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YLEISTÄ 
 
Valtaukset sijaitsevat Sodankylän kunnan pohjoisosassa karttalehden 3714 12 (Petkula) 
pohjoisosassa. Valtausten kohteet ovat magneettisia anomalioita Koitelaisen emäksisen  
kerrosintruusion lounaisosassa. Tutkimusalueen nimi on Mukkajärvenaapa, kairauskohteet 
ovat Mukkajärvenaapa ja Pajukoski. Intruusion leikkauksessa kohteet sijoittuvat ns. 
Päävyöhykkeeseen ja tämän yläosaan  (ks. Mutanen, 1997). 
 
Tutkimukset tehtiin Geologian tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen aluetoimiston voimin. 
 
Maasto on tasaista avosuota (pääosa Mukkajärvenaavan kohteesta), metsäistä suota ja 
soistuvaa metsää (Pajukoski). Korkeus on n. 210 m mpy. Peurasuvannosta Ala-Liesijoelle 
vievälle metsäautotielle on matkaa  n. 1.5 km. 
 
Valtausalueet on esitetty kartassa, kuva 1. Valtausten ollessa voimassa alueella ei ole tehty 
geofysikaalisia maastomittauksia, geokemiallista näytteenottoa eikä geologista kartoitusta. 
Kohteiden maastogeofysikaaliset mittaukset on tehty 1980-luvun alussa. Valtausten ja 
ympäristön magneettisen kentän vertikaalikomponentin  sama-arvokäyräkartta (mittakaava  
1:20 000) on kuvassa 2. Pääkohteen (Mukkajärvenaapa)  ja siitä n. 1 km etelään olevan 
pienialaisemman anomalian (Pajukoski)  maastogeofysikaaliset kartat (mittakaava 1:2000) 
on kuvissa 3 – 7). Maastomagneettiset kartat (Mukkajärvenaapa, kuva 3, Pajukoski, kuva 6) 
ovat vertikaalikomponentin karttoja. Soikeanmuotoisten anomalioiden huippuarvot ovat 
7000 – 8000 nT (Mukkajärvenaapa) ja 3500 nT (Pajukoski).  Mukkajärvenaavan 
gravimetrinen kartta on kuva 4; kohteen huippuanomalia on n. 1 mGal.  Painovoimamittaus 
ei uloti Pajukosken kohteeseen. Sähkömagneettisten maastomittausten 
reaalikomponenttikartat ovat liitteinä (Mukkajärvenaapa, liite 5, Pajukoski, kuva 7). 
 
Geofysikaalisiin karttoihin (kuvat 3 – 7) on merkitty aikaisempi syväkairausreikä R301, 
uudet reiät (R960 – 966) ja reikien vaakatason lähtösuunta.  
 
Mukkajärvenaavan kohteeseen on vuonna 1981 kairattu syväkairausreikä R301 (pituus 
171.85 m). Tämän reiän perusteella voitiin päätellä esiintymän sisältävän useita kymmeniä 
miljoonia tonneja kiveä (Mutanen, 1982). Lisäkairauksin haluttiin selvittää systemaatti-
semmin arvoaineiden pitoisuuksia ja mahdollisia rikastumia. Edellisen reiän analyysien ja 
Koitelaisen tunturialueella 1973 löytyneiden ja 1976 kairattujen vastaavanlaisten magnetiit-
tipitoisten pegmatoidipiippujen tutkimusten perusteella tiedettiin, että piiput sisältävät va-
nadiinirikasta magnetiittia, vapaina rakeina olevaa ilmeniittiä ja kohonneita Pt-pitoisuuksia. 
Mielenkiintoisena lisänä voisi mainita, että Koitelaisen piipuista esiintyvästä zirkonista saa-
tiin jo v. 1974 ensimmäinen emäksisten kerrosintruusioiden ikä, n. 2440 miljoonaa vuotta. 
Myöhemmin tehdyillä ikäyksillä on voitu todeta, että monet muut Pohjois-Suomen malme-
ja sisältävät tai niiden suhteen kiinnostavat intruusiot (Kemi, Penikat, Ranua, Koillismaa, 
Akanvaara, Tsohkkoaivi – Kaamajoki, Peuratunturi sekä monet Kuolan ja Venäjän Karja-
lan intruusiot) kuuluvat samaan ikäryhmään. 





 3

 

 
 

Kuva 2. 
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Kuva 3. 
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GEOLOGIA 
 
 
Mukkajärvenaavalla positiivinen magneettinen ja gravimetrinen aiheutuvat samasta 
kappaleesta. Kohteen päällä on rakkalohkareina magnetiittirikasta ultramafista 
pegmatoidia, ja samaa oli pääosa R301:n lävistyksestä. Tämä reikä loppui vielä 
ultramafiseen pegmatoidiin; välissä oli yhteensä n. 23 m leikkaavaa diabaasia ja 
pegmatoidia ympäröivää gabroa. Magneettisen, gravimetrisen ja kairaustiedon mukaan 
kyseessä on piippumainen, syvälle ulottuva kappale. Kairaustietojen mukaan piippua 
lävistää n. 5 metrin paksuinen diabaasi, jonka suunta on arviolta pohjois-eteläinen. 
Magneettisen kuvan mukaan Pajukosken kohde on samanlainen piippu, mutta sen massasta 
ja muodosta ei painovoimamittausten puuttuessa voi sanoa mitään varmaa arviota, vaikka 
sitä tässä nimitetäänkin Pajukosken piipuksi. Noin 300 m tästä piipusta koilliseen on 
magneettisen anomaliakuvan perusteella kolmas piippu, mutta sitä ei ole kairattu. Tätä 
anomaliaa sivuaa pohjoiskoillisen suuntainen siirros, joka näkyy viivamaisena 
magneettisena kuviona. 
 
 
 
SYVÄKAIRAUKSET 
 
 
Valtausten alueella on tämän tutkimusvaiheen aikana kairattu 7 syväkairausreikää, yhteensä 
925.40 m. Reiät R960, R961 ja R966 kairattiin 10.12. – 16.12. 1998 (urakoitsija: Oy Kati 
Ab), reiät R962 – R965 kairattiin 15.3. – 20.4. 1999 (urakoitsija: Geotek Oy). Näiden 
lisäksi kairattiin 2.12. – 8.12. 1998 valtausten ulkopuolelle n. 1 km Pajukoskesta itään ja 2 
km kaakkoon, Ison Vaiskonselän länsiosiin, magneettisiin anomalioihin kolme reikää 
(R967 – R969), yhteensä 215.20 m (urakoitsija: Oy Kati Ab). Nämä anomaliat olivat 
”piippumaisia”, mutta ne osoittautuivat  mafisiksi ja ultramafisiksi juoniksi. Juonien 
sivukivet olivat Koitelaisen intruusion ylimmän mafisen yksikön magnetiittigabroja. 
 
Mukkajärvenaavalla maakairaussyvyydet vaihtelivat välillä 2.5 – 4.8 m, mutta R963:ssa 
maata oli 9.2 m. 
 
Reikiin on jätetty hiukan suon pinnan yläpuolelle (n. 10 – 20 cm) katkaistut suojaputket. 
 
 
 
KIVILAJIT 
 
 
Kaikissa kivilajeissa on lävistetty ohuita (yleensä < 10 cm paksuja) blastomyloniitteja. 
Mikroskooppisesti näissä esiintyy plastista deformaatiota ja sen yhteydessä lopulta 
elastisesti purkautunutta jännitystä. Blastomyloniiteissa augiitti on joskus hyvinkin 
säilynyt. Blastomyloniitteja on muuta useammin kivilajien kontakteissa. Kivet ovat 
kuitenkin yleisesti ottaen poikkeuksellisen ehjiä, avoimia ruhjeita on harvoin. Paikoin on 
ohuita valkoisia tai punertavia  karbonaattijuonia. 
 
Kairansydämistä on tehty 113 kiillotettua ohuthiettä. 
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Kairauksissa tavattiin seuraavia kivilajeja:  
 

1) Ultramafinen pegmatoidi. Kivi on karkearakeinen, joskus on nopearajaisia, vielä 
ympäristöäänkin karkeampia osia  (”pegmatoideja pegmatoidissa”). Kivi on  
suuntautumaton ja vaihtelevassa määrin muuttunut (hydrautunut). Siinä on 
vaihtelevasti, yleensä runsaasti karkeaa ilmenomagnetiittia pyöreähköinä rakeina, 
lisäksi ilmeniittiä ”vapaina” rakeina. Osa ilmeniitistä on nähtävästi syntynyt 
alkuperäisestä korkean lämpötilan titanomagnetiitista granule-suotaumina, mutta 
osa on voinut kiteytyä alun perin ilmeniittinä suoraan pegmatoidisulasta. Karkeissa 
kompakteissa magnetiittirikastumissa on kapeita ilmeniittisuonia. Linssimäisiä tai 
schlierimäisiä kompakteja tai semikompakteja magnetiittirikastumia on paikoin 
magnetiittirikkaassa pegmatoidissa, lisäksi kromitiittimurskaleiden ympärillä 
(pegmatoidia vasten) on karkean magnetiitin muodostama sauma. Pegmatoidin 
reunaosissa gabroja ja gabrosulkeumia vasten on usein plagioklaasirikkaita ja 
kvartsipitoisia, Fe-Ti-oksideista köyhiä pegmatoideja, jotka ovat vielä 
karkeampirakeisia kuin päätyypin magnetiittirikas pegmatoidi. 
 
Sulfideja on yleensä hyvin vähän, S-pitoisuus on yleensä alle 30 ppm, pitkillä 
väleillä < 20 ppm. Paikoin näkyy yksittäisiä sulfidirakeita, ja joskus esiintyy pieniä, 
primaareja sulfidipesäkkeitä (esim. R960/30.92 m; tässä kuparikiisua ja borniittia; 
R962/171.45 m pyrrotiittia ja kuparikiisua). Myös plagioklaasia esiintyy joskus 
pieninä (2 – 4 cm) kasaumina. 

  
Pegmatoidin kontaktit sivukiviin ovat terävät. 
 
Pegmatoidit ovat alkujaan olleet plagioklaasipitoisia magnetiittiklinopyrokseniitteja. 
Muuttumiselta säilynyttä augiittia on yleisesti jäljellä, joskus huomattavan paljon. 
Augiitin muuttumistuloksena on helakan vaaleanvihreä sarvivälke. Joissakin 
paikoissa pyrokseeni on kokonaan muuttunut sekundaareiksi amfiboleiksi (II, 
vaalea, III tummemman vihreä). 
 
Alkuperäinen plagioklaasi on interstitiaalinen (interkumulus). Plagioklaasi on 
yleensä, paikoin kokonaan, muuttunut epidootiksi, josta osa on Fe-rikasta (pista-
siitti). Plagioklaasia esiintyy joskus pieninä (2 – 4 cm) kasaumina. Plagioklaasirik-
kaat pegmatoidit sisältävät yleensä  vaihtelevia määriä  interstitiaalista, 
makroskooppisesti sinistä kvartsia. Joidenkin kapeampien pegmatoidien keskiosissa 
on karkeita kvartsirikkaita pesäkkeitä. Magnetiitissa esiintyy karkeaa lamelli-
ilmeniittiä ja ”vapaita” ilmeniittirakeita. Fe-Ti-oksidirakeita reunustaa usein 
ilmeniitistä syntynyt titaniitti, joka erottuu paljain silmin valkoisina reunuksina. 
Vapaassa ilmeniitissä ei ole hematiittisuotaumia. 
 
Primaareja aksessorisia mineraaleja ovat apatiitti ja zirkoni, aina vähän. Apatiitti on 
fluoriapatiittia, ja sitä näkyy mikroskoopissa suurina anhedrisina rakeina. Zirkoni 
esiintyy isoina, vyöhykkeisinä kiteinä; se soveltuu hyvin ikäykseen. Muita 
sekundaareja ja aksessorisia mineraaleja ovat biotiitti, skapoliitti, rutiili, pyrrotiitti, 
pyriitti, markasiitti, kuparikiisu ja linneiitti-siegeniitti. Magnetiitin martiittiutuminen 
on yleensä heikkoa ja sitä esiintyy vain pegmatoidin pintaosissa. Hematiitti on 
muutenkin harvinaista; sitä näkee joskus blastomyloniitteihin liittyvissä 
mineraalijuonissa piipun pintaosissa. Götiittiä (ruosterakoja) on sitäkin joskus 
piipun  pintaosassa.  
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Pegmatoidin syntyhypoteesien kannalta on merkittävää, että pegmatoidissa ei ole 
primaaria (korkean lämpötilan) sarvivälkettä, joten pegmatoidimagma (sula) on 
ollut hyvin kuivaa. Cl-pitoisuus on yleensä 500 – 1000 ppm; ainakin osa klooria 
näyttää tulleen kiveen  metamorfoosissa liikkuneen veden mukana. Kun 
pegmatoidien apatiitti on  fluoriapatiittia, ei senkään perusteella ole kyse  Cl-
rikkaasta hydrotermisesta fluidista. 

 
Pegmatoidisula edustaa pienen  viskositeetin fraktiota interkumulussulasta, jossa ki-
defraktioituminen tapahtui samalla kaavalla kuin ylempänä olevassa jäännössulassa. 
Sulasta kiteytyivät kotektisesti korkean lämpötilan titanomagnetiitti, augiitti, zirkoni 
ja apatiitti. Ilmeisesti kotektisella pinnalla kiteytyi myös magmaattinen silikafaasi, 
josta tässä leikkauksessa ei ole muuta todistetta kuin paikoin runsaana esiintyvä in-
terstitiaalinen sininen kvartsi. Koitelaisen tunturialueen pegmatoidiparvessa (Laki-
jänkä) oli piippujen ylempien osien leikkauksissa yleisesti pyöreitä kvartsirakeita. 
Mukkajärvenaavalla ja vielä selvemmin Koitelaisen tunturialueen piipuissa on 
todisteita siitä, että korkean lämpötilan Fe-Ti-oksidirakeet rikastuivat 
gravitatiivisesti piippujen alaosiin. Niinpä Mukkajärvenaavan piipussa 
kairauslävistysten alaosissa on selvästi korkeammat Fe-Ti-V-pitoisuudet.  
 
Mineraalianalyyseja (esim. EMP) ei ole tehty. 

 
Pegmatoidin tiheys on määritetty kolmesta näytteestä (R965, väliltä 56.40 – 60.25 
m). Tiheys vaihteli välillä 3479 – 3960 kg/m3. 

 
2) Gabrot. Tämä on monikkomuodossa, koska rei´issä esiintyy geokemiallisesti ja ra-

kenteellisesti erilaisia gabroja. Osa gabroista on piipun sivukiviä tai niistä irtautu-
neita sulkeumia (autoliitteja tai ksenoliitteja). Monet piipussa sulkeumina esiintyvis-
tä gabroista poikkeavat ulkonäöltään ja geokemiallisesti (varsinkin Pd-tason ja 
Pt/Pd:n perusteella) piipun ympäristön gabroista. Pt-köyhtyneet gabrot voivat edus-
taa niitä sivukiven kumulaatteja, joista Pt-rikas (korkea Pt/Pd) huokossula tihkui 
kontraktioavaumaan (void). Siten Pd-rikastuneet gabrot ja Pt-rikastunut pegmatoidi 
olisivat keskenään komplementaarisia. ”Oudoista” gabrosulkeumista yleensä puut-
tuu magmaattinen laminaatio. 
 
Ilmeisesti osa gabroista edustaa intruusion ylemmistä osista piippuun joutuneita ja 
siinä syvälle vajonneita gabrokumulaatteja. Näissä Pt/Pd on hyvin vaihteleva; mo-
nissa gabroissa on huomattavan korkea Pt/Pd. Tällaisia ovat varmuudella kromitiit-
tiksenoliitteihin  kiinnittyneet gabrot, jotka selvästi edustavat Yläkromitiittiseuran-
non (UC-seuranto)  gabrokumulaatteja. Jotkut sulkeumien gabrot sisältävät primaa-
ria magnetiittia ja ilmeniittiä, joita kerrosseurannossa ei näin alhaalla pitäisi esiin-
tyä. Joissakin gabroissa erottuu  plagioklaasin magmaattista laminaatiota. Tutkituis-
sa tapauksissa kaikki gabrot ovat hydrautuneita. Uraliittigabrot koostuvat pääasiassa 
plagioklaasista ja vaaleasta uraliitista; sekundaarimineraaleista yleisimpiä ovat pla-
gioklaasista syntyneet skapoliitti ja epidootti- klinozoisiitti, biotiitti, titaniitti ja rutii-
li. Uraliittia on kahta eri tyyppiä (generaatiota?): rakeiden keskiosissa vaaleanvih-
reää, reunoilla  syvänvihreää amfibolia. Metagabroiksi on nimitetty kiviä joiden al-
kuperäinen mineralogia ja usein rakennekin on täysin muuttunut. Näissä se-
kundaarin sarvivälkkeen ja epidootin lisäksi on vaihtelevia määriä skapoliittia, kar-
bonaattia, titaniittia ja kloriittia; joskus esiintyy ohuita kvartsijuonia. Muuttuneissa 
gabroissa on pieniä määriä pyriittiä ja kuparikiisua. Mineraalianalyyseja ei ole tehty. 
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3) Kromitiitit. Nämä ovat ksenoliitteja, ja ovat peräisin ylempänä olevasta UC-
kromitiittikerroksesta. Kromitiittikappaleet vajosivat pegmatoidisulaan, kun 
kontraktioavauma (void), johon pegmatoidisula kertyi, laajeni ylöspäin ja repeytyi 
UC-seurannon läpi. Tämä on ensimmäinen kerta kun tällainen ilmiö on missään 
todettu. Sen esiastetta edustavat Bushveldin ultramafiset pegmatoidipiiput 
(Mooihoek, Onverwacht), joiden läpi loivakaateiset kromitiittikerrokset ovat 
katkonaisina seurattavissa.  Piirroskuvissa ei ilmene, että Bushveldin piipuissa 
kromitiittikerrokset olisivat vajonneet pegmatoidin sisällä. Vajonneet 
kromitiittiksenoliitit todistavat, etteivät pegmatoidit ole syntyneet in situ 
metasomaattisesti, kiinteässä tilassa (tämä on vieläkin Bushveldissa kanonisoitu 
malli), vaan vajonneet matalan viskositeetin magmassa, 

 
Mukkajärvenaavan piipun UC-ksenoliiteissa on kromitiittiin alkujaan kiinnittyneitä 
gabrokumulaatteja. Merkittävää on, ettei ksenoliitteina ole UC-seurantoon kuuluvia 
anortosiitteja. Selitys on luonnollinen: anortosiittien tiheys on ollut pienempi kuin 
piippua täyttävässä aineksessa, eivätkä ne siten ole voineet vajota alas. Tämäkin 
todistaa siitä, että piippua täyttävä aines oli verraten suuren tiheyden omaava sula, 
ei esim. korkean lämpötilan hydroterminen fluidi. Oletetun fluidin (oletettu olevan 
mm. Cl-rikas) vaikutuksista piipun sisällä olevissa sulkeumissa, sen enempää kuin 
piippua ympäröivissä gabrokumulaateissa, ei ole merkkejä – ei Koitelaisessa eikä 
Bushveldissa. 
 
Mukkajärvenaavan piipussa kromitiittiksenoliitteja on pitkinä, yhtenäisinä lävistyk-
sinä tai  pienempinä riekaleina pegmatoidimatriksissa. Tällaiset sekalävistykset 
näkyvät kohonneina   Cr-pitoisuuksina XRF-analyyseissa. Kun ”puhtaiden” pegma-
toidien Cr-taso, magnetiittipitoisuudesta riippumatta, on verraten matala (100 – 200 
ppm, mikä vastaa  jäännössulan tai interkumulussulan Cr-pitoisuutta näillä tasoilla 
intruusion sisäisessä stratigrafiassa), on hyvin luultavaa, että tästä Cr-tasosta nouse-
vat pitoisuudet (esim. 1000 ppm - 1 % Cr) johtuvat silmin näkymättömästä kromiit-
tiaineksesta. Koska ksenokrystinen (ja pegmatoidiin sekoittunut) kromiitti ei ole ol-
lut tasapainossa pegmatoidisulassa, se on reagoinut sulan kanssa muodostaen mag-
netiittia, jolloin Cr on sitoutunut syntyvään reaktio-magnetiittiin. UC- ksenoliiteilla 
on aina karkea magnetiittireunus pegmatoidia vasten; tämä reunus on syntynyt em. 
reaktiossa. 

 
Raportoidessa havaittuja UC-ksenoliittilävistyksiä on seuraavissa rei´issä:  

                      
R960:  hajanaista UC-ainesta välillä 7.40 – 10.95 m 
R961: melko yhtenäistä UC-ainesta väli 25.95 – 27.00, lisäksi on ksenoliittiainesta 
välillä 27.00 - 37.20 m, näkymätöntä  UC-”saastetta”  tästä 41.00 metriin asti 
R962: yhtenäinen UC välillä 115.12 – 115.72, näkymätöntä UC-ainesta ilmeisesti 
välillä  99.90 – 102.35 m 
R965: yhtenäinen UC väleillä 56.32 – 59.05 m, 59.80 – 60.22 m; UC-
ksenoliittirikkaita välejä 47.00 – 47.27 m, 65.05 – 65.53 m ja 65.88 – 66.37 m; UC-
ainesta (Cr 1600 ppm  - 1.8 %) väleillä 36.00 – 38.00 m, 39.25 – 41.00 m, 45.05 – 
46.50 m, 47.27 – 48.00 m,  59.05 – 59.80 m, 60.22 – 60.50 m, 65.53 – 65.88 m. 

                 
R965:n pitkä UC-lävistys (2.73 m) selittyy sillä, että ksenoliitit ovat eri asennoissa                 
”vinksallaan”  ja reikä on lävistänyt ksenoliittia vinossa kulmassa.  

 



 13

Kun pegmatoideille on tyypillistä korkea Pt/Pd, näkyy vähäinenkin UC-aineksen 
(jossa Pd/Pt  on verraten korkea) lisäys lähes aina selvästi kohonneena pegmatoidin 
Pd/Pt –suhteena. 

 
Kromitiitit vastaavat koostumukseltaan täysin muualta Koitelaisesta tunnettua UC 
kerrosta.  Päämineraali on euhedrinen, joskus ameebamainen kromiitti, jossa on 
pieniä jyvämäisiä   ilmeniittisuotaumia. Yleisimmät interkumulusmineraalit ovat 
sekundaari helakanvihreä sarvivälke (todennäköisesti Cr-rikas), epidootti ja biotiitti. 
Oikokrysteissa osa sarvivälkkeestä on joskus väritöntä. Sarvivälke esiintyy 
granoblastisessa matriksissa ja suurina, kromiittia sulkevina poikiliittisina  kiteinä, 
jotka ovat syntyneet alkuperäisistä pyrokseenioikokrysteista. Säilynyttä pyrokseenia 
(augiittia) löytyi yhdestä hieestä. Kromiitin lähellä oleva karkea epidootti on värin 
perusteella Cr-pitoista (Cr-pistasiitti tai tawmawiitti). Epidootti on syntynyt 
plagioklaasioikokrysteista. Monin paikoin postkumulusmatriksi on granoblastista 
epidoottikiveä., jossa on kromiittia (kumulus) euhedrisina sulkeumakiteinä. Joskus 
epidoottikivessä on saarekkeita (silmäkkeitä),  joista kromiitti puuttuu; tämä viittaa 
siihen, että oikokrystien ohella mukana on ollut plagioklaasin kumulusrakeita. 
Näissä osissa Koitelaisen intruusiota (Jänessaaren kaivannossa) esiintyy kromitiittia, 
jossa on kumulusplagioklaasia. Fluoriapatiitti on primaari mineraali, ja  se esiintyy 
suurina kiteinä. Sekundaareista mineraaleista esiintyy harvinaisempina kloriitti, 
karbonaatti, titaniitti ja erikoinen vihreä biotiitti. 

 
Kromiitin suotaumailmeniitin lisäksi ilmeniittiä esiintyy itsenäisinä rakeina, Joskus 
juonimainen ilmeniitti leikkaa kromiittia. Myös matriksissa on ollut paikoin 
kromiittia   iskostavaa ilmeniittiä, joka on muuttunut titaniitiksi. Muita hieistä 
löydettyjä aksessorisia mineraaleja ovat zirkoni ja kuparikiisu. PGE-ryhmän 
mineraaleja ei ole varta vasten etsitty,  mutta kromiitista on löytynyt useissa 
tapauksissa PGE-mineraalia, joka ominaisuuksiensa  perusteella saattaa olla 
ruarsiitti, RuAsS, joka on Koitelaisen UC-kerroksessa yleisin PGE-mineraali, tai 
sitten lauriitti. 

   
Tyypillisiä postkumulusyhtymiä ovat sarvivälke, epidootti + biotiitti ja titaniitti + 
biotiitti. 
 
Plagioklaasia esiintyy vain kromitiitteihin liittyvissä albiitti-karbonaattijuonissa. 
         
Kromitiittien tiheydet (4 määritystä R965:stä väliltä 47.13 – 66.25 m) olivat 3866 – 
4049 kg/m3. 
 
Mineraalianalyyseja ei ole tehty. 

 
4) Diabaasit. Nämä ovat leikkaavia juonikiviä. Kivi on epämagneettinen. Ohuemmat 

juonet ovat pilkkoutuneet. Paksuimmat diabaasijuonet olivat rei´issä R961 (väli 
103.57 – 116.00 m; reikä lopetettiin 116 metriin, joten juonen lävistys tässä reiässä 
on vähintään 12.43 m), R964 (väli 22.70 – 31.45 m, lävistys 8.75 m) ja R365 (väli 
81.50 – 88.40 m, lävistys 6.90 m). Myös aikaisemmin kairatussa reiässä R301 oli 
samanlainen diabaasi välillä 61.10 – 79.10 m (lävistys 18.0 m).  Kaikissa nämä 
lävistykset ovat ilmeisesti samassa juonessa. Ilman stereografista projektiota 
tehdyssä arviossa juoni on likimain pohjois-eteläsuuntainen ja sen kaade on 68 
astetta itään. Diabaasin kontaktit ovat aina myloniittiutuneet, eikä alkuperäisten 
kontaktien leikkauskulmaa voitu sen takia määrittää. Sisäkontaktikivet ovat 
hienorakeisia ja myös sisäosat ovat verraten pienirakeisia. Diabaasit ovat 
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epämagneettisia ja täysin uraliittiutuneita. Lisäksi kivi on usein niin pitkälle 
uudelleenkiteytynyt, että olisi oikeampaa nimittää sitä metadiabaasiksi. Diabaasi 
koostuu pääosin plagioklaasista ja vihreästä sarvivälkkeestä. Plagioklaasi on 
vaihtelevassa määrin muuttunut skapoliitiksi ja epidootiksi. Alkujaan kivessä on 
ollut ilmenomagnetiittia, mutta magnetiittiosa on täysin silikaattiutunut ja jäljellä on 
vain ilmeniitti, joka sekin on osaksi muuttunut titaniitiksi. Pieniä määriä on 
pyrrotiittia, kuparikiisua ja pyriittiä. 

 
5) Mineraalijuonet. Nämä ovat muita kiviä nuorempia. ja ne liittyvät 

blastomyloniitteihin ja niitäkin nuorempiin murtumakohtiin. Blastomyloniiteissa 
ovat tyypillisiä sarvivälkejuonet ja karbonaatti-albiitti-biotiittikivet, jotka liittyvät 
itse liikuntovyöhykkeeseen. Karbonaattijuonet muodostavat tavallisesti 
suoniverkostoja. Niissä on yleisesti sulfideja ja massiivisia sulfidiosia (markasiitti, 
pyriitti, kuparikiisu). Omamuotoista kalsiittia on kideonteloissa. Sulfidirikkaita osia 
on myös kompleksisissa albiitti-kvartsi-karbonaatti-kloriitti-talkkijuonissa, joissa on 
lisäksi rutiilia ja hematiittia. Sulfidirikkaisiin juoniin liittyy usein lievästi 
kohonneita Pr-pitoisuuksia. 

 
 
 
KEMIALLISET ANALYYSIT 
 
 
Halkaistuista kairasydämistä on pegmatoidilävistyksistä määritetty Au, Pt ja Pd 
menetelmillä 521U ja 519 U (kuningasvesiuutto, grafiittiuuni-AAS); punnitus on ollut 1g 
tai 5 g.  Samoista näytteistä on tehty monialkuainemääritykset (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, 
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li,  Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Si, Sr, Th, Ti, V, Y, 
Zn) menetelmällä ICP-AES (menetelmä 511P). Kokokivianalyysit on tehty jauhebriketeistä 
XRF-menetelmällä (175X ja 175aX), ja sillä on analysoitu seuraavat alkuaineet (merkki -o 
tarkoittaa, että pitoisuus on ilmoitettu alkuaineen oksidina;  kokonaisrauta on ilmoitettu  
FeO:na): Al-o, As, Ba, Br, Ca-o, Ce, Cl, Cr, Cu, Fe-o, K-o, La, Mg-o, Mn-o, Na-o, Nb, Ni, 
P-o, Pb, Rb, S, Sc, Se, Si-o, Sr, Th, Ti-o, U, V, Y, Zn, Zr). Jalometallit (Au, Os, Ir, Ru, Rh, 
Pt, Pd) ja Re on määritetty Ni-sulfidi-ICP-MS menetelmällä (menetelmä 714M) näytteistä, 
joissa  alustava analyysi 521U-menetelmällä osoitti kohonneita pitoisuuksia. 
 
Kairanrei´istä on tehty analyyseja seuraavasti (suluissa tilausnumero): 
 
R960: 521U 15 kpl (72494), 511P 15 kpl (72494), 175X 11 kpl (72494), 714M 3 kpl 
(72578), 
R961: 521U 64 kpl (72495), 511P 64 kpl (72495), 175X 48 kpl (72495), 714M  7 kpl 
(72578), 
R962: 521U 114 kpl (72569), 511P 114 kpl (72569), 175aX 75 kpl (72569), 714M 26 kpl 
(72578), 
R963: 519U 78 kpl (72570), 511P 78 kpl (72570), 175aX 24 kpl (72570), 714M 18 kpl 
(72578), 
R964: 519U 29 kpl (72590), 511P 29 kpl (72590), 175aX 14 kpl (72590), 714M 2 kpl 
(72578), 
R965: 519U 94 kpl (72589), 511P 94 kpl (72589), 175Ax 78 kpl (72589), 714M 20 kpl 
(72589 ja 72578), 
R966: 521U 36 kpl (72493), 511P 36 kpl (72493), 175X 3 kpl (72493), 714M 8 kpl 
(72578). 
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Yhteensä on näistä rei´istä tehty: 519U+521U 430 kpl, 511U 430 kpl, 175X+175aX  253 
kpl, 714M 84 kpl. 
 
 
 
SYVÄKAIRAUSREIKIEN PAIKKATIEDOT, GEOLOGIA JA PITOISUUDET 
 
 
Mukkajärvenaavan piipun yli kairattiin kaksi profiilia, toinen pohjoiskoillisesta suunnassa 
197 astetta, toinen itäkaakosta suuntaan 287 astetta. Pajukosken piippuun kairattiin yksi 
reikä suuntaan 0 astetta. 
 
Kivien pitoisuuksia ja metallisuhteita on esitetty diagrammoina ja 
frekvenssijakaumahistogrammeina kuvissa 8 – 15. 
 
Reikä R960 lähti pisteestä x = 7519.615, y = 3495.787 suuntaan 197 astetta 
(etelälounaaseen), lähtökulmalla 60 astetta. Kaltevuus pysyi 0.3 asteen sisällä 
lähtökaltevuudesta. Reiän syvyys on 61.90 m.  Reiässä oli yhtenäinen Fe-Ti-oksidirikas 
pegmatoidi 17 metriin, josta reiän loppuun oli ilmeisesti piipun ulkopuolinen uraliittigabro. 
Kromitiittimurskaleita oli välillä 7.40 – 9.05 m; 5 cm:n murskale vielä 10.90 m:ssä. 
Pegmatoidissa on 1000 – 2200 ppm V; Pt on lievästi anomaalinen, 34 – 36 ppb (714M). 
Kromitiittiksenoliittipitoisessa välissä on Pt 54 ppb ja Pd 226 ppb. Korkeat PGE ja Pd/Pt 
ovat tyypillisiä UC-kromitiitille; vähänkin runsaampi UC-aineksen määrä näkyy myös 
kohonneita Os-Ir-Ru-Rh –pitoisuuksina. Reiän loppuosan gabro on homogeeninen ja sen 
PGE-taso on matala: Pt on 3 ppb, Pd 1 ppb. PGE pitoisuuksien ja Pt/Pd suhteen perusteella 
ulkopuoliset gabrot eroavat selvästi piipun sisäisistä gabroista. Pegmatoidille on tyypillistä, 
ja sen synnyn kannalta huomionarvoista, ulkopuolisiin gabroihin verrattuna korkeat 
seuraavien alkuaineiden pitoisuudet: Ag (2 – 3 ppm), As (16 – 25 ppm), B (8 – 11 ppm) ja 
Th (yleensä 10 – 24 ppm, 511P liuotus ja analyysi). Korkea Th/U suhde tukee pegmatoidin 
magmaattista luonnetta. 
 
Reikä R961 lähti pisteestä x = 7519.690, y = 3495.825. Koska GPS:llä määritetyt koor-
dinaatit eivät satu kepitetylle tähtäyslinjalle (R960 – R963), olisi tämän (ja profiilin mui-
denkin reikien) koordinaatit mitattava uudelleen kesäaikaan suojaputkien mukaan. Kairaus-
suunta oli 197 astetta. Reiän lähtökaltevuus oli 60.1 astetta. Reikä jyrkkeni hiukan loppua 
kohti, loppukaltevuus oli 61.3 astetta. Reiän syvyys on 116.00 m. Reiän alusta 23.35 m:iin 
oli lukuisia 0.4 – 2.15 m:n gabrolävistyksiä, jotka asusta ja koostumuksesta päätellen edus-
tavat piipun sisäisiä gabroja (sulkeumia). Yhtenäinen pegmatoidilävistys on välillä 23.35 - 
103.57 m; tästä loppuun asti reikä lävisti diabaasijuonta, johon kairaus lopetettiin. Kromi-
tiittiksenoliitteja ja kohonneen Cr-pitoisuuden ilmaisemaa kromitiittiainesta on välillä 25.95 
– 41.00 m. Pegmatoideissa on yleensä V 2000 – 3000 ppm (max. 3400 ppm), Pt-taso on 
anomaalinen, korkeimmat pitoisuudet 204 ja 274 ppb Pt. Kromitiittipitoisissa analyysivä-
leissä on kohonnut Pd (103 ja 217 ppb Pd). Alkuosan  sisäisissä gabroissa on kohonnut Pd 
(max. 47 ppb) ja korkea Pd/Pt, joten tämänkin perusteella ne eroavat ulkopuolisista gab-
roista.  Täälläkin Ag on kohonnut (20 väliä Ag  > 4 ppm, max. 5 ppm), samoin As (usein > 
20 ppm, max. 35 ppm) ja Th (6 näytettä > 20 ppm, max. 28 ppm). U on aina alle määritys-
rajan 10 ppm. 
 
Reikä R962 lähti pisteestä x = 7519.744, y = 3495.838 suuntaan 197 astetta. 
Lähtökaltevuus oli 61.3 astetta; n. 30 m:stä reikä vähitellen jyrkkeni siten, että 
loppukaltevuus oli 66.2 astetta. Reiän syvyys on  211.45 m.  Alussa 47.15 m:iin on lukuisia 
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 0.3 – 1.9 m:n gabrolävistyksiä, viimeisin on 4.15 m. Nämä ovat em. sisäisiä gabroja, joissa 
on kohonnut Pd-pitoisuus (max. 65 ppb Pd) ja korkea Pd/Pt. Tämän jälkeen seuraa verraten 
yhtenäinen pegmatoidi, jossa on 4.9 – 6.5 m paksuja lävistyksiä sisäistä gabroa. Näissä on 
kohonnut Pd (max. 75 ppb) ja korkea Pd/Pt. Pegmatoidista reiän loppuun on uraliittigabroa, 
joka on tyypillistä ulkopuolista sivukiveä (Pd 2- 4 ppb, Pt < 5 ppb). Välillä 115.12-115.77 
(0.65 m) on massiivinen kromitiittiksenoliitti, jossa on Cr 14.56 % (Cr2O3 21.3 %), V 0.29 
% ja PGE 1.49 ppm (josta Pd 0.89 ppm, Pt 0.245 ppm). Kromitiitin Cr-V-Ti-PGE –
pitoisuudet, platinaryhmän metallien suhteet ja korkea Zn (0.53 %) ovat UC:lle tyypillisiä. 
Pegmatoideissa on kromitiittiksenoliittiin asti selvästi kohonnut Pt (yhtenäisiä osia, joissa 
on 600 – 900 ppb Pt, max. 1070 ppb) ja korkea Pt/Pd, ksenoliitin alapuolella Pt-taso on 
huomattavasti matalampi (5 – 15 ppb), Pd-taso selvästi korkeampi ja siten Pt/Pd on myös 
(sisäisille gabroille) poikkeuksellisen matala (usein < 1).  Pegmatoidien V-pitoisuus on 98 
m:n syvyyteen asti yleensä 1500 – 2500 ppm (max. 6346 ppm massiivisessa ilmeniitti-
magnetiittimalmissa), 98 m:n alapuolella V-pitoisuus on selvästi korkeampi  (2500 – 3200 
ppm V, max. 3690 ppm V), samoin Ti-Fe taso on korkeampi, eli V-pitoisuus on suorassa 
suhteessa Fe-Ti-oksidien määrään (ks, kuva 8). Pegmatoideissa on kohonnut Ag (max. 5 
ppm), As ja Th; Th on selvästi korkeampi V-Fe-Ti-oksidirikkaammassa alaosassa. 
 
Reikä R963 lähti R962:n takaa pisteestä x = 7519.792, y = 3495.853 suuntaan 197 astetta. 
Lähdöstä 58.8 astetta reikä tasaisesti jyrkkeni loppukaltevuuteen 63.2 astetta. Reiän syvyys 
on 212.35 m. Alkuosassa 150.45 m:iin on vuorottelevia gabroja (0.5-14.65 m:n lävistyksiä) 
ja pegmatoideja. Gabroista ei ole systemaattisesti tehty Au-Pt-Pd –analyyseja. Alkuosan 
gabro 27.65 m:iin asti saattaa edustaa sivukiveä. Käytettävissä olevien analyysien mukaan 
pegmatoidin sisäiset gabrot ovat Pd- anomaalisia (max. 92 ppb Pd, Pt/Pd aina < 1). 
Mielenkiintoisia poikkeuksia ovat Fe-Ti-oksidipitoiset gabrot väleillä 130.53 - 137.83 m ja 
156.30 - 157.30 m. Nämä gabrot ovat Pt-valtaisia, Pt/Pd vaihtelee  1.9 – 12.3 mutta on jopa 
> 32. Ne saattavat hyvinkin olla ksenoliitteja UC:n yläpuolelta. Pegmatoidivaltaisessa  
osassa (150.45 – 188.95) on monia gabrovälejä (1 - 4.3 m). Reiän loppuosa (195.25 - 
212.35 m) on 0.27 m:n pegmatoidijuonta lukuunottamatta uraliittigabroa, joka kaikesta 
päätellen on piipun normaali sivukivi (Pd yleensä 2 – 6 ppb, Pt alle 5 ppb). Pegmatoidit 
ovat Pt-anomaalisia (11:ssa analyysissa oli Pt > 100 ppb), ja niiden Pt/Pd on korkea. Pt-
rikkain väli (1010 ppb/1.50 m) saattaa sisältää UC-kontaminaatiota, vaikka UC:n vaikutus 
ei näykään Cr-pitoisuudessa; tässä näytteessä oli Pd 365 ppb, Ir 2.7 ppb, Rh 25.5 ppb ja Ru 
2.11 ppb. Pegmatoidien V-pitoisuus on 1800 – 3300 ppm. Kuten näissä pegmatoideissa 
yleensäkin, Ag, As ja Th ovat anomaalisia (esim. useita analyyseja, joissa Ag 4 ppm). 
 
Reikä R964 kairattiin reikien R960 – R963 profiilia vastaan kohtisuoraan, pisteestä x = 
7519.680, y = 3495.818 suuntaan 287 astetta. Reiän kaltevuus pysytteli 0.5 asteen sisällä 
lähtökaltevuudesta 60.4 astetta. Reiän syvyys on 90.00 m. Reiän alusta n. 50 m:iin on 
melko yhtenäinen pegmatoidi, jonka katkaisee välillä 15.70 – 21.85 uraliittigabro ja 22.70 – 
31.45 diabaasijuoni. Gabroväli on Pt-Pd –pitoisuuksien perusteella intruusion ulkopuolista  
gabroa. Pegmatoidista reiän loppuun kivi on uraliittigabroa, jossa on kaksi 1.2 m ja 1.9 m 
paksua pegmatoidia. Muutaman tehdyn analyysin perusteella mukaan gabron yläosa on 
piipun sisäistä gabrotyyppiä, loppuosa ulkopuolista tyyppiä. Pegmatoidit ovat Pt-
anomaalisia (max. 103 ppb Pt) ja Pt/Pd on korkea. XRF-analysoitujen pegmatoidien V-
pitoisuus on 1050 – 2780 ppm; Ag-As-Th on myös kohonnut. 
 
Reikä R965 lähti R964:n takaa pisteestä x = 7519.664, y = 3495.867 suuntaan 287 astetta. 
Lähtökaltevuudesta 60.1 astetta reikä jyrkkeni lievästi, 60.6 asteeseen reiän lopussa. Reiän 
syvyys on 152.20 m.  Tässä reiässä lävistettiin paksuimmat kromitiittiksenoliitit. Reikä 
alkoi normaalilla uraliittigabrosivukivellä (Pd alle 1 ppb, Pt  < 5 ppb), jota oli 6.40 m:iin. 
Tästä 34 m:iin oli vuorotellen pegmatoidia ja gabroja (gabrovälit 1.3 – 5 m); gabrot ovat 
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tyypiltään pegmatoidin sisäisiä (anomaalinen Pd, max. 85 ppb/; matala Pt/Pd). Pegmatoidi 
jatkui lähes yhtenäisenä 140.15 m:iin, mutta sen katkaisi diabaasijuoni välillä 81.50 – 88.40 
m. Pegmatoideissa on massiivista UC-kromitiittia välit 56.32 – 59.05 m ja 59.80 – 60.22 m, 
kromitiittiksenoliittien sekaista pegmatoidia ja UC-aineksen kontaminoimaa pegmatoidia 
välit 39.25 – 43.00 m, 59.05 – 59.80 m ja 65.05 – 66.37 m. Näin laaja vertikaalinen 
levinneisyys (reiän suunnassa), jos mikä, osoittaa, ettei kyseessä ole pegmatoidin läpi in 
situ  -asemassa juokseva kromitiittikerros (niin kuin piirroksissa on esitetty Bushveldin  
Mooihoek- ja Onverwacht –piipuista), vaan piippuavanteessa magmaan (sulaan) vajonneita 
ksenoliitteja.  Kromitiittien koostumukset (XRF-analyysit) ovat UC-kerrokselle tyypillisiä: 
Cr-pitoisuus on 12.24 – 14.81 % (vastaavat trioksidipitoisuudet 17.89 – 21.64 %), V-
pitoisuus 0.29 – 0.32 %, Zn 0.20 – 0.41 %. Kromitiittien PGE(tot) pitoisuudet ovat 0.91 – 
1.7 ppm; korkein PGE-pitoisuus on UC-ksenoliittipitoinen pegmatoidi välillä 47.00 – 47.27 
m. Kromitiiteissa on UC:lle tyypillinen korkea Pd/Pt (vaihtelee 1.53 – 6.67). Myös muut 
PGE:t ovat korkeita: Os max. 58.6 ppb, Ir max. 46.0 ppb, Rh max. 90.6 ppb, Ru max. 267 
ppb. Kromitiittien kondriittinormalisoidut PGE-mallit ovat samanlaisia kuin  Koitelaisen 
UC-kerroksessa.  Matala Au-taso (5 – 49 ppb) on UC:lle tyypillinen, mutta kuitenkin 
selvästi korkeampi kuin sekä pegmatoideilla että gabroilla. Pegmatoidien V-pitoisuudet 56 
m:iin asti (massiivisten kromitiittiksenoliittien yläpuolella) ovat 1000 – 2800 ppm (max. 
3016 ppm V); ksenoliittien alapuolella 130 m:iin asti V-taso on selvästi korkeampi (2600 – 
3100 ppm, max. 3450 ppm V). Tässäkin reiässä on kohonnut Ag:n, As:n ja Th:n taso: Ag 
on tyypillisesti 2 – 3 ppm, As 10 – 20 ppm (max.38 ppm) ja Th 10 – 20 ppm (max. 23 
ppm). Sivukivigabroissa Ag, As ja Th ovat aina alle määritysrajan. 
 
Reikä R966 kairattiin Pajukosken piipun pohjoislaidalle pisteessä x = 7518.934. y = 
3495.897. Reikä oli pystyreikä (lähtökaltevuus 90 astetta). Reiän syvyys on 81.50 m. Reikä 
oli 64.80 m:iin pegmatoidia, jossa oli gabrovälejä (0.6 – 7.2 m pitkiä). Reiän loppu on ura-
liittigabroa, rakenteesta (mm. laminaatio) päätellen sivukiveä. Alkuosan sisäisistä gabroista 
on vähän analyysitietoa; alkuosassa (7.40 – 8.75 m) on analysoitu sisäiselle gabrolle omi-
nainen kohonnut Pd ja korkea Pd/Pt. Pegmatoidit ovat Pt-anomaalisia (max.235 ppb Pt) ja 
usein Pt/Pd on korkea. Tämän reiän keskivaiheilla on kuitenkin useita Pd-anomaalisia 
pegmatoideja, joissa Pt/Pd on < 1. Pegmatoideissa on muiden reikien pegmatoidilävistyk-
siin verrattuna korkeampi Fe/V (kuva 8) ja V-taso on matalampi (parhaissa 1330 – 1600 
ppm V). Alkuosan lyhyessä massiivisessa Fe-Ti-oksidilävistyksessä oli V 4033 ppm. Ag-
As-Th –tasot ovat kohonneet: Ag usein 2 – 4 ppm (max. 6 ppm Ag), As on yleisesti 10 – 20 
ppm (korkeimmat pitoisuudet 74 ja 44 ppm As), Th usein 10 – 20 ppm (max. 50 ja 34 
ppm). As- ja Th-pitoisuuksilla on positiivinen korrelaatio. 
 
Kaikissa rei´issä Au-pitoisuudet ovat pieniä; kohonneet pitoisuudet (R961:ssä 234 ppb 
Au/1.35 m, R962:ssa 217 ppb Au/0.95 m) ovat satunnaisia, liittyvät ohuisiin mineraalijuo-
niin eivätkä ole ympäristön kivilajista tai sen Au-pitoisuudesta riippuvia. 
 
Kuvissa 8 – 15 on diagrammein  esitetty kivien koostumussuhteita: V vs. FeO(tot) pegma-
toideissa ja UC-kromitiittiksenoliiteissa (kuva 8),  frekvenssidiagrammit pegmatoidien 
TiO2- ja FeO(tot) pitoisuuksista (kuva 9), frekvenssidiagrammi pegmatoidien V-
pitoisuuksista (kuva 10), logaritminen Pd vs. Pt diagrammi pegmatoideista, gabroista ja 
UC-kromitiittiksenoliiteista (kuva 11), hybridi frekvenssidiagrammi  pegmatoidien Pd/Pt 
(ja Pt/Pd) –suhteista (kuva 12; tässä vaaka-akseli on logaritminen),  hybridi kumulatiivinen 
frekvenssijakauma pegmatoidien  Pd/Pt (ja Pt/Pd) –suhteista (kuva 13), hybridi kumulatii-
vinen frekvenssijakauma pegmatoideihin liittyvien gabrojen Pd/Pt (ja Pt/Pd) –suhteista 
(kuva 14) ja frekvenssijakauma UC-kromitiittiksenoliittien Pt/Pd-suhteista (kuva 15). 
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Pegmatoidien Pt-pitoisuus ei suoraan korreloi FeO(tot):n kanssa. Pegmatoideista tehdyissä 
analyyseissa on 42 kpl yli 100 ppb:n pitoisuutta, joista 30:stä on määritetty myös FeO(tot). 
Näistä Pt-anomaalisista näytteistä 27 (93.3 %) on sellaisia, joissa FeO(tot) on < 27 %,  25 
(83.3 %) sellaisia, joissa FeO(tot) on < 26 % ja  19 (63.3 %) sellaisia, joissa FeO(tot) on < 
25 %. Pt-anomaalisista näytteistä (näissä Pt 147 – 374 ppb) 26.7 % oli sellaisia, joissa 
FeO(tot) oli < 20 %.  Näin ollen valtaosa Pt-anomaalisista näytteistä sisälsi vähemmän 
FeO(tot) kuin frekvenssijakauman (kuva 9) piikki, 26 – 34 % FeO(tot).  
 
Kuvasta 8 näkyy, että useimmissa pegmatoideissa V kasvaa lineaarisesti FeO(tot):n 
kasvaessa. Tästä parvesta poikkeavat pegmatoidit rei´issä R960 ja R966, joissa V/FeO-
suhde on muita pegmatoideja matalampi. Matalampi V/FeO on myös 
kromitiittiksenoliiteissa ja useimmissa ksenoliittista kromitiittiainesta sisältävissä 
pegmatoideissa. Sekä TiO2:n että FeO(tot):n jakauma (kuva 9) on epäsymmetrinen; 
jakaumalla on negatiivinen vinous. Käytännöllisesti kaikissa näytteissä TiO2 on < 5 % ja 
FeO(tot) < 34 %; korkeammat pitoisuudet edustavat valikoituja lyhyehköjä magnetiitti-
ilmeniittirikastumia. Vielä on huomautettava, että läheskään kaikkia magnetiittiköyhiä (= 
FeO-köyhiä) pegmatoideja ei ole analysoitu. Jos niin olisi tehty, olisi negatiivinen vinous 
vielä silmiinpistävämpi. FeO-jakauman piikki (FeO 26 – 34 %) ja TiO2-jakauman piikki (3 
– 5 %) saattavat hyvinkin edustaa pegmatoidisulasta augiitin kanssa kiteytyneen 
titanomagnetiitin kotektista määräsuhdetta. Pegmatoidien V-jakauma (kuva 10) on myös 
hiukan vino, mutta symmetrisempi kuin TiO2:n ja FeO:n jakaumat. Suurin osa 
pegmatoideista sisältää 0.2 – 0.35 % V. Kuvasta 11 näkee Pt/Pd –suhteen vaihtelun eri 
kivityypeissä. Kuvassa yhdysjanat yhdistävät saman näytteet NiS-fire assay ja GAAS 
analyyseja, nuolet alarajalla ja vasemmalla taas osoittavat, että piste on alle Pd:n tai Pt:n 
määritysrajan (1 ppb, ja 2 – 5 ppb, vastaavasti). Pt/Pd –suhteet eri kivissä vaihtelevat välillä 
0.05 – 100. Pegmatoideissa Pt/Pd on yleensä 10 – 100, mutta joissakin matalan PGE-tason 
pegmatoideissa suhde on 1 – 10, joskus jopa <1. Pegmatoideihin liittyvissä, yleensä 
sisäisissä, gabroissa taas Pt/Pd on tyypillisesti matala, yleensä < 1, jopa <0.1. UC-
kromitiittiksenoliiteissa Pt-Pd –taso on korkea ja Pt/Pd matala (0.2 – 0.8). Silmin erottuva 
tai näkymätön ksenoliittinen kromitiittiaines ilmenee monien pegmatoidianalyysien 
matalana Pt/Pd –suhteena (ks. myös kuva 15). Kuvan 12 monipiikkisyys ei ole todellinen 
vaan johtuu diagramman  ”hybridistä” luonteesta. Joka tapauksessa tästä kuvasta näkee. 
että korkeat Pt/Pd –arvot (10 – 200) ovat yleisiä. Sama huomautus ja johtopäätös koskee 
kuvaa 13, jossa käyrään B on voitu sisällyttää sellaisetkin näytteet, joissa Pd on alle 
määritysrajan. Kuvan 14 histogrammi ja kumulatiivinen jakaumakäyrä osoittavat, miten 
pegmatoideihin liittyvillä gabroilla on hyvin matala Pt/Pd. Parhaiten Koitelaisen magman ja 
varsinkin jäännössulan Pt/Pd-suhdetta näillä kerrossarjan tasoilla ja tässä 
kidefraktioitumisen vaiheessa kuvastaa UC-kromitiittien Pt/Pd. On vaikea päätellä muuta 
kuin että pegmatoidien syntyprosessissa Pt ja Pd erottuvat efektiivisesti toisistaan. 
 
Ilmeisestikin jäännössulassa (huokossulassa) Pt ja Pd olivat sitoutuneet eri kidefaaseihin, ja 
näistä Pt-faasit seurasivat pegmatoidisulaa sen tihkuessa kontraktioavaumiin, kun taas Pd-
faasit olivat paremmin kiinnittyneet kiteytyneisiin silikaattisiin kumulusmineraaleihin. 
Aivan vastaavasti Akanvaaran intruusion myöhäistä sulafraktiota edustavassa, Fe-Ti-
rikkaassa magnetiittigabrossa Pt/Pd on korkea. 
 
Pegmatoidisulan sukulaisuus intruusion jäännössulaan ilmenee erityisesti siinä, että kuten 
pegmatoidissa myös Iso Vaiskonselässä lävistetyissä magnetiittigabroissa (R968, R969) 
ovat rikastuneet Ag, As ja Th. 
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Kuva 8. V vs. FeO(tot) pegmatoideissa ja UC-kromitiittiksenoliiteissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

100

50

0
0 5 10

TiO %
2

N

10 20 30 40 50

30

20

10

N

40
42

FeO%

     
Pegmatoidit, TiO  ja FeO (tot) frekvenssijakaumat

KOITELAINEN, Mukkajärvenaapa, 3714 12 
2

1 1

 
 
 
Kuva 9.  Pegmatoidien TiO2- ja FeO(tot)-frekvenssijakaumat. 
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Kuva 10.  Pegmatoidit; V-frekvenssijakauma. 
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Kuva 11.  Pd vs. Pt Mukkajärvenaavan kivissä. Viiva symbolien välissä yhdistää NiS-Fa- ja GAAS-
menetelmillä määritetyt pitoisuudet samasta näytteestä. Nuolet vasemmassa laidassa ja alalaidassa 
merkitsevät näytteitä, joissa Pd ja (tai) Pt on  < määritysrajan. 
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Kuva 12.  Hybridi frekvenssijakaumadiagrammi pegmatoidien Pt/Pd –suhteista. Huomaa, että kun Pt/Pd on 
<1, vaaka-akselin arvot ovat Pd/Pt. 
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Kuva 13.  Kumulatiivinen frekvenssijakauma Mukkajärvenaavan pegmatoidien Pt/Pd-suhteista. Huomaa, että 
kun Pt/Pd on <1, lukema on Pd/Pt. 
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Kuva 14.  Mukkajärvenaavan pegmatoideihin liittyvät gabrot. Frekvenssijakauma ja kumulatiivinen jakauma 
Pt/Pd:n maksimiarvoista. 
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Kuva 15.  UC-kromitiittiksenoliittien Pt/Pd-suhteen frekvenssijakauma.  
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ARVIO VALTAUSKOHTEISTA 
 
 
Magnetiitti-ilmeniittirikkaista pegmatoideista ei ole tehty rikastuskokeita. Mikroskooppi-
tutkimusten perusteella näyttää, että olisi verraten helppo saada heikkomagneettinen 
magnetiittirikaste, jossa olisi 0.5 – 0.6 % V ja sen  lisäksi ilmeniittivaahdotusrikaste. 
Vanadiinin nykyhinnat ja varsinkin V:n tulevaisuudennäkymät ovat niin huonot, ettei V:n 
varaan näiden esiintymien kannattavuutta voi laskea. Kiven Ti-pitoisuudet ovat yleensä niin 
pienet (3 – 5 % TiO2) ettei ilmeniitillä ole esiintymässä suurta arvoa, varsinkin kun osa 
Ti:sta sisältyy ilmeniitin muuttumistuloksena olevaan titaniittiin. 
 
Tähän mennessä saatujen kairaus- ja analyysitietojen mukaan Pt-pitoisuudet eivät par-
haimmillaankaan ole kannattavalta malmilta vaadittavia, eikä Pt:n rikastettavuudesta ole 
ainakaan positiivista näyttöä. Pt näyttäisi jollakin tavalla korreloivan magnetiittipitoisuuden 
kanssa; esim. Koitelaisen tunturialueen pegmatoidipiipuissa Pt rikastui magnetiittirikastee-
seen. Vaikka täälläkin korkein Pt-pitoisuus (1070 ppb) oli lyhyessä massiivisessa 
magnetiitti-ilmeniittimalmilävistyksessä, ei Pt-pitoisuus kovin selvästi korreloi 
positiivisesti FeO-pitoisuuden kanssa. Platinaan verrattuna muiden platinaryhmän metallien 
pitoisuudet ovat merkityksettömiä. Kromitiittiksenoliitit ovat esiintymisensä ja luonteensa 
puolesta tieteellisesti merkittäviä mutta tällä tavalla esiintyessään taloudellisesti 
merkityksettömiä. 
 
Valtausalueilla olevilla esiintymillä ei tähän mennessä tehtyjen kairausten mukaan ole ta-
loudellista merkitystä.  Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Pt-
rikastumia olisi pegmatoidipiippujen syvemmissä, kairauksin vielä tavoittamattomissa 
osissa. Eteläisemmän Pajukosken piipun kairaus jäi vain yhden reiän varaan, joten 
tämänkään esiintymän Pt-mahdollisuuksia ei ole katsottu loppuun asti.  
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LIITTYY 
 

1) Syväkairauksen geologiset raportit: KAIRATIETOKANTA, kl. 3714/R960 – R966 
(-R969) 

2) Kemialliset analyysit: tilausnumerot eri kairarei´istä, ks. teksti 
3) Kiillotetut ohuthieet: HIETIETOKANTA, kl. 3714, R960 – R966 (-R969) 
4) Maastogeofysikaaliset kartat: karttalehti 3714; alue, jota rajoittavat koordinaatit x = 

7518.700 -- x = 7520.000 ja y = 3495.600 --  y = 3496.200. 
5) Kallioperähavainnot ja petrofysikaaliset määritykset: kl. 3714, FINNKALPEA-

tietokanta 
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