
 
 
Pohjois-Suomen yksikkö 
M06/3524/2006/9/10 10.10.2006 
Rovaniemi 

 

Tutkimustyöselostus Ranuan kunnassa 
valtausalueella Simontaival 1 

(kaivosrekisterino. 7366/1) tehdyistä 
malmitutkimuksista vuosina 1999 - 2003 

Tapani Mutanen 

 

 

  



    
  
 
 

      

 

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 
Päivämäärä / Dnro 

10.10.2006 

Raportin laji 

M06 
Tekijät 

Tapani Mutanen 

Toimeksiantaja 

Geologian tutkimuskeskus 

Raportin nimi 

Tutkimustyöselostus Ranuan kunnassa valtausalueella Simontaival 1 (kaivosrekisterino. 7366/1) tehdyistä 
malmitutkimuksista vuosina 1999 - 2003 
Tiivistelmä 

Valtaus Simontaival 1 on ensimmäinen hankkeen ”Magmatismi ja malminmuodostus” (hanke no. 2901000) 
Ranualla olevista kohteista. Tutkimuksissa selviteltiin aeromagneettisilla matalalentokartoilla olevia magneettisia 
anomalioita geofysikaalisin maanpintamittauksin (magneettinen, sähköinen VLF-R ja painovoima) ja 
sydännäytekairauksilla. Simontaival-kohteessa on voimakas magneettinen ja painovoima-anomalia.  
 
Kohteeseen kairattiin vuosina 1999 – 2002 yhdeksän syväkairausreikää, yhteensä 1316.35 m. Kohde on alkalinen 
intruusiokompleksi, jonka sivukivet ovat arkeeisia gneissigraniitteja. Kompleksin kivien seassa on ferrotoleiittisia 
metadiabaaseja, jotka ovat alkalikiviä vanhempia. Feniittiytymistä esiintyy sekä arkeeisissa gneissigraniiteissa että 
metadiabaaseissa. Alkalikompleksin vallitseva kivi on Fe-Ti-oksidirikas alkalipyrokseniitti (jacupirangiitti) ja 
tähän liittyvä alkaligabro. Nuorempi, leikkaava yksikkö koostuu albiitti-egiriinikivistä, albiitti-sarvivälke-
biotiittikivistä ja albiitti-biotiitti-karbonaatti-magnetiittikivistä.  
 
Alkalipyrokseniitit ovat rikastuneet raudasta (FeO(tot) 20 – 40 %), titaanista (5.4 – 11 % TiO2) ja vanadiinista 
(800 – 1200 ppm V). Niissä on korkea fosforipitoisuus (vastaa 1.65 – 8.7 % apatiittia) ja kuparipitoisuus (n. 1000 
ppm, max. 3514 ppm Cu), lisäksi on anomaalista hopeapitoisuutta (max. 6 ppm Ag). Albiitti-egiriinikivissä on 
kohonneina pitoisuuksina sinkkiä (0.15 – 0.22 % Zn/9.5 m), niobia (max. 553 ppm Nb) ja zirkoniumia (max. 892 
ppm Zr). 
 
Apatiittia tai arvometalleja ei löytynyt taloudellisesti kannattavina pitoisuuksina. 
Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) 

Malminetsintä, apatiitti, titaani, vanadiini, kupari, hopea, sinkki, niobi 

Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) 

Lapin lääni, Ranua, Simontaival 

Karttalehdet 

3524 05 
Muut tiedot 

 

Arkistosarjan nimi 

valtausraportti 
Arkistotunnus 

M06/3524/2006/9/10 
Kokonaissivumäärä 

17 s. 
Kieli 

suomi 
Hinta 

 
Julkisuus 

julkinen 

Yksikkö ja vastuualue 

Pohjois-Suomen yksikkö/Kallioperä ja raaka-aine 
Hanketunnus 

2901000 
Allekirjoitus/nimen selvennys 

 
Tapani Mutanen 

Allekirjoitus/nimen selvennys 

 

 

  



    
  
 
 

      
  

GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND DOCUMENTATION PAGE 
Date / Rec. no. 

10.10.2006 

Type of report 

M06 
Authors 

Tapani Mutanen 

Commissioned by 

GTK 

Title of report 

Report of exploration on the claim Simontaival 1, Ranua, in 2003– 2005 (Mine register no. 7369/2) 

Abstract 

Simontaival is the first target of the exploration work of the project ”Magmatism and ore genesis” at Ranua. Ex-
ploration consisted of ground geophysical line surveys and diamond core drilling of selected magnetic anomalies 
on the low altitude aeromagnetic maps. Simontaival is a strong magnetic anomaly and a positive gravity anomaly. 
 
Nine diamond core drill holes (totalling  1316.35 m) were put into the anomaly. The anomaly target is an intrusive 
alkali complex. The wall rocks are Archaean granite gneisses. Among the alkaline rocks of the complex there are 
ferrotholeiitic metadiabases that are older than the alkaline complex. Fenitized granite gneisses and metadiabases 
occur in xenoliths and  around the intrusive complex. The dominant rock of the complex is alkali pyroxenite rich 
in Fe-Ti oxides (jacupirangite) and associated alkali gabbro. A younger intersecting unit consists of albite-aegirine 
rocks, albite-hornblende-biotite rocks and albite-biotite-carbonate-magnetite rocks. 
 
Alkali pyroxenites are enriched in iron (FeO(tot) 20 – 40 %), titanium (5.4 – 11 % TiO2) and vanadium (800 – 
1200 ppm V). They are high in phosphor (corresponding 1.65 – 8.7 % apatite) and copper (ca. 1000 ppm Cu, max. 
3514 ppm Cu), with anomalous silver concentrations (max. 6 ppm Ag). Some intersections of albite-aegirine rocks 
are rich in zinc (0.15 – 0.22 % Zn/9.5 m), niobium (max. 553 ppm Nb) and zirconium (max. 892 ppm Zr). 
 
Apatite or metal grades are too low for exploitation.  
 

Keywords 

Exploration, apatite, titanium, vanadium, copper, silver, zinc, niobium 

Geographical area 

 

Map sheet 

3524 05 
Other information 

 
Report serial 

Claim report 
Archive code 

M06/3524/2006/9/10 
Total pages 

17 p. 
Language 

Finnish 
Price 

 
Confidentiality 

public 
Unit and section 

Northern Finland Office/Bedrock Geology and Re-
search 

Project code 

2901000 

Signature/name 

 
Tapani Mutanen 

Signature/name 

 



    
  
 
 

      
  

Sisällysluettelo  

Kuvailulehti 
Documentation page 

 

1 JOHDANTO 1 
1.1 Tausta 1 
1.2 Tutkimuskohteen sijainti 1 
1.3 Alueen yleisgeologia 2 

2 MALMITUTKIMUKSET VALTAUKSELLA 3 
2.1 Geofysikaaliset mittaukset 3 
2.2 Kairaukset 7 
2.3 Analyysit 7 

3 KIVILAJIT: MINERAALIT JA KEMIALLINEN KOOSTUMUS 8 

4 ESIINTYMÄN ARVIOINTI 16 

5 VALTAUKSESTA LUOPUMISEN SYYT 16 
 
 

KUVATEKSTIT: 
Kuva 1.   Valtausalueen Simontaival 1 sijainti. 2 
Kuva 2.   Magneettinen väripintakartta; totaalikentän vuon tiheys ja kairareikien sijainti. 5 
Kuva 3.   Väripintakartta; painovoiman Bouguer –tulos, johon on lisätty kairareikien sijainti. 6 
 
TAULUKKOTEKSTIT: 
Taulukko 1.   Valtaus Simontaival 1, syväkairauksen reikätiedot. 7 
Taulukko 2.   Valtaus Simontaival, syväkairausten analyysitiedot 8 
Taulukko 3.   Simontaipaleen alkalikompleksissa tunnistetut mineraalit ja symplektiitit 13 
 
 



   1 
  
 
 

1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 
GTK:n hankkeessa ”Magmatismi ja malminmuodostus” (hankeno. 2901000) selviteltiin Ranual-
la vuosina 1999-2006 pienialaisia magneettisia anomalioita. Kohteissa tehtiin geologista kartoi-
tusta ja lohkare-etsintää, geofysikaalisia maastomittauksia (magneettisia, sähköisiä VLF-R ja 
gravimetrisia mittauksia, seismistä kallionpintaluotausta) ja niiden perusteella syväkairauksia. 
Anomalioiden aiheuttajat olivat piippumaisia ja juonimaisia magnetiittipitoisia intrusiivisista 
magmakiviä: alkalikiviä, syeniittejä, ferropikriittejä, komatiittisarjan serpentiniittejä ja plagio-
klaasihornblendiitteja; 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. 

Alkalikivissä ja syeniiteissa oli kohonneina pitoisuuksina Cu, Ag, Nb, Zr ja apatiitti, komatiitti-
sissa 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 Salmirin-
ne, Pertti Turunen, Erkki Lanne, Eija Hyvönen ja Eero Sandgren. Kairauksen valvonnassa ja ra-
portoinnissa avusti Pauli Vuojärvi. Tämän raportin kokoamisessa avustivat Viena Arvola ja He-
lena 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 kaira-
uksia 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). 

Simontaival on pienialainen voimakas magneettinen anomalia, jonka kohdalla on myös voima-
kas positiivinen painovoima-anomalia. Kohde on intrusiivinen alkalikompleksi. Sen pääkivilaji 
on magnetiittirikas, korkeatiheyksinen alkalipyrokseniitti. Lisäksi on magnetiittipitoista albiitti-, 
egiriinikiveä ja epämagneettista metadiabaasia. Sivukivet ovat arkeeisia gneissigraniitteja. 
Seuraavas-sa kohteesta käytetään nimeä Simontaipaleen intruusio tai alkalikompleksi. 

 

1.2 Tutkimuskohteen sijainti 
Simontaival sijaitsee karttalehdellä 3524 05 Toljan kylään menevät tien länsipuolella, 6.5 km 
Ranuan liikekeskuksesta pohjoiskoilliseen, tietä pitkin 9 km (kuva 1). Maasto on peltoa ja 
metsitettyä suota. 

Tutkimuskohde on nimetty valtauksen eteläpuolella olevan Simontaival-nimisen talon mukaan. 
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Kuva 1.   Valtausalueen Simontaival 1 sijainti. 

Fig. 1.   Location of the claim Simontaival 1. 

 

 

1.3 Alueen yleisgeologia 

Ennen näitä tutkimuksia alueen geologia on ollut huonosti tunnettu. Puutteita on vieläkin; 
systemaattista geologista kartoitusta ei ole tehty. Geologisilla kartoilla alueen kivilajiksi on 
merkitty yhdellä värillä arkeeiseen gneissikompleksiin kuuluvia happamia ortogneissejä 
(tonaliitteja, 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 
kohdalla 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 
tummaa biotiitti- ja sarvivälkepitoista dioriittia. Vaaleampia, heikosti magneettisia tai epämag-
neettisia dioriitteja on paljastumina kirkonkylän lounaispuolella Heinisuon tien länsipuolella, 
Eläinpuiston – Kivijärven alueella ja dioriittialueen pohjoisosissa vyöhykkeellä Iso Pajuvaara – 
Pyhälamminaho – Latva-Tervo. Kyseessä on myöhäisarkeeinen intruusio, josta seuraavassa käy-
tän nimeä dioriitti. Dioriitin eteläkontakti on magneettisella kartalla terävä. Lähelle eteläkontak-
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tia kairattiin Luhtajärvellä dioriittiin lyhyt POKA-reikä (3524/2004/R182). Dioriitin pohjois- ja 
länsiosia tunnetaan vielä huonosti. 

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 fer-
ropikriittejä (Heikki Juopperin tietoja) laajalla alueella. 

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) horisontaa-
lisiirtymä on n. 5 km. Vaikuttaa siltä, että Kokalmuksen alue on näiden suurten siirrosten väliin 
jäävä lohko. Dioriitin läntisimmässä tunnetussa osassa Iso-Pajuvaarassa on paljastuneena my-
loniittiutuneita dioriitteja. Idässä dioriitilla on siirroskontakti (Maunujärven siirros), ja koko itä-
puoliskossa 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-
kohteessa alkalikompleksin itäpuolella sivukivi on arkeeinen gneissigraniitti. Heti dioriitin itä-
puolella Kaitavaarassa on laajoja gneissigraniittipaljastumia. Yleensäkin gneissigraniittialue on 
dioriitin ulkopuolella verraten hyvin paljastunutta, usein suurinakin kallioalueina. 

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 lamprofyy-
rit. Tammikankaan ultramafisessa piipussa on paksumpia leikkaavia trondhjemiittis-tonaliittisia 
kiviä. Heinisuon Kalliokummuilla on laaja-alaisia (> 1 ha) graniittipegmatiittipaljastumia. 
Happamien (graniittisten tai tonaliittisten) juonien ei ole vielä todettu leikkaavan ”oikeita” 
alkalikiviä (Simontaival, Sääskilammit, Kokalmus). 

Simontaival-kohteen magneettinen anomalia sijaitsee Ranuan dioriitin itäpuoliskolla. 

 

 

2 MALMITUTKIMUKSET VALTAUKSELLA 

2.1 Geofysikaaliset mittaukset 
Tutkimuskohde oli magneettisella matalalentokartalla erottuva piippumainen magneettinen ano-
malia. Geologisissa maastotutkimuksissa kesällä 1999 ei löytynyt paljastumia eikä lohkareita, 
joiden voisi kuvitella olevan lähtöisin magneettisesta piipusta. Maakerrosten paksuudet magneet-
tisen kohteen päällä ovat, maakairausten ja seismisen kalliopintaluotauksen (refraktioluotaus) 
mukaan, 8.6 m – 12.4 m. 
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Alueella tehtiin 2 km x 2 km:n systemaattinen magneettinen mittaus (magneettinen kartta, kuva 
2) ja keskeisen alueen kattava 0.63 km x 0.72 km:n painovoimamittaus (kuva 3). Lisäksi Astroc 
Oy teki kaksi painovoimaprofiilia. Toinen mitattiin Ranualta koilliseen Simojärven tietä pitkin 
(n. 6.3 km), toinen Toljan kylästä etelä – kaakkoon Luhtajärven Laitalaan (n. 8.8 km). Tällä 
profiililla, joka eteläpäässä kulkee edellisen profiilin poikki, on 1.4 km:n aukko Rekijärven 
paikkeilla. Keskeisen anomalian alueella tehtiin 0.6 km x 0.7 km:n laajuinen sähköinen VLF-R-
maaastomittaus pohjoinen-etelä -suuntaisilla linjoilla 50 m:n linjavälillä; lisäksi anomalian yli 
mitattiin itä-länsi -suuntaisilla linjoilla kolme 0.6 km:n pituista linjaa 100 m:n linjavälillä. 

Magneettisessa ja VLF-R -mittauksessa linjaväli oli 50 m, painovoimamittauksessa 100 m. 
Magneettinen anomalia on soikea, pohjoispäässä sen leveys on 100 m, eteläpäässä 250 m. Ano-
malian akseli on pohjoispäässä pohjois-eteläinen ja se kääntyy etelässä lounaaseen päin. Akselin 
suunnassa pintaan puhkeavan magneettisen kappaleen pituus on arviolta 350 m. Magneettinen 
kappale painuu loivasti länsilounaaseen ja lounaaseen. Syvemmältä kappale häämöttää vielä 650 
m:n päässä pohjoiskontaktista. Magneettisen anomalian huippuarvo moreeninalaisen puhkeaman 
kohdalla on 10 000 nT. Koska kohteen kairaamattomissa osissa saattaa olla intruusioon kuuluvia 
epämagneettisia (ja suhteellisen matalatiheyksisiä) massoja, jää alkalikompleksin laajuus sen 
länsi-, lounais- ja eteläosissa epävarmaksi. 

Painovoiman jäännösanomalian koko on n. 250 m x 250 m, maksimi on n. 1.5 mGal (ks. kuva 3). 
Magneettisen anomalian aiheuttavat magnetiittipitoiset albiitti-egiriinikivet ja alkalipyrokseniitit. 
Gravimetrisen anomalian aiheuttavat  intruusiokompleksin kivistä alkalipyrokseniitti (tiheys n. 
3.4 g/cm3) ja epämagneettinen metadiabaasi (tiheys n. 3.0 g/cm3); albiitti-egiriinikivi (tiheys n. 
2.85 g/cm3) on massaltaan niin pieni, ettei se sanottavasti vaikuta painovoima-anomaliaan. Itä-
puolella olevan happaman gneissikompleksin kivien tiheydet vaihtelevat, mutta ovat keskimäärin 
n. 2.7 g/cm3. Tieprofiileilla painovoimakentän taso laskee Ranuan dioriitista itään mentäessä. 

VLF-R -mittauksissa ei ilmennyt sulfidirikastumiin viittaavia ”vetoja”. Piikkilangat ja länsiosan 
sähkölinja aiheuttavat mittausalueella lukuisia matalan ominaisvastuksen anomalioita. Alku-
peräisessä magneettisissa mittauksissa aiheuttivat maatalousrakennusten peltikatot intruusion 
itäpuolella anomalioita, jotka on lopullisiin karttoihin korjattu.  

Marraskuussa 1999 ennen kairausten aloittamista geofyysikko Erkki Lanne teki kairauskohteen 
(magneettisen anomalian) yli refraktioseismiset linjat W-E -suunnassa (700 m) ja N-S -
suunnassa (800 m). Tämän kalliopintaluotauksen tulkinnan mukaan maapeitteen paksuus on 
keskimäärin n. 12.5 m (vaihtelua 5 m – 15 m). Tulos pitää yhtä maakairauspaksuuksien kanssa 
(kohtisuoriksi lasketut paksuudet 8.6 m – 12.4 m). 
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Kuva 2.   Magneettinen väripintakartta; totaalikentän vuon tiheys ja kairareikien sijainti. 

Fig. 2.   Colour coded total intensity magnetic map with diamond drill hole locations. 
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Kuva 3.   Väripintakartta; painovoiman Bouguer –tulos, johon on lisätty kairareikien sijainti. 

Fig. 3.   Colour coded gravimetric Bouguer map with diamond drill hole locations. 
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2.2 Kairaukset 
Vuosina 1999 ja 2002 kohteeseen kairattiin yhdeksän syväkairausreikää, yhteensä 1316.35 m. 
Reikäsyvyydet olivat 51.40 – 304.20 m. Reikien sijainti on merkitty magneettiseen karttaan (ku-
va 3) ja painovoimakarttaan (kuva 4). 

 

Taulukko 1.   Valtaus Simontaival 1, syväkairauksen reikätiedot. 

Table 1. Claim Simontaival 1, drill hole locations, directions, angles and depths 

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

R150        7321.515       3479.175           90          61.9          304.20            10.50 

R151        7321.580       3479.230           90          49.2          111.50            16.70 

R157        7321.580       3479.130           90          44.6          215.20            15.40 

R158        7321.670       3479.200             0          45.0            87.30            12.70 

R159        7321.515       3479.125           90          45.4          126.50            16.60 

R170        7321.535       3479.200             0          46.1            71.60            14.00 

R171        7321.515       3479.200         270          64.8            51.40              9.45 

R172        7321.465       3479.200             0          45.0          230.90            14.10 

R173        7321.455       3479.160             0          90             117.75            12.40 

 

 

 

2.3 Analyysit 
Kairansydämistä on tehty Au-Pd-Te-määrityksiä (menetelmätunnus 521U) ja monialkuaine-
määritys (32 alkuainetta) ICP-AES-tekniikalla (kuningasvesiliuotus 90o:ssa; tunnus 511P); 
valikoiduista näytteistä on tehty kokokivianalyysi XRF-tekniikalla (näytetunnus 175Xa) ja 
hivenalkuainemääritys (REE, Sc, Y, U, Th) HF-perkloorihappoliuotus + sulate/ICP-MS –
tekniikalla (tunnus 308M). Yhdestä näytteestä on analysoitu hiili hiilianalysaattorilla (tunnus 
811L). Analyysipituus on yleensä korkeintaan 2 m. Kokokivi- ja hivenalkuainemääritykset on 
tehty mahdollisimman homogeenisista ja vähän muuttuneista kivistä. Taulukossa 2 on eri reikien 
tilausnumerot ja analyysimäärät eri menetelmillä. 
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Taulukko 2.   Valtaus Simontaival, syväkairausten analyysitiedot 

Table 2.  Claim Simontaival 1, chemical analyses of drill cores 

Reikä, no.  Analyysitilausno.            Analyysimäärät eri menetelmillä 

                                                      

                                                     521U      511P      175Xa      714M      308M      811L 

R150            72586                        68            68          22                             

R150            78888                                                      12                             9 

R150            63551                                                                                       7    

R151            72587                         30           30          29 

R151            79424                                                                                     12 

R157            54185                       112          112         78                           17              1 

R158            54188                         43            43           8                                      

R159            63577                           8              8           8                             8 

R170            63580                         35            35         35                             3 

R171            63579                         28            28         24                             7 

R172            63581                       129           129      124                           18 

R173            63582                        57              57        57                             5 

 

 

3 KIVILAJIT: MINERAALIT JA KEMIALLINEN KOOSTUMUS 
Simontaival-kohteen ensimmäisen vaiheen kairauksista (R510 – R151) on yksityiskohtaista 
petrografista ja geokemiallista tietoa hankkeen "Magmatismi ja malminmuodotus" loppura-
portissa (Mutanen 2003, s. 21-26). 

Mineraalimääritykset on tehty pinta- ja läpivalomikroskoopilla, lisäksi on lukuisia XRD- ja 
EMP-määrityksiä. 

Intruusion pääkivilaji on alkalipyrokseniitti, jossa on magnetiittia ja 0.55 – 8.7 paino-% fluori-
apatiittia. Toinen merkittävä kivilajiyksikkö on albiitti-egiriinikivi, jossa on myös magnetiittia; 
sen apatiittipitoisuus on hyvin vaihteleva. Intruusion länsiosassa on paksu yksikkö emäksistä ki-
veä, joka on nimetty metadiabaasiksi (uraliittigabrodiabaasi tai metagabrodiabaasi). Alkalipyrok-
seniitin reunaosissa on alkaligabroja ja mikrogabroja. Myös metadiabaasin reuna vanhempia 
happamia gneissejä vasten on pienirakeinen. 

Lähellä albiitti-egiriinikiveä on metadiabaasissa feniittiytymistä (egiriiniä ja kohonnut Na:n 
taso), joten metadiabaasi on albiitti-egiriinikiveä vanhempi. Alkaligabrojen ja alkalipyrokseniitin 
välillä on vaihettumisia, alkalipyrokseniitissa on alkaligabrosegregaatioita, ja sitä leikkaavat 
ohuet alkaligabrojuonet. Myös albiitti-egiriinikivi lähettää juonia alkalipyrokseniittiin. Siten 
alkalipyrokseniitti ja alkaligabro ovat kompleksin vanhimpia jäseniä, mutta niiden ikäjärjestystä 
ei ole voitu määrittää. Alkalikompleksin kivet vaikuttavat metamorfoituneilta: Augiitti on 
vaihtelevasti, usein kokonaan, muuttunut sarvivälkkeeksi ja samalla on syntynyt biotiittia; 
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alkuperäisistä ilmenomagnetiitista ja ilmeniitistä on syntynyt titaniittia ja  ”uutta” puhdasta 
magnetiittia, joskus on syntynyt myös takaisin uutta metamorfogeenista ilmeniittiä. Albiitti-
egiriinikivissä usein esiintyvä pyrofaniitti vaikuttaa metamorfiselta. Rakenteellisesti merkittävin 
muutos on alkuperäisten plagioklaasirakeiden granuloituminen pienirakeiseksi mosaiikiksi, 
varsinkin albiitti-egiriinikivissä. Näissä myös apatiitti on usein granuloitunut, ja itse egiriinikin 
vaikuttaa uudelleenkiteytyneeltä. Toisaalta läpikotaisliikunnoista (”penetrative fabrics”) ei 
alkalikompleksissa ole merkkejä. Harvakseltaan on kapeita blastomyloniitteja.  

Idässä ja pohjoisessa kairareiät ulottuivat intruusion sivukiveen, arkeeiseen happamaan gneissiin 
(gneissigraniittiin), jota esiintyy myös kiiloina (ksenoliitteina?) intruusiossa. Lähellä alkalipy-
rokseniittia on gneississä feniittiytymistä. Näistä feniiteistä kvartsi puuttuu, ja niille on ominaista 
sarvivälkepitoisuus ja albiitin runsaus. Gneissien joukossa on sarvivälkerikasta paleosoomia, 
paksumpia amfiboliittiosia ja metadiabaasijuonia. Luoteessa, lännessä, lounaassa, etelässä ja 
kaakossa ei intruusion sivukivistä ole tietoa. 

Seuraavassa kuvataan sivukivet ja alkalikompleksin kivien petrografia vanhimmasta nuorim-
paan, viimeisenä feniitit. 

Arkeeiset happamat gneissit koostuvat tonaliittisista kivistä. Niiden päämineraalit ovat plagio-
klaasi (usein albiittinen), sarvivälke, kvartsi ja biotiitti. Biotiitin määrä vaihtelee, joskus on pal-
jon epidoottia. Muuttumistuloksina ja aksessorisina on karbonaattia (joskus suonina), kloriittia, 
prehniittiä, titaniittia, fluoriapatiittia, ilmeniittiä, zirkonia, pyriittiä, pyrrotiittia ja kuparikiisua. 
Gneissien seassa on amfiboliitteja. Nämä koostuvat pääasiassa vihreästä sarvivälkkeestä ja pla-
gioklaasista, lisäksi on kvartsia(?), fluoriapatiittia, ilmeniittiä, pyrrotiittia, pyriittiä, kuparikiisua 
ja markasiittia. Alkalikompleksissa on joskus amfiboliittia ksenoliitteina 

Metadiabaasia on suurena sulkeumana kompleksin sisällä alkalipyrokseniittien länsipuolella ja 
alapuolella ja muuallakin ksenoliitteina (lävistyspaksuudet vaihtelevat välillä 0.24 – 2.78 m). 
Reiän R150 lopussa oleva diabaasi on geokemiallisesti identtinen muiden metadiabaasien kans-
sa. Ksenoliittien reunoilla on selvää feniittiytymistä.  

Rakenteeltaan kivi on keskirakeinen, joskus pienirakeinen, massamainen, mikrorakenteeltaan 
diabaasimainen. Sitä on nimitetty joskus reikäraporteissa metagabro-diabaasiksi, diabaasiksi tai 
mikrogabroksi. Päämineraalit ovat liistakkeinen plagioklaasi ja vihreä sarvivälke. Plagioklaasi 
esiintyy joskus (varsinkin ”mikrogabromaisissa” muunnoksissa) hajarakeina (primokrysteinä). 
Biotiittia esiintyy säännöllisesti, mutta se saattaa puuttua ksenoliiteista. Muuttumistuloksina, ak-
sessorisina ja satunnaisesti on titaniittia, neulasmaista fluoriapatiittia, ilmeniittiä, kvartsia, karbo-
naattia, serisiittiä, epidootti(-pistasiittia), pyriittiä (kovaa primaaria pyriittiä ja huokoista sekun-
daaria pyriittiä),  kuparikiisua,  satunnaisesti pyrrotiittia,  markasiittia ja sinkkivälkettä. Mikro-
gabromaisesta ksenoliitista on löytynyt borniittia. Magnetiitti puuttuu käytännössä kokonaan, 
mutta sitä on tavattu uusmuodostumana mikrogabroksenoliiteissa. 

Alkalipyrokseniitti on kompleksin tärkein kivilaji. Alkuperäisen mineralogian ja kokonaiskoos-
tumuksen perusteella sitä voisi nimittää jacupirangiitiksi (tai metajacupirangiitiksi). Päämine-
raalit ovat augiitti, siitä syntynyt tummanvihreä sarvivälke, magnetiitti, ilmeniitti, fluoriapatiitti 
ja titaniitti. Augiitista ei ole tehty EMP-analyyseja, mutta kivilajiassosiaation ja kokokiven kor-
kean Na-pitoisuuden perusteella voi olettaa, että kyseessä on Na-rikas augiitti, jonka reunaosat 
ovat olleet egiriiniaugiittia mutta sitten muuttuneet sarvivälkkeeksi). Sääskilampien alkalikomp-
leksin jacupirangiiteissa augiitilla on yleisesti egiriinirikas reunus. - Karbonaatti on yleinen, ja se 
esiintyy interstitiaalisina primaareina postkumulusrakeina ja ohuina suonina. Joskus on inter-
stitiaalista albiittia. Biotiittia on vaihtelevia määriä, ja se saattaa puuttua. Muita muuttumistulok-
sia ja aksessorisia ovat kloriitti, epidootti, götiitti, rutiili ja harvinaisena zirkoni. Sulfideista 
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kuparikiisua ja borniittia on säännöllisesti; näiden määräsuhteissa on laajaa vaihtelua ja lamel-
laariset kuparikiisu-borniittisekarakeet ovat yleisiä. Borniitti-kuparikiisurakeet ovat usein pisa-
ramaisia. Muita sulfideja ovat carrolliitti sekä carrolliitti-siegeniittisarjan ja carrolliitti-fletcheriit-
tisarjan tiospinellit, kovelliini, neodigeniitti(?); satunnaisesti on idaiittia (borniitin muuttumistu-
los), molybdeniittia, sinkkivälkettä ja lyijyhohdetta. Lähellä sivukiviä on joskus markasiittia, 
mutta silloin borniitti puuttuu. 

Alkalipyrokseniitin alaosassa on petrografisia ja geokemiallisia merkkejä (pseudomorfooseja; 
kohonnut Ni, max. 170 ppm) siitä, että oliviini on ollut kumulusfaasi. 

Sarvivälkkeessä on usein oksidipigmenttiä (ilmeniittiä). Augiitti ja siitä syntynyt sarvivälke 
esiintyy joskus osaksi oikokrystimaisesti. Tumman sarvivälkkeen ohella on joskus vaaleanvihre-
ää tai väritöntä sarvivälkettä. 

Magnetiitti on usein säilynyttä primaaria ilmenomagnetiittia (magnetiitti-
ilmeniittisuotaumasymplektiitti), mutta usein tämä on metamorfoosissa hajonnut titaniitiksi ja 
puhtaaksi magnetiitiksi. Myös alkuperäinen ilmeniitti on osittain tai kokonaan muuttunut titanii-
tiksi. Ilmenomagnetiitin muuttumisessa ja uudelleenkiteytymisessä on syntynyt atollirakenne, 
jossa keskellä on karkeaa puhdasta magnetiittia, sen ympärillä titaniitista koostuva ”laguuni”, 
jota ulkopuolella reunustaa ”riuttana” pienemmistä magnetiittirakeista koostuva katkonainen ke-
hä. Titanomagnetiitti (alkuperäinen korkean lämpötilan Ti-rikas magnetiitti) ja ilmeniitti kitey-
tyivät magmasta yhdessä. 

Apatiitti esiintyy tyypillisesti suurina, joskus onttoina (skeletaalisina) kiteinä. Fosforipitoisuus 
vaihtelee kovasti, välillä 0.1 – 1.59 % P. Korkein laskettu apatiittipitoisuus on 8.7 %.  

Titaniitti on aina sekundaari mineraali.  

Kiteytyminen magmasta on ollut kotektista, järjestyksessä oliviini(?) -- augiitti -- titanomagne-
tiitti + ilmeniitti -- fluoriapatiitti. Cu-rikas sulfidisula on erottunut omana faasinaan ennen inter-
kumulusmineraalien kiteytymistä. Joskus on merkkejä siitä, että apatiitti on aloittanut kiteytymi-
sen ennen titanomagnetiittia. Jäännössula rikastui alkaleista, alumiinista ja karbonaatista, viimei-
sinä kiteytyivät plagioklaasi ja karbonaatti. Titanomagnetiitin aikainen kiteytyminen, borniitin 
yleisyys ja tiospinellien esiintyminen sekä Fe-sulfidien puuttuminen osoittavat magman korkeaa 
hapetusastetta. Sula oli niin Ti-rikas että ilmeniitti kiteytyi kumulusfaasina ilmenomagnetiitin 
rinnalla. 

Albiitin määrän lisääntyessä alkalipyrokseniitit vaihettuvat alkaligabroihin. 

Harvinaisena esiintyy pienirakeisia ”mikropyrokseniitteja”, joiden päämineraalit ovat augiitti, 
fluoriapatiitti, ilmeniitti ja interstitiaalinen albiitti. Joskus on lyhyitä välejä hyvin oksidirikkaita 
kiviä. Eräs tällainen koostuu pääasiassa biotiitista ja ilmeniitistä, lisäksi on ilmenomagnetiittia, 
fluoriapatiittia, albiittia, kuparikiisua, borniittia, kovelliinia ja neodigeniittia(?). 

Alkaligabroissa on plagioklaasia (albiittia) mutta muuten ne koostuvat pääasiassa samoista 
mineraaleista kuin alkalipyrokseniitit. Albiitin määrässä on paljon vaihtelua, mutta pääasiassa 
kivet ovat melano- tai mesokraattisia. Alkaligabrot esiintyvät aina alkalipyrokseniitin yhteydessä 
diffuuseina segregaatioina, nopearajaisempina juonina tai reunamuunnoksena sivukiviä vasten. 
Päämineraalit ovat albiitti ja sarvivälke; vaihtelevia määriä on titaniittia ja fluoriapatiittia; bio-
tiittia, karbonaattia ja magnetiittia on useimmiten. Joskus on säilynyttä ilmenomagnetiittia. Usein 
on augiittireliktejä, jonka reunassa, tai itsenäisinä rakeina, on vihreää egiriiniaugiittia. Augiitti 
saattaa olla hajaraemainen. Usein on säilynyt lähes omamuotoista, levymäistä ilmeniittiä. 
Karbonaattia on interstitiaalisena ja suonina.  
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Epidootti (usein pistasiittirikas) on alkuperäisen plagioklaasin muuttumistulos, ja sitä saattaa olla 
paljonkin. Muita muuttumistuloksia ja sekundaareja mineraaleja ovat vaalea amfiboli (tremoliit-
ti-aktinoliitti), kloriitti, serisiitti, ferrostilpnomelaani, hematiitti (magnetiitista syntynyt ”martiit-
ti”) ja keltainen sideriitti. 

Sulfideista kuparikiisu ja borniitti ovat yleisiä; borniitin muuttumistuloksena on idaiittia. Muita 
sulfideja ovat neodigeniitti(?), pyriitti, markasiitti, carrolliitti-ryhmän tiospinellit, sinkkivälke ja 
molybdeniitti. Epävarmana on tunnistettu metallinen kupari. Rautasulfidit eivät esiinny borniitin 
kanssa. Pyriittiä esiintyy mm. karbonaatin yhteydessä. 

Kumulusfaaseja ovat augiitti, ilmenomagnetiitti (alkujaan titanomagnetiitti), ilmeniitti, fluoriapa-
tiitti ja Cu-rikas sulfidi (sulfidisula). Plagioklaasi (albiitti) esiintyy oikokrysteina tai interstitiaali-
sena. Albiitti ja karbonaatti kiteytyivät interkumulusmineraaleina. 

Albiitti-egiriinikivi on yhtenäinen leikkaava yksikkö, jonka osuus koko kompleksin tilavuudesta 
on pieni. Leikkaavasta luonteesta johtuu, että kairauksissa albiitti-egiriinikiviä on lävistetty eri-
laisissa tilanteissa: suoraan metadiabaasin päällä, pohjagneissikiilan ja alkalikompleksin alkali-
gabrojen ja alkalipyrokseniittien välissä tai alkalipyrokseniittien keskellä. Kivilajiyksikkö pai-
nuu loivahkolla kaateella itään. 

Tässä leikkaavassa yksikössä albiitti-egiriinikivet vaihettuvat toisella laidallaan mafisemmiksi 
albiitti-sarvivälke(-biotiitti)kiviksi ja albiitti-biotiitti(-karbonaatti-magnetiitti)-kiviksi. Näi-
tä on usein raportoitaessa vaikea erottaa albiitti-egiriinikivistä. Biotiitti puuttuu albiitti-egiriini-
kivistä ja sarvivälkettä esiintyy amfibolin (vaaleanvihreä sarvivälke) kanssa vain kapeissa 
vaihettumisvyöhykkeissä. Albiitti-egiriinikivissä on aina magnetiittia, albiitti-sarvivälke(-bio-
tiitti)kivissä magnetiitin määrä vaihtelee: se voi puuttua, mutta sitä voi olla paljonkin. Molem-
missa kivityypeissä on vaihtelevasti karbonaattia. 

Albiitti-egiriinikiven päämineraalit ovat albiitti, egiriini ja magnetiitti, alaosassa tulee mukaan 
keltainen andradiitti. Aina on mukana magnetiittia ja titaniittia. Lähes säännöllisesti mutta vaih-
televia määriä on kalsiittia, apatiittia, ilmeniittiä ja biotiittia, satunnaisesti zirkonia, kvartsia, 
sinkkivälkettä, lyijyhohdetta, molybdeniittia, pyrofaniittia (lähes puhdas päätejäsen), pyriittiä, 
pyrrotiittia, kuparikiisua ja metallista kuparia(?); muuttumistuloksina on hematiittia (martiitti), 
markasiittia, götiittiä, vihreää biotiittia ja stilpnomelaania(?). Reiässä R172 välillä 72.00 – 74.00 
m on raskasmineraalifraktiossa baryyttia. Tällä kohdalla on näille kiville anomaalisia Ba- ja S-
pitoisuuksia. Alkaliamfibolia on harvinaisena egiriinipitoisten ja sarvivälkepitoisten kivien vai-
hettumisvyöhykkeessä. 

Alkujaan albiitti (tai alkuperäinen alkalimaasälpä) on koostunut suurista laattamaisista rakeista, 
mutta nämä ovat granuloituneet pienirakeisemmaksi granoblastiseksi mosaiikiksi, ja suuret al-
biittirakeet ovat harvinaisia. Joskus voi erottaa juoksurakenteen näköisiä rakenteita. Reiässä 
R172 välillä 146 – 149 m on ohuita (1 – 5 cm) juonia albittiporfyyrisia kiviä (albitofyyreja), jois-
sa omamuotoiset albiittihajarakeet ovat asettuneet kauniisti virtauksen suuntaisiksi (juoksura-
kenne). 

Koostumuksensa ja alkuperäisen tekstuurinsa puolesta Simontaipaleen albiittirikkaat kivet muis-
tuttavat v. 2006 kairauksissa löytyneen Sääskilampien alkalikompleksin larvikiiteiksi ja 
metalarvikiiteiksi nimettyjä leukokraattisia alkalisyeniittejä. 

Magnetiitti ja apatiitti muodostavat usein keskenään symplektiittejä. Kivessä on joskus blasto-
myloniittista rakennetta. Andradiittipitoisissa tyypeissä andradiitti esiintyy idioblasteina ja juo-
nimaisesti. Andradiitti on hyvin Al-köyhää; Al2O3-pitoisuus vaihtelee välillä 0.52 – 4 %. Kivessä 
on usein isoja karbonaattirakeita, ilmeniittiä yleensä vähän, sen sijaan on ilmenorutiilia ja ilme-
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nohematiitti-suotaumarakeita. Zirkoni esiintyy joskus suurinakin (6 mm) kiteinä, joiden reunat 
ovat kiteisiä mutta sisäosat ilmeisesti pitkälle metamiktiytyneitä. Pienemmät zirkonit ovat joskus 
kiteisiä, jos-kus metamiktisia. 

Albiittirikkaissa sarvivälke- ja(tai) biotiittipitoisissa kivissä ei ole egiriiniä eikä andradiittia; yh-
dessä tapauksessa on ruskeaa granaattia. Yleensä mafisista mineraaaleista on vallalla vihreä sar-
vivälke, ja biotiitti voi puuttuakin; toisaalta albiitti-biotiitti-karbonaatti-magnetiittikivistä sarvi-
välke puuttuu. Vaihtelevasti on fluoriapatiittia, magnetiittia ja ilmeniittiä. Ilmeniitti ja titaniitti 
ovat ”vaihtoehtoisia”: ilmeniittipitoisista kivistä titaniitti usein puuttuu. Muuttumistuloksina on 
götiittiä, karbonaattia, epidootti-pistasiittia, klinozoisiittia, kloriittia, stilpnomelaania ja rutii-
lia(?). Pienempiä määriä tai satunnaisina on zirkonia, monatsiittia(?) ja mikrokliinia. Sulfideista 
esiintyvät kaksi pyriittigeneraatiota, carrolliittisarjan tiospinellit, pyrrotiitti, markasiitti (pyrrotii-
tin muuttumistulos), molybdeniitti, kuparikiisu, lyijyhohde, borniitti ja pentlandiitti. 

Albitiittijuonia ja albiittirikkaita juonia ja ohuita suonia esiintyy metadiabaaseissa, alkaliga-
broissa, alkalipyrokseniiteissa ja happamissa gneisseissä alkalikompleksin kontaktivyöhykkees-
sä. Päämineraaleja albiitin lisäksi ovat sarvivälke ja usein biotiitti; näiden lisäksi on titaniittia ja 
usein karbonaattia, aksessorisina zirkonia, kvartsia, fluoriapatiittia ja usein ilmeniittiä ja magne-
tiittia. Sulfideista on tavattu pyriitti, pyrrotiitti, kuparikiisu, satunnaisesti borniitti ja molybdeniit-
ti. Muuttumistuloksina on joskus runsaastikin epidoottia, lisäksi serisiittiä, kloriittia ja prehniit-
tiä. 

Feniitit. Feniittiytyneitä (metasomaattisesti alkalilisäyksen saaneita) kiviä esiintyy alkalikomp-
leksin ulkokontaktissa sivukivissä ja ksenoliiteissa. Feniittiytyneistä happamista gneisseistä 
kvartsi puuttuu n. 3-5 m:n päähän alkalikompleksin kontaktista, mutta kohonneita Na2O-pitoi-
suuksia (6-7 %) ja korkeita Na/K –suhteita on tätäkin kauempana. Feniittiytymisen ”vaikutus-
paksuus” lienee n. 10 m tai ylikin. Usein feniiteissä on pieniä onteloita. Feniittiytymisessä vain 
natriumia näyttää tulleen lisää. Happamista gneisseistä syntyneissä feniiteissä on normatiivista 
nefeliiniä (1.1 – 3.2 %) ainakin 6 m:n päähän alkalikivien kontaktista. 

Happamista gneisseistä syntyneet feniitit koostuvat pääasiassa albiitista; vähemmän on sarviväl-
kettä, joka on tyypillisesti neulasmaista. Gneissiksenoliiteissa on joskus vaaleanvihreää (mahdol-
lisesti Na-rikasta) diopsidia. Pienempiä määriä on apatiittia, ilmeniittiä (tai sen tilalla titaniittia). 
Usein on biotiittia, magnetiittia, zirkonia ja karbonaattia. Sulfideista esiintyvät kuparikiisu, py-
riitti ja paikoin pyrrotiitti (suhteellisen isoinakin rakeina); usein on pieniä määriä sinkkivälkettä 
ja pyrrotiitin muuttumistuloksena markasiittia. Borniittia esiintyy milloin sulfidiparageneesista 
puuttuu pyrrotiitti. Muuttumistuloksia ovat prehniitti, klinozoisiitti, epidootti, ”serisiitti”, pum-
pelleyiitti(?), kloriitti ja rutiili. 

Feniittiytyneissä metadiabaaseissa ja plagioklaasifyyrisissä mikrogabroissa on usein vihreää egi-
riiniaugiittia. Päämineraalit ovat albiitti, titaniitti, sarvivälke; lisäksi on pienempiä määriä seu-
raavia: magnetiitti, karbonaatti ja apatiitti. Joskus on biotiittia. Sulfideista on tavattu kupari-
kiisua, pyriittiä, markasiittia ja idaiittia. 
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Taulukko 3.   Simontaipaleen alkalikompleksissa tunnistetut mineraalit ja symplektiitit 

Table 3. Minerals and mineral symplectites identified in the Simontaival alkaline complex  

Albiitti                                                   Magnetiitti 

Andradiitti (Mn-pitoinen)                      Markasiitti 

Apatiitti (fluoriapatiitti)                         Mikrokliini 

Augiitti                                                   Molybdeniitti 

Biotiitti                                                   Monatsiitti(?) 

Borniitti                                                  Neodigeniitti 

Carrolliitti                                               Pentlandiitti 

Carrolliitti-fletcheriitti                            Pistasiitti 

Egiriini                                                    Prehniitti 

Egiriiniaugiitti                                         Pumpelleyiitti(?) 

Epidootti                                                 Pyriitti 

Ferrostilpnomelaani(?)                           Pyrofaniitti 

Hematiitti                                                Pyrrotiitti  

Idaiitti                                                     Rutiili  

Ilmeniitti                                                 Serisiitti  

Ilmenomagnetiitti                                   Sideriitti 

Ilmenorutiili                                            Siegeniitti-carrolliitti 

Karbonaatti (kalsiitti)                              Sinkkivälke 

Klinozoisiitti                                           Titaniitti    

Kloriitti                                                   Tremoliitti-aktinoliitti 

Kovelliini                                                Zeoliitti (?) 

Kupari (met. ?)                                        Zirkoni 

Kuparikiisu                                             Tuntematon Cu(Fe,Co)S2-3; tunnistamattomia sulfideja 

Kvartsi 

 

Kivilajien kemiallinen koostumus. Seuraavassa on selostus kompleksin tärkeimpien kivilajien 
kemiallisista koostumuksista.  

Metadiabaasit ovat vanhempia kuin alkalikompleksin kivet. Sivukivissä olevat ohuet tiiviit 
diabaasijuonet vastaavat koostumukseltaan metadiabaaseja. Metadiabaasien koostumuksissa on 
hyvin vähän vaihtelua, eikä  kidefraktioitumisesta ole merkkejä. Feniittiytyneissä diabaaseissa on 
voimakas Na-lisäys. Kiviä luonnehtii verraten matala SiO2 (49 – 51 %), MgO (4.7 – 5.2 %), Ni 
(70 – 80 ppm) ja Cr (40 – 50 ppm). ”Normaaleihin” toleiitteihin verrattuna niissä on kohonnut 
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FeO(tot) (13.1 – 13.9 %), TiO2 (1.2 – 1.3 %), Cu (160 – 394 ppm), Zr (n. 100 ppm), V (330 – 
370 ppm) ja P2O5 (0.12 – 0.15 %). Feniittiytymättömissä metadiabaaseissa Na2O-pitoisuus on 
2.82 – 4.5 %. Metadiabaasien magma edustaa toleiittia, joka kidefraktioitumisen (44 – 59 %) 
tuloksena on kehittynyt ns. ferrotoleiittien suuntaan; tosin MgO-pitoisuus viittaa vain n. 30 %:n 
fraktioitumiseen. Mainittakoon, että feniittiytymiseen liittyy Pb:n lisäystä, jolloin 
metadiabaaseissa saattaa olla jopa 75 ppm Pb. 

Valtaosa kairauksin lävistetystä alkalikompleksista koostuu alkalipyrokseniiteista (jacupiran-
giiteista).  Korkean ilmenomagnetiitin (alkujaan titanomagnetiitti) määrän ja paikoin korkean 
apatiittipitoisuuden ansiosta näiden kivien SiO2-pitoisuus (23.3 – 40 %) on paljon matalampi 
kuin augiittivaltaiselta pyrokseniitilta voisi odottaa. Korkea TiO2-pitoisuus (5.4 – 11 %) johtuu 
korkeasta ilmeniitin ja titaniitin määrästä. Korkeat TiO2:n ja FeO(tot):n  pitoisuudet (FeO n. 20 – 
40 %) heijastavat alkuperäisen Fe-Ti-oksidin (kumulustitanomagnetiitti) korkeaa pitoisuutta. 
Alkalipyrokseniitin vaihettuessa alkaligabroon Al2O3- ja Na2O-pitoisuudet kasvavat ja FeO(tot)-
pitoisuus laskee. Koska vanadiini on rikastunut Fe-Ti-oksidikumulusfaasiin, V-pitoisuudet korre-
loivat positiivisesti Fe-Ti-pitoisuuksien kanssa. Alkalipyrokseniitti on huomattavan V-rikas.V-
pitoisuudet (XRF) vaihtelevat yleensä välillä 400-1200 ppm; joissakin lyhyissä magnetiittirik-
kaissa osissa V on 1400 – 1900 ppm. Analysoiduista alkalipyrokseniiteista 75.8 % näytteistä 
sisältää 800 – 1200 ppm V, 34.4 % näytteistä sisältää yli 1000 ppm V. Koska alkuperäiset Fe-Ti-
oksidit ovat metamorfoosissa vaihtelevasti silikaattiutuneet (magnetiitti on muuttunut sarvivälk-
keeksi ja biotiitik-si, ilmeniitti titaniitiksi), heikkomagneettisella erotuksella magnetiittirikastee-
seen saadaan vain osa vanadiinista, ja V:n kokonaissaanti on ilmeisesti huono. Koska kiven 
Ti:stä merkittävä osa sisältyy titaniittiin, jää Ti:n kokonaissaanti esim. ilmeniittivaahdotusrikas-
teeseen huonoksi. Lisäksi ilmeniitin vapaaksijauhatus ei todennäköisesti tule kunnollisesti onnis-
tumaan, koska suuri osa ilmeniitistä on verraten pienirakeisina suotaumina magnetiittirakeissa. 

Alkalipyrokseniittien Al2O3-pitoisuus riippuu interkumulusplagioklaasin määrästä ja vaihtelee 
yleensä välillä 3.5 – 7.5 %, mutta nousee 9 %:iin alkaligabroiksi vaihettuvissa, plagioklaasirik-
kaammissa tyypeissä. 

Ultramafiseksi kiveksi MgO-pitoisuus on matala (yleensä 8 – 9.5 %, vaihtelu 6.0 – 11.1 %). 
Myös Ni ja Cr ovat matalat; fraktioitumista parhaiten kuvaava Cr-pitoisuus on yleensä 0 – 10 
ppm, lähellä muiden kivien kontakteja Cr nousee 80 – 100 ppm:ään. Alakontaktissa gneissigra-
niittia vasten on 253 ppm Cr, mikä viittaa kromiitin tai Cr-rikkaan magnetiitin kumuloitumiseen. 
Samassa kohtaa oleva anomaalinen Ni-pitoisuus (170 ppm) viittaa oliviinin kiteytyneen varhai-
sena kumulusfaasina, kuten Sääskilampien alkalikompleksin jacupirangiiteissa. Ni/Co on yleensä 
hiukan alle 1.  

Kantamagman alkalinen luonne näkyy kohonneina Nb-pitoisuuksina. Nb on yleensä välillä 15 – 
33 ppm (sekä XRF- että ICP-MS-analyyseissa).  

Apatiitti on alkalipyrokseniiteissa kumulusfaasi. P2O5:n frekvenssijakauma on voimakkaasti oi-
kealle vino (lognormi), jossa maksimi on välillä 0.46 – 0.69 %  (vastaa apatiittipitoisuuksia 1.65 
– 2.2 %). Korkein P2O5-pitoisuus on 3.62 % (vastaava apatiittipitoisuus n. 8.7 %/1.95 m). 

Alkalipyrokseniitit ovat hyvin Cu-rikkaita; Cu:n keskipitoisuus on n. 1000 ppm, maksimipitoi-
suudet ovat 2300 – 3514 ppm. Pääosassa näytteistä Cu on 600 – 1200 ppm. Cu-sulfidit (borniitti, 
kuparikiisu) eivät ole missään merkittävästi rikastuneet mobiloitumalla. 

Alkalipyrokseniiteissa on säännöllisesti normatiivista nefeliiniä 3 – 8.8 %, mutta ei normatiivista 
akmiittia. Alkalipyrokseniitit vastaavat hyvin koostumukseltaan Sääskilampien alkalikompleksin 
jacupirangiitteja. 
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Alkaligabrot.  Alkalipyrokseniitit vaihettuvat plagioklaasin lisääntyessä alkaligabroiksi. 
Geokemiallisesti alkaligabrot ja alkalipyrokseniitit muodostavat jatkumon. Alkaligabrot ovat 
yleensä tummia (melagabroja). Niiden matala SiO2 (tyypillisesti 38 – 39 %) johtuu korkeasta Fe-
Ti-oksidien määrästä; TiO2 on yleensä 3.7 – 4 %, FeO(tot) 14.5 – 15.5 %. Alkalipyrokseniit-
teihin verrattuna korkeampi plagioklaasin määrä näkyy korkeampana Al2O3-pitoisuutena (10.9 – 
11.3 % ja Na2O-pitoisuutena (2.5 – 2.9 %). MgO on tavallisesti 5.5 – 8.5 %, plagioklaasirik-
kaissa tyypeissä 3 – 5 %. Apatiittia on runsaasti, P2O5 on yleensä 1.42 – 1.63 % (vastaa 3.4 – 3.9 
% apatiittia). Alkaligabrot ovat alkalipyrokseniitteja hiukan Cu-köyhempiä, niissä Cu on yleensä 
100-600 ppm. 

Alkaligabroissa on normatiivista nefeliiniä jopa 14 %. 

Albiitti-egiriinikivet ovat magnetiittipitoisia, hyvin saalisia kiviä. Niille on tyypillistä korkea 
SiO2 (60 – 62 %) ja Na2O (yleensä 10 – 10.6 %), mikä johtuu paitsi albiitista myös egiriinistä. 
Kivessä on normatiivista akmiittia 2 – 3 %, normatiivista oliviinia 3 – 10 %, mutta normatiivista 
nefeliiniä on vain vähän (poikkeuksellisesti 5.7 – 8.3 %) tai ei ollenkaan. Al2O3-pitoisuus on 13 
– 16 %. Kiven korkea FeO(tot)-pitoisuus (7.3 – 10.8 %) tulee magnetiitista ja egiriinistä. Ti-
pitoisuus on kuitenkin verraten matala (yleensä TiO2 on 0.31 – 0.65 %). Cr-pitoisuudet ovat hy-
vin pieniä (2 – 5 ppm Cr). Kali- ja kalsiumpitoisuudet ovat hyvin pienet, tyypillisesti K2O on 
0.033 – 0.063 % (happoliukoista kalia on < 200 ppm) ja CaO 1.2 – 1.8 %. Myös MgO on matala, 
0.08 – 0.24 %. Kivessä on apatiittia, mutta alkalipyrokseniitteihin ja alkaligabroihin verrattuna 
P-pitoisuus on matala (yleensä 0.2 – 0.3 % P2O5). Hivenistä Nb on anomaalisen korkea, yleensä 
120 – 454 ppm (max. 553 ppm); Zr vaihtelee yleensä välillä 230 – 660 ppm (max. 892 ppm).  

Zn-pitoisuus on yleensä 50 – 200 ppm, mutta reiän R150 alussa (10.50 – 20.00 m) on Zn-
rikastunut osa, jossa Zn on 1530 – 2170 ppm. Tällä välillä on anomaalisina pitoisuuksina Cd (3 – 
4 ppm) ja Pb (13 – 71 ppm), myös rikin taso on korkeampi (770 – 930 ppm S) kuin näissä ki-
vissä yleensä. Samassa reiässä välillä 52.00 – 60.05 m on kohonnut Mn (1140 - 2200 ppm), Th 
(13 – 21 ppm, Zr (780 ppm) ja Nb (454 ppm). Joskus on kohonneita Mo-pitoisuuksia (3 – 10 
ppm) ja Pb-pitoisuuksia (max. 251 ppm). 

Albiitti-egiriinikivet vastaavat koostumukseltaan Sääskilampien alkalikompleksin larvikiitteja. 

Albiitti-egiriinikiviyksiköihin liittyvät albiitti-sarvivälke(-biotiitti)kivet ja albiitti-biotiitti(-
karbonaatti-magnetiitti)kivet ovat albiitti-egiriinikiviä emäksisempiä (SiO2 50.1 – 56.6 %). 
Niissä on korkeampi MgO (1.69 – 2.23 %), TiO2 (n. 1.8 – 2.0 %), CaO (4.43 – 6.52 %), K2O 
(0.6 – 2.07 %), P2O5 (0.53 – 1.04 %) ja Al2O3 (15.7 – 19.0 %), paikoin myös Cr (max. 127 ppm), 
Ni (max. 71 ppm) ja Li (jopa 30 ppm). Na2O on matalampi (5.83 – 7.96 %). Erityisen korkeita 
”emäksisistä” metalleista ovat Ba (yleensä 490 – 770 ppm, max. 4320 ppm) ja Sr (yleensä 420 – 
520 ppm, max. 4350 ppm). Korkeat Sr-pitoisuudet liittyvät epidoottirikastumiin. Muita tyypilli-
siä pitoisuuksia: Zr 90 – 200 ppm, Nb 50 – 100 ppm, V 140 – 220 ppm. Kivissä on normatiivista 
nefeliiniä 6 – 8.5 %, mutta ei normatiivista akmiittia. 

Alkalikompleksin kivien RE-metallien (REE) kondriittinormalisoiduissa (CN) jakaumissa on 
erikoisia piirteitä. Alkaligabrot ja alkalipyrokseniitit ovat rikastuneet keveistä RE-metalleista 
(seur. LREE) niin, että La(CN) on 20 - 90; kondriittinormalisoidut arvot laskevat ensin loivasti 
Nd:iin (klinopyrokseenin vaikutus), sitten jyrkemmin Ho:iin. Raskaiden REE-metallien (HREE) 
alueella käyrät ovat lähes vaakasuoria. Yleensä Eu:lla on vaatimaton negatiivinen anomalia. Sen 
sijaan albiitti-egiriinikivien REE(CN)-jakaumat ovat ylöspäin koveria, keinun jalaksen mallisia, 
ääritapauksissa jyrkkiä U-laaksoja, joissa La(CN) on 100 – 260, keskivälin REE:ien kohdalla on 
laakson pohja (CN-arvot n. 4 – 5!), josta käyrät nousevat jyrkästi HREE:iin, Lu(CN)-pitoisuus 
on 29. Näissä käyrissä ei erotu minkäänlaisia Eu-anomalioita. Ainoa, ja luontevakin, selitys 
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REE:ien käyttäytymiselle on, että albiitti-egiriinikivet edustavat jäännössulia alkalimagmasta 
josta on poistunut paljon apatiittia.Tätä poistettua apatiittia edustaa alkalipyrokseniittien ja 
alkaligabrojen kumulusapatiitti. Albiitti-sarvivälke(-biotiitti)kivien REE(CN)-jakaumat ovat 
kuvattujen äärityyppien välimuotoja. 

Kompleksin kivistä alkalikiviä vanhemmat ferrotoleiittiset metadiabaasit ovat jalometallirik-
kaampia kuin alkalikivet. Niissä on yleensä Pt 2 – 4 ppb (max. 6 ppb), Pd yleensä 1 – 2 ppb 
(max. 3 ppb) ja Au 1.0 – 1.5 ppb (max. 2.6 ppb). Alkalipyrokseniiteissa Pt on lähes aina alle 
määritysrajan 2 ppb (max. 3 ppb), Pd samoin yleensä alle määritysrajan 1 ppb (max 3 ppb); Au 
vaihtelee yleensä välillä 1 – 3.7 ppb (max. 20.7 ppb). Alkalipyrokseniiteissa on joskus anomaali-
nen Ag (2 – 6 ppm). Alkaligabroissa Pt on aina alle määritysrajan 2 ppb, samoin Pd alle määri-
tysrajan 1 ppb (max. 3 ppb); Au vaihtelee yleensä välillä 0.8 – 1.7 ppb. Albiitti-egiriinikivissä 
jalometallipitoisuudet ovat aina määritysrajojen (Pt 2 ppb, Pd 1 ppb, Au 0.5 ppb) alapuolella. 
Korkeimmat Ag-pitoisuudet ovat 1 ppm. Reiässä R172 välillä 146 – 149 m olevan ohuen albito-
fyyrijuonen alapuolella (149.75 – 152.00 m) on erikoinen metallirikastuma: As 52 ppm, Sb 43 
ppm, Cd 3 ppm ja Ag 6 ppm. 

Sivukivissä Pb on usein rikastunut happamissa gneisseissä lähellä alkalikompleksin kontaktia 
(max. 270 ppm Pb). Reiässä R150 on välillä 255.40 – 255.70 m (0.3 m) happaman gneissin am-
fiboliittisessa osassa sulfidirikastuma, jossa on S 0.75 %, Cu 0.58 %, Ag 8 ppm, Cd 2 ppm, Li 59 
ppm ja Au 15.4 ppb. 

 

 

4 ESIINTYMÄN ARVIOINTI 
Simontaipaleen intrusiivisessa alkalikompleksissa on mielenkiintoisia metallirikastumia (Cu, Zn, 
Nb, REE, Ti, V) ja apatiittia, mutta taloudellisesti kannattavia pitoisuuksia ei suurina massoina 
kairauslävistyksistä löytynyt. Koska intruusiokompleksi on vielä kairauksin rajaamatta luotee-
seen, länteen ja etelään, ei sitä voida vielä pitää taloudellisesti eikä varsinkaan geologisesti riittä-
västi selvitettynä. 

 

 

5 VALTAUKSESTA LUOPUMISEN SYYT 
Tutkimuksilla ei voitu osoittaa selvästi hyödyntämiskelpoisia mineraaliesiintymiä, ja sen takia 
GTK luopui valtauksesta. 
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TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 
Kairasydämiä säilytetään GTK:n Pohjois-Suomen yksikön kairasydänvarastossa; lopullinen 
säilytyspaikka on Lopen valtakunnallinen kairasydänarkisto. Kairasydämien digitaalivalokuvien 
tiedostoja säilytetään GTK:n Pohjois-Suomen yksikössä. Kiillotetut ohuthieet säilytetään GTK:n 
Pohjois-Suomen yksikössä. 

Numeerinen aineisto on tallennettu sekä paperitulosteina ja digitaalisessa muodossa. Kairasy-
dänraportit, 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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