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Tutkimus liittyy hankkeen ”Magmatismi ja malminmuodostus II” (hankeno. 290 1000) tutkimuksiin Ranualla. 
Tutkimuksissa selviteltiin magneettisella matalalentokartalla olevia anomalioita maanpintamittauksin ja sydännäy-
tekairauksilla. 
 
Sääskilammit on soikea magneettinen anomaliakuvio, jonka koko on 700 x 1300 m. Kuvion kohdalle tulee voima-
kas positiivinen painovoiman jäännösanomalia (huippu n. 3 mGal). Hankkeen loputtua sen kairaus siirtyi hank-
keelle 290 1007 ”Pohjois-Suomen emäksisten magmakivien kartoitus”. Kohteeseen kairattiin kymmenen syvä-
kairausreikää (yht. 1011.35 m). Magneettisen kuvion ja painovoima-anomalian aiheuttaja on alkalikompleksi, joka 
painuu sivukivien alle länsilounaaseen. VLF-R -mittauksissa tulee syeniittien kohdalle sähköisiä johdeanomalioita, 
jotka saattavat aiheutua näissä kivissä runsaana esiintyvistä zeoliittimineraaleista (pääasiassa natroliitti) ja sodalii-
tin hajoamisessa syntyneistä natriumkloridipitoisista vesiliuoksista. 
 
Kompleksin ydinosissa on voimakkaasti magneettisia ultramafisia alkalikiviä, jacupirangiitteja, ja niihin liittyviä 
melteigiittejä ja ijoliitteja. Kompleksin epämagneettinen välivyöhyke koostuu erilaisista, usein tektonisoituneista 
Na-rikkaista alkalisyeniiteistä (metalarvikiitteja, syeniittiporfyyreja, syeniittiporfyyrigneissejä, syeniittigneissejä, 
nefeliini-kankriniittisyeniittejä, vesuvianiittisyeniittejä, sodaliittisyeniittejä, tasarakeisia syeniittejä).  Syeniitti-
vyöhykkeessä on lävistetty 8.4 m:n matkalla basalttinen (toleiittinen) juoni, jolla on pienirakeiset jäähtymis-
reunukset.  
 
Kompleksia reunustaa heikosti magneettinen, n. 100 m:n paksuinen feniittivyöhyke, joka koostuu pääasiassa fe-
niittibreksioista. 
 
Kompleksista on löytynyt ja tunnistettu lukuisia erikoisia mineraaleja ja mineraalikoostumuksia. 
 
Alkalikivien vanadiinipitoisuudet ovat kohonneita jo syeniiteissä, ja kasvavat mafisuuden lisääntyessä. Jacupiran-
giiteissa on 700 - 1090 ppm V. Jacupirangiiteissa on myös korkea Fetot (16.3 - 26.5 %) ja TiO2 (4.6 - 7.4 %). Niis-
sä on alkalikiviksi korkeat Ni-pitoisuudet (360 - 520 ppm) ja Cr-pitoisuudet (650-935 ppm). Tyypillinen Ni-
mineraali on milleriitti, lisäksi on mm. nikkeliiniä, siegeniittiä ja Fe-köyhää Ni- Co-pentlandiittia. Kompleksin 
kaikissa kivissä on anomaalisen korkea Cu-pitoisuus (syeniiteissä 200 - 400 ppm, ultramafisissa alkalikivissä 400-
760 ppm). Yleisimmät Cu-mineraalit ovat kuparikiisu ja borniitti. Yleisesti tavataan mikroskoopissa sinkkivälket-
tä, lyijyhohdetta ja molybdeniittia, harvinaisina mm. maucheriittia, kobaltiittia ja löllingiitti-saffloriitti-
rammelsbergiittisysteemin mineraaleja. Maucheriitista on löytynyt pieniä rakeita tarkemmin määrittämätöntä Pd-
Sb-mineraalia. 
 
Kompleksin hapetusaste (happipaine) laskee voimakkaasti ultramafisista ydinosista (borniitti, hematiitti) syeniitti-
vyöhykkeeseen ja feniitteihin (pyrrotiitti, kubaniitti ± grafiitti). 
 
Feniiteissä on kohonnutta Mo-pitoisuutta (max. 90 ppm) ja usein anomaalisia Pb-Zn-pitoisuuksia (max. 90 ppm Pb 
+ 513 ppm Zn/2.25 m). Syeniiteissä sulfidipitoisiin karbonaattijuoniin liittyy metallirikastumia (Mo 153 ppm+Pb 
504 ppm+Zn 1700 ppm+Cd 8 ppm+Ag 4 ppm/1.15 m). 
 
Kompleksin välivyöhykkeen alkalisyeniiteissa on kohonnut Ag-taso (yleensä 4 - 7 ppm, max. 9 ppm). Alkali-
kompleksissa ja sen ympäristössä on mahdollisuuksia matalan lämpötilan hopeamalmijuonien esiintymiseen. 
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Sääskilammit is one of the targets of the exploration work of the project ”Magmatism and ore genesis II” (project 
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of selected magnetic anomalies on low-altitude aeromagnetic maps. 
 
Sääskilammit is an oval magnetic anomaly pattern with an area of 700 by 1300 meters. A positive residual gravity 
anomaly (peak ca. 3 mGal) coincides with the magnetic anomaly pattern. Diamond drilling was postponed and 
completed by the project 290 1007. Ten diamond core drillholes were drilled, totalling 1011.35 meters. The  
magnetic anomaly pattern and the gravity anomaly is caused by an alkaline complex that dips WSW beneath the 
surrounding rocks. VLF-R soundings revealed electric conductivity anomalies on alkali syenites. The anomalies 
may be due to zeolite minerals (mainly natrolite), well known by their ion-exchange properties, as well as to basal 
bog waters containing sodium chloride that was liberated by decomposition of sodalite. 
 
The core part of the complex consists of strongly magnetic ultramafic alkaline rocks, jacupirangites, and  
associated melteigites and ijolites. The nonmagnetic middle zone of the complex consists of diverse, often  
tectonized sodic alkali syenites (metalarvikites, syenite porphyries, syenite porphyry gneisses, syenite gneisses, 
nepheline-cancrinite syenites, vesuvianite syenites, sodalite syenites, even-grained syenites). In the syenite zone 
the drill intersected a basaltic (tholeiitic) dyke (length 8.4 meters), with fine-grained chilled margins. 
 
The complex is bordered by a 100 meters-thick fenite zone that consists mainly of fenite breccias. 
 
Numerous rare minerals and odd mineral compositions have been found in the complex. 
 
In the alkaline rocks elevated vanadium concentrations occur in syenites and they increase with increasing ma-
ficity; the jacupirangites contain 700 - 1090 ppm V. The jacupirangites also have high FeOtot (16.3 - 26.5 %) and 
TiO2 (4.6 - 7.4 %). For alkaline rocks the jacupirangites are high in Ni (360 - 520 ppm) and Cr (650-935 ppm). A 
typical Ni mineral is millerite, in addition, there are, a.o., nickeline, siegenite and low-Fe Ni-Co pentlandite. All 
rocks of the complex contain elevated concentrations of Cu (syenites 200 – 400 ppm, ultramafic alkaline rocks  
400 - 700 ppm). The most common Cu minerals are chalcopyrite and bornite. Sphalerite, galena and molybdenite 
are commonly encountered in microscope, more rare ore minerals are, a.o., maucherite, cobaltine and minerals of 
the löllingite-safflorite-rammelsbergite system. Tiny grains of a Pd-Sb mineral were found as inclusions in 
maucherite. 
 
The degree of oxidation (oxygen pressure) strongly decreases from the ultramafic core parts (with bornite and  
haematite) to the syenite zone and the fenite ring (with pyrrhotite, cubanite ± graphite). 
 
Elevated Mo-concentrations (max. 90 ppm) occur in fenites, as well as anomalous Pb-Zn-concentrations (max. 90 
ppm Pb + 513 ppm Zn/2.25 meters). Sulphide-bearing carbonate veins in syenites occasionally contain anomalous 
metal enrichments (153 ppm Mo + 504 ppm Pb + 1700 ppm Zn + 8 ppm Cd + 4 ppm Ag/1.15 m)). 
 
The alkali syenites of the middle zone have elevated concentrations of Ag (generally 4 - 7 ppm, max. 9 ppm). The 
alkaline complex and its surrounding rocks have potential for low-temperature vein Ag-deposits. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 
GTK:n hankkeessa ”Magmatismi ja malminmuodostus II” (hankeno. 290 1000) selviteltiin Ra-
nuan alueella vuosina 1999 - 2008 matalentomagneettisella kartalla näkyviä anomalioita ja ano-
maliakuvioita. Kohteissa tehtiin geologista kartoitusta, lohkare-etsintää ja geofysikaalisia maas-
tomittauksia (magneettisia, sähköisiä VLF-R ja gravimetrisia mittauksia, seismistä kallionpinta-
luotausta). Useita kohteita selviteltiin syväkairauksin. Anomalioiden aiheuttajat olivat piippu-
maisia ja juonimaisia magnetiittipitoisia intrusiivisia magmakiviä: alkalikiviä, silikokarbonatiit-
teja, syeniittejä, ferropikriittejä, komatiittisarjan serpentiniittejä ja magnetiittipitoisia plagioklaa-
sihornblendiitteja. Tervonkankaan magneettisen anomalian aiheuttaa mafis-ultramafinen juoni-
kompleksi. 

Intruusioiden sivukivet ovat Simontaipaleessa, Kuukasjärvellä, Kuhassa ja Tervonkankaalla ar-
keeisen graniittineissikompleksin (nimitetään myös ”gneissigraniiteiksi”) kiviä, Sääskilammilla, 
Kokalmuksessa, Rytisuolla, Pikku Nuupaksessa ja Tammikankaalla dioriitteja (ns. Ranuan dio-
riitti). 

Ultramafiset intruusiot (ferropikriitit, silikokarbonatiitit, jacupirangiitit ja muut ultramafiset alka-
likivet, plagioklaasihornblendiitit, Tervonkankaan juonikompleksi) aiheuttavat selvän positiivi-
sen painovoima-anomalian; syeniitit (Kokalmus) ja alkalisyeniitit (Simontaival, Sääskilammit) 
eivät tiheydeltään poikkea happamista sivukivistä. 

Alkalikivissä on kohonneina pitoisuuksina Cu, Ag, Nb, Zr, REE ja apatiitti (Simontaival) ja 
Cu,Ni,Cr,Ti,V ja Ag (Sääskilammit). Kokalmuksen syeniitissä on kohonnut Nb. Komatiittisarjan 
ultramafiiteissa on näille kiville tyypillisesti korkeat Ni ja Cr. Ferropikriiteissä on kohonnut Ni ja 
ultramafiiteille korkeat Cu, Fe, Ti ja V. Tervonkankaan juonikompleksin pyrokseniittisissa ku-
mulaateissa on anomaalisia PGE-pitoisuuksia. 

Tutkimuksista vastasi Tapani Mutanen. Geofyysikoista hankkeeseen osallistuivat Heikki Salmi-
rinne, Pertti Turunen, Erkki Lanne, Eija Hyvönen ja Eero Sandgren. Tämän raportin kokoami-
sessa avustivat Viena Arvola ja Helena Murtovaara. Data-CD:n kokoamisesta vastasi Katja Lalli. 
Mineraalien EMP-analyyseista vastasivat Bo Johanson ja Lassi Pakkanen, XRD-määrityksistä 
Pentti Kouri. Hannu Huhma on tehnyt Sm-Nd-isotooppimäärityksiä ja zirkonin U-Pb-isotooppi-
ikäyksiä. Kemialliset analyysit on tehty GTK:n Rovaniemen ja Otaniemen laboratotioissa. Kiil-
lotetut ohuthieet tehtiin GTK:n Rovaniemen yksikössä (Tauno Mukku ja Mauri Kauttio) ja Kuo-
pion yksikössä (Timo Saarimäki). GTK:n omat geofysiikan ryhmät ovat tehneet lähes kaikki 
maastomittaukset. Ranuan eri kohteita kairasivat Oy Kati Ab (Simontaival), GTK:n GPK-GP:n 
POKA-kairaajat (Kuha, Kuukasjärvi, Tervonkangas, Pikku Nuupas, Kokalmus, Pahakumpu, 
Luhtajärvi ja Sääskilammit), Suomen Malmi Oy (Rytisuo, Simontaival), Geokeskus Oy (Tam-
mikangas) ja Arctic Drilling Company (Kuha). 

Sääskilammilla selviteltiin magneettista anomaliakuviota, jonka kohdalle tulee voimakas positii-
vinen painovoima-anomalia. Anomaliakuvio aiheutuu vyöhykkeisestä alkalikivikompleksista, 
jonka ydinosassa on ultramafisia alkalikiviä (jacupirangiitteja ja näihin liittyviä melteigiittejä ja 
ijoliitteja). Sen ympärillä välivyöhykkeessä on erilaisia alkalisyeniittejä. Kompleksia ympäröi 
joka puolelta feniittireunus (ks. geologinen kartta, kuva 5). 
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1.2 Tutkimuskohteen sijainti 
Sääskilammit-valtaukset sijaitsevat karttalehdellä 3524 05, 13 km Ranuan liikekeskuksesta poh-
joisluoteeseen. Kohde on Sääskisuon alueella, 2 km Ranuan - Rovaniemen tieltä kaakkoon. Alu-
eelle johtaa päätieltä ajoura (kuva 1). Maasto on paikoin rimpistä avosuota, jossa on pieniä met-
säsaarekkeita, eteläosassa on suolampia (Sääskilammit). Sekaannuksen välttämiseksi kohteelle ei 
käytetty nimeä Sääskisuo, koska Ranualla on samanniminen, ja paljon tunnetumpi, turvetuotan-
tosuo. 

 

 

Kuva 1.   Valtausalueet Sääskilammit 1 ja 2. 
Fig. 1.   Claims Sääskilammit 1 and 2. 

 

1.3 Alueen yleisgeologia 
Ennen näitä tutkimuksia alueen geologia tunnettiin huonosti, eikä vieläkään ole tehty tarkkaa 
systemaattista geologista kartoitusta. Geologisilla kartoilla alueen kivilajiksi on merkitty yhdellä 
värillä arkeeiseen gneissigraniittikompleksiin kuuluvia happamia ortogneissejä (tonaliitteja, 
trondhjemiitteja, granodioriitteja) ja migmatiitteja. 

Ranuan kirkonkylän ympäristössä erottuu magneettisilla matalalentokartoilla 15 x 20 km:n laa-
juinen korkeamman intensiteetin alue, jonka kohdalle sattuu painovoima-anomalia (n. 12 mGal). 
Anomalian keskus on Eläinpuiston - Kivijärven alueella. Moreenipeite on yleensä paksu, Ranu-
anjärven luoteispuolella Kotilehdossa ei kalliota tavoitettu yli 30 m:n porakaivossa. Korkean 
magneettisen tason alueet ovat paljastumattomia, mutta lohkarehavaintojen mukaan kallioperä 
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on siellä tummaa biotiittipitoista sarvivälkedioriittia. Vaaleampia, heikosti magneettisia tai epä-
magneettisia dioriitteja on paljastumina kirkonkylän lounaispuolella Heinisuon tien länsipuolella, 
Eläinpuiston - Kivijärven alueella ja dioriittialueen pohjoisosassa vyöhykkeellä Iso Pajuvaara – 
Pyhälamminaho - Latva-Tervo. Dioriitin pohjois- ja länsiosia tunnetaan vielä huonosti, mutta 
kairauksista tiedetään, että se ulottuu pohjoisessa ainakin Kokalmuksen alueelle. Kyseessä on 
myöhäisarkeeinen intruusio, josta seuraavassa käytetään nimeä dioriitti. Dioriitin eteläkontakti 
on magneettisella kartalla terävä. Lähelle eteläkontaktia kairattiin Luhtajärvellä dioriittiin lyhyt 
POKA-reikä (3524/2004/R182). 

Kuopasjärven eteläpuolelta Korkia-ahon paljastumasta Hannu Huhma määritti dioriitin zirkonin 
kiteytymisiäksi 2.703 Ga (Mutanen & Huhma, 2003). Ikänsä puolesta dioriitti voisi kuulua myö-
häisarkeeisiin sanukitoideihin, mutta tällä alueella analysoiduista dioriiteista ei löydy sanuki-
toideille tyypillisiä koostumuspiirteitä. Toisaalta dioriittien ja erilaisten (ja eri-ikäisten) ultrama-
fiittien ja alkalikivien välille ei löydy luontevaa petrologista yhteyttä. On huomattava, että vaikka 
monet tutkitut intruusiot esiintyvät dioriittiympäristössä, tunnetaan laajoilta alueilta sen ulkopuo-
lelta Pudasjärven pohjoisosista alkalikiviä (Laivajoen ja Kortejärven karbonatiitit), lamprofyyri-
juonia ja ferropikriittejä (Heikki Juopperin ja Jukka Konnunahon tiedot). 

Magneettiselta matalalentokartalta näkyy monia siirroslinjoja, jotka pilkkovat dioriitin lohkoihin. 
Siirtymän pituuden perusteella merkittävin on Kivijärven kautta kulkeva hiukan kaareva, liki-
main pohjois-eteläsuuntainen oikeakätinen siirros, jossa (näennäinen) horisontaalisiirtymä on 8.5 
km. Tätä siirrosta voi magneettisella kartalla seurata ainakin 60 km. Se katkaisee n. 180 km pit-
kän, magneettisesti hyvin erottuvan diabaasijuonen. Tämäkin näyttää tunkeutuneen siirrosra-
koon, jossa vasemmankätisen siirroksen (näennäinen) siirtymä on n. 5 km. Vaikuttaa siltä, että 
Kokalmuksen alue on mainittujen suurten siirrosten väliin jäävä lohko. Dioriitin läntisimmässä 
tunnetussa osassa Iso-Pajuvaarassa on paljastuneena myloniittiutuneita dioriitteja (blastomy-
loniitteja). Idässä dioriitilla on siirroskontakti (NNE-suuntainen Maunujärven siirros), ja koko 
itäpuoliskossa näkyy NNW-suuntaisten siirrosten aiheuttamaa lohkorakennetta. Dioriitin itäpuo-
lisko ei ilmeisesti ole muutenkaan yhtenäinen; siinä näkyy NE-suuntaisia magneettisia juovia, 
jotka lohkarehavaintojen perusteella (Simontaival-kompleksin itäpuolella) ovat arkeeiseen 
kompleksiin kuuluvia amfiboliitteja. Simontaipaleen alkalikompleksin itäpuolella sivukivi on 
kairausten mukaan arkeeinen gneissigraniitti. Kaitavaarassa heti Maunujärven siirroksen itäpuo-
lella on laajoja gneissigraniittipaljastumia. Yleensäkin gneissigraniitti on dioriitin ulkopuolella 
hyvin paljastunut suurina kallioalueina. Ranuan kohteiden sivukivet ovat arkeeisen gneissikomp-
leksin kiviä Simontaipaleessa, Kuukasjärvellä, Kuhassa ja Tervonkankaalla. 

Mafiitteja, ultramafiitteja ja alkalikiviä leikkaavat monenlaiset juonet: erilaiset diabaasit (meta-
diabaasit), gabrodiabaasit, albiitti-kvartsipegmatiitit, albitiitit, albiitti-biotiittigraniitit ja lampro-
fyyrit. Tammikankaan ultramafisessa piipussa on paksumpia leikkaavia trondhjemiittis-
tonaliittisia kiviä. Heinisuon Kalliokummuilla on laaja-alaisia (>1 ha) graniittipegmatiittipaljas-
tumia. Happamien (graniittisten – tonaliittisten) juonien ei ole vielä missään todettu leikkaavan 
”oikeita” alkalikiviä (Simontaival, Sääskilammit) tai syeniittejä (Kokalmus). Sääskilammilla ba-
salttinen (toleiittinen) massamainen deformoitumaton juoni leikkaa tektonisoituneita syeniittejä. 
Pienirakeiset jäähtymisreunukset osoittavat, että juonen tunkeutuessa alkalikompleksiin kuuluvat 
sivukivet olivat ”kylmiä”. Toisaalta ilmeisesti samaan alkalimagmaattiseen vaiheeseen kuuluvas-
sa Simontaipaleen piipussa oleva metadiabaasi esiintyy jacupirangiiteissa murskalemaisesti ja 
siinä on voimakasta feniittiytymistä (Mutanen, 2006), mikä osoittaa, että tämä emäksinen juoni-
kivi on alkalikompleksia vanhempi. 
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2 GEOFYSIKAALISET MAASTOMITTAUKSET 
Magneettiset maastomittaukset tehtiin jo kevättalvella 2003. Keväällä 2008 kohteen geofysikaa-
lisia mittauksia täydennettiin systemaattisella VLF-R-mittauksella ja painovoimamittauksella, 
molemmat 100 m:n linjavälillä. Magneettinen kartta on kuvassa 2, painovoimakartta kuvassa 3 ja 
sähköisen VLF-R-luotauksen näennäisen ominaisvastuksen kartta kuvassa 4. 

 

 

Kuva 2.   Sääskilammit. Maanpintamagneettinen väripintakartta, totaalikenttä. Kuvassa esitetty myös 
Bouguer-anomalia sama-arvokäyrinä (käyräväli 0.2 mGal), syväkairausreikien sijainnit ja valtaukset 
(punaiset rajat). 

Fig. 2.   Sääskilammit. Total-field colour-surface magnetic map. Also shown are Bouguer isoanomaly 
contours (0.2 mGal), diamond drill hole locations and claim boundaries (red lines). 
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Kuva 3.   Sääskilammit. Painovoimakartta, Bouguer-anomalia, väripinta- ja sama-arvokäyrinä (käyrävä-
li 0.2 mGal). Kuvassa myös syväkairausreikien sijainnit ja valtaukset (punaiset rajat). 

Fig. 3.   Sääskilammit. Bouguer anomaly gravity map, presented as colour-surfaces and isoanomaly  
contours (0.2 mGal). Also shown are diamond drill hole locations and claim boundaries (red lines). 
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Kuva 4.   Sääskilammit. VLF-R -kartta, näennäinen ominaisvastus (ohmm) väripintakarttana. Kuvassa 
myös syväkairausreikien sijainnit ja valtaukset (punaiset rajat).  

Fig. 4.   Sääskilammit. VLF-R colour surface map, apparent resistivity (ohmm). Also shown are diamond 
drill hole locations and claim boundaries (red lines). 

 

Ultramafisten kivien kohdalle tulee 1.5 - 2.5 mGal:in positiivinen painovoiman jäännösanomalia 
(kuva 3), joka ilmentää ytimen korkeita tiheyksiä (jacupirangiiteilla 3.25 - 3.5 g/cm3, ijoliiteilla 
ja melteigiiteillä 3.1 - 3.25 g/cm3). Itäreunaa hipovalla painovoimaprofiililla anomaliaa ei juuri 
eroita, koska itäosan kivet ovat verraten pienitiheyksisiä alkalisyeniittejä ja nefeliinisyeniittejä. 
Kompleksin ”painopiste” on sen länsiosassa. Painovoimakartta osoittaa, että piippumainen kom-
pleksi on kallistunut ja sukeltaa länsilounaaseen. N-S-suuntaisessa kairausprofiilissa (R0200 - 
0201) kairaustietojen ja painovoimakartan mukaan ultramafinen ydin painuu etelään n. 50°:n 
kaateella. Ultramafisten ydinosien ja feniittireunuksen välissä oleva epämagneettinen alue koos-
tuu albiittirikkaista alkalisyeniiteistä (mm. larvikiitteja, nefeliini-kankriniittisyeniittejä, blasto-
myloniittisia syeniittigneissejä, syeniittiporfyyreja, tasarakeisia syeniittejä ja vesuvianiittisyeniit-
tejä).  

Alkalikompleksin pohjois- ja eteläreunalla on matalan sähköisen ominaisvastuksen alueita (kuva 
4). Nämä voitaisiin tulkita rutiininomaisesti savimineraaleista johtuviksi ”suonpohja-
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anomalioiksi”, mutta tässä tapauksessa mataliin ominaisvastuksiin voi olla muitakin, alkalikomp-
leksin mineralogiasta johtuvia syitä. Matalan vastuksen alueet näyttävät sijoittuvan syeniittisen 
välivyöhykkeen seutuville mutta eivät ydinosan ultramafiittien kohdalle. Syeniiteissä on runsaas-
ti maasälvänsijaisista syntyneitä sekundaareja zeoliittimineraaleja, joista yleisin on natroliitti, 
lisäksi on tunnistettu mm. thomsoniittia ja mesoliittia. Zeoliitit ovat ioninvaihtokykyisiä mine-
raaleja (mihin monien zeoliittien teollinen käyttökin perustuu), ja siten kallioperässä ja rapautu-
miskuoressa olevat zeoliitit voivat aiheuttaa ”ionisia” johdeanomalioita, samaan tapaan kuin sa-
vimineraalit. Syeniittivyöhykkeessä on myös sodaliittirikkaita osia. Sodaliitti on klooririkas mi-
neraali, jonka rapautuessa (hajotessa), esim. happamien suonpohjan vesien (pH 4-4.5) vaikutuk-
sesta, vapautuu natriumkloridia (NaCl). Näin syntyy suolaisia, sähköä johtavia pohjavesiä, jotka 
voivat vaeltaa kallionpinnan topografian gradientin suunnassa kauemmaksikin syntypaikoiltaan. 

 

3 KAIRAUKSET 
Hanke 290 1000 loppui v. 2005 lopussa, ja alueella päästiin kairaamaan vasta kevättalvella 2006 
hankkeen 290 1007 (”Pohjois-Suomen emäksisten magmakivien kartoitus”) aikana. Tässä vai-
heessa kairattiin seitsemän reikää (R0193-R0199) GTK:n POKA-kalustolla. Toisessa kairaus-
vaiheessa keväällä 2007 kairautettiin urakoitsijalla (Suomen Malmi Oy) kolme reikää (R0200-
R0202). Kairausmetrejä on yhteensä 1011.35 m.  

Irtomaapaksuudet (turve + moreeni) ovat kairaustietojen mukaan 3.6 - 10.2 m. 

Taulukossa 1 on reikien kairaustiedot. 

 

Taulukko 1.   Sääskilammit, syväkairausten reikätiedot. 
Taulukko 1.   Sääskilammit, drill hole locations, directions, angles and depths. 

 

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

 

R0193          7327.350          3472.535                  0               90              97.25                10.20 

R0194          7327.105          3472.250                  0               90              78.50                  9.50 

R0195          7327.105          3472.250               180              45              89.80                14.10 

R0196          7327.105          3472.250                  0               45              71.55                13.40 

R0197          7327.050          3472.150                  0               90              72.40                  3.60 

R0198          7327.290          3471.800                  0               90              68.10                  5.40 

R0199          7326.950          3471.700                  0               90              32.30                  6.30 

R0200          7327.155          3472.250                  0               44.8         199.40                15.40 

R0201          7326.875          3472.250                  0               46.2         201.20                10.80 

R0202          7327.105          3472.500                 90              44.8         100.85                  5.45 

                                                                                               Yht.      1011.35 m 
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4 MIKROSKOOPPISET JA MINERALOGISET TUTKIMUKSET 
Rei´istä on tehty kiillotettuja ohuthieitä, jotka on huolellisesti tutkittu läpi- ja pintavalossa. Hieis-
tä on tehty suuri määrä EMP-analyyseja. Lisäksi kairansydännäytteistä on tehty mineraalien 
XRD-määrityksiä. 

EMP-analyyseja on tehty seuraavista mineraaleista: augiitti, egiriiniaugiitti, Na-augiitti, oliviini, 
tetraferriflogopiitti, biotiitti, useita Na-amfiboleja (mm. arfvedsoniitti, richteriitti, eckermanniitti, 
riebeckiitti?), vesuvianiitti, Ti-andradiitti, grossulaari, nefeliini, kankriniitti, sodaliitti, Ba-Zn-
kalimaasälpä, Sr-Ba-Na-maasälpä (stronalsiitti-banalsiitti), natroliitti, thomsoniitti (?), Sr-
pitoinen mesoliitti ym. zeoliitteja, pektoliitti, muskoviitti, hydrobiotiitti, chamosiitti, titaniitti, 
fluoriapatiitti, Mg-Mn-ilmeniitti, Mn-ilmeniitti, magnetiitti, pyrrotiitti, mackinawiitti, kuparikii-
su, kubaniitti, borniitti, milleriitti, Co-milleriitti, Ni- Co-pentlandiitti, sinkkivälke, Cu-
sinkkivälke, kobaltiitti, useita löllingiitti-saffloriitti-rammelsbergiittisysteemin arsenideja, nikko-
liitti, maucheriitti, siegeniitti, fletcheriitti-siegeniittisarjan tiospinellejä, Cu-Co-Ni-Fe-
monosulfidi ja tarkemmin määrittelemätön Co-Ni-Cu(Fe)-sulfidi.  

XRD-määrityksiä on tehty mm. kankriniitista, vesuvianiitista ja pektoliitista. 

 

5 ANALYYSIT 
Kairansydämistä on tehty kokokivianalyyseja XRF-tekniikalla (menetelmätunnus 175Xa), hi-
venalkuainemäärityksiä (REE, Co, Hf, Nb, Rb, Sc, Ta, Th, U, V, Y, Zr) HF-
perkloorihappoliuotus + sulate/ICP-MS-tekniikalla (menetelmätunnus 308M), monialkuainemää-
rityksiä (28 alkuainetta) ICP-AES-tekniikalla (kuningasvesiliuotus 90 °C:ssa, menetelmätunnus 
511P), Au-Pd-Pt-määrityksiä ICP-AES-tekniikalla (fire-assay-rikastusmenetelmä, 10-15 g:n ali-
näyte; menetelmätunnus 703P) ja Au-Pd-Pt-määrityksiä ICP-AES-tekniikalla (fire assay-
rikastusmenetelmä, 25 g:n alinäyte; menetelmätunnus 704P). Taulukossa 2 on reikäanalyysien 
tilausnumerot ja eri menetelmillä tehtyjen analyysien lukumäärät. 
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Taulukko 2.   Sääskilammit, syväkairausanalyysien lukumäärät 
Taulukko 2.   Sääskilammit, number of chemical analyses of drill cores 

 

Reikä, no.     Analyysitilausno.             Analyysimäärät eri menetelmillä 

                                                            175Xa          308M         511P          703P       704P 

R0193            91510                              16                15              66                               65 

R0194            83892                              39                11              52                               51 

R0195            91511                              16                 3               51                 2            48 

R0196            91512                              11                 2               36                               35 

R0197            91513                              19                 6               46                               45 

R0198            91514                              10                 6               46                               45 

R0199            91515                               1                  1               16                               15 

R0200           204468                             52                10             129                             134 

R0201           204469                             53                20             133                             138 

R0202           204470                             15                 5               58                                60 

 

6 ALKALIKOMPLEKSIN GEOLOGIA 
Kompleksi on maanpintaleikkauksessa soikio, jonka pituus ENE -suunnassa on 1.3 km ja leveys 
0.7 km. Sillä on 60 - 170 m leveä heikosti magneettinen feniittireunus. Kompleksin keskellä on 
voimakkaita magneettisia anomalioita, jotka aiheutuvat magnetiittirikkaista jacupirangiiteista ja 
muista mafisista-ultramafisista alkalikivistä (melteigiiteistä, algarviiteista ja ijoliiteista). Näiden 
ja feniittirenkaan väliin jäävä epämagneettinen välivyöhyke koostuu albiittirikkaista alkalisyenii-
teistä (mm. larvikiitteja, nefeliini-kankriniittisyeniittejä, blastomyloniittisia syeniittigneissejä, 
syeniittiporfyyreja, tasarakeisia syeniittejä ja vesuvianiittisyeniittejä). 

Itse alkalikompleksissa ei ole kalliopaljastumia. Dioriittista sivukiveä on paljastuneena n. 80 m 
kompleksin pohjoisreunasta pohjoiseen. Feniittibreksioissa on ksenoliitteina ja ksenokrysteinä 
gneissigraniittiainesta, mistä päätellen kompleksin sivukivinä on myös arkeeisia gneissigraniitte-
ja.  

Irtomaapaksuudet (turve + moreeni) ovat kairaustietojen mukaan 3.6 - 10.2 m.  

Magneettisten ja gravimetristen mittausten perusteella voidaan päätellä, että kompleksi on piip-
pumainen kappale, joka on kääntynyt (kallistunut), ja sen juuriosat sukeltavat länsilounaaseen. 
Pohjois-eteläsuuntaisen kairausprofiilin tasossa ultramafinen ydin painuu etelään n. 50°:n kaa-
teella. Kompleksi katkaisee ENE – WSW -suuntaisen magneettisen juovan, joka itään päin men-
täessä loppuu 1 km:n päässä NNW -suuntaiseen diabaasijuoneen. Kompleksin länsireunalta juo-
va jatkuu n. 15 km länsilounaaseen. Tämän rakenteen luonne on tuntematon, mutta ainakaan se 
ei anna positiivista painovoima-anomaliaa. Samansuuntaiset magneettiset juovat Simontaipaleen 
kompleksin lähellä näyttävät kenttähavaintojen perusteella aiheutuvan arkeeisten gneissien jou-
kossa olevista amfiboliittijaksoista. 
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Kuvassa 5 on Sääskilammit-alkalikompleksin geologinen kartta. 

 

 

 

 

Kuva 5.   Sääskilammit-alkalikompleksin geologinen kartta. 

Fig. 5.   Geological map of the Sääskilammit alkaline complex. 

 

7 KIVILAJIT: PETROGRAFIA, MINERALOGIA JA GEOKEMIA 

7.1 Kivilajit ja petrografia 
Sääskilammit on Simontaipaleen (ks. Mutanen, 2006) tyyppinen alkalikompleksi. Siinä on monia 
erikoisia kivilajityyppejä kuten jacupirangiitteja, ijoliitteja, larvikiitteja, vesuvianiittisyeniittejä ja 
alkalikivillekin erikoisia geokemiallisia piirteitä. 
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Aluksi on paikallaan muutama huomautus kompleksin kivilajinimistöstä. Koska kaikki kivet 
ovat enemmän tai vähemmän deuterisesti ja metamorfisesti muuttuneita, pitäisi kivilajin nimeen 
lisätä ”meta”-etuliite. Tätä käytetään kuitenkin vain hieselostuksissa täysin uudelleenkiteytyneil-
le ja granuloituneille tai täysin muuttuneille kiville. – Larvikiiteiksi on nimitetty porfyyrisiä alka-
lisyeniittejä, joissa suuret albiittikiteet (alkujaan Na-K-maasälpää) ovat asettuneet magma-
virtauksen suuntaisiksi (trakytoidirakenne, käytetään myös nimityksiä juoksurakenne, flow  
texture tai fluidal texture). Koska nämä kivet on helppo tunnistaa, nimi on hyvin käytännöllinen, 
mutta ei ehkä petrografisesti tarkka. Pääasiassa albiittirakeiden suhteellisesta osuudesta riippuen 
larvikiiteilla on laajaa koostumusvaihtelua; esim. SiO2 vaihtelee välillä 47 - 53 %, Na2O välillä 
7.2 - 10.7 % ja FeOtot välillä 9 - 14 %. Kuitenkin happamimmat tyypit vastaavat SiO2 -
pitoisuuksien puolesta Oslon alueen klassisia larvikiitteja. Sääskilammilla niiden koostumukset 
ovat hyvin samanlaisia kuin useimmilla tasarakeisilla alkalisyeniiteillä. Feldspatoidirikkaimmat 
larvikiiteiksi nimetyt kivet ovat kankriniitti-nefeliini(-sodaliitti)-syeniittejä ja niiden koostumus 
lähentelee foyaiittiminimiä. 

Kivilajien esiintyminen eri kairarei´issä on pääpiirteissään seuraava: Ympäristön dioriiteista ja 
välivyöhykkeen syeniiteistä voimakkaammin magneettisena erottuvaan reunukseen kairatuissa 
rei´issä (R0193, R0198 ja R0199) kivet olivat pääasiassa vaaleita feniittibreksioita, feniittejä ja 
syeniittejä. Niissä on lyhyempiä lävistyksiä pienirakeisia mikrogabroja (albiittigabroja tai alkali-
gabroja), plagioklaasifyyrisiä ja tasarakeisia alkaligabroja, felsisiä tummia feniittejä ja blastomy-
loniittisia metasyeniittejä. Epämagneettisen välivyöhykkeen kivet ovat siihen kairatuissa tai 
osaksi sitä lävistävissä rei´issä (R0200-0202 R0195, R0196, R0197) erilaisia alkalisyeniittejä: 
larvikiitteja ja tasarakeisia tai paikoin hiukan albiittifyyrisiä kankriniittinefeliinisyeniittejä. 
Kompleksin eteläosassa (R0201) on leveä vyöhyke gneissiytyneitä alkalisyeniittisiä kiviä; gneis-
siytymisen kaade on ilmeisesti likimain pysty. Syeniittigneissien seassa on lyhyitä välejä alkali-
gabroja, ijoliitteja ja jacupirangiitteja. Kompleksin ytimessä (rei´issä R0194-0194, R0201) on 
ijoliitti-melteigiittisarjan kiviä ja Fe-Ti-rikkaita jacupirangiitteja. Leikkaussuhteista voi päätellä, 
että ultramafinen intruusiofaasi on syeniittejä nuorempi. Myös feniittibreksiassa on lävistetty 0.5 
m:n juoni tummaa, laavamaista pyrokseenifyyristä kiveä. Toisaalta feniittibreksioissa on pyöris-
tyneitä pienirakeisia ultramafisia (augiitti/diopsidi-biotiitti, egiriiniaugiitti-biotiitti, sarvivälke-
biotiitti, + titaniitti, apatiitti, albiitti) ksenoliitteja, jotka saattavat edustaa varhaisinta ultramafista 
magmapurkausta. 

Reiässä R0201 oli syeniittiporfyyyrigneississä kaksi lähekkäistä tektonisoitumatonta toleiittista 
metadiabaasijuonta, joilla on pienirakeiset chill-reunukset. Näiden kivien koostumus poikkeaa 
täysin alkalikompleksin kivistä. Juonet ovat metamorfoituneet (uraliittiutuneet). Kaikesta tästä 
voidaan lukea, että alkalikompleksi kärsi dynamometamorfoosin ja jäähtyi ennen toleiittisia juo-
nikiviä, ja molemmat olivat myöhemmin mukana alueellisessa metamorfoosissa.  

Feniitit ja feniittibreksiat. Alkalikomplekseille tyypilliseen tapaan nämä ovat erittäin hetero-
geenisia ja yksityiskohdissaankin sekavia kiviä. Kairaustietojen mukaan kompleksin koillisosas-
sa (R193) feniitit ovat keskimäärin melko happamia (leukosyeniittisiä), länsireunalla (R198, 
R199) selvästi emäksisempiä (alkaligabroja), mutta koillisosassa on myös alkaligabromaisia  
tyyppejä ja vastaavasti länsiosassa leukosyeniittisiä feniittejä. Breksian iskoksen feniitti on vaa-
leaa, albiittirikasta, ja albiitti (alkujaan usein Na-K-maasälpä) on usein hajaraemaista. On myös 
kalimaasälpävaltaista pertiittiä. Vaihtelevia määriä on neulasmaista sarvivälkettä (yleensä vaa-
leanvihreää mutta joskus tummaa, arfvedsoniittimaista), biotiittia, diopsidia (tai augiittia), egi-
riiniaugiittia, magnetiittia ja karbonaattia. Usein sarvivälke puuttuu, ja silloin mafinen parage-
neesi on pyrokseeni-biotiitti. Pyrokseeni on joko augiittia, tai rakeilla on augiittikeskus ja siihen 
terävästi rajautuva egiriiniaugiittireunus. Feniittirenkaan ulkoreunalla on paikoin hiukan kvartsia 
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ja kalimaasälpää; EMP:llä analysoidussa kalimaasälvässä on korkeat Ba-Zn-pitoisuudet (BaO 
1.8 %, ZnO 0.30 - 0.41 %). Satunnaisia, aksessorisia, sekundaareja, hypergeenisiä ja malmimine-
raaleja ovat vihreä sekundaari biotiitti, kloriitti, stilpnomelaani, sideriitti, titaniitti, rutiili, fluo-
riapatiitti, pyriitti, pyrrotiitti, markasiitti, kuparikiisu, sinkkivälke ja molybdeniitti. Feniittiren-
kaan ulommissa, matalamman happipaineen osissa esiintyy tyypillisesti pari pyrrotiitti (+ pent-
landiittisuotaumat)-kuparikiisu, sisäosissa korkeampi hapetusaste ilmenee pararageneesissa bor-
niitti-kuparikiisu-hematiitti. 

Feniittibreksioissa on albiittirikas iskos, jossa on monenlaisia terävärajaisia sekä pyöristyneitä 
että kulmikkaita sulkeumia, murskaleita ja ksenokrysteja. Murskaleiden koko on yleensä 0.5 – 15 
cm. Yleisiä ovat pienirakeiset ultramafiset murskaleet, jotka tyypillisesti koostuvat biotiitista ja 
diopsidista; mukana voi olla vaihtelevasti albiittia, egiriiniaugiittia, titaniittia, apatiittia, ilmeno-
magnetiittia ja karbonaattia. Joskus esiintyy tetraferribiotiittia (tai tetraferriflogopiittia). Harvi-
naisempia ovat sarvivälkepitoiset ultramafiset murskaleet. Jotkut ultramafisen näköiset mustat 
sulkeumat osoittautuivat hieissä saalisiksi, ja ne ovat koostumukseltaan melko happamia, syeniit-
tisiä (SiO2 62 %, Na2O 8.4 %). Murskaleina on myös mm. mikrogabroja ja pienirakeisia tai al-
biittifyyrisiä vaaleita kiviä. Karkeat porfyriittiset kivet muistuttavat kompleksin sisempien osien 
larvikiitteja ja syeniittiporfyyrejä. Arkeeisista granitoideista on feniitteihin tullut mukaan kseno-
liitteja ja ksenokrysteja (plagioklaasi, zirkoni, apatiitti), jotka ovat osittain reagoineet ja feniittiy-
tyneet alkalimagmojen ja fluidien vaikutuksesta. Feniitit ovat yleensä koostumukseltaan syeniit-
tisiä, mutta jotkut emäksiset muunnokset voisi luokitella alkaligabroiksi. Varsinkin feniitti-
reunuksen sisäosissa kivet näyttävät olevan magmasta kiteytyneitä ja magman tavoin käyttäyty-
viä. Erikoinen piirre kompleksissa on, että feniiteissä ja välivyöhykkeen syeniiteissä on matala 
hapetusaste, mikä ilmenee grafiitin, pyrrotiitin ja pyriitin esiintymisenä, kun taas kompleksin  
keskiosien ultramafisissa ja mafisissa kivissä (jacupirangiiteissa, melteigiiteissä, ijoliiteissa) ha-
petusaste on ollut korkea; niissä ei ole grafiittia eikä rautasulfideja, sen sijaan borniitti, kuparikii-
su ja hematiitti esiintyvät tasapainoisena parageneesina. Syynä on ilmeisesti veden dissosioitu-
minen korkeassa lämpötilassa, jolloin vapautunut vety on diffundoitunut kompleksista ulospäin, 
vastaavasti sisäosissa O/H -suhde (=hapetusaste) on noussut. 

Jotkut feniitit ovat magmasta kiteytyneen näköisiä, ja niissä esiintyy glomerofyyrisiä maasälpä-
kasaumia. 

Feniittien seassa on massamaisia syeniittejä ja niitä vastaavia blastomyloniittisia gneissejä. Ne 
ovat tasarakeisia, albiittirikkaita tai albiittifyyrisiä, usein blastomyloniittisia kiviä, ja selvästi 
happamampia (SiO2 n. 60 %) kuin välivyöhykkeen albiittirikkaat alkalisyeniitit. Päämineraalit 
ovat albiitti (usein ”töhkäinen”), vihreä sarvivälke, biotiitti ja satunnaisesti augiitti; vähemmän 
on kalimaasälpää ja kvartsia; satunnaisia, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat karbonaatti 
(suonia ja piroterakeita), kloriitti, sideriitti, epidootti, stilpnomelaani, fluoriapatiitti, titaniitti, ru-
tiili, ilmeniitti, ilmenomagnetiitti, zirkoni, grafiitti, pyriitti, kuparikiisu, markasiitti, borniitti, kal-
kosiitti, kovelliini, molybdeniitti, sinkkivälke, lyijyhohde, arseenikiisu, kobaltiitti(?), tiospinelli 
(carrolliitti?), hematiitti ja götiitti. Luetelluista mineraaleista kaikki eivät luonnollisestikaan 
esiinny tasapainossa keskenään, kuten esim. grafiitti + borniitti. 

Feniittivyöhykkeessä on tummempia alkaligabroja. Nämä ovat tasarakeisia tai albiittifyyrisiä ki-
viä; porfyriittiset tyypit muistuttavat ulkonäöltään välivyöhykkeen larvikiitteja. 

Intruusion epämagneettisessa välivyöhykkeessa syeniittien koostumuksessa on laajaa vaihtelua, 
ja vaaleat syeniitit ja tummemmat, mahdollisesti alkaligabroiksi luokittuvat kivet vaihettuvat toi-
sikseen. Vyöhykkeen kivet ovat syeniittejä, karkeita alkalimaasälpäporfyyrisiä syeniitejä (larvi-
kiitteja), syeniittiporfyyreja, nefeliinisyeniittejä (yleensä nefeliini-kankriniiittisyeniittejä) ja so-
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daliittisyeniittejä. Oma erikoinen tyyppinsä on vesuvianiittisyeniitti. Jotkut tummat nefelii-
nisyeniitit ovat ulkonäöltään gabromaisia. Nefeliinisyeniitit ovat koostumukseltaan samanlaisia 
kuin larvikiitit. Usein välivyöhykkeen kivet ovat tektonisoituneita. 

Larvikiiteiksi on nimitetty porfyyriittisiä syeniittejä, joissa laattamaiset (1-3 cm) albiittiprimo-
krystit ovat asettuneet magman virtauksen suuntaisiksi. Näissä rakeissa albiitti on osaksi tai ko-
konaan granuloitunut pienten, kirkkaiden albiittirakeiden mosaiiksi. Usein näkyy ristikkoraken-
teisia mikrokliinin pseudomorfooseja, todisteina siitä, että hajarakeet ovat olleet alkujaan mag-
maattista Na-K-maasälpää. Voimakkaimmin muuttuneita tyyppejä on reikä- ja hieraporteissa 
nimitetty metalarvikiiteiksi. Paikoin kivi on tektonisoitunut larvikiittigneissiksi. Albiitin lisäksi 
ovat päämineraaleja egiriiniaugiitti, ruskea biotiitti, arfvedsoniitti, kankriniitti, nefeliini, sodaliitti 
ja natroliitti. Nefeliini on yleensä pesäkemäisesti, jopa kokonaan muuttunut vaaleanruskeaksi 
”hydronefeliiniksi”. Sodaliitin määrä vaihtelee ja usein se puuttuu kokonaan. Larvikiittien laaja 
koostumusvaihtelu heijastuu mineralogiassa. Maasälvänsijaiset ja egiriiniaugiitti puuttuvat mo-
nista larvikiiteista. Vaaleista larvikiiteista arfvedsoniitti puuttuu tai sitä on vähän, tummissa tyy-
peissä sitä on enemmän. Tyypillisiä aksessorisia ovat titaniitti ja usein suurikokoinen fluoriapa-
tiitti. Muita sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat pektoliitti, stilbiitti(?), ”hydro-
stronalsiitti”, kloriitti, karbonaatti (kalsiitti), sideriitti, rutiili, magnetiitti (vain sulfidirakeiden 
reunoilla), kuparikiisu, kubaniitti, pyrrotiitti, pentlandiitti (yleensä pyrrotiitissa flake-suotaumina, 
joskus karkeampana granulesuotaumana), mackinawiitti, pyriitti, markasiitti, sinkkivälke, 
maucheriitti, lyijyhohde ja molybdeniitti (tämä joskus isoina suomuina tai suomukimppuina). 

Välivyöhykkeen larvikiiteissa ja tasarakeisissa alkalisyeniiteissä on maasälvänsijaisia usein niin 
paljon, että niitä voi nimittää nefeliinisyeniiteiksi (oikeammin feldspatoidisyeniittejä), joita kuva-
taan syeniittien jälkeen. 

Syeniittiporfyyrejä on lävistetty ytimen pohjoispuolella välivyöhykkeessä R0200:n lopussa. Ne 
eroavat larvikiiteista siten, että albiittihajarakeet ovat pieniä, ja maasälvänsijaiset ja egiriini-
augiitti puuttuvat. Kiveä tavataan sulkeumina alapuolella olevassa syeniitissä. Päämineraalit ovat 
albiitti, arfvedsoniitti ja erittäin tumma, porfyroblastimainen biotiitti. Toissijaisia, aksessorisia ja 
malmimineraaleja ovat fluoriapatiitti, titaniitti, kuparikiisu, sinkkivälke ja magnetiitti (tätä vain 
kuparikiisurakeiden reunalla). Kivi on täysin granuloitunut ja uudelleenkiteytynyt, mutta albiitti-
hajarakeet ovat säilyneet granuloitumiselta. 

Vastaavasti ytimen eteläpuolella R0201:ssä on pitkä lävistys syeniittiporfyyrigneissejä, jotka 
vastaavat koostumukseltaan syeniittiporfyyrejä. Näissä gneisseissä on epätasaista magnetiittipi-
rotetta ja lyhyitä osia karkeampia vaaleita syeniittimäisiä kiviä. Gneisseissä on reiässä R0201 
kompleksin ydintä kohti mentäessä mineralogista vaihtelua siten, että alussa on egiriiniaugiittia, 
joka vähenee ja välillä loppuu, mutta ilmaantuu ytimen lähellä uudestaan. Maasälvänsijaisia 
(kankriniitti, nefeliini) on gneississä vain ytimen lähellä olevissa osissa. Päämineraalit ovat al-
biitti, arfvedsoniitti, ruskea tai ruskeanvihreä biotiitti, egiriiniaugiitti (jolla joskus augiittiytimiä), 
kankriniitti ja nefeliini. Sekundaareja, toissijaisia, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat vihreä 
biotiitti (albiitissa), karbonaatti, apatiitti, titaniitti, zeoliitit (yleensä natroliitti), andradiitti (satun-
nainen), pektoliitti, sideriitti, ilmeniitti (reliktejä), magnetiitti, borniitti, kuparikiisu, pyriitti, mar-
kasiitti, sinkkivälke, lyijyhohde, kalkosiitti, idaiitti, pyrrotiitti (satunnainen). Kivet ovat gneissiy-
tyneet ja lähes aina täysin uudelleenkiteytyneet ja granuloituneet; vain joskus on jäänteitä granu-
loitumattomista albiittihajarakeista. 

Samassa reiässä R0201 on syeniittiporfyyrigneissien ja kompleksin ultramafisen ytimen välissä 
paksu lävistys syeniittigneissejä, joissa on larvikiittia tektonisoituneina mutta terävärajaisina 
osina (sulkeumina?)  Larvikiittiosien lävistyspituus on yleensä 2-20 cm, enimmillään 0.85 - 2.4 
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m. Erääseen kankriniittirikkaaseen raitaan liittyy urtiittia (kankriniitti, nefeliini ja egiriiniaugiitti) 
ja ijoliittia (egiriiniaugiitti, kankriniitti), jotka ilmeisesti ovat sekundaarimuodostumia. Syeniitti-
gneissien päämineraalit ovat albiitti, arfvedsoniitti ja biotiitti; egiriiniaugiittia on yleensä vähän 
tai se puuttuu. Useimmiten on kankriniittia ja zeoliittia (natroliitti, yleensä suurina terävärajaisina 
kasaumina); sodaliittia on vain 10 m:n matkalla lävistyksen lopussa. Toissijaisia, aksessorisia ja 
malmimineraaleja ovat karbonaatti (usein runsaasti), pektoliitti, fluoriapatiitti, titaniitti, ilmeniitti 
(reliktejä), magnetiitti (pyrrotiitin yhteydessä), pyrrotiitti, pentlandiitti (flake-suotaumina pyrro-
tiitissa), kuparikiisu, pyriitti, sinkkivälke, lyijyhohde ja molybdeniitti. Kivet ovat gneissiytyneitä, 
uudelleenkiteytyneitä ja granuloituneita. 

Ultramafisen ytimen pohjoispuolella, reiän R0200 alussa tummien nefeliinisyeniittien jälkeen, on 
n. 66 m:n väli melko saalista syeniittiä. Yksikön eteläpuolella on nefeliinisyeniittiä, pohjoispuo-
lella alkalisyeniittiä. Yksikön keskiosa (n. 40 m) on erikoista vesuvianiittisyeniittiä. Sen päämi-
neraalit ovat albiitti, väritön klinopyrokseeni (Na-pitoinen augiitti), biotiitti ja vesuvianiitti. Egi-
riiniaugiittia ja arfvedsoniittia on vain muutaman metrin matkalla yksikön alkuosassa. Albiitissa 
on yleisesti ameebamaisina suotaumina Na-Sr-Ba-maasälpää (stronalsiitti-banalsiitti). Nämä suo-
taumat ovat usein muuttuneet sekundaarimineraaleiksi (kiillemäinen mineraali, karbonaatti). Al-
biittikiteiden keskiosissa on yleensä sulkeumina runsaasti omamuotoista grossulaaria, mikä viit-
taa siihen, että alkuperäisen plagioklaasin ydinosat ovat olleet anortiittirikkaita. Yksikön loppu-
osa on alkuosaa biotiittirikkaampi. Täällä esiintyy itsenäisinä kiteinä (Ø 0.2 mm) stronalsiitti-
banalsiittia, jonka koostumus on identtinen albiitin suotaumina olevan stronalsiitti-banalsiitin 
kanssa. Yksikön alapuolella larvikiiteissa on yleisesti kellertävää mineraalia, jonka koostumus 
on lähes identtinen stronalsiitin kanssa (EMP-analyysi R0200/111.25 m). Hiukan alentunut ana-
lyysisumma (97.64 %) ja mineraalin väri viittaavat siihen, että kyseessä on hydrautunut Na-Sr-
Ba-maasälpä, josta käytän työnimeä ”hydrostronalsiitti”. Vesuvianiittisyeniitin satunnaisia, ak-
sessorisia, sekundaareja ja malmimineraaleja ovat vihreä sarvivälke, hydromuskoviitti, Sr-
pitoinen zeoliitti (mesoliitti; 2.42 - 5.30 % Sr), titaniitti, fluoriapatiitti, zirkoni (omamuotoisina 
kiteinä), monatsiitti (?), grafiitti, kuparikiisu, pyriitti, pyrrotiitti, sinkkivälke (Fe 4.32 - 4.47 %), 
lyijyhohde, kobaltiitti, nikkeliini ja sekundaari markasiitti. Vesuvianiitti esiintyy suurina (Ø 2-3 
mm), tyypillisesti biotiitin ympäröiminä omamuotoisina hajarakeina tai idioblasteina, joskus 
ohuina juonina. Paikoin omamuotoiset vesuvianiittikiteet ovat Th-pitoisia (pleokroinen kehä bio-
tiitissa). Vesuvianiittia on toisinaan tavattu alkalikivissä, mm. Almungen alkalikompleksin nefe-
liinisyeniiteissä. 

Tummia syeniittejä ja tummia syeniittiporfyyrejä esiintyy kompleksin ytimen etelä- ja poh-
joispuolella. Makroskooppisesti ne muistuttavat gabroja. Kivet ovat muita syeniittejä emäksi-
sempiä. Niiden koostumus vastaa nefeliinisyeniittejä, mutta niiden Na2O-pitoisuus on näitä pie-
nempi. Satunnaisesti tavattavaa kankriniittia lukuun ottamatta maasälvänsijaiset puuttuvat. Por-
fyriittisissä tyypeissä albiitti esiintyy hajarakeina, jotka joskus muodostavat glomerofyyrisiä ka-
saumia. Päämineraalit ovat albiitti, arfvedsoniitti, biotiitti ja egiriiniaugiitti (joka saattaa puuttua-
kin); toissijaisina, aksessorisina ja malmimineraaleina on karbonaatti (kalsiitti), sideriitti, kloriit-
ti, chamosiitti, pektoliitti, zeoliitti, fluoriapatiitti, titaniitti, ilmeniitti (reliktejä), rutiili, magnetiitti 
(kuparikiisun yhteydessä), kuparikiisu, pyriitti, sinkkivälke, löllingiitti-saffloriitti, maucheriitti ja 
tarkemmin määrittämätön tiospinelli (?). 

Kompleksin välivyöhykkeessä esiintyy myös tasarakeisia, massamaisia, joskus karkeampirakei-
sia syeniittejä, joiden koostumus vastaa larvikiitteja ja nefeliinisyeniittejä. 
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Nefeliinisyeniiteiksi on luokiteltu tummat, larvikiitteja emäksisemmät albiittirikkaat kivet, joissa 
on runsaasti kankriniittia ja nefeliiniä. Niiden koostumus vastaa larvikiitteja ja monia vaaleita 
alkalisyeniittejä. Päämineraalit ovat albiitti, maasälvänsijaiset (kankriniitti, nefeliini ja sodaliitti, 
vaihtelevin määräsuhtein), natroliitti, augiitti + egiriiniaugiitti, arfvedsoniitti (usein puuttuu) ja 
biotiitti; toissijaisia, sekundaareja, aksessorisia ja malmimineraaleja ovat pektoliitti, kloriitti, 
karbonaatti, fluoriapatiitti, ilmeniitti (reliktejä), titaniitti, magnetiitti (vain sulfidien reunalla), 
hematiitti (epätasapainoinen), pyrrotiitti, pentlandiitti (flake-suotaumina), kubaniitti, kuparikiisu, 
mackinawiitti, borniitti (yl. epätasapainoinen), milleriitti, sinkkivälke, molybdeniitti, lyijyhohde, 
markasiitti ja violariitti. 

Kompleksin ytimessä on lävistetty ultramafisia alkalikiviä: jacupirangiitteja (Fe-Ti-
oksidirikkaita alkalipyrokseniitteja), melteigiittejä, algarviitteja (kalirikkaita melteigiittejä) ja 
ijoliitteja. Melteigiitti-ijoliittisarjan kivissä on kankriniittia, nefeliiniä ja sodaliittia, jacupirangii-
teissa on satunnaisesti kankriniittia, mutta nefeliini ja sodaliitti puuttuvat. Mahdollisesti monet 
algarviitit ovat metamorfisesti muuttuneita ja metasomaattista kalilisäystä saaneita jacupirangiit-
teja. Jacupirangiiteissa ei ole maasälvänsijaisia, joiden ilmaantuminen ijoliitti-melteigiiteissä nä-
kyy Al2O3- ja Na2O-pitoisuuksien nousuna; samalla TiO2-MgO-FeOtot-pitoisuudet laskevat ja 
P2O5-pitoisuudet nousevat. Jacupirangiitit vaihettuvat melteigiiteiksi. Ultramafisissa kivissä pri-
maarimineraalit ovat joskus hyvin säilyneitä, mutta yleensä kivet ovat jossain määrin muuttunei-
ta tai täysin muuttuneita ja uudelleenkiteytyneitä. Seuravassa on yksityiskohtaisempi petrografi-
nen kuvaus ultramafisista alkalikivityypeistä. 

Ijoliittien ja melteigiittien päämineraalit ovat arfvedsoniitti, egiriiniaugiitti, kankriniitti, nefelii-
ni, biotiitti (saattaa puuttua!) ja natroliitti; toissijaisia, sekundaarimineraaleja, aksessoreja ja 
malmimineraaleja ovat sodaliitti, Ti-andradiitti, titaniitti, rutiili, karbonaatti, pektoliitti, fluo-
riapatiitti, hematiitti, borniitti, kalkosiitti, kuparikiisu, milleriitti, lyijyhohde, sinkkivälke, rauda-
ton sinkkivälke, molybdeniitti, pyrrotiitti (epätasapainoinen panssaroitu relikti), siegeniitti, ko-
baltiitti ja maucheriitti. 

Jacupirangiittien päämineraalit ovat augiitti, egiriiniaugiitti, sekundaari arfvedsoniitti, richte-
riitti ja muut sekundaarit alkaliamfibolit, tetraferriflogopiitti, biotiitti-flogopiitti, titaniitti; joissa-
kin tyypeissä on Ti-andradiittia. Joskus on myös alkuperäistä oliviinia. Toissijaisia, sekundaari-
mineraaleja, aksessoreja ja malmimineraaleja ovat natroliitti, kankriniitti, pektoliitti, karbonaatti, 
fluoriapatiitti, ilmenomagnetiitti, magnetiitti, ilmeniitti, hematiitti, borniitti, kuparikiisu, idaiitti, 
milleriitti, Co-Ni-pentlandiitti, lyijyhohde, molybdeniitti, kobaltiitti, nikkoliitti, maucheriitti ja 
siegeniitti. Augiittikiteet ovat usein jopa 1 cm:n pituisia, ja niissä näkyy suuntautunut virtausra-
kenne. Ti-andradiitti esiintyy usein idioblastimaisina rakeina. Joskus on kapeita natroliitti-
sodaliittijuonia, natroliitti-kankriniittijuonia, kankriniitti-karbonaattijuonia, karbonaattijuonia ja 
pektoliittijuonia. Reiässä R0201 on 0.73 m:n paksuinen juoni hyvin karkeaa, kirkasta kankriniit-
tia; tämän alapuolella on ohuempia kankriniittijuonia. 

Jacupirangiiteissa kumulusfaaseja ovat oliviini, augiitti ja Fe-Ti-oksidi (titanomagnetiitti). Apa-
tiitti on vielä tässä vaiheessa pääasiassa interkumulusfaasi, mutta se tulee kumulukseen fraktioi-
tuneissa, Cr-köyhissä jacupirangiiteissa. Melteigiitti-ijoliittisarjassa alkuperäisiä kumulusfaaseja 
ovat olleet nefeliini, augiitti (+ egiriiniaugiitti), Fe-Ti-oksidi (titanomagnetiitti), fluoriapatiitti ja 
mahdollisesti osa Ti-andradiitista. Egiriiniaugiitti, tetraferriflogopiitti/-biotiitti, vaaleanvihreä 
sarvivälke, osa Ti-andradiitista, kankriniitti, sodaliitti, natroliitti ja muut zeoliittimineraalit ovat 
kaikissa kivissä postkumulusfaaseja tai sekundaareja (deuterisia tai metamorfisia) mineraaleja, 
samoin kuin ”normaali” biotiitti, titaniitti ja uusmuodostuma-magnetiitti. Pektoliitti on melko 
yleinen sekundaarimineraali, ja sitä tavataan myös muutaman mm:n paksuisina juonina. 
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Metadiabaasi.  Reiässä R0201 on syeniittiporfyyyrigneississä 8.4 m:n lävistys diabaasijuonta 
(45.20 - 53.64 m). Tämän yläpuolella (44.43 - 44.70 m) on ohut, hyvin pienirakeinen diabaasi, 
joka on ilmeisesti tuon isomman juonen apofyysi. Paksummalla juonella on pienirakeinen jääh-
tymisreunus. Kivi on uraliittiutunut (metadiabaasi). Sen koostumus vastaa toleiittista basalttia. 
Metamorfoosi on ollut isokemiallinen. Kivi ei ole tektonisoitunut kuten syeniittiporfyyriset sivu-
kivet, eikä siinä ole mitään alkalikivistä tullutta metasomaattista vaikutusta. Diabaasijuoni on 
siten alkalikompleksia ja sen läpikotaisliikuntoja (penetrative deformations) nuorempi. Kivi 
koostuu pääasiassa albiittisesta plagioklaasista ja vihreästä sarvivälkkeestä, vähemmän on kar-
bonaattia, titaniittia, apatiittia, kuparikiisua ja pyrrotiittia. Biotiittia ei ole. Kivessä on ar-
seenikiisua ja As-pitoisuuden nousua. Sarvivälkkeessä on relikteinä augiittia.  

Kankriniittijuoni. Reiässä R201 lävistettiin metajacupirangiittia leikkaava 0.73 m:n juoni kir-
kasta, hyvin karkeaa kankriniittia. Alempana on useita ohuempia kankriniittijuonia. Juonen reu-
naosassa on kankriniitissa hiukan omamuotoista biotiittia. 

7.2 Mineraalikoostumukset 
Rei´istä R0193-R0202 on käytettävissä lukuisia mineraalien EMP-analyyseja. Eniten on tehty 
analyyseja ijoliitti-melteigiittien ja jacupirangiittien mineraaleista. Ijoliitista (näyte R0197/32.90 
m) on tehty analyyseja erilaisista alkalisarvivälkkeistä, augiitista, egiriiniaugiitista, melaniitista 
(Ti-andradiitti), Mn-ilmeniitistä, Mg-Mn-ilmeniitistä, magnetiitista, oliviinista, tetraferriflogopii-
tista, biotiitista, nefeliinistä, kankriniitista, sodaliitista, titaniitista, apatiitista, pektolitista, natro-
liitista ja useista tarkemmin määrittämättömistä zeoliiteista. Vesuvianiittisyeniiteistä on analysoi-
tu useita vesuvianiittikiteitä, Na-pitoista augiittia, stronalsiitti-banalsiittia, fluoriapatiittia ja hyd-
romuskoviittia. Alkalisyeniiteistä on analysoitu löllingiittiä, löllingiitti-saffloriittia ja 
mackinawiittia. 

Sulfideista ja As-S-mineraaleista on EMP:llä analysoitu kuparikiisu, kubaniitti, mackinawiitti, 
Co-Ni-pentlandiitti, borniitti, milleriitti, raudaton ja Fe-köyhä sinkkivälke, kobaltiitti, löllingiitti-
saffloriitti, nikkeliini, maucheriitti ja useita tiospinellejä, jotka ovat koostumukseltaan siegeniit-
tejä (linneiittiä 46.5 - 49.5 mol.- %, polydymiittia 39.7 - 42.3 mol.- %, Cu3S4-päätejäsentä 5.5 - 
8.6 mol.- % ja greigiittiä 2.6 - 5.2 mol.- %). Kobaltiitin sulkeumana (ytimenä) olevasta mauche-
riitista löytyi pieniä rakeita Pd-Sb-mineraalia. 

As- ja AsS-mineraalit ovat säännöllisesti Se-rikkaita (löllingiitti-saffloriiteissa 0.5 - 0.55 % Se). 
Se-pitoisuudet korreloivat suoraan As-pitoisuuksien kanssa: korkeimmat Se-pitoisuudet ovat 
MeAs2-faaseissa (löllingiitti-saffloriitti), tätä pienemmät MeAs-faaseissa (nikkeliini) ja pienim-
mät MeAsS-faaseissa (kobaltiitti). 

Jacupirangiitista on analysoitu kuparikiisu-kobaltiittiparageneesista hyvin Ni-rikas pentlandiitti, 
joka samalla on kuitenkin Co-rikas ja vastaavasti Fe-köyhä (paino-%: Co 9.7 – 10.4 %, Ni 39.0 – 
39.5 %, Fe 16.4 – 17.0 %). 

Lisäksi on analysoitu kaksi hyvin erikoista Cu-Ni-Co-sulfidia. Toinen on stökiometrinen Me2S2-
tyyppinen ”kuparikiisu” (S 48.96 - 50.46 at.- %, Cu 25.90 - 29.57 at.- %) jossa Fe:n tilalla on Co 
(9.77 - 11.79 at.- %) ja Ni (5.33 - 5.70 at.- %); rautaa on vain 5.42 - 6.40 at.- % Fe. Koostumuk-
seltaan tätä vastaavaa sulfidimineraalia ei uusimmistakaan käsikirjoista löydy. Mineraalin työ-
nimi on ”Co-Ni-kuparikiisu”. Toisesta erikoisesta sulfidista on analysoitu kaksi raetta kahdesta 
eri hieestä (R194/35.12 m ja R194/49.45 m). Rakeet vaikuttavat optisesti ja BSE-kuvissa epä-
homogeenisilta, mutta EMP-analyysit ovat keskenään hyvin samanlaiset. Ensimmäinen analysoi-
tu rae on myös koostumukseltaan hyvin homogeeninen, toisessa on enemmän vaihtelua metal-
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lisuhteissa, mutta Me/S -suhteet ovat hyvin vakaita, ensimmäisessä rakeessa (4 pistettä) on S 
53.09 - 53.64 at.- %, toisessa rakeessa (8 pistettä) S 51.10 - 55.17 at.- %. Mineraali ei ole stö-
kiometrinen; Me2S2-tyyppiseen sulfidiin nähden se on S-ylimääräinen, tiospinelleihin (joissa S 
57.1 at.- %) nähden Me-ylimääräinen. Homogeenisemmassa rakeessa on seuraavat metallipitoi-
suudet (at.- %): Cu 13.43- 14.99 %, Co 13.35 - 14.74, Ni 13.30 - 14.68 % ja Fe 3.42 - 5.24 %. 
Epähomogeenisemmassa rakeessa pitoisuudet (at.- %) ovat: Cu 6.78 - 20.14 %, Co 11.70 - 16.99 
%, Ni 12.47 - 17.98 %, Fe 2.98 - 4.66 %. Merkillepantavaa on, että molemmissa rakeissa on ta-
sainen kohonnut Ag-pitoisuus (0.12 - 0.20 paino- %). Nämä ovat korkeimmat mistään mineraa-
lista Sääskilammilla tavatut Ag-pitoisuudet. 

Kolmas sulfidierikoisuus on Cu-pitoinen sinkkivälke (tai wurtziitti), joka hyvin matalan heijas-
tuskykynsä puolesta erottuu selvästi jopa raudattomasta sinkkivälkkeestä. Samassa hieessä 
(R194/55.53) on useita rakeita, joista analysoitiin EMP:llä silikaatin ja kuparikiisun sisällä olevat 
kaksi raetta. Molemmat ovat keskenään identtisiä Cu-pitoisia (Cu 4.40 – 5.08 paino- %, 3.51 – 
3.81 at.- %) sinkkivälkkeitä, joille on lisäksi ominaista korkea Cd-pitoisuus (0.57 - 0.84 paino- 
%); lisäksi on hiukan Fe (4.08 - 5.02 paino-%). 

Ultramafisten kivien sulfidiparageneesit ovat tasapainottuneet hyvin matalissa lämpötiloissa, lo-
pullisesti metamorfoosin jälkeen. Joskus on säilynyt titaniitin panssaroimina relikteinä pyrrotiit-
tia magmakehityksen varhaisemmista vaiheista. Sulfideista ovat yleisimpiä kuparikiisu ja bor-
niitti (parageneesissa hematiitin kanssa); cp/bor -määräsuhteet vaihtelevat laajasti. Joskus on 
kalkosiittia ja borniitin muuttumistuloksena idaiittia. Tärkein Ni:n kantaja on milleriitti, jossa on 
1.97 - 3.94 at.- % Co. Yleisesti esiintyy pienissä määrin lyijyhohdetta, sinkkivälkettä ja joskus 
molybdeniittia. Linneiitti-siegeniitti-carrolliittisarjan tiospinellejä löytyy usein. Nikkeliini (nik-
koliitti) esiintyy hyvin ohuina neulasmaisina omamuotoisina kiteinä magnetiitissa ja silikaateis-
sa; siinä on kohonneita Sb-Bi-pitoisuuksia (Sb 1.01 - 1.30 paino- %, Bi ≤ 0.52 paino-%). Muita 
As-mineraaleja ovat kobaltiitti (sisältää 1.37 - 8.46 at.- % Ni) ja maucheriitti. Maucheriitissa on 
0.32 - 0.5 paino-% Se. 

Seuraavassa on tietoja muista EMP-mineraalianalyyseista. 

Mn-ilmeniitissä on (paino-%) MnO 3.81 - 7.36 % (MgO vain 0.50 - 1.11%), Mg-Mn-ilmeniitissä 
on MgO 5.30 - 8.09%, MnO 3.26 - 3.47%. Mg-Mn-ilmeniitin MgO-pitoisuuus on kimberliiteille 
tyypillisellä alueella. Magnetiitissa on Cr2O3 0.61 - 0.87 %, V2O3 0.29 - 0.46 %.  

Fluoriapatiitti on verraten Sr-rikas (SrO 0.57 - 0.69 %); vesuvianiittisyeniitistä on analysoitu Sr-
köyhempi apatiitti (SrO 0.25 - 0.36 %). 

Titaniitissa on paikoin anomaalisia V-, Ba- ja Sr-pitoisuuksia (V2O3 0.12 - 0.34 %, BaO 0.52 - 
0.59 %, SrO 0.07- 0.22 %). Myös fluori on selvästi kohonnut (0.09 - 0.26 % F). Korkeimmat Nb-
pitoisuudet ovat 0.1 %. 

Amfibolit ovat Na-rikkaita alkalisarvivälkkeitä. Yleisin, tumman sinivihreä sarvivälke vastaa 
optisilta ominaisuuksiltaan arfvedsoniittia, mutta sen SiO2-pitoisuus (40.53 - 43.54 %) on paljon 
matalampi kuin (vastaavilla Mg/Fe-suhteilla) tyypillisillä arfvedsoniiteilla (52 - 53 %). Na2O-
pitoisuus (5.11 - 5.72 %) on korkea, tyypillinen arfvedsoniitille ja muille alkalisarvivälkkeille, 
mutta hiukan korkeampi kuin barkevikiitilla. Al-pitoisuus on melko matala (Al2O3 9.14 – 10.56 
%). Sarvivälke on arfvedsoniitti-barkevikiittia (ks. Deer et al., 1963).  

Välimassassa on vaaleampaa, pienirakeista, usein omamuotoista ja vyöhykkeistä sarvivälkettä, 
joka on koostumukseltaan richteriittiä (Na2O n. 5.5 %). Sen SiO2-pitoisuus vaihtelee Mg-
pitoisuuden mukaan (kiteiden keskiosissa MgO 20 - 23 %, SiO2 54 - 55 %, rautarikkaissa reuna-
osissa MgO 17 - 19 %, SiO2 50.5 - 52.5 %). K2O ja TiO2 ovat matalat, yleensä < 1 %.  
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Näistä kahdesta päätyypistä eroaa yksi analysoitu Na-sarvivälke, joka on sekoitus eckermanniit-
tia, arfvedsoniittia, barkevikiittia ja richteriittiä. Syeniittiporfyyreistä on analysoitu Ca-köyhiä 
(CaO ≤ tai << 0.74 %) ja alueen ”normaaleja” arfvedsoniitteja Na-rikkaampia (Na2O 7.12 - 7.21 
% ja 11.5 %) ja FeO-rikkaampia (28.42 - 33.43 %) amfiboleja. Näissä ovat myös matalat Al2O3 
(0.85 - 3.43 %) ja MgO (0.05 - 1.73 %). Kyseessä näyttäisi olevan tyypillinen arfvedsoniitti tai 
arfvedsoniitti-eckermanniittisarjan amfiboli. 

Pyrokseenirakeiden sisäosat ovat yleensä ruskehtavaa, Na-köyhää augiittia (Na2O 0.5 - 0.9 %, 
CaO 24 - 25 %), joka on käytännössä jopa Al-vapaa (Al2O3 0.00 - 0.09 %). Reunaosissa pyrok-
seeni on Na-rikasta, heikosti vihertävää augiittia (Na2O 1.1 - 2.45 %, CaO 20.5 - 23 %), jollai-
sista kirjallisuudessa on käytetty nimeä ”sodian augite”, mutta myös egiriiniaugiitti. Vesuvianiit-
tisyeniitissä on väritöntä Na-pitoista augiittia (Na2O 1.29 - 1.24 %). Jacupirangiittien Na-rikkain, 
vihreä postkumulusegiriiniaugiitti sisältää Na2O 5.15 - 5.5 % ja CaO 15.25 - 16.15 %. Ijoliittien 
pyrokseeni on paljon jacupirangiittien egiriiniaugiittia akmiittirikkaampaa (Na2O 4.9 - 7.4 %, 
CaO vastaavasti 15.8 - 11 %). On mielenkiintoista verrata Sääskilammit-kompleksin ja Simon-
taipaleen alkalikompleksin alkalipyrokseenien koostumuksia. Diagrammassa Na2O vs. CaO (ei 
kuvaa) on lineaari jatkumo primitiivisten (Mg-Ni-Cr-rikkaiden) jacupirangiittien Na-köyhistä 
(Na2O 0.5 - 0.9 %) Ca-rikkaista (CaO 24 - 25 %) kumulusaugiiteista jacupirangiittien postkumu-
lusaugiitteihin ja ijoliittien egiriiniaugiitteihin (Na2O 5.15 → 7.4 %, CaO 16.15 → 11 %). Tästä 
on lyhyt hyppäys Simontaipaleen albiitti-egiriinikivien Na-rikkaiden pyrokseenien sarjaan (Na2O 
8.2 → 10.3 %, vastaavasti CaO 8.5 → 4.25 %). Ilmeisesti sarjan koostumusaukko kuroutuisi 
umpeen lisäanalyyseilla. Sääskilammilta onkin nefeliini-sodaliittisyeniitistä analysoitu Si-
montaival-kompleksin pyrokseenien sarjaan sijoittuva egiriiniaugiitti, jossa on Na2O 8.46 % ja 
CaO 7.17 %. Jacupirangiittien ja ijoliittien egiriiniaugiiteille on ominaista kohonnut Sr-pitoisuus 
(max. 0.16 % SrO). 

Mg-Fe-kiilteet ovat tetraferriflogopiittia ja biotiittia. Tetraferriflogopiitti vaikuttaa primaarilta, 
biotiitti on sekundaarimineraali. Tetraferriflogopiitti on hyvin Mg-rikas, mutta MgO/FeOtot vaih-
televat laajoissa rajoissa (MgO 19.30 - 29.35 %, FeOtot 3.46 - 13.58 %). Biotiitti on Mg-
köyhempi, siinä on MgO 12.11 - 14.51 %, FeOtot 19.30 - 21.02 %. Tetraferriflogopiitissa on tyy-
pillisesti hyvin matalat Ti ja Ba (TiO2 yleensä 0.01 - 0.5 %, max. 0.94 %, BaO 0.00 - 0.18 %, 
max. 0.69 %). Biotiitissa TiO2 on 0.87 - 1.26 %. Alkalikivien kiilteelle tyypillisesti tetraferriflo-
gopiitin Al-pitoisuus on matala (Al2O3 10.26 - 11.55 %). Biotiitin Al2O3-pitoisuus (11.67 - 12.3 
%) on korkeampi, mutta sekin on normaaleihin biotiitteihin verrattuna matala. Tetraferriflogopii-
tille on ominaista korkea Na-pitoisuus (Na2O 0.56 - 1.16 %), biotiitin Na-pitoisuus on normaali 
(Na2O 0.27 - 0.39 %). Kiilteet ovat OH-F-kiilteitä; F-pitoisuus on yleensä 0.1 - 0.25 %, max. 0.8 
%. 

Melaniitti on Ti-pitoisuuden mukaan tyypillinen Ti-andradiitti, mutta se poikkeaa muista me-
laniiteista ja schorlomiiteista hyvin matalan Al-pitoisuuden perusteella. Melaniittirakeissa on 
vyöhykkeisyyttä, joka näkyy ruskean värin intensiteetin vaihteluna. Vyöhykkeisyys johtuu ko-
konaan Ti-pitoisuuden vaihtelusta (TiO2-vaihtelu samassakin rakeessa 3.78 - 6.13 %, eri rakeis-
sa vaihtelu yleensä 4.4 - 5.0 %). Muissa komponenteissa vaihtelua on hyvin vähän: CaO 32.36 - 
32.98 %, FeOtot 22.80 - 24.35 %, Al2O3 0.65 - 0.97 %, SiO2 33.70 - 34.39 %. Melaniitti on ja-
cupirangiitien V-rikkain mineraali (V2O3 0.50 - 0.78 %), sen sijaan Cr2O3 on matala, 0.00 - 0.18 
%.  

Vesuvianiittisyeniitistä (R0200) on kolmesta hieestä analysoitu useita vesuvianiittirakeita. Mine-
raali on hyvin Ti-rikas; korkeimmat TiO2-pitoisuudet (4.86 %) ylittävät teoksessa Deer et al. 
(1962) vesuvianiitille merkityt suurimmat pitoisuudet. Kiteet ovat vyöhykkeisiä, ja niissä Ti-F-
korrelaatio on käänteinen siten, että ydinosat ovat F-rikkaimpia (1.40 %) ja TiO2-köyhimpiä (2.4 
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%), reunaosat F-köyhimpiä (0.5 - 0.6 %) ja TiO2-rikkaimpia (4.5 - 4.86 %). Fe-Mg-
pitoisuuksissa ja Fe/Mg-suhteissa ei ole selvää vyöhykkeisyyttä, ja pitoisuusvaihtelu on hyvin 
pientä (FeOtot 3.4 - 4.0 %, MgO 0.96 - 1.69 %). Mg-rikkaimmat vesuvianiitit ovat myös F-
rikkaimpia. Analyysisummat (95.92 - 97.54 %) ovat melko matalia, mikä selittyy vain pieneltä 
osalta sillä, että mineraalissa on mukana Fe3+. Vesuvianiitissa saattaa olla alkuaineita (B, Be, Li, 
Cu, Zn) joita ei ole analysoitu. 

Vesuvianiittisyeniitissä plagioklaasin sisäosissa sulkeumina (muuttumistuloksena) olevat  
euhedriset granaatit ovat Ti-köyhää grossulaaria (CaO 31.6 - 35.0 %, FeOtot 5.4 - 6.6 %, TiO2 
0.00 - 0.29 %, MgO 0.00 - 0.10 %, MnO 0.38 – 0.82 %). 

EMP-analyysin mukaan pektoliitti on hyvin puhdas (Na2O 9.48 - 9.64 %, CaO 33.51 - 33.77 %, 
SiO2 53.45 - 54.16 %, MnO 0.08 - 0.14 %).  

Tummanruskeat Fe-rikkaat leptokloriitit ovat Sääskilammit-kompleksissa verraten yleisiä mata-
lan lämpötilan faaseja. Syeniittiporfyyristä (näyte R200/176.22 m) on analysoitu sarja Fe-
rikkaita, tummanruskeita chamosiitteja, joissa pääkomponenttina oleva FeOtot korreloi (väistä-
mättä) negatiivisesti muiden komponenttien kanssa. Sarja ulottuu hyvin korkeista FeOtot-
pitoisuuksista (51.1 - 51.5 %, joissa SiO2 25.4 – 25.9 %, Al2O3 5.7 - 5.9 %, MgO 1.7 – 1.8 %), 
”keskipitoisiin” (FeOtot 38.7 – 39.3 %, SiO2 29.4 – 29.5 %, Al2O3 10.97 – 11.1 %, MgO 6.0 – 6.1 
%) ja ”mataliin” Fe-pitoisuuksiin (FeOtot 28.9 – 31.2 %, SiO2 33.9 - 35.5 %, Al2O3 7.6 - 7.7 %, 
MgO 9.6 – 9.8 %). 

Nefeliiniä on ijoliiteissa, larvikiiteissa ja normaalirakeisissa alkalisyeniiteissä. Se sisältää 33.01 - 
33.91 % Al2O3, 15.93 - 17.58 % Na2O, 4.00 - 6.13 % K2O ja 0.03 - 0.13 % CaO. 

Kankriniittia on larvikiiteissa, alkalisyeniiteissä ja ijoliitti-melteigiiteissä. Se on tyypillinen kar-
bonaattikankriniitti, ja sisältää EMP-analyysin mukaan (paino-%) Al2O3 27.91 - 34.20, Na2O 
8.65 - 13.26, K2O 0.00 - 0.03 ja CaO 6.25 - 7.22; sulfaattipitoisuus on pieni (SO2 0.00 - 0.17 %), 
samoin Cl (0.00 - 0.01%). Tyypillistä on korkeahko Sr-pitoisuus (max. 0.62 % SrO). Kankriniit-
teja EMP:llä analysoitaessa tapahtuu ilmeisesti Na:n volatilisoitumisesta (elektronisäteen osu-
massa), mikä saattaa aiheuttaa toisaalta liian pieniä Na-pitoisuuksia ja toisaalta liian korkeita 
SiO2- ja Al2O3-pitoisuuksia. Sääskilammit-kompleksin kankriniittien SiO2-pitoisuudet (n. 36 - 
42.3 %) ovat selvästi korkeammat kuin kemiallisesti analysoiduilla kankriniiteilla, ja myös 
Al2O3-taso (31.6 - 34.2 %) on kankriniitille epäilyttävän korkea. Na2O-pitoisuudet ovat selvästi 
alempia kuin kankriniiteilla yleensä. Reiässä R0201 lävistetystä karkeasta kankriniittijuonesta on 
tehty XRF-analyysi, joka EMP-analyysia paremmin vastaa todellista koostumusta, painoprosent-
teina: SiO2 35.8, Al2O3 29.5, CaO 6.53, Na2O 19.5, K2O 0.048, S < 0.006, Cl 0.311, Ba 0.044, Sr 
0.209. Juonen kankriniitista ei ole tehty EMP-analyysia. 

Sodaliitti on melko puhdas Na-Cl-sodaliitti (Cl 5.95 - 6.85 %), jossa sulfaattikomponenttia on 
hyvin vähän (SO2 0.07 - 0.17 %). 

Tyypillisimpiä maasälvänsijaisten muuttumistuloksia ovat zeoliitit, joista yleisin on sälöinen nat-
roliitti (Na2O 12.11 - 15.40 %, CaO 0.09 %, SiO2 46.61 - 51.7 %). Natroliitissa on usein muka-
na mesoliittijäsentä (silloin Na2O 9.65 - 10.81 %, CaO 1.30 - 1.99 %, SiO2 46.03 - 50.59 %); on 
myös tyypillistä mesoliittia (Na2O 6.36 - 8.47 %, CaO 6.25 - 8.47 %, SiO2 39.07 - 41.08 %). Sel-
västi näistä poikkeava zeoliittifaasi on thomsoniitti (Na2O 2.71 - 3.85 %, CaO 11.82 - 12.44 %, 
SiO2 34.76 - 37.67 %). Kaikki zeoliitit sisältävät Sr, jonka pitoisuus kasvaa Ca/Na:n kasvaessa 
(diadookkinen korvautuminen Sr → Ca): natroliitissa SrO on 0.00 - 0.17 %, mesoliitissa 0.18 - 
0.65 % ja thomsoniitissa peräti 1.16 - 1.93 %. 
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7.3 Geokemia 
Feniiteissä ja feniittibreksioissa on vaihtelevia määriä vanhan pohjan ja dioriittien ksenoliittiai-
nesta ja alkalimagman varhaisia ultramafisia sulkeumia. Näistä syistä koostumukset vaihtelevat 
kovasti, esim. SiO2-pitoisuudet välillä 48 - 62 %. Feniittien yhteydessä olevien saalisten syeniit-
tien SiO2-pitoisuus on 57 - 61 %. Feniittireunuksen kivien saalisuus ilmenee verraten korkeina 
Al2O3-pitoisuuksina (15.5 - 18.1 %). Kivet ovat Na-rikkaita (Na2O 5.4 - 8.5 %) ja Na/K on kor-
kea (K2O 1.1 - 2.6 %). ”Emäksisten” komponenttien (Fe-Mg-Ti-Ca) pitoisuudet riippuvat mafis-
ten silikaattien ja karbonaatin määristä ja vaihtelevat laajalti: FeOtot 4.5 - 11.7 % (syeniittisissä 
osissa 4.4 - 5.3 %), MgO 1.7 - 2.8 %, TiO2 0.7 - 3.3 %, CaO 3.5 - 6 %. Myös P2O5-pitoisuuksissa 
on paljon vaihtelua (0.27 - 1.1 %). Tyypillistä on korkeahko Ba-pitoisuus (yleensä  > 600 ppm, 
max. 1530 ppm) ja Sr-pitoisuus (yleensä  > 600 ppm, max. 1360 ppm). ”Tarttuvien” hivenalku-
aineiden pitoisuudet ovat pieniä: Cr  ≤ 50 ppm, yleensä alle määritysrajan 30 ppm, Ni ≤  50 ppm, 
yleensä alle määritysrajan 20 ppm. Sen sijaan Cu näyttää olleen liikkuva, sen pitoisuudet vaihte-
levat välillä 15 - 440 ppm. Feniittirenkaassa tavatut alkaligabrot (albiittigabrot) ovat fraktioitu-
neita, Fe-Ti-P-rikkaita kiviä (SiO2 41.2 – 53.0, FeOtot 9.4 - 13.9 %, MgO 2.4 - 5.5 %, TiO2 2.23 – 
4.3, P2O5 0.8 - 1.64 %). Syeniitit ovat mafisista köyhtyneitä (FeOtot 4.45 - 5.3 %, MgO 1.06 - 2.5 
%, TiO2 0.65 - 1.2 %, P2O5 0.27 - 0.47 %). Kaikki feniittireunuksen kivet ovat LREE-
rikastuneita, Ce-pitoisuudet ovat feniiteillä ja feniittibreksioilla 39 - 95 ppm, alkaligabroilla 37 
ppm, ja syeniiteillä 36 - 77 ppm. La(CN)-arvot ovat n. 90 - 190. LREE-päästä CN-käyrät laske-
vat tasaisesti Ho:iin, siitä Lu:iin käyrät ovat melko vaakasuoria. Kivillä on yleensä hyvin pieni 
negatiivinen Eu-anomalia, yhdessä analysoidussa syeniitissä on positiivinen Eu-anomalia. Nb-
pitoisuudet voivat olla matalia, mutta on myös alkalikiville tyypillisesti kohonneita Nb-
pitoisuuksia; Nb-pitoisuudet ovat feniiteillä ja feniittibreksioilla 7 - 36 ppm, gabroilla 37 ppm ja 
syeniiteillä 8.7 - 15 ppm. Zr-pitoisuudet ovat feniiteillä ja feniittibreksioilla 103 - 190 ppm, gab-
roilla 119 ppm ja syeniiteillä 47 - 140 ppm. 

Välivyöhykkeen albiittirikkaat alkalisyeniittiset kivet on nimetty asunsa ja tummusasteensa mu-
kaan, mutta sittenkin niiden koostumukset menevät paljolti päällekkäin. Koostumuserot johtuvat 
albiittihajarakeiden ja mafisen välimassan määräsuhteista. Kyseessä on ilmeisesti samamagmai-
nen fraktioitumissarja, joka on alkanut alkalimaasälvän (nyt albiittia) kiteytymisellä (larvikiitit). 
Jäännössulan koostumus on lähestynyt foyaiittiminimiä ja mahdollisesti saavuttanut sen (nefelii-
ni-kankriniittisyeniitit). Koska ijoliitti-melteigiittisarjassa ei, ainakaan niiden nykyasussa, esiinny 
alkalimaasälpää eikä vaihettumista syeniitteihin, ne edustavat syeniiteistä selvästi poikkeavaa, 
kaikesta päätellen nuorempaa intruusiofaasia.  

Larvikiitit ovat feniittejä emäksisempiä, albiitin määrästä riippuen vaihtelee SiO2 (47 - 53 %), 
Al2O3 (12.8 - 16.8 %) ja Na2O (7.2 - 10.7 %). CaO-pitoisuus (2.9 - 6.0 %) riippuu karbonaatin, 
kankriniitin, arfvedsoniitin ja egiriiniaugiitin määristä. K2O-pitoisuus (1.2 - 2.7 %) heijastaa pää-
asiassa biotiitin määrää. ”Mafisten” komponenttien pitoisuudet vaihtelevat käänteisesti saalisten 
ainesten suhteen: FeOtot 9 - 14 %, MgO 2.2 - 4.3 %, TiO2 1.3 - 2.6 %. Larvikiitit ovat verraten 
apatiittirikkaita (P2O5 0.95 - 1.3 % ). Cr-Ni-pitoisuudet ovat pieniä: Cr ≤ 85 ppm (tavallisesti alle 
määritysrajan 30 ppm), Ni ≤ 75 ppm. Kuten feniiteissä on larvikiittienkin Cu-pitoisuuksissa mel-
koista vaihtelua (Cu 70 - 280 ppm). Larvikiitit ovat rikastuneet LREE:istä (Ce 42 - 52 ppm) ja 
niiden REE(CN)-kuvaaja on hyvin samanlainen kuin feniittien. Niillä on selvä negatiivinen Eu-
anomalia. Larvikiiteilla on selvästi korkeammat Nb-pitoisuudet (42 - 85 ppm) ja hiukan kor-
keammat Zr-pitoisuudet (102 - 220 ppm) kuin feniiteillä.  

Yleensä eri syeniittityyppien (syeniitit, syeniittiporfyyrit, syeniittiporfyyrigneissit, tummat sye-
niittiporfyyrit, mesokraattiset syeniitit, karkearakeiset syeniitit, syeniittigneissit) koostumukset 
sattuvat larvikiittien koostumusvaihtelun sisälle, mutta poikkeuksiakin on: larvikiittteihin verrat-
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tuna syeniitit ovat TiO2-köyhempiä (0.65 - 1.3 %), tummat syeniittiporfyyrit, tummat syeniitit ja 
mesokraattiset syeniitit TiO2-rikkaampia (3 - 3.3 %), tummat syeniitit, karkearakeiset syeniitit ja 
mesokraattiset syeniitit ovat Fe-rikkaampia (FeOtot 14.3 - 14.9 %), tummat syeniitit ovat Na2O-
köyhempiä (5.85 %), K2O-rikkaampia (3.1 %) ja hiukan Cr-rikkaampia (95 ppm). Larvikiitteihin 
verrattuna syeniitit, mesokraattiset syeniitit, syeniittiporfyyrit, syeniittiporfyyrigneissit ja syeniit-
tigneissit ovat keskimäärin hiukan P2O5-köyhempiä (0.7 - 1.05 %) ja Cu-rikkaampia (280 – 500 
ppm). Koko kompleksin korkeimmat Cu-pitoisuudet (≤ 1600 ppm) on analysoitu karkeara-
keisista syeniiteissä. Eri syeniittityyppien Ce-pitoisuudet ja REE(CN)-jakaumat ovat samanlaisia 
kuin larvikiiteilla, Nb-pitoisuudet ovat samaa luokkaa tai hiukan matalammat (26 - 63 ppm), sa-
moin Zr-pitoisuudet (60 - 165 ppm). 

Vesuvianiittisyeniitti on paitsi petrografisesti myös koostumukseltaan omalaatuinen, muista sye-
niiteistä poikkeava kivilaji: vesuvianiittisyeniitit ovat muita syeniittejä happamampia (SiO2 54 - 
60 %) ja niissä on korkeammat Al2O3 (15.5 - 18.7 %), CaO (4.5 - 6.3 %) ja matalammat Na2O 
(6.5 - 8.5 %), TiO2 (0.75 - 1.7 %), FeOtot (5.2 - 8.1 %) ja P2O5 (0.35 - 0.75 %). Ba-Sr-pitoisuudet 
ovat sivukiviä korkeammat (Ba 900 – 1100 ppm, Sr 600 – 1300 ppm), mikä heijastuu stronalsiit-
ti-banalsiitin esiintymisessä. Ni-pitoisuudet ovat matalia (≤ 40 ppm). Myös Cu-pitoisuudet ovat 
muihin syeniitteihin verrattuna matalia, mutta Cu:n suhteen yksikkö on kaksijakoinen: yläosassa 
Cu on vain 10 - 25 ppm, alaosassa 100 - 140 ppm. Saalisesta luonteesta huolimatta Cr on keski-
määrin korkeampi (30 - 90 ppm) kuin syeniiteissä yleensä. Yksikön kaksijakoisuus näkyy Cu:n 
lisäksi muissakin alkuaineissa: alaosassa ovat yläosaa matalammat Al2O3 ja CaO ja korkeammat 
FeOtot, P2O5, TiO2, V, B ja Sr. Yksikön alaosan suhteellisesti korkeampi biotiittipitoisuus näkyy 
korkeampana K2O:n ja liukoisen Ba:n pitoisuutena. REE - ja Zr-pitoisuudet (Ce 71 - 113 ppm, 
Zr 83 - 165 ppm) sattuvat muiden syeniittien vaihtelurajoihin, mutta Nb (7 - 9 ppm) on huomat-
tavan matala. Koostumusvaihtelu yksikön sisällä näyttäisi johtuvan kidefraktioitumisesta, jossa 
Na-K(-Ca)-maasälpä olisi rikastunut yläosaan, apatiitti ja Fe-Ti-oksidi alaosaan. 

Nefeliinisyeniittien koostumukset sattuvat suurelta osin larvikiittien ja muiden syeniittien koos-
tumusalueille, mutta ne ovat näitä keskimäärin hiukan mafisempia ja Na-rikkaampia. Pitoisuudet 
vaihtelevat seuraavasti: SiO2 46 - 51.4 %, Na2O 8 - 11 %, K2O 1.6 - 2.9 %, Al2O3 12 - 14.5 %, 
CaO 4.1 - 7.5 %, FeOtot 11.2 - 16.7 %, MgO 3 – 4.8 %, TiO2 2.4 - 3.8 % ja P2O5 0.95 - 1.2 %. 
Cr- ja Ni-pitoisuudet vastaavat larvikiittien pitoisuuksia (Cr 25 - 80 ppm, Ni 30 - 80 ppm). Cu 
vaihtelee kovasti (100 - 490 ppm). REE-Nb-Zr-pitoisuudet vastaavat muiden syeniittien pitoi-
suuksia (Ce 38 - 77 ppm; Nb 37 - 44 ppm, Zr 125 - 184 ppm). 

Maasälvättömät alkalikivet (ijoliitit, melteigiitit, ”algarviitit” ja jacupirangiitit) muodostavat jat-
kuvan fraktioitumissarjan, jolla ei ole välimuotoja eikä vaihettumista albiittipitoisiin kiviin. Ki-
vet ovat ultraemäksisiä; SiO2 vaihtelee ijoliiteilla välillä 34.5 - 44.5 %, melteigiiteillä 35.6 - 39.6 
% ja jacupirangiiteilla 33 - 40 %. Al2O3-pitoisuudet ovat matalat: ijoliiteilla 7.4 - 12.8 %, meltei-
giiteillä 7 - 9.8 % ja jacupirangiiteilla 2.2 - 9.5 %. Mafisten komponenttien pitoisuudet ovat kor-
keita: MgO on ijoliiteilla 5.2 - 8.9 %, melteigiiteillä 7.2 - 11.8 %, jacupirangiiteilla 8.0 - 18.0 %. 
Fe-Ti-oksidien pitoisuuksissa on paljon vaihtelua, mistä johtuu laaja FeOtot:n vaihtelu: ijoliiteil-
la 13.0 - 21.5 %, melteigiiteillä 15.8 - 21.9 % ja jacupirangiiteilla 16.3  26.5 %; TiO2 on ijolii-
teilla 2.0 - 6.2 %, melteigiiteillä 4.2 - 6.3 % ja jacupirangiiteilla 4.6 - 7.4 %. Sarjan kivien korkea 
CaO johtuu siitä, että valtamineraali on (oli) augiitti, mutta toisaalta ryhmän kivien välillä ei ole 
selviä eroja, koska ijoliiteissa merkittävä CaO:n kantaja on kankriniitti, jacupirangiiteissa taas 
korkea Fe-Ti-oksidipitoisuus syö augiitin osuutta. CaO-pitoisuusvaihtelu on ijoliiteilla 6.5 -11 %, 
melteigiiteillä 8.2 - 12.4 % ja jacupirangiiteilla 8.2 - 13 %. Na2O-pitoisuudet heijastavat pääasi-
assa maasälvänsijaisten (nefeliinin, kankriniitin ja sodaliitin) kokonaismäärää: ijoliiteilla 3.5 - 
8.2 %, melteigiiteillä 3.2 - 5.4 % ja jacupirangiiteilla 0.8 - 5.3 %. Fe-Mg-kiilteen (biotiitti-



   22 
  
 
 

      
  

flogopiitti, tetraferriflogopiitti) määrästä riippuen K2O-pitoisuus vaihtelee, ja se on ”algarviiteis-
sa” paljon suurempi kuin syeniiteissä; pitoisuudet ovat ijoliiteissa 0.5 - 3 %, melteigiiteissä 0.6 - 
3.1 % ja jacupirangiiteissa 0.8 - 4 %. Ultramafisen magmasarjan sisäinen fraktioituminen on ai-
heuttanut laajan vaihtelun apatiittipitoisuuksissa; P2O2-pitoisuudet ovat ijoliiteissa 0.15 - 1.3 %, 
melteigiiteissä 0.16 - 1.5 % ja jacupirangiiteissa 0.1 – 2.15 %. Fe-Ti-oksidien fraktioituminen 
ilmenee Cr-Ni-pitoisuuksien vaihtelussa: Cr on ijoliiteilla ≤ 30 - 515 ppm, melteigiiteillä ≤ 30 - 
470 ppm ja jacupirangiiteilla 75 - 940 ppm. Ni:n vaihtelu aiheutuu ilmeisesti oliviinin, augiitin, 
Fe-Ti-oksidifaasin ja mahdollisesti sulfidisulan fraktioitumisesta; Ni-pitoisuudet vaihtelevat seu-
raavasti: ijoliiteilla 30 – 290 ppm, melteigiiteillä 100 - 340 ppm ja jacupirangiiteilla 110 - 520 
ppm. Alkuperäinen Cu-Ni-sulfidisula on selvästi rikastunut varhaisimpiin kumulaatteihin, jotka 
ovat Cu-rikkaimpia; Cu-pitoisuudet ovat ijoliiteissa 290 - 670 ppm, melteigiiteissä 400 - 1250 
ppm ja jacupirangiiteissa 400 - 920 ppm. Näissä kivissä ei ole juuri havaittu merkkejä Cu-
sulfidien mekaanisesta mobiloitumisesta. ”Tarttumattomien” hivenalkuaineiden pitoisuudet ovat 
tässä sarjassa matalat ja ultramafiseen päähän laskevat; Ce on ijoliiteissa 26 - 39 ppm, Nb 31 - 40 
ppm ja Zr 25 - 120 ppm, melteigiiteissä on Ce 8.5 - 24 ppm, Nb 10 – 31 ppm ja Zr 5.4 - 55 ppm 
ja jacupirangiiteissa Ce 8.5 - 38 ppm, Nb 11 - 23 ppm ja Zr 19 - 31 ppm. Tässä sarjassa 
REE(CN)-kuvaajakäyrät ovat LREE:stä suhteellisesti rikastuneita, koko matkan HREE-päähän 
asti laskevia ja keskenään samanmuotoisia. Kuitenkin REEtot nousee jacupirangiiteista meltei-
giitteihin ja ijoliitteihin (ijoliittien käyrät ovat ylimpänä, jacupirangiiteilla alimpana). Ijoliiteilla 
on pieni mutta selvä negatiivinen Eu-anomalia, melteigiiteillä ja jacupirangiiteilla sitä ei ole. 

Alkaligabrot (metagabrot) ovat verraten harvinaisia. Ne muistuttavat koostumukseltaan jossakin 
suhteessa (esim. SiO2, FeOtot) melteigiittejä, mutta ovat näitä Al-rikkaampia (Al2O3 10 - 11 %), 
K-rikkaampia ja Ti-Mg-Na-köyhempiä. 

Ultramafiset kivet ovat alkalikiviksi poikkeuksellisen ”primitiivisiä”. Yleensä alkalikomplek-
seissa emäksisimmätkin kivet, kuten ijoliitti-melteigiitit, ovat tyypillisesti hyvin Ni-Cr-köyhiä. 
Sääskilammit-kompleksin tasoisia Cr-Ni-pitoisuuksia on tavattu vain joissakin nefeliniiteissä ja 
aillikiiteissa. Ni:llä ja MgO:lla on suora lineaarinen korrelaatio alkaligabroista (MgO 5 - 7 %, Ni 
60 - 200 ppm) jacupirangiitteihin (MgO 13 - 18 %, Ni 360 - 520 ppm), samoin Ni:llä ja Cr:lla on 
suora korrelaatio leukosyeniiteistä (Ni 25- 100 ppm, Cr n. 20 - 50 ppm) jacupirangiitteihin (Ni 
360 - 520 ppm, Cr 650 - 935 ppm).  

Kompleksin kivet ja varsinkin ultramafiitit ovat huomattavan Cu-rikkaita; syeniiteissä ja alkali-
gabroissa on 200 - 400 ppm Cu, ultramafiiteissa 400 - 760 ppm Cu. Eri rei´issä kivilajityypeille 
lasketut keskimääräiset Ni- ja Cu pitoisuudet ovat: larvikiitit Ni < 20 ppm, Cu 70 ppm; syeniitit 
ja emäksiset feniitit Ni 49 - 106 ppm, Cu 241 - 349 ppm: ijoliitit ja melteigiitit Ni 103 - 173 ppm, 
Cu 479 - 678 ppm; jacupirangiitit Ni 291 - 336 ppm, Cu 569 - 588 ppm. Jacupirangiiteissa on 
lukuisia analyysivälejä, joissa ΣNi+Cu on yli 1000 ppm (max. 1100 ppm). 

Tyypillinen Ni:n kantaja on milleriitti. Rikkipitoisuuden perusteella laskettuna saadaan sulfidi-
faasin (monosulfidi) Ni-pitoisuudeksi yleensä 43 – 87 %; vaihtelu 6 – 87 %). Kun milleriitin Ni-
pitoisuus on 64 % ja kivessä on aina paljon Cu-sulfidia, on selvää, että suurin osa kiven Ni:stä on 
sitoutunut tetraferriflogopiittiin, magnetiittiin, oliviiniin ja serpentiiniin. 

Jacupirangiitti-ijoliittisarjan mineraaleista on analysoitu seuraavia NiO-pitoisuuksia: tetraferri-
flogopiitissa 0.05 - 0.16 %, magnetiitissa 0.06 - 0.19% ja oliviinissa 0.08 – 0.13%. Pieni osa 
Ni:stä sisältyy tiospinelleihin ja arsenideihin (siegeniitti, nikkoliitti, maucheriitti). 

Reiän R194 loppuosassa (41.00 - 77.65 m) on yhtenäinen lävistys poikkeuksellisen sodaliittirik-
kaita syeniittejä, mikä näkyy korkeina Cl-pitoisuuksina (1000 - 2000 ppm, max. 2851 ppm). Ylä-
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puolisissa kivissä Cl on alle määritysrajan (60 ppm). Pitkiä mutta hajanaisempia Cl-rikkaita osia 
on myös reikien R0200 ja R0202 syeniiteissä. 

7.4 Magmapetrologia ja metamorfoosi 
Kompleksin kivet ovat selvästi olleet mukana metamorfoosissa. Säilyneissä jacupirangiiteissa ja 
larvikiiteissa on magmaattisia virtausrakenteita (fluidal-rakenne), mutta kompleksin syeniittiset 
blastomyloniitit ja gneissimäiset ijoliitit todistavat myöhemmistä läpikotaisliikunnoista. Syeniit-
tiporfyyyrigneissiä leikkaava basalttinen juoni on läpikotaisliikuntoja nuorempi.  

Leikkaavia graniitti- tai pegmatiittijuonia ei Sääskilampien ja Simontaipaleen komplekseissa ole 
tavattu. 

Sääskilammit-kompleksin synty alkoi ultramafisten magmojen intruusiolla; näistä todistavat fe-
niittibreksioissa olevat ultramafiset (diopsidi, biotiitti, apatiitti) sulkeumat. Kuitenkin alkali-
magman kehitys ennen lopullista intruusiovaihetta oli jo alkanut syvemmässä magmasäiliössä, 
josta sitten purkautui alkaligabro- ja syeniittimagmoja. Kompleksin ytimen ultramafiset kivet 
(jacupirangiitit, melteigiitit ja näihin liittyvät ijoliitit) tunkeutuivat ilmeisesti välivyöhykkeen al-
kalisyeniittien jälkeen. Simontaival-kompleksissa egiriini-albiittikivet ja larvikiitit leikkaavat 
juonina jacupirangiitteja (Mutanen, 2006). 

Magmaattisten ja samaan aikaan (ja myöhemmin) vaikuttaneiden magma-metasomaattisten ja 
deuteristen prosessien vaikutuksia on vaikea arvioida. Egiriininiaugiitti, tetraferriflogopiitti/-
biotiitti, vaaleanvihreä sarvivälke, osa Ti-granaatista, kankriniitti, sodaliitti, natroliitti ja muut 
zeoliittimineraalit ovat kaikissa kivissä postkumulusfaaseja tai sekundaareja (metamorfisia) mi-
neraaleja, samoin kuin ”normaali” biotiitti, titaniitti ja uusmuodostuma-magnetiitti. Pektoliitti on 
melko yleinen sekundaarimineraali, ja sitä esiintyy myös muutaman mm:n paksuisina juonina. 
Karkeaa lasinkirkasta kankriniittia on lävistetty reiässä R0201 0.73 m:n paksuisena juonena. Jo-
ka tapauksessa monet feniitit ovat syntyneet magmojen lailla käyttäytyneistä ja kiteytyneistä leu-
kosyeniittisistä aineksista. 

Ilmeisesti Sääskilammilla on petrogeneettinen seuranto jacupirangiiteista melteigiitteihin, edel-
leen alkaligabroihin ja mahdollisesti jopa syeniitteihin asti. Intruusiojärjestys ei kuitenkaan nou-
data tätä seurantoa. Kompleksin kivien petrogeneettistä sukulaisuutta tukevat kivien REE(CN)-
kuvaajat (ei esitetty diagrammoina). Kaikilla ydinosan ultramafiiteilla REE-taso (La(CN) 16 – 
35) on yleensä pienempi kuin syeniiteillä, alkaligabroilla ja sodaliittirikkailla ijoliiteilla (La(CN) 
70 – 125), mutta näillä kaikilla REE(CN)- kuvaajakäyrät ovat samansuuntaisia. Eu-anomalia on 
pieni, yleensä negatiivinen, tai anomalia puuttuu. Feniittireunuksen arkeeista gneissiainesta sisäl-
tävät feniitit ja leukosyeniittibreksiat heijastavat vanhan kuoren kontaminaatiota. Ne ovat keski-
osien kiviä REE-rikkaampia (La(CN) 130 – 190), niiden jakaumakäyrät ovat jyrkemmin laskevia 
(korkeampi La/Yb-suhde) eikä niillä ole Eu-anomaliaa.  

Kivilajiassosiaatio ja kivien geokemia (mm. korkea Cu) viittaa siihen, että Simontaival ja Sääski-
lammit edustavat samaa alkalista magmaattista toimintaa (ks. Mutanen, 2006). Sääskilammit-
kompleksin jacupirangiitit ja muut ultramafiitit ovat kuitenkin Simontaival-kompleksin kiviä 
”primitiivisempiä”: niissä on korkeampi MgO, Cr ja Ni, ja matalampi P2O5.  Simontaipaleessa 
on primitiivisemmästä magmasta todisteena jacupirangiitin sisäkontaktikiven kohonnut Cr (253 
ppm) ja Ni (170 ppm) (Mutanen, 2006). Kannattaa vielä mainita, että lyijyhohde, molybdeniitti 
ja sinkkivälke ovat yleisiä molemmissa alkalikomplekseissa, yhteistä on myös ultramafiittien 
korkea hapetusaste, joka ilmenee mm. sulfidiparageneeseissa. 

 



   24 
  
 
 

      
  

8 ESIINTYMÄN ARVIOINTI JA MALMIPOTENTIAALI 
Sääskilammit-kompleksissa on alkalikivien tavallisen mineraali- ja malmipotentiaalin (apatiitti, 
Zr, Nb, REE, Th, U, Be) lisäksi mahdollisuuksia hydrotermisiin Zn-, Mo-, Pb- ja Ag-rikastumiin 
feniiteissä, joissa on kohonnut Mo-taso (max. 90 ppm Mo) ja anomaalisia Pb-Zn-pitoisuuksia 
(R193:ssa max. 513 ppm Zn ja 90 ppm Pb/2.25 m).  Syeniiteissä sulfidipitoisiin karbonaattijuo-
niin liittyy metallirikastumia, esim. R0200:ssa analyysivälillä 154.90 - 175.05 m (1.15 m) on 
1.37 % S, 153 ppm Mo, 504 ppm Pb, 0.17 % Zn, 8 ppm Cd ja 4 ppm Ag.  

Myös Simontaival-kompleksissa on Zn-Pb-Ag-rikastumia (ks. Mutanen, 2006). 

Erityisen mielenkiintoisia ovat ultramafiittien suhteellisen korkeat Ni- ja Cu-pitoisuudet ja sulfi-
dimineraalien (milleriitti, borniitti) korkeat metallipitoisuudet, mikä merkitsee sulfidirikasteen 
korkeaa Ni+Cu-pitoisuutta. Kyseessä on uusi, tosin pitoisuuksiltaan laihanlainen, Ni-Cu-
malmityyppi, jonka Cu-ja apatiittirikasta jäsentä edustaa Simontaival-kompleksi (ks. Mutanen, 
2006). Parempienkin Ni-Cu-rikastumien syntyyn on mahdollisuuksia. Korkea hapetusaste mag-
man kiteytyessä aiheutti sen, että rautasulfidit hajosivat prosessissa, joka vastaa sulfatoivaa pasu-
tusta. Vaikka EMP-analyysissa on tunnistettu Pd-faasi, jäävät platinaryhmän alkuaineiden (PGE) 
ja Au:n pitoisuudet aina alle määritysrajojen. Yleensä alkalikiviä ei pidetä kovinkaan lupaavina 
PGE-rikastumien kannalta. Kuitenkin monet esimerkit osoittavat, että alkalikivissä on kohonnei-
ta PGE-pitoisuuksia, ja mm. Phalaborwan (ent. Palabora) Cu-karbonatiitista otetaan palladiumia 
sivutuotteena. 

Sääskilammit-kompleksin syeniittisissä kivissä on kohonnut Ag-pitoisuustaso. Reiän R0200 al-
kalisyeniiteissä ja syeniittiporfyyreissa oli Ag 4 - 6 ppm 17 analysoidussa näytteessä, ja lähes 
kaikissa muissakin näytteissä Ag ylitti 1 ppm:n määritysrajan. Reiän R0201 alkalisyeniiteissä oli 
Ag-pitoisuus 4 - 9 ppm 102 näytteessä, lisäksi 15 näytteessä oli Ag 3 ppm. Samoin R0202:ssa oli 
Ag 4 - 7 ppm 46 näytteessä, lisäksi 4 näytteessä oli 3 ppm Ag. Feniittireunuksessa reiässä R0193 
Ag ylitti 1 ppm:n määritysrajan 26 analyysinäytteessä, mutta muissa feniitteihin kairatuissa 
rei´issä (R0198 ja R0199) ei ollut anomaalisia Ag-pitoisuuksia. Jacupirangiitti-melteigiitti-
ijoliittisarjan kivissä oli vain muutamia heikosti anomaalisia (1 - 2 ppm) Ag-pitoisuuksia. 

Kiteytymisen jälkeen kompleksissa on kierrellyt CO2 - H2O -rikkaita fluideja, jotka aiheuttivat 
deuterisia muuttumisia (nefeliinin kankriniittiutuminen, karbonaattiutuminen, maasälvänsijaisten 
zeoliittiutuminen ja pektoliittimuodostus, biotiitti- ja arfvedsoniittimuodostus). Fluidit olivat 
myös Cl-rikkaita, mistä on osoituksena syeniiteissä yleisesti esiintyvät korkeat Cl-pitoisuudet. 
Näissä Cl:n merkittävin kantajamineraali on sodaliitti (5.95 - 6.85 % Cl).  

Kloorilla (metallikomplekseina) on tietenkin myös merkittävä rooli malmimetallien kantajaflui-
deissa. Kun syeniittien Ag-taso on huomattavan korkea, katson, että kompleksin malmipotentiaa-
lia pitäisi jatkossa selvittää erityisesti Ag-rikastumien kannalta. Syeniitit edustavat Ag-varastoa, 
protorea, josta fluidit ovat voineet kuljettaa hopeaa kloridikomplekseina. Fluideista Ag olisi sa-
ostunut matalan lämpötilan hydrotermisiin juoniin. Tällaiset juonet (esim. Ag-pitoiset karbonaat-
tijuonet) voivat sijaita kaukanakin magmakompleksin ulkopuolella. Kompleksin ja sitä ympäröi-
vän alueen Ag-potentiaalia voisi lähteä selvittämään esim. moreenipedogeokemiallisella näyt-
teenotolla ja suon pohjan vesien näytteenotolla. 
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9 VALTAUKSESTA LUOPUMISEN SYYT 
Tutkimuksilla voitiin osoittaa, että Sääskilammit-alkalikompleksissa on malmipotentiaalia (esim. 
Ni, Cu, Ag), mutta hyödyntämiskelpoista esiintymää ei löytynyt. Sen takia GTK luopui valtauk-
sista. 
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TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 
 
Kairansydämiä säilytetään GTK:n Pohjois-Suomen yksikön kairasydänvarastossa; lopullinen säi-
lytyspaikka on Lopen valtakunnallinen kairasydänarkisto. Kairasydämien digitaalikivien tiedos-
toja säilytetään GTK:n Pohjois-Suomen yksikössä. Kiillotetut ohuthieet säilytetään GTK:n Poh-
jois-Suomen yksikössä. 

 

 

LIITTYY-AINEISTO 
1) Kairansydänraportit 3524/R0193 – R0202 

2) Kemialliset analyysit, ks. taulukko 2. 

3) Magneettinen mittaus (totaalikenttä)  Q22.23/3524 05/2004/1 

4) Painovoimamittaus (profiileja) Q21.1/3524 05/2005/1 

5) Painovoimamittaus Q21.1/3524 05/2008/1 

6) Sähköinen mittaus VLF-R  Q24.32/3524 05/2008/1 

7) Kiillotetut ohuthieet rei´istä 3524/R0193 - R0202 

8) EMP-mikroanalyysit, Index# 10646,07 - 10653,07 
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9) EMP-mikroanalyysit, Index# 10706,07 - 10790,07 

10) EMP-mikroanalyysit, Index# 1,08 - 347,08 

11) EMP-mikroanalyysit, Index# 348,08 - 460,08 

12) EMP-mikroanalyysit, Index# 14309,08 - 14555,08 

 

Data-CD:llä on numeerisessa muodossa maastogeofysiikan mittaustiedot, kairansydänrapor-
tit, kemialliset analyysit ja valtausraportti. 
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