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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 
GTK:n hankkeessa "Magmatismi ja malminmuodostus" (hankeno. 2901000) selviteltiin Ranualla 
vuosina 1999-2006 pienialaisia magneettisia anomalioita. Kohteissa tehtiin geologista kartoitusta 
ja lohkare-etsintää, geofysikaalisia maastomittauksia (magneettisia, sähköisiä VLF-R ja g
metrisia mittauksia, seismistä kallionpintaluotausta) ja niiden perusteella syväkairauksia. Ano-
malioiden aiheuttajat olivat piippumaisia ja juonimaisia magnetiittipitoisia intrusiivisista mag-
makiviä: alkalikiviä, syeniittejä, ferropikriittejä, komatiittisarjan serpentiniittejä ja plagioklaa-
sihornblendiitteja; Tervonkankaan anomalian aiheuttaja on ultraemäksis-emäksinen juoni-
kompleksi. Ultramafiset intruusiot antavat selvän positiivisen painovoima-anomalian; syeniitit 
(Kokalmus) ja egiriini-albiittikivet (Simontaival) eivät tiheydeltään poikkea sivukivistä.  

ravi-

Alkalikivissä ja syeniiteissa oli kohonneina pitoisuuksina Cu, Ag, Nb, Zr ja apatiitti, koma-
tiittisissa serpentiniiteissä Ni, ferropikriiteissä Ni ja Cu, satunnaisesti platinaryhmän metallit 
(PGE). Tervonkankaan juonen pyrokseniittisissa osissa oli anomaalisia PGE-pitoisuuksia. 

Tutkimuksista vastasi Tapani Mutanen. Geofyysikoista hankkeessa oli mukana Heikki Salmi-
rinne, Pertti Turunen, Erkki Lanne, Eija Hyvönen ja Eero Sandgren. Kairauksen valvonnassa ja 
raportoinnissa avusti Pauli Vuojärvi. Tämän raportin kokoamisessa avustivat Viena Arvola ja 
Helena Murtovaara. Bo Johanson ja Lassi Pakkanen tekivät mineraalien EP-mikroanalyysit. 
Pentti Kouri teki suuren määrän mineraalien XRD-määrityksiä. Hannu Huhma on tehnyt Sm-Nd-
isotooppimäärityksiä ja dioriittisten sivukivien zirkonin U-Pb-ikäyksiä. Kaikki kemialliset ana-
lyysit on tehty GTK:n Rovaniemen ja Otaniemen laboratorioissa. Kiillotetut ohuthieet on tehty 
GTK:n Rovaniemen yksikössä (Tauno Mukku, Mauri Kauttio) ja Kuopion yksikössä (Timo Saa-
rimäki). GTK:n omat geofysiikan ryhmät ovat tehneet maastomittaukset; Simontaival-kohteessa 
Astrock Oy teki osan magneettisista ja gravimetrisista mittauksista. Ranuan eri kohteiden kai-
rauksia ovat tehneet Oy Kati Ab (Simontaival), GTK:n GPK-GP:n POKA-kairaajat (Kuha, Kuu-
kasjärvi, Tervonkangas, Pikku Nuupas, Kokalmus, Sääskilammit, Pahakumpu, Luhtajärvi), 
Suomen Malmi Oy (Rytisuo, Simontaival), Geokeskus Oy (Tammikangas) ja Arctic Drilling 
Company Oy (Kuha). 

Tervonkangas on voimakas viivamainen magneettinen anomalia, jonka kohdalla on myös selvä 
positiivinen painovoima-anomalia. Kohde on ultraemäksis-emäksinen juonikompleksi. Sen pää-
kivilajeja ovat oliviinipyrokseniitti, peridotiitti, duniitti, serpentiniitti ja augiitti-oliviini-biotiit-
tiporfyriitti. Kompleksin kiviä leikkaavat happamat (graniittis-trondhjemiittiset) juonet. Sivuki-
vet ovat arkeeisia trondhjemiitteja, graniitteja ja granodioriitteja; näiden seassa on mafisempia 
biotiittirikkaita ja amfiboliittisia osia. 

Tervonkankaan juonikompleksin terveestä augiitti-oliviini-biotiitti-plagioklaasiporfyriitista on 
Hannu Huhma tehnyt Sm-Nd-ikäyksen (plagioklaasi-pyrokseeni-kokokivi), joka antoi tuloksen 
2623±34 Ma, initiaalisuhde εNd +1.0 (Hannu Huhma, kirje 18.8.2006). Tulos osoittaa yllättävän 
vanhaa ikää. Mikäli kyseessä on todellinen ikä eikä artefakti (esim. kuoren kontaminaatiossa 
syntyvän pyrokseeni-plagioklaasiparin isotooppisen heterogeenisuuden aiheuttama), näyttää se 
merkitsevän sitä, että kompleksin arkeeiset sivukivet ovat huomattavasti vanhempia kuin tämä 
mafinen, juonimainen ja ilmeisesti osaksi hypabyssinen rakopurkaus. Rakopurkaus edellyttää 
jäykkää (elastisesti käyttäytyvää) kuorta, porfyriittien esiintyminen taas merkitsee verraten no-
peaa kiteytymistä kuoren yläosassa. Tämän perusteella näyttäisi, että kompleksin sivukivet eivät 
ottaneet osaa 2.7 Ga:n orogeniaan (diastrofismiin), ja olisivat siten paljon vanhempia (3.1 – 3.7 
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Ga ?). Iältään Tervonkankaan juonikompleksia vastaavia mafisia kiviä tunnetaan Äänisen K
lasta Burakovkan alueelta (Jouni Vuollo) ja Petsamon alueelta. 

arja-

ut-
a 

k-

ai-

n-

yste-
tty 

ja, 

än-

Seuraavassa kohteesta käytetään nimeä Tervonkankaan juonikompleksi. 

 

1.2 Tutkimuskohteen sijainti 
Tervonkangas-kohde sijaitsee karttalehdellä 3523 03, Ranuan kunnan lounaisosassa Lapiosuon-
Ison Äijönsuon soidensuojelualueella, n. 3 km suojelualueen itäreunasta länteen. Ranuan liike-
keskukseen on matkaa n. 16 km. Lähin tieyhteys on Ranualta Heinisuon kautta Papinpaloon. 
Tervonkangas on laaja metsäinen suosaareke, ja sen pohjoisosassa on laajoja tasaisia avokallioi-
ta. Ympäröivä maasto on avosuota ja metsäisiä suosaarekkeita. Kävin tekemässä geologisia t
kimuksia alueella 2.6.1999. Laajat avokalliot ovat kaikki vaaleita graniittisia kiviä, joilla on loiv
(likimain vaakasuora) rakoilu. Paljastumissa tai lohkareissa ei löytynyt mitään, joka olisi selvit-
tänyt magneettisen anomalian luonnetta. En ottanut näytteitä (alue on soidensuojelualue ja Natu-
ra-alue). Kaikki tarkempi geologinen tieto juonikompleksista ja sen sivukivistä perustuu kairau
siin. 

Kairausprofiili alkoi Tervonkankaan maan pohjoisreunalta ja ulottui siitä 400 m luoteeseen. K
rauspaikat olivat metsäisellä suolla.  

Ympäristöministeriö antoi luvan kairaukseen 28.10. 2003 (Dnro YM6/5749/2003). Lapin luon-
nonsuojelupiiri ry teki luvasta valituksen, jonka Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 10.11. 2004 a
tamallaan päätöksellä (Diaarinumero 3441/1/03). 

Tutkimuskohde on nimetty valtausalueen eteläpuolella olevan Tervonkangas-nimisen suosaa-
rekkeen mukaan. 

 

1.3 Alueen yleisgeologia 
Ennen näitä tutkimuksia alueen geologia on ollut huonosti tunnettu. Puutteita on vieläkin; s
maattista geologista kartoitusta ei ole tehty. Geologisilla kartoilla alueen kivilajiksi on merki
yhdellä värillä arkeeiseen gneissikompleksiin kuuluvia happamia ortogneissejä (tonaliitte
trondhjemiitteja, granodioriitteja) ja migmatiitteja. 

Magneettisilla matalalentokartoilla erottuu kuitenkin 15 x 20 km:n laajuinen korkeamman inten-
siteetin alue, joka sijoittuu Ranuan kirkonkylän pohjois-, luoteis- ja länsipuolelle. Alueen koh-
dalla on n. 12 mGal:in (maksimi) positiivinen painovoima-anomalia, jonka keskus sijoittuu 
Eläinpuiston – Kivijärven alueelle. Moreenipeite alueella on hyvin paksu; Ranuanjärven luoteis-
puolella Kotilehdossa ei kalliota ole tavoitettu yli 30 m:n syvyisessä porakaivossa. Korkeimman 
magneettisen tason alueet ovat paljastumattomia; lohkarehavaintojen mukaan kallioperä on tum-
maa biotiitti- ja sarvivälkepitoista dioriittia. Vaaleampia, heikosti magneettisia tai epämagneet-
tisia dioriitteja on paljastumina kirkonkylän lounaispuolella Heinisuon tien länsipuolella, Eläin-
puiston – Kivijärven alueella ja dioriittialueen pohjoisosissa vyöhykkeellä Iso Pajuvaara – Pyhä-
lamminaho – Latva-Tervo. Kyseessä on myöhäisarkeeinen intruusio, josta seuraavassa käytän 
nimeä dioriitti. Dioriitin eteläkontakti on magneettisella kartalla terävä. Lähelle eteläkontaktia 
kairattiin Luhtajärvellä dioriittiin lyhyt POKA-reikä (3524/2004/R182). Dioriitin pohjois- ja l
siosia tunnetaan vielä huonosti. 
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Kuva 1.   Valtausalueiden Tervonkangas 1-2 sijanti. 

Fig. 1.   Location of the claims Tervonkangas 1-2. 

 

Kuopasjärven eteläpuolelta Korkia-ahon paljastumasta Hannu Huhma määritti dioriitin zirkonin 
kiteytymisiäksi 2.703 Ga (Mutanen & Huhma, 2003). Ikänsä puolesta dioriitti-intruusio voisi 
kuulua myöhäisorogeenisiin arkeeisiin sanukitoideihin, mutta Ranuan analysoiduista dioriiteista 
ei löydy sanukitoideille tyypillisiä piirteitä. Toisaalta dioriitin ja erilaisten (ja eri-ikäisten) ultra-
mafiittien ja alkalikivien välille ei löydy luontevaa petrologista yhteyttä. On huomattava, että 
vaikka monet tutkitut intruusiot esiintyvätkin dioriitin alueella tai sen lähellä, Pudasjärven poh-
joisosista tunnetaan alkalikiviä (Laivajoen ja Kortejärven karbonatiitit), lamprofyyrijuonia ja f
ropikriittejä (Heikki Juopperin tietoja) laajalla alueella. 

er-

ä-

Magneettisesta matalalentokartasta näkyy, että siirrokset ovat pilkkoneet dioriitin lohkoihin. 
Suurin siirros on Kivijärven kohdalla kulkeva, hiukan kaareva ja likimain N-S –suuntainen oi-
keakätinen siirros, jossa (näennäinen) horisontaalisiirtymä on 8.5 km. Tätä siirrosta voi seurata 
magneettisella kartalla ainakin 60 km. Se katkaisee myös n. 180 km pitkän, NNW-suuntaisen 
diabaasijuonen. Diabaasijuonen kohdalla on vasenkätinen siirros, jossa (näennäinen) horison-
taalisiirtymä on n. 5 km. Vaikuttaa siltä, että Kokalmuksen alue on näiden suurten siirrosten v
liin jäävä lohko. Dioriitin läntisimmässä tunnetussa osassa Iso-Pajuvaarassa on paljastuneena 
myloniittiutuneita dioriitteja. Idässä dioriitilla on siirroskontakti (Maunujärven siirros), ja koko 
itäpuoliskossa näkyy siirrosten aiheuttamaa NNW-suuntaista rakennetta. Dioriitin itäpuolisko ei 
ilmeisesti ole muutenkaan yhtenäinen: siinä näkyy NE-suuntaisia magneettisia juovia, jotka loh-
karehavaintojen perusteella ovat arkeeiseen kompleksiin kuuluvia amfiboliitteja. Simontaival-
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kohteessa alkalikompleksin itäpuolella sivukivi on arkeeinen gneissigraniitti. Heti dioriitin i
puolella Kaitavaarassa on laajoja gneissigraniittipaljastumia. Yleensäkin gneissigraniittialue on 
dioriitin ulkopuolella verraten hyvin paljastunutta, usein suurinakin kallioalueina. 

tä-

ut-

 

Ranuan kohteista Simontaipaleessa, Kuukasjärvellä, Kuhassa ja Tervonkankaalla sivukivet ovat 
arkeeisen gneissikompleksin kiviä. 

Mafisia, ultramafisia ja alkalikiviä leikkaavat monenlaiset juonet:  erilaiset diabaasit (metadia-
baasit), gabrodiabaasit, albiitti-kvartsipegmatiitit, albitiitit, albiitti-biotiittigraniitit ja lampro-
fyyrit. Tammikankaan ultramafisessa piipussa on paksumpia leikkaavia trondhjemiittis-tona-
liittisia kiviä. Heinisuon Kalliokummuilla on laaja-alaisia (> 1 ha) graniittipegmatiittipaljastu-
mia. Happamien (graniittisten tai tonaliittisten) juonien ei ole vielä todettu leikkaavan ”oikeita” 
alkalikiviä (Simontaival, Sääskilammit, Kokalmus). 

Tervonkangas sijaitsee Ranuan dioriitin lounaispuolella olevan happaman syväkivialueen kes-
kellä. 

 

2 MALMITUTKIMUKSET VALTAUKSELLA 

2.1 Geofysikaaliset mittaukset 
Tutkimuskohde on magneettisella matalalentokartalla voimakas koillinen – lounas -suuntainen 
juonimainen magneettinen anomalia. Geologisissa maastotutkimuksissa kesällä 1999 ei löytynyt 
paljastumia eikä lohkareita, jotka olisivat selvittäneet anomalian luonnetta. Maakerrosten pak-
suudet magneettisen kohteen päällä ovat maakairausten mukaan 3.1 m – 9.5 m. 

Alueella tehtiin 1.5 km x 3.7 km:n systemaattinen magneettinen mittaus luode-kaakkosuunnassa 
(magneettinen kartta, kuva 2) 100 m:n linjavälein. Yhteensä mitattiin linjoja 57.03 km, mittaus-
pisteitä oli 3029 kpl. Anomalian keskikohdan poikki mitattiin luode-kaakkosuunnassa 1.5 km:n 
pituinen painovoimaprofiili (kuva 2) 20 m:n pistevälillä (76 mittauspistettä). 

Magneettinen anomalia on mittausalueella 3.7 km pitkä, mutta se jatkuu vaimentuen mittaus-
alueen ulkopuolelle lounaaseen. Matalalentomagneettisella kartalla erottuva anomaliakuvio on n. 
4 km pitkä; kuvio vaimenee tasaisesti molemmissa päissään. Anomaliakappaleen pintaan puh-
keava osa on n. 1.6 km – 2.0 km pitkä. Tällä osalla anomalia koostuu kahdesta samansuuntaises-
ta osasta: kaakkoinen osa on viivamainen ja yhtenäinen. Luoteinen osa on samansuuntainen m
ta katkonainen. Näiden osa-anomalioiden välissä on epämagneettinen alue. Kairausprofiilin koh-
dalla osa-anomaliat kuroutuvat melkein yhteen. Maksimianomalia, n. 6880 nT, on kaakkoisessa
osa-anomaliassa kairausprofiilin lounaispuolella. 
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Kuva 2.   Magneettinen väripintakartta; totaalikentän vuon tiheys ja painovoimaprofiili. 

Fig. 2.   Colour coded total intensity magnetic map with gravimetric Bouguer profile. 
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Sähköisessä matalalentokartassa on magneettisen anomalian pintaan puhkeavalla osan kohdalla 
imaginaarianomalia, joka viittaa pintaosistaan kemiallisesti rapautuneisiin kivin. 

Painovoimaprofiililla on juonikompleksin keskiosassa moniosainen painovoima-anomalia. Voi-
makkain, 1.5 mGal:in jäännösanomalia osuu luoteisen osan kohdalle. Kaakkoisen, voimakkaam-
min magneettisen ja yhtenäisemmän magneettisen anomalian kohdalla painovoiman jäännös-
anomalian suuruus on 1 mGal. Väliin jäävän, heikommin magneettisen osan kohdalla jäännös-
anomalia on korkea, n. 1.5 mGal. Sen kaakkoispuolella painovoima-anomaliassa on minimi, j
sa kivet (reikä R306) ovat matalatiheyksisiä duniitteja ja metaperidotiitteja. Kun nyt tiedetään, 
että kaikki juonikompleksin kivet ovat mafisia ja ultramafisia kiviä, on pääteltävä, että painovoi-
man positiivisen jäännösanomalian melko vaatimaton suuruus johtuu ultramafisten kivien voi-
makkaasta serpentiiniytymisestä. Jäännösanomalian vaihtelu profiililla johtuu muuttumisasteen 
vaihtelusta; siten epämagneettisten mutta hyvin terveiden augiitti-oliviini-biotiittiporfyriittien ti-
heys on selvästi korkeampi kuin hydrautuneiden metaperidotiittien ja serpentiniittien tiheys. Pai-
novoimaprofiili osoittaa myös, että juonikompleksin luoteispuolella olevat kiven ovat verraten 
homogeenisia happamia syväkiviä, samanlaisia joita lävistettiin kairauksissa juonikompleksin 
kaakkoispuolella ja joita on täällä paljastumina. 

os-

 

2.2 Kairaukset 
Tammi-helmikuussa v. 2005 kohteeseen kairattiin kuusi syväkairausreikää, yhteensä 438.00 m. 
Reikäsyvyydet olivat 51.80 – 114.20 m. Reikien sijainti on merkitty magneettiseen karttaan (ku-
va 2). 

 

Taulukko 1.   Valtaukset Tervonkangas 1-2, syväkairauksen reikätiedot 
Table 1.   Claims Tervonkangas 1-2, drill hole locations, directions, angles and depths 

Reikä, no.      X                    Y             Suunta    Kulma    Syvyys, m.   Maata, m  

R301        7302.751       3466.397         315          60             114.20              6.30 

R302        7302.782       3466.370         315          60               52.10            10.60 

R303        7302.854       3466.300             0          90               67.90              7.50 

R304        7302.932       3466.240             0          90             103.80              4.80 

R305        7303.000       3466.147         135          45               51.80              6.50 

R306        7303.027       3466.116             0          90               48.20              3.10 

 

 

2.3 Analyysit 
Kairansydämistä on tehty Au-Pd-Pt-määrityksiä fire assay –rikastusmenetelmällä (menetelmä-
tunnus 704P) ja monialkuainemääritys (32 alkuainetta) ICP-AES-tekniikalla (kuningasvesiliuo-
tus 90o:ssa; tunnus 511P); valikoiduista näytteistä on tehty kokokivianalyysi XRF-tekniikalla 
(näytetunnus 175Xa) ja hivenalkuainemääritys (REE, Nb, Sc, Y, U, Th, Zr) HF-perkloorihappo-
liuotus + sulate/ICP-MS –tekniikalla (tunnus 308M). Valikoiduista Au-Pd-Pt-anomaalisista n
teistä on analysoitu kuusi platinametallia ja Au Ni-sulfidirikastus Te-kerasaostus/ICP-MS -

äyt-
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tekniikalla (tunnus 714M). Analyysipituus on yleensä korkeintaan 2 m. Kokokivi- ja hiven-
alkuainemääritykset on tehty mahdollisimman homogeenisista ja vähän muuttuneista kivistä. 
Taulukossa 2 on eri reikien tilausnumerot ja analyysimäärät eri menetelmillä. 

 

Taulukko 2.   Valtaukset Tervonkangas 1-2, syväkairausten analyysitiedot 

Table 2.   Claims Tervonkangas 1-2, chemical analyses of drill cores 

Reikä, no.  Analyysitilausno.            Analyysimäärät eri menetelmillä 

                                                      

                                                     704P       511P      175Xa      714M      308M        

R301            91416                                          3            3                              3 

R302            91417                           2             2            2                              2 

R303            91418                         34           34            4                              3    

R303          200966                                                                         6                           

R304            91415                         61            61         13                              7 

R304          200966                                                                         5 

R305            91419                         34            34          21                             7        

R305          200966                                                                         1 

R306            91420                         33            33         10                             3 

R306          200966                                                                         2 

 

 

3 KIVILAJIT: MINERAALIT JA KEMIALLINEN KOOSTUMUS 
Kairansydänten raportoinnissa on käytetty apuna stereomikroskooppia. Kaikki sydännäytteet on 
tutkittu lyhytaalto-UV-lampulla ja skintillometrilla. Mineraalimääritykset on tehty pinta- ja läpi-
valomikroskoopilla. Hannu Huhma on tehnyt yhdestä näytteestä Sm-Nd-isotooppitutkimuk-
sen/ikäyksen. 

Kivilajien mikroskooppitarkastelun osalta tämä raportti on puutteellinen, sillä yli 30 ohuthiettä 
on vielä saamatta. 

Intruusion pääkivilajit ovat ultramafisia ja mafisia magmakiviä ja niiden muuttuneita vastineita 
(serpentiniittejä, metaperidotiitteja, metapyrokseniitteja, ultramafisia liuskeita, amfiboliitteja). 
Kivet ovat erityisen voimakkaasti muuttuneita kompleksin kaakkoisreunalle kairatuissa rei´issä. 
Kompleksin keskellä (R305, R306) leikkaaviin granitoidijuoniin liittyy ympäröivien mafisten 
kivien voimakasta muuttumista, varsinkin kalin lisäystä. Toisaalta monet ultamafiset kivet, eri-
tyisesti augiitti-oliviini-biotiitti-porfyriitit (seuraavassa AOB-porfyriitti) ovat, vähäistä oliviinin 
serpentiiniytymistä lukuun ottamatta, usein täysin terveitä.  

Sivukivet juonikompleksin kaakkoispuolella ovat happamia arkeeisia syväkiviä: trondhjemiit-
teja, graniitti-trondhjemiitteja, Na-rikkaita graniitteja). Näitä esiintyy laajoina tasaisina kalliok-
koina Tervonkankaalla juonikompleksin eteläpuolella. Kompleksin luoteispuolella sivukivet ovat 
ilmeisesti samanlaisia happamia syväkiviä. 
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Kairausprofiililla kaakosta luoteeseen mentäessä esiintyy kivilajeja seuraavasti:  

R301: trondhjemiitteja, graniitteja (lisäksi amfiboliittisia ja kiillerikkaita paleosoomeja) 

R302: graniittia, amfiboliittia (juonikompleksin reunaosien muuttunutta AOB-porfyriittia) 

R303: metaperidotiittia (oliviinipyrokseniittia ja plagioklaasipitoista oliviinipyrokseniittia) 

R304: duniittia, serpentiniittiä, peridotiittia ja metaperidotiittia, oliviinipyrokseniittia 

R305: peridotiittia ja oliviinipyrokseniittia, AOB-porfyriittia. 

R306: metapyrokseniittia ja meta-AOB-porfyriittia 

Koska reiät olivat verraten lyhyitä ja kaukana toisistaan, on vaikea sanoa mitään täysin varmaa 
kivilajien keskinäisistä suhteista. Joka tapauksessa juonikompleksin reunaosissa näyttävät val-
lalla olevan muuttuneet AOB-porfyriitit, keskiosissa on sarja AOB-porfyriiteista plagioklaasi-
pitoisiin pyrokseniitteihin, oliviinipyrokseniitteihin ja edelleen peridotiitteihin ja duniitteihin. 
Kivilajit vaihettuvat toisikseen. Vaihettuminen näkyy mineralogiassa ja kivien geokemiassa. 
Leikkaavia kivilajisuhteita ei ole havaittu mafis-ultramafisissa kivissä. Kivilajit ovat kumulaat-
teja: oliviini(-kromiitti)-kumulaatteja (duniitit), oliviini-augiitti(-kromiitti)-kumulaatteja (peri-
dotiitti), augiittikumulaatteja (klinopyrokseniitti) ja augiitti-oliviini-(kromiitti-)-plagioklaasi-
ortopyrokseeni-biotiittikumulaatteja (AOB-porfyriitti). Voimakkaasti muuttuneissakin kivissä 
alkuperäisen kivityypin voi tunnistaa pseudomorfooseista ja mineralogiasta; esim. alkujaan p
gioklaasirikkaissa kivissä on runsaasti kloriittia, augiittirikkaissa tyypeissä tremoliittia ja Ca-Mg
rikasta vaaleaa sarvivälkettä. Kivityypit erottuvat selvästi kokokivianalyysien perusteella. Reiän
R305 loppuosassa on erittäin terveitä AOB-porfyriitteja n. 20 m:n yhtenäisessä lävistyksessä. 

Samass

la-
-
 

akin reiässä on laajaa kivilajivaihtelua. Niinpä reiässä R304 esiintyy alle 100 m:n mat-

 

, serpentiini) leikkaavat kaikkia 

anitoidit (sivukivi ja juonet) ovat tummista mineraaleista ja kalimaasäl-

-

ovat vaaleanharmaita, kalimaasälvän lisääntyessä väri tulee punertavaksi. Pää-

i-
 

kalla koko valikoima duniiteista AOB-porfyriitteihin. On mahdollista, että juonikompleksi on 
Great Dyken tapainen kerroksellinen juoni, jonka keskiosassa magmaattinen kerroksellisuus on
loiva-asentoista. Tämä ratkaiseminen olisi vaatinut pitkiä syväkairausreikiä kompleksin poikki. 

AOB-porfyriitti on mineralogialtaan, kumulusyhtymältään ja geokemialtaan ainutlaatuinen kivi-
lajityyppi, jollaista en ole nähnyt kirjallisuudessakaan kuvatun. 

Granitoidijuonet ja erilaiset mineraalijuonet (kvartsi, karbonaatti
juonikompleksin kiviä.  

Arkeeiset happamat gr
västä köyhiä trondhjemiitteja, jotka kalimaasälvän lisääntyessä vaihettuvat graniitteihin. Harvi-
naisena esiintyy kiillerikasta tyyppiä, jotka on luokiteltu tonaliiteiksi; trondhjemiitti esiintyy täs
sä juonena. 

Väriltään kivet 
mineraalit ovat hapan plagioklaasi ja kvartsi. Kalimaasälpää on trondjemiiteissa vähän tai se 
puuttuu kokonaan; joskus kalimaasälpää on antipertiittinä plagioklaasissa. Plagioklaasissa kal
maasälvän yhteydessä on myrmekiittirakennetta. Tonaliitista kalimaasälpä puuttuu. Biotiittia on
vähän, usein on muskoviittia ja plagioklaasin muuttumistuloksena serisiittiä. Muita muuttumis-
tuloksia ovat kloriitti ja epidootti-pistasiitti. Aksessorisia mineraaleja ovat zirkoni, allaniitti ja 
pienirakeinen apatiitti (tämä saattaa puuttuakin). Oksideista tyypillinen on rutiili, satunnaisesti 
tavataan euhedrista tai anhedrista, usein osittain martiittiutunutta magnetiittia, ilmeniittiä ja he-
moilmeniittiä; sulfideja (pyriitti, kuparikiisu, pyriitin sulkeumina pyrrotiitti, pintaosissa mar-
kasiittia) on hyvin vähän. 
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Happamien kivien tummista paleosoomeista on tutkittu kaksi hiettä. Biotiittiamfiboliitin pää-
mineraalit ovat plagioklaasi ja vihreä sarvivälke, lisäksi on vähän kalimaasälpää ja kvartsia; 
muuttumistuloksena on epidoottia. Malmimineraaleja on hyvin vähän: ilmeniittiä, pyriittiä ja k
parikiisua. Biotiitti-epidoottiliuskeen päämineraalit ovat biotiitti ja epidootti, lisäksi on hiukan 
plagioklaasia, kvartsia, apatiittia ja kuparikiisua. Reiän R302 loppuosassa (11.55 – 44.90 m) b
tiittiamfiboliitiksi raportoitu kivi vastaa koostumukseltaan AOB-porfyriitteja, joten kyseessä on 
juonikompleksin reunaosan kivi. 

u-

io-

ro-

la-

AOB-porfyriitti koostuu suurista (jopa 1 cm) vyöhykkeisistä augiittihajarakeista, oliviinihajara-
keista (jopa 0.6 cm) ja idiokrystisistä biotiittihajarakeista (pituus joka 1.5 cm). Välimassassa on 
pienempikokoista suhhedrista ortopyrokseenia ja plagioklaasia (usein liistakkeista); lisäksi on 
satunnaisia, verraten suuria kromiittirakeita (jopa 0.7 mm). Kumulusfaasiseuranto on ollut: k
miitti – oliviini – augiitti – biotiitti – ortopyrokseeni – plagioklaasi. Sulfidikasaumien pisa-
ramaisesta muodosta päätellen magmasta on lisäksi erottunut tasapainossa silikaattien ja kro-
miitin kanssa sulfidisulaa. Oliviinia esiintyy usein suurten augiittikiteiden sisällä, mutta oliviini 
ja augiitti eivät näytä olevan reaktiosuhteessa. Sen sijaan oliviinia reunustaa usein ortopyroksee-
nikorona, joten ilmeisesti on ollut reaktiosuhde oliviini + sula → ortopyrokseeni. Biotiittikiteet 
(idiokrystit) ovat ”rungoltaan” omamuotoisia, mutta reunoilla on poikiliittista (oikokrystista) 
postkumuluskiteytymää. Perusmassa on usein hyvin pienirakeista, ja se koostuu pääasiassa p
gioklaasista ja ortopyrokseenista; silloin perusmassassa ei voi erottaa mikrohajarakeita. Mik-
rograafiset plagioklaasi-pyrokseenisymplektiitit ovat yleisiä. 

Kivessä ei ole havaittavissa minkäänlaista magmaattista laminaatiota tai lineaatiota. Sen sijaan 
on paljon merkkejä turbulentista magman liikkumisesta ja protoklaasista: esiintyy vyöhykkeisten 
augiittikiteiden kappaleita, biotiitissa on taitteita (”kinkkejä”) ja taipumista; jotkut augiittiraeka-
saumat ovat synneuttisia kiderypäleitä. Joskus on augiittikiteissä sulkeumina erillisiä, pigmentoi-
tuneita augiittirakeita. Augiittihajarakeissa on sulkeumina perusmassaa; perusmassa näyttää jos-
kus korrodoivan augiittikiteiden sisuksia. Mosaiikkirakenteet ovat yleisiä: on sektoriaalisia au-
giittikiteitä, ja tyypillisesti suurten oliviinisulkeumien ympärillä augiittireunus on kokonaan tai 
osittain uudelleenkiteytynyt jännityksettömiksi mosaiikkirakeiksi (magmaattinen granuloitumi-
nen). Normaalin adkumuluskasvun lisäksi voi postkumulusprosesseista mainita kromiittirakeen 
ympärille syntyneen biotiittikoronan. 

Augiittikiteissä on opaakkia pigmenttiä (ilmeniitti). Kiteissä vyöhykkeisyys ilmenee sulkeumien 
vyöhykkeisenä jakautumisena ja (sammumiskulmien erosta päätellen) keski- ja reunaosien koos-
tumuserona. Kiteiden reunaosat ja pienemmät augiittikiteet ovat vaalean kellertävänruskeita. 
Osittain muuttuneissa tyypeissä on pigmenttisen augiitin ulkopuolella kirkasta, uudelleenkitey-
tynyttä ja pigmentistä puhdistunutta Ca-pyrokseenia, joka on ilmeisesti diopsidia. Biotiittikiteissä 
on joskus sulkeumana ruskeaa (magmaattista) sarvivälkettä. 

Sekundaarimineraaleja ovat kloriitti (poikiliittisina rakeina kideväleissä ja omamuotoisina suo-
muina), vihertävä sarvivälke; tätä nuorempia ovat tremoliitti, serisiitti, karbonaatti ja sekundaari 
vihertävä biotiitti (flogopiittia?). Oliviinin muuttumistuloksena on antigoriittia, vihreää tai rus-
keaa serpentiiniä (krysotiili), ”iddingsiittiä” ja sekundaaria magnetiittia. Useissa hieissä on vih-
reää spinelliä. Biotiitin reunoilla ja sisällä on ilmeniittiä, joka on ilmeisesti sekundaaria. 

Aksessorisia ja malmimineraaleja ovat apatiitti (anhedrista, yleensä pienirakeista), kromiitti (jos-
kus reunalla epäjatkuvaa sekundaaria magnetiittia) ja kromimagnetiitti, ilmeniitti, pentlandiitti, 
pyrrotiitti, borniitti, kuparikiisu ja sinkkivälke. Joissakin hieissä on erillisinä, keskenään epätasa-
painoisina parageneeseina borniitti-kuparikiisu ja pyrrotiitti-pentlantiitti-kuparikiisu. Borniitti ja 
kuparikiisu esiintyvät yleensä suotaumasymplektiitteinä, mutta joskus on pelkkä borniitti ilman 
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kuparikiisua. Yhdessä hieessä (R305/37.15 m) on löytynyt grafiittia kauniina, ilmeisesti primaa-
reina ruusukkeina.  

Suuret oliviini- ja kromiittikiteet saattavat olla intratelluurisia. 

Muuttuneissa meta-AOB-pyrfyriiteissa näkyy usein vyöhykkeisten augiittikiteiden uraliittiut-
tuneet hahmot (pseudomorfoosit), mutta yleensä kivet ovat pilsteisiä tai liuskeisia, ja ne on r
raporteissa nimetty amfiboliiteiksi. Meta-AOB-porfyriittien koostumus (SiO

eikä-

ri-
ia, 

ugiitis-
ut vaa-

yt. 
yppiä), 

t apatiitti (joskus kookkaina möykkyinä) ja grafiitti (molemmat harvinaisia). 
t 

orfoosit erottuvat 

eu-

 

 antigoriitti, karbonaatti, tremoliitti ja sekundaari magnetiitti muodostavat ohuita suo-

2, MgO, TiO2, 
Al2O3, V, Cr, Ni, P2O5) on identtinen terveiden porfyriittien kanssa. Niiden päämineraaleja ovat 
vihreä (yleensä vaaleahko) sarvivälke ja  plagioklaasi, muuttumistuloksia ja aksessorisia ovat 
serisiitti, kloriitti, karbonaatti, joskus talkki; usein on titaniittia ja apatiittia, joskus zirkonia. 
Malmimineraaleja ovat oksideista kromiitti, satunnaisesti ilmeniitti, rutiili ja magnetiitti, sulfi-
deista pyriitti, kuparikiisu, pyriitin sulkeumina ja joskus vapaina pyrrotiitti ja pentlandiitti; yh-
destä hieestä löytyi borniittia. Hypergeenisenä pyrrotiitin muuttumistuloksena on markasiittia. 

Klinopyrokseniittien primaareista päämineraaleista löytyy säilyneinä augiittia, plagioklaasia, 
biotiittia ja harvinaisina relikteinä oliviinia. Joistakin tyypeistä oliviini on ilmeisesti alunperin 
puuttunut. Yleensä kivet ovat osittain tai kokonaan muuttuneet; sekundaarimineraaleista valta-
osan muodostavat vaaleanvihreä sarvivälke ja tremoliitti, lisäksi on joskus serpentiiniä, ”idding-
siittiä”,  ”saussuriittia”, kloriittia, flogopiittia ja karbonaattia. Oksideista on magnetiittia ja ilme-
niittiä (magnetiitin granulesuotaumana tai omamuotoisina levymäisinä kiteinä), harvinaisena 
kromiittia ja kromimagnetiittia. Yleensä magnetiitti on sekundaaria, mutta joskus on jäljellä p
maaria magnetiittia, jossa on ilmeniittiä suotaumalamelleina. Sulfideista esiintyy pentlandiitt
satunnaisesti pyrrotiittia, kuparikiisua, pyriittiä, milleriittiä, mackinawiittia, violariittia ja marka-
siittia. 

Peridotiitit ja metaperidotiitit koostuvat (tai ovat koostuneet) pääasiassa oliviinista ja a
ta. Joskus esiintyy vyöhykkeistä hajaraemaista augiittia, mutta yleensä augiitti on muuttun
leanvihreäksi sarvivälkkeeksi ja tremoliitiksi. Oliviini on osittain tai kokonaan serpentiiniytyn
Muita sekundaarimineraaleja ovat kloriitti (sekä vaaleanvihreää että kirkkaanvihreää ty
karbonaatti, flogopiitti ja talkki (?). Serpentiiniä ja karbonaattia on ohuina suonina. 

Aksessorisia ova
Oksideja ovat kromiitti ja sekä primaari että sekundaari magnetiitti; sulfideista yleisimmät ova
pyrrotiitti ja pentlandiiti; pentlantiitti esiintyy tyypillisesti symplektiittinä magnetiitin kanssa. 
Satunnaisesti on kuparikiisua, violariittia, pyriittiä ja markasiittia. Liuskeisissa metaperidotii-
teissa (tremoliittiliuskeet) on ohuina suoniverkostoina sekundaaria pyriittiä.  

Serpentiniitit ovat metaduniitteja, joissa oliviinin serpentiiniytyneet pseudom
hyvin. Joskus on oliviinireliktejä. Serpentiinimineraalien (krysotiili ja antigoriitti) lisäksi muita 
sekundaarimineraaleja on vähän: kloriitti (vaaleanvihreä, joskus kirkkaanvihreä), tremoliitti 
(harvoin), flogopiitti (harvoin), karbonaatti ja talkki (satunnaisia). Kromiitti on yleinen, sitä r
nustaa usein magnetiitti (kromimagnetiitti) ja, terävän rajapininnan erottamana, sekundaari mag-
netiitti. Sulfideista pentlandiitti on yleinen; se muodostaa sekundaarin magnetiitin kanssa symp-
lektiittisiä rakeita. Pyrrotiitti on harvinainen, se muodostaa joskus ohuita suonia. Pentlandiittia ja
pyrrotiittia on magnetiittijuonessa. Oliviinia syrjäyttävä pienirakeinen sulfidi (pääasiassa pyrro-
tiitti) on yleistä. Harvinaisena on mackinawiittia ja valleriittia (?). Kolmesta hieestä on löytynyt 
grafiittia. 

Krysotiili,
nia. 
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Kivilajien kemiallinen koostumus. Seuraavassa on selostus kompleksin tärkeimpien kivilajien 
kemiallisista koostumuksista. Pitoisuudet ovat painoprosentteja, hivenainepitoisuudet ppm:iä. 

Granitoidit. Näistä on kolme kokokivianalyysia sivukivistä ja yksi juonikompleksia leikkaa-
vasta happamasta juonesta. Kaikki ovat happamia (SiO2 71.2 – 74.4 %), saalisia kiviä (FeO(tot) 
0.50 – 1.88 %. MgO 0.15 – 0.60 %), joissa on matala CaO-pitoisuus (1.43 – 2.44 %). Kaikki 
ovat Na-valtaisia (Na2O 4.86 – 5.98 %, K2O 1.02 – 3.06 %). Alkalien suhde (Na2O/K2O) on p
gioklaasirikkailla tyypeillä (trondhjemiiteilla) 4.96 – 5.86, kalimaasälpäpitoisilla tyypeillä (alb
tirikas graniitti) 1.40 – 1.95. Kaikki kivet ovat fosforiköyhiä (P

la-
iit-

– 

uta-

op-

ui-

04 
utta 

tyn 

2O5  < 0.01375 = määritysraja 
0.068 %) mutta verraten Sr-rikkaita (374 – 535 ppm). Kivet muistuttavat pää- ja hi-
venalkuainekoostumukseltaan kovasti Siuruan vanhaa (3.5 Ga) trondhjemiittigneissiä (ks. M
nen & Huhma, 2003), mutta ovat vielä tätäkin ”trondhjemiittisempia”, ts., K2O- ja CaO -
köyhempiä ja Na2O-ja SiO2-rikkaampia. Trondhjemiittisten Tervonkankaan kivien REE(CN)-
käyrä on samanmuotoinen kuin Siuruan vanhan gneissin, mutta REE(tot) on Tervonkankaalla 
matalampi ja Eu-minimi pienempi. Eniten Tervonkankaan trondhjemiitti muistuttaa kokonais-
koostumuksen puolesta Tervonkankaalta 20 km kaakkoon sijaitsevaa Pudasjärven Kolkkoahon 
trondhjemiittia (Sm-Nd-malli-ikä n. 3.6 Ga); näiden REE(CN)-käyrät ovat likimain samanmuo-
toiset ja molemmissa on korkeintaan pieni negatiivinen Eu-anomalia. Tervonkankaan Na-
graniitin REE(tot) on paljon pienempi, ja raskaiden REE:ien pitoisuus (Gd:sta lähtien) on alle 
määritysrajojen. Na-graniitilla REE(CN)-käyrä on rikastunut LREE:stä, ja sillä on monille myö-
häisille graniiteille tyypillinen voimakas positiivinen Eu-anomalia. Hannu Huhma on lupautunut 
tekemään trondhjemiitista ikämäärityksen. 

AOB-porfyriitit, klinopyrokseniitit, peridotiitit ja duniitit muodostavat fraktioitumissarjan, jonka 
varhaispäässä on fraktioitunut oliviini ja kromiitti, keskivälillä augiitti, oliviini ja kromiitti, l
pupäässä augiitti, oliviini ja plagioklaasi.  

AOB-porfyriitit ovat toleiittisen magman kumulaatteja, joissa SiO2 vaihtelee verraten vähän 
(45.8 – 50.7 %). Plagioklaasin määrä vaihtelee käänteisesti mafisten silikaattien määrän suhteen. 
MgO:n laskiessa 18 %:sta 10 %:iin Al2O3-pitoisuus kasvaa lineaarisesti 8.4:stä 14 %:iin. MgO:n 
kanssa korreloivat positiivisesti Cr (max. 1587 ppm, min. 756 pp) ja Ni (max. 785 ppm, min. 184 
ppm). Näissä kivissä, kuten koko magmasarjassa, augiitti on merkittävä Cr:n kantaja. TiO2 on 
verraten matala (0.45 – 0.863 %) eikä se korreloi selvästi muiden komponenttien kanssa. Cr-V-
Fe-Mg-Ni-pitoisuuksien ja alkuainesuhteiden perusteella kyseessä on melko ”primitiivinen” 
magma, joka on ollut sulfidisula-alikylläinen (S yleensä < 200 ppm, Cu matala). Kuvaan ei k
tenkaan sovi korkea K2O-pitoisuus (jopa 1.8 %) ja primaarin magmaattisen biotiitin kiteytymisen 
aikainen aloitus. Kyse ei ole metamorfisesta kalin lisäyksestä. Myös P2O5 on korkea (max. 0.2
%, vastaa 0.5 %:n apatiittipitoisuutta. Kalilla ja fosforilla on selvä positiivinen korrelaatio, m
ne eivät korreloi negatiivisesti esim. MgO:n, Cr:n tai Ni:n kanssa. Kyseessä voi olla sivukiven 
selektiivinen kontaminaatio (selektiivinen diffuusio), jossa kali-fosfori muodostavat kytke
(coupled) diffuusioparin. 

AOB-porfyriitit ovat REE-köyhiä. REE(CN)-diagrammassa käyrät laskevat loivasti La:sta (CN-
arvot 15 – 30). Kivissä on hyvin lievä negatiivinen Eu-anomalia. La/Yb(CN)-suhde vaihtelee 
välillä 5 – 9.2. Juonikompleksin kaakkoisreunalla reiässä R302 lävistetyissä hydrautuneissa 
AOB-porfyriiteissa LREE-taso on korkeampi (La(CN) 31 – 54) ja väli La:sta Sm:iin on ylöspäin 
kupera. Tällainen piirre on tyypillinen augiittirikkaille kumulaateille. AOB-porfyriittien 
REE(CN)-käyrästö muistuttaa kovasti Burakovkan 2.6 Ga juonen käyriä, mutta Burakovkassa 
LREE-pää nousee korkeammalle (La(CN) 38 – 53). Myös Burakovkan juonessa on lievä negatii-
vinen Eu-anomalia. 
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Klinopyrokseniitit ovat augiittikumulaatteja, jotka eroavat sekä AOB-porfyriiteista että perido-
tiiteista korkean CaO-pitoisuuden (13.5 – 17.0 %) perusteella. Niiden SiO2-pitoisuus on samaa 
luokkaa kuin AOB-porfyriiteilla (47.5 – 48.6 %). Verraten korkea SiO2-pitoisuus, matalahko 
MgO-pitoisuus (17.3 – 22.0 %) ja verraten matala Ni-pitoisuus (284-560 ppm) osoittavat, että 
oliviinia on alkujaan ollut vähän tai ei yhtään. Matala Al-pitoisuus (Al2O3   2.99 – 4.32%) ja Na-
pitoisuus (Na2O 0.13 – 0.52 %) osoittavat, että interkumulusplagioklaasia on ollut vähän. Kiven 
korkea Cr (1380 – 2831 ppm) osoittaa kumulusaugiitin suurta määrää. Sulfidien määrä on yleen-
sä pieni (S 52 – 700 ppm, Cu <1 – 55 ppm), mutta reiässä R306 on n. 18 m:n matkalla S 1000 – 
4600 ppm. Tässä myös Cu on kohonnut (151 – 460 ppm), ja Ni on jonkun verran vastaavia kiviä 
korkeampi (340 – 440 ppm). Kyseessä on selvästi primaarin, magmaattisen sulfidisulan rikastu-
ma. Klinopyrokseniitit ovat augiitti-monokumulaatteja, ja niiden fraktioitumistrendi poikkeaa 
MgO-Al2O3-diagrammalla AOB-porfyriitti – peridotiitti – duniittitrendistä. 

Klinopyrokseniiteissa REE-taso on alempi kuin AOB-porfyriitissa (La(CN)-pitoisuus 4 – 9) ja 
CN-käyrä tasaisempi (La/Yb(CN) 1.2 – 2.8). Yhdessä näytteessä La-Sm-väli on ylöspäin voi-
makkaasti kupera. 

Peridotiitit ja metaperidotiitit ovat ultramafisia, SiO2-pitoisuuden mukaan luokiteltuina emäk-
sisiä ja ultraemäksisiä (SiO2  41.6 – 47.7 %) oliviini-augiitti(-kromiitti)kumulaatteja. Mg-, Ni-, 
Cr-, Ca- ja Al-pitoisuuksien perusteella arvioituna alkuperäisen oliviinin, augiitin ja interkumu-
lusplagioklaasin määräsuhteet vaihtelevat laajoissa rajoissa (MgO 19.8 – 29.9 %; Ni 450 – 988 
ppm; Cr 1624 – 3147 ppm; CaO 6.68 – 11.5 %, Al2O3 1.67 – 6.73 %). Peridotiitit vaihettuvat 
toisaalta AOB-porfyriitteihin, toisaalta duniitteihin. 

Peridotiiteissa REE-pitoisuus vaihtelee. REE(CN) käyrissä LREE-pää on Mg-köyhillä oliviini-
klinopyrokseniiteilla jopa korkeampi kuin klinopyrokseniiteilla (La(CN) 5.8 – 11), ja näissä La-
Sm-väli on ylöspäin voimakkaasti kupera. Mg-rikkaammilla peridotiiteilla REE-taso on matala 
(La(CN) 2 – 2.5 ja koko CN-käyrä on tasainen tai kupera ylöspäin siten, että Sm:n ja Gd:n CN-
arvot ovat n. 4.8. 

Serpentiniittejä (metaduniitteja) on lävistetty vain reiässä R304. Ne erottuvat selvästi perido-
tiiteista jo SiO2- ja MgO-pitoisuuksien perusteella (SiO2 35.0 – 36.8 %, MgO 33.7 – 38.4 %). 
Augiitin ja interkumulusplagioklaasin pientä määrää osoittavat matalat Ca-, Ti- ja Al-pitoisuudet 
(CaO 0.648 – 2.76 %, TiO2 0.024 – 0.048 %, Al2O3  0.67 – 1.14 %). Korkea Cr-pitoisuus (3832 
– 6164 ppm) ja happoliukoisen Cr:n pieni määrä (163 – 1000 ppm) osoittavat, että kromiitti on 
tärkein kromin kantaja. Korkea Ni-pitoisuus (1257 – 1602 ppm) osoittaa alkuperäisen oliviinin 
suurta osuutta. Ns. tarttumattomien (incompatible) alkuaineiden pitoisuudet ovat hyvin matalat, 
yleensä alle määritysrajojen. Serpentiniiteissä on kuitenkin blastomyloniittisaumoissa flogopiit-
tipitoisia liuskeita, joissa kali, litium ja fosfori nousevat (K2O jopa 7.4 %, samalla P2O5 0.76 %, 
Li 65 ppm); myös V, Na, Y, La ja Ba ovat huomattavan korkeita. Myloniittivyöhykkeiden vie-
ressä on mobiliutuneita sulfideja (S jopa 0.56 – 0.94 %). 

Serpentiniittien REE-taso on hyvin matala; CN-arvot ovat yleensä < 1, ja REE-pitoisuudet Pr:sta 
raskaampien REE:ien suuntaan ovat yleensä alle määritysrajojen. 

Hyvin erikoinen piirre metaduniiteissa on serpentiiniytymiseen liittyvä kloorin, arseenin, rikin, 
molybdeenin ja boorin voimakas rikastuminen. Kun muissa juonikompleksin kivissä Cl-pitoi-
suus on tyypillisesti 70 – 250 ppm (max. 560 ppm), on serpentiniiteissä Cl 1000 – 1800 ppm. 
Juonikompleksin muissa kivissä As-pitoisuus on aina alle määritysrajan 10 ppm, mutta serpenti-
niiteissä vain kahdeksassa näytteessä As-pitoisuus on < 10 ppm, muuten tyypillisesti 15 – 25 
ppm: korkeimmat As-pitoisuudet ovat 44 – 45 ppm. Klinopyrokseniittien primaaria sulfidirikas-
tumaa lukuunottamatta S-pitoisuus kompleksin kivissä on matala, mutta serpentiniiteissä rikki-
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pitoisuus on korkea (keskiarvo 2454 ppm S, max. 9370 ppm). Cu on tavallisesti alle määritys-
rajan 1 ppm. Koskapa rikki ei korreloi Cu:n kanssa, on se ilmeisesti tullut paikalle serpentiiniy-
tymisen aiheuttaneiden liuosten mukana; se on synnyttänyt oliviinin pienirakeisia sulfidipseudo-
morfooseja. Vastaavia oliviinin sulfidipseudomorfooseja esiintyy Petsamon Ni-Cu-malmeissa 
(Gorbunov, 1968). Mo-pitoisuus muissa juonikompleksin kivissä on lähes aina alle määritysrajan 
2 ppm (neljässä näytteessä 2 ppm), mutta serpentiniiteissä aina yli 2 ppm, tyypillisesti 8 – 12 
ppm (max. 13 ppm). Booripitoisuus (=happoliukoinen boori) on juonikompleksin kivissä yleensä 
alle määritysrajan 5 ppm B; anomaaliset pitoisuudet ovat yleensä 5 – 19 ppm B; reiän R305 p
taosassa on peridotiitissa kolmessa näytteessä 79 – 91 ppm B. Boorin kannaltakin reiän R304 
serpentiniitit ovat omaa luokkaansa. Flogopiittiutunutta kiveä lukuunottamatta (15-17 ppm B) 
matalin pitoisuus serpentiniiteissä on 45 ppm, tyypillinen vaihteluväli on 70 – 110 ppm B. Yli 
100 ppm:n booripitoisuuksia on 18 näytteessä, maksimipitoisuus 155 ppm B. Booripitoisuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon boorin matala atomipaino; atomi-%-pitoisuuksiensa (ja siten 
kemiallisen vaikuttavuuden kannalta) boorinpitoisuus on paljon korkeampi. Tiedetään, että boo-
ria menee suuria määriä serpentiinimineraalien hilaan. Serpentiniiteissä esiintyy useinkin korkei-
ta klooripitoisuuksia (esim. Outokumpu) ja kloori-booripitoisuuksia (esim. Keivitsa serpentiniit-
ti). Serpentiniiteissä (mm. Koitelaisen luoteispuolella ja Keivitsalla) on melko yleisesti satunnai-
sia korkeita As-pitoisuuksia. Rikin metamorfisesta/metasomaattisesta liikehtimisestä ultramafii-
teissa ovat todisteina Petsamossa oliviinin sulfidipseudomorfoosit (Gorbunov, 1968) ja vuoluki-
vien Ni-rikkaat sekundaarisulfidit, joita hyödynnetään talkin tuotannon sivutuotteena. Näin sel-
viä ja yhtenäisiä Mo-anomalioita ei serpentiniiteistä ole tiedossani. En myöskään tiedä yhtään 
tapausta, jossa serpentiniitissä olisi näin merkittävä Cl-B-As-S-Mo-anomalia. Anomaliaan ei liity 
minkäänlaista Au-PGE:n rikastumista. Myöskään Cu ja Ni eivät ole rikastuneet. 

in-

Rei´issä R303, R304, R305 ja R306 klinopyrokseniitteihin ja augiittirikkaisiin peridotiitteihin 
(plagioklaasipitoisia oliviiniklinopyrokseniitteja) liittyy anomaalisia PGE-pitoisuuksia. Au on 
näissä hyvin matala (korkeintaan 21 ppb). Reiässä R303 on välillä 10.10 – 18.30 m lievä Pd-Pt-
nousu, jossa Pt-Pd on yli 30 ppb (maksimi 0.126 ppm Pt+Pd+Au /11.60 – 13.00 m = 1.4 m). Me-
netelmällä 714M analysoitiin kaikki kuusi platinametallia ja Au. Tällöin välillä 11.60 – 13.00 m 
tuli PGE-Au –summaksi 85.7 ppb. Määritysrajan ylittävät Pt, Pd, Au, Rh (1.61 ppb) ja Ir (1.01 
ppb). Ir ylittää tällä välillä kaikissa näytteissä määritysrajan 0.1 ppb. Pt/Pd on hiukan yli 1. Cu- 
ja S-pitoisuudet ovat pienet (Cu 67 – 163 ppm, S  63 – 1230 ppm). Cu-S-maksimi on PGE-mak-
simin alapuolella. Samassa reiässä välillä 55.00 – 66.00 m on toinen lievä PGE-nousu, jossa 
Pt+Pd oli 28 – 47 ppb. Kokonaisanalyysissa PGE-Au-summa on vain 16.33 ppb. Tässä kohdassa 
Cu ja rikki ovat hyvin matalat (Cu 25 – 50 ppm, S 311 – 621 ppm). 

Reiän R304 alussa välillä 4.80 – 9.50 m on peridotiitissa Pd-Pt-anomaalinen osa, jossa välillä 
7.40 – 9.50 m (= 2.1 m) on Pt+Pd 0.13 ppm. Au on alle määritysrajan 10 ppb. Kokonaisanalyy-
sissa (menetelmä 714M) PGE+Au on 0.106 ppm. Määritysrajan ylittävät myös Rh (1.82 ppb), Ir 
(0.98 ppb) ja Au (3.8 ppb). Tässä lävistyksessä on Pd>Pt. Siihen ei liity mitään havaittavaa sul-
fidirikastumaa. Reiän lopussa duniittilävistyksen alapuolella on klinopyrokseniiteissa heikosti 
anomaalista Pt- ja Pt-Pd –pitoisuutta 80 m:stä reiän loppuun (103.80 m). Menetelmällä 714M 
tulee välille 95.40 – 97.40 m (= 2.00 m) PGE+Au 0.112 ppm. Tämäkin on Au-köyhä (Au 7.3 
ppb) Määritysrajat ylittävät myös Rh (3.14 ppb) ja Ir 0.96 ppb).  Tälläkään kohdalla ei ole sul-
fidirikastumaa (Cu ja S hyvin matalat). 

Reiän R305 alussa (6.50 – 10.40 m) on oliviinipyrokseniitissa ja tremoliitti-kloriittiliuskeessa Pt-
Pd-anomaalinen lävistys (Pt+Pd+Au 31 – 120 ppb). Menetelmällä 714M tehty kokonaisanalyysi 
antaa tremoliittiliuskeeen PGE-+Au-summaksi 99.7 ppb/0.75 m. Tämä väli on Pd-valtainen. Täs-
sä tapauksessa on ilmeisesti myös metallien epigeneettistä rikastumista, sillä tällä välillä oli Pb 
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108 ppm, Zn 332 ppm ja S 2530 ppm. Tämän alapuolella (11.10 – 12.05 m) oli vielä Zn 379 
ppm. 

Reiässä R306 on klinopyrokseniiteissa lievästi anomaalista Pt-pitoisuutta välillä 3.10 – 4.40 m ja 
Pt-Pd-anomaalisuutta välillä 18.00 – 19.50 m. Tähän liittyy anomaalinen Pb (118 – 142 ppm) ja 
Zn (238 – 300 ppm). Pitempi PGE(-Au)-anomaalinen lävistys on klinopyrokseniiteissa välillä 
28.00 – 44.30 m, jossa Pt+Pd+Au on 16 – 140 ppb. Menetelmällä 714M määritettiin PGE ja Au 
kahdesta näytteestä. Välillä 34.00 – 35.50 m (= 1.50 m) on PGE+Au 50.5 ppb, anomalian alim-
massa näytteessä välillä 42.00 – 44.30 m (= 2.30 m) on korkein PGE+Au, 0.122 ppm. Näissä lä-
vistyksissä Pt/Pd on n. 1 tai Pd>Pt. Tämä anomalia liittyy selvän sulfidirikastuman pohjaosaan, 
jossa välillä 26.10 – 44.30 m on S 1010 – 4610 ppm. Korkein PGE-pitoisuus on kuitenkin 4 – 6 
m sulfidirikkaimman osan (S 2300 – 4610 ppm) alapuolella. Au on matala, korkein pitoisuus (21 
ppb Au) on PGE-rikkaimmassa näytteessä. 

Kondriittinormalisoidut PGE-pitoisuudet nousevat tasaisesti Ir:sta Pd:iin. Pd:sta useimmat CN-
käyrät laskevat jyrkästi Au:uun. Pd(CN) arvot vaihtelevat välillä 0.01 – 0.1. 

 

 

4 ESIINTYMÄN ARVIOINTI 
Tervonkankaan juonikompleksissa on heikkoja PGE-rikastumia, mutta taloudellisesti kannatta-
via pitoisuuksia ei kairauslävistyksistä löytynyt. Juonikompleksia on lävistetty yhdessä profii-
lissa kuudella lyhyellä kairausreiällä, eikä sitä voida pitää geologisesti eikä malminetsinnän k
nalta riittävästi selvitettynä. Kun kohde sijaitsee Natura-alueella, voi jatkotutkimuksia peruste
korkeintaan tieteellisesti. Joka tapauksessa ne vaatisivat syväkairausta nyt kairatun (epä-
täydellisen) profiilin luoteispäässä ja juonen koillis- ja lounaisosissa. 

an-
lla 

uo-

 

 

5 VALTAUKSESTA LUOPUMISEN SYYT 
Kun tutkimuksilla ei voitu osoittaa selvästi hyödyntämiskelpoisia mineraaliesiintymiä, GTK l
pui valtauksista. 
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TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 
Kairasydämiä säilytetään GTK:n Pohjois-Suomen yksikön kairasydänvarastossa; lopullinen s
lytyspaikka on Lopen valtakunnallinen kairasydänarkisto. Kairasydämien digitaalivalokuvien 
tiedostoja säilytetään GTK:n Pohjois-Suomen yksikössä. Kiillotetut ohuthieet säilytetään GTK:n 
Pohjois-Suomen yksikössä. 

äi-

airasydän-Numeerinen aineisto on tallennettu sekä paperitulosteina ja digitaalisessa muodossa. K
raportit, reikäluotaustulokset ja kemialliset analyysit on tallennettu GTK:n WinKaira-kallio-
perätietokantaan. Maastogeofysiikan tiedot on tallennettu ASCII-muotoisina GEOSOFT xyz-
tiedostoina.  

 

 

LIITTYY-AINEISTO 
 

1. Kairansydänraportit 3524/R150 – 151, R157 – 159 ja R170 – 173/Tapani Mutanen 

2. Kemialliset analyysit, ks. Taulukko 2. 

3. Magneettinen mittaus (totaalikenttä) Q22.23/352402/02/1 

4. Painovoimamittaus Q21.1/352402/03/1 

5. Sähköinen mittaus, VLF-R Q24.32/352402/02/1 

6. Kiillotetut ohuthieet rei´istä 3524/R152 – 156 

 

Data-CD:llä on numeerisessa muodossa maastogeofysiikan tiedot, kairasydänraportit, kemialliset 
analyysit ja valtausraportti. 
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