pääosin albiittidia- 
baaseja (Haaskalehtotyyppisiä, paaosin), ja sedimen- 
tit ovat valtaosin silttikiviä ja kvartsiitteja. Lapponi- 
sia laavoja, lamprofyyrejä, pyroklastiitteja, karbonaat- 
tisedimenttejä ja konglomeraatteja on muutamilla 
tutkim~isalueilla sekä kaikkien tutkimusalueiden 
lähiymparistössä. Vain Isolaen alue poikkeaa edellä 
kuvatusta (Eilu 1994) päkkivilajin kuuluessa strati- 
grafisesti nuorempaan Kuinmun ryhmään. Poikkea- 
vaa on myös se, että Isolaella 2,2 Ga:n ikäistä albiit- 
tidiabaasia ympäröivät tätä yli 200 Ma nuoremmat 
metasedimentit. Diabaasin katsotaankin hinkeutuneen 
nykyiselle paikalleen tektonisesti (ks. sivu 42). 

Ohuthietutkimukset osoittavat, että melkein kaik- 
kien litologisten yksiköiden mineraalikoostumus ja 
osittain myös tekshiuri ovat m~iuttumisprosessien tuot- 
tamia ja samanlaisia kaikilla tutkimusalueilla (Eilu 
1994). Havaitut muuttumistyypit ovat: amfibo- 
liutuminen, kloriittiutuminen, biotiittiutuminen, 
albiittiutuminen, karbonaattiutuminen ja serisjittiyty- 
minen. Lisäksi Myllyvaarassa ja Honkavaarassa on 
tapahtunut talkkiutumista. Nämä kaikki muuttumis- 
tyypit ovat yleisia alueilla, joiden tiedetään olevan 
hydroterinisesti muuttuneita (esim. Reed 1983, Col- 

vine ja muut 1988). M~iuttumisvyöhykkeiden leveys 
vaihtelee muutamasta millimetrista satoihin metrei- 
hin; alle 20 cm leveät vyöhykkeet ovat yhdistettävissä 
yksittäisiin breksiarakoihin ja suuremnat vyöhykkeet 
rakoverkostoihin. Vyöhykkeiden k~ i lk~ i  seuraa albiitti- 
diabaasin ja sivukiven kontaktia, lukuun ottamatta 
metasedimenttien läpikotaista albiittiut~imista tai Iso- 
laella nihjevyöhykkeeseen liittyvää albiittiutumista ja 
karbonaattiutumista. Myös muuttumistyyppien 
muodoshimiseen liittyvät kemialliset muutokset ovat 
samanlaisia kaikilla t~itkimusalueilla (Eilu 1994). 

Monivaiheine11 hauras deformaatio liittyy t~itkimus- 
alueiden varhaiseen kehitykseen, ja se oli samanai- 
kaista muuttumisvyöhykkeiden synnyn kanssa. Plas- 
tista deformaatiota tapahtui selvästi vain inuutt~~mis- 
prosessien jälkeen al~ieellismetamoifoosin yhteydes- 
sä. Alueellismetamorfoosin vaikutus oli kuitenkin heik- 
ko, eikä siihen liittyvä uudelleenkiteytyminen merkit- 
tävästi tuhonnut mu~ittumisvaiheissa syntynyttä teks- 
tuuria, mineraali- ja kemiallista koostumusta tai tuot- 
tanut uusia mineralogisia vyöhykkeitä. Postmetamor- 
fisista mu~ittumisprosesseista ei ole havaittu merkke- 
jä. 

Seuraavassa k~ivattava Lehtovaaran t~itkimusalue 
ed~istaa hyvin Jeesiöjokilaakson adinolikohteita. Siellä 
on havaittavissa melkein kaikki m~iiltakin alueilta tun- 
nistetut muuttumisvyöhykkeet ja -tyypit. Lisäksi muut- 
t~iminen on helpoimmin hahmotettavissa, sillä alueen 
geologinen rakenne on yksinkertainen. 

Muuttuminen Lehtovaarassa 

Lehtovaaran alueen kalliopera koostuu Virttiövaa- teinattomat. Hauras deformaatio on alueella vallitse- 
ran muodostuman kvartsiitista ja siihen hinkeutuneesta va, mutta breksioitumisaste on kvartsiitin ja diaabaa- 
albiittidiabaasista (ks. kuva 58). Lisäksi alueelta löy- sin kontakteja luk~iun ottamatta alhainen. Siiil-oksia 
dettiin yksi kapea lamprofyyrijuoni, jonka pituusulot- ei ole havaittu. Plastinen deformaatio on seurannut 
tuvuus ja suhde albiittidiabaasiin ovat toistaiseksi tun- haurasta vaihetta, ja se on havaittavissa heikosti ke- 
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hittyneenä liuskeisuutena lähinnä kvartsiitissa. Kivet 
ovat osittain uudelleenkiteytyneet alueellis- 
metamorfoosissa, jolloin diabaasissa aktinoliittinen 
sarvivälke syrjäytti tremoliitti-aktinoliittia ja epidootti 
ja biotiitti kloriittia; samalla kvartsiitissa muskoviitti 
ja biotiitti syrjäyttivät serisiittiä. 

Albiittidiabaasi on kemialliselta koostumukseltaan 
subalkalinen, interganulaarinen Fe-tholeiitti (Eilu 
1994). Lamprofyyri kuuluu kalkki-alkaliseen lamp- 
rofyyrityyppiin, ja sen mikrorakenne on trakytoidi- 
nen ja biotiittiporfyyrinen. Kvartsiitti on rakenteel- 
taan granoblastinen ja blastoklastinen. Klastit ovat 
paaosin kvartsia, jonka lisäksi on 0-20 % albiitti- ja 
kalimaasalpäklasteja. Iskos on albiittia, kvartsia ja 
serisiittia. 

Muuttumisvyöhykkeiden petrografia 

Mineraaliseurueiden ja syrjaytyssuhteiden perus- 
teella voidaan erottaa seitsemän osittain paallekkais- 
ta m~iuttumistyyppia ja -vyöhykettä: albiittidiabaasissa 
arnfiboli-, kloriitti-, biotiitti-, karbonaatti- ja serisiitti- 
vyöhyke ja kvartsiitissa kohtalaisesti albiittiutunut 
seka intensiivisesti albiittiunut ja karbonaattiutunut 
tyyppi. Lamprofyyri on läpikotaisin karbonaat- 
tiutunut. Muuttumisvyöhykkeet on kuvattu seuraa- 
vassa: 

1. Lievimrnin muuttunut kvartsiitti on kohtalai- 
sesti albiittiutunutta. Tämä muuttuminen kattaa kvart- 
siittialueen kokonaan. Albiitti on syrjäyttänyt Idastien 
ja iskoksen alkuperäisen Ca-plagioklaasin kokonaan 
ja kalimaasälvan l2hes kokonaan. Jäljelle jääneet ka- 
limaasälpäklastit ovat reunoiltaan osittain albiit- 
tiutuneita. Epäsäännöllinen, hyvin heikko iskoksen 
karbonaattiutuminen (<0,2 vol-% karbonaattia) liit- 
tyy tähän muuttumiseen. 

2. Kvartsiitti on intensiivisesti albiittiutunutta ja 
heikosti tai kohtalaisesti karbonaattiutunutta lähellä 
diabaasin kontaktia. Albiitti on näillä vyöhykkeillä 
syrjäyttanyt primäärien maasälpien lisaksi kokonaan 
myös serisiitin. Kiven mikrorakenne ei sen sijaan ole 
muuttunut. 

3. Amfibolivyöhyke muodostaa albiittidiabaasin 
lievimmin muuttuneen sisaosan. Kivi on tyypillinen 
ortospiliitti (Cann 1969), jonka mineraaliseurue on 
trernoliitti-aktinoliitti + albiitti + epidootti + titaniitti 
+ magnetiitti. Kiven primäärirakenne on säilynyt hy- 
vin. 

4. Amfibolivyöhyke vaihettuu asteittain kloriitti- 
vvöhykkeeksi, kloriitin syrjäyttäessä amfibolin ja epi- 
dootin. Vallitseva mineraaliseurue on ldoriitti + al- 
biitti + magnetiitti + epidootti lz titaniitti, ja kivi on 
tyypillinen hyalospiliitti (Cann 1969). Kiven breksioi- 
tumisaste kasvaa kloriittiutumisasteen kasvaessa, 
mutta sen primaärirakenne on yleensä vielä tunnis- 
tettavissa. Vain kloriittivyöhykkeiden uloimrnissa, 

kaikkein voimakkaimmin breksioituneissa osissa on 
kiven mikrorakenne granoblastinen. Breksiaraot ovat 
paaosin kvartsin ja kloriitin, paikoin myös pyriitin 
täyttämiä. 

5. Biotiitti on asteittain syrjayttanyt kaiken klo- 
riitin diabaasin reunoilla ja yhdellä ruhjevyöhykkeel- 
1a diabaasin keskiosassa. Vallitseva mineraaliseurue 
on biotiitti + albiitti + magnetiitti + kvartsi. Kloriitin 
syrjäytyminen on tapahtunut myös breksiaraoissa, 
joita täyttävät biotiitti, kvartsi ja magnetiitti. 

6. Merkittävää karbonaattiutumista (>2 vol-% 
karbonaattia) on tapahtunut vain diabaasin ja kvart- 
siitin kontaktivyöhykkeellä ja biotiittiutuneella 
ruhjevyöhykkeella diabaasin keskiosassa. Karbonaatti 
on syrjayttanyt epidootin, kloriitin, titaniitin ja mag- 
netiitin kokonaan seka biotiitin ja albiitin osittain. 
Vallitseva mineraaliseurue on ltarbonaatti + albiitti + 
kvartsi + rutiili. Diabaasin mikrorakenne on granob- 
lastinen ja breltsioitunut karbonaatin, biotiitin ja py- 
riitin täyttäessä särkyinisrakoja. 

Lamprofyyrin mikrorakenne muuttuu karbonaat- 
tiutumisen edistyessä trakytoidisesta granoblastisek- 
si, mutta porfyyrinen rakenne on yhä havaittavissa, 
sillä pseudomorfiset karbonaatti-kvartsi-rutiiliaggre- 
gaatit ovat syrjäyttäneet primäärit biotiittihajarakeet. 

7. Serisiittiytymista on havaittu vain yhdessä koh- 
dassa, voimakkaasti karbonaattiutuneessa albiittidia- 
baasissa, jossa serisiitti on syrjäyttanyt biotiittia, klo- 
riittia ja karbonaattia. Paikoin kuitenkin kloriitti syr- 
jäyttää karbonaattia samalla tavoin kuin serisiitti, jo- 
ten muutt~imisvyöhykkeeseen näyttää serisiittiytyneen 
kohdan ulkopuolella liittyvän heikkoa kloriittiutumis- 
ta. Serisiittiytymiseen ei liity breksioitumista. 

Kemialliset muutokset 

Kivilajien koostumukset vaihtelevat huomattavas- 
ti eri muuttumisvyöhykkeiden välillä ja koostumuk- 
sen muuttumista Lehtovaaralla on mallinnettu mas- 
satasapainolaskelmin. Eilu (1994) on kuvannut tämän 
yksityiskohtaisesti. Kaikki muutokset mineraaliseu- 
rueissa ja ltemiallisissa koostumuksissa on pyritty 
selittamaan reaktioyhtalölla tai reaktioyhtalöiden yh- 
distelmillä. Käyttäen Lehtovaaran aluetta esimerklu- 
na tutkimustuloksista on taulukossa 18 esitetty ne 
reaktioyhtalöt, jotka parhaiten selittävät muutokset ja 
taulukoihin 19 ja 20 koottu kemialliset muutokset ja 
m~i~ittumisolosuhteet tiivistetyssa muodossa. 

Lievinznzin muuttuneet kivet 

Lievimmin muuttuneita kiviä Lehtovaarassa ovat 
amfibolivyöhykkeen diabaasi sekä kalimaasälpäpitoi- 
nen, maasalvätön ja kohtalaisesti albiittiutunut kvart- 
siitti. 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Snwey ofFinland, Report of lnvesrigation 140,1998 
K i W  vlhre&ivialueen geologia 

Kuva 58. MuuttumisvyöhykkeetLehtov881gn tutkimusalueen keskiosas- 
sa. Rasteroimaton ja väritön alue on kahtalaisesti albiittiutunutta 
kvartsiittia. 
Fig. 58. Alteration rypes in the central part of the Lehtovaara sfudy 
area. White, untached areas consist ofmoderarely albifized quartzite. 

Amfibolivyöhykkeen diabaasi on hydratumista lu- 
kuun ottamatta vain lievästi muuttunut (Eilu 1994). 
Amfibolivyöhykkeen minedseurueen synty on hel- 
posti selitettävissä reaktiolla [l] (taulukko 18). Re- 
aktio [l] osoittaa, että kiveen vaikuttanut fluidi oli 
hapan ja heikosti pelkistävä, ja ainakin Mn, Mg, Ca, 
Na ja S olivat mobiileja muuttumisen aikana. 

Lievirnmin muuttuneet kvartsiitit muodostaa yhte- 
näisen kentän Kalsbeekin (1992) alkuaine vs. Si0,- 
40,  -dia&rammeilla, joten niitä voi käsitellä yhte- 
näisenä ryhmänä verrattaessa niitä voimakkaammin 
muuauneisiin kvartsiitteihin (Eilu 1994). Kohtalaisella 
albiittiutumisella (reaktiot [7] ja [8] taulukko 18) ei 
ole ollut kaliumia ja natriumia lukuun ottamatta mer- 
kittävää vaikutusta kvartsiittien koostumukseen. 

Kvartsiittien intensiivinen aibiittiutuminen 

Kvartsiittien intensiiviseen albiittiutumiseen liittyy 
Na-, As-, Sb- ja W-lisäys sekä raudan, kaliumin, ba- 
riumin ja rubidiumin osittainen uuttuminen pois ki- 
vestä. Si, Ti, Al, Co, Sc, Th, V ja Zr olivat liikkumat- 
tomia tässä muuMMisvaiheessa. Muiden allniainei- 
tien mobiilisuus on epäselvä, mikä ainakin osittain joh- 
tuu sedimenttikerrosten välisistä primäärieroista. 
Kemialliset muutokset voidaan pääosin selittää reak- 
tioilla [7], [8] ja erityisesti [10]. Reaktioyhtäl6t viit- 
taavat fluidiin, jonka aJ%+ ja ~ J ~ . o l i v a t  kor- 
keat. As:n ja Sb:n rikastuminen liittynevat heikkoon 
pyriittiytyrniseen ja W-pitoisuuden kamu hyvin heik- 
koon scheeliittiytyrniseen. 

Kloriittiutuminen 

MerkittiiWnmat kloriittiutumiseen liittyvät suhteel- 
liset muutokset olivat alkuaineiden Si, Mn, Ca, S, As, 
Cu, Ni ja Cr osittainen uuttuminen pais kivestä ja Na- 
, Br- ja U-lisäys. Absoluuttisia määriä tarkasteltaes- 
sa merkittävintä on piin ja kalsiumin vaheneminen, 
natriumlisä (taulukko 19) seka hydrautuminen. Re- 
aktiot [2]-141 ja sulfidien hajoaminen (1191 tai [SOI) 
selittävät pääosan n4ustä muutoksista. Bromin ja uraa- 
nin lisäys voivat selittyä niiden sitoutumisella klorii- 
tin hilaan. ReaktioyhtälGt viittaavat happameen, hei- 
kosti pekstavään fluidiin. 

Biotiittiutuminen 

Biotiittiutumisessa diabaasi sai Na-, K-, Cs-, Rb-, 
Ba-, La-, U- ja Th-lisän ja menetti seuraavia alkuai- 
neita: Mn, Ca, Sb, As, Cu, Co, Ni ja Cr. Massarnää- 
rissä merkittävintä oli kalsiumin poistuminen sekä 
kaliumin ja natri* lisiiys (taulukko 19). Reaktiot 
[5] ja [6] selittävät mangaanin, alkali- ja maa-alkali- 
metallien mobiiliuden ja reaktiot [5] ja [18] alkuai- 
neiden Sb, As, Cu, Co, Ni mobiiliuden sekä viittaavat 
neutraaliin tai heikosti happameen, heikosti pelkistä- 
viiän fluidiin, joala a,&+ oli alhainen. La:n, U:n 
ja Th:n mobiiuden syyt jaavat epäselviksi: on mah- 
dollista, etta niiden rikastuminen liittyykin 
karbonaattiutumiseen, joka seurasi biotiittiuturnista. 
Uraanin liikkeet voidaan selittää myös f,:n vaihte- 
hilla. 

Karbonaattiutuminen 

Karbonaattiutumisen vaikutus kvartsiitin koostu- 
mukseen on hyvin vähäinen johtuen karbonaattiutu- 
misasteen pienuudesta. Sen sijaan rnafisissa kivissä 
kemialliset muutokset olivat huomattavia Diabaasis- 
ta uuttui osittain pois Fe,.Mn, Mg, Cu, Ni, V ja Cr ja 
se sai Na-, S-, Sb-, As-, W-, La-, Sm-, Sc- ja U-lisän. 
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Lamprofyyri sai Ca-, Na-, Sb- ja W-lisän ja me- 
netti seuraavia alk~iaineita: Fe, Mg, K, S, Rb, Ba, 
Co, Ni, Sc, V ja U. Karbonaattiutumisreaktiot [II], 
[13] ja [16] selittävät useimmat in~iutokset diabaasis- 
sa ja reaktiot [9] ja [15] lmprofyyrissä. Reaktio [18] 
tai [19] selittää rikin, mutta inahdollisesti myös alku- 
aineiden Sb, As, C L ~ ,  Co ja Ni liikkuvuutta ja scheelii- 
tin saostuminen wolframin lisäyksen. Reaktiot viit- 
taavat likimain neutraaliin fluidiin, jonka a ~ ~ +  oli kor- 
kea ja .fo2 ja fcO, vaihtelevat. Absoluuttisia määriä 
tarkasteltaessa merkittävintä on veden, ra~idan, mag- 
nesiumin ja kaliumin (lamprofyyrissä) väheneminen 
sekä CO,:n, kalsiumin ja natriumin määrien kasvu 
(taulukkÖ 19). 

Diabaasista uuttuivat pois Si, Mn, Mg, Ca, Bi; As, 
Cu, Co, Sm ja Sc ja se sai K-, S-, W-, Ba-, Cr- ja U- 
lisän. Absoluuttisia määriä tarkasteltaessa merkittä- 
vintä on CO+, piin, magnesiumin ja kalsiumin vjhe- 
neminen sekä veden ja kaliumin määrien kasvu 
(taulukko 19). Suurimman osan kemiallisista muu- 
toksista voi yhdistää reaktioihin [10], [12], [14]-[16] 
ja [17] sekä happameen fluidiin, jonka aMg2+/aK+ ja 

%a?+ Ja,+ olivat alhaiset. Reaktiot [18] ja [19] selittä- 
vät allc~iaineiden S, As, Cu ja Co mobiiliuden ja schee- 
liitin saostuminen W-pitoisuuden kasvun. 

Taulukko 18. Reaktioylitalöt, jotka parhaiten selittavat mincralogisei ja kemialliset muutokset Lehtovaarassa. Reaktioyhtiilöt on luokiteltu eri 
muutiumistyyppien perusteella. Kirjallisuusviitteet ja kuhunkin reaktioon liittyvät kemialliset muutokset on antanut Eilu (1994, s. 53). 
Toble 18. Possible chei~iicril i-ecictions i-elnted to tlie,for-riintiori o f  imi-io~ls nlter-cition hyes  01 Lehfoimii-n. Refei-eiices a~id the coririecrioris ber- 
iveeri rtriner-ol r-encrioris ciri~l rlepletiori orid e~irich~iie~it of e le~ i~e~l t s  C I I P  g i i w  in Eilu (1994, p. 53). Tl7efunii~~lne arz. clc~.ss~/ie~l nccor-dirig to their- 
connectin~is ivifh t l ~ e  nzbemlogicnl zotmion. 

Formation of the amphibole zone: 
[II olivine + pyroxene + plagioclase + Ti-inagnetite + H,O + Na+ + S0,'- + H+ <-> tremolite-actinolite + 

albite + epidote + sphene + magnetite + quartz + pyrite + Mn2' + Mg2+ + Ca2+ 

Chloritization: 
[2] olivine + pyroxene + plagioclase + Ti-magnetite + H,O + Mg" + S0,'- + H+ <-> 

chlorite + sphene + haematite + quartz + pyrite + H,S~O, + Ca" + Na+ + K' 
[3] tremolite-actinolite + epidote + H,O <-> chlorite + Ca" + Na+ + K+ + SiO, 
[4] albite + Fe2+ + Mg2+ + H,O <-> chlorite + Na+ + SiO, + H+ 
[5] biotite + H+ + H,O <-> cidorite + Fe,O, + K+ + s ~ o , ~  

Biotitization: 
[6] epidote + n-iagnetite + quartz + K+ + H,O <-> biotite + Ca2+ + H' 

Albitization: 
[7] anorthite + H,SiO, + Na' <-> albite + H,O+ Ca2+ 
[S] K-feldspar + Na+ <-> albite + K+ 
[9] biotite + H+ + Na' <-> albite + rutile + H,O + Mg2+ + Fe" + Mn2+ 
[10] sericite + SiO, + Na+ <-> albite + K+ + Hi 

Carbonatization and sericitization: 
[ l  11 sphene + CO, <-> calcite + rutile + SiO, 
[12] albite + H(co,)- + Ca2' + K+ <-> calcite+ sericite + quartz + Na' 
[13] chlorite + Si02 + epidote + CO, + Na+ + Mn" <-> albite + Fe-dolomite + H+ + Fe2+ + Mg2+ 
[14] chlorite + Si02+ epidote + CO,-+ K+ + Mn2+ <-> sericite + Fe-dolomite + H+ + Fe2+ + Mg2+ 
[15] chlorite + Ca2+ + CO, + Mn2+ <:> Fe-dolomite + SiO, + H,O 
[16] biotite + Ca" + Mn' ; CO, + H' <-> Fe-dolomite + kricik + quartz + rutile + Fe2+ + Mg2+ + K+ + H,O 
1171 biotite + OH- <-> sericite ; SiO, + Fe2+ + Mg2+ + K+ + H,O 

Reactions related to sulphides: 
[ I  81 pyrite + H,O <-> magnetite + H,S + 0, 
[19] Fe2++~ , s< ->py r i t e+H '  
[20] chalcopirite + SO,'. + H+ <-> pyrite + Cu+ + H,O + S2 
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Muuttumisolosuhteet 

Kittilän vihreäkivialueen kivilajiseurueet viittaavat 
geologiseen kehitykseen pitkäikäisessä riftissä; alu- 
eella vallitsi vulkaanis-sedimenttinen evoluutio, johon 
ajoittain liittyi huomattavaa hypabyssistä magmatis- 
mia. Kivien m~iuttuminen liittyy vihreikivivyöhykkeen 
kehityksen tiettyihin vaiheisiin. Tässä luvussa keski- 
tytään vihreäkivivyöhykkeen keskiosiin, jossa tapahhi- 
nut muuttuminen on seuraavassa kuvattu vaiheittain 
alueen geotektoniseen kehitykseen sidott~ina. 

olla merivesi, evaporaatit ja hienorakeiset sedimentit. 
Samalla kun siltti- ja hiekkakerrokset saivat albiittiu- 
tumisessa huomattavan Na-lisän, hienorakeisten va- 
likei-rosten verlckosilikaatit ottivat vastaan kalimaa- 
sälvästä vapautuvan kaliumin. Läpikotainen albiittiu- 
tuminen merkitsee myös sitä, että lapponisten sedi- 
menttien maasälvän alkuperäinformaatio menetettiin 
kokonaan jo diageneesin aikana. 

Lamprofyyrimagmatismi 
Diageneesi 

Suurin osa klastisista Honkavaaran rnuodost~iman 
sedimenteistä albiitti~it~ii läpikotaisin diageneesin ai- 
kana riftin korkeassa lämpövuossa ennen Savukos- 
ken ja Kittilän ryhmien magmaattisia vaiheita. Tä- 
män osoittavat seuraavat seikat: (1) albiitti syrjäytti 
vain kalimaasälvän ja Ca-plagioklaasin, (2) klastit 
ovat paikoin muuttuneet täydellisiksi albiitti-pseudo- 
morfeiksi, paikoin pienistä albiittirakeista koostuvik- 
si kasa~imiksi, (3) albiittiuturnisaste ei riipu magmaki- 
vien tai ruhjevyöhykkeiden läheisyydestä. Vertaami- 
nen moderneihin sedimentaatioaltaisiin (Boles 1982, 
Aagaard ja muut 1990) osoittaa muuttumislämpöti- 
lan olleen 60-15O0C, paineen <0,5 kb, f,,,:n matalan, 
aNn/a,+:n korkean ja fluidin todennäköisesti lievästi 
happaman. Huokosfl~zidin Na-lähteenä ovat voineet 

Lamprofyyreistä ei ole radiometrisia ikämäärityk- 
siä, eivätkä lamprofyyrien ja tholeiittisten albiittidia- 
baasien kontaktit ole missään paljastuneena. Eilu 
(1994) piti mahdollisena, että lamprofyyrimagmatis- 
mi edelsi hypabyssistä 2,2 Ga:n ikäistä tholeettista 
magmatismia. Myöhemmin on todettu lamprofyyrien 
leikkaavan myös Kittilän vihreäkivi alueen 2,2 Ga:ta 
nuorempia muodost~imia. 

Tutkimuksissa on toistaiseksi jäänyt epäselväksi, 
liittyikö lamprofyyrimagmatismiin minkäänlaista 
muuttumista. Pienimittakaavaisia hydrotermisia 
systeemejä, joissa lainprofyyrijuonet olisivat olleet 
lämmönlähteinä, on hyvinkin voinut muodostua jo 
senkin vuoksi, että lamprofyyrimagmat sisältävät 
yleensä runsaasti volatiileja ja muuttuvat usein auto- 
metasomatoosissa (Rock 1991). Voimakkaasti vaalen- 

Taulukko 19. Pä2alkuaineiden absoluuttiset muutokset Lelitovaarassa grammoina 100 g:n maarää alkuperaistii kivea kohti. 

Tcrble 19. Absohrte goins nncl losses ofrrioin coriipoizerits Ni gr-nrris per 100 grnrns of'original rock crt Leliroi~cinrcr. 
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Laskelmat perustuvat oletukseen titaanin liikkumattomuudesta. Suluissa olevat luvut viittaavat rikastuskertoitniin, jotka ovat 
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tuneet lamprofyyrit ja vaalentuneet muuttumiskehät 
muutamien juonien ympärillä viittaavat tähän, mutta 
muuttuminen saattaa olla myös tholeiittiseen magma- 
tismiin liittyvää, jolloin lamprofyyrit ja niiden särky- 
neet sivukivet vain muodostivat hyviä kulkureittejä 
fluideille. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon viittaa myös 
se, että mitään petrografisia tai kemiallisia eroja ei 
lamprofyyrejä ja albiittidiabaaseja ympäröivien 
muuttumiskehien valilla ole havaitt~i (Eilu 1994). 

Tholeiittinen magmatismi 

Etenevä riftiytyminen tuotti noin 2,2 Ga sitten sy- 
välle ulottuvia heikkousvyöhykkeitä ja aiheutti huo- 
mattavaa tholeiittista magmatismia Kittilän 
vihreäkivialueella, jolloin suuria magmamassoja ki- 
teytyi juoniksi ja kerrosjuoniksi lapponisiin sediment- 
tikerrost~imiin. Komatiittisia ja tholeiittisia vulkaniit- 
teja purkautui ainakin osittain merenalaisissa oloissa 
riftin sedimenttien päälle (Savukosken ryhmä). 

Magmojen tunkeutuminen särki edelleen jo riftiy- 
tymisprosesseissa ja lamprofyyrimagmatismin aika- 
na breksioituneita sedimenttejä. Breksiavyöhykkeita 
pitkin sedimenttien huokosfluidit, magmaattiset fl~ii- 
dit ja ennen kaikkea merivesi pääsivät helposti virtaa- 
maan. Jäähtyvät, mutta yhä kuumat juonet ja laavat 
kuumensivat sivukiviä ja raoissa virtaavia fluideja. 
Juonien ja laavojen jäähtyessä niihin myös syntyi ra- 
koilua, jota pitkin fluidit pääsivät suoraan kontaktiin 
magmamassojen kanssa, mika edelleen kasvatti laa- 
vojen ja diabaasien särkymisastetta. Näin vihreakivi- 
vyöhykkeelle syntyi suuria hydroteimisiä systeemejä. 

Arnfiboli- ja kloriittivyölzykkeet 

Magmakiviin vaikuttavan merivesivaltaisen fluidin 
pH ja Eh olivat alhaiset, f,,, hyvin alhainen ja aNaJ 
aK+ ja aFa+/aca,+ korkeat. Koska magmakivien 
alkuperäinen koostumus on paaosin mafinen, niihin 
syntyi spiliittinen mineraaliseurue, jonka vyöhyk- 
keellisyys on ensisijaisesti vesi-kivisuhteen (w/s) filnk- 
tio (Reed 1983): amfibolivaltainen mineraaliseuiue 
syntyi alhaisen w/r:n vyöhykkeille eli juonien ja laa- 
vojen sisäosiin ja kloriittivaltainen mineraaliseurue 
korkean w/r:n vyöhykkeille eli juonien ja laavojen reu- 
noille ja voimakkaimmin breksioituneisiin osiin. Pai- 
koin kivi sai Ca-lisäyksen alhaisen w/r:n vyöhykkeilla, 
jolloin syntyi epidoottiutuneita laikkuja. Kemiallises- 
tZ spiliittiytyminen merkitsi sitä, että kivet amfiboli- 
vyöhykkeilla saivat Na-, S- ja H70-lisän ja köyhtyi- 
vat alkuaineista Fe, Mn, Mg, ~ a ,  K, Ba, Rb, Cu, Ni 
ja Co ja kloriittivyöhykkeillä saivat H70-lisän ja köyh- 
tyivät alkuaineista Si, Mn, Ca, Na, K, Br, As, Ba ja 
Cu (vrt. taulukko 20). Hydrotermisen systeemin pai- 
ne oli <_ 0,5 kb ja lämpötila r 270°C, amfiboli- 
vyöhykkeilla todennaköisesti 300-430°C ja kloriitti- 

vyöhykkeilla 270-360°C (Eilu 1994). 

Biotiittivyölzykkeet 

Hydrotermisessa systeemissä tapahtui alk~~aineiden 
vaihtoa magma- ja sivukivien valilla. Tätä osoittaa 
erityisesti biotiittiuhmeiden vyöhykkeiden m~iodostu- 
minen magmakiviin, lähelle niiden sivukivikontakteja 
seka voimakkaimmin breksioihineisiin vyöhykkeisiin. 
Biotiittiutumisen suurin kemiallinen merkitys on tho- 
leiittien kalimetasomatoosi: kivien K-pitoisuus saat- 
toi jopa kymmenkertaistua. Todennriköisimpänä K- 
lahteena olivat hienorakeiset kalirikkaat sedimentit, 
joihin magmat olivat intrudoituneet. Muuttumisolo- 
siihteet biotiittiutuneilla vyöhykkeilla olivat lähes sa- 
mat kuin spiliittiytyneillä vyöhykkeilla, paitsi että aJ 
aK+ oli huomattavasti alempi ja pH mahdollisesti hie- 
man korkeampi. 

Samalla k~ in  laavat ja juonet spiliittiytyivat, tapah- 
tui niiden sivukivissä, paaosin magmakivien kontak- 
tin lähellä, karbonaattiut~imista j a intensiivista albiit- 
tiutumista. Tärlteinpinä syinä tähän m~iuttumistyylien 
eroon olivat todennaköisesti C0,:n suhteellisen suuri 
määrä ja huokosfliiidin suhtéellisen korkea pH 
sedimenteissa seka kivien erilainen lähtökoostumus. 
Magmaattisella C0,:lla oli todennäköisesti vain vä- 
häinen osuus muuttumisessa. Koska albiittiutumisaste 
oli korkea, täytyi myös fluidin aNnJaK+:n olla korkea. 
Tärkeimpänä Na-lähteenä oli hydrotermiseen systee- 
miin virtaava merivesi, mutta osa natriumista on voi- 
nut tulla myös magmakivien biotiittiutuvista 
vyöhykkeistä. 

Karbonaattiutuvilla ja albiittiutuvilla vyöhykkeilla 
pH oli lahella neutraalia tai lievästi alkalinen ja sys- 
teemin f,,, korkea. Hapen fugasiteetti ilmeisesti vaih- 
teli, mutta lienee enimmäkseen ollut korkealla tasol- 
la, silla hematiitti on yleisin Fe-oksidi karbonaat- 
tiutuneilla vyöhykkeilla. Kemialliset muutokset oli- 
vat suuria ja useimmat alk~iaineet, paikoin jopa REE, 
mobiloit~iivat. Useiden alk~iaineiden muuttumistrendit 
olivat vastakkaiset veirattuna biotiittiutumiseen (Ca, 
Na, K, Cs, Rb ja Ba) tai spiliittiytymiseen (Mg, Fe, 
Ca ja H70), mika tukee oletusta komponenttien vaih- 
dosta eri vyöhykkeiden välillä ja erityyppisten muuttu- 
misten samanaikaisuudesta. Albiittiutumiseen ja 
karbonaattiutumiseen liittyvät kemialliset muutokset 
ovat komponenttien Fe, Mg, K, Cs, Rb, Ba, Cu, Co, 
Ni, V, Cr, U, Th ja H 7 0  osittainen poistuminen kives- 
tä sekä Mn-, Ca-, N;-, Sb-, W- ja CO,-lisäys. 

Karbonaattiutumista ja albiittiutumista tapahtui 
myös magmakivissa niiden spiliittiytymisen ja biotiit- 
tiutumisen jälkeen, silla korkean pH:n ja f,,,:n vyöhyk- 
keet laajenivat synmagmaattisen hydrotermisen sys- 
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teemin evoluution aikana kattaen myös magmalcivien 
reunaosat ja niissä olevat breksiavyöhykkeet. Karbo- 
naattigeotermometria (350-t50°C, Eilu 1994) viittaa 
siihen, että systeemin lämpötila ei merkittävästi ehti- 
nyt m~iuttua siii-ryttäessä spiliittiytymisvaiheesta kar- 
bonaattiutumiseen. 

Albiittiutuminen ja karbonaattiutuminen vapautti- 
vat H+:aa fluidiin ja alensivat fluidin a,JaP:ta ja 
.fco,:ta. Tästä oli seura~iksena pH:n aleneminen ja vasta 
saastuneiden kasbonaattien osittainen serisiittiytymi- 
nen. Serisiittiytymiseen liityvän fluidin ~~,+/a,+,  acd2+ 1 
a,+ ja aNd)a,+ olivat alhaiset ja aKi/",,+ kohtalainen. 
Magnetiittia ja pyriittiä saostui vaihtelevasti, mikä 
viittaafo?- ja.fS2-vaihteluihin. Vain Palovaasassa, jos- 
sa serisiittiytymiseen liittyy huomattavaa pyriittiyty- 
mistä,.fS2 oli korkea. Täskeimmät serisiittiytymiseen 
liittyvät kemialliset muutokset ovat komponenttien Si, 
Fe, Mn, Mg, Ca, Na, P, Br, Cu, Co, Ni ja CO, osittai- 
nen poistuminen kivestä ja K-, Cs-, Rb-, B a -  S-, Sb- 
, W- ja H,O-lisäys. 

~asbonaattiutumista seurannut pH:n muutos oli 
paikoin pienempi ja fluidin aMp,+ia,+ suurempi k~iin 
serisiittiytyminen vaatii. Tämä aiheutti Mg-kloriitin 
jdtai talkih saastumisen serisiitin sijasta. Mg-klorii- 
tin ja talkin saastuminen edellyttävät korkeaa %g_I:ta, 
mikä viittaa siihen, että hydroterminen fluidi pääsi 
sekoitt~imaan muuntumattoman meriveden kanssa, 
mikä on voin~it tapahhia hydrotermisen systeemin ylös- 
virtausvyöhykkeissä (esim. Lonsdale ja muut 1980). 
Tämän muuttumisvaiheen kloriitit antavat muodos- 
tuinislämpötilat 265-342t30°C (Eilu 1994), mikä 
myös osoittaa serisiittiytyinisen, talkki~itumisen ja 
kloriittiutumisen tapaht~ineen samassa hydrotermises- 
sa systeemissä kuin spiliittiytyminen ja kasbonaattiu- 

Felsiset juonet 

Sivakkavaasan t~itltimusal~~eelle tunkeutui felsistä 
magrnaa albiittidiabaasien jäähtymisen ja niihin liit- 
tyvän hydrotermisen systeemin pys;?htymisen jälkeen. 
Felsisten juonien kontalctivyöhykkeisiin syntyi 
pienimittakaavaisia hydrotesinisia systeemejä, ja kon- 
takti- ja breltsiavyöhykkeet albiittiutuivat, ltasbonaat- 
tiutuivat ja serisiittiytyivät. Muuttumisaste on yleen- 
sä alhainen: esimerkiksi jrronien sisaosat säilyivät jok- 
seenkin m~iuttumattomina. Muuttumistyyli osoittaa, 
että muuttumisolos~ihteet olivat likimain samanlaiset 
kuin vastaavilla diabaasin synnyttämillä vyöhykkeil- 
lä. 

Ruhjevyöhykkeet 

Isolaen lcarbonaattiutuneen ja albiittiutuneen ruh- 
jevyöhykkeen tekst~iuri ja petrografia m~iistuttavat 
muiden tutkim~isalueiden samalla tavoin muutt~ineita 
vyöhykkeitä. Sedimenttikivet eivät kuitenkaan ole lain- 
kaan muuttuneet iuhjeen ulkopuolella, ja muuttiimis- 
ta on tapahtunut sekä metasedimentin ja diabaasin että 
kvartsiitin ja konglomeraatin kontakteissa. Lisjksi on 
huomattava, ettei sediinenttilcivien muuttuminen voi 
liittyä diabaasin generoimaan synmagmaattiseen 
hydrotermiseen systeemiin, vaan tapahtui inyöhem- 
inin, sillä metasedimentit ovat vähintään 200 Ma nuo- 
rempia lciin diabaasi (ks. s. 40). 

Sedimenttikivien m~iuttuminen Isolaella tapaht~ii 
todennäköisimmin ruhjeeseen liittyvässä, pitkäikäises- 
sä hydrotermisessa systeemissä. Systeemin fluidien 
alkuperä on toistaiseksi epäselvä; kyseessä ovat voi- 
neet olla metamorfiset, merivesiperäiset, syvältä tul- 
leet magmaattiset tai sedimenttien omat huokosfluidit 
tai jokin näiden yhdistelmä. Jolta tapauksessa fluidin 
aNa+/aK+ oli korkea, aca,+ ja fco, kohtalaiset tai korkeat 
ja pH emäksinen tai lähellä neutraalia. Muuttuminen 
todennäköisimmin tapaht~ii svekokarelidisen orogeni- 
an aikana 1,9- 1,8 Ga sitten, jolloin synorogeeninen 
plutonisini on voinut olla hydrotermisen systeemin 
lämmön ja fluidien lähteenä. 

AdinoIit Kittilän vihreäkivialueella 

Adinoli semu stricto on sivukivi, joka on juonen - 
yleensä albiittidiabaasin - kontaktissa ja on tämän 
juonen vaik~it~iksesta inetasomaattisesti muuttunut 
(Rosenbusch 1923). Kittilän vihreäkivialueen 
keskiosissa adinoleja serzsu stl-icto on kyllä monin 
paikoin, mutta ne eivät ole laaja-alaisia. Vain sedi- 
menttikiven ja juonen kontakteissa olevat, intensiivi- 
sesti albiittiuhmeet ti karbonaattiuhmeet metasedimen- 
tit ovat adinoleja. Sen sijaan suurin osa muuttuneista 
kivistä, esimerkiksi vaalentuneet diabaasit, eivät mäa- 
ritelmän m~ikaan ole adinoleja, vaikka ovatkin muut- 

tuneet samassa hydrotermisessa systeemissä, joka 
synnytti todelliset adinolit. Myöskään suurin osa So- 
dankylän ryhmän vaaleista sedimenteistä eivät ole 
adinoleja, sillä ne ovat albiittiutuneet diageneesissa. 
Samoin eivät ole adinoleja ruhjevyöhykkeiden 
hydrotermisissa systeeineissa muuttuneet kivet,  LI- 
ten Isolaen alueen albiittiutuneet ja karbonaattiutu- 
neet osat. On siis noudatettava suurta h~iolellisu~itta, 
jos termiä adinoli käytetään Keski-Lapin vihreakivi- 
vyöhyklceella. Suositeltavaa olisikin välttää koko ter- 
min käyttöä. 
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KESKI-LAPIN VARHAISPROTEROTSOOINEN RAKENNE-EVOLUUTIO 

Johdanto 

Tämän kappaleen tarkoitus on kuvata Keski-La- 
pin alueen kallioperän varhaisproterotsooista raken- 
ne-evoluutiota perustuen lähinnä Pahtavuoma-Sirk- 
ka-alueesta tehtyyn selvitykseen (Koistinen ja Virran- 
salo 1985, 1986) sekä tarkastella myöhempien töiden 
(Vir-ransalo 1986,1987 ja 1988) valossa rakenne-ele- 
menttien levinneisyyttä ja luonnetta Keski-Lapin eri 
alueilla ja eri kivilajiyksiköissä. Rakenteiden kuva~is 
perustuu tarkkaan paljastumahavainnointiin ja mik- 
roskopointiin inei-kityistä ohuthieistä. Rakennesukses- 
sion eteneminen on päätelty päällemerkintöjen avulla 
ja kuhunkin rakenteeseen k~iuluvien metamorfisten tai 
ei-metamoifisten akselitasorakenteiden leikkaussuh- 
teiden perusteella. 

Keski-Lapin varhaisproterotsooiset suprakrustiset 
kivet voidaan jakaa defonnaatiohistoriansa per~isteella 
kahteen suuryksilcköön. Vanhempaan kuuluvat Sal- 
lan, Onkamon, Sodankylän, Savukosken, Kittilän ja 

Lainion ryhmät, joista vanhimmat ovat ken-ostuneet 
la~lmadiskordanssin välityksellä arkeeisen pohjakomp- 
leksin päälle. Nuorempaa yksikköä edustaa K~imm~in 
ryhmä, joka puolestaan on lculmadiskordanssin erot- 
tamana edellä mainittujen alempien ryhmien päällä. 
Lainion ryhmän ja sitä vanhempien ryhmien välissä 
ei ole havaintoa k~~lmadiskordanssista. Sitä ei lueta 
ylempään yksikköön, koska, k~iten myöhemmin osoi- 
tetaan, Lainion ryhmä vastaa tektonisessa kehityksessä 
muita alemman yksikön ryhmiä. 

Edellä kuvatun kahtiajaon mukaisesti alueen de- 
forinaatiorakenteet jaetaan alla olevassa kuvaukses- 
sa ennen Kummun ryhmän kerrostumista syntynei- 
siin ja toisaalta ko. ryhmän kerrostumisen jälkeen 
syntyneisiin rakenteisiin. Deformaatiotapahtumista 
käytetään lyhennyksiä Dl  ... D,. Niissä syntyneitä poi- 
murakenteita, lineaatioita ja akselitasorakenteita ni- 
mitetään symboleilla F, L ja S vastaavin alaindeksein. 

Deformaatiorakenteet ennen Kummun ryhmän kerrostumista 

Varhaisimmat deformaatiorakenteet (Dl) 

Varhaisin tektonis-metamorfinen deformaatio on 
progressiivista muuttumista, jossa on t~innistettavis- 
sa tektonisten tapahtumien lisääntymistä systemaat- 
tisella tavalla. Nämä tapahtumat on pantu tässä sa- 
man otsikon alle (Dl), koska selkeä muutos eteneväs- 
sä sarjassa tulee vasta D,-vaiheessa. Kaikkein var- 
haisin ilmentymä allcava& kehityksestä on ken-ok- 
sellisuuden suuntainen tai paikoin hyvin pienessä k~il- 
massa sitä leikkaava hienorakeinen liuslceisuus, S 
Se on pienisuomuisten muskoviitin, kloriitin tai bio- 
tiitin metamorfista suuntausta ja näkyy paljastumilla 
terävänä viiruisuutena tai silkinhohtoisena tasoele- 
menttinä. Sitä pitää tarkastella F,-poimujen karltialu- 
eilla, jotta erotus S,:sta on varmáa, sillä S la  ja S, voi- 
vat olla paikoin hy;in saman tyylisiä. 

Sla:n luonne viittaa alueelliseen deformaatioon 
makaavassa asennossa ilman ainakaan kovin laaja- 
alaista makaavaa poimutusta. Joissain massamaisis- 
sa ja kompetenteissa vulkaniiteissa Sla  ei näy. Kitti- 
län Pahtavuomassa on avoin, aaltomainen poim~ira- 
kenne (F,,), jonka akselitaso on jyrkkä (kuva 59). 
Akselitasossa ei ole merkkejä metarnoifisesta liuskei- 
suudesta tai lineaatiosta, mikä johtunee sekä raken- 
teen avoim~iudesta että alhaisesta metamorfoosiastees- 
ta. Rakenne on nuorempi kuin S,&, koska tämä poi- 
muttuu ja on D,:ta vanhempi, sillä S, leikkaa sitä 
muussa kuin ~,,;;n akselitasossa. ~ a i k k ä  poimut ovat 
paljastumilla harvinaisia (amplit~idi on suuri), on ra- 
kenne ilmeisesti yleinen. Epäsuorana viitteenä sen ole- 

massaolosta on havaintoja, joissa L,-mineraalilineaa- 
tio lävistää S,,-S ,a-tason eri paljashIinissa vaihtelevissa 
kulmissa. 

Kittilän Saattoporassa on tektonista breksiaa muo- 
dostanut, etelään nouseva ylityöntösauma. Tapahtu- 
man suhteellinen ajoittaminen peiustuu siihen, että SIa  
on breksioitunut ja breksioivaan ainekseen on kasva- 
nut staattinen amfiboli. Tiedot tämän, DIC-vaiheen 
alueellisesta luonteesta ovat tässä vaiheessa vähäisiä, 
mutta siirtävänä tai kertaavana se saattaa olla mer- 
kittävä ken-ospinkkojen epäjatk~ivu~~ksien aiheuttaja. 

Staattinen vaihe D,:n ja D,:n välissä 

Mielivaltaisessa suunnassa tai aiemmalle pinnalle 
(S,, Sla) on suuntautumatta kasvanut porfyroblaste- 
ja. Mineraaleina ovat ainakin granaatti, stauroliitti, 
amfibolit, skapoliitti, sillimaniitti ja oliviini. Näistä 
etenkin amfibolit leikkaavat selvästi S ,a-li~iskeisuutta 
erilaisissa vulkaniiteissa. Slcapoliitille, granaatille ja 
amfibolille on tyypillinen piirre, että kasvua on ta- 
pahtunut tietyssä kei-roksessa, mutta myös kerrospin- 
ta tai fragmentin ja välimassan raja on usein ylitetty. 
Tällaisesta ilmiöstä on kaunis k~iva T~iiskun (1985) 
julkaisussa. 

Staattisessa vaiheessa kasvaneet mineraalit edus- 
tavat alueella aikaisemmasta kohonnutta metamorfista 
lämpötilaa minirnaalisten liikuntojen aikana, mutta 
samankaltaiset metamorfiset PT-olosuhteet ovat jat- 
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Kuva 59. S,:a ja S,,:ta poimuttaa P,,-poimnralcnne, jota S,-linskeisuus ja -segregaatio leikkaavat tuffiitissa. Kitti& Pahtavuoma. Kuva T. 
Koistin%n. 
Fig. 59. F, Jokistnrrture is folding S,andS, foliations but is affected by Sfoliatian and S, segregation in tume. Kitti& Pahtavuoma P b t o  
by T. Koistinen. 

kuneet myös D2-stressin aikana. Tästä on osoitukse- 
na esimerkiksi Rajalompolon kiilleliuskeen sillimaniit- 
ti, joka on ensin kasvanut ilman suuntausta, ja myö- 
hemmin suuntautumattomasta rakeesta on kasvanut 
S2:n suuntaista sillimaniittia. Kolarin kaatopaikan tie- 
leikkauksessa on emaksinen juonikivi, jossa suuntau- 
tumattoman ja L2-suuntautuneen amfibolin koostumus 
on erilainen. Paikoin granaateissa on myös lumipal- 
lorakemetta, jossa staattisesti kasvanut ydin eroaa D2- 
stressin aikaisesta ulkokehästä. 

F2-poimurakenteisiin tultaessa edellä mainittu suun- 
tautumaton mineraalinkasvu kehittyy metamorfiseksi 
mineraaiinkasvuksi poimujen akselitasossa. F2-poimu- 
jen ja niihin liittyvien m e t a m ~ ~ s t e n  piirteiden ylei- 
syys laajalla alueella sekä näiden D2-rakenteiden in- 
tensiivisyys antavat aiheen nimittää tätä vaihetta alu- 
een "pääpoimutusvaiheeksi". On kuitenkin muistetta- 
va, että paikoitellen myös muut rakenteet voivat olla 
paljastumilla hallitsevina. 

Kivilajista riippuen D,-vaiheen F2-poimutus vaih- 
telee tyyliltään avoimesta tiukkaan. Yhteisiä piirteitä 
kaikille F2-poimuilie ovat S2:n suuntaiset slip-raken- 
teet sekä yleensä selvä metamorfinen S,-akselitasora- 
kenne ja L2-mineraalilineaatio (kuva 60). Yleisimmin 
F2-poimujen kuvio erottuu kerroksellisuuden defor- 
maatiosta, mutta myös Sla-pinnan ja varhaisten S,:aa 
leikkaavien kvartsijuonien F2-deformaatio on tuotta- 
nut näitä poimuja. F2-poimujen akselitasossa on yleen- 
sä lapikotainen metamorfinen liuskeisuus, S,. Jos Sla 
on hyvin kehittynyt, voi S, ilmetä myös SIa:n krenu- 
laationa. 

Kuten jo edellä mainittiin, jatkuu metamorfinen S2- 
liuskeisuus joskus suoraan staattisen vaiheen mine- 

raaleista, mutta yleisempi tilanne on, että S,-liuskei- 
suus, etenkin biotiitin suuntaus, käärii staattisen vai- 
heen granaattia tai stauroliittia. Näin ollen ainakin 
osissa aluetta on PT-olosuhteissa tapahtunut muutok- 
sia siirryttäessä staattisesta vaiheesta D,-stress-vai- 
heeseen. S,-liuskeisuus on kehittynyt vain niihin ki- 
viin, joihin liuskeisuutta on ylipäätään kehittynyt. Jot- 
kut qussamaiset kivet eivät ole rekisteröineet S2-suun- 
tausta lainkaan, ja eräissä kivissä, kuten emäksisissä 
juonissa ja granitoideissa (Kallon massiivi), suunta- 
us nähdään selvänä L2-mineraalilineaationa. 

L2-lineaatio ilmenee kivilajista ja mineraalikoostu- 
muksesta riippuen erilaisena. Yleisimpiä tyyppejä ovat 
metamorfiset amfibolien lineaatiot ja kvartsin uudel- 
leenkiteytyminen. Vulkaniittien fragmentit ja 
konglomeraattien pallot ovat vaihtelevasti litistyneet 
ja asettuneet L2:n suuntaisiksi. L2-rakenteeksi on lu- 
ettu myös D&2-budinaasi, jonka esiintymisella näyt- 
tää olevan alueellisia eroja. Pahtavuoman - Sirkan 
alueella budinoitumista tavataan vain satunnaisesti, - 
kun taas sekä Kolarin että Rajalompolon alueilla L,-" . 
budinaasi on havaittu useimmissa paljastumissa. Erot 
nähtävästi ilmentävät paikallisia olosuhteiden ja tek- 
tonisten osaympäristöjen vaihteluja. 

F2-rakenteiden myöhempien uudelleensuuntautu- 
misien vuoksi primääristä akselisuunnasta on vaikea 
sanoa mitaan täsmällistä. Se voi olla jossain NE-sek- 
torin alueella. Poimurakenteiden tiukkuudesta ja asym- 
metrisyydestä päätellen akselitason kaade on ollut 
kalteva, jopa loiva 

S,-tasossa on etenkin happamissa liuskeissa usein 
sarja slip-pintoja, jotka muodostuvat molemmank'ati- 
sistä siirroksista (ks. kuva 60). Nämä pienemmän 
mittakaavan viipaloitumiset voivat kuvastaa suuria- 
kin siirtymiä D2-vaiheen lopulla tai sen jälkeen ennen 
D,-vaihetta. Tällaisista suurrakenteista on viitteitä 



Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of lnvestigation 140, 1998 
Kittilän vihreäkivialueen geologia 

Kuva 60. Suhteellisen avoin F - imutus ja S2-slip -rakennetta Sodankylän r y h m  kvansiitissa. Huomaa kuvan alareunan suuremman 
2. luokan S2-slip, joka katkaisee poimurakenteen.leikkaava rakoilu on S,. Laatan pituus 10 cm. 

Fig. 60. Relatively Open F, folding and S,-slip s m t u r e  in Sodankyla Group qunrtzite. Note in the lower part of the picture a major 
S,-slip which cuts the fold structure. The tranversefissures in thephoto are S,smtures. Length of scale bar 10 cm. 

Kuva 6 1 .  Avoin F - imu mafisen vulkaniitin S2-pinnalla. Huomaa tiukempi puristuminen poimun taiveosassa. Laatan pituus 18 cm. 
3 . p  Järvijärven E-puoli, Sodankylä. 

Fig. 61. An Open % fold structure at the S, surface of a lapponian majic metavolcanite. Note the tighter fold structure in the fold 
bend. Length of scale 18 cm. E shore of iake Järvijärvi, Sodankylä. 
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Äkäsjärven kaakkoispuolella, Rajalompolon pohjois- 
puolella ja myös Inarinjärvellä, lähellä granuliitin 
pohjoiskontaktia. 

Nuorimmat kivet, joista on suoraa ikämääritystie- 
toa ja joissa D,-rakenteita tavataan, ovat Lainion ryh- 
mään kuuluvat Latvajärven muodostuman happamat 
vulkaniitit ja Kallon massiivin montsoniitit (molem- 
mat -1885 Ma, Rastas 1980). 

Myöhäismetamorfinen deformaatiovaihe (D,) 

S7-pintaa ja aikaisempia rakenteita deformoivat, 
kesGmäärin pohjois-eteläiset F,-poimut ovat avoimia, 
chevron-tyyppisiä. Paljastumamittakaavassa suurim- 
mille poimuille on tavallista kuvassa 61 näkyvä piir- 
re, jossa poimun ydin on puristunut tiukemmin, ja tä- 
hän osaan on kehittynyt voimakkaampi akselitasora- 
kenne. 

F,-poimujen akselitasorakenne on joko krenulaa- 
tio, joka eroaa S,-krenulaatiosta karlceamman olem~ik- 
sensa puolesta,-tai S, on eïiasteinen segregaatio tai 
rakoilu. Yleensä S, on paljastumilla hallitseva meta- 
morfinen tasosuun-ta, mutta paikoin on S,-segregaa- 
tio kehittynyt niin hyvin, että se peittää S7:n alleen. 
S,-taso on poikkeuksetta lähes pysty. 

Paljastumamittakaavaisten F,-poimujen esiintymi- 
nen on alueellisesti vaihtelevaa. Esimerkiksi Pahta- 
vuoma-Sirkka-jaksossa niiden löytyminen on satun- 
naista, mutta Rajalompolon-Järvijärven alueella (ku- 
ten myös Itä-Lapissa Savukoskella) F,-poimuja on 
lahes jokaisella paljastumalla. Suuremmassa mitta- 
kaavassa F,-poim~ija erottuu aerogeofysikaalisilta 
katoilta, ja ne vaikuttavat myös selvästi karttak~ivaan. 
F,-suurpoimuna mainittakoon Kumputunturin muo- 
dostuman osittain alleen hautaama F,-rakenne Han- 
hilaen alueella Kittilässä. 

Kummun ryhmän kerrostumisen jälkeiset deformaatiorakenteet 

Mikään edellä kuvatuista tektonisista tai metamor- 
fisista ilmiöistä ei ole koskettanut Kummun ryhman 
metasedimenttejä. On näin ollen pääteltävä, että D,:n 
jälkeen seurasi maank~ioren kohoamisvaihe ja eroo- 
sio eteni sille metamorfiselle tasolle, jonka päälle 
Kumrnun ryhma kerrostui. Tektonisen evoluution jat- 
k~iessa Kumm~in ryhmä deformoitui yhdessä sitä van- 
hempien kivien kanssa. Todetaan siis, että regionaali- 
set deformaatiot koskettavat Kummun ryhmää vasta 
D,: stä alkaen. 

Ensimmäinen Kummun ryhman kerrostumisen 
jälkeinen deformaatiovaihe (D,) 

F,-poimut ovat avoimia tai joskus myös tiukkoja 
ja akseliltaan suunnilleen itä-läntisiä. Akselitason kaa- 
de vaihtelee jopa paljastuman puitteissa ja on riippu- 
vainen kivien kompetenssieroista. Kompetentin ker- 
roksen toisella puolella S4-pinta voi olla kaateeltaan 
noin 45 astetta ja pysty toisella puolella. Poimuille 
ovat tyypillisiä suunnan ohella plastiset, pyöreät muo- 
dot (kuva 62). Tämän pyöreyden ja suunnan perus- 
teella F,-poim~it voi helposti erottaa F,- j a F5-poim~iis- 
ta. S,-akselitasorakenne on Kummun ryhmän alapuo- 
lisissa kivissa S,-pinnan krenulaatiota, joka edellyt- 
tää kohtalaista h~utautumissyvyyttä, nitkahd~ispinto- 
ja tai rakoilua. S4-raot ovat yleensa avoimia, mutta 
paikoin on S,-tasossa tapahtunut vähäistä aineiden 
liikkumista ja heikkoa segregaatiota. 

K~immun ryhman sedimenteissä D4-rakenteet ovat 
suuria F,-poimuja, jotka ovat kääntäneet kei-rokset 
paikoin pystyyn. S,-akselitasorakenne on yleensa ra- 
koilua tai hyvin heikkoa metamorfisen muskoviitin 
asettumista. 

Alueellisina rakenteina F,-poimutus muodostaa 
suurpoimuj a esimerkiksi Raj alan ja Aakenusj ärven 
alueilla. D4-rakenteet ovat hyvin yleisiä Keski-Lapin 
länsi- ja keskiosissa, mutta kyseisen deformaation 
vaikutus nayttaa heikkenevän alueen itäosissa. 

Toinen Kummun ryhman kerrostumisen 
jälkeinen deformaatiovaihe (D,) 

D, ilmenee konjugaattipoimuina, kink-poimuina, 
yleisenä rikkonaisuutena ja nitkahduspintoina (kuva 
63). Jopa F, box fold-rakenteita on tavattu. K~immun 
ryhmässä D,:n akselitaso on paikoin kehittynyt run- 
saskiilteisissä kei-roksissa heikosti metainoifiseksi lius- 
keisuudeksi, jossa on biotiitin kasvua S,:n suunta on 
keskimäärin pysty, pohjois-eteläinen, mutta voi vaih- 
della runsaasti konjugaattirakenteesta johtuen. Kum- 
mun ryhman alapuolisissa kivissä S5-akselitasoraken- 
ne on lzihes ei-metarnorfinen rakoilu, nitkahduspinta 
tai juonisysteemi, joka voi olla osittain poimujen tai- 
veosissa syntyneiden aukeamien yhdistymistä. 

Alueellisesti D5-rakenteita on runsaasti Kittilän ja 
Kolarin alueilla, mutta Itä-Lapissa tämän deformaa- 
tion vaik~itus nayttaa vähenevän. Rikkoontuminen on 
runsasta paljastumamittakaavassa, ja on syytä olet- 
taa, että samanaikaisesti on kehittynyt myös alueelli- 
sia rakenteita, jotka komplisoivat kaïttakuvaa (ks. 
harmaasävykartta, lehti 3724 Porttipahta). 

Myöhäiset rakenteet 

Paikallisesti D5-rakenteita leikkaavat erilaiset shear- 
pinnat, juonet ja raot. Nuorimpiin rakenteisiin kuulu- 
vat jääka~iden jalkeiset siii-rokset (Kujansuu 1964). 
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Kuva 62. Tyypiiiinenpyörehuotoinen, avoin F,-poim- tnafisen vuikaniitin S,-pinnalla. Laatan pituus 18 cm. Iiv-, Ki&. 
Fig. 62. A typical roundish and Open F,fold structure at the S, surface of a mafic metavolcanite. Length of scale bar 18 cm. 
Iivarinkum Kittilii. 

Kuva 63. D,-konjugaattipari rikkoo S,-liuskeisuutta mafisessa vulkaniitissa. Laatan pituus 18 cm. Iivarinku~, Kittila. 
Fig. 63. A D, conjugate structure cuts S, schistosity in a m f c  metavolcanite. Length of scale barl8 cm. livarinkuru, Kittila. 
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Yhteenveto ja päätelmiä 

Edella k~ivattu etenevä rakennesuksessio on havait- 
tavissa laajalla alueella koko Keski-Lapissa. Kerros- 
myötäinen tai paikoin siitä vähän erkaantuva S -1ius- 

!B 
keisuus on ensimmäinen tapahtuma. Se on kehittynyt 
ilman poimutusta makaavaan asentoon. Sitä seuraa 
avoin, aaltomainen poimutus F,b, jonka akselitasoon 
ei syntynyt metamorfista rakennetta. Deformaation 
määrän kasvaessa kehittyi ylityöntöjä ja tektonista 
breksiaa, D,c. 

Tämän jalkeen ainakin lämpötila selvästi kohosi ja 
liik~innot heikkenivät, silla amfiboliittifasieksen mi- 
neraaleja alkoi kasvaa staattisesti ennen seuraavaa poi- 
mutusvaihetta. Poimutusvaiheen F, alettua metamor- 
finen mineraalinkasvu jatkui s,-akselitasossa ja L,- 
mineraalilineaationa sekä porf~oblastien lisäkasvu- 
na. F, on Keski-Lapin merkittävin poimutustapahtu- 
ma. ~ , - ~ o i m u t  ovat tiukkoja tai avoimia, ja niiden 
akseli&ossa on läpikotainen liuskeisuus ja selvä mi- 
neraalilineaatio. Mm. Kittilan ja Muonion k~intien 
rajoilla D,-vaiheen loppupuolelle ajoittuu myös mer- 
kittävää aiueellista tektonista viipaloitumista. 

D,-deformaation ikä on enintaan noin 1885 mil- 
joonaa vuotta, silla tamanikaiset Latvajäsven muo- 
dostuman hapan vulkaniitti ja Haaparannan sviittiin 
k~iuluva Kallon massiivi ovat molemmat deformoitu- 
neet D,-vaiheessa. 

~eförmaation tyyli vaihtui sitten selkeästi ita-län- 
tiseksi puristukseksi, silla syntyi pystyakselitasoisia 
pohjois-eteläisiä poimurakenteita, joista monet hah- 
mottuvat kasttakuvassakin. Alueen itäosassa on viit- 
teitä pohjois-eteläisen S,-akselitason jakautumisesta 
NW- ja NE-konjugaattipasilcsi. Metamoïfiset olosuh- 
teet jatkuivat, silla F,-poim~ijen akselitasossa on pait- 
si ksenulaatiota myös metamoi-finen segregaatioraken- 
ne poimujen tiukimmin puristuneissa kärkiosissa. 

Tämän jalkeen eroosiotaso saav~itti metamorfisen 
syvyystason, jolle Kumm~in ryhman sedimentit aset- 
tuivat, koska nämä ovat diskordantisti edellä kuvat- 
t~ijen rakenteiden päällä. D7:n rajaava ilta 1885 mil- 
joonaa vuotta edellyttää ~ ~ k r m u n  ryhman kerrostu- 

misen tapahtuneen tämän ajankohdan jalkeen. 
Sitten myös Kumm~in ryhman kerrostumat alkoi- 

vat deformoitua. Tapahtumat koskettivat sarnanaikai- 
sesti myös alla olevia Kittilan ryhman ja sitä vanhem- 
pia kiviä, ja ensi kertaa kehittyi kaikkiin näihin ltes- 
kenään ltorreloituvia rakenteita. Metamorfoosiaste 
rakenteissa kohosi enintaan biotiittiasteelle saakka. 

Hienorakeisissa Kumnun iyhmän sedimenteissä on 
kei-soksellisuuden suuntaista muskoviitin kasvua. Tätä 
seurasi poimudeformaatio F,, joka oli intensiteetiltään 
riittävä poimuttamaan vanhempiakin kiviä. Tällöin 
Kummun ryhma poimiittui synkliineiksi vanhempien 
kivien sisään. F, on akselitasosuunnaltaan itä-länti- 
nen kaateen vaihdellessa runsaasti. Poim~it ovat pyö- 
reakärkisiä taipumia, ja alueellisina rakenteina ne ai- 
heuttavat Kummun ryhman lterroksellisuuden kalte- 
vuuden vaihtelut. 

D,-deformaatio ilmenee osin vyöhykkeinä esiinty- 
vinä rakenteina, jotka ovat lulmildtaita chevron-poi- 
muja tai kompleksisia konjugaattirakenteita. Kummun 
ryhmää vanhemmissa kivissä näiden rakenteiden asu 
on useammin rikkonainen, ilman metamorfisia piir- 
teitä, mutta Kummun ryhman sedimentteihin on pai- 
koitellen kehittynyt metamorfista SS-liuskeisuutta. F,- 
rakenteiden akselitaso sijoittuu noin pohjois-eteläiseen 
suuntaan, mutta konjugaattirakenteista johtuen pal- 
jastumilla tavataan hyvinkin vaihtelevia suuntia. 

Edella olevan mukaan Kummun ryhma on alueen 
geologiassa suhteellisen myöhään syntynyt yksikkö. 
Se on luonteeltaan molassi (Väyrynen 1954), joka 
kei-sostui alueen pääasiallisen tektonis-metamoïfisen 
kehityksen jalkeen, mutta osallistui vielä jäljellä ole- 
vaan telttoniseen kehitykseen. 

Latvajäsven hapan vulkaniitti, jonka ikä tunnetaan, 
on avainasemassa rakennetutkimuksessa. Koska sii- 
nä on jälkiä D7-rakenteista, ajoittuu alueellinen "pää- 
poimutusvaih~" ko. vulkaniitin ikää (1 885 Ma) nuo- 
remmaksi. Koska K~immun ryhma kessostui myöhem- 
min eroosion jalkeen, sen kerrostumisikä on tällöin 
alle 1885 miljoonaa vuotta. 

GEOFY SIIKKA 

Alueen geofysikaaliset tulkinnat 

Johdanto 

Lapin vulkaniittiprojektin geo@sikaaliset tiitkimuk- AMT-mittauksia. Maastomittaushavainnot ja petro- 
set sisälsivät maastomittauksia, petrofysikaalisia mit- fysikaaliset havainnot on talletett~i GTK:n tietokan- 
tauksia sekä erillistutkimuksia. Tärkeimmät menetel- toihin. 
mät olivat magnetometraus sekä VLF-R- ja VLF- Rakennetulkinnat perustuvat pääasiassa painovoi- 
menetelmät, joiden lisäksi käytettiin aerogeofysiltaa- ma- ja AMT-havaintoihin. T~lloksia tarkastellaan alu- 
lista lentoaineistoa ja alueellisia painovoimamittauk- eittain seuraavasti: I 

sia. Rakennetulkintoja vasten tehtiin painovoima- ja 1) Tepaston-Pomokairan aluen painovoimalinja 
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vulkaniittialueen pohjoisreunalla 
2) Kumputunturin alueen painovoimalinja vulka- 

niittialueen lounaisosassa 
3) Sattasvaaraii alueen painovoimalinja vulkaniit- 

tialueen itäosassa. 
Alueelta on tehty myös aeromagneettisten havain- 

tojen tulkintoja, joilla on pyritty selvittämään ltivila- 
jikontaktien tarkkaa sijaintia seka magneettisten yk- 
siköiden ja ruhjevyöhykkeiden kaateita. Magneettis- 
ten mallien syvyysulottuvuus ei kuitenkaan yleensä 
riitä koko kompleksia koskeviin paatelmiin. Sattas- 
vaaran Itomatiittialueella on kokeiltu magneettisten 
lineamenttien luokittelua eri tyyppisiksi siii~oltsiksi 
tektonisten tapahtumien tunnistamista varten. 

Tutkim~isalueen petrofysiltaalisia ominaisuuksia on 
selvitetty perusteellisesti Airon (1990a,b, 1994) ja 
Korhosen ja muiden (1985) raporteissa sekä tässä 
raportissa (ks. sivu 121). Aiempien tutkimusten mu- 
kaan vihreäkivivyöhyke on paksuiminillaan noin 5-6 
kilometriä (Lanne 1979, Elo ja muut 1989). Lisää ra- 
keimetulkintoja on esitetty Lanteen (1995~3 ja 1995b, 
1996) raporteissa. 

Havaintoaineistot 

Havaintoaineistona on käytetty GTK:n, Geodeetti- 
sen laitoksen sekä Oulun yliopistossa vuosina 1977- 
1979 toimineiden Kuhmon ja Kittilän malmiprojektin 
mittausaineistoa. Siihen liiuliiu koko t~itkimusaliieen 
kattavat GTK:n matalalentomittaultset, jotka käsittä- 
vät magneettiset, sähkömagneettiset ja radioaktiivi- 
suutta mittaavat gaminaspelttroinitta~ilcset. Geologis- 
ten karttojen laatimisen ja tutkimusten kannalta len- 
tornittaukset ovat tärkein geofysikaalinen aineisto. 
Toinen, koko tutkimusalueen kattava painovoima-ai- 
neisto on Geodeettisen laitoksen hajapisteverkosto, 
jossa pisteväli on noin 5 km. Alueelta on myös tihen- 
nyksiä (pisteväli 1 km) ja hajaprofiileja, joiden piste- 
väli on 20-50 m. Audioinagnetotelluuriset (AMT) 
havainnot tehtiin Oulun yliopiston ECA-541-laitteel- 
la. 

Kivilajien tiheysarvoina on tässä tutkimuksessa 
kaytetty sekä valtak~~nnallisesta tiedostosta poimittii- 
ja arvoja että ailtaisemmissa tutkimuksissa pääteltyja 
arvoja. Tutkimusalue on erittäin valikoituneesti pal- 
jastunut, ja sieltä löytyy jopa kymmenien neliökilo- 
metrien hajuisia alueita, joilla geologiset päätelmät 
perustuvat pääasiassa aerogeofysikaalisiin analogioi- 
hin paremmin t~innettujen alueiden kanssa. Vastaavasti 
pelkästään näytteisiin perustuvat petrofysikaaliset 
arvot voivat aiheuttaa vääristymiä tulkintarnalleihin. 
T~dkinnoissa käytettiin em. tietoja lähtöarvoina, joita 
sitten optimoitiin mallien "hienosäätö"-vaiheessa. 

Yksittäisiin profiileihin liittyvät tiedot kivilajien 
magneettisista ominaisuuksista ovat vielä hatarampia. 
T~~lkintamallien laatiminen perustuu pääasiassa ken- 

Kiuiliin vihreiiltivialueen geologia 

tai1 geometriseen m~iotoon, ja malliin liittyvät inateri- 
aalivakiot ratkaistaan lineaarisilla parainetreina. Tul- 
kinnalla saadut suskeptiivisuudet sisältävät myös re- 
manentin inagnetisinin vaikutuksen, jolta itseasiassa 
on usein merkittävämpi kuin varsinainen suskeptiivi- 
SLlUS. 

Tulkintamenetelmät 

Painovoimahavaintojen ja magneettisten havainto- 
jen inallit~ilkinnat tehtiin BGS:n GRAVMAG-ohjel- 
malla (Pedley 1993). Malli voi koostua useista hor- 
isontaalisylintereistä, joiden poikkileikkaus on inieli- 
valtainen polygoni. Painovoimatulkinnat tehtiin pro- 
fiilimittaultsista ja magneettiset tulkinnat aeromagneet- 
tisista havainnoista interpoloiduista profiileista. 

AMT-havaintoja tulkittiin siten, että yksittäisille 
luotauksille tehtiin ken-osmallitulkinnat, jotka yhdis- 
tettiin poikluleild<ausk~ivaksi. Vertaileinalla vierekkäi- 
sissä pisteissä ja eri suunnissa mitatuista havainnois- 
ta saat~ija tuloksia voidaan päätellä lateraalisten ra- 
kenteiden vaikutusta (Lanne 1990). 

Suhteellisen harvasta pistevälistä huolimatta alu- 
eellisen painovoimakentän kuviointi korreloi hyvin 
geologisten havaintojen kanssa. V~ilkaniittialueen reu- 
nat noudattavat kentän maksimigradienttia, keveistä 
kivilajeista koostuviin muodostumiin liittyy ininime- 
ja jne. Vaikka hypoteesit syvällä sijaitsevista tunte- 
mattomista geologisista yksiköistä saattavat tuntua 
houk~ittelevilta, painovoimahavainnot pyritään tulkit- 
semaan mahdollisimman tarkoin todellisten geologis- 
ten havaintojen avulla. Varsinaiset tulkintamallit pe- 
rustuvat tiheällä pistevälillä mitattuihin hajaprofiilei- 
hin. 

Tepaston-Pomokairan painovoimalinja 

Kittilän pohjoisosassa Keski-Lapin vulkaniittialue 
jakautuu useaan haaraan, joiden väleissä on liuskeis- 
ta ja Hetta-tyyppisiä graniiteista koostuvia alueita. 
Hetta-graniitin ja Taatsin alueen (Pokan Iänsipuolel- 
la) väliin jää Silaskairan alue, jossa vulkaniittien ja 
li~iskeiden ohella on kaksi magneettiselta kiivioinnil- 
taan intrusiivimaista yksikköä. Läntisempi näistä erit- 
täin huonosti paljastuneista yksiköistä tunnetaan Sär- 
kijärven intruusiona. Silaskairan alueella tiedetään 
olevan rautamuodostumia, jotka erottuvat aeromag- 
neettisilla kartoilla selvinä, magneettisina anomalioi- 
na. Samalla alueella on myös kiilleliuskeyksiköitä, 
joiden stratigrafinen asema on epäselvä. Idempänä 
Seurukarkean ltiilleliuskemuodost~~man läheisyydes- 
sä on ofioliittikompleltsilcsi tulkitt~ija kiviä, jotka saat- 
tavat olla merkittävän tektonisen rajan indikaattorei- 
ta. Seurukarkean itäpuolella olevaa, ultraemäksisistä 
vulkaniiteista ja peliittisistä sedimenteistä koostuvaa 
Sotkaselän aluetta (Matarakoslci Fm, Sotkaselkä Fm) 
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Kuva 64. Painovoimatulkinta, Tepaston-Pomokairan alue (sijainti: x=7546.08, y=394.45; x=7545.70, y=471.10, kuva 2b, 
linja 1). Kappaleiden tiheydet kglm'. 
Fig. 64. Gi-nviiy interpr-etcitioll, Tepasto-Porilokairri 01-eri (locntion: s=7546.08, y=394.45; s=7545.70, y=471.10, Fig. 26, 
Line 1). Deiisih~ kg/iizq. 

pidetään erillisenä verrattuna pääalueeseen (Räsänen 
ja muut 1995). 

Gttilän vihreäkivialueen painovoima/tulkintalinjo- 
jen sijainnit on esitetty kuvassa 2b. Näistä pisin, 70 
km pitkä painovoimalinja (kuva 2b, linja 1) alkaa 
Tepaston länsipuolelta ja jatkuu vulkaniittikomplek- 
sin yli Pomokairan pohjakompleksial~~eelle. Pohjoi- 
sempana on kolme linjaa (kuva 2b, linjat 4-6), jotka 
kulkevat Särkijärven intruusion poikki Silaskairan 
alueella. Lisäksi yksi lyhyt linja (kuva 2b, linja 3) on 
Seurukarkean luoteispuolella. Se liittyy ns. Kuotkon 
ruhjevyöhykkeeseen ja Ruoppajärven graniittiin. 

Tepaston-Pomokairan painovoimalinjan (linja 1) 
länsipää kulkee Tepaston graniitti-intxuusion yli. Vul- 
kaniittialueen länsireunalla painovoimakenttä nousee 
jyrkästi, mutta itse vulkaniittialueella se on suhteelli- 
sen tasainen; ainoastaan paikalliset teräväpiirteiset 
epämääräisen muotoiset minimit rikkovat lähes va- 
kiona pysyvää kenttää. Alueen painovoimaminimit 
aiheutunevat ruhjevyöhykkeistä, joista ainakin mal- 
mikriittiseksi tunnetun Kuotkon hiertovyöhyke liitty- 
nee mittauslinjan välillä 30-40 km oleviin minimei- 
hin. Seurukarkean alueella (välillä 45-60 km) on laa- 
kea painovoimaminimi, jonka jälkeen kenttä laskee 
kohti Pomokairan alueen tasoa. 

Yksinkertaisin koko painovoimalinjan kattava tul- 
kintarnalli kuvaa vulkaniittialueen lähes laattarnaiseksi 
(kuva 64). Paksuuden arvioiminen riippuu lähes yk- 
sinomaan käytetystä tiheyserosta ympäristöön verrat- 
tuna. Vulkaniittiseurueen paksuus, yli viisi kilomet- 
riä, on samaa luokkaa kuin aiempien tulkintojen mu- 
kaan keskemmäll&n aluetta. 

Tepastorz alue. Vulkaniittialueen jyrkkä, todennä- 
köisesti länteen kaatuva länsikontakti on ilmeisesti 
syntynyt reverssisiirroksen seurauksena. Kentän muu- 
tos kontaktialueella on niin jyrkka, että sen selittämi- 
nen onnistuu lähellä pintaa olevilla mallikappaleilla, 
joiden tiheydet vastaavat alueella esiintyvien kivilaji- 
en tunnettuja ja todennäköisiä tiheyksiä. 

Se~lrukarkearz alue. Yksinomaan kiilleliuskeista 
koostuvaan Seuiurukarltean muodostumaan (ks.liite 
1) liittyy terävih-eunainen minimi, joka ulottuu mo- 
lemmin puolin varsinaisen kiilleliuskeyksikön ulko- 
puolelle (kuva 65). Lännessä anomalia-alueeseen kuu- 
luu sähköisiä johteita sisältävä vulkaanis-sedimentti- 
nen kivilajiyksikkö ja idässä Seuiukarkean koillispuo- 
linen, voimakkaasti magneettinen yksikkö. Itse kiille- 
liuskeyksikkö ei aiheuta merkittävää omaa anomali- 
aa. Käytetty tiheys 2820 kg/m3 on selvästi alle 
vulkaniittikompleksin keskimääräisen tiheyden, mut- 
ta suurempi kuin kiilleliuskeilla yleensä. Laattamai- 
sen tulkintamallin luoteisreuna kaat~iu noin 45 asteen 
kulmassa kaakkoon, kun taas sen itäreuna on suhteel- 
lisen pysty (kuva 65). Edellisen läheisyydessä Raja- 
lompolon alueella tehdyssä AMT-tulkinnassa (kuva 
66) kiilleliuskeeksi tulkittu eristävä yksikkö kaatuu 
itään. 

Sotkaselhz alue. Seurukarkean itäpuolella paino- 
voimakentän tulkintamalli ohenee tasaisesti kohti Po- 
mokairan gneissi- ja graniittialuetta. Seurukarkean 
kohdalla alkavaa ohenemista lukuun ottamatta mitään 
selvää muutosta kompleksin paaalueen ja Sotltaselän 
valilla ei ole havaittavissa, tai ainakin se peittyy pin- 
nassa olevien epähomogeenisuuksien alle. Painovoi- 
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Kuva 65. Painovoimatulkinta, Seurukarkean muodostuma (sijainti: x=7545.86, y=439.45; x=7545.76, y=459.45, kuva 2b, linja 
1, väli 45-65 km). Kentästä on poistettu loivapiirteinen vulkaniittikompleksia kuvaava regionaalikentta. 
Fig. 65. Grnvi@ interpretntion, Seurultnrkea Forri7ntio11 (locntion: x=7545.86, y=439.45; s=7545.76, y=459.45, Fig. 2b, line 
1, irlteriml45-65 km). Fïom tl~efield, n c~irved regiormlfield hos been rernoved. 

Distance (km) 

Kuva 66. Audiomagnetotelluurinen tulkinta. Rajaloinpolon alue (sijainti: x=7550.00, y=452.50; x=7546.85, y=455.00). 
Fig. 66. A~~dioi~lngnetotellliric iilterpretntion of' tlle Rnjnloinpolo nr-en (locatioiz: .~=7550.00, y=452.50; x-=7546.85, 
y=455.00). 
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Kuva 67. Painovoimatullcinta, Kuotkon Iiiertovyöliyke (sijainti: x=7549.89, y=429.00; x=7549.36, y=438.16). 
Fig. 67. Gr-niiity irltrrpretoriorr ofthe K~rotlto sl~erir. o l l e  (locniiorl: s=7549.89, )1=429.00; s=7549.36, ~ d 3 8 . 1 6 ) .  

Kuva 68. Silaskairan painovoimalinjat (kuva 2b, linjat 4-6). Painovoimakentan asteikko 5mGal/matkayksiklcö, nollataso - 
30mGal. 
Fig. 68. Gmvity lirles af the Silrrsltair-n crr-rrr (F i g  26, liries 4-6). Scalr ~ f t h e  gi.cwity,~ield 5r~iGnl/distar~e wiit ,  :ero level - 
30rnGnl. 
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Kuva 69. Painovoimalulkinta, Silaskairan alue, linja 4 (sijainti: x=7557.00, y=429.00; x=7549.36, y=438.16). 
Fig. 69. Grnviiy inteipretation, Siladtcriin, line 4 (locntion: s=7557.00, y=429.00; s=7549.36, y=438.16). 

35.0- 

30.0- 

225.0. 

p . 0 .  

"15.0- 

310.0- 

5.0. 

0.0- 

Kuva 70. Painovoimatulkinta, Kumputunturin linja (sijainti: x=7512.46, y=418.71; x=7529.57, y=456.12, kuva 2b, linja 7). 
Fig. 70. Grcivitj iiiferpi-efatiori o f the  K~rrnp~l t~uzfwi  l i i~e  (Iocofiori: s=7512.46, y=418. 71; s=7529.57, y=456.12, Fig. 2b, line 
71. 
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mamallin perusteella Sotkaselan alueella yksikön ohe- 
neminen voi olla myös terassimaista. Painovoimaken- 
tan epäherkkyys syvällä sijaitseville yksityiskohdille 
mahdollistaa jopa kilometrin luokkaa olevat portaat. 

Aeromagneettisten tulkintojen perusteella kerrosa- 
sennot ovat Sotkaselan alueella ilmeisesti loivia, mikä 
voi merkitä avoimempaa poim~itustyyppia kuin komp- 
leksin pääalueella. Samoin AMT-tulkintamallissa 
(k~iva 66) Sotkaselan alue on yhtenäisen, likimain 
vaaka-asentoisen johteen kattama. 

Kziotkorz hiertovyölzyke on vähintään 50 km pitkä, 
lounais-koillissuuntainen tektoninen yksikkö, joka on 
K~iotkon alueella todettu kultakriittiseksi. Yksikköön 
liittyy runsaasti hiertovyöhykkeille ominaisia muut- 
tuneita kivilajeja, joiden muuttumattomia vulkaniit- 
teja huomattavasti kevyempina voidaan olettaa erot- 
tuvan painovoimakentän minimeina. Vaikka tektoni- 
set rakenteet ovat itse hiertovyöhykkeessa lähinnä 
pystyja (1. Härkönen, henkilökohtainen tiedonanto 
1995), hiertovyöhykkeen syntyyn saattaa liittyä late- 
raalisten liikuntojen ohella myös transpressiivisia piir- 
teitä. Profiililla 3 (kuva 67) hiertovyöhylskeeseen liit- 
tyvä, kevyempiä kiviä sisältävä yksikkö ulottuu sy- 
välle. Hiertovyöhykkeen rakenne on kuitenkin moni- 
mutkainen, ja esim. eteläisemmalla linjalla 1 (välillä 
33-44 km) havaitut painovoimaminimit selittyvät pi- 

kemminkin pinnassa olevien epahomogeenisuuksien 
avulla. 

Silnsknim. Vulkaniittialueelta pohjoiseen suuntau- 
tuvan haaran yli on mitattu kolme painovoimalinjaa 
(linjat 4-6, kuva 68). Eteläisimmalla linjalla paino- 
voimakenttä nousee jyrkästi valillä 6-10 km. V~ilka- 
niittialueella on teraväpiirteisia vaihteluita, ja idässä 
Taatsin alueella kenttä jaa selvästi (lahes 10 mGal) 
korkeammalle kuin lansipaassa. Painovoimakentän 
nousu vulkaniittialueella selittyy laattamaisella mal- 
lilla, jonka noin 3-4 km:n luokkaa oleva paksuus joh- 
tuli pääasiassa tiheyserosta (kuva 69). Tulkintamal- 
lin länsireuna on pysty muistuttaen Tepaston alueen 
rakennetta, kun taas mallin itäpäässä tarvitaan mas- 
saylijaämaa. T~ilkintarnallissa v~ilkaniittikompleksin 
on oletettu jatkuvan graniittisten kivien alle. 

Etelaisimmalla mittaiislinjalla on välillä 16-20 km 
myös ltaksihuippuinen painovoimamaksimi. Näiden 
huippujen välissä oleva painovoimaminimi sopii vul- 
kaniitteja keveämmän kiilleliuskeyksikön aiheuttamak- 
si. Sen sijaan kyseisten maksimien selittäminen vaatii 
selvää tiheyseroa vulkaniitteihinkin nähden. Selitys on 
edelleen avoin, koska noin 5 km pohjoisempana vas- 
taaviin maksimeihin liittyi tavanomaisista vulkaanis- 
sedimenttisista kivista koostuva yksikkö. T~ilkinnas- 
sa mallikappaleiden kaateet voivat olla joko lahes 

Kuva 7 1. Painovoimatulkinta, Kumputunturin muodostuma (sijainti: x= 7518.29, y=43 1.45; x=7522.87, y=441.47, kuva 2b, 
osa linjaa 7).  
Fig. 71. Gr-avity irirerpr-etatiorz, Kuri~put~inturi Forrnntion (location: s= 7518.29, ~~=431.45; s=7522.87, y=441.47, Fig. 20, 
part af line 7) .  
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pystyasentoisia tai kaat~ia itään. Jällcimmäinen vaih- 
toehto on todennäköisempi sekä geologisten havain- 
tojen että magneettisten tulluntojen perusteella. 

Pohjoisemmilla linjoilla intniusion alueella paino- 
voimakentän nousu on loivempi ja tasainen. Vaikka 
intruusiot ovat ilmeisesti koost~im~ikseltaan graniitti- 
sia, niiden alla on tulkintamallin perusteella tiheäm- 
pää ainesta, todennäköisesti vulkaniitteja, joiden ko- 
konaispaksuus on 2,5 km:n luokkaa. 

Kumputunturin painovoimalinja 

Kittilän vihreäkivial~ieen poikki mitahilla, SW-NE- 
suuntaisella painovoimalinjalla (linja 7) hitkittiin vul- 
kaniittialueen syvyyttä, sen lounaiskontaktin luonnetta 
ja Kumputunturin muodost~iman (ks. sivu 40) raken- 
netta. Linja alkaa vulkaniittialueen lo~inaispuoliselta 
liuskealueelta Riikonkummun eteläpuolelta ja päät- 
tyy Aittakummun alueelle, lahelle Pomokairan poh- 
jagneissikompleksia. Linja kulkee myös vulkaniitti- 
alueen keskellä sijaitsevan Kumputunt~irin muodos- 
tuman poikki. Vihreäkivialueen lounaiskontaktiin on 
tulkithi liittyvän oikeakätinen siirros (Sirkka line, Gajl 
ja muut 1987). 

Vaihtoehtoisista tulkintamalleista esitetään ylityön- 
tö- ja reverssisiirrosten aiheuttama rakenne (k~iva 70). 

Kittilän vihreäkivialueen geologia 

Mallin perustana on sekä vulkaniittialueen lounais- 
kontaktin jyrkkä ja ilmeisen tektoninen luonne että 
K~imput~inturin muodostumaa kuvaavan mallikappa- 
leen sijainti. Vaikka esitetty tulkintamalli on kuvattu 
mahdollisimman yksinkertaisin kappalein, näiden kap- 
paleiden reunat voivat olla terassimaisia, joko nor- 
maali- tai reverssisiirrosten rikkomia. Painovoimalin- 
jan perusteella tulkittu vulkaniittialtaan syvyys (- 5 
km) on sopusoinnussa aiempien tiilkintojen kanssa. 

Eräs painovoimalinjan yksityiskohta (väli 14-25 
km) liittyy K~imputunturin muodostumaan, joka si- 
jaitsee stratigrafisesti Kittilan vulkaniittien päällä lä- 
hes alkuperäisessä asennossa. K~iitenkin tunturin lou- 

/' naispuolella, K~imputunturin muodoshiman päällä on 
/ vulkaniitteja, joiden sijaintia on vaikea selittää muu- 

toin kuin tektonisen toiminnah avulla. Anomalian 
muoto on tyypillinen vinolle levylle (kuva 7 1). Vino- 
levymallin realistisuutta vahvistaa maanpintakontak- 
tien sitominen magneettisiin ja geologisiin havaintoi- 
hin. Levyn lounaiskontaktiin liittyy terävä paikalli- 
nen minimi, joka edellyttää poikkeuksellisen kevyttä 
(2400 kg/m" ainesta. Geologisesti minimi selittyy 
rapautumalla tai ruhjeella. Itse Kumputunturin muo- 
dostumaa kuvaava kappale (tiheys 2710 kg/m3) jat- 
kuu loivasti, noin 20 asteen kaateella lounaispuolella 
olevien vulkaniittien alle. 

Kuva 72. Painovoiinatulkinta, Sattasvaaran muodostuma (sijainti: x=7497.00, y=477.00; x=7516.00, y=474.00, kuva 2b, 
linja 8). 
Fig. 72. Grnvity iriteipretntior~, Snttnsvnnm Forrmtior~ (locntiorl: s=7497.00, ~~=477.00; x=75/6.00, y=474.00, Fig. 2b, 
line 8). 
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Kuva 73. Audio~nagnetotelluurinen tulkinta, Sattasvaara (sijainti: 
x=7503.92, y=471.92; x=7506.75, y=474.75, kuva 7b, lii~ja 9). 
Fig. 73. A~~dio~i~cignetotell~iric interpretc~tion, Scrtteisimin (locatiori: 
s=7503.92, y=471.92; s=7506.75, y=474.75, Fig. 2b, line 9). 

Sattasvaaran painovoimalinja 

Sattasvaaran muodostuma (lts. sivu 3 1) sijaitsee 
Kittilän vihreäkivialueen itäreunalla (ks. liite 1). Sen 
pohjoisp~iolella on Möykkelmän arkeeinen pohjagneis- 
sidoomi, jota reunustaa pääosin kvartsiiteista ja kiil- 
leliuskeista koostuva Postojoen muodostuma. V~lllta- 
niittialueen pohjoiseen reunavyöhykkeeseen liittyy 
yhtenäinen, kaarimainen johdevyöhyke, jonka aihe- 
uttaja on grafiittipitoinen metasedimenttiyksikkö. Lä- 
hes yksinomaan ultramafisista kivistä koosh~van Sat- 
tasvaaran m~iodost~iman alueella ei sen sijaan ole 
merkittäviä sähköisiä johteita. Kivien ominaisvastus- 
arvot ovat k~iitenkin suhteellisen matalia, miltä näkyy 
esimerkiksi alueen imaginäarikenttäkartoilla. T~itki- 
musalueen läheisyydessä on Pahtavaaran Au-esiinty- 
mä. Se sijaitsee m~i~~ttiimisvyöhykkeessä, jonka eraä- 
nä syntyedellytyksenä pidetään siii-ros- ja ruhjevyö- 
hykkeitä (Korkiakoslti 1992). 

Geofysikaalisten havaintojen ja tulkintojen perus- 
teella alue on voimakkaasti tektonisoitunut (Korho- 
nen ja muut 1985, Airo 1990a). Myös geologisten 
havaintojen mukaan alue on tektonisoitunut useassa 
vaiheessa (Korkiakoski 1992). Mallit~ilkinnan tavoit- 
teena oli selvittää Sattasvaaran komatiittimuodostu- 
man muotoa ja sen suhdetta pohjoispuolella sijaitse- 
vaan Möykkelmän gneissidoomiin. 

Painovoimatulkinta (kuva 72) perustuu hajapiste- 
verkosta (pisteväli -1 lun) intei-poloituun profiiliin, 
joka kulkee Sattasvaaran muodostuman yli (linja 8). 
V~ilkaniittialtaan pohjoisosassa on luiskamainen vul- 
kaniitti- ja sedimenttiyksikkö, jonka asento perustuu 
läheisen Möykkelman gneissidoomin päältä todett~ii- 

hin loiviin kerrosasentoihin. Loiva-asentoiset t~ilkin- 
tamallit eivät lt~~itenkaan selittäneet koko kompleksin 
rakennetta. Parhaiten anomalian selittää malli, jossa 
ultraemaltsisiin kiviin liittyvä yksikkö on ltuvathl pys- 
tyseinäisten kappaleiden avulla. Mallia tukee AMT- 
tiilkinta (linja 9, kuva 73). Siinä näkyy pohjoisosassa 
loiva-asentoinen, suhteellisen ohut yksikkö, joka ra- 
jautuu useiden kilometrien paksuiseen ultramafiittiyk- 
siltköön. Myös magneettisten tulkintojen perusteella 
ultramafiittialueella mallikappaleiden asennot ovat 
hyvin pystyja. Pystyt siii-i-okset sopivat huonosti siir- 
rosteorioihin sellaisenaan, koska seka reverssi- että 
normaalisiirrosten kaateet ovat periaatteessa vinoja. 
Tosin esimerkiksi doomien synnyssä esiintyy jänni- 
tyskenttia, jotka mahdollistavat lähes vertikaaliset siir- 
rokset. Myös kompression aiheuttaman kasaanpuris- 
tumisen ja reverssisiii-i-osten seura~iksena pystyasen- 
toiset siinokset ja kivilajikontaktien asennot ovat k~ii- 
tenkin mahdollisia. 

Kuva 73 esittää AMT-tulkinnasta laadittua Sattas- 
vaaran alueen sähköistä rakennemallia. Mittauslinja 
sijaitsee painovoimahilkiilnan mukaisella ltontaktialu- 
eella. Linjan NE-osassa on havaittavissa likimain 
vaakasuora johde, kun taas sen SW-osassa on pää- 
asiassa eristävästä aineksesta koostuva yksikkö. Mi- 
tatun linjan NE- ja SW-osien välinen kontakti on var- 
sin jyrkkä, ja tässä tapauksessa se on piirretty pys- 
tyltsi. Eristävassä osassa ominaisvast~ikset ovat usei- 
ta tuhansia ohinimetrejä useiden kilometrien syvyy- 
teen saakka. Tutkimussyvyyden puitteissa yksikössa 
ei näytä olevan juuri ollenkaan vulkaniittialueille usein 
ominaisia grafiittipitoisia metasedimenttivälikerrok- 
sia. Kummankin pääyksiköiden pintaosassa on suh- 
teellisen matalavast~iksinen kerros, jossa matalat vas- 
tukset aiheutunevat inagnetiitista ja pintaosastaan 
muuttuneista kivistä. 

AMT-luotausten perusteella kivien oininaisvastuk- 
set ovat Möykkelmän doomin alueella lähes vakioita, 
ollen noin 8000-15000 Ohmm. Tällaiset ominaisvas- 
tukset ovat tyypillisiä gneisseille. Koska luotausten 
syvyysulottuvuus on tällä alueella useita kiloinetreja, 
doomin sijainti vaikuttaa a~itoktoniselta. 

Muilla t~ilkintaprofiileilla on pyritty selvittämään 
mm. Sattasvaaran m~iodostuman ultramafiittien ja 
Kittilän iyhmäan hiuluvien vulltaniittien kontaktisuh- 
teita. Pääasiassa magneettisten tulkintojen mukaan 
kontakti on kaikkialla loiva ja seuraus ilmeisestä yli- 
työntösiirroltsesta. 

Lineamenttianalyysi 

Edellytyksenä monien malmien (erityisesti hydro- 
termisten malmien) synnylle ovat kallioperän ruhjeet 
ja rakoiluvyöhykkeet. Myös itse malmit sijaitsevat 
usein tietyissä osissa tällaisia ruhjevyöhykkeita. Siir- 
rosten ja r~ihjeiden paikantaminen maastossa on k~ii- 
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Kuva74. Magneettisten lineainenttien tektoninen tulltinta, karttalehti 3714. 
Fig. 74. Tecioriic iritrrpi-etrrtiori ofriirrgrietic lirierrriierzis. riinp sheet 3714. 

tenkin yleensä vaikeaa, koska ne sijaitsevat peitteisil- 
1ä notkelma-alueilla. Eraanä keinona ruhjet~ilkintaan 
on geologisilla tai geofysikaalisilla kartoilla havaitta- 
vien viivasuuntien eli lineamenttien paikantaminen. 
Valtaosa näistä on hauraissa oloissa tapahtuneita siir- 
roksia tai muita geologisia rakenteita, mutta myös pe- 
räkkäin sijaitsevat, sattumanvaraiset piirteet eli tul- 
kintahaainut voidaan tulkita lineamenteiksi. Linea- 
menttien geologista merkitystä ei aina ole yritetty sel- 
vittää. 

Magneettikentän kuviointi osoittaa, että Kittilan 
vihre&ivialue on tektonisoitunut seka duktiileissa että 
hauraissa olosuhteissa. Esimerkkinä tarkastellaan 
Sattasvaaran alueen lineamentteja (kuva 74). Tämän 
alueen magneettikentässä on havaittavissa kivilajien 
aiheuttamien anomalioiden ohella voimakas mosaiik- 
kimainen kuviointi. Toisaalta alue on kokenut useita 
deformaatioita. Sattasvaaran alueelle kokeiltiin "kaän- 
teistä" tulkintaa, jossa liuskeis~iushavaintojen ym. tek- 

tonisten havaintojen per~isteella oletettiin kallioperan 
pääjännityssiiunnat ja niitä vastaavat siirrostyyppien 
suunnat. Lineamentit luokiteltiin kaavamaisesti eri- 
tyyppisiksi siirroksiksi. Esimerkiksi Sovasjoen ja 
Möykkelmän pohjagneissialueella lineamenttikuvioin- 
tiin sopii NW-SE-suuntainen puristiis, jonka aiheut- 
tamana gneissidoomien ja liuskekielekkeiden kontak- 
teja luonnehtivat reverssi- tai ylityöntösiirrokset. Lius- 
kekielekkeet katkeilevat pienemmän jännityksen suun- 
nassa olevilla normaalisiirroksilla. 

Parhaiten havaintoihin sopivat mallit vaihtelivat 
alueittain. Vaikka systemaattisen luokittelun tavoit- 
teena on yksityiskohtien kokoaminen kokonaiskuvaksi, 
se paljastaa myös mallien ja lineamenttitulkintojen 
epäjohdonmukaisu~iksia. Niitä voi aiheuttaa esimer- 
kiksi monivaiheinen deformaatio, kivilajien epähomo- 
geenisuuksien aiheuttamat vaäristymat seka tulkinta- 
haamut. 

Kaunislehdon alueen vulkaniittien magneettiset ominaisuudet 

Johdanto 

Pohjois-Suomen varhaisproterotsooiset vihreäkivet een eteläreunaa esiintyy kuitenkin voimakkaita mag- 
erottuvat magneettikenttakartoilla yleensä heikosti neettisia anomalioita, esimerkiksi Kautoselän m~iodos- 
magneettisina alueina. Pitkin Kittilan vihreakivialu- tuman laavoihin liittyvät anomaliat Ka~inislehdon alu- 
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eella (kuva 75). Geofysiikan osaston petrofysiikan tie- 
tokannassa Kittilan vihrecikivistä noin puolet on voi- 
makkaasti, puolet heikosti magnetoituneita (k~iva 76). 
Ka~inislehdossa molemmat magneettiset vaiantit ovat 
edustettuina samaa koostumiista olevissa laavoissa. 
Sen vuoksi Kaunislehdon alue sovelhiu hyvin esimerk- 
lcialueeksi vihreäkivien magneettisten ominais~iultsi- 
en tiitkimiiltseen. 

LVP:n näyte- ja havaintoaineistoon perust~ien sel- 
vitettiin syitä metalaavojen magneettisten orninaisuuk- 
sien vaihteluun yhdistämällä aeromagneettisten ano- 
malioiden t~ilkintaan petrografiset ja kivimagneettiset 
tutkimukset. Laavojen metamorfoosiaste vaihtelee 
vihreäliuske- ja amfiboliittifasieksen välillä. Kittilan 
alueen vihreäkiville on tyypillistä voimakas hydroter- 
minen muuttuminen matalassa lämpötilassa ennen 
aluemetamorfoosia (Eilu 1994). Koska hydrotermi- 
set reaktiot koskevat myös magnetiittia (Grant 1985, 
Frost 1 %l), niiden vaik~itukset vihreakivien magneet- 
tisiin ominaisuuksiin olivat erityisen kiinnostuksen 
kohteena. T~itkiinusta on tarkemmin esitelty GTK:n 
geofysiikan osaston raportissa (Airo 1994). 

Menetelmät 

LVP:n syvältairausrei'istä valittiin petrofysikaali- 
siin, kivimagneettisiin ja petrografisiin tutkim~iksiin 
yhteensä 39 näytetta, joissa magneettiset ominaisuu- 
det vaihtelivat. Lisäksi oli tarkoitus kerätä suunnat- 
tuja näytteitä maastosta, mutta harvojen paljastumi- 
en joukosta ei löytynyt sellaisia vulkaniitteja, joissa 
luonnollinen remanentti magnetoituma (NRM) olisi 
ollut magneettisten anomalioiden kannalta merkitta- 
va. 

Laboratoriossa mitattiin näytteiden tiheys, magneet- 
tinen suskeptiivisuus ja NRM:n voimakkuus. Q-ar- 
vot (remanentin ja indusoidun magnetoituman suhde) 
laskettiin käyttäen maan kentälle arvoa 41 Alm. Kym- 
menen edustavan näytteen Curie-lämpötilat mitattiin 
Bergenin yliopistossa Norjassa, ja 18 näytteelle mäa- 
ritettiin hystereesiominaisu~~det Valtion teknillisessa 
t~itkimuskesk~iksessa Otaniemessä. Kiillotettuja ohut- 
hieita tarkasteltiin yhteensä 79 kivinäytteestä seka 
heijastavassa että läpaisevassa valossa Fe-Ti-oksidi- 
en ja inetamorfisen mineralogian maärittamista var- 

Geological Survey of Fjnland 

AEROMAGNETIC MAP 

Kuva 75. Kittilän vihreäkivialueen etelaisen osan magneettinen matalalentokartta. Kaunislehdon alue on rajattu sähkömagneettiselta 
kartaltaeristivanä alueenavulkaanis-sedimenttisen yksikon voimakkaiden johteiden joukossa. Tummasavy - voimakas magnetoituina, 
vaalea sävy - lieiklco magnetoituma. 
Fig. 75. Aei-ornngnetic 1oi.v-altiri~de (40 171) i~inp of the so~ither-izpait of the Kittilii greeilstone nren. The Knziizislel~to nr-en is delinrated 
on tl7e Dnsis of aii-bonie electroinog~zetic 1nensi~re1ne17ts ns arz electr-icnlly r-esistive nrea ainong the highly conductii~e ilolcn~zo- 
sediinerztnry w i t .  Dark COIOI .  - higli rnngnetizntion, light color- - low rizngrletizntion. 
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Cumulatlve X 

Kuva 76. Kittilän vihreäkivien kokonaismagnetoituma. GTK:n geofysii- 
kan osaston petrofysiikan tietokanta. 
Fig. 76. Total magnetimtion in greenstones of :he corresponding area 
based on the petcophysical database of Geophysics Department at the 
GSF. 

ten. Opaakkien koostumusta selvitettiin lisäksi rnik- 
roanalysaattorilla Otaniemessä (29 määritystä). 

Kivimagneettiset ja petrografiset tulokset 

Curie-pistemaäritysten mukaan magnetoitumaa 
kantoi Kautoseh muodostumassa puhdas magnetiitti. 
Koostumukseltaan magnetiini oli s d a i s t a  kaikis- 
sa näytteissä, joten suskeptiivisuuden vaihtelu liittyi 
magnetiitin määrän vaihteluun. Magneettikiisua ei 
esiintynyt niin paljon, että sillä olisi magnetiitin rin- 
naila vaikutusta metalaavojen magneettisun ominai- 
suuksiin. 

Suskeptiivisuuden ja remanemsien perusteella näyt- 
teet voitiin luokitella ryhmiin, joissa rnagnetutin esiin- 
tymisasu petrografisten tarkastelujen perusteella poik- 
kesi toisistaan (kuvat 77a, b). Magneettinen luokitte- 
lu on esitetty kuvassa 77a. Suurimpia magnetiittira- 
keita (halkaisijaltaan 0,s mm) sisältävien näytteiden 
Q-suhteet ovat alle 0,l. Magnetiitin raekoon pienen- 
tyessä Q-suhteet kasvavat ja remanenssin osuus ko- 
konaismagnetoitumassa kasvaa. Korkeimmat rema- 
nenssit ja Q-suhteet liittyvät kuitenkin näytteisiin, jois- 
sa magnetiittirakeet ovat lähes yhtä suuria kuin a b i -  
simpien Q-suhteiden ryhmässä, mutta epäsäämölli- 
sen muotoisia ja reunoiltaan rikkonaisia. Näyttää siis 
siltä, että Q-suhteet kuvastavat paitsi magnetiittira- 
keiden kokojakaumaa, myös niiden rikkonaisuutta. 
Hystereesimittausten perusteella magnetiitti esiintyi 
kaikissa näytteissa multidomain-rakeina, toisin kuin 
muutamien korkeiden Q-suhteiden perusteella olisi 
odottanut. Kuvassa 77b on esitetty tyyppinäytteiden 
hystereesimittausten tuloksia; samat näytteet esiinty- 
vät kuvassa 77a. Kaikilla näytteillä suhde JrsIJs (kyl- 
lästysremanenssin ja kyllästysmagnetoitmmnd&) 
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Kuva 77. Tilavuussuskeptibilitcetit ja Q-suhteet (a) seka hystereesiomi- 
naisuudet (b) Kaunislehdon muodostuman emäksisissä laavoissa. Jrs - 
kyiiästysremanenssi, Js - kyiiästysmagnetoituma, Hcr - remanenssin 
koerstviteetti, Hc - koersiiiivoima. Värit ilmaisevat indusoidun ja 
remruieetin magnetoituman vaihtelua näyteryhmissa vihreä - alhainen 
suskep@Mtcetti, punainen - korkea NRM. keltainen -kohtalainen NRM, 
sininen-albamen NRM. Näytetunnusilmaisee kairareiännummn (R) ja 
näytteen syvyyden rei&ssa (m). 
Fig.77. VoIrrme mpcepzibility versus Q-value and (a) hysteresis 
propertjes (b) @ m f c  metalavasfrom the Kaunislehto Formation. Jrs 
- snfirration remunence, Js - saturation magnetimtion, Hcr - 
remanence: coerciviiy, Hc - coercive force. Colors in smple  groups 
inh'cate wriation of induced and remanent magnetizations: green - 
low msceptibt'lity, red - high MM, yellow - modemte NRM, blue - low 
W. Santple c& Uwiic&?e d d l  hole number (R) and depth of sample 
fm). 

on pienempi kuin 0,05, joka on yläraja magnetiitin 
multidomain-rakeille @nnlop 198 1). Yleisesti koer- 
siivivoima (Hc) riippuu magneettisten mineraalien 
koostumuksesta, raekoosta ja muodosta siten, että 
pieniin rakeisiin liittyy korkea Hc. Kuvassa 77b suu- 
rimmaIkin Hc-arvot ovat alle 5 mT osoittaen myös 
multidomain-rakennetta. 

Niytteiden magnetiittipitoisuus laskettiin massasus- 
keptiivisuudesta (Puranen 1989). Yhtä paljon mag- 
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netiittia sisältävissä näytteissä NRM:n voimakkuu- 
det vaihtelivat huomattavasti. Vaihtelu johtui osittain 
magneettisen raekoon vaihtelusta, mutta suurelta osin 
se riippui magnetiittirakeiden esiintymisasusta. Ku- 
vassa 78 magnetiitin määrä on kaikissa neljässä näyt- 
teessä samaa luokkaa, mutta NRM:ien erot ovat usei- 
ta dekadeja. Toiseksi alimmassa näytteessä mikroskoo- 
pissa havaittu magnetiitin raekoko oli pienin, vaikka 
koersiivivoima ja Q-suhde osoittavat melko suurta 
magneettista raekokoa. Näytteen petrofysikaaliset 
ominaisuudet vastaavat Islannin resenttien vulkaniit- 
tien ominaisuuksia (Airo 1990b), mutta näyte edus- 
taa vihreäliuskefasiesta. Alhaisin NRM, Q-suhde ja 
koersiivivoima liittyvät alimman hiekuvan naytteeseen. 
Siinä hyvin kehittyneet, suorareunaiset magnetiittiki- 
teet esiintyvät sarvivälkerakeiden yhteydessä, ja nii- 
den katsotaan edustavan pysähtynyttä metamorfisen 
kasvun vaihetta. Magnetiitin hajoaminen retrogressii- 
visissa metamorfisissa prosesseissa tuottaa rikkonai- 
sia, epäsäännöllisen muotoisia magnetiittirakeita (kak- 
si ylintä hiekuvaa). Tällaisia rakeita sisaltäviin näyt- 
teisiin liittyy korkea NRM (yli 1 Nm), Q-suhde (2- 
10) ja koersiivivoima (yli 4 mT). 

Magnetiitin esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä 
laavoissa 

Magnetiitin esiintymistapaan, sen runsauteen, teks- 
tuuriin ja koostumukseen vaikuttavat monet eri teki- 
jät kiven geologisen historian aikana. Niiden vaiku- 
tukset voivat olla magnetiitin kannalta sarnankaltai- 
sia, ja käytettävissä olleen näyteaineiston perusteella 
oli mahdollista vain suppeasti tarkastella eri mahdol- 
lisuuksia. Kuitenkin tämä rajoitettukin nayteaineisto 
toteutti selkeästi eräitä basalttien magneettisiin omi- 
naisuuksiin liittyviä lainalaisuuksia. 

Pintaan purkautuviin Fe-tholeiitteihin muodostuu 
titanomagnetiittia, ja ne ovat alunperin magneettisia 
kuten Islannissa. Kun toistuvia purkauksia on run- 
saasti lyhyessä ajassa, jäähtyminen hidastuu alimmissa 
kerroksissa, ja niissä titanomagnetiitin raekoko voi olia 
suurempi. Jaähtymisen edettyä aile 400 "C titanomag- 
netiitti alkaa hapettua (maghemiittiutua), varsinkin 
runsashuokoisissa mantelilaavoissa (O'Reilly 1984, 
Butler 1992). Veteen purkautuvissa tyynylaavoissa voi 
maghemiittia muodostua suoraan nopeassa jäähtymi- 
sessa. Maghemiittiutumisen tuloksena on heikommin 

Kuva 78. Magnetoituman ja nqgnetiitin &oon se& khtuurin valinen riippuvuus Kaunislehdon a i w n  emaksisissa laavoissa. 
Muuoskooppikuvissa kuva-alan leveys on 1.86 mm (heijastemi valo, rnagaetuairakeet ovat mustia). 
Fig. 78. Relation berween magnetimtion and ZRMumlfeatures andgrain size ofnmgmtite in mafic metalavasfrom fhc Katmisl&o 
awa. The widih af view in photomicrographs Es 1.86 nun (rqflected lighf magnatite grains are Irlack). 
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magneettisia laavoja. Myöhemmin uudelleen lämpiä- 
misen seura~iksena, esimerkiksi al~ieellismetamoifoo- 
sissa, rakenteellisesti epästabiili maghemiitti muuttuu 
inagnetiitiksi tai hematiitiksi. 

Kuivien basalttien metamorfoituessa magnetiittia 
muodostuu kaikissa aluemetamorfoosin vaiheissa. 
Kuitenkin magnetiitin inuodostuminen estyy siellä, 
missä on runsaasti grafiittipitoista ainesta välikerrok- 
sina aiheuttaen pelkistävat olosuhteet (Grant 1985, 
Frost 1991). Kittilän vihreäkivien voimakas hydro- 
terminen muuttuminen tapahtui ennen alueellismeta- 
morfoosia. Kautoselän muodostuman runsashuokoi- 
sissa mantelilaavoissa meriveden vaikutus oli huomat- 
tava. Merivesi liuottaa magherniitista fen-orautaa, joka 
saostuu muualla hydroksideina. Rautapuutteiseen 1u- 
veen ei koskaan voi muodostua runsaasti magnetiit- 
tia. Vesipitoisissa basalteissa aluemetamorfoosin re- 
aktioissa vapautuva ferrirauta pyrkii muodostamaan 
sekundäärista magnetiittia. Näyteaineistossa karkeat 
omamuotoiset magnetiittirakeet esiintyivät biotiitti- ja 
sarvivälkerakeiden yhteydessä. Metamoi-foosiaste oli 
mahdollisesti voimakkaampi paltsun painavan vulka- 
niittiinuodostuman alimmissa laavaken-oksissa, inis- 
sä paikoin saavutettiin amfiboliittifasieltsen olosuh- 
teet ja syntyi magnetiittipitoisempia kerroksia. 

Kautoselän muodostumassa voimakkaimmat mag- 
neettiset ominaisuudet liittyvät näytteisiin, joissa esiin- 
tyy suuria, rildtoutuneita magnetiittirakeita. Niiden 
sekä korkea suskeptiivisuus että korkea remanenssi 
aiheuttavat voimakkaimmat vihrejkiviin liittyvät mag- 
neettiset anomaliat Keski-Lapissa. Magnetiitti rikkou- 
tuu retrogressiivisten inetamorfisten prosessien vai- 
kutuksesta, kun siitä poistuu feirirautaa hapettavien 
fluidien liuottamana (Grant 1985). Liuosten liikku- 
misen mahdollistivat runsaat ruhjeet, joita aeromag- 
neettisella kartalla on havaittavissa vihreakivialueen 
eteläreunalla. 

Remanenssin vaikutus magneettisiin anomalioihin 

Aeromagneettisen aineiston mallinnultsessa käytet- 
tiin Kautoselän magneettisille muodostumille suskep- 
tiivisuuksia, jotka arvioitiin sähkömagneettisten ano- 
malioiden ja kairattujen näytteiden suskeptiivisuuden 
perusteella. Koska nämä suskeptiivisuudet eivät riit- 
täneet aiheuttamaan havaitun suuruisia magneettisia 
anomalioita, NRM:lla täytyy olla merkittävä osuus 
anomalioiden muodostuksessa. Mallinnuksen perus- 
teella voimakkaasti magneettiset kerrokset tulevat 
Kaunislehdossa lihelle pintaa ja jatkiivat pohjoiseen 
päin heikommin magneettisten vihreäkivien alla. Voi- 
makkaasti ja heikosti magneettiset muodostumat edus- 
tavat osia eri laavapatjoista, jotka tektoniset liikun- 
nat ovat tuoneet pintaan. 

NRM vaikuttaa magneettisten anomalioiden inten- 
siteettiin ja muotoon. Kiven nykyinen NRM on eri 
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aikoina syntyneiden, usein eiisuuntaisten koinponent- 
tien vektorisumma. Komponentteihin ovat voineet 
vaikuttaa monet tektoniset ja geologiset prosessit. 
Kaunislehdossa voimakkaasti magneettisten ken-os- 
ten kääntymisellä pintaa kohti vihreakivivyöhykkeen 
reunalla on osuutta remanenssin merkityksen kasva- 
miseen. Suunnatt~ijen näytteiden puuthiessa remanens- 
siin vaikuttavia seikkoja voidaan pohtia vain yleises- 
ti. 

Kittilän vihreäkivien geologisen historian aikana 
usealla tapahtumalla on ollut vaikutusta magneetti- 
sessa mineralogiassa tapahtuneisiin muutoksiin ja nii- 
den yhteydessä m~iodostuneisiin remanenssin kom- 
ponentteihin. Emäksisten laavojen purkautuessa nii- 
hin syntyi jäähtymisen aikana primääri magnetoitu- 
ma, termoremanenssi (TRM). Alueellinen hydroter- 
minen muuttuminen matalassa, alle 430 "C lämpöti- 
lassa (Eilu 1994), vaikutti voimakkaasti laavojen 
magneettiseen mineralogiaan. Voidaan olettaa, että 
NRM sekä Kaunislehdossa että muuallakin vihreäki- 
vialueella sisältää magnetiitin Curie-pistettä (560-580 
"C) alhaisemmassa lämpötilassa syntyneen kemialli- 
sen komponentin (CRM). Tämän komponentin suun- 
nissa voi olla voimakasta hajontaa, koska geoinag- 
neettisen kentän polariteetti oli vaihtumassa (Merta- 
nen ja muut 1989). 

Eräs vihreäkivien remanenssiin vaikuttanut geolo- 
ginen tapahtuma oli svekokarelidisen orogenian ai- 
kainen kompressionaalinen vaihe noin 1,9 miljardia 
vuotta sitten (Ward ja muut 1989) ja siihen liittyvä 
alueellismetamorfoosi (Eilu 1994). Basalttisten ltivi- 
en aluemetamorfoosissa inagnetiittia muodostuu kai- 
kissa metamoifoosin vaiheissa, eniten siinyttäessa am- 
fiboliittifasieksen olosuhteista granuliittifasiekseen 
(Grant 1985). Tällöin magnetiittia muodostuu mm. 
pyrokseenien kiderakoihin. Sekundääriseen hienora- 
keiseen magnetiittiin liittyy voimakas jaähtymisen ai- 
kana muodostuva remanenssikomponentti, joka aihe- 
uttaa tunnusomaisen magneettisen anomaliakuvion. 
Kittilän vihreäkivet edustavat kuitenkin alempaa ine- 
tamorfoosiastetta, ja mikäli niissä on magnetiittia, se 
on pääasiassa multidomain-rakeina. Magnetiitille on 
ominaista pyrkiä ornam~iotois~iuteen, ja Kaunislehdos- 
sa hienorakeisen sekundäärisen magnetiitin muodos- 
tumisen sijaan magnetiitin mäai-a on aluemetamoi-foo- 
sissa lisääntynyt magnetiittirakeiden koon kasvaessa. 
Karkearakeiseen multidomain-magnetiittiin liittyy re- 
manenssin pehmeä viskoosi komponentti (VRM), joka 
on intensiteetiltään alhainen ja pyrkii kääntymään 
vallitsevan maan magneettikentän suuntaiseksi. 

Postorogeenisten graniittien muodostuminen 1,77 
miljardia vuotta sitten on vihreäkivialueen ltehityk- 
sen viimeinen vaihe (Ward ja muut 1989) ja tapahtu- 
ma, joka myös on voinut vaikuttaa Kautoselan meta- 
laavojen remanenssiin. Graniittialueen pohjoisreunaa 
ympäröi voimakkaiden magneettisten anomalioiden 
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kehä, johon kuuluvat mm. Jeesiöjokilaakson gabroi- 
hin ja diabaaseihin liittyvat anomaliat ja niiden poh- 
joispuolella Ka~inislehdon-Ka~itoselan anomaliavyö- 
hyke. Näiden magneettisten anomalioiden samankal- 
taisuuden perusteella inuodostumien remanensseissa 
ja niiden magneettisessa mineralogiassa on jotain yh- 
teistä. Keski-Lapin graniittialueen pohjoisosat ovat 
gneissijaanteistä päätellen remobiloitunutta pohja- 
aluetta (Lehtonen ja muut 1985). Paatelmaä tiikevat 
magneettikenttäkartalla erottuvat katkeilevat nauha- 
maiset anomaliajaanteet graniittialueen sisällä. Gneis- 
sien sulaessa lämpötila oli tarpeeksi korkea ja liik- 
keellä oli riittävästi hapettavaa fluidia aiheuttaakseen 
ruhjeisella alueella retrogressiivisia, magnetiittia ha- 
jottavia reaktioita. Kivimagneettisten ja petrografis- 
ten havaintojen perusteella korkeimpia NRM:n arvo- 
ja Kaunislehdon metalaavoissa kantavat rikkoutuneet 
epasäannöllisen m~iotoiset magnetiittirakeet. 

Korhonen (1990) on todennut kehärnäisen voimak- 
kaiden magneettisten anomalioiden muodostaman ra- 
kenteen Keski-Lapin graniitin ympärillä ja pohtinut 
meteoriitti-impaktin mahdollista osuutta sen aiheut- 
tajana. Iinpaktin aiheuttaman lämpötilan ja paineen 
kasvun seura~iksena kiviin syntyvä shokkiremanenssi 
(Cisowski & Fuller 1978) saattaa aiheuttaa voimak- 
kaita anomalioita. 

Johtopäätökset 

Nuoret, muuttumattomat basaltit ja doleriitit ovat 
yleensa voimakkaasti magneettisia (Clark ja muut 
1992). Varhaisproterotsooiset vihreäkivialueet hinnis- 
tetaan magneettikenttäkartalla alueellisesta minimis- 
tä, mutta esimerkiksi Kittilän vihreäkivialueen ïeu- 

nalla esiintyy myös voimakkaasti magneettisia basalt- 
tej a. 

Heikosti magneettisten basalttien muodostumiseen 
ovat eniten vaikuttaneet alkuperäinen purkautumis- 
ympäristö seka voimakas hydroterminen miiuttumi- 
nen. Jos jo alunperin maghemiittia kiteytyy titanomag- 
netiitin sijaan, k~iten veteen purkautuvien tyynylaa- 
vojen nopeassa jaahtymisessa tai paksun mantelilaa- 
vapatjan hitaan jajhtymisen loppuvaiheessa, ei myö- 
hemminkään ole odotettavissa runsasta magnetiitin 
muodoshunista. Hydrotermisen muuttumisen seuïa~ik- 
seila merivesi liuottaa maghemiitista fei-rorautaa va- 
hentaen magnetiitin raaka-aineita. Basalttisten kivien 
aluemetamorfoosissa magnetiitin määrä yleensa kas- 
vaa, mutta vihreäkivien alhaisesta metamorfoosias- 
teesta johtuen ei sekundääristä magnetiittia ole muo- 
dostunut runsaasti. Sedimenttisten hiilipitoisten vali- 
kerrosten pelkistavät olosuhteet eivät myöskään ole 
olleet suosiolliset magnetiitille. 

Ka~itoselan mantelilaavoissa magnetiittia on kitey- 
tynyt omamuotoisiksi, ehjiksi rakeiksi biotiitti- ja sar- 
vivalkerakeiden yhteyteen, jolloin on muodostunut 
paikoin hyvinkin kaïkearakeisia ryppaita. Retrogres- 
siivisissa reaktioissa, esimerkiksi tektonisten proses- 
sien seurauksena, inagnetiitista poistuu ferrirautaa ja 
rakeet rikkoutuvat. Remanenssi kasvaa fei-roraudan 
suhteellisen osuuden kasvaessa magnetiitissa. Tekto- 
niikka on tuonut pintaan eri tavoin inagnetoituneiden 
kerrosten palasia varsinkin vihreäkivialueen reunal- 
la. Kautoselassä voimakkaat magneettiset anomaliat 
liittyvät pääasiassa tällaisiin suuria rikkoutuneita 
magnetiittirakeita sisältäviin, pintaa lähellä oleviin laa- 
vakeiroltsiin. 
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Kuva 79. Keski-Lapin magmaattiset kehitysvaiheet (laatikoiden koon ja vuikaniittien volyymin keskinäinen suhde on vain viitteehen). 
Fig. 79. Magmatic evolution of Central Lqland (the relation of the box size and the volume of the tnetavolcanics is only symbolit). 
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SUMMARY: Geology of the Paleoproterozoic Kittila greenstone area, northern Finland 

Introduction 

In the northern part of the Fennoscandian Shield, 
Paleoproterozoic supracrustal roclts cover the Ar- 
chaean basement as an almost complete zone extend- 
ing from northern Norway through Central Finnish 
Lapland and into Russia (Fig. 1). This zone has been 
called various names including the Knrnsjok-Kittilii 
Gi-eeizstoize Belt (Gail et al. 1989) and the Lnplnizd 
Greeiwtoize Belt (Sorjonen-Ward et al. 1992). The 
latter name and its abbreviation LGB have been 
adopted in this report. The Finnish part of the Lap- 
land Greenstone Belt extends from Enonteltio and 
Kolari through Kittila and Sodankyla to Salla and is 
called the Ceizti-nl Lnplnizd Greeizstoize Belt (CLGB) 
(Rasanen et al. 1995). The CLGB contains different 
areas in which either volcanic or sedimentary roclts 
prevail. Volcanic terrains in the Kittila and Salla are- 
as are assigned to the Kittilii nizd Snlla greeizstoize 
areas, respectively. These are separated by the So- 
ckrizlylii sclzist belt which is composed predominant- 
ly of Inetasedimentary rocks. This study focuses on 
the Kittila greenstone area and the western part of the 
Sodanltyla schist belt (see the Appendix Map). 

Since the work of Haclunan (1927), the supracrus- 
tal rocks of Central Finnish Lapland have been di- 
vided into two major stratigraphic units separated by 

a major unconformity. Mikkola ( l  94 1) called the lo- 
wer   nit the Lapponian schists and the upper unit the 
Kumpu-Oraniemi Series (later called the Kulnpu for- 
mation). Lapponian schists consist of various volcan- 
ic and sedimentary roclts , while the overlying Kum- 
pu formation is composed mainly of coarse-grained 
quartzites and conglomerates. Rasanen et al. (1995) 
presented a new lithostratigraphic classification the 
nomenclat~~re of which was based on international 
recolnmendations (cf. Salvador 1994). The former 
Lapponian roclts are now assigned to five lithostrati- 
graphic groups which are from oldest to youngest tlie 
Salla, Onkamo, Sodankyla, Savukoslti, and Kittila 
Groups. The traditional Kumpu formation was di- 
vided into two units, the Lainio and Kumpu Groups, 
because of their different geographical distributions 
and deformation histories. In the following, type for- 
mations of all five goups are described with an empha- 
sis on the volcanic rocks. In addition, a short com- 
ment is given 011 volcanic rocks of the Tankajoki Sui- 
te occurring in the northeastern part of the study area 
which are presumably Archaean supracrustal rocks. 
The area1 distribution of the main stratigraphic units 
(groups) is shown in Fig. 2a. 

Tankajoki Suite 

Mafic volcanic rocks assigned to the Tankajoki as amygdules or tuff layers. Geocheinically, they are 
Suite (TJS) occur in the Archaean Pomokaira gneiss classified as tholeiitic basalts (Fig. 19). Secondary 
complex (POC) in the NE part of the Kittila greenstone alteration or crustal contamination seem not to have 
area on the map sheets 3724 ja 3724 (see the Ap- significantly affected the chemical composition of these 
pendix Map). Mineralogically, these rocks are arnphi- rocks. 
bolites and only rarely display volcanic struct~~res such 

Salla Group 

The Salla Group (SAG) represents the lowermost 
Proterozoic lithostratigraphic unit in the Kittila green- 
stone area. It is made up of variably metamorphosed 
intermediate and acid volcanic rocks which fonn small, 
separate zones in the northeastern part of the green- 
stone area, including those by the Kitinen River in the 
Peurasuvanto area and around the Tojottamanselka 
gneiss dome and Koitelainen layered intrusion (Rook- 
kinnpa Forimtioiz, RnF), on the eastern side of the 
Porttipahta Lake (Lolzijoki Fomzntioiz, LoF), and in 
the Rajalompolo area at the border of the Sodankyla 
and Kittila communes (Kuoi-tisojn Formntioiz, KjF). 
All observed contacts with the Salla Group are tecton- 
ic; for example at Kuortisoja, roclts of the Salla 

Group form a tectonic wedge between roclts of the 
Kittila and Savukoski Groups. In the Kitinen-Portti- 
pahta area, the Rookkiaava Fm is bordered by meta- 
volcanics of the Tankajoki Suite, but due to a poor 
exposure, the nature of the contact is not completely 
clear. The stratigraphic position of the Salla Group 
as the lowermost unit of the CLGB has been based on 
stratigrafical, lithological, and geochemical similari- 
ties of corresponding rocks in the Salla greenstone 
area in eastern Lapland (Manninen 1991). 

In the Kittila greenstone area, the lnetavolcanics of 
the Salla Group are mostly andesites, dacites and rhyo- 
lites (Figs. 3,21a-b). Andesites are characterized by 
a weak calc-alkaline affinity probably due to secon- 
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dary processes (see p. 54), while dacites are geoche- 
mically tholeiitic. The elemental ratios of andesites 
and dacites suggest that these volcanic roclts were de- 
veloped from a common parental magma. Results of 
cl-ustal contamination, reflected by low Ta-La and P- 
Zr and high Th-TiO, ratios, are also seen in the geoche- 
mistry of the meta;olcanics (Figs. 22a-b, 57). 

The common amygdaloidal structures and 
microstructures referring to ciystal tuffs, displayed 
by the Salla Group metavolcanics, coupled with the 
scarcity or total deficiency of epiclastic metasediments 
indicate that eruptions occurred under subaerial con- 
ditions. The eruptional environment, strong crustal 
signature in the chemical composition, and strati- 
graphic position of the metavolcanics generally di- 
rectly upon the Archaean granite gneisses indicate that 
Salla Group volcanism was related to an initial stage 
of rifting of the Archaean craton. Diagrams used to 
discriminate between different geotectonic environ- 
ments have not been applied to the Salla Group rocks 
because of their evolved character and evident sialic 
contamination. 

Following rifting of the Archaean crust, strong vol- 
canic activity ensued in the middle and eastern part of 
the LGB and its southeastern continuations in Russi- 
an Karelia. In Russia, these volcanic rocks, the Sumi 
metavolcanics (e.g., K~~l ikov et al. 1980, Gorbunov 
et al. 1985, Sokolov et al. 1987, Levchenlto et al. 

1990), have been correlated with metavolcanics of the 
Salla Group based on their similar stratigraphic posi- 
tion, lithology and geochemist~y (Manninen 1991). 
In northern extensions of the LGB, volcanic rocks 
geochemically resembling those of the Salla Group 
have been recognized in the Holmvatn Group in the 
Repparfjord window east of Alta in Norway (Phar- 
aoh et al. 1987). 

No completely reliable age determinations are pre- 
sently available for the Salla Group metavolcanics 
from Central Lapland. Nevertheless, the U-Pb zircon 
age of -2.52 Ga, obtained for a volcanic breccia be- 
longing to the Rooldtiaapa Formation, is likely close 
to the age of felsic volcanism in the Salla Group (Pih- 
laja & Manninen 1988). According to most Russian 
investigators, the Sumian metavolcanics possess an 
age of 2.5-2.4 Ga (Levchenko et al. 1990). Based on 
U-Pb zircon geochronology of layered intrusions, 
Amelin et al. (1995) narrowed the eruption age of the 
entire Sumian-Sariolian volcanic sequence to -2.45 - 

2.44 Ga. Manninen (1991) concluded that the Salla 
Group and the 2.44 Ga Koillismaa and Central Lap- 
land mafic layered intrusions (Alapieti ja muut 1990) 
represent coeval magmatism because quartz porphyii- 
es belonging to the Sumian metavolcanics have yield- 
ed similar ages to the layered intrusions (-2.45 Ga, 
e.g., Gorbunov et al. 1985, Sokolov et al. 1987). 

Onkamo Group 

Volcanic rocks of the Onkamo Group (ONG) have 
been discovered in a wide area extending from Salla 
to Kittila and still further to Kolari near the Swedish 
border. In the lake Onkamojikvi area (Salla), the Sal- 
la Group metavolcanics are overlain by high-Mg ba- 
salts and andesites (Mantyvaara Formation, Manni- 
nen 199 1). Volca~c rocks collresponding composition- 
ally closely to those of the Mantyvaara Formation 
occur at Moykkelma in the Kittila greenstone area 
where they form one of the type formations of this 
stratigraphic unit (Moylkelnzii Fomzntion, MoF) (Ra- 
sanen et a1 1989). Recent investigations carried out in 
the Keivitsa area (Sodankyla) have revealed volcanic 
rocks corresponding to the Moykkelma Formation in 
the area between the Keivitsa and Koitelainen intru- 
sions. At Moykkelma, the Onkamo Group consists 
solely of volcanic roclts and its lowermost komatiite 
unit erupted discordantly on granite gneisses (Rasa- 
nen et al. 1989). This contact zone is characterized 
by an eruption breccia containing gneiss fragments. 

The chemical composition of the Onkamo Group 
metavolcanics is more variable than the Salla Group 
metavolcanics (Fig. 23). In the type area at Moykkel- 
ma, komatiitic basalts commenced a series of erup- 

tions whch later changed to dacitic and andesitic com- 
positions. The last phase of eruption is solely repre- 
sented by basaltic magma. Hence the non-komatiitic 
rocks generated a so-called antidromal series which 
are also typical of the Sariolian volcanic sequences in 
Russian Karelia (see Rasanen et al. 1989, Negrutza 
1980). The Onkamo Group's low TiO, and high MgO, 
Cr and Ni concentrations are unusual features for 
mafic volcanic rocks of other groups in Central Lap- 
land but are characteristic for metavolcanics at the 
lowermost stratigraphic levels elsewhere in the LGB. 
For example in the metavolcanics of the Giil'denvarri 
Formation in the Kautokeino greenstone belt in Nor- 
way, the average TiO, and MgO contents are 0.5 Wt 
% and 12.3 Wt %, respectively (Solli 1983). In west- 
ern Lapland, an amphibolite formation rimming the 
Archaean Muonio gneiss dome possesses a low TiO, 
(0.7 Wt %) and high MgO content (10 Wt %) (~ehto:  
nen 1984) similar to the Onkamo Group's composi- 
tion. Manninen (1991) has also noted the geochemi- 
cal similarity between the Mantyvaara Formation in 
the Salla area and the Sariolian metavolcanics in Rus- 
sia. 

As with the Salla Group, signs of felsic crustal 
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contamination is clearly seen in the chemical compo- 
sition of the Onkamo Group metavolcanics. The ma- 
fic metavolcanics of the Moyldtelma Formation are 
thought to have been generated from a depleted man- 
tle, but fractional crystallization and crustal contami- 
nation have strongly affected the present composition 
of the rocks (Rasanen et al. 1989). The basaltic mem- 
ber, however, seems to have evolved from a different 
parental magma than the andesites and dacites (Rasa- 
nen et al. op. cit.). 

On geotectonic chemical discrimination diagrams, 
the Onkamo Group metavolcanics (basalts of the 
Moykkelma Fm) represent continental and oceanic 
island arc basalts (Figs. 54a-56a). Assimilation of 
crustal material, however, makes the interpretation of 
these diagrams rather ambiguous. The field relations 
and primary structures of the Moyldtelma Formation 
metavolcanics (amygdaloidal mafic rocks, volcano- 
clastic ltomatiites) indicate that eruptions occurred on 
dry land or in shallow water. A subaerial environment 

is also suggested by a lack of epiclastic metasediments. 
Lamina tuffs and tuffites in the Keivitsa area indica- 
te subaqueous volcanic deposition in some places 
(Manninen et al. 1996). On the basis of well-pre- 
served pillow stiuct~tres, Manninen (1991) also sug- 
gested subaqueous conditions of deposition for the 
high-Mg basalts (Mantyvaara Fm) in the Salla area. 

Volcanic rocks correlative with the Onkamo Group 
occur in northern Norway (e.g., Often 1985) and in 
the Vetreny Belt in Russian Karelia (Ryabchiltov et 
al. 1988, Puchtel et al. 1997). The Vetreny suite lto- 
matiites have yielded Sm-Nd isochron ages of 
2449+35 and 2410rt34 Ma and a U-Pb zircon age of 
2437+3 Ma has been obtained for a dacite of the Ki- 
richi suite of the Vetreny Belt (Puchtel et al. 1997). 
Other stratigraphic equivalents to the Onkano Group 
are the Sariola formation basalts of the Paanajiirvi 
area whose age, according to field relations with re- 
spect to the Oulanka complex layered intrusions, is 
estimated at 2440-2443 Ma (Amelin et al. 1995). 

Sodankyla Group 

The abundant volcanic activity of the Salla and 
Onkamo Groups was followed by a more tranquil 
period dming which thick and wide-spread epiclastic 
sediments were deposited. At present, these sediments 
are represented by quartzites and mica schists of the 
Sodankyla Group which occur mainly on the eastern 
and southern side of the Kittila greenstone area. The 
abundance of quartzites and their wide-spread distri- 
bution suggest that the depositional basin was marked- 
ly widened from a relatively narrow rift basin after 
cessation of the Salla and Onkamo Group volcanism. 

The Sodankyla Group metasediments were depos- 
ited either directly on the Archaean granite gneisses 
or the volcanic rocks of the Salla or Onkamo Groups. 
At the lower contact of the Sodankyla Group quartzites 
rimming the Sovasjoki basement gneiss dome, a weath- 
ering crust has been discovered (Tyrvainen 1983) 
which represents a hatus in the evolution of the CLGB. 
The Wrttiovaara Formation (WF) and Honkavaara 
Formation (HvF) are the type formations of the So- 
dankyla Group in the Kittila greenstone area. Due to 
lack of exposure, there is no direct stratigraphic evi- 
dence that the Honkavaara Fm was deposited on the 
Virttiovaara Fm. However, the younging direction of 
the Virttiovaara Fm is towards the Honkavaara Fm, 
and gravimetric data reveal the Virttiovaara Fm dip- 
ping under the Honkavaara Fm. 

The Virttiovaara Formation is composed mainly of 
sericite quartzites, orthoquartzites and sericite schists. 
Cr-bearing mica, fbchsite, is a characteristic mineral 
of the sericite quartzites, often staining the rocks dif- 
ferent~ shades of green (Fig. 5). Primary structures in 

the metasediments, best exposed at Virttiovaara, in- 
clude cross bedding, graded bedding, herringbone 
structures, and m~td  cracks which indicate that the 
sedimentation took place in an environment influ- 
enced by tidal waves (Niltula 1985). At the southern 
margin of the CLGB, quartzites are bordered by ar- 
kosites and mica gneisses with occasional amphibo- 
lite interlayers which gradually merge into the Central 
Lapland Granite Complex. 

The Honltavaara Formation is composed of quartz- 
ites, siltstones, carbonate rocks and basic and acid 
volcanic roclts. All of these roclts are strongly albiti- 
zed (Fig. 6). The presence of structures interpreted as 
lahar breccias, ignimbrites and pumice in the felsic 
volcanic rocks of the Honkavaara Formation suggests 
that they formed under shallow water or subaerial 
conditions. The felsic metavolcanics are albitized 
trachyandesites, trachytes and rhyolites while the 
mafic volcanic roclts are tholeiitic basalts (Table 5, 
Fig. 25). Because of the enhanced mobility of allta- 
lies, especially in felsic rocks, the alkalic affinity is 
probably partly secondary. 

On tectonomagmatic discrimination diagrams the 
mafic metavolcanics of the Sodankyla Group plot in 
the field of continental basalts (Figs. 54b-56b). Trace 
element and rare earth element contents of the meta- 
volcanics demonstrate that the mafic and felsic rocks 
did not evolve from the same parental magma ( REE,,sic 
< REE,,c). The same conclusion can be drawn from 
Sm-Nd isotopic data which show ~ ~ ~ ( 2 2 0 0  Ma) val- 
ues of -4.5 to -5.6 for the felsic metavolcanics and -1.5 
to -3.6 for the mafic rocks (Huhma et al. in prep.). 
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The low E,, values provide evidence for interaction 
with sialic crust during their magmatic evolution. Ho- 
wever, the ThITiO, values (- 3, Fig. 57) of the So- 
dankyla Group mafic rocks indicate that sialic conta- 
mination was not as significant as in the older Salla 
and Onkamo Group magmas. The quartzite-domi- 
nated lithology of the sedimentary rocks and their direct 
deposition of local Archaean gneisses f~u-ther suggest 
an ensialic sedimentation environment. 

Deposition of the Sodankyla Group sediments pro- 
bably occurred over a long time period. A U-Pb age 
of 2832k10 Ma obtained for a detrital zircon popula- 
tion from a Virttiovaara Fm quartzite (Huhma et al. 
in prep.) provides a maximum age for deposition and 
indicates at least partial if not complete Archaean pro- 
venance for the source material. The metasediments 
of the Sodankyla Group are penetrated by 2.2 Ga, 
Haasltalehto-type differentiated sills (gabbro-wehrli- 
te association, Hanslu 1987) and in t~irn, represent a 
minimun age for accumulation of the sediments. Flu-- 
themore, Honkavaara Fm dolomites from Kuonin- 
kivaara possess an anomalous 513C,, value of 
+5.9+0.7%0 which is typical of Jat~dian carbonates 

and compatible with a sedimentation age of older than 
2.2 Ga (Karhu 1993). 

The radiometric age determinations on the Honlta- 
vaara felsic metavolcanics have t ~ m e d  out to be prob- 
lematic: zircons from acid and intermediate volcanic 
rocks have yielded U-Pb ages of 2.72 to 2.75 Ga and 
the Sm-Nd systematics show that at least the source 
of these metavolcanics was Archaean in age. Similar 
rocks are also found elsewhere around the Central 
Lapland Granite Complex, for example, in the west 
in the Kittila and Kolari areas and in the southeast 
near Luostotunturi. On the western side of Luosto- 
tunturi, an Archaean age has been obtained for 
zircons from a felsic rock interpreted to be a volcanic 
rock (2.77 Ga, Huhma et al. in prep.). In addition, an 
Archaean age (2.79 Ga) was reported by Silvennoi- 
nen et al. (1980) for zircon from a felsic volcanic rock 
from the eastern margin of the Central Lapland Gra- 
nite Complex at Niskavaara in Posio. These data sug- 
gest that the Honkavaara Formation represents an 
Archaean tectonic wedge enclosed by Proterozoic 
rocks. 

Savukoski Group 

Along with gradual deepening of the depositional 
basin, sediments became more fine-grained as the 
Sodankylan quartzites gave way to the phyllite-tuff- 
ite-black schist assemblage of the Savukoski Group 
(SKG). The Savukoski Group contains the first graph- 
ite-sulphide schists in the Proterozoic stratigraphy of 
the CLGB, acting as an important key horizon that 
can be followed almost over the entire Central Lap- 
land Greenstone Belt. Volcanic activity res~uned with 
the filling of the basin with mafic lavas, tuffs and tuff- 
ites, and various ultramafic volcanic rocks. The ult- 
rarnafic metavolcanics form part of a relatively nar- 
row but long komatiite belt extending from northern 
Norway through Sodankyla and Salla and into Rus- 
sia. The type formations of the Savukoslu Group are 
the Mntnmkoski Fonizntiorz (MkF) composed mainly 
of fine-grained metasediments and mafic metavolca- 
nics and the overlying Snttnsvnnrn Forr~zntion (SnF) 
consisting predominantly of ultramafic metavolcanics. 

In the Matarakoski Formation, mica schists, phyll- 
ites and black schists (Fig. 7) are intercalated with 
mafic lavas, t ~ ~ f f s  and t~~ffites. The metavolcanics are 
chemically Fe-tholeiites. In the poorly exposed Kei- 
vitsa region, strongly magnetic tuffites are useful 
marker horizons for mapping. Further to the west in 
the Kittila area, corresponding units include the sedi- 
mentary Holizejollzikko Fomatiolz (HjF) and the over- 
lying Linkz~pnlo Fonizntion (LpF) composed mainly 
of basaltic pillow laws (Fig. 8). 

The upper part of the Savukoski Group is repre- 
sented by komatiitic metavolcanics of the Sattasvaa- 
ra Formation. In the Keivitsa area, komatiitic lavas 
and volcanoclastic rocks belonging to this formation 
have erupted directly on black schists of the Matara- 
koski Formation. In the Sattasvaara Formation and 
other correlative formations locally picritic volcanic 
rocks also exist, particularly in the Sotknsellz~ For- 
nzntiorz (SoF) which is in contact with'the Matara- 
koski Formation near the border of the Kittila and 
Sodankyla communes. The komatiitic and picritic 
metavolcanics cannot be distinguished in the field. 
Both of them occur as pillowed and massive lavas, 
tuffs and other volcanoclastic rocks (Figs. 9-1 1). 

Chemical compositions of the mafic volcanic rocks 
of the Savukoski Group broadly corresponds to that 
of the Sodanlyla Group basalts. Apart from alkalies, 
the metavolcanics have preserved their original che- 
mical composition reasonably well. Sialic contami- 
nation seems to have been insignificant. This is shown 
by negligible negative Ta anomalies in MORB-nor- 
malized spidergrams (Figs. 29c-d) and higher TiO,/ 
Th ratios than in basalts of the Salla and 0 n k a G  
Groups (Fig. 57). 

The ultramafic metavolcanics of the Savukoski 
Group are predominantly peridotiitic komatiites (Fig. 
30a). Basaltic komatiites and Mg-tholeiites occ~u- most 
abundantly in the komatiitic differentiation series of 
the Tepsa and Jeesiorova Formations (cf. Table 8). A 
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chondritic CaO/A1,03 (- 1 .O) ratio of the Sattasvaara 
Formation komatises is representative of the AI-un- 
depleted magma type (cf. Nesbitt et al. 1979), though 
the AI,O,/TiO, ratio is lower than chondritic (Fig. 30b) 
due to a relatively high TiO, content (see Hanslu 1992 
and his figure 66). ~eridotiiic komatiites of the Tepsa 
Formation possess higher CaO/A1,0, ratios (av. 1.76, 
Table 8) similar to those of the ~l-depleted komatiite 
type. However, carbonatization has affected the CaO 
content of the Tepsan Formation metavolcanics. Due 
to a relatively low A1,03 content, the A1,03/Ti0, ra- 
tios of the Tepsa   or mat ion differ from those of the 
Sattasvaara Formation (see Table 8). 

In the Sattasvaara Formation and other correlative 
formations, post-magmatic processes have especially 
influenced the content of SiO, and LIL elements; their 
range of abundances are high() variable. Furthermore, 
immobile elements do not correlate with expected 
magmatic crystallization processes (Tables 8 and 9). 
The effect of sialic crustal contamination remained 
negligible as deduced from low Th, Zr and LdSm, 
for example. In this respect, the komatiites of the 
Sattasvaara Formation differ profoundly from the 
ltomatiites of the Onkamo Group (Moyldtelma Fm) 
which exhibit a clear crustal signature in their chemi- 
cal composition (Rasanen et al. 1989). 

The Savukoslu Group picrites differ geochemical- 
ly from komatiites though they are indistinguishable 
in the field. The former are characterized by high TiO,, 
Fe,O,'Ot and LIL contents (Table 8, Sotkaselka and 
~ e k a m a a  areas). The low AI,O,/TiO, ratio (4-8, Fig. 
30b) in the picrites is caused by high T~o,; their Al,O, 
level is approximately the same as the komatiites &d 
their CaO/A1,0, value (-1 .O) is only slightly higher 
than in the kbmatiites (Table 8). Also the strongly 
LREE-enriched chondrite-normalized REE patterns 
of the picrites are different from those of the komat- 
iites (Fig. 31b). However, as with the komatiites, the 
chemical composition of the picrites do not indicate a 
significant interaction with felsic crust. For example, 
no negative anomalies are observed in MORB-nor- 
malized spidergrams at Ta or Ti. (Fig. 30). The low 
Al,O,/TiO, value is also difficult to reconcile with 
crustal contamination. The picritic magma is hence 
thought to represent a primary magma type generated 
in a relatively deep mantle source. 

A minimum age for the deposition of the supra- 
ciustal rocks of the Savukoslu Group is obtained from 
the age determinations of cutting diabase dikes oc- 
curring at Heinalamminkuusikko, Riikonkoslu and 
Satkanavaara. These dikes belong to the age group of 
-2.05 Ga. The 2.05 Ga Keivitsa layered intrusion 
(Mutanen 1997) and the -2.13 Ga Rantavaara gabb- 
ro were also emplaced into the Savukosken Group 
phyllites and black schists in Sodankyla (Tyrvainen 
1983). On the other hand, the -2.2 Ga Haaslcalehto- 
type have never been observed cutting rocks of the 
Savukoski Group. 

Picrites and ltomatiites are spatially and probably 
genetically closely related to each other in the CLGB 
and in its northern extensions at Karasjok in Norway 
(Krill et al. 1985, Barnes & Often 1990). Picrites 
without accompanying komatiites occur in associa- 
tion with pelitic, graphite-bearing metasediments else- 
where in the Fennoscandian Shield, including the 
Pechenga and Suisaarian picrites (Puchtel et al. 1992, 
Hansl1992), but their relationship to the komatiite- 
picrite association of the LGB is so far uncertain. Yet, 
high E,, values of +4.1 for the Karasjok komatiites 
and picrites (Krill et al. 1985), +2.87kO. 12 for the 
Suisaarian piciites (Puchtel et al. 1992), and +1.4+0.4 
for the Pechenga ferropicrites (Hanski 1992) show 
that all these primitive volcanic rocks originated from 
a time-intergrated depleted mantle source. LREE (and 
other L L )  enrichment exhibited by the picrites has 
been inferred to be a sign of a mantle enrichment event 
which took place recently enough not to have signi- 
ficantly affected the Nd isotopic evolution of the source 
region before the generation of the picrites (Hanski 
1992). 

So far, ultrainafic metavolcanics have not been 
dated with confidence in Finland. A Sm-Nd age of 
2085k85 Ma was reported for ltomatiites and picrites 
from Karasjok by Krill et al. (1985). In northern Nor- 
way, komatiites corresponding to the Savukoski Group 
komatiites in Finland are found at two stratigraphic 
levels. In the Karasjolc and Kautokeino greenstone 
belts, they erupted on top of thick quartzite deposits, 
and in Karasjok they have been observed at higher 
levels associated with picrites and graphitic metase- 
diments (e.g., Solli 1983, Olsen & Nilsen 1985, Sied- 
lecka et al. 1985). 

Kittila Group 

The deposition of the volcano-sedimentary succes- Lanne 1979), give an indication of the magnitude of 
sion of the Kittila Group (KIG) is a manifestation of the volcanism. Rocks belonging to the Kittila Group 
increased magmatic activity during andor after lifting also occur as bifurcating metavolcanic belts outside 
of the continental crust. The wide distribution and the Kittila area proper, extending to north and west, 
high thicltness of the volcanic pile of the Kittila but in the Savukoslu, Salla and K~~usamo areas of 
Group, up to 6 km at the present vertical section (see eastern Lapland, Kittila Group rocks have not been 
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encountered. 
The lower contact of the Kittila Group is tectonic. 

For instance, a clear thr~lst zone runs close to the 
western margin of the Sovasjoki gneiss dome and con- 
tinues southeastward to the Rajala area where it arcs 
to the southwest and joins the Sirldca fault zone (Sirk- 
ka line; Gad et al. 1989). It is noteworthy that ophio- 
litic serpentinte lenses occur in this thrust zone (see 
Appendix 1). 

The Kittila Group includes at least two major sta- 
ges of mafic volcanism which are described as two 
type formations, the KautoselkZi (KaF) and Vesr~za- 
jiirvi (VjF) Forrnatiorzs. A sedimentary formation com- 
posed mostly of BIF (Pol-konerz Formation, PpF) was 
deposited between these two magmatic stages (Fig. 
14). Areally minor felsic subvolcanic and volcanic 
magmatism (Veikasenmaa) was related to the late stage 
of the magmatic evolution of the Kittila Group. East 
of Lompolo, quartz-rich mica schists and arkoses of 
the Pylzdjd~vi Fon~zatiolz (PeF) were deposited on the 
Vesmajiirvi Formation to complete the rock succes- 
sion of the Kittila Group. 

Mafic amygdaloidal lavas, tuffs and tuffites are the 
main lithology of the Kautoselka Formation, but met- 
agreywackes, phyllites, graphite- and sulphide-bear- 
ing schists and carbonate rocks, as well as minor 
quartzites and conglomerates also belong to the rock 
assemblage (Figs. 12- 13). The mafic metavolcanics 
of the Kautoselka Formation are tholeiitic basalts 
(Figs. 33e, 34a). Compared with MORB, their typi- 
cal features are relatively high LIL element contents 
and high Ti, P, Zr, and Sm abundances (2xMORB, 
Fig. 35d). Many geochemical characteristics of the 
Kautoselka Formation basalts resemble those of with- 
in plate basalts (Fig. 35d), but their moderately low 
Ta-La ratio is still higher than that of many continen- 
tal low-titanium basalts, such as the Tasmanian dole- 
rites (Fig. 35d). This low ratio could be a result of 
crustal contamination, but the Th-TiO, ratio suggests 
that contamination, if any, was much less significant 
than in the older Salla and Onkamo Group metavol- 
canics (Fig. 57). 

The Vesmajiirvi Formation is composed of mas- 
sive and pillowed mafic h a s ,  hyalotuffs, breccias 
and volcanic conglomerates as well as minor cherts, 
carbonate rocks and black schists (Fig. 15). Hypabyssal 
rocks are represented by various gabbros and basalt- 
ic dikes. Locally, dikes form subparallel sets within- 
terdike screens of metagabbro (Fig. 16). These are 
interpreted as products of incipient development of 
sheeted dike complexes acting as feeder channels for 
the associated pillow lavas. 

The volcanic rocks of the Vesmajiirvi Formation 
are more variable in their composition compared with 
the Kautoselka Formation, containing komatiitic rocks 
and minor felsic metavolcanics, as well as basalts. 

Kittilan vihreikivialueen geologia 

The mafic metavolcanics form a continuous series 
from komatiitic basalts through basalts to basaltic 
andesites though the basaltic varieties are by far the 
most prevalent (Figs. 33b, 34b). LIL elements are less 
enriched than in the Ka~~tosellta Fm and HFSE includ- 
ing Ti correspond to the levels of MORB (Fig. 35d). 
The chemistry (e.g., relatively high T a b  ratios, Fig. 
35d and low Th/TiO,ratios, Fig. 57) does not indi- 
cate any sialic contamination. The REE patterns of 
basaltic komatiites and tholeiites of the Vesmajiirvi 
Fm (Fig. 35b) are compatible with crystallization from 
a common parental magma. 

The metavolcanics of the Kautoselka and Vesma- 
jimi Formations possess chemical compositions which 
do not support an evolution from the same parental 
magma. For example, the stratigraphicly lower Kau- 
toselka Fm basalts are more evolved in terms of Fe 
numbers (atomic Fe/(Mg+Fe)) (Fig. 32) and have dis- 
tinctly higher contents of many incompatible elements 
such as Zr, P and Th (Fig. 35d). The elemental ratios 
do not allow a genetic link between the type forma- 
tions through fractional c~ystallization with or with- 
out a contribution of assimilated crustal material. 

A progression towards a more oceanic setting with- 
in the geotectonic development of the Kittila Group is 
indicated by the rock assemblages and their primary 
structures (e.g., amygdaloidal lavas of the Kautosel- 
ka Fm and pillow lavas and parallel dike swarms of 
the Vesmajiirvi Fm) and changes in geochemistry of 
the metavolcanics (see Figs. 54d-56d for the Kauto- 
selka Fm and Figs. 54e-56e for the Vesmajiirvi Fm). 
The previous presence of an oceanic crust is also sup- 
ported by the ophiolitic serpentinites of the Nuttio belt. 

At Veikasenmaa, felsic poi-phyries are found among 
basaltic rocks which are chemically correlative with 
the Vesmajiirvi Formation. The field relations suggest 
that the felsic and mafic rocks represent products of 
coeval basaltic and acidic magmatisms. The felsic 
rocks have been dated by the U-Pb zircon method as 
-2.01-2.02 Ga old (Rastas 1991, Hanski et al. 1997). 
Recently, a Sm-Nd age of -2.0 Ga and an S, value of 
+4 was obtained for basaltic metavolcanics of the Ves- 
majiirvi Formation sampled east of the Kumputunturi 
Mountain (Hanski et al. 1997). The felsic porphyries 
have also yielded similar, positive initial E,, values 
which are close to the isotopic composition of the con- 
temporary depleted mantle (Hanski et al., op. cit.). 
This indicates that these rocks were not generated from 
a crustal source but are either fractionation products 
of a mantle-derived basaltic magma or partial melting 
products of a basaltic rock (amphibolite). 
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Lainio Group 

The Lainio Group (LAG) is located in the south- 
western part of the Kittila greenstone area where it 
forms 200-2000 m thick sedimentary units. The group 
contains meta-arltoses, quartzites and conglomerates 
deposited disconformably on rocks of the Kittila or 
Savukoski Groups. The development of the Lainio 
Group commenced with volcanic activity producing 
calc-alkaline volcanic roclts of the Lafvajiirvi (LnF) 
and Tu~llijoki Fo~mntions (F). The Latvajkvi Fm 
rocks are compositionally mainly potassium-rich 
trachytes (Fig. 17), while the Tu~dijoki Fm is comprised 
of trachyandesites which are chemically similar to 
calc-alkaline lamprophyre dikes of the Kittila area. 

Both the Latvajavi and Tuulijoki Fm metavolca- 
nics chemically resemble modern island arc volcanic 
roclts (Fig. 550. On average, the BaTa ratios are -560 
and -780 for these for~nations respectively (Table 12), 
which are typical of arc-related magmas (>450, Gill 
1981). The T~~ulijoki inetavolcanics display distinct 

negative Ta and Ti anomalies on MORB-normalized 
spidergrams (Fig. 43b) which are features that calc- 
alkaline lamprophyres possess in subduction zone 
environments (Rock 1991, p. 34). 

Calc-alkaline metavolcanics geochernically resembling 
the Latvajarvi Fm rocks, have been described from 
northern Sweden where they are found in a belt ex- 
tending from Ki~una (Kiruna porphyries) to Skellef- 
tei. An island arc environment has also been inter- 
preted for these ~netavolcanics (Pharaoh & Pearce 
1984). Intermediate calc-alkaline, island arc magma- 
tism is also represented by the Haaparanta Suite plu- 
tonic rocks occurring throughout western Finnish 
Lapland and northern Sweden. 

Radiometric ages of both trachytes of the Latva- 
j av i  Fin and granitoids of the Haaparanta Suite fall 
in the range of 1.89-1.85 Ga and thus, correspond to 
the syn- to late-kinematic stages of the Svecoltareli- 
dic orogeny. 

Kumpu Group 

Volcanic and sedimentary rocks of the CLGB, fold- 
ed by the main phase of the Svecokarelidic orogeny, 
were then covered discordantly by coarse-clastic, non- 
mature, molasse-type arkoses and conglomerates of 
the K~lmpu Group (KUG). These metasediments com- 
monly display a characteristic red-brown or purple 
color. The type formation of the group is the Levi For- 
71zntiorz (LeF) occulring in the vicinity of the Sirldca 
village. The Kumpu Group was folded in the late stage 
of the Svecokarelidic orogeny, but no traces of earlier 
deformation phases have been found in the rocks. 

The age of the Kumpu Group can only be assessed 
indirectly. At Vkttiovaara (Isolaki), detrital zircons 
from quartzite have yielded ages of slightly less than 
2000 Ma which can be regarded as a maximum age 
of deposition of the ~netasediment. Recently a quartz 
porphyry pebble was picked from the Mantovaara 
conglomerate occulring 10 km northeast of the Sirk- 
ka village. A zircon separate from the pebble pro- 
duced an age of 1928+6 Ma (Hanslu et al. 1997). 
Therefore, the sedimentation of the Kumpu Group took 
place later than about 1.93 Ga ago. 

Nuttio serpentinite belt 

A belt of ultramafic rocks near the eastern margin 
of the Kittila Group extends for more than 70 km in a 
N-S direction from Nuttio to Taatsi. These rocks, 
which are mostly serpentinites, have been interpreted 
to be fragments of an ancient dismembered ophiolite 
(Hanski 1997). Drilling, field evidence, and geophy- 
sical observations have shown that the serpentinite 
bodies are in tectonic contact with their country rocks. 
These serpentinites are characterized by a refractory 
major element composition (Fig. 53) and the presence 
of small chromitite lenses with a metallurgical chro- 
mite composition (Fig. 18) and various mafic to ultra- 
~nafic (boninitic) dikes. 

The emplacement (obduction) of the ophiolites is 
generally thought to be related to a collisional tecto- 
nic event (e.g., Dewey 1976). They often occur at 

suture zones, which represent boundaries of amalga- 
mated (1nicro)continents andlor island arcs. The in- 
terpretation of the Nuttio seipentinite belt as fragments 
of ophiolitic mantle rocks leads to the inference of the 
presence of a suture zone in the Kittila greenstone 
area. This in turn has important implications for the 
regional correlation of different stratigraphic units. 
Previous studies suggested that the ultramafic rocks 
of the Nuttio belt were emplaced along a N-S trend- 
ing fracture zone extending from Karkeatuore to Nut- 
tio (Kallio 1980, Kontinen 1981). The Nuttio sei-pen- 
tinite belt is situated in a zone which divides the Kit- 
tila greenstone area into two geologically different 
blocks: On the eastern side, there are Archaean base- 
ment gneiss domes with overlying amygdaloidal la- 
vas, clastic metasediments and pelites and komatiitic 
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metavolcanics. On the western side of the thrust zone, 
the bedrock is composed predominantly of mafic me- 
tavolcanics and intervening deep-sea sediments of the 
Kittila Group presumably representing part of an oce- 
anic crust. 

At present, no direct age data are available for the 
rocks of the Nuttio serpentinite belt. Because the ser- 
pentinite lenses were emplaced tectonically, they may, 
in principle, be older, coeval or younger than their 
country rocks. A minimum age can, however, be de- 

termined from the age of the R~~oppapalo granodior- 
ite intrusion which cuts volcanic rocks of the Kittila 
Group on the western side of the serpentinite belt. The 
U-Pb zircon age of the intrusion is c. 1.91 Ga (I. HG- 
Itonen, pers. comm. 1995). It was likely emplaced af- 
ter the tectonic movements that led to the protrusion 
of the serpentinite bodies. Therefore, the age of the 
Nuttio belt rocks could be close to those obtained for 
gabbros of the Jormua and Outoltumpu ophiolites 
(1.95-1.97 Ga; Huhma 1986, Peltonen et al. 1996). 

Metasomatic alteration 

Hydrothelinally altered rocks showing various kind 
of alteration are wide-spread in the Central Lapland 
greenstone belt. Seven areas within the Sodankyla 
Group between the Sodankyla and Kittila communes 
were selected for detailed study in order to deduce the 
effect of hydrothermal alteration on the mineralogical 
and chemical composition of the rocks (Eilu 1994). 
One example of these areas is shown in Fig. 58. 

The albitization of the Sodankyla Grot~p sediments 
had already begun during their diagenesis (T = 60- 
150°C) under the high heat flow regime of the conti- 
nental rift zone. Pore fluid from sea water and evapo- 
rites were probable sources for sodium. Hypabyssal 
igneous activity following sedimentation of the So- 
dankyla Group quartzites was started with minor 
lamprophyric magmatism which was followed by a 
more volumino~ts tholeiitic phase (Haaskalehto-type 
layered sills) c. 2.2 Ga ago. Small-scale hydrothermal 
systems, indicated by bleached haloes around some 
of the lamprophyre dikes, may have been generated 
by the intrusion of the lamprophyres. However, these 
alterations could also be related to the tholeiitic 
magmatism: the fract~u-ed lamprophyre dikes and their 
wall rocks only formed good flow paths for fluids and 
were thus sensitive to alteration. 

The 2.2 Ga tholeiitic magmatism evidently gener- 
ated large-scale hydsothelmal activity and consequent 
pervasive, wide-spread alteration. Mafic dikes and sills 
provided the main heat source. Temperature zonation 
of the hydrothermal systems related to the intrusions 
was weakly developed since most of the alterations 
took place approximately in the same temperat~u-e 
range, but chemical zonation was more complex (Ta- 
bles 19-21). The temperature varied from 260°C up 
to 430°C between the st~tdy areas, but within an indi- 
vidual s t ~ ~ d y  area the temperature variation was m ~ ~ c h  
less, within 20-60°C. The prevailing pressure was low 
( 0.5 kb). 

The mafic igneous rocks were spilitized into mine- 
ral assemblages dominated by amphibole (low water1 
rock regime) and chlorite (high waterlrock regime) 
by low pH, reducing, low fco, and high aNaJaK+ and 

aNaJaPa,+ fluid derived from sea water. Simultaneous- 
ly, their wall rocks were albitized and carbonated by 
near neutral, oxidising, high f,,,, aCa2+ and a&iK+ 
fluid (Table 21). Biotitization, caused by element 
exchange between the spilitizing and carbonating zones, 
took place between these zones in the margins of the 
igneous bodies under low aNa+/aK+ and aCo2+/aK+, 
near neutral, weakly reducing conditions. During the 
evolution of the hydrothermal system, the carbona- 
tion process expanded, covering even the most brec- 
ciated and marginal zones of the igneous rocks. Car- 
bonation was soon overprinted by sericitization. Weak 
chloritization and talc formation occ~ured locally dur- 
ing the sericitization stage. This local enrichment of 
Mg suggests that the evolved hydrothermal fluid was 
mixed with fresh sea water in upflow zones of the 
hydrothermal system. 

Felsic dikes in the Sivakkavaara area generated 
local small-scale hydrothermal systems causing car- 
bonation + albitization and sericitization after the ces- 
sation of diabase-related hydrothermal systems. The 
alterations indicate P-T and chemical conditions si- 
milar to those related to carbonation + albitization 
and sericitization in the diabase related hydrothermal 
systems. 

During the Svecokarelidic orogeny, carbonation and 
albitization related to fracture zones took place local- 
ly in the CLGB, for instance in metasediments of the 
Isolaki area. Since nearly all fluid sources and their 
combinations are possible for this type of alteration, 
the origin of the metasomatic fluid remains unclear. 
The fluid was allcaline or near neutral, with a high 
aNa+/a,, and moderate or high aCa,+ and fCO2. Mass 
balance calc~~lations indicate substantial changes in 
the chemical composition of the rocks and their mass 
and volume during the alteration processes. Only Ti, 
AI and Zr remained immobile during all stages of al- 
teration. Synorogenic plutonism formed the heat source 
for the hydrothermal systems. In all other areas of 
this study, no signs of regional metamorphic or post- 
metamorphic alterations have been detected. 
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Geophysical studies 

Geophysical studies of the Lapland Volcanite Pro- 
ject consisted of field measurements, petrophysical 
measurements and special st~tdies. The main field 
methods were magnetic, VLF and VLF-R, whch were 
used primarily for planning drilling and other sam- 
pling sites. Gravity and audiomagnetotelluric (AMT) 
measurements were carried out for structural inter- 
pretations. Regional aerogeophysical and gravity ob- 
servations were the most usef~ll existing geophysical 
data. 

Most gravity interpretations were canied out along 
profiles situated in the northern part of the IOttila 
greenstone area (Fig. 2b). In general, the available 
knowledge on geology and measured rock densities 
coincide with the observed variations in the gravity 
field. The 5 km thickness of the northern part of the 
greenstone area is similar to that of the southern and 
central areas (Figs. 64, 69). Despite the strongly de- 
formed nature of the greenstone complex, its bottom 
relief is rather flat. The contact between the green- 
stone area and the Hetta granites is steep, possibly as 
a consequence of reverse faulting. Magnetic anomaly 
patterns reveal intrusive bodies (granites and meta- 
gabbros) in the strongly deformed northernmost part 
of the complex. Still, there are some unexplainable, 
extraordinarily strong gravity anomalies. 

In the Taatsi granite and schist area, the magnitude 
of the gravity field is significantly higher than the oth- 
er felsic rocks (Fig. 68). One feasible explanation is 
that the granites have been thrusted over the mafic 
volcanic rocks. 

In the northeastern part of the IOttila greenstone 
area, the Sotkaselka formation thins towards the Po- 
mokaira basement complex (Fig. 64). Local gravity 
minima indicate fractures and faults suggesting that 
the bottom relief may be terraced. The Seunlkarkea 
mica schist formation as well as (possibly ophiolite 
related) ultramafic rocks are found between the Sot- 
kaselka area and the main volcanic area (Fig. 65). 
According to the gravity interpretation, the eastward 
dipping Seurukarltea formation may have been thrust 
to its present position atop the metavolcanics. Though 
the Sotkaselka and main greenstone area represent 
different stratigrafic levels, there are no indications 
of vertical movements in the bottom relief. 

The interpretation model of the Kumputunturi gra- 
vity profile infers potential tectonic movements with- 
in the greenstone area (Fig. 70). The southwestern 
contact of the volcanic basin dips steeply to the south- 
west and is obviously a result of reverse faulting. 
The Kumputunturi Formation (Kumpu Group) has 
been deposited unconformably on the Kittila Group 
metavolcanics and has not been subsequently moved 
(Fig. 71). However, the gravity model indicates the 

presence of a volcanic unit lying on top of the Kum- 
putuntuui Formation metasediments on the south-west- 
ern side. This may have been accomplished by mas- 
sive overthrusting of the metavolcanics. The depth of 
the volcanic basin here is consistent with earlier inter- 
pretations of 5 l m  (Lanne 1979, Elo et al. 1989). 

A significant gravity anomaly occurs in the Sattas- 
vaara ltomatiite area. According to the gravity model 
of the study profile, the komatiites are several kilo- 
metres thick and their contacts with adjacent forma- 
tions are subvertical and tectonic (Fig. 72). Audio- 
magnetotellmic st~tdies suggest the northern contact 
may be a result of reverse faulting (Fig. 73). The Pah- 
tavaara gold ore deposit is located near this steep con- 
tact zone. 

Detailed tectonic analysis in the Sattasvaara area 
was carried out to understand late tectonic processes 
occurring under brittle conditions. First a potential 
stress field was deduced from observed deformation 
patterns, such as folding and lineations. Then, accord- 
ing to this stress field, geological data and magnetic 
field patterns and lineaments were classified as stnke- 
slip, normal, and reverse faults (Fig. 74). Though the 
analysis was somewhat speculative, the deduced NW- 
SE directed main stress field was similar to results in 
earlier studies (Airo 1990a). 

The Paleoproterozoic mafic metavolcanics in the 
Kittila area are typically distinguishable as weakly 
magnetic areas on aeromagnetic maps (Fig. 76). How- 
ever, among these weakly magnetic volcanic rocks, 
there exist locally more strongly magnetic varieties. 
For example, in the Kautoselka Formation at the south- 
ern margin of the Kittila greenstone area, highly 
magnetic layers have been tectonically repeated (Fig. 
75). In this formation, both low- and high-magnetic 
rocks are represented by alternating layers having a 
similar bulk chemical composition (Fig. 77). Petrophy- 
sical, rock magnetic and petrographical investigations 
indicate that magnetization in the Kautosellta Fm 
metalavas is carried by pure magnetite and the va- 
riation in susceptibility is related to variations in the 
abundance of magnetite. Based on hysteresis measu- 
rements, magnetite occurs in these rocks as multido- 
main grains. Euhedral magnetite grains with unbro- 
ken rims have grown d~uing regional progressive meta- 
morphism. These grains possess a high susceptibility 
and low remanence. The intensity of the remanence 
varies considerably between separate samples having 
the same amount of magnetite (Fig. 78). High values 
of remanence are displayed by those samples in which 
multidomain magnetite grains are broken. Magnetite 
begins to break down in hydrothermal processes, such 
as retrograde metamorphic reactions. Although the 
susceptibility decreases with advancing disintegration 
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of magnetite and decreasing magnetic material, the 
total magnetization can still remain high due to an 
increase of remanence. 

The generally low magnetization of the mafic rocks 
of the Kittila area is c a ~ ~ s e d  by strong hydrothermal 
changes at low temperatures, predating regional meta- 
morphism. These reactions led to the elimination of 
magnetite and incorporation of iron into silicate mi- 

nerals. During regional metamorphism, the abun- 
dance of magnetite was increased under appropriate 
conditions in certain layers. In rocks close to fracture 
zones, hydrothermal processes have further destroyed 
magnetite, but if the remanence had increased in the 
first hydrothermal stage and the total magnetization 
is high, these rocks can still produce high magnetic 
anomalies. 

Structural evolution 

In Central Lapland, a widely occurring, multi- 
phase st~uct~u-a1 succession can be recognized, the unra- 
velling of which adds to our knowledge of the geolo- 
gical evolution of the Kittila greenstone area. The se- 
dimentary and volcanic rocks deposited on the Ar- 
chaean basement and associated plutonic rocks have 
recorded a periodic series of Proterozoic tectono-meta- 
morphic events in their structures. With respect to their 
deformation history, the Paleoproterozoic rocks of 
Central Lapland can be divided into two major units 
separated by a clear angular discordance. The lower 
compartment, comprising the Salla, Onkamo, Sodan- 
kyla, Savukoski, Kittila and Lainio Groups, was folded 
before deposition of the Kumpu Group sediments. 

The earliest Proterozoic deformation phases are 
associated with metamorphic mineral growth c a ~ ~ s e d  
by increasing pressure and temperature. This was 
accompanied by incipient folding and thrusting, whch 
contributed to the static mineral growth. This stage 
further developed into the 'main deformation stage' 
characterized by tightly folded structures and strong- 
ly oriented metamorphic growth. During this stage, 

the rocks acquired their present appearance. The Ar- 
chaean basement complex also did not escape this 
deformation. This main deformation phase has also 
been registered in acid metavolcanics of the Latvaja- 
vi Formation and the Kallo massif of the Haaparanta 
Suite, which places a maximum age on the deforma- 
tion at about 1 .S9 Ga. Before deposition of the K~lm- 
pu Group, the underlying rocks underwent a third de- 
formation phase caused by a horizontal E-W com- 
pression which resulted in N-S-trending folds with 
vertical axial planes. The molasse-type Kumpu Group 
sediments were deposited discordantly on top of these 
already metamorphosed rocks and later took part with 
them in a contiiluous deformation process prod~xing 
folds with E-W trending axial planes without notable 
metamorphism. As stated above, struct~tral observa- 
tions demonstrate that sedimentation of the Kumpu 
Group occurred after the formation of the Kallo mas- 
sif and the Latvajarvi Formation. This agrees with 
the relatively young ages obtained from detrital zir- 
cons from the K ~ ~ m p u  Group conglomerates (see p. 
40). 

Conclusions 

The magmatic evolutionary stages of the Paleopro- 
terozoic Central Lapland Greenstone Belt are pre- 
sented in Fig. 79 (p.127). The following conclusions 
can be drawn with respect to the geological evolution 
of the CLGB: 

- The Paleoproterozoic volcanics of the CLGB 
erupted between -2.5 and 1.9 Ga ago. The oldest 
metavolcanics, belonging to the Salla and Onkamo 
Groups, represent a chemically and compositionally 
broad spectrum of rocks ranging from komatiites to 
rhyolites. Geological observations show that they 
erupted in an 'ensialic' environment, which is compa- 
tible with their chemistry that indicates strong crustal 
contamination. The bimodal composition of the Salla 
and Onkamo Gro~~ps and their location on tectonomag- 
matic discrimination diagrams (Figs. 54a, 55a,  56a) 
suggest that volcanism occurred under tensional con- 
ditions in a continental rift zone. The ages (-2.44 Ga) 
of the Koitelainen and Akanvaara layered intrusions 

provide a minimum age for the Salla Group. 

- A hiat~ci is observed between the Onkamo and 
Sodankyla Groups. The Sodankyla Group metavol- 
canics are chemically tholeiitic basalts and basaltic 
andesites. The presence of amygdaloidal metavolca- 
nics indicate at least a partially subaerial eruption 
environment. Their association with quartzites to- 
gether with their geochemical tectonomagmatic classifi- 
cation (Figs. 54b, 55b, 56b) suggest that the magma- 
tic activity was related to a continental setting, pro- 
bably a passive continental margin. The -2.2 Ga Haas- 
kalehto-type differentiated sills provide a min im~~m 
age for the Sodanlyla Group. 

- The contact between the Sodanlyla and Savukos- 
ki Groups is usually gradational with the change from 
quartzitic material to a more fine-grained phyllite- 
black schist reflecting a gradual deepening of the de- 
positional basin. The chemical composition of the 
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Savukoslu Group basalts does not differ much from 
the Sodankyla Group basalts. Significant changes in 
the geotectonic environment had hardly taken place. 
The appearance of the first black schist beds in the 
stratigraphic sequence of the Cental Lapland area has 
important implications for the col-relation of strati- 
graphic units in northern Finland. The eruption of the 
komatiites and picrites of the Savukoslu Group is like- 
ly related to a separate, NW-SE trending rift zone. 
The -2.05 Ga albite diabases gives a minimum age 
for the Savukoski Group basalts. 

- The contact between the Kittila and Savukoslu 
Groups is tectonic. The occurrence of ophiolitic ul- 
tramafic rocks of the Nuttio serpentinite belt in the 
contact zone provides evidence for the presence of an 
old suture zone. The metavolcanics of the Kittila 
Group are dominated by tholeiitic basalts. However, 
minor calc-alkaline dacites and rhyolites have been 
discovered in the upper part of the sequence. Exten- 
sion of the lithosphere likely led to the formation of 
an oceanic crust as the non-contaminated, mantle-de- 
rived Vesmajiirvi Formation basalts were emplaced. 
U-Pb zircon data on acid polphyries and Sm-Nd iso- 

topic data on mafic metavolcanics demonstrate that 
this magmatic event took place c. 2.0 Ga ago. 

- The trachytes of the Latvajavi Formation and 
the trachyandesites of the Tuulijoki Formation belong 
to the Lainio Group; the youngest volcanic rocks in 
the Kittila greenstone area. They correspond geoche- 
mically to modern calc-alkaline arc-related magmas. 
In contrast to other volcanic rocks in the Kittila area 
which are related to extensional environments, the 
Lainio Group metavolcanics represent products of a 
compressional, desh-uctive margin volcanic event. The 
plutonic equivalents of this calc-alkaline magmatism 
include the Kallo monzonite massif (Vaiinanen 1992) 
and other Haaparanta Suite rocks in western Lapland 
which have yielded radiometric ages (-1 .89-1.85 Ga, 
Hiltunen 1982, Lehtonen 1984) similar to that of the 
Latvajibvi Fm metavolcanics (1.88 Ga, Lehtonen et 
al. 1992). The Lainio Group volcanism and Haapa- 
ranta Suite plutonism are correlated with the same 
Andean-type magmatissn responsible for the subduc- 
tion-zone felsic magmatism of the Skellefteii area in 
Sweden (e.g., Pharaoh & Pearce 1984). 
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