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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Ilomantsin Koidanvaaran mafisen intruusion mineralogiaa, rakennetta, geokemiaa ja 

sen syntyyn vaikuttaneita petrogeneettisiä prosesseja. Lisäksi osana tutkimusta arvioidaan lyhyesti Koidanvaaran 

intruusion teollista potentiaalia. Tutkimuksen aineistona oli 56 kallioperähavaintoa, 414 metriä kairasydänaineistoa, 45 

ohuthiettä, 106 mikroanalyysiä ja 5 kokokivianalyysiä. Menetelminä käytettiin kenttähavaintoja, ohuthietutkimuksia, 

mikroanalyysejä mineraaleista ja kokokivianalyysejä kivistä. Lisäksi osana tutkimusaineistoa oli GTK:lta saatu U-Pb-

ikämääritys intruusion zirkonista ja aeromagneettinen matalalentokartta tutkimusalueelta.  

 

Koidanvaaran mafinen intruusio sijaitsee Ilomantsin kunnan koillisosassa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan 

tuntumassa. Se on intrudoitunut Ilomantsin arkeeisen pohjakompleksin granitoideihin. Magneettisella 

matalalentokartalla intruusio erottuu positiivisena anomaliana. Tutkimusalueella intruusion pituus on 10 km, leveys 0.5-

1.5 km ja pinta-ala maanpintaleikkauksessa n. 9 km2. Intruusio jatkuu valtakunnanrajan yli ja on seurattavissa 

aeromagneettisella kartalla 50 km:n matkalla NW-suuntaisena, lineaarisena anomaliana, jolla on en echelon -rakenne. 

Suomen puolella sijaitseva osa edustaa siten vain pientä osaa suuremmasta intruusiosta. 

 

Maastohavaintojen ja ohuthietutkimuksen perusteella intruusio koostuu afyyrisestä diabaasista, jolla on kerroksellinen 

rakenne. Kerroksellisuus on subhorisontaalista, ja sitä muodostavat massiiviset, raekooltaan ja tekstuureiltaan erotettavat 

kerrosyksiköt. Kontakti sivukiveen ei ole paljastunut, mutta juoni on reunavyöhykkeiltään hienorakeinen ja siinä on 

intergranulaarinen tekstuuri. Diabaasin raekoko kasvaa suhteellisen tasaisesti kontaktista juonen ytimeen päin. Juonen 

keskiosissa diabaasi on pieni-keskirakeista ja sisältää liistakkeista plagioklaasia ja pyrokseenia, jotka ovat suuntautuneita 

magmaattisen laminaation tasoon. Juonen ytimessä tekstuuri muuttuu keski-karkearakeiseksi, subofiittiseksi tai 

ofiittiseksi. Paikoin homogeenisten kerrosten sisäosissa esiintyy ohuita mafisista silikaateista koostuvia kerrosraitoja, 

diabaasiautoliittejä ja karkeita, gabromaisia erkaumia.  

 

Mikroanalyysien perusteella diabaasi koostuu primääristi plagioklaasista (oligoklaasi-labradoriitti), klinopyrokseenista 

(augiitti-pigeoniitti), Fe-Ti-oksideista (magnetiitti + ilmeniitti) ja granofyyrisestä kvartsin ja kalimaasälvän massasta. 

Lisäksi kivissä on vaihtelevasti subsolidusreaktioissa kehittynyttä amfibolia ja fayaliittia. Magmaattisen kiteytymisen 

jälkeen diabaasi on metamorfoitunut amfiboliittifasieksen olosuhteissa, todennäköisesti Svekofennisen orogenian aikana. 

Hydroterminen metamorfoosi ei ole vaikuttanut diabaasissa läpikotaisesti vaan muuttuneet osat esiintyvät terävästi 

rajautuneina vyöhykkeinä diabaasin heikkousrakenteissa. Deformaation merkkejä on tavallisesti vähän.  

 

Diabaasilla on subalkalinen, Fe-tholeiittinen koostumus ja korkeat LILE-, LREE-, HFSE-, TiO2- (ka. 2.7 p.-%) ja 

Fe2O3tot-pitoisuudet (ka. 18 p.-%) ja La/LuN-suhde (2.7). Lisäksi diabaasia karakterisoivat erittäin pieni Mg-luku (26-36) 

sekä alhaiset Cr- ja Ni-pitoisuudet, joiden perusteella diabaasimagma on ollut pitkälle differentoitunut ennen 

intrudoitumista. Tektonisissa luokitteludiagrammeissa diabaasilla on vallitsevasti laattojen sisäisille basalteille 

tyypillinen geokemiallinen luonne. Lisäksi Koidanvaaran diabaasi jakaa mantereisille laakiobasalteille ja mafisille 

juoniparveille tyypillisiä geokemiallisia piirteitä. Negatiiviset Nb-Ta-anomaliat primitiiviseen vaippaan normalisoidussa 

spidergrammissa ja LREE-LILE-rikastuminen viittaavat diabaasimagman kontaminoituneen merkittävästi mantereisen 

kuoren aineksilla, joko magman kohotessa yläkuoreen tai läpikäydessä fraktioivaa kiteytymistä kuoreen kohonneissa 

magmasäiliöissä ennen magman intrudoitumista. Vaihtoehtoisesti Koidanvaaran diabaasia karakterisoiva geokemia voi 

olla kehittynyt arkeeisissa subduktioprosesseissa rikastuneen vaipan lähteen sulamisessa. 

 

Koidanvaaran intruusion ikä, 1973 ± 13 miljoonaa vuotta, liittää sen geneettisesti Fennoskandian kilvellä esiintyvään, ~ 

1.98 miljardin vuoden ikäiseen, NW-suuntaiseen mafiseen juoniparveen. Siihen kuuluvia juonia on tunnistettu 

aikaisemmin Kuhmon arkeeiselta lohkolta ja Pohjois-Karjalan liuskejaksolta. Juoniparven synty liittyy arkeeisen kuoren 

repeytymiseen ja ekstensioon paleoproterotsooisella aikakaudella. 

 

Koidanvaaran diabaasilla on merkittävää teollista potentiaalia luonnonkiviteollisuuden raaka-aineena. Koidanvaaran 

alueen diabaasi-intruusion kivistä tekee taloudellisesti arvokkaita luonnonkiviä diabaasin syvän musta väri ja 

tuotantoteknisesti merkittävä eheys. 
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1. JOHDANTO 

 

Diabaasijuonet ovat yksi globaalisti merkityksellisimmistä magmaattisista kivilajeista. Ne ovat 

basalttisen vaippaperäisen magman intruusioita, joita tunnetaan maailmanlaajuisesti kaikista 

geologisista ja tektonisista ympäristöistä, kuten valtamerten keskiselänteiltä, fanerotsooisilta 

mantereisilta repeämävyöhykkeiltä, proterotsooisista sedimentaatio-altaista ja arkeeisilta kratoneilta 

(Halls & Fahrig 1987). Diabaasijuonet kertovat kuoressa tapahtuneista ekstensionaalisista 

prosesseista niin merellisessä kuin mantereisessa ympäristössä. Geologisesti ne toimivat tärkeinä 

merkkipaaluina, jotka kertovat kuoren repeämisen jaksoista ja joihin on tallentunut mantereiden 

kehityksen geologinen historia (Condie 1997a).  

 

Luonnonkiviteollisuus tuntee diabaasin nimellä “musta graniitti“, jota se käyttää yleisnimityksenä 

kaikista tummista ja kovista kivilajeista, kuten gabroista, noriiteista, dioriiteista ja diabaaseista 

riippumatta niiden geologisista ominaisuuksista (Mesimäki 1998). Diabaaseja louhitaan mustina 

luonnonkivinä niiden tumman syvän värin ja fysikaalisten ominaisuuksien kuten erittäin korkean 

puristuslujuuden, alhaisen huokoisuuden ja vedenimukyvyn vuoksi. Mustat kivet kuuluvat 

luonnonkivistä arvokkaimpiin raakakiviblokkien hinnan ollessa kansainvälisillä markkinoilla noin 

900-2400 $/m3. Mustia luonnonkiviä käytetään korkealaatuisia materiaaleina mm. rakennusten 

ulko- ja sisäverhoilulaattoina, pöytätasoina ja hautakivinä (Demarco et al. 2010). 

 

Suomessa mustan kiven alueena mielenkiintoinen on Ilomantsin kunnan koillisosassa sijaitseva 

Koidanvaaran alue, jossa on paljastunut laajalla alueella tummaa diabaasia. Alueella toimii kahden 

yrittäjän mustan kiven louhimot. Lisäksi Geologian tutkimuskeskus on selvittänyt alueen diabaasin 

luonnonkivipotentiaalia viime vuosina (Leinonen & Romu 2012). Diabaasi itsessään on jäänyt 

vähäiselle geologiselle tarkastelulle, ja kirjoittajan kesätyön ohessa Geologian tutkimuskeskuksen  

Itä-Suomen  yksikössä  tarjoutui mahdollisuus tehdä  pro  gradu -tutkielma Koidanvaaran alueella 

esiintyvästä mafisesta intruusiosta. 
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2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on Ilomantsin arkeeisella alueella sijaitsevan Koidanvaaran mafisen 

intruusion geologinen karakterisointi. Tutkimuksen pyrkimyksenä on: 

 

 perehtyä mafisten juonikivien petrogeneettisiin prosesseihin, 

 tuottaa kokonaisvaltaiset petrografiset kuvaukset Koidanvaaran mafisen intruusion 

kivilajeista ja kuvata intruusion rakennetta sekä sen syntyyn vaikuttaneita petrogeneettisiä 

prosesseja parhaan mukaan, 

 perehtyä geokemiaan ja vertailla geokemiallisia yhteneväisyyksiä ja erovaisuuksia sekä 

pohtia niiden syitä, 

 pohtia intruusion intruusion syntyyn vaikuttaneita geologisia olosuhteita, 

 perehtyä luonnonkiviteollisuuteen ja arvioida lyhyesti Koidanvaaran alueen teollista 

potentiaalia. 

 

3. LUONNONKIVITEOLLISUUDESTA 
 

Luonnonkivet ovat tietyt laatuvaatimukset täyttäviä kallioperän kiviä, joita siksi louhitaan ja 

jalostetaan määrätyn muotoisiin ja kokoisiin kappaleisiin. Termillä luonnonkivi tarkoitetaan 

kallioperästä louhittuja raakakiviblokkeja ja prosessoituja kivituotteita, mutta se ei pidä sisällään 

murskattuja tai jauhettuja kivituotteita, joita käytetään rakentamisen kiviaineksina (louheet ja 

murskeet) ja keinokiviainesten (esim. betoni, kevytsorat ym.) raaka-aineina (Selonen 2006).  

 

Luonnonkivien käyttö jakaantuu pääasiassa massiivisten kiviblokkien ja ohuiden kivilevyjen 

käyttöön. Massiivikiviä käytetään mm. muureissa, perustuksissa, katujen reunuksissa ja 

aallonmurtajissa ja muissa vastaavissa käyttökohteissa. Ohuita kivilevyjä käytetään mm. julkisivu- 

ja sisäseinäverhouksissa, keittiötasoissa ja hautakivinä. Yleisimpiä käytettäviä kivilajeja ovat 

graniitit, gabrot, diabaasit, marmorit, vuolukivet ja liuskeet (Söderholm 1995).  

 

3.1 Luonnonkiveltä vaaditut ominaisuudet 

 

Luonnonkiviteollisuuden käyttöön soveltuvat vain erityiset kallioperän kivilajit, jotka täyttävät 

korkeat laadulliset vaatimukset (Selonen 2006). Hyvältä luonnonkiveltä edellytetään ensisijaisesti 

kaunista ja näyttävää ulkoasua, koska luonnonkivien käyttökohteissa korostetaan kiven esteettisiä 

ominaisuuksia. Kiveä myös markkinoidaan pääsääntöisesti ulkonäkönsä perusteella, jonka vuoksi 
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mielenkiintoinen ulkoasu on tärkeä ominaisuus. Kiven ulkonäkö on yhdistelmä kiven geologisia 

ominaisuuksia, joista tärkeimmät ovat kiven sisältämien mineraalien väri ja kiven rakenne. 

Luonnonkivituotannossa pyritään kiven ulkonäön suhteen mahdollisimman tasalaatuiseen 

tuotteeseen, joka voidaan helposti tunnistaa markkinoilla. Tietylle kivityypille ominaisen perusvärin 

tulisi olla riittävän homogeeninen, olipa sitten kyseessä yksivärinen tai monivärinen kivityyppi. 

Vastaavasti kiven rakenteen tulisi säilyä kivityypille ominaisena, eikä kivessä saa esiintyä vikoja 

kuten raitoja, juonia tai sulkeumia (Luodes et al. 2000, Selonen 2006).  

 

Luonnonkiveksi soveltuvien kallioperän kivilajien ja niiden esiintymien tulee myös täyttää useita 

tuotantoteknisiä vaatimuksia. Tärkein yksittäinen tekijä on saatavissa oleva lohkarekoko, jota 

kontrolloi lähinnä kivessä esiintyvä rakoilu. Rakoilun tulee olla niin harvaa ja säännönmukaista, että 

kivestä saatava lohkarekoko olisi minimissään noin 3 m3,  ja lohkareet ovat tiiviitä ja mekaanisesti 

ehjiä (Selonen et al. 1999). Esiintymien tulee myös olla riittävän suuria ja geometrialtaan sellaisia, 

että homogeenista ulkonäöltään yhdenmukaista kiveä on riittävästi tarjolla pitkäkestoiseen 

kivenottoon (Luodes et al. 2000, Selonen 2006). Jalostuksen kannalta luonnonkivinä käytetyiltä 

kivilaaduilta edellytetään myös käyttökohteen mukaan tiettyjä teknisiä laatuvaatimuksia mm. 

kulutuskestävyyden, huokoisuuden, rapautumis- ja pakkaskestävyyden sekä puristus- ja 

taivutusvetolujuuden suhteen (Mesimäki 1998).  

 

Näiden kaikkien tekijöiden lisäksi luonnonkivellä tulee olla kysyntää markkinoilla. Esimerkiksi 

luonnonkiviesiintymä, joka kelpaa tuotanto- ja jalostusteknisesti luonnonkivituotantoon, voi olla 

täysin arvoton, jos kivellä ei ole kysyntää markkinoilla. Tämä nostaa esiin myös 

luonnonkiviteollisuuden muotitietoisuuden: erilaisten kivilaatujen kysyntä voi vaihtua hyvinkin 

nopeasti vaihtuvan muodin mukaan (Luodes et al. 2000). 

 

3.2 Mustat luonnonkivet 

 

Mustia kiviä hyödynnetään niiden tumman syvän värin vuoksi hautakivinä, pöytätasoina ja 

verhoilulaattoina. Lisäksi niitä käytetään koristeellisissa kohteissa, kuten monumenteissä ja 

patsaissa. Mustat kivet tunnetaan luonnonkiviteollisuudessa “mustina graniitteina“, koska niiden 

kovuus ja lujuus muistuttavat graniittisia kiviä. Litologisesti mustat kivet ovat yleisesti gabroja, 

noriitteja, dioriitteja, diabaaseja, basaltteja tai anortosiitteja (Mesimäki 1998, Demarco et al. 2010). 

 

3.3 Mustalta kiveltä vaaditut ominaisuudet 

 

Mustien luonnonkivien täytyy olla mustaksi kiilloittuvia, kiiltonsa säilyttäviä, kovia ja lujia 
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kivilaatuja. Mustan värinsä vuoksi mustat luonnonkivet ovat yleensä aina en vogue eli muodissa, ja 

niillä on hyvä kysyntä markkinoilla. Mustien kivien hinta määräytyy pääasiassa kahden kriteerin 

perusteella (Demarco et al. 2010):  

 

1. Mustan värin intensiteetti (Tyypillisesti mitä tummempi kivi on, sitä arvokkaampi se on.)  

2. Blokkikoko (Suuret blokit ovat suhteellisesti arvokkaampia.) 

 

Värivaihtelu 

 

Mustien kivien tummuuden variaatioita kontrolloivat kivien kemialliset ja mineralogiset 

ominaisuudet. Tummuus heijastuu kiviin seuraavista tekijöistä: 1. mineraalikoostumus, 2. tekstuuri 

(raekoko, raemuoto ja mineraalirakeiden väliset suhteet) ja 3. rakenne (suuntautuneisuus, 

kerroksellisuus, sulkeumat ym.) (Demarco et al. 2010).  

 

Mineraalit, jotka määrittävät mustien kivien tumman värin, ovat niiden melanokraattiset mineraalit, 

kuten pyrokseenit, amfibolit, Fe-Ti-oksidit ja biotiitti. Kiven kemiallinen koostumus heijastuu 

mineraalikoostumukseen seuraavasti: mitä enemmän tummia mineraaleja sen tummempi kivi. 

Värimuutoksia voivat aiheuttaa leukokraattisten mineraalien tai hydrotermisesti muokkautuneiden 

mineraalien esiintyminen. Esimerkiksi suurikokoiset plagioklaasi, alkalimaasälpä sekä kvartsin ja 

kalimaasälvän yhteenkasvettumat voivat tuottaa kivessä vaaleita laikkuja. Amfibolit voivat 

vastaavasti tuottaa vihreitä laikkuja tai vihertävää värjäytymistä. Kiven raekoko taas vaikuttaa 

väriin siten, että mitä pienempi raekoko kivessä, on sitä mustempi kivi on, koska tällöin tummat 

mineraalit ovat kivessä tasaisemmin jakautuneita. Rakenteen kannalta mustasta kivestä tulisi 

puuttua kaikki näkyvät rakenteet, jotka vaikuttavat kiven tasaiseen mustaan väriin. Esimerkiksi 

leukokraattisten mineraalien hajarakeet, raidat tai kerroksellisuus vaikuttavat negatiivisesti kiven 

väriin (Demarco et al. 2010). 

 

Blokkikoko 

 

Luonnonkivituotannon kannalta esiintymien riittävä eheys on ensisijaisen tärkeää. Kiven tulisi olla 

kannattavan tuotannon ja jalostuksen kannalta niin ehyttä, että siitä saatavat blokit olisivat 

mahdollisimman lähellä kiven jalostajien vaatimaa suurinta sahattavissa olevaa blokkikokoa: 2.4-

2.9 m x 1.3-1.9 m x 0.7-1.4 m (Luodes et al. 2000). Tämä heijastuu siihen, että kiven myyntihinta 

on suoraan verrannollinen kiven blokkikokoon. Jos esiintymä on liian rikkonainen (= blokkikoko on 

liian pieni) kiven taloudellinen hyödynnettävyys on usein vaikeampaa. Riittävän eheyden määrittää 

yleensä kiven käyttötarkoitus. Esimerkiksi hautakivituotantoon soveltuvat jo pienet blokit, kun taas 
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kivistä, joista tehdään verhoilulaattoja tai pöytätasoja vaaditaan usein suurinta sahattavissa olevaa 

blokkikokoa, koska blokkikoko vaikuttaa lopullisten kivilaattojen kokoon (Selonen 2006). Lisäksi 

kiven eheysvaatimukset vaihtelevat kivilajityypeittäin. Esimerkiksi homogeenisillä 

rapakivigraniiteilla, joilla on usein säännöllinen ja harva rakoilu, edellytetään tavallisesti suurinta 

sahattavissa olevaa blokkikokoa. Vastaavasti yleensä hyvin rikkonaisilla kivityypeillä, kuten 

mustilla kivillä ja joillain erikoiskivillä, tuotantoon voivat käydä jopa 1 m3:n kokoiset blokit 

(Hänninen et al. 1995, Selonen et al. 1999).  

 

Kallioperän eheytyeen vaikuttavia tekijöitä 

 

Kallioperän rikkonaisuus ja/tai eheys ovat osaksi riippuvaisia kiviaineksen (kivilajien) fysikaalisiin 

ominaisuuksiin vaikuttavista tekijöistä, mutta toisaalta myös kallioperän tektonisista rakenteista, 

luonteesta ja asennosta. Raot eli hauraat murtumat ovat tasomaisia epäjatkuvuuspintoja, jotka ovat 

syntyneet ulkoisten tai sisäisten jännitysten vaikutuksesta murtuneeseen kappaleeseen. Raot voidaan 

jakaa 1) veto- eli tensiorakoihin, joiden suuntaisesti ei ole tapahtunut siirtymää (raot ja halkeamat), 

ja 2) leikkausrakoihin, joita luonnehtii murtuman suuntaisesti tapahtunut siirtymä (hierrot ja 

siirrokset) (Fossen 2010).  

 

Kallioperässä esiintyvien rakojen määrä, suunta ja keskinäinen etäisyys vaihtelevat yleensä suuresti.  

Kallioperän  murroksia  syntyy  tektonisten  liikuntojen vaikutuksesta, kivimassan jäähtymisestä 

johtuvan kutistumisen seurauksena, hydrostaattisen paineen vaikutuksesta ja kivimassan 

vapauduttua yläpuolella olevan massan painosta. Näiden prosessien kiveen synnyttämien 

jännityksien vaikutuksesta on samalla alueella voinut kehittyä yksi, kaksi tai jopa kolme erilaista 

rakoilusysteemiä. Tavallisimpia rakoilutyyppejä ovat mm. laattarakoilu, kuutiorakoilu, kiilarakoilu 

ja sekarakoilu (Söderholm 1995). Lisäksi kallioperän rikkonaisuuteen vaikuttavat siirrokset ja 

hierrot, jotka kehittyvät deformaation vaikuttaessa vyöhykkeisesti jotain rakennetta vastaan. 

Tuloksena on korkeissa paineissa syntyneitä duktiileja hiertovyöhykkeitä ja alhaisessa paineessa 

hauraita siirrosvyöhykkeitä (Fossen 2010). 

 

Mustat kivet ovat keskimääräisesti hyvin rikkonaisia (= rakotiheys on suuri), ja mustien kivilajien 

sitkeys sekä usein epämääräinen rakoiluverkosto tekevät niistä tavallisesti vaikeasti louhittavia. 

Hukkakiven määrä mustan kiven louhimoilla voikin nousta usein yli 90 prosenttiin. Se on erittäin 

suuri verrattuna useiden muiden luonnonkivityyppien louhintaan, joissa saanti on yleisesti noin 30-

50 %:a louhitusta kivestä (Hänninen et al. 1995, Demarco et al. 2010). Tämä heijastuu myös mustan 

luonnonkiven korkeaan hintaan. Saantia voidaan usein parantaa oikeilla louhintamenetelmillä ja 
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esiintymien yksityiskohtaisella ennakkotutkimuksella (Mesimäki 1998). 

 

Mustan luonnonkiven korkeiden laatuvaatimusten vuoksi tuotantokelpoisten esiintymien 

etsintätyötä voidaan verrata vaatimustasoltaan malminetsintään (Mesimäki 1998). 

 

Hukkakiven hyödyntäminen 

 

Mustien kivien louhinnassa syntyvä hukkakivi on usein laadultaan erittäin huippulaatuista 

materiaalia murskeiden valmistukseen (Mesimäki 1998, Demarco et al. 2010). Se johtuu mustien 

kivien, kuten diabaasien tekstuurista ja mineralogiasta, mitkä tekevät kivistä sitkeitä ja kulutusta 

kestäviä. Hukkakiven taloudellista hyödyntämistä kontrolloivaksi tekijäksi nousee usein sijainti 

käyttökohteesta. Esimerkiksi lähellä suuria asutuskeskuksia tai rakennuskohteita esiintyvien 

louhimoiden hukkakivet on helppo saada hyödynnettyä. Syrjäseuduilla vähäinen kysyntä ja pitkät 

välimatkat tekevät hukkakiven hyödyntämisestä usein taloudellisesti kannattamatonta. Louhimoiden 

sivukivet ovat myös käyttökelpoinen rakennusmateriaali esim. vesi- ja ympäristörakentamisessa 

(Selonen 2006). 

 

3.4 Mustan kiven tuotanto Suomessa ja maailmalla 

 

Mustien luonnonkivien ryhmän Suomessa muodostavat gabrot, diabaasit, anortosiitit ja dioriitit eli 

mustat syväkivet. Tärkeimmät tuotantoalueet sijaitsevat Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-

Savossa, Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Esimerkki korkealuokkaisesta mustasta kivestä on 

mm. Varpaisjärveltä louhittava hyvin tumma, hienorakeinen pyrokseenidiabaasi (PG-Black), jota 

käytetään lähinnä hautakivituotannossa (Mesimäki 1998). Lisäksi tunnettu kivityyppi on Oulaisten 

musta gabro (Oulainen Black). Yksi erikoinen musta kivi on Ylämaan anortosiittigabro, joka 

tunnetaan kauppanimellä Spektroliitti. Siinä plagioklaasi välkehtii eli labradorisoi eri väreissä 

(Selonen 2006, Kiviteollisuusliitto ry 2015). 

 

Maailmalla kuuluisia mustan kiven tuotantoalueita ovat Etelä-Afrikka, Ruotsi, Intia ja Uruguay 

(Demarco et al. 2010). Kuuluisa musta kivi on mm. Etelä-Afrikassa Bushveldin intruusiosta 

louhittava Nero Impala, joka on geologisesti keskirakeinen gabronoriitti (Finstone Group 2015). 

Maailmalla hyvin tunnettu afrikkalainen musta kivi on myös Zimbabwesta louhittava Nero 

Assoluto, joka on gabroa/noriittia (Demarco et al. 2010, Stone Contact 2015a). Lisäksi kuuluisa 

musta kivi on Ruotsin Skånen maakunnassa tuotettava Ebony Black, joka on diabaasia (Demarco et 

al. 2010, Stone Contact 2015b). 
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4. MAFISISTA JUONIKIVISTÄ 

 

Termejä juoni ja kerrosjuoni käytetään tavallisesti levymäisistä magmaattisista intruusioita, joilla on 

erittäin laaja lateraalinen jatkuvuus suhteessa niiden paksuuteen. Tarkemmin määritettynä nimitystä 

juoni käytetään tavallisesti tälläisestä intruusiosta, joka leikkaa rakenteita, kuten liuskeisuutta tai 

kerroksellisuutta kivessä, johon se on intrudoitunut. Juoniksi kutsutaan myös levymäisiä 

intruusioita, jotka esiintyvät isotrooppisissa kivissä kuten granitoidi-intruusioissa. Vastakohtaisesti 

nimitystä kerrosjuoni käytetään levymäisestä intruusiosta, joka eroaa juonesta olemalla 

samansuuntainen rakenteiden kanssa, joihin se on intrudoitunut. Vaihtoehtoisesti osa geologeista 

käyttää myös levymäisestä intruusiosta nimitystä juoni kun intruusio on lähes pysty, ja nimitystä 

kerrosjuoni kun intruusio on vaaka-asentoinen, ottamatta huomioon leikkausuhdetta isäntäkiven 

rakenteisiin (Best 2003). 

 

Juonia ja kerrosjuonia voivat muodostaa useat erilaiset kivilajit, mutta maailmanlaajuisesti suurin 

osa juonikivistä on basalttisen koostumuksen omaavia mafisia juonia. Suurin osa näistä on 

diabaaseja. Diabaasi on termi, jota käytetään tummista puolipinnallisista magmakivistä, joiden 

primäärejä päämineraaleja ovat plagioklaasi (labradoriitti), klinopyrokseeni (augiitti tai 

titanoaugiitti), oksidit (magnetiitti ja ilmeniitti) sekä aksessoriset ortopyrokseeni, amfibolit, biotiitti, 

oliviini tai kvartsi (Best 2003, Phillpots & Ague 2009). Diabaaseille on tyypillistä basaltin (raekoko 

< 1 mm) ja gabron (raekoko 5-10 mm) välimaastoon asettuva raekoko (raekoko 1-5 mm) sekä 

ofiittinen tai subofiittinen tekstuuri (Best 2003).  

 

4.1 Esiintymisympäristöt 

 

Mafiset juonet heijastavat ekstensionaalisia prosesseja mantereisella kuorella ja merellisessä 

litosfäärissä, joissa juonet toimivat keskeisinä magman syöttökanavina tulivuorille, 

rakopurkauksille ja suuremmille intruusioille (Halls & Fahrig 1987, Ernst et al. 2001). 

 

Merelliset juonet 

 

Merellisessä ympäristössä juonilla on merkittävä rooli uuden merenpohjan muodostumisessa 

valtamerten keskiselänteillä. Ofioliitteihin pohjautuvan tutkimustiedon perusteella merellisen 

litosfäärin alaosat koostuvat samansuuntaisista juonista, jotka ovat tunkeutuneet valtamerten 

keskiselänteillä peräjälkeen vanhempiin juoniin ekstensionaalisessa ympäristössä. Nämä juoni-

injektiot muodostavat merellisen litosfäärin alaosassa valtavia levyjuonikomplekseja, jotka ovat 
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toimineet magman syöttökanavina niiden yläpuolisille merenpohjan ekstrusiiville kiville, kuten 

tyynylaavoille (Halls & Fahrig 1987, Best 2003).  

 

Juonet ovat myös keskeisiä magman syöttökanavia merellisten laattojen keskiosien vulkaanisille 

saarille, joista osa edustaa maailman suurimpia tulivuoria. Tälläisiä ovat mm. Islannin 

rakopurkauksia ja Havaijin tulivuoria syöttäneet ja eroosion paljastamat rakojuoniparvet.  Ne 

esiintyvät tyypillisesti kymmenien kilometrien mittaisilla repeämävyöhykkeillä korkealla kuoressa 

sijaitsevien magmasäiliöiden ympärillä (Hall 1996).  

 

Mantereiset juonet 

 

Mantereiseen kuoren alueella mafisia juonia on intrudoitunut viimeisen 3000 miljoonan vuoden 

aikana jaksottaisesti (Halls & Fahrig 1987, Condie 1997a). Juonia tunnetaan kaikilta mantereisilta 

alueilta, joilla on ollut magmaattista aktiivisuutta niiden geologisen historian aikana. Juonien 

esiintymistiheys voi silti vaihdella alueellisesti hyvinkin voimakkaasti (Hall 1996). Tiheimmillään 

juonet esiintyvät juoniparvissa, jotka koostuvat useista kymmenistä tai sadoista juonista. 

Yksittäisissä parvissa esiintyvät juonet ovat muodostuneet enemmän tai vähemmän samanaikaisesti 

yksittäisen magmaattisen jakson aikana. Geometrialtaan juoniparvet voivat olla säteittäisiä tai 

lineaareja ja jakautuneina jonkin keskipisteen kuten vulkaanisen keskuksen, magmaattisen keski-

intruusion tai mantereisen repeämävyöhykkeen ympärillä (Hall 1996, Ernst et al. 2001).  

 

Maan kuoren pinnalle ulottuneet tai subvulkaaniset säteittäiset juoniparvet ovat yleisiä tulivuorten 

rinteillä ja niiden lähiympäristöihin avautuneissa raoissa, joista magma on voinut purkautua sen 

hetkiselle vulkaaniselle purkaustasolle (Hall 1996). Lisäksi juoniparvet ovat yleisiä suurten 

plutonisten intruusioiden ympäristöissä, joissa ne edustavat magman syöttökanavia tai intruusioiden 

yläosiin purkautuneita injektioita. Vulkaaniselle purkaustasolle ulottuneet ja plutonisiin 

komplekseihin läheisesti liittyvät juoniparvet ovat kooltaan tyypillisesti muutamien kymmenien 

kilometrien levyisiä ja yksittäiset juonet parvissa 1-10 metrin levyisiä (Cadman et al. 1990, Ernst et 

al. 2001).   

 

Erityisen laaja-alaisia mafisia juoniparvia mantereisen kuoren alueella edustavat valtavat plutoniset 

juoniparvet, joiden esitetään muodostuvan vaipan pluumien yläpuolelle ja edeltävän mantereisen 

kuoren repeämistä ja uusien valtamerialtaiden avautumista (Condie 1997a). Nämä juoniparvet 

voivat olla kooltaan jopa tuhansien kilometrien mittaisia, ja yksittäiset juonet tällaisissa parvissa 

ovat kymmenien tai satojen kilometrien pituisia ja yleensä 10-100 metrin levyisiä (Ernst et al. 
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2001). Valtavissa parvissa esiintyvät juonet liittyvät läheisesti mantereisen kuoren 

rakoiluvyöhykkeisiin ja suurten mantereisten juoniparvien intruusioihin liittyy erittäin voimakas 

mantereisen kuoren ekstensio. Se voi vastata ~ 5-10 % kuoren tilavuudesta suurten juoniparvien 

alueella. Näin mittava kuoren ekstensio kertoo valtavasta volyymista mafista magmaa, joka on 

intrudoitunut mantereiseen kuoreen jaksottaisesti (Cadman et al. 1990). 

 

Valtavat plutoniset juoniparvet ovat tavallisesti samansuuntaisia muinaisten laattarajojen kanssa tai 

ne ovat suuntautuneet säteittäisesti poispäin muinaisilta laattarajoilta, joiden lähellä muinaisten 

pluumien keskipisteiden on tulkittu sijainneen (Halls 1987, Ernst et al. 2001). Parvissa esiintyvät 

juonet ovat usein myös geokemiallisesti hyvin homogeenisiä, mikä erottaa ne suuriin mafisiin 

intruusioihin liittyvistä pienemmistä juoniparveista, joiden koostumukset tyypillisesti heijastavat 

niihin liittyvien keski-intruusioiden magmaattista kehitystä. Valtavissa mafisissa juoniparveissa 

juonet ovat tyypillisesti yksinkertaisia tholeiittisia diabaaseja, joiden esitetään toimineen 

syöttökanavina alueellisesti niihin yhteydessä oleville samanaikaisille kerrosjuonille, muille 

intruusioille sekä niiden yläpuolisille laavavirroille, kuten laakiobasalteille. Siten ne edustavat 

suuria magmaattisia provinsseja ja vulkaanisten provinssien juuria (Condie 1997a, Ernst 2014). 

Yhteyden osoittaminen juonien ja vulkaniittien välillä on silti usein haastavaa. Sen vuoksi on myös 

mahdollista, että suurin osa valtavien juoniparvien juonista on ns. ‘sokeita‘ intruusioita, jotka eivät 

ole koskaan ulottuneet maanpinnalle (Cadman et al. 1990). 

 

Merkittävä osa mantereisesta mafisista juoniparveista on iältään proterotsooisia tai 

myöhäisfanerotsooisia. Fanerotsooiset juoniparvet ovat yleisiä mantereiden passiivisilla 

reunavyöhykkeillä, joiden kanssa ne ovat tavallisesti kulultaan samansuuntaisia. Passiiviset reunat 

edustavat muinaisia valtamerialtaiden avautumisen repeämissaumoja. Lisäksi fanerotsooisia 

juoniparvia tunnetaan myös syvältä mantereisen kuoren alueelta, jossa ne liittyvät vaipan pluumien 

synnyttämien mantereisen kuoren repeämisen kolmoispisteisiin. Niiden yhteydessä juoniparvet ovat 

yleisiä kolmoispisteiden epäonnistuneissa haaroissa, eli ns. failed rift -ympäristöissä, joissa 

mantereen repeämisen prosessi on keskeytynyt. Erkanevien laattarajojen lisäksi vähälukuisempia 

fanerotsooisia juoniparvia on liitetty myös subduktioon, takakaari-altaiden ekstension tektoniseen 

ympäristöön ja törmäysvyöhykkeisiin (Halls & Fahrig 1987). 

  

Proterotsooiset juoniparvet ja kerrosjuonet ovat yleisiä kaikilla prekambrisilla kilpialueilla, joilla 

usein eri suuntaiset ja ikäiset juonet leikkaavat toisiaan sekavasti. Prekambrisen kallioperän alueella 

syvälle ulottuvan eroosiotason vaikutuksesta juonet ovat hyvin paljastuneita ja avaavat ikkunan eri 

syvyyksille juonikanavien magmasäiliöihin. Proterotsooisten juonien tektonisesti alkuperästä ei ole 
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yhtenäistä hyväksyttyä mallia. Joillakin kratoneilla juonet esiintyvät vyöhykkeillä, jotka 

muistuttavat törmäys- tai subduktiovyöhykkeitä. Useat juoniparvet kratoneilla vaikuttavat olevan 

myös täysin laattojen sisäisiä, eikä juoniparvia isännöivässä kallioperässä ole merkkejä 

kasautumisesta yhteen erillisistä laatoista. Lisäksi erkanevista laattarajoista kertovat juoniparvet ja 

niihin mahdollisesti liittyvät vulkaniitit ovat vain harvoin säilyneitä. Pääosa proterotsooisista 

juoniparvista on myös posttektonisia ja usein läpikäynyt vain vähän muuttumista ja deformaatiota 

(Halls & Fahrig 1987).  

 

Näiden todisteiden perusteella esimerkiksi Fahrig (1987) on jakanut juoniparvien esiintymisen 

kahteen kategoriaan: 1) aulakogeenien eli epäonnistuneen repeämisen failed rift -ympäristön parvet 

ja 2) onnistuneen repeämisen seurauksena muodostuneen varhaisen passiivisen mannerreunan 

parvet. Nämä juoniparvet ovat liittyneet samaan repeämistapahtumaan, mutta onnistuneessa 

repeämisessä passiiviselle mannerreunalle päätyneet parvet ovat todennäköisemmin läpikäyneet 

voimakkaampaa muuttumista ja deformaatiota valtamerialtaiden sulkeuduttua kuin failed rift -

ympäristön parvet, jotka ovat säilyneet ‘suojattuina‘ myöhäisemmältä tektoniselta 

muokkautumiselta syvällä kratonien sisäosissa (Kuva 1). 

 

 

 

Kuva 1. Mantereisen repeämän ja mafisten juoniparvien kehitys Fahrigin (1987) mukaan. A. Mantereisen 

kolmoispisteen muodostuminen pluumin yläpuolelle ja juonimagmatismin käynnistyminen mantereisessa 

rakoilussa. B. Juonimagmatismin päättyminen ja merellisen altaan avautuminen, jossa juonet jakautuvat 

aulakogeenin ja passiivisen mannerreunuksen juoniparveihin. C. Merellisen altaan sulkeutuminen, jossa 

passiiviselle mannerreunuksella päätyneet juonet tuhoutuvat ja deformoituvat vuorijononpoimutuksessa. 

Kuva julkaistu Geological Association of Canadan luvalla. 

 

 

4.2 Juonien intruusiomekanismit 

 

Mafiset juonimagmat muodostuvat Maapallon vaipan yläosan osittaissulamisessa ja voivat olla 

peräisin joko astenosfääri- tai litosfäärivaipasta (Condie 1997b). Juonimagmojen lähtöpiste voi siten 

olla vaipassa jopa 100 km:n syvyydessä, josta magmat voivat olla intrudoituneet suoraan 

pystysuunnassa yläkuoreen, jopa vulkaaniselle purkaustasolla. Juoni voi olla myös päättynyt 
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kuoreen, jolloin se on muodostanut pystyasentoisen linssin tai omaksunut laattamaisen tai 

epäsäännöllisen muodon seuraamalla olemassa olevia kuoren heikkousrakenteita. Vaihtoehtoisesti 

juonien lähteinä on voinut toimia kuoren yläosiin kohonnut plutoninen kompleksi, josta juonet 

voivat olla intrudoituneita horisontaalisesti kerrosjuonina, tai juoniin voi olla liittynyt voimakas 

horisontaalinen komponentti (Kuva 2). Yläkuoreen kohoavan juonimagman intruusion esitetään 

tapahtuvan pääasiassa kahdella tavalla (Best 2003): 

 

 1. Magma tunkeutuu kuoressa olemassa oleviin rakoihin, jos rakoon kohtisuorasti kohdistuva 

normaalijännitys on pienempi kuin magman aiheuttama paine. Vaatimuksena on riittävä magman 

sisäinen paine, joka ylittää magman viskositeetin aiheuttaman virtausvastuksen. Magma etenee 

tällöin raosta rakoon. Tämä on yleistä lähinnä vain lähellä vulkaanista purkaustasoa, jossa voi 

esiintyä avoimia rakoja ja halkeamia.  

 

2. Magma synnyttää itse täyttämänsä raot hydraulisen murtamisen kautta. Hydraulisen paineen 

synnyttää magman aiheuttama ylipaine, joka ylittää litostaattisen paineen. Magma etenee tällöin 

juonen kärjestä nopeasti kiveä kuormittaen, murtaen/syrjäyttäen ja täyttäen. Tämä on yleistä syvällä 

kuoressa, jossa ei esiinny avoimia rakoja ja juonien on tehtävä omat kulkuväylänsä.  Magma voi 

joko rikkoa hauraasti kiveä rakoja pitkin tai syrjäyttää sitä duktiileissa siirrosvyöhykkeissä suurilla 

syvyyksillä.  

 

 

 

Kuva 2. Kolme mahdollista juonien intruusiomallia mantereisessa kuoressa (mukaillen Cadmanin et al. 

(1990) kuvaa): A. juonet toimivat kanavina yläpuolisille laavavirroille, B. juonet päättyvät kuoreen ja C. 

juonet intrudoituvat horisontaalisesti korkealle kuoreen kohonneista plutonisista keski-intruusioista. 
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Perinteisesti magman virtauksen juonikanavissa on oletettu olevan vain pystysuunnassa tapahtuvaa, 

mutta viime vuosikymmeninä useat tutkimukset ovat osoittaneet pystysuuntaiseen virtaukseen voi 

liittyä samanaikaisesti voimakas horisontaalinen komponentti. Joissain tapauksissa virtaus on 

voinut olla pääsääntöisesti horisontaalista ja suuntautunutta poispäin keskipisteenä toimineesta 

magman lähteestä (keski-intruusiosta tai pluumista) (Platten & Watterson 1987, Cadman et al. 1990, 

Rickwood 1990, Baer 1995, Ernst et al. 2001). Esimerkiksi joistain pitkistä satojen kilometrien 

mittaisista juonista on tunnistettu magman virranneen lateraalisesti, jopa tuhansia kilometrejä 

lähtopisteestään (Ernst et al. 2001). Magman virtaussuunnista kertovat todisteet ovat silti usein 

ristiriitaisia, mikä on johtanut erilaisiin tulkintoihin magman virtauksesta juonikanavissa. Laajasti 

hyväksytty malli on silti, että magman virtaus juonikanavissa on vertikaalista vain niin kauan kun 

magma kohoaa kuoressa ylöspäin ympäristöään kevyempänä. Magman tiheyden saavuttaessa 

ympäröivän kallioperän tiheyden virtaus voi olla myöhemmin kääntynyt horisontaaliseksi. Tämän 

mallin perusteella magman virtaa juonikanaviin alun perin vertikaalisuunnassa, mutta juonikanavan 

täyttyessä virtauksella on taipumus kääntyä lateraaliseksi (juonen kulun suuntaiseksi) (Platten & 

Watterson 1987, Cadman et al. 1990, Baer 1995, Lister 1995, Ernst et al. 2001). 

 

Ekstensionaalinen ympäristö 

 

Ekstensionaalisessa ympäristössä vaipasta pystyasentoisina juonina intrudoituneet magmat ovat 

tavallisesti tunkeutuneet magman ylipaineen synnyttämiin ekstensiorakoihin, jotka ovat 

suuntautuneet kohtisuoraan kuoren ekstensiota vastaan alhaisimman kompressiivisen 

pääjännityksen, σ3, suuntaisesti (Best 2003, Fossen 2010). Ekstensionaalisissa ympäristöissä suurin 

pääjännitys (σ1) on vertikaalinen, kun taas sitä pienemmät jännitykset (σ2 ja σ3) ovat horisontaalisia. 

Tälläinen on tyypillinen jännityskenttä vaipan pluumien yläpuolisilla tai muilla tektonisen 

ekstension alueilla. σ3 on samansuuntaisten pystyasentoisten juoniparvien kohdalla ollut vakio 

laajalla alueella, ja juonet toimivat tällöin paleojännityksestä kertovina indikaattoreina (Best 2003). 

Tietyn σ3-jännityksen suuntaisesti intrudoituneet juonet ovat muodostaneet tyypillisesti alakuoressa 

yhtenäisen levymäisen intruusion, mutta ovat alhaisemmilla kuoren syvyyksillä segmentoituneet 

pienemmiksi intruusioiksi, jotka ovat järjestäytyneet en echelon -juonisysteemiksi (Phillpotts & 

Ague 2009). En echelon -rakenne on yleinen juonissa kaikissa mittakaavoissa ja sen esitetään 

olevan seurausta σ3-jännityksen suunnan muutoksesta syvyydestä riippuen (Kuva 3A).  

 

Kompressiivinen ympäristö 

 

Kompressiivisessa ympäristössä horisontaaliset jännitykset (σ1 ja σ2) ovat suurempia kuin 
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vertikaalijännitys (σ3) (Best 2003). Alhaisinta horisontaalijännitystä edustaa σ2, jonka voimakkuus 

riippuu kuoren duktiilin ja hauraan deformaation rajapinnan sijainnista. Mitä ylemmäs kuoressa 

magma kohoaa, sitä alhaisemmaksi magman sisäinen paine laskee ja samalla ympäröivän 

kallioperän käyttäytyminen muuttuu yhä hauraammaksi. Kivien lujuus duktiilisti käyttäytyvässä 

alakuoressa on merkittävästi alhaisempi kuin mitä hauraasti käyttäytyvässä yläkuoressa. Jotta 

basalttinen magma voi kohota ja muodostaa pystyjuonia, magman ylipaineen täytyy olla suurempi 

kuin σ2. Paineen ollessa alhaisempi kohoaminen pysähtyy, jolloin eteneminen pystysuunnassa voi 

jatkua ainoastaan magman kiteytyessä ja muodostaessa keveämpiä differentiaatteja. Sen vuoksi 

basalttisen magman kohoaminen on usein pysähtynyt alakuoreen ja mafiset intruusiot ovat 

harvinaisempia kompressionaalisissa ympäristöissä verrattuna ekstensionaalisiin ympäristöihin. 

Magma voi tästä huolimatta levitä kompressiivisessä ympäristössä horisontaalisesti kerrosjuonina 

kohtisuoraan vertikaalijännitystä (σ3) vastaan, nostamalla yläpuolista kuorta ylöspäin painovoimaa 

vastaan (Best 2003).  

 

Muut tekijät 

 

Pienemmässä mittakaavassa juonien muotoon ja suuntaukseen vaikuttavat paikalliset tekijät, kuten 

magman intrudoitumisen aikaansaamat paikalliset jännitykset, magman ja ympäröivän kallioperän 

viskositeetti ja reologia sekä intruusiota edeltäneet kuoren heikkousrakenteet kuten raot, siirrokset 

ja hiertovyöhykkeet tai aikaisemmat juoni-injektiot (Cadman et al. 1990). Esimerkiksi 

pystyasentoisen juonen virtaus voi kääntyä horisontaaliseksi, jos se kohtaa kuoressa 

heikkousvyöhykkeitä, kuten lujuusominaisuuksiltaan erilaisia kivilajiyksiköitä. Magman virtauksen 

juonissa on havaittu myös usein olleen kanavoitunutta, useiksi eri kehitysvaiheiden eri suuntaisiksi 

virroiksi magmasäiliön eri syvyyksillä (Rickwood 1990, Baer 1995). Karkeana yleistyksenä 

voidaan sanoa, että juonimagmat ovat aina intrudoituneet siten ja sellaisiin rakenteisiin, jossa 

magma on joutunut tekemään mahdollisimman vähän ‘työtä‘, eli se on mennyt sinne mihin se 

helpoiten pääsee (Cadman et al. 1990, Best 2003).  

 

Magmaattinen eroosio juonikanavissa 

 

Nopeasti vaipasta kuoreen kohonneet basalttiset juonimagmat voivat olla intrudoituessaan 

ylikuumentuneessa tilassa ja jopa useita satoja asteita normaalin sulamislämpötilansa (~ 1200 oC) 

yläpuolella (Cadman et al. 1990, Hall 1996). Sen vuoksi juonimagmoilla on potentiaali kasvattaa 

juonikanavien leveyttä termisesti erodoimalla magmaan kontaktissa olevaa kallioperää. Magmasta 

vapautuva ylilämpö tai kiteytymisen aikana vapautuva latentti lämpö voivat saada aikaan 
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osittaissulamista magman ja sivukiven kontaktissa tai komponentteja sivukivistä voi yhtyä suoraan 

magmaan assimiloitumalla. Vieras materiaali voi tasapainottua magman kanssa kemiallisesti eri 

voimakkuusasteilla; esimerkiksi vieraat mineraalit voivat selektiivisesti liueta sulaan tai ionit 

kontaminanteista siirtyä sulaan diffuusion kautta (Hall 1996). Tämä prosessi voi myös tuottaa 

magman ja sivukiven kontaktissa kontaminoituneen reunavyöhykkeen (Best 2003). Termistä 

eroosiota kontrolloiva tekijä on saatavilla olevan lämpöenergian määrä; prosessi toimii sitä 

tehokkaammin mitä korkeampi on magman sulamislämpötila ja volyymi sekä ympäröivän 

kallioperän lämpötila (Phillpotts & Ague 2009). 

 

Hauraassa ja viileässä kallioperässä yläkuoressa juoni- ja kerrosjuoni-injektiot ovat tavallisesti 

termisen eroosion sijasta louhineet mekaanisesti ympäröivää kallioperää. Yläkuoressa kallioperän 

deformaatio tapahtuu rakoja pitkin etenevän hauraan murtumisen kautta. Esimerkiksi juonimagman 

intrudoituessa samansuuntaisina ekstensiorakoja pitkin, jotka ovat järjestäytyeet en echelon -tapaan, 

raot täyttyvät magmalla. Sen seurauksena rako laajentuu, juoni etenee kärjestään magman 

ylipaineen voimasta, ja kun segmenttien kärjet saavuttavat toisensa juonen kululla en echelon -

segmenteissä on taipumus kääntyä toisiaan vasten (Pollard 1987, Phillpotts & Ague 2009). Sen 

seurauksena en echelon -parvet voivat yhdistyä yhdeksi juoneksi. Samanaikaisesti juonikanavan 

tilavuuden kasvun seurauksena segmenttien välinen sivukivi on siltautunut, taipunut ja romahtanut 

juonikanavaan (Kuva 3B). Juonikanavan katosta tai seinämistä romahtaneet kappaleet voivat 

muodostaa magmassa ksenoliittejä, tai riittävän korkeissa lämpötiloissa tietyn koostumuksen 

omaavat kappaleet voivat sulaa ja muodostaa pegmatiittisia erkaumia tai assimiloitua sulaan täysin 

(Hall 1996, Best 2003). 
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Kuva 3. A. En echelon -segmenttien kehittyminen juonikanavassa (mukaillen Bestin (2003) kuvaa). B. 

Juonikanavan tilavuuden kasvun seurauksena tapahtuva en echelon -segmenttien yhdistyminen ja sen 

seurauksena kehittyvä sivukiven siltautuminen (A), kuroutuminen (B), romahtaminen (C) juonikanavaan 

(mukaillen Cadmanin et al. (1990) kuvaa). 

 

 

4.3 Mafisten magmakivien sisäisten rakenteiden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Mafisissa intruusioissa syntyvien rakenteiden ja intruusioiden kehitykseen vaikuttavat lukuisat 

tekijät, kuten magman intrudoituminen ja asettuminen magmasäiliöön, intruusiosyvyys, magman 

virtaus ja konvektiovirtaukset, magmojen differentoituminen ja lukuisat myöhäismagmaattiset 

prosessit. Pääpiirteittään mafisten intruusioiden kehityksessä voidaan Irvinen (1987) mukaan 

tunnistaa kolme vaihetta: 

 

1.  Primäärivaihe eli kiteytymisdifferentaation kumulusvaihe.  

2.  Postkumulusvaihe, jossa tapahtuu interkumulus-sulan kiteytyminen.  

3. Subsolidusvaihe, jossa tapahtuu suotautumisreaktioita, diffuusion kontrolloimia mineraalien 

välisiä reaktioita sekä uudelleenkiteytymistä ja muuttumista myöhäisten alhaisen lämpötilan 

fluidien vaikutuksesta. 

 

Primäärivaiheessa magma läpi käy fraktioivaa kiteytymistä joko kumulaation tai in situ -

kiteytymisen kautta. Kumuloitumalla syntyneet kivet muodostuvat, kun magmassa kiteytyneet 

mineraalikiteet eli kumulustikiteet erottuvat sulasta fyysisesti (gravitatiivisen erottumisen, magman 
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virtauksen tai muiden mekanismien kautta) ja kerrostuvat magmasäiliöiden reunoille, kattoon tai 

pohjalle. Tämän prosessin kautta muodostuneita kiviä kutsutaan kumulaateiksi. In situ -

kiteytymisessä kumuluskiteet kasvavat kiinnittyneinä magman jäähtymisrintamiin magmasäiliöiden 

seinämissä, katossa tai lattiassa, ilman kiteiden erottumista sulasta. Tämä on tavallista juonimaisissa 

magmasäiliöissä, joissa kiteytyminen on edennyt reunoilta kohti ydintä. Molempien mekanismien 

kautta jäljelle jäävä sula köyhtyy kiteytyvien mineraalien kuluttamista komponenteista ja rikastuu 

käyttämättä jäävistä komponenteista. Kumulaatio tuottaa teräviä muutoksia muodostuvien 

kivilajiyksiköiden kemiallisessa koostumuksessa, kun taas in situ -kiteytyminen saa aikaan 

tasaisesti kehittyvän sarjan (Irvine 1987). 

 

Postkumulusvaiheessa tapahtuu primäärivaiheessa syntyneiden kiteiden välitiloja täyttävän magman 

kiteytyminen sekä mahdollisesti samanaikaisesti tapahtuva magmaattinen tai tektoninen kompaktio 

(Irvine 1987). Interstitiaalisen sulan kiteytyminen voi vapauttaa fluideja, jotka voivat saada aikaan 

yhä lämpimisissä primäärivaiheessa kiteytyneissä mineraaleissa uudelleensulamista tai 

korvautumisreaktioita. Uudelleensulaminen voi tuottaa pegmatiittisia, apliittisia tai muita 

epäsäännöllisiä myöhäismagmaattisia juonia, linssejä tai erkaumia. Korvautumisen kautta syntyy 

korkean lämpötilan vesipitoisia mineraaleja. Fluideja voi tulla kiveen myös ulkoisesta lähteestä. 

Kompaktion vaikutuksesta välitiloissa oleva sula voi puristua pois kiinteästä kiviaineksesta ja 

kasautua pieniksi linsseiksi tai säiliöksi. Samanaikaisesti pitkänomaiset mineraalikiteet voivat 

kasaanpuristumisen vaikutuksesta asettua pituusakselinsa suunnassa tasomaisesti ja muodostaa 

kivissä magmaattisen laminaation (tasomainen suuntaus, joka on mineraalin raekoon kokoluokassa 

läpitunkeva) (Irvine 1987). Magmaattisen laminaation synty on silti edelleen huonosti ymmärretty 

ja sitä voivat tuottaa kompaktion lisäksi useat muut primäärit ja sekundääriset magmasäiliöissä 

toimivat prosessit (O’Driscoll et al. 2008). 

 

Plutonisten kivien kiteytyminen ei tapahdu ainoastaan sulasta, sillä hitaasti jäähtyvissä intruusioissa 

tapahtuu mineraalien uudelleentasapainoittumista myös primäärin kiteytymisen jälkeen (Irvine 

1987, Gill 2010). Tässä ns. subsolidusvaiheessa kiinteässä tilassa olevat kuumat 

mineraaliaggregaatit voivat tulla epästabiileiksi, joka voi johtaa mineraalifaasien 

tasapainoittumiseen stabiilimpaan muotoon. Sen seurauksena voi tapahtua suotautumisreaktioita, 

kuten ilmeniitin muodostumista titanomagnetiitista tai Ca-köyhien pyrokseenien (enstatiitti tai 

pigeoniitti) suotautumista Ca-rikkaammasta augiitista (Gill 2010). Lisäksi intruusioiden 

jäähtyminen johtaa kiviaineksen kutistumisen seurauksena rakojen avautumiseen. Rakoihin voi 

tunkeutua ulkoisesta lähteestä peräisin olevia hydrotermisiä fluideja, joiden vaikutuksesta 

primääreissä mineraaleissa voi tapahtua muuttumisreaktioita mineraalien raerajoilla tai lohkoraoissa 
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(Irvine 1987). 

 

4.4 Sisäinen kehitys juonimaisissa intruusioissa 

 

Juonilla voi olla todella laaja syvyysulottuvuus kuoressa, jonka vuoksi korkeammalle intrudoituneet 

juonen osat kiteytyvät lyhyemmässä ajassa, kuin syvemmällä kuoressa sijaitsevat osat. Korkealle 

kuoreen ja kylmiin sivukiviin intrudoituneet kapeat juonet ovat voineet kiteytyä erittäin nopeasti, 

jopa tunneissa tai päivissä, kun taas syvällä kuoressa esiintyvät juonet ovat voineet säilyä aktiivisina 

jopa satoja tuhansia vuosia (Cadman et al. 1990). Tällöin juonimagmat ovat voineet kiteytyä hyvin 

erilaisissa olosuhteissa, jonka seurauksena juonten leveyssuunnassa on tavallisesti kehittynyt 

systemaattista vaihtelua raekoossa ja tekstuureissa (Phillpotts & Ague 2009).  

 

Nopeasti jäähtyvien juonien reunoilla on tavallisesti kehittynyt hienorakeisia kiviä. Hienorakeinen 

reunavyöhyke on muodostanut juonissa usein termisen eristeen kontaktiin magman ja sivukiven 

välille (Phillpotts & Ague 2009). Sen vaikutuksesta juonen sisäosissa kiteytyvä magma on 

kiteytynyt merkittävästi hitaammin, mikä näkyy tavallisesti raekoon systemaattisena kasvuna kohti 

juonen keskiosaa, jossa on kiteytynyt karkearakeisia kiviä. Raekoon kehitys on riippuvaista 

kidealkioiden muodostumisnopeudesta (nukleaationopeus) ja kiteiden kasvunopeusta, jotka taas 

ovat riippuvaisia sulan alijäähtymisasteesta ja jäähtymisnopeudesta kiteytymisen aikana (Kuva 4). 

Kiteytymiseen ovat voineet myös vaikuttaa sulassa esiintyvät volatiilit, joiden vaikutuksesta on 

voinut kehittyä karkearakeisia/pegmatiittisia erkaumia tai linssejä (Gill 2010).  

 

Raekoon kasvua vastaava systemaattinen kehitys voidaan havaita myös diabaasijuonien 

tekstuureista, jotka heijastavat plagioklaasi- ja klinopyrokseenikiteiden lukumäärän ja raekoon 

vaihtelua. Sen esitetään johtuvan plagioklaasin ja pyrokseenin erilaisesta nukleaatiokäyttäytymistä. 

Plagioklaasi muodostaa pyrokseenin verrattuna tehokkaammin kidealkioita, ja tämä ero korostuu 

kiteytymisessä erisuuruisilla jäähtymisnopeuksilla ja johtaa diabaaseissa erilaisten tekstuurien 

kehittymiseen (Phillpotts & Ague 2009). 

 

Esimerkiksi Raglandin et al. (1992) ja Phillpottsin ja Aguen (2009) mukaan nopeasti jäähtyneissä 

ohuissa juonissa tai leveiden juonien reunavyöhykkeillä yleinen on intergranulaarinen tekstuuri, 

jossa omamuotoisten tai osin omamuotoisten plagioklaasikiteiden välitiloja täyttävät lukuisat 

pienemmät pyrokseenikiteet. Vaihtoehtoisesti tekstuuri reunavyöhykkeissä voi olla insertaalinen, jos 

plagioklaasien välitilossa esiintyy erittäin nopean jäähtymisen seurauksena syntynyttä lasia. 

Hitaammin jäähtyvissä juonissa tai nopeasti jäähtyvien juonien keskiosissa hitaammilla 
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jäähtymisnopeuksilla kehittyy subintergranulaarista tai subofiittista tekstuuria, jossa plagioklaasi- ja 

pyrokseenikiteitä on lukumääräisesti lähes samanverran tai pyrokseenia hieman vähemmän. 

Kaikkein hitaimmin jäähtyvissä juonissa muodostuu ofiittista tekstuuria, jossa suuret 

pyrokseenikiteet sulkevat poikiliittisesti omamuotoisia plagioklaasikiteitä sisäänsä. Ofiittisessa 

tekstuurissa pyrokseenikiteiden lukumäärä on merkittävästi vähäisempi kuin plagioklaasien. 

Vastaavasti raekoossa sama kehitys näkyy seuraavasti (Ragland 1991, Ragland et al. 1992, 

Phillpotts & Ague 2009):  

 

Intergranulaarinen - klinopyrokseeni < plagioklaasi 

Subintergranulaarinen - klinopyrokseeni = plagioklaasi 

Subofiittinen - klinopyrokseeni > plagioklaasi 

Ofiittinen - klinopyrokseeni > > plagioklaasi 

 

Syvemmällä kuoressa esiintyvät juonet jäähtyvät reunoiltaan hitaammin, ja tyypillisesti niissä 

esiintyy vähemmän vaihtelua raekoossa ja tekstuureissa. Lisäksi syvällä kuoressa sijaitsevien 

juonikanavien pitkäkestoisen jäähtymisen seurauksena voi juonikanavien läpi olla virrannut valtavia 

määriä magmaa niiden kehityshistoriansa aikana. Juonet ovatkin voineet tyhjentyä ja täyttyä 

uudelleen useita kertoja magman läpikäydessä samanaikaisesti fraktioivaa kiteytymistä. Se on 

voinut mahdollistaa kiteiden (hajarakeiden) kasvun ja fyysisen erottumisen sulassa, mutta se ei 

juonimaisissa intruusioissa ole tavallisesti johtanut horisontaalisten kerrosten muodostumiseen, 

kuten kerrosintruusioissa (Wager & Brown 1968, Cadman et al. 1990). Sen sijaan kiteiden esitetään 

säilyvän juonikanavissa, joissa ne voivat olla kulkeutuneita, lajittuneita ja kasautuneita juonen eri 

osiin magman virtausnopeuden vaihtelujen seurauksena. Esimerkiki Tarneyn ja Weaverin (1987) 

mukaan virtauksen vaikutuksesta on voinut kehittyä juonissa mm. rakenne, jossa juonella on kapeat, 

afyyriset reunat ja leveä porfyyrinen ydinvyöhyke tai vuorottelevia afyyrisiä ja porfyyrisiä 

kontaktien suuntaisia kerroksia/vyöhykkeitä eri osissa juonta tai kerrosjuonta. Hajarakeet ovat myös 

yleisiä juonien kontakteissa, jossa ne voivat olla asettuneita kontaktien suuntaisesti magman 

virtauksen vaikutuksesta. Lisäksi Cadmanin et al. (1990) mukaan hajarakeet juonikanavissa voivat 

olla virtaavassa magmassa tiheyden tai raekoon perusteella lajittuneita ja muodostaneet 

äärimmäisissä tapauksissa jopa monomineraalisia raitoja/kerroksia juonien/kerrosjuonien kontaktien 

suuntaisesti. 
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Kuva 4. Yksinkertaistettu piirros nukleaatio- ja kasvunopeuden suhteesta sulan alijäähtymiseen ja raekoon 

kehittymiseen mafisissa magmakivissä (mukaillen Olmstedin (1979) kuvaa). Katkoviivalla kuvattu 

nukleaatio- ja kasvunopeuden välistä suhdetta. Esimerkiksi pisteessä A suhteellisen alhaisella 

jäähtymisnopeudella ja alijäähtymisen asteella kiteyvästä sulassa muodostaa vain muutamia kidealkioita, 

jotka voivat kasvaa tehokkaasti. Tällöin syntyvä kivi on karkearakeinen. Siirryttäessä pisteeseen B 

mineraalien kasvunopeus laskee voimakkaasti ja samalla nukleaationopeus kasvaa, kun sula jäähtyy 

nopeammin ja alijäähtymisaste kasvaa. Tällöin muodostuu lukuisia kidealkioita, joiden kasvunopeus on 

hidas ja kivestä tulee hienorakeinen. Laskevalla alijäähtymisen asteella katkoviiva joko nousee tai laskee 

riippuen siitä meneekö nukleaatio- vai kasvunopeus ensin nollaan.  

  

 

4.5 Magmaattisen kerroksellisuuden kehittyminen mafisissa magmakivissä 

 

Magmaattista kerroksellisuutta basalttisissa systeemeissä voi syntyä magmasäiliöiden useissa eri 

kehitysvaiheissa magmasäiliön täyttäessä, kiteytymisen alku- tai loppuvaiheissa sekä subsolidus -

reaktioiden tai magman yli- ja alijäähtymisen kautta. Kerroksellisuutta synnyttäviä prosesseja on 

lukuisia, joista yleisimpiä ovat Irvinen (1987) mukaan mm. kumuluskiteiden mekaaninen 

lajittuminen ja kasautuminen, magman kerrostuminen, sekoittumattomien sulien synty sekä 

konvektio-diffuusiomekanismit.  

 

Yleisiä magmaattisen kerroksellisuuden piirteitä mafisissa magmakivissä ovat ohuet, 

mineraalikoostumukseltaan vaihtelevat kerrokset (modaali kerroksellisuus), vaihtelevat 

raekokokerrokset sekä plagioklaasin tasomainen suuntautuminen. Lisäksi tavataan mm. kryptistä ja 

rytmistä kerroksellisuutta. Kerroksellisuuteen lukeutuvat myös tekstuurien muutokset, ja sitä voivat 

muodostaa myös homogeeniset, tasalaatuiset yksiköt. Magmaattiset kerrokset ovat tavallisesti lähes 

vaaka-asentoisia, mutta voivat olla myös samansuuntaisia magmasäiliöiden seinien tai jopa katon 

suuntaisesti. Kerrosten jatkuvuus, laajuus ja säännöllisyys heijastavat magmasäiliöissä vaikuttaneita 

olosuhteita ja niiden laajuutta (Irvine 1987). 

 

Kapeissa juonikanavissa nopea jäähtyminen, kiteyminen ja magman virtaus tavallisesti tuhoavat tai 
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minimoivat kerroksellisuuden muodostumiseen johtavat olosuhteet. Basalttisen magman 

juonimaisilla intruusioilla kerrokselliset rakenteet ovat rajoittuneet lähinnä differentoituneisiin 

kerrosmyötäisiin juoniin. Niitä edustavat usein kymmenien kilometrien mittaiset ja jopa satojen 

metrien paksuiset kerrosjuonet, jotka ovat tyypillisesti kohonneet nopeasti yläkuoreen ja 

muodostaneet suuren magmasäiliön (Wager & Brown 1968, Walker 1969). Niissä suuret 

magmatilavuudet ja hidas jäähtyminen ovat voineet mahdollistaa magman jäähtymisen hitaasti läpi 

useiden mineraalien sulamislämpötilojen ilman, että samanaikaiset tektoniset tai magmaattiset 

liikunnot ovat häirinneet kehitystä (Best 2003). Nämä olosuhteet ovat myös usein mahdollistaneet 

kiteytymisdifferentaation ja kerroksellisuuden kehittymisen mm. kumuluskiteiden fysikaalisen 

sulasta erottumisen kautta (esim. kumuluskiteiden vajoaminen, flotaatio tai virtauslajittuminen) 

(Wager & Brown 1968, Irvine 1987).  

 

4.6 Metamorfoosi ja deformaatio 

 

Mafisten magmakivien metamorfoosi on riippuvaista veden läsnäolosta ja primäärien mafisten 

mineraalien hydraatiosta. Primääristi mafiset magmat ovat tyypillisesti kuivia, jonka vuoksi mafiset 

magmakivet säilyvät useimmiten muuttumattomina tai metamorfoosin vaikutukset jäävät 

vaatimattomiksi muuttuvissa P-T-olosuhteissa, jos vettä ei ole tarjolla. Mikäli metamorfoosissa on 

vettä tarjolla, kuivat Fe-Mg-silikaatit (pyrokseenit ja oliviini) uudelleenkiteytyvät vesipitoisiksi 

mineraaleiksi. Korvautuminen voi olla täydellistä tai osittaista. Kiteytyvien mineraalien 

koostumukseen vaikuttavat hallitsevat P-T-olosuhteet. Pyrokseenit muuttuvat koostumuksesta ja 

metamorfoosiasteesta riippuen pääasiassa eri koostumuksen omaaviksi amfiboleiksi, kloriitiksi tai 

epidootiksi. Plagioklaasin koostumus muuttuu albiittisemmaksi, ja sen muuttumistuotteena syntyy 

useimmiten epidoottia, kalsiittia tai vähäisiä määriä kvartsia. Oliviini on useimmiten 

serpentiniittiytynyt tai talkkiutunut (Best 2003). 

 

Yläkuoressa esiintyvät mafiset juonet ovat tavallisesti läpikäyneet alhaisen- tai keskiasteen 

metamorfoosin, joita edustavat vihreäliuske- ja amfiboliittifasieksen P-T-olosuhteet. 

Vihreäliuskefasieksen P-T-olosuhteissa metamorfoituneen basalttisen koostumuksen omaavilla 

kivillä yleisiä mineraaleja ovat epidoottiryhmän mineraalit, prehniitti, pumpelleyiitti, kloriitti, 

aktinoliitti, albiitti, titaniitti ja vähäinen karbonaatti. Nämä mineraalit ovat tavallisesti täysin 

korvanneet alkuperäiset magmaattiset mineraalit, mutta magmaattinen tekstuuri on tavallisesti 

säilynyt. Metamorfoosiasteen kasvaessa kohti amfiboliittifasieksen P-T-olosuhteita muodostuu 

monimutkaisten metamorfisten reaktioiden kautta yhä enemmän karkearakeisempaa plagioklaasia 

(oligoklaasi-andesiini) ja alumiinipitoista sarvivälkettä. Uudelleenkiteytyminen tuhoaa täysin 
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alkuperäisen magmaattisen tekstuurin ja muuttaa kiven asultaan amfiboliitiksi. Amfiboliitit 

koostuvat plagioklaasista ja sarvivälkkeestä, joiden ohessa voi esiintyä mm. granaattia, pyrokseenia 

ja vähäisiä määriä biotiittia, titaniittia, Fe-Ti-oksideja ja kvartsia (Best 2003). 

 

Mafiset juoniparvet liitetään usein kuoren lineaareihin heikkousrakenteisiin kuten hierto- ja 

siirrosvyöhykkeisiin, koska juonien on usein havaittu seuranneen jo olemassa olevia rakoja ja 

juoniparvet ovat usein runsaslukuisempia suurten hiertovyöhykkeiden lähiympäristöissä (Cadman et 

al. 1990). Lisäksi  esimerkiksi proterotsooisissa juoniparvissa korkean asteen metamorfisilla alueilla 

juonet ovat usein hiertyneitä kontakteistaan, jonka perusteella juonien intruusioon liittyy ekstension 

kanssa samanaikaisesti myös hiertokomponentti. Hiertovyöhykkeet toimivat otollisina kanavina 

fluidivirtauksille, joiden aikaansaama uudelleenkiteytyminen voi johtaa tehokkaasti metamorfisten 

mineraaliseurueiden ja foliaatioiden muodostumiseen mafisten juonikivien reunavyöhykkeillä 

(Cadman et al. 1990). 

 

Pystysuuntaisilla juonilla on kuoressa todella laaja syvyysulottuvuus, jolloin juonikanavan eri 

syvyyksillä vaikuttavat erilaiset olosuhteet. Syvällä kuoressa sijaitsevat juonen osat kiteytyvät 

yläpuolisia osia hitaammin ja säilyvät pitempään sulana. Tällöin ne voivat toimivat pidempään 

kuoren liikuntoja välittävinä heikkousvyöhykkeinä, ja on mahdollista, ettei niissä ole kehittynyt 

metamorfisia foliaatioita. Kuoren keskiosissa (vihreäliuske- ja amfiboliittifasieksen olosuhteissa) 

juonet omaksuvat kaikkein tehokkaimmin tektonisten jännityksien vaikutuksesta foliaatioita, koska 

juonet kiteytyvät edelleen suhteellisen nopeasti ja kiteytymisen jälkeen jatkuvat liikunnot voivat 

johtaa foliaatioiden ja sivukivien metamorfista astetta vastaavan mineralogian kehittymiseen. 

Nopeasti jäähtyvissä juonien yläosissa deformaatio tapahtuu pääasiassa hauraan murtumisen kautta 

(Cadman et al. 1990, Fossen 2010).  

 

5. SUOMEN PALEOPROTEROTSOOISET JUONIPARVET 
 

Fennoskandian prekambrisen kilpialueen itä- ja pohjoisosista tunnetaan useita mafisia juoniparvia. 

Vuollo ja Huhma (2005) ovat luokitelleet nämä juoniparvet kuuteen pääryhmään geokemiallisen 

koostumuksen, iän ja esiintymistavan perusteella. Ryhmien keskimääräiset iät ovat 2.5, 2.45, 2.32, 

2.2, 2.1 ja 1.98 miljardia vuotta. Vuollon ja Huhman (2005) koostama yhteenveto mafisista juonista 

ja intruusioista Fennoskandian kilvellä on esitettynä Taulukossa 1. 

 

~ 2.5-2.45 miljardin vuoden ikäiset juoniparvet 
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Vanhimpaan 2.5 miljardin vuoden ikäryhmään kuuluvia jäseniä tunnetaan ainoastaan Kuolan 

niemimaalta, kun taas muiden ikäryhmien jäseniä tunnetaan kauttaaltaan Fennoskandian kilven 

karjalaisilta alueilta. 2.45 miljardin vuoden ikäiseen magmatismiin liittyvät merkittävimpänä 

mafiset kerrosintruusiot, mutta samanikäisiä mafisia juonia ja juoniparvia esiintyy kauttaaltaan 

arkeeisilla alueilla. 2.45 miljardin vuoden ikäinen juoniparvi on jaettu viiteen alaryhmään. Alajaon 

perustana toimivat intruusioiden esiintymistapa, geokemialliset ja isotooppikoostumukselliset 

ominaispiirteet: 1. NE-suuntaiset boniniitti-noriittiset juonet, 2. NW-suuntaiset gabronoriittijuonet, 

3. NW-suuntaiset tholeiittiset juonet, 4. NW-suuntaiset Fe-tholeiittiset juonet ja 5. E-suuntaiset 

ortopyrokseeni- ja plagioklaasiporfyyriset juonet. Geokemialtaan ryhmät 1, 2, ja 5 ovat kalkki-

alkalisia, ryhmien 3 ja 4 ollessa tholeiittisia (Vuollo & Huhma 2005). 

 

2.32-1.98 miljardin vuoden ikäiset juoniparvet 

  

Nuoremmat 2.32-1.98 miljardin vuoden ikäiset juoniparvet muodostavat geokemialtaan 

homogeenisen ryhmän ja muistuttavat koostumukseltaan mantereisia tholeiittisia basaltteja. Sen 

vuoksi näiden juoniparvien alajaottelu kemiallisen koostumuksen perusteella ei ole ollut 

käytännössä mahdollista. Poikkeuksina ovat Kuhmon lohkon 2.1-1.98 miljardin vuoden ikäiset 

juonet ja intruusiot, jotka on voitu luokitella geokemian, iän ja suuntauksen perusteella (Vuollo & 

Huhma 2005). 

 

~ 2.3 miljardin vuoden ikäinen juoniparvi 

  

Noin 2.32 miljardin vuoden ikäiset tholeiittiset juonet ja intruusiot ovat harvinaisia ja huonosti 

tunnettuja, mutta laaja-alaisesti esiintyviä. Niitä on tunnistettu Suomen arkeeisen kallioperän keski- 

ja itäosista mm. Taivalkosken ja Iisalmen lohkoilta. Tähän ikäryhmään on geologisten todisteiden ja 

ikämääritysten perusteella liitetty myös Peräpohjan liuskejakson metavulkaniitit, joiden on osoitettu 

olevan vanhempia kuin 2.22 miljardin vuoden ikäiset kerrosjuonet, mutta nuorempia kuin 2.45 

miljardin vuoden ikäiset kerrosintruusiot (Vuollo & Huhma 2005). Noin 2.31 miljardin vuoden 

ikäisiä juonia tunnetaan myös Venäjän Karjalasta, missä tämän ikäluokan juonet eroavat 2.45 

miljardin vuoden ikäisistä gabronoriittijuonista, mutta edeltävät myöhäisempiä ~ 2.1 miljardin 

vuoden ikäisiä arkeeisen litosfäärin repeämisestä kertovia juonia (Stepanova et al. 2014). Näiden 

piirteiden perusteella ~ 2.3 miljardin vuoden ikäiset juonet edustavat todennäköisesti erillistä, 

merkittävää magmaattista tapahtumaa Fennoskandian kilven itä-osassa. Suomesta ja Venäjän 

Karjalasta tunnetut  2.31-2.32 miljardin vuoden ikäiset juonet ovat keskimäärin E-suuntaisia Fe-

tholeiitteja (Vuollo & Huhma 2005, Stepanova et al. 2014). 
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2.22 miljardin vuoden ikäinen juoniparvi 

 

Noin 2.22 miljardin vuoden ikäistä mafista magmatismia edustavat (karjaliittiset) kerrosjuonet ja 

juonet, jotka ovat Al-köyhempiä ja Fe- ja LREE-rikkaampia kuin tavalliset tholeiitit ja komatiitit. 

Näistä differentoituneista kerrosjuonista ja juonista tai niiden osista on käytetty eri nimityksiä 

kuten, karjaliitti (Vuollo & Piirainen 1992), puolipinnallinen spiliitti (Piirainen 1969) ja gabro-

wehrliittiassosiaatio (Hanski 1986). Kerrosjuonet koostuvat marginaali- eli reunavyöhykkeestä, 

kerroksellisesta vyöhykkeestä ja granofyyristä. Ne muodostavat tyypillisen ultramafisen-mafisen 

sarjan, johon kuuluvia kiviä tavataan laajasti Itä- ja Pohjois-Suomesta. Stratigrafisesti kerrosjuonet 

asettuvat lähelle arkeeisen ja paleoproterotsooisen kallioperän välistä epäjatkuvuuspintaa (Vuollo & 

Huhma 2005). 

 

~ 2.1 miljardin vuoden ikäinen juoniparvi 

 

~ 2.1 miljardin vuoden ikäiset Fe-tholeiittiset juoniparvet ovat edeltäneet noin 2.0 miljardia vuotta 

sitten alkanutta repeämistä Fennoskandian kilven alueella. Ne edustavat  magmaattista tapahtumaa, 

joka vaikutti laajasti Keski- ja Pohjois-Suomessa aikavälillä 2.13-2.05 miljardia vuotta. Se synnytti 

useita magmapulsseja ja tiheän juoniverkoston, joka leikkaa arkeeista pohjaa ja karjalaisia 

muodostumia. Kuhmon arkeeisella lohkolla 2.1 miljardin vuoden ikäiset juonet ovat pääasiassa E-

W-suuntaisia ja NE-suuntaisia Pohjois-Karjalan ja Kainuun liuskevyöhykkeillä. Lapissa juonet ovat 

heikommin tunnettuja, ja ne on liitetty tähän ryhmään stratigrafian ja geokemiallisen aineiston 

perusteella. Lapin juonista tehdyt ikämääritykset osoittavat niiden syntyneen noin 2.05 miljardin 

vuoden ikäisessä voimakkaassa magmaattisessa tapahtumassa, johon liittyvät myös Kevitsan ja 

Otanmäen intruusiot. Geokemiallisesti tämä Pohjois-Karjalasta Kainuun kautta Lappiin ulottuva Fe-

tholeiittien ryhmä on homogeeninen. Juonet ovat subalkalisia tholeiittisia basaltteja, joille on 

tyypillistä rikastuminen raudasta ja korkeat LILE-, HFSE- ja LREE-pitoisuudet. Nämä piirteet ovat 

tyypillisiä mantereisille juoniparveille, joita tavataan yleisesti kilpialueilta (Vuollo & Huhma 2005). 

 

~ 1.98 miljardin vuoden ikäinen juoniparvi 

 

Noin 1.98 miljardin vuoden ikäinen juoniparvi on nuorin Fennoskandian arkeeiselta kratonilta 

tunnettu  paleoproterotsooinen mafinen juoniparvi. Tähän ryhmään kuuluvia juonia tunnetaan sekä 

arkeeisesta pohjakompleksista ja karjalaisista muodostumista koko Fennoskandian kilven itäosasta, 

mutta se ei ole yhtä laaja kuin ~ 2.1 miljardin vuoden ikäinen juoniparvi. ~ 1.98 miljardin vuoden 
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ikäiset juonet ovat pääosin NW-suuntaisia, ja niitä tunnetaan Kuhmon arkeeiselta lohkolta ja 

Pohjois-Karjalan liuskejaksolta. Kuhmon lohkon juonet edustavat tyypillisiä Fe-rikkaita mantereisia 

tholeiitteja, joita ei voi geokemiallisesti erottaa niitä vanhemmista tholeiittisista juoniparveista. 

Pohjois-Karjalan liuskejaksolla tavattavat tholeiittiset juonet sen sijaan muistuttavat geokemialtaan 

heikosti saarikaariympäristöjen tholeiitteja. ~ 1.98 miljardin vuoden ikäiset juonet edeltävät 1.95-

1.97 miljardin vuoden ikäisiä ofioliitteja (Vuollo 1994, Vuollo & Huhma 2005). 

 

 
Taulukko 1. Pohjois- ja Itä-Suomen sekä Venäjän Karjalan paleoproterotsooisten juonien luokittelu (Vuollo 

& Huhma 2005, Stepanova et al. 2014).  
 

~ 1.98 miljardin vuoden ikäinen Fe-tholeiittinen juoniparvi 

-NW-suuntaisia (Kuhmon lohko), mantereisen tyypin tholeiittinen tai 

saarikaarityypin tholeiittinen koostumus 

-Pääosin muuttumattomia (plagioklaasi ja pyrokseeni) 

-Edeltää 1.95-1.97 miljardin vuoden ikäisiä ofioliitteja 

~ 2.1-2.05 miljardin vuoden ikäinen Fe-tholeiittinen juoniparvi 

-Useita magmapulsseja ~ 2.13-2.05 miljardia vuotta sitten 

-Mantereinen tholeiittinen koostumus 

-Pääosin E-suuntaisia, vähäisiä määriä NW-suuntaisia 

2.22 miljardin vuoden ikäiset alhaisen Al-pitoisuuden tholeiittiset 

(karjaliittiset) kerrosjuonet 

-Kerrosintruusioita/-juonia ja vähäisiä juonia 

-Yleisiä Itä- ja Pohjois-Suomessa 

2.32-2.31 miljardin vuoden ikäinen Fe-tholeiittinen juoniparvi ja 

intruusiot 

-E-suuntaisia? 

-Vain vähän juonia ja intruusioita tunnistettu 

2.45 miljardin vuoden ikäiset juoniparvet 

-Yhteydessä kerrosintruusioihin, kaksi magmatyyppiä 

1) boniniitti-noriittijuonet, NE-suuntaisia 

2) gabronoriittijuonet, NW-suuntaisia 

3) alhaisen Ti-pitoisuuden mantereisen tyypin juonet, NW-suuntaisia 

4) Fe-tholeiittiset mantereisen tyypin juonet, E-suuntaisia 

5) ortopyrokseeni-plagioklaasiporfyyriset juonet, E-suuntaisia 
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6. TUTKIMUSALUEEN YLEISET GEOLOGISET PIIRTEET 
 

Tutkimusalue sijaitsee Ilomantsin kunnan itäosassa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan 

tuntumassa, noin 15 km:n etäisyydellä Hattuvaaran kylästä. Alue on osa Itä-Suomen arkeeista 

kallioperää ja siihen kuuluvaa Ilomantsin arkeeista aluetta (Kuva 5). 

 

Itä-Suomen arkeeinen alue on Suomen laajin arkeeinen alue ja myös parhaiten tunnettu. Se rajoittuu 

pohjoisessa Kuusamon liuskejaksoon, lännessä Hirvaskosken hiertovyöhykkeeseen, Kainuun 

liuskejaksoon ja Nunnanlahden-Holinmäen hiertovyöhykkeeseen. Idässä arkeeinen alue jatkuu 

Venäjän puolelle. Alue on osa Fennoskandian kilven arkeeista karjalaista provinssia, jonka Suomen 

puolella sijaitsevat osat edustavat tyypillistä arkeeista granitoidi-vihreäkivialuetta. Se koostuu 

pääasiassa vihreäkivien ja metasedimenttien vyöhykkeistä, granitoideista sekä joistakin 

granuliiteista (Sorjonen-Ward & Luukkonen 2005).  

 

Arkeeisen alueen synnyn Fennoskandian kilvellä on esitetty olleen kaksivaiheinen. Vanhin osa 

arkeeisen kallioperän granitoidi- ja migmatiittialueista on muodostunut varhaisarkeeisen eli 

saamilaisen orogenian aikana (3.1-2.9 miljardia vuotta sitten). Vakaannuttuaan varhaisarkeeinen 

kuori alkoi rakoilla, uudelleenmuokkautui ja siihen intrudoitui lisää granitoideja myöhäisarkeeisen 

eli loppilaisen orogenian aikana (2.9-2.7 miljardin vuotta sitten). Samaan aikaan muodostuivat 

myös granitoidi-vihreäkivialueet Karjalan provinssilla, johon lukeutuu myös Ilomantsin 

vihreäkivivyöhyke. Se koostuu useista haaroittuvista liuskejaksoista, joilla on tektoniset tai 

intrusiiviset kontaktit niitä ympäröiviin granodioriitti- ja tonaliittiplutoneihin (Sorjonen-Ward & 

Luukkonen 2005). Ilomantsin vihreäkivivyöhykkeen geologinen kartta on esitetty Kuvassa 6. 

 

Arkeeisen kuorenmuodostuksen jälkeisenä aikana (2.6-2.5 miljardia vuotta sitten) arkeeinen kuori 

vakaantui, kratonisoitui ja repeili. Se johti sedimentaatioaltaiden avautumiseen, vulkanismiin ja 

magmatismiin.  Lounais- ja länsiosat peittyivät sedimenteillä ja mafisilla vulkaniiteille (2.3-2.0 

miljardia vuotta sitten), jotka kuuluivat Sumi-Sarioala- ja Jatuli-vaiheisiin (Sorjonen-Ward & 

Luukkonen 2005). Karjalaiseen alueeseen vaikutti myös läpi varhaisproterotsooisen aikakauden 

mafinen magmatismi, josta kertovat Itä-Suomen arkeeista kallioperää peittävät mafiset laavavirrat 

ja sitä leikkaavat lukuisat diabaasijuonet (Vuollo & Huhma 2005). 

 

Svekofennisen orogenian aikana (1.9-1.8 miljardia vuotta sitten) karjalaisen alueen itäosa toimi 

jalustana sen päälle SW-suuntaisesti ylityöntyneille svekofennisille nappeille. Se johti laajasti myös 

arkeeisen kuoren alueella lämpötilan uudelleenkohoamiseen ja tektonisiin liikuntoihin. 
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Svekofennisen orogenian vaikutus näkyy etenkin lähellä varhaisproterotsooisia liuskealueita, jossa 

arkeeisen alueen kallioperä on voimakkaasti uudelleenaktivoitunut sekä muokkautunut 

metamorfoosissa ja deformaatiossa (Sorjonen-Ward & Luukkonen 2005, Hölttä et al. 2012). 

Esimerkiksi Ilomantsin plutonis-vulkaanisella kompleksilla esiintyvästä Koitereen 

granodioriittisesta sanukitoidi-intruusiosta (noin 30 km länteen Koidanvaarasta) on tunnistettu 

mikrorakenteita, joiden perusteella lämpötila proterotsooisen deformaation aikana on ollut noin 

400-500 °C (Hölttä et al. 2012). 
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Kuva 5. Itä- ja Keski-Suomen arkeeinen alue Höltän et al. (2012) mukaan. Kuva julkaistu Geologian 

tutkimuskeskuksen luvalla.  
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Kuva 6. Ilomantsin vihreäkivivyöhykkeen kallioperäkartta, tutkimusalue rajattuna punaisella neliöllä. 

Hattuvaaran kylän sijainti merkitty karttaan punaisella pallolla. Kartta pohjautuu DigiKP:hen, Geologian tut-

kimuskeskuksen digitaaliseen karttapalveluun. Versio 1.0 saatavilla:  http://ptrarc.gtk.fi/digikp200/ 

 

http://ptrarc.gtk.fi/digikp200/
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7. AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 
  

Itä-Suomen arkeeisen alueen itäosa, jossa Koidanvaaran intruusio sijaitsee, kuuluu Suomen puolella 

olevan arkeeisen alueen itäisimpään osaan. Tutkimusalueella esiintyvästä diabaasista on varhainen, 

joskin kyseenalainen maininta Frosteruksen ja Wilkmanin (1920) Joensuun karttalehden 

vuorilajikartan selityksessä. Siinä mainitaan seuraavasti: “Noin 3 km Aittojärvien kaakkoispuolella 

Venäjän rajalla on Koitajoen itäpuolella Kotavaara...“ ja “E. Katilan mukaan pistää täällä esiin 

moreenisorasta parissa paikassa pieninä kallioina näkyviin aivan massamaista hieno- tai 

keskirakeista tummaa selvästi ofiittirakenteista diabaasia...“. Tämä kuvaus sopii todellisuudessa 

paremmin Koidanvaaraan Kotavaaran sijaan, koska alueella lähin esiintyvä Kotavaara-niminen 

kohouma sijaitsee Aittojärvistä lounaaseen Koitajoen länsipuolella kolmen kilometrin päässä 

rajalinjasta. Rajalinja on samassa paikassa kuin vuonna 1920. Frosterus ja Wilkman (1920) 

luokittelevat diabaasin jatulilaisia diabaaseja nuoremmaksi.  

 

Frosteruksen ja Wilkmanin (1920) jälkeen alueella on suorittanut kallioperäkartoitusta vuonna 1996 

Geologian tutkimuskeskuksen geologi Erkki Luukkonen. Luukkonen on rajannut diabaasin 

esiintymistä alueella ja kartoitoittanut diabaasia ympäröivää kallioperää. Diabaasia ympäröivät 

arkeeisen pohjaan kuuluvat graniitit, tonaliitit ja granodioriitit. Havaintojen pohjalta Luukkonen on 

myös tehnyt diabaasin kivilajirajauksen, joka on esitetty Kuvassa 7. Luukkosen mukaan 

kartoituksen perusteella diabaasissa esiintyi viitteitä kerroksellisesta rakenteesta (E. Luukkonen, 

suullinen tiedonanto, 2014). Luukkosen käyttämät kartat ja kallioperähavainnot tutkimusalueelta 

olivat käytettävissä tämän tutkimuksen aikana ja ne toimivat maastokartoituksen tukena. 

 

Maastokartoitustyön yhteydessä Erkki Luukkonen teetti intruusion zirkonista ikämäärityksen U-Pb-

menetelmällä. Ikämääritys tehtiin GTK:ssa vuonna 1998 CA-TIMS-menetelmällä, jonka jälkeen 

sitä on päivitetty GTK:n toimesta vuonna 2009 analysoimalla uudelleen ikänäyte LA-MC-ICPMS-

menetelmällä. Koidanvaaran ikämääritysnäyte (A1519 Peräaho gabbro) on peräisin tutkimusalueen 

eteläosasta Lavakankaalta (Kuva 7). Tulokset raportoidaan kappaleessa 9.6. 

 

Vuosina 2011-2012 alueella esiintyvän diabaasin esiintymistä on edelleen rajattu ja sen 

soveltuvuutta luonnonkivituotantoon tutkittu GTK:n Itä-Suomen yksikön luonnonkiviprojektissa 

(Leinonen & Romu 2012). Projektissa on tehty tutkimuksia diabaasin alueella mm. 

maastokartoituksin ja timanttikairauksin. Projektin yhteydessä on kairattu diabaasin alueelle 

yhteensä 23 reikää (305 m), jotka tarkastettiin tätä tutkimusta varten. Kairareiät ovat lyhyitä (10-20 

m), ja niiden avulla on selvitetty luonnonkiviesiintymien tuotantoteknisiä ominaisuuksia, kuten 
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esiintymien eheyttä, jatkuvuutta ja kivien ulkoasua. Projektin yhteydessä on myös avattu 

tutkimuskaivantoja ja pesty kalliopintoja. Pääosa kaivannoista on peitetty tutkimuksen jälkeen, 

mutta joitain pestyjä kalliopintoja oli yhä käytettävissä tätä tutkimusta tehtäessä. 

 

Lisäksi tutkimusalueen pohjoisosaan Laavun kohteella sijaitsevalle mustan kiven louhimolle on 

kairattu vuonna 2009 useita lyhyitä timanttikairareikiä, joista tarkastettiin 5 kpl (109.6 m) tätä 

tutkimusta varten. 

 

8. MENETELMÄT 

 

8.1 Kartoitusmenetelmät 

 

Tätä työtä varten tehtiin 56 kpl kallioperähavaintoja Koidanvaaran, Verkkoputaan, Iivanankankaan, 

Kasarmivaaran, Tavikankaan ja Lavakankaan alueelta. Kenttätyöt suoritettiin elo-syyskuussa 2014. 

Kenttätyöpäiviä oli yhteensä yhdeksän. Kartoitustyö tehtiin profiililuontoisesti kolmena 

keskimäärin E-W-suuntaisena profiilina intruusion läpi, mutta niiden kulkua ohjasivat 

maastotyöskentelyssä paikalliset maastonpiirteet, alueen tieverkko ja paljastumien esiintymistiheys. 

Joillakin tutkimuskohteilla suoritettiin vain paikallista pistemäistä havainnointia. Kaikki 

maastohavainnot tallennettiin digitaalisesti ArcGIS-pohjaista kallioperähavaintojen 

tallennusohjelmaa (Kapalo) käyttäen.  

 

Paljastumia tutkimusalueella on vaihtelevasti ja paikoin runsaammin kuin mitä peruskartoissa on 

kuvattu. Paljastumien suurimpana heikkoutena on niiden mataluus ja tasaisuus, mutta osalla alueista 

on myös topografista vaihtelua, joka mahdollisti diabaasin sisäisen rakenteen tutkimisen. 

 

Maastokartoituksen tavoitteena oli ensisijaisesti riittävän hyvän kokonaiskuvan luominen 

tutkimusalueella esiintyvästä diabaasista. Tutkimuksessa painotettiin primäärien magmaattisten 

rakenteiden havainnointia. Sen vuoksi maastotyöt keskitettiin diabaasin parhaiten säilyneisiin osiin. 

Kartoitustyön yhteydessä suoritettiin näytteenottoa petrografista tutkimusta varten. Minikairalla ja 

vasaralla otetuista näytteistä teetettiin yhteensä 33 kpl kiilloitettuja ohuthieitä. 

 

Tätä tutkimusta varten tarkastettiin yhteensä 28 Koidanvaaran alueelle tehtyä timanttikairareikää. 

Yhtä lukuunottamatta kaikki läpäisevät diabaasia, mutta kairareiät eivät läpäise diabaasin ja 

sivukiven kontaktia. Kairasydämmistä havainnointiin mineralogian ja tekstuurin perusteella eri 

tyyppiset kivilajiyksiköt. Tulkinnan tueksi kairasydänten sisältö visualisoitiin digitaaliseen muotoon 
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(Liite 4). Petrografisesti mielenkiintoisista kohdista kairasydämmiä valittiin yhteensä 12 kpl 

näytteitä, joista teetettiin kiilloitetut ohuthieet. Lisäksi joistakin kairareistä suoritettiin selektiivisesti 

magneettisen suskeptibiliteetin mittausta käsikäyttöisellä mittalaitteella.  

 

Diabaasien väri- ja tekstuuriominaisuuksien tarkastelun tueksi osa minikairatapeista ja 

kairasydämmistä halkaistiin ja niiden toinen puoli kiilloitettiin. Käsinäytteiden silmämääräisen 

tarkastelun tukena käytettiin stereomikroskooppia. Kiilloitettujen ohuthieiden petrografisessa 

tutkimuksessa käytettiin polarisaatiomikroskooppia ja malmimikroskooppia.  

 

8.2 Geokemialliset ja mineraalikemialliset menetelmät 

 

Kokokivianalyysit 

 

Minikairalla otetuista ja timanttikairareistä valituista näytteistä tehtiin 5 kokokivianalyysiä  Labtium 

Oy:n geolaboratoriossa röntgenfluorisenssimenetelmällä (XRF) ja induktiivisesti kytketyllä 

plasmamassaspekrometrillä (ICP-MS). XRF-menetelmällä (Labtium +175X) analysoitiin 

pääkomponentit oksideina ja hivenalkuaineet Cl, Sc, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, 

Mo, Sn, Sb, Ba, La, Ce, Pb, Bi, Th ja U.  ICP-MS-menetelmällä (Labtium 308M, 308P) analysoitiin 

hivenalkuaineet Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Hf, Ho, La, Lu, Nb, Nd, Pr, Rb, Sm, Ta, Tb, Th, Tm, U, Yb, 

Co, Sc,V, Y ja Zr.  

 

Elektronimikroanalyysimenetelmät 

 

Tutkimusta varten tehtiin yhteensä 45 ohuthiettä, joista 5 valittiin elektronimikroanalyysiin. 

Mikroanalyysit tehtiin Oulun yliopiston JEOL JXA-8200 Superprobe -mikroanalysaattorilla. 

Operaattorina toimi Leena Palmu Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskuksesta. 

Analysointiolosuhteet olivat seuraavat: kiihdytysjännite 15 kV, elektronisäteen virranvoimakkuus 

15 nA ja läpimitta 5 µm.  Pienikokoisten kohteiden analysoinnissa käytettiin myös pienempää 

läpimittaa (1 µm). Analysoitavat komponentit olivat SiO2, TiO2, Al2O3, Cr2O3, P2O5 , V2O3, 

FeO(tot), MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, BaO, NiO, Cl ja F. Mikroanalyysiaineiston käsittelyssä 

hyödennettiin MinIdent-ohjelmaa ja GabbroSoft©-taulukkolaskentaohjelmia. Amfibolit luokiteltiin 

ja nimettiin Leaken et al. (1997) mukaan, pyrokseenit Morimoton et al. (1988) mukaan ja 

plagioklaasit Deerin et al. (1992) mukaan.  
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8.3 U-Pb-ikämääritys 

 

Tutkimuksen aineistoon saatiin GTK:lta intruusion zirkoneista U-Pb-menetelmällä tehdyt 

ikämääritystulokset. Analyysit on suoritettu CA-TIMS-menetelmällä (chemical abrasion thermal 

ionization mass spectrometry) ja LA-MC-ICPMS-menetelmällä (laser ablation multicollector 

inductively coupled plasma mass spectrometry). Menetelmien yksityiskohdat löytyvät Huhman et 

al. (2012) artikkelista. Analyysit ovat  tehneet GTK:n erikoistutkijat Hannu Huhma, Yann Lahaye ja 

Hugh O‘Brien sekä raportoinut erikoistutkija Hannu Huhma (H. Huhma, kirjallinen tiedonanto, 

2014). 

 

U-Pb-iänmääritysmenetelmästä 

 

U-Pb-iänmääritys käyttää kahta radioaktiivista systeemiä (Rollinson 1993, Best 2003). Ne ovat 

238U:n hajoaminen hajoamissarjan kautta 206Pb:ksi ja 235U:n 207Pb:ksi. Hajoamissarjoissa 

radioaktiivisen isotoopin määrä vähenee vakio-osuudella aikayksikköä kohti alkaen systeemin 

sulkeutumisesta. U-Pb-ikämääritys tehdään tavallisesti zirkonista (ZrSiO4), jonka hilassa U-ioni voi 

korvata Zr-ionin. Lyijyn ionin säde sen sijaan on suurempi kuin zirkoniumin säde, minkä vuoksi Pb-

ioni ei mahdu zirkonin hilaan sen kiteytessä. Sen perusteella lyijyn määrä kiteytymishetkellä 

zirkonissa voidaan olettaa nollaksi. 

 

207Pb/235U- ja 206Pb/238U-systeemien hajoamisvakiot ovat tunnettuja ja isotooppien välinen suhde on 

ajasta riippuvainen. Analysoimalla zirkonista näiden isotooppiparien suhteet voidaan laskea 

yksittäisten näytteiden ikä. Virhettä isooppisuhteissa tuottaa zirkonissa tapahtuva lyijykato, sillä 

radiogeeninen Pb-ioni ei sovi U-ionin paikalle zirkonin hilassa. Se näkyy esimerkiksi toisistaan 

poikkeavina 207Pb/235U- ja 206Pb/238U-suhteina, kun samasta kivestä analysoidaan useita 

zirkonikiteitä. Se johtuu erisuuruisesta lyijykadosta zirkonifraktioissa. Lyijyn katoaminen vaikuttaa 

mitattaviin isotooppisuhteisiin, ja kun analysoidaan useita eri zirkoneja samasta kivestä saadaan 

tuloksena poikkeavia 207Pb/235U- ja 206Pb/238U-suhteita. Lyijykatoa voidaan kontrolloida 

sijoittamalla eri zirkonifraktioiden analyysien tulokset koordinaatistoon, ja antamalla 207Pb/235U- ja 

206Pb/238U-systeemien radioaktiivisille hajoamisyhtälöille erilaisia aika-arvoja. Niiden perusteella 

saadaan koordinaatistoon konkordiakäyrä. Se edustaa 207Pb/235U- ja 206Pb/238U-suhteita zirkonille, 

jossa ei ole tapahtunut lyijykatoa kiteytymisen jälkeen. Usean analyysin tulokset, joissa on 

erisuuruinen lyijykato, voidaan yhdistää koordinaatistossa suoraksi, jota kutsutaan diskordiaksi. 

Koordinaatistossa esiintyvän konkordiakäyrän ja diskordian yläleikkauspiste kertoo zirkonin iän 

(Rollinson 1993). 
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8.4 Geofysikaaliset aineistot 

 

Tutkimusalueelta oli olemassa Geologian tutkimuskeskuksen tekemästä matalalentoaineistosta 

yhdistetty matalaresoluutioinen aeromagneettinen kartta, joka saatiin osaksi tämän tutkimuksen 

aineistoa (Kuvat 35A ja 35B). Kartan on prosessoinut GTK:n geofyysikko Jouni Lerssi. 

Aeromagneettinen kartta kertoo Maan magneettikentän voimakkuuden vaihteluista, jotka johtuvat 

para- ja ferromagneettisten mineraalien erilaisesta jakautumisesta kallioperässä (Peltoniemi 1988).  

 

Lisäksi tätä tutkimusta varten tehtiin kokeilumielessä kairasydänaineiston tarkastelun yhteydessä 

magneettisen suskeptibiliteetin mittauksia. Mittaukset suoritettiin käyttäen käsikäyttöisiä 

magneettisen suskeptibiliteetin mittauslaitteita JH-8 (Geoinstruments, Suomi) ja GMS-2 (Fugro 

Instruments, Australia). 

 

9. TULOKSET 
 

9.1 Tutkimusalueiden geologinen kuvaus 

 

 

Maastokartoituksessa alueen kivilajien nimeäminen perustui kivilajien mineralogiaan, raekokoon ja 

tekstuuriin. Pääjaottelu alueen diabaasin suhteen tehtiin kahteen ryhmään: pyrokseeni- ja 

sarvivälkediabaaseihin. Jaottelu tehtiin sen mukaan, oliko diabaasi hallitsevasti pyrokseeni- vai 

särvivälkepitoinen. Pyrokseenidiabaasissa esiintyy vaihtelevasti myös sarvivälkettä, mutta sen 

määrä on alhainen suhteessa pyrokseenin. Vastaavasti sarvivälkediabaaseista pyrokseeni puuttuu 

täysin tai sitä on vain aksessorisina jäänteinä. Lisäksi kivien tekstuuria käytettiin hyväksi kivilajien 

ja kivilajiyksiköiden ryhmittelyssä.  

 

Sarvivälkediabaasien kuvauksessa on huomioitava, että maastohavainnoin yhteydessä 

sarvivälkediabaasien raekoko on arvioitu niissä esiintyvien vaaleiden ja tummien mineraalien 

kasaumien (läpimitan) perusteella. Esimerkiksi maastossa keskirakeiseksi kuvattu 

sarvivälkediabaasi koostuu ohuthietutkimuksen perusteella lukuisten hieno-pienikokoisten, 

tummien ja vaaleiden mineraalien muodostumista kasaumista. Todellisen raekoon arviointi on sen 

vuoksi haastavaa ja epäkäytännöllistä kentällä, koska esimerkiksi myös hienorakeisena kuvatuissa 

sarvivälkediabaaseissa todellinen raekoko voi olla sama kuin keskirakeiseksi kuvatuissa. 

Sarvivälkediabaasin raekoon ja tekstuurin voidaan pääsääntöisesti havaita muuttuvan sitä mukaa, 

millainen on ollut alkuperäinen lähtömateriaali (pyrokseenidiabaasi). Karkeana yleistyksenä 

voidaan sanoa, että mitä karkeampi pyrokseenidiabaasi on alunperin ollut, sitä suurempi on 
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tummien ja vaaleiden mineraalien kasaumien koko niistä kehittyneissä sarvivälkediabaaseissa. 

Pyrokseenidiabaasien kohdalla on pyritty mahdollisimman tarkkaan arvioimaan primääriä raekokoa 

ja tekstuuria.  

 

Tutkimusalueelta ei ole saatavilla tarkkaa korkeustietoa, kuten laserkeilausaineistoa, jonka vuoksi 

intruusion pystysuuntaisen rakenteen arvioinnissa on päädytty käyttämään korkeuskäyriltä arvioitua 

korkeutta. Se ja usein matalat paljastumat jättävät varaa tulkinnalle alueilla, joilla korkeuserot eivät 

ole suuria. Tutkimuskohteiden sijainti tutkimusalueella on esitetty Kuvassa 7. 

 

Kuvauksissa tämän tutkielman kirjoittajan kallioperähavaintojen alkutunnus on jätetty pois ja 

havainnot on lyhennetty tekstissä havaintonumeroiksi, esim. seuraavasti:  KAKA-2014-177  177. 
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Kuva 7. Tutkimusalue, jossa esitettynä tutkimuskohteiden ja ikämääritysnäytteen sijainti. Diabaasin 

kivilajirajaus violetilla Erkki Luukkosen mukaan (digitaalinen aineisto, julkaistu Geologian 

tutkimuskeskuksen luvalla). Tutkimuskohteiden lyhenteet: IK = Iivanankangas, KR = Kasarmivaara, LAAVU 

= Laavu, LAVA = Lavakangas, PURO = Puro, RAJA = Raja, RS = Rajansivu, TAVI = Tavikangas, VA = 

Vaaranpielus, VP = Verkkopudas ja VT = Vartiotorni. Kartta pohjautuu Maanmittauslaitoksen avoimeen 

aineistoon: Maastokartta 1 : 100000 ja Maastokarttarasteri 1 : 50000 © Maanmittauslaitos, 2015.  

Saatavilla: https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta 

https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
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9.1.1 Koidanvaaran alue 

 

Koidanvaaran alue sijaitsee tutkimusalueen pohjoisosassa ja siihen sisältyvät Laavun, 

Vaaranpieluksen, Vartiotornin, Rajansivun ja Rajan tutkimuskohteet (Kuva 7).   

 

Koidanvaaran alueella diabaasia esiintyy kallioperähavaintojen ja magneettisen 

matalalentoaineiston perusteella maksimissaan noin 1.5 km:n levyisellä vyöhykkeellä E-W-

suuntaisesti. Todellinen leveys maanpintaleikkauksessa on luultavasti tätä pienempi. Alueella 

diabaasipaljastumat ovat usein topografiassa sivukiveä korkeammalla ja diabaasi on paikoin 

paljastunut hyvin. 

 

Koidanvaaran länsipuolella kartoitustyön kannalta keskeisiä olivat alueella toimivat 

luonnonkivilouhimot, joilla diabaasia on paljastettu koneellisesti. Länsipuolella nähtävissä on myös 

diabaasin sisäistä korkeusprofiilia. Korkeuseroa ylimmän ja alimman diabaasipaljastuman välillä on 

noin 40 metriä (175-215 m). Koidanvaaran laella ja sen itäpuolella rinteellä havainnointia 

vaikeuttaa paljastumien mataluus ja tasaisuus. Itäpuolista osaa peittää suoalue, ja diabaasin 

esiintyminen alueella perustuu laajalti geofysiikkaan.  

 

Maastokartoitusten ja geofysiikan perusteella diabaasi rajoittuu sekä lännessä että idässä pohjan 

granitoideihin. Kontakteja diabaasin ja arkeeisen kallioperän väliltä ei ole löydetty.  

 

9.1.1.1 Laavu 

 

Laavun tutkimuskohde sijaitsee Koidanvaaran kohouman länsireunassa, jossa on toiminnassa oleva 

mustan kiven louhimo. Laavun kohteella diabaasi on parhaiten paljastunut koko tutkimusalueella. 

Kohteella diabaasia on luonnonpaljastumissa, ja sitä on paljastettu koneellisesti. Paljastumat ovat 

loivassa rinteessä noin 200 x 150 neliömetrin kokoisella alueella. Kohteelle on myös kairattu 

timanttikairareikiä, jotka sijaitsevat keskimäärin N-S-suuntaiselle linjalla louhimon alimmilla 

tasoilla (Kuva 8).  

 

Kivilajeina louhimoalueella esiintyvät hieno-, pieni- ja keskirakeiset, tekstuureiltaan vaihtelevat, 

mustanharmaat pyrokseenidiabaasit, jotka ovat rakojen läheisyydessä usein voimakkaasti 

uudelleenkiteytyneitä. Muuttuneita osia edustavat tummanvihreät sarvivälkediabaasit. Laavun 

kohteen diabaasi sijaitsee lähellä läntistä kivilajirajaa ja kontaktia. 

 

Louhimoalueen paljastumat voidaan jakaa korkeuskäyrien perusteella pohja-, keski- ja yläosaan. 
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Paljastumat eivät ole täysin yhtenäisiä, ja paikoin välissä on laajoja peitteisiä vyöhykkeitä. 

Korkeuseroa ylimmän ja alimman paljastuman välillä on noin 25 m. 

 

 

 

Kuva 8. Kallioperähavaintojen ja timanttikairareikien sijainti Laavun tutkimuskohteella. Kartta pohjautuu 

Maanmittauslaitoksen avoimeen aineistoon: Maastotietokanta 1 : 10000 © Maanmittauslaitos, 2015. 

Saatavilla: https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta. Korkeuskäyrien arvot Maanmittauslaitoksen 

HALTIK-maastotietokannasta © Maanmittauslaitos lupanro 051/MML/15. 

 

 
  

Pohja (177-185 m) 

 

Louhimon alimman tason muodostavat tasa- ja pienirakeiset (1-2 mm) pyrokseenidiabaasit (177.7, 

177.12, 177.18). Kalliopaljastumissa tällä pienirakeisella kerrosyksiköllä on selkeästi 

horisontaalista jatkuvuutta. Kairareikien LAAVU-R5 (80°/60°/19.6m), -R3 (80°/60°/20m), -R6 

(170°/60°/20m) ja -R8 (105°/60°/10m) perusteella pienirakeinen kerrosyksikkö on myös useiden 

metrien paksuinen ja se vaihettuu syvemmällä hienorakeisemmaksi (0.2-1 mm). Kalliopaljastumissa 

ja kairareissä pyrokseenidiabaaseja reunustavat rakojen yhteydessä vaihtelevan levyiset, terävästi 

rajautuneet amfiboliittiutuneet vyöhykkeet ja paikallisesti leikkaavat pystysuuntaiset, ~ 2-5 cm:n 

https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
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levyiset amfibolijuonet (Kuva 9). 

 

Pienirakeinen diabaasi on varsin homogeenistä, ja siinä esiintyy lähinnä vain maltillista raekoon 

vaihtelua louhimon alimman tason keskiosassa. Pohjatason diabaasi on heterogeenisintä kairareiän 

LAAVU-R3 (80°/60°/20m) ympäristössä havainnolla 177.12. Kairareiän lähiympäristön 

pyrokseenidiabaasi on hienorakeista (0.2-1 mm), ja kivessä esiintyy halkaisijaltaan noin 20-40 cm:n 

kokoisia, pyöreitä pegmatoidisia erkaumia, joissa raekoko vaihtelee laajasti pienirakeisesta (1-2 

mm) karkearakeiseen (5-50 mm) (Kuva 10A). Vastaava heterogeenisyyttä raekoossa esiintyy myös  

kairareiän LAAVU-R3 pintaosan kairasydämmissä, joissa raekoko vaihtelee tiheästi 5-50 cm:n 

paksuin kerroksin syvyyksillä 1.6-4.5 m tiivisrakeisesta (< 0.2 mm) keskirakeiseen (2-5 mm). Nämä 

heterogeeniset osueet voivat edustaa myöhäismagmaattisia fluidirikkaan jäännössulan kiteymiä tai 

niissä vaikuttaneen erillisen fluidifaasin vaikutusta. Heterogeenisen osueen jälkeen diabaasi jatkuu 

homogeenisena ja pienirakeisena noin 10 metrin syvyydelle, jonka jälkeen se vaihettuu 

hienorakeisemmaksi. 

 

Muutamista louhimon pohjatasolta louhituista diabaasiblokeista tavattiin myös erikoista raitaisuutta, 

jota ei havaittu kalliopinnoista tai kairasydämmistä. Raitaisuus näkyi vaijerisahatuissa blokeissa 

kevyesti aaltoilevina, muutamien senttimetrin levyisinä, blokkien läpi kulkevina vaaleina raitoina 

(Kuva 10B). Raitojen kulku on kohtisuoraan vaijerisahauslinjaa vastaan useissa blokeissa, joten ne 

eivät voi olla vaijerisahauksesta johtuva pinta-ilmiö kiven pinnalla. Raitojen (kuvitteellisella) ylä- 

tai alapuolella ei ole silmin havaittavaa mineralogista tai teksturaalista eroa, joten niiden alkuperään 

on vaikea ottaa kantaa. 

 

Louhimon pohjatasolla diabaasista tavattiin myös 5-30 cm:n levyisiä tonaliittisia pienjuonia (Kuva 

11). Tonaliittijuonet ovat vaaleanharmaita, apliittisia ja suuntautumattomia. Ne ovat intrudoituneet 

diabaasiin avautuneisiin heikkousrakenteisiin, joiden ympäriltä diabaasi on laajasti amfiboliittiunut. 

Juonet leikkaavat metamorfoitunutta diabaasia, jonka perusteella ne liittyvät metamorfoosin 

myöhäiseen tai metamorfoosia myöhäisempään kehitysvaiheeseen. Osa juonista esiintyy siirros-

/ruhjettumissaumoissa, joiden ympäriltä diabaasi on rikkoutunut hauraasti ja ruhjettunut. Paikoin 

diabaasi on myös ruhjeiden keskiosista voimakkaasti biotiittiutunut (tai kloriittiutunut) ja 

liuskettunut, sekä niiden keskiosissa esiintyvien juonien kaade on poimuileva. Lisäksi juonia 

tavattiin raoista, joissa ei ole merkkejä siirtymästä tai ruhjettumisessa. Tällöin juonien kulku on 

terävä ja diabaasi kontaktissa tonaliittijuoneen on kapeasti (5-15 cm:n leveydeltä) liuskettunut. 
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Kuva 9. Diabaasia Laavun tutkimuskohteella havaintopisteessä 177.18  A. Homogeenista, tasa- ja 

pienirakeista pyrokseenidiabaasia vaijerisahatulla pinnalla Laavun louhimolla. Mustalla nuolella osoitettu 

amfibolijuonien sijainti. Ruosteiset raidat ovat työkoneen jättämiä jälkiä. Katuharjan varren pituus on 140 

cm. B. Lähikuva edelliseltä kallionpinnalta pyrokseenidiabaasista, jota leikkaavat amfibolijuonet. 



40 

 

 
Kuva 10. Diabaasia Laavun tutkimuskohteella. A. Pegmatoidinen erkauma hienorakeisessa diabaasissa 

(havaintopiste 177.12). B. Raitaisuutta vaijerisahatun pyrokseenidiabaasiblokin pinnalla, blokin tasomaisen 

pinnan koko 110 x 125 cm2.  
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Kuva 11. Tonaliittijuonia ja ruhjeita Laavun tutkimuskohteella. A. Kapea tonaliittijuoni diabaasin 

ruhjevyöhykkeestä (havaintopiste 177.13). B. Rinnakkaisia teräväreunaisia tonaliittijuonia diabaasissa 

(havaintopiste 335.1). C. Siirros-/ruhjesaumoja diabaasissa, penkereen korkeus noin 2.5 metriä 

(havaintopiste 177.12).  

 

 

Keskiosa (180-195 m) 

 

Keskimäärin korkeuskäyrältä 180 m alkaa Laavun diabaasissa ns. “magnetiittitäpläinen“ 

pyrokseenidiabaasi (177.14, 177.15). Kiven raekoko on hallitsevasti pienirakeinen, mutta siinä 

esiintyvä oksidi muodostaa suurikokoisia (~ 5 mm), vierasmuotoisia rakeita. Ne antavat kivelle 

täplämäisen ulkoasun rapautumispinnalla. Louhimoalueen eteläosassa havaittiin tällä 

diabaasityypillä olevan terävä ja unduloiva kontakti pohjatason pienirakeiseen diabaasiin, jota 

ylempi kerros vaikuttaa peittävän loivasentoisena patjana (Kuva 12). Paljastumassa kontakti on 
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seurattavissa useiden metrin matkalla, ja sillä on olevan loiva itäinen kaade (~ 90°/20°/180°). Sama 

kontakti/kerrosraja on mahdollisesti havaittavissa myös kairareiässä LAAVU-R7 (105°/60°/20m). 

Se läpäisee magnetiittitäpläistä diabaasia 11.8 metrin syvyydelle, jonka jälkeen kiven raekoko 

pienenee asteittaisesti puolen metrin matkalla hieno-pienirakeiseksi. Myös kerrosrajan yläpuolelle 

tehdyn kairareiän LAAVU-R10 (180°/90°/20m) pintaosassa esiintyy magnetiittitäpläistä diabaasia 

syvyydellä 0.5-5.4 m. Sitä seuraa 20 metrin syvyydelle sarvivälkediabaasi, josta edellä mainittua 

kerrosrajaa ei tunnistettu. 

 

 

 

Kuva 12. Pieni-keskirakeisen, magnettiittäpläisen pyrokseenidiabaasin (1) ja pienirakeisen (2) 

pyrokseenidiabaasin välinen kerrosraja havaintopisteessä 177.15. Kerrosrajaa on hahmoteltu kentällä 

mustalla tussilla. Kuvan oikeassa yläreunassa mahdollisesti uudelleenkiteytynyttä, tummanvihreää 

sarvivälkediabaasia (3), joka leikkaa molempia diabaasimuunnoksia. Laavun tutkimuskohde. 

 

 

Louhimon keskiosassa tasoilla 182-185 m on nähtävissä kahden metrin korkuisen, pengermäisen 

paljastuman pystysuuntaisella kalliopinnalla selvää, mutta paikallista kerroksellisuutta (Kuva 13A). 

Tällä paikalla kivet ovat uudelleenkiteytyneet sarvivälke-plagioklaasi-kvartsi-mineraaliseurueiksi. 

Kerroksellisuus on loivakaateista ja näkyy toistuvina kerroksina, joiden paksuus on 20-50 cm. 
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Kerroksia erottaa toisistaan kerrosten alosissa esiintyvä 2-5 cm:n paksuinen sarvivälkekerros, jonka 

yläpuolella kivessä on asteittaisesti enemmän plagioklaasia. Yläosassa ei silti esiinny rikastumista 

plagioklaasista vaan kerros vaihtuu terävästi uuteen sarvivälkekerrokseen (Kuva 13B). 

Paljastumassa kerrokset eivät vaikuta jatkuvan kuin kymmenisen metriä, eikä niiden 

horisontaalinen jatkuvuus ole täysin yhdenmukainen. Kerroksellisella vyöhykkeellä on 

todennäköisesti terävät kontaktit vyöhykkeisiin, joilla on homogeeniset tekstuurit, sillä se rajautuu 

yläpuolella homogeeniseen, pieni-keskirakeiseen pyrokseenidiabaasiin, jota sarvivälkediabaasit 

reunustavat paikoin pystyrakojen yhteydessä (Kuvat 13C ja 13D). Sarvivälkediabaasissa on rakojen 

yhteydessä pystyasentoinen foliaatio (~ 250°/70°/160°), joka näkyy pystyrakojen suuntaisesti 

kasvaneen amfibolin muodostamina raitoina. 

 

Kerroksellisella kalliopinnalla magmaattista kerroksellisuutta ilmentävät myös leukokraattiset, 

muodoltaan säkkimäiset tai laattamaiset kappaleet. Ne ovat teräväreunaisia, päättyvät päistään 

suipponevasti ja vaikuttavat olevan sulkeumia ympäröivässä diabaasissa. Niitä havaittiin 

kerrosraitaiselta kalliopinnalta toistakymmentä kappaletta. Sulkeumien pituus ulottuu puolesta 

metristä muutamiin metreihin, paksuus vaihtelee välillä 20-40 cm. Nämä kappaleet ovat asettuneet 

tasomaisesti mafisista mineraaleista koostuvien raitojen “kerrostumispinnoille“, ja niiden kaade 

vaikuttaa noudattavan ympäröivässä kivessä esiintyvää kerroksellisuutta (~ 50°/40°/140°) (Kuva 

13E). Sulkeumien alareuna on usein sarvivälkerikkaampi kuin yläreuna, jossa on plagioklaasia ja 

sarvivälkettä lähes samassa suhteessa. Sulkeumat eivät eroa mineralogisesti ympäröivästä 

sarvivälkediabaasista. Raekoko sulkeumissa on keski-karkearakeinen ja tekstuuri homogeeninen 

(Kuva 14). 

 

Leukokraattisia säkkejä tavattiin kerroksellisen kalliopinnan lisäksi myös louhimoalueen 

kaakkoisreunassa sijaitsevan jyrkkäseinämäisen, pengermäisen kalliopinnan alaosasta  (177.11). 

Myös siellä sulkeumat ovat loivasti kaatuvia (~ 10°/20°/100°), mutta niiden yhteydessä ei havaittu 

kerrosrakenteita kuten keskiosassa. Myös tämä yksikkö rajautuu yläpuoliseen homogeeniseen 

magnetiittitäpläiseen pyrokseenidiabaasiin.  

 

Topografisesti nämä kaksi kalliopintaa, joilta sulkeumia tavataan, ovat samassa tasossa (noin 182-

185 m), ja niillä on selkeästi yhteys tähän horisonttiin, jossa esiintyy myös magmaattista 

kerroksellisuutta. Sen perusteella näiden rakenteiden kehityksen voidaan olettaa liittyvän toisiinsa. 

 

Diabaasin kerroksellisen vyöhykkeen yläpuolella (190 m) pyrokseenidiabaasien raekoko alkaa 

kasvaa asteittaisesti pieni-keskirakeisesta keski-karkearakeiseen. Raekoon kasvun myötä kivessä 
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yleistyvät kasvavasti pitkät, liistakkeiset plagioklaasi- ja pyrokseenikiteet. Ne antavat kivelle 

paikoin ns. “huopamaisen“ tekstuurin, jossa pitkulaiset mineraalikiteet ovat sattumanvaraisesti 

suuntautuneita. Myös oksidi on paikoin karkeaa, kuten magnetiittitäpläisessä kivessä. Pitkulaisilla 

plagioklaasiliistakkeille on myös siirryttäessä topografiassa ylöspäin kasvavasti heikko 

loivakaateinen (90°/20°/180° ja 50°/20°/140°) tai vaaka-asentoinen laminaatio, jolloin kiven 

tekstuuri on suuntautunut. Esiintyessään laminaatiot ovat vaikeasti mitattavissa, ja on kyseenalaista, 

edustavatko ne laajoja yhtenäisiä trendejä koko intruusion mittakaavassa. Liistakkeista 

plagioklaasia ja pyrokseenia sisältäviä diabaaseja reunustavat rakopintojen ja mahdollisia 

rakopintoja edustavien pystysuuntaisten kalliopintojen yhteydessä pieni-keskirakeiset 

sarvivälkediabaasit, joissa plagioklaasi on osin säilyttänyt liistakkeisen asun. 
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Kuva 13. Laavun tutkimuskohteen diabaasin kerroksellinen vyöhyke, jossa erottuu kerroksellisuutta ja 

leukokraattisia sulkeumia (havaintopisteet 177.8 ja 334). Pienempien kuvien sijainti kuvattuna kuvassa A. B. 

Toistuvia sarvivälkerikkaita kerrosraitoja diabaasissa, mittakaava 12 cm (valkoinen havaintotunnuskortti). C. 

Pitkulainen pyrokseenidiabaasikaistale sarvivälkedibaasissa pystyrakojen välissä. Kivilajirajat korostettu 

sinisisellä katkoviivalla. Punaisilla nuolilla osoitettu kallionpinnalla esiintyviä kerrosmyötäisiä sulkeumia. 

Vihreällä katkoviivalla sarvivälkediabaasin foliaation kulku (160°). D. Sarvivälkediabaasi loppuu kallion 

sisäosissa, josta jatkuu homogeeninen pyrokseenidiabaasi. E. Leukokraattisen sulkeuman kaade. 

 

 

 

 
Kuva 14. (A.) Kerrosmyötäinen, leukokraattinen sulkeuma Laavun tutkimuskohteen havaintopisteessä 

177.11 ja (B.) lähikuva sen alareunasta. Vasaran pituus 70 cm. Sinisellä katkoviivalla rajattu sulkeuman 

muoto, siellä missä se ei erotu selkeästi.   

 

 

Yläosa (195-200 m) 

 

Louhimon tasolla 195 m keski-karkearakeisten pyrokseenidiabaasien välissä esiintyy pienirakeista 

pyrokseenidiabaasia kahdessa matalassa paljastumassa louhimon yläosan luoteis- (177.4) ja 

kaakkoisreunoissa (177.10). Paljastumat ovat topografisesti lähes samassa tasossa ja niiden välillä 

on matkaa 160 m. Näissä liistakkeista plagioklaasia sisältävässä kivissä on tiheä oksidipiroite ja 

oksidit esiintyvät omamuotoisina kiteinä. Lisäksi kivissä on heikko vaaka-asentoinen laminaatio. 

Näiden kivien voidaan tulkita edustavan samaa horisontaalista yksikköä, mutta niiden suhde 

ympäröiviin kiviin ei ole paljastunut.   

 

Pienirakeisten diabaasien yläpuolella louhimoalueen ylimmällä tasolla (200 m) on kaksi 

vierekkäistä avattua kalliopintaa, joita erottaa muutaman metrin levyinen, matala, peitteinen 

vyöhyke. Näillä kallioilla on noin kaksi metriä pengerkorkeutta ja pinta-alaa muutama sata 

neliömetriä.  

 

Pohjoisemman kallion länsireunan alaosassa (198 m) esiintyy pienialainen osue, jossa kivi on 
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keskirakeista, magnetiittitäpläistä pyrokseenidiabaasia (177.2). Se eroaa merkittävästi pääosasta 

kalliopintaa, joka koostuu pieni-keskirakeisesta, huopamaisesta pyrokseenidiabaasista, joka sisältää 

liistakkeista plagioklaasia ja pyrokseenia (Kuva 15A). Kivessä pitkulaisilla plagioklaasi- ja 

pyrokseenikiteillä on myös heikko, vaaka-asentoinen laminaatio. Kalliopinnalta tavataan myös 

useiden metrien mittaisia paikoin risteäviä amfibolijuonia (Kuva 15B). Lisäksi kallionpinnan 

eteläreunassa esiintyy pystyrakopinnalla myös kappaleita tonaliittijuonesta, joka on verrattavissa 

louhimon pohjatasolta tavattuihin juoniin. Juoni leikkaa terävästi rakopinnan ympärillä 

vyöhykkeisesti esiintyvää, lähes suuntauksetonta sarvivälkediabaasia. 

 

Eteläisempi kalliopinta (177.3) koostuu pääosin sarvivälkediabaasista, joka muodostaa kahden 

metrin korkuisen, pengermäisen paljastuman pystypinnalla ja usean metrin leveydeltä kallionpinnan 

päällä sen sisäosissa, jossa se rajautuu pieni-keskirakeiseen pyrokseenidiabaasiin. Vaaka-

asentoisella kalliopinnalla sarvivälkediabaasissa huomiota herättävät 30-40 cm:n paksuiset, tummat, 

enemmän mafisia mineraaleja sisältävät raidat/kerrokset, joiden välissä on 30-50 cm:n levyisiä 

enemmän plagioklaasia sisältäviä kerroksia (Kuva 15C). Tämän syklin havaittiin toistuvan viisi 

kertaa. Kerrokset ovat havaittavissa vain kallion vaaka-asentoisella pinnalla, jossa niillä on jyrkkä 

itäinen kaade (~ 0o/50o/90). Kerrosten horisontaalinen jatkuvuus on epäselvä, ja pituussuunnassa 

kerroksia voi seurata heikosta paljastuneisuudesta johtuen vain muutamia metrejä. Todennäköisesti 

ne rajoittuvat terävästi homogeeniseen diabaasiin. Ristiriitaista on kerroksellisen osan suhde 

viereiseen, topografisesti samassa tasossa olevaan kalliopintaan (177.1 ja 177.2), jossa vastaavia 

rakenteita ei esiintynyt. Kerrokselliset rakenteet muistuttavat louhimon keskiosasta havaittua 

kerroksellisuutta. 
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Kuva 15. Diabaasia Laavun tutkimuskohteella. A. Liistakkeista plagioklaasia sisältävää “huopamaista“ 

pyrokseenidiabaasia Laavun kohteen ylimmällä tasolla (havaintopiste 177.1). Kuva otettu laminaation 

tasossa. B. Amfibolijuonia Laavun kohteen ylimmän tason pyrokseenidiabaasissa (havaintopiste 177.1).  C. 

Kerroksellista diabaasia, vasara asetettu kohtisuoraan kerroksellisuutta vastaan (havaintopiste 177.3). 
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Yhteenveto 

 

Laavun kohteella pyrokseenidiabaasit muodostavat useiden metrien vahvuisia, tekstuurin ja raekoon 

perusteella erotettavia, massiivisia kerrosyksiköitä. Kokonaisuutena kerrokset vaikuttavat 

laattamaisilta, ja niillä on selkeästi jatkuvuutta horisontaali- ja syvyyssuunnassa. Kerroksissa 

raekoko kasvaa louhimon pohjalta ylöspäin hienorakeisesta keski- ja karkerakeiseen louhimoalueen 

keskiosassa. Yläosassa kehitys alkaa jälleen alusta; välissä on pienirakeinen yksikkö, jota seuraa 

pieni-keskirakeinen, laminoitunut kerrosyksikkö louhimon ylimmässä osassa. Kerrosten paksuus 

vaihtelee useista metreistä kymmeniin metreihin. Homogeenisten diabaasien välissä on paikoin 

pienialaisia osueita, joissa paikallisesti merkkejä magmaattisesta kerroksellisuudesta, joka näkyy 

mafisista mineraaleista koostuvina raitoina, ja kerrosmyötäisinä, leukokraattisina sulkeumina. 

Kerroksellisten yksiköiden asennon perusteella voidaan magman virtauksen olettaa olleen ainakin 

jossain intruusion kehitysvaiheessa subhorisontaalista. Kerroksellisten yksiköiden jatkuvuus ja 

suhde massiivisiin, homogeenisiin kerrosyksiköihin on epäselvä. Yläosan pyrokseenidiabaaseissa 

on heikko tai kohtalainen laminaatio, joka näkyy pitkulaisten mineraalikiteiden tasomaisena 

suuntautumisena. Mineraalikiteillä ei ole lineaatiota laminaation tasossa.  

 

Metamorfoosi ja deformaatio 

 

Laavun kohteella jokaisesta kivilajiyksiköstä tavataan voimakkaasti uudelleenkiteytyneitä osia. 

Sarvivälkediabaaseja vaikuttaa esiintyvän louhimon alueella muutamien tai jopa kymmenien 

metrien levyisinä vyöhykkeinä, mutta eri diabaasityyppien määräosuuksien arviointi luotettavasti on 

hyvin kyseenalaista. Muuttuneet osat verhoavat usein epäsäännöllisesti paljastuneita kalliopintoja 

niiden reunoilta, mikä voi johtaa virheellisiä tulkintoihin. Erityisesti luonnonpintaiset kalliopinnat 

louhimoalueella ovat usein pystysuuntaisia rintauksia, jotka edustavat rakopintoja. Rakopintojen 

molemmin puolin kivi on vyöhykkeellisesti uudelleenkiteytynyt, mutta näiden kalliopintojen 

sisäosissa voi esiintyä laajasti vain heikosti muuttunutta pyrokseenidiabaasia.  

 

Muuttuneet osat ovat rajoittuneet rakojen yhteyteen ja esiintyvät vaihtelevan levyisinä, terävästä 

rajattuina vyöhykkeinä rakojen molemmin puolin. Muuttumisvyöhykkeitä on pysty-, vino- ja 

vaaka-asentoisesti kolmiulotteista rakoiluverkostoa mukaillen, mutta paljastumissa pystyrakoihin 

liittyvä muuttuminen näyttää olevan voimakkaampaa ja yleisempää. Se voi viitata fluidin virtauksen 

suunnan olleen pääsääntöisesti alhaalta ylöspäin tapahtuvaa. Pysty- ja vinorakojen yhteydessä kiviin 

on myös kehittynyt paikallisesti foliaatioita mahdollisesti tektonisten jännitysten ja voimakkaan 

fluidivaikutuksen vaikutuksesta. Kairareikien perusteella muuttuneissa vyöhykkeissä rakotiheys on 
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merkittävästi suurempi verrattuna pyrokseenidiabaasiin (Kuva 16).  

 

Lievimmillään muuttuminen ilmenee 1-2 cm:n levyisinä, tummanvihreinä amfibolijuonina. Ne 

risteilevät pyrokseenidiabaaseissa useiden metrien matkoilla toisiaan leikaten. Juonia on useissa eri 

suunnissa, mutta pääosa niistä on lähes pystyasentoisia. Ne voivat edustaa sulkeutuneita 

subsolidusvaiheen rakoja, joita pitkin kuumat hydrotermiset fluidit ovat liikkuneet kivissä 

magmaattisen kiteytymisen jälkeen. Juonia esiintyy kairasydämmissä myös sarvivälkediabaaseissa, 

mutta amfiboliittiutumisen ja amfibolijuonien välistä suhdetta ei voida määrittää luotettavasti. 

Luultavasti amfibolijuonet ovat varhaisempia. Louhimon pystysuuntaisilta vaijerisahatuilta 

pinnoilta ja louhimo-alueen kairasydämmistä havaittiin myös, että “terveessä“ diabaasissa on myös 

rakoja, joihin ei liity havaittavaa muuttumista tai se on hyvin vähäistä. Lisäksi kairasydämmissä  

terveessä pyrokseenidiabaasissa esiintyi paikoin vyöhykkeitä, joissa kivi oli murtunut hauraasti, 

ilman havaittavaa muuttumista (Kuva 16). Nämä vyöhykkeet edustavat todennäköisesti 

kairauksessa rikkoutunutta diabaasia, sillä niissä ei myöskään ole merkkejä rapautumisesta. 

 

Laavun kohteelta kuvatut diabaasin metamorfoosista kertovat piirteet toistuvat pääpiirteiltään 

samantyylisinä koko tutkimusalueella. 
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Kuva 16. Diabaasin rakoilua Laavun tutkimuskohteella kairareiässä LAAVU-R3. Kivilajikuvaus: 1.6-4.5 m 

hieno-keskirakeista, heterogeenistä pyrokseenidiabaasia, 4.5-10.5 m pienirakeista, homogeenista 

pyrokseenidiabaasia, 10.5-15.7 m hienorakeista, homogeenista pyrokseenidiabaasia ja 15.7-20.0 m 

pienirakeista sarvivälkediabaasia. Vaaka-, vino- ja pystyraot merkitty vaaleanpunaisilla viivoilla 

kairasydänten alapuolelle. Sinisellä hauraasti rikkoutunut vyöhyke pyrokseenidiabaasissa. Mustat pätkät 

halkaistuja ja kiilloitettuja kairasydämmiä.  

 

 

9.1.1.2 Vaaranpielus 
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Vaaranpieluksen kohde sijaitsee Koidanvaaran kohouman eteläpuolisella lakipisteellä. Alueella on 

kymmenittäin pieniä, matalia ja tasaisia kalliopaljastumia N-S-suuntaisesti kulkevan 

rajavyöhyketien molemmin puolin (Kuva 17).  

 

Länsipuoli 

 

Vaaranpieluksen kohteen länsipuolella on paljastumia korkeuskäyrillä 200-212.5 m. Vallitsevina 

kivilajeina esiintyy pieni-keskirakeisia, liistakkeista plagioklaasia ja pyrokseenia sisältäviä 

pyrokseenidiabaaseja, joissa on vaaka-asentoinen laminaatio. Laminaation voimakkuus vaihtelee 

alueen kivissä heikosta voimakkaaseen. Nämä kivet vaikuttavat muodostavan alueella suuren 

yhtenäisen kerrosyksikön. Pyrokseenidiabaasien joukossa on myös joitain sarvivälkediabaaseja. 

Niissä diabaasi on tavallisesti voimakkaasti uudelleenkiteytynyttä, mutta paikoin plagioklaasi on 

osin säilyttänyt kivissä alkuperäisen liistakkeisen asun (180, 183). 

 

Länsipuolen eteläosassa on myös muutama pieni, vierekkäinen paljastuma, joissa 

pyrokseenidiabaasi on keski- tai karkearakeinen ja suuntautumaton (185, 186, 187). Näissä kivissä 

havaittiin pyrokseenin ohella pieni-keskirakeista, suomumaista biotiittia.  Karkearakeiset kivet 

esiintyvät pienialaisissa paljastumissa ja voivat edustaa jäännössulan segregaatioita tai 

myöhäismagmaattisten fluidien tuottamia pegmatoidisia pesäkkeitä laminoituneen kerrosyksikön 

sisällä.  

 

Vaaranpieluksen kohteelle on tehty kolme kairareikää (yht. 70 m). Reiät P612-R5 (240°/60°/15m), 

P612-R6 (pysty/10m) ja P612-R7 (pysty/10m) sijaitsevat kohteen länsiosassa, ja ne on tehty tasoilta 

210-212.5 m. Kairasydämmissä toistuvat laminoituneet pyrokseenidiabaasit ja osin liistakkeista 

plagioklaasia säilyttäneet sarvivälkediabaasit. 

 

Itäpuoli 

 

Vaaranpieluksen alueen itäpuolelta havainnoitiin kaksi pientä ja matalaa paljastumaa tasolta 205 m. 

Niistä läntisemmällä on pieni penger, jossa kivilajina esiintyy pienirakeista, liistakkeista 

plagioklaasia sisältävää pyrokseenidiabaasia. Siinä pitkulaisella plagioklaasilla on kohtalainen 

vaaka-asentoinen laminaatio (188.1). Lisäksi kivessä oksidi muodostaa osin epäsäännöllisiä 

katkonaisia nauhoja, jotka ovat laminaation suuntaisia. Tästä paljastumasta itäänpäin on 

pienikokoisessa paljastumassa keski-karkearakeista pyrokseenidiabaasia (188.2). Peitteisyys ja 

paljastumien mataluus eivät mahdollista kivilajisuhteiden määrittämistä.  
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9.1.1.3 Vartiotorni 

 

Vartiotornin kohde sijaitsee Koidanvaaran kohouman korkeimmalla kohdalla (215 m). Kohteella on 

pieni mäki, jonka itäpuolisella rinteellä on paljastunut kaksi jyrkkää kalliopengertä (Kuva 19). 

Korkeimmalla penkereellä kivilajina esiintyy keskirakeista, liistakkeista plagioklaasia sisältävää 

pyrokseenidiabaasia. Se on pystysuuntaisilla kalliopinnoilla heikosti tai kohtalaisesti 

amfiboliittiutunutta. Nämä pystypinnat ovat todennäköisiä rakopintoja. Vaaka-asentoisella pinnoilla 

esiintyy hallitsevasti tervettä pyrokseenidiabaasia, jossa pitkulaisella plagioklaasilla heikko, vaaka-

asentoinen laminaatio. Siirryttäessä pengertyneen rintauksen juurelle (207 m) kiven raekoko 

pienenee ja plagioklaasin suuntaus kivessä voimistuu (189.3). Laminaatiotasolla on tällä paikalla 

selvä itäinen kaade (~ 111°/20°/21°). Heikosti laminoitunutta pyrokseenidiabaasia tavataan vielä 60 

metriä tästä havainnosta koiliseen (189.2). Vartiotornin mäen koillispuolella ympäröivillä muilla 

tutkituilla paljastumilla kivilajit ovat voimakkaasti uudelleenkiteytyneitä sarvivälkediabaaseja (190, 

191). 

 

 

 
Kuva 17. Kallioperähavaintojen ja kairareikien sijainti Vaaranpieluksen ja Vartiotornin tutkimuskohteilla. 

Symbolit ja pohjakartan lähteet kuten Kuvassa 8. 
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9.1.1.4 Rajansivu 

 

Rajansivun kohteella on luonnonpaljastumia rajavyöhyketien länsi- ja itäpuolisissa ojissa sekä tien 

viereisten rinteiden kalliokumpareissa (Kuva 18). Paljastumat ovat lähinnä matalia tasomaisia 

pintoja. 

 

Länsipuoli 

 

Rajansivun länsipuolen (195-205 m) paljastumissa vallitsevia kivilajeja ovat heterogeeniset 

sarvivälkediabaasit (195, 196 ja 198), joiden tekstuuri vaihtelee täplämäisestä epämääräiseen 

amfiboliittiseen. Joidenkin pääosin sarvivälkediabaasista koostuvien kalliopintojen sisäosista löytyy 

vaihtelevan kokoisia osueita vain heikosti tai kohtalaisesti muuttunutta, pieni-keskirakeista 

pyrokseenidiabaasia (197, 199 ja 200). Havainnoilla 197 ja 200 pyrokseenidiabaasit sisältävät 

liistakkeista plagioklaasia ja pyrokseenia, joilla on vaaka-asentoinen tai loivasti itäänpäin (~ 

100°/20°/10°) kaatuva laminaatio. Havainnolla 199 diabaasi on ofiittista. Siinä pyrokseeni 

muodostaa suuria tummia kiteitä, joissa on pienempiä, vaaleita plagioklaasikiteitä sisällä. Lisäksi 

oksidit esiintyvät kivessä karkearakeisina, 1-2 cm:n kokoisina laikkuina. Ofiittista diabaasia 

muistuttavaa karkeaa sarvivälkediabaasia tavattiin havaintopisteellä 195. Sitä muistuttavaa 

diabaasia esiintyy myös Rajansivun kairasydämmissä (Kuvat 19 ja 20).  

 

Itäpuoli 

 

Rajansivun itäpuolella (190-192 m) vallitsevia kivilajeja ovat keskirakeiset pyrokseenidiabaasit 

(192, 193 ja 194). Niiden tekstuuri on suuntautumaton. Plagioklaasi muodostaa kivissä pieniä, 

tikkumaisia kiteitä, jotka ovat subofiittisesti tai ofiittisesti pyrokseenien ympäröimiä. Suurikokoiset 

oksidirakeet antavat kivelle rapaumapinnalla paikoin täplämäisen asun (193 ja 194). Kalliopinnoilla 

esiintyy säännöllisesti myös terävin rajoin erotettavia osueita tummanvihreää sarvivälkediabaasia.  

 

Rajansivun itäpuolelle on kairattu yhteensä kuusi kairareikää (yht. 70 metriä). Näistä neljä on 10-20 

metrin mittaisia pystyreikiä (RS-R1, -R2, -R3 ja -R4). Lisäksi kaksi 15 metrin mittaista reikää on 

tehty kaateella (P612-R8 50°/60° ja P612-R9 240°/60°). Kairareikien sisällöstä yli puolet on 

sarvivälkediabaasia, jota esiintyy sekavasti tekstuuriltaan erilaisina muunnoksina. 

 

Pystyreikien perusteella Rajansivun itäpuolen tutkimuskohteen pintaosan muodostaa pienirakeinen 

pyrokseenidiabaasi (0.5-3 m), jonka jälkeen jokaisen reiän keskiosassa tulee vastaan enemmän tai 

vähemmän keskirakeista pyrokseenidiabaasia. Keskirakeinen kivi ulottuu pystyreissä syvimmillään 



55 

 

12 metriin (RS-R4). Sekavasti pyrokseenidiabaasien välissä esiintyvissä sarvivälkediabaaseissa 

raekoko vaihtelee tiheästi pieni- ja keskirakeisen välillä. Muutokset ovat asteittaisia ja tapahtuvat 

muutamien metrien matkalla. Lisäksi kaikissa yli 10 metrin syvyydelle ulottuvissa reissä (RS-R1, 

RS-R4, P612-R8 ja P612-R9) tavataan syvyyksillä ~ 13-18 m karkearakeista sarvivälkediabaasia, 

jossa tummien ja vaaleiden mineraalien kasaumat mineraalit muodostavat suuria laikkumaisia 

alueita (Kuva 20).  

 

Raekoon perusteella sarvivälkediabaaseja ei voida rinnastaa suoraan pyrokseenidiabaaseihin. 

Sarvivälkediabaaseissa esiintyvän teksturaalisen heterogeenisyyden voidaan todennäköisemmin 

olettaa heijastavan primäärin tekstuurin muutoksia pyrokseenidiabaaseissa. Esimerkiksi 

karkearakeiset sarvivälkediabaasit Rajansivun kairasydämmissä muistuttavat ofiittisia 

pyrokseenidiabaaseja (194 ja 199) ja havainnolla 195 tavattua karkearakeista sarvivälkediabaasia, ja 

voi olla mahdollista, että ofiittinen tekstuuri lähtökohtana on tuottanut karkearakeisille 

sarvivälkediabaaseille ominaisen tekstuurin. Vastaavasti pieni-keskirakeisten sarvivälkediabaasien 

voidaan tämän mallin mukaan tulkita kehittyneen subofiittisista diabaaseista. Ilman tarkempaa 

vertailevaa ohuthietutkimusta tähän tulkintaan täytyy suhtautua silti kriittisesti.  

 

Yhteenveto 

 

Rajansivun länsireunassa diabaasi on liistakkeista ja laminoitunutta. Se edustaa luultavasti samaa 

kerrosyksikköä Vartiotornin ja Vaaranpieluksen kohteilta havaitun laminoituneen diabaasin kanssa. 

Siirryttäessä alueen länsireunasta itään diabaasin tekstuuri vaihtuu suuntautumattomaan 

subofiittiseen/ofiittiseen. Alueen itäreunaan kairattujen kairareikien perusteella alueen itäosan 

pintaosaa on pienirakeista pyrokseenidiabaasia (0.0-8 m), jota seuraa kerros keskirakeista 

pyrokseenidiabaasia. Näiden havaintojen perusteella diabaasilla on raekokoon perustuvaa 

kerroksellista vaihtelua vertikaalisuunnassa. Epäselvää on, edustaako raekoon pieneneminen kohti 

pintaosaa itäpuolisen kattopuolen kontaktin kasvavaa läheisyyttä vai raekokovaihtelua/ 

teksturaalista heterogeenisyyttä suuremman kivilajiyksikön sisällä. Diabaasin amfiboliittiutuminen 

kairareissä on voimakasta ja tuhonnut pääosan primääreistä piirteistä, jonka vuoksi johtopäätöksien 

tekeminen on hyvin tulkinnanvaraista. Sarvivälkediabaasien kairareissä voidaan olettaa heijastavan 

tekstuurien muutoksia primääreissä diabaaseissa. Tämän tulkinnan perusteella pyrokseenidiabaasi 

on subofiittista Rajansivun pintaosissa, mutta muuttuu ofiittiseksi/ofiittisemmaksi syvemmällä. 

Lisäksi ofiittisia diabaaseja tavataan Rajavyöhyketien läheisyydestä, mikä viittaisi ofiittisen 

kerroksen nousevan “ylöspäin“ lännessä ja vastaavasti “sukeltavan“ syvemmälle idässä.  
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Ofiittinen/subofiittinen tekstuuri Rajansivun diabaasissa heijastaa hitaita jäähtymis- ja 

kiteytymisnopeuksia, jotka viittaavat kiteytymiseen lähellä juonen keskiosaa. Rajansivun 

itäpuolinen diabaasi edustaa intruusion potentiaalista ydintä. 

 

 

 

Kuva 18. Kallioperähavaintojen sijainti Rajansivun ja Rajan tutkimuskohteella. Symbolit ja pohjakartan 

lähteet kuten Kuvassa 8. Tutkimusalueiden rajat punaisilla viivoilla. Valtakunnanraja sinisellä katkoviivalla. 
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Kuva 19. Diabaasia Rajansivun tutkimuskohteella. A. Karkearakeista sarvivälkediabaasia kiilloitetulla 

pinnalla kairasydämmessä RS-R1-18.9m. Kuva: Ilona Romu (Leinonen & Romu 2012). Kuva julkaistu 

Geologian tutkimuskeskuksen luvalla. B. Karkearakeinen “ofiittinen“ sarvivälkediabaasi rapaumapinnalla 

(havaintopiste 195).  
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Kuva 20. Diabaasia Rajansivun tutkimuskohteella kairareiässä RS-R1. Kivilajikuvaus: 0.4-5.9 m 

pienirakeinen pyrokseenidiabaasi, 5.95-6.25 m keskirakeinen sarvivälkediabaasi, 6.3-8.2 m pienirakeinen 

pyrokseenidiabaasi, 8.2-8.8 m keskirakeinen pyrokseenidiabaasi, 8.8-17.5 m keskirakeinen 

sarvivälkediabaasi ja 17.5-20 m karkearakeinen sarvivälkediabaasi. Lisäksi kivessä on 2 cm:n levyinen 

kvartsijuoni syvyydellä 15.3 m. Kuva: Ilona Romu (Leinonen & Romu 2012). Kuva julkaistu Geologian 

tutkimuskeskuksen luvalla. 
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9.1.1.5 Raja 

 

Rajan kohteella (190-195 m) sijaitsee mustan kiven louhimo, jossa diabaasia on paljastettu 

koneellisesti 50 x 50 neliömetrin kokoisella alueella. Paljastumat ovat kahdessa suorakulman 

muotoisessa penkereessä, joiden pengerkorkeus on 2-3 metriä. Niitä erottaa noin 15 metriä peitteistä 

vaaka-asentoista pintaa.  

 

Hallitsevana kivilajina louhimolla on homogeeninen, suuntautumaton ja pienirakeinen 

pyrokseenidiabaasi. Diabaasin rakoilu on harvaa siellä, missä diabaasi on lähes muuttumatonta eli 

tervettä. Rakojen yhteydessä diabaasi on vaihtelevalla voimakkuudella ja tavallisesti 

vyöhykkeellisesti muuttunut tummanvihreiksi sarvivälkediabaaseiksi (Kuva 21A). Muuttumisen 

laajuus rakojen ympärillä vaihtelee useista metreistä vain muutamiin kymmeniin senttimetreihin. 

Lievimmillään muuttuminen ilmenee louhimon vaijerisahatuilla pystyasentoisilla pinnoilla 

tummanvihreinä amfibolijuonina. Louhimon ylimmän tason itäreunassa diabaasissa on metrin 

levyinen ruhjettumissauma (~ 110°/70°/20°), jonka ympäriltä diabaasi on muutaman metrin 

paksuudelta amfiboliittiutunut (Kuva 21B). Ruhjeen keskellä diabaasi on amfiboliittiutumisen 

lisäksi kloriittiutunut ja biotiittiutunut. Lisäksi siinä kulkee 5-20 cm:n levyinen poimuileva 

kvartsijuoni. Rajan diabaasi on identtinen raekooltaan ja tekstuuriltaan Laavun kohteella esiintyvän 

pohjatason diabaasin kanssa (Kuva 21C) ja esiintyy sen tavoin lähellä diabaasin läntistä 

kivilajirajaa. 
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Kuva 21. Diabaasia Rajan tutkimuskohteella. A. Amfiboliittiutunut vyöhyke vaakaraon ympärillä 

vaijerisahatulla pinnalla pienirakeisessa diabaasissa. Rintauksen korkeus n. 2.5 m. B. Ruhjevyöhyke, jonka 

ympäriltä diabaasi on amfiboliittiutunut voimakkaasti. C. Pienirakeista pyrokseenidiabaasia vaijerisahatulla 

pinnalla.  

 

 

 

9.1.2 Verkkoputaantie ja Iivanankangas 

 

Verkkoputaan ja Iivanankankaan tutkimuskohteilla alueen tieverkko kulkee E-W-suuntaisesti 

kohtisuoraan intruusion pituussuunnan kulun vastaisesti. Tällä profiililla diabaasia on paljastunut 
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vaihtelevasti loivien pitkänomaisten harjanteiden rinteillä ja tien viereisissä ojissa (Kuva 22). 

 

9.1.2.1 Verkkoputaantie 

 

Verkkoputaantien varrella paljastumissa vaihtelevat hallitsevat tummanvihreät sarvivälkediabaasit 

ja niiden sisällä esiintyvät pienialaiset tummanharmaat pyrokseenidiabaasit. Paljastumat ovat 

epäsäännöllisesti jakautuneina, pieniä ja pääsääntöisesti matalia, tasomaisia pintoja. Heikosta 

paljastuneisuudesta johtuen kivilajisuhteiden määrittäminen on alueella haastavaa. 

 

Verkkoputaantiellä diabaasi on parhaiten paljastunut lähellä diabaasin kivilajirajan länsireunaa (180 

m). Läntisimmät paljastumat ovat alueen läpi kulkevan tien viereisiä pieniä luonnonpaljastumia, 

joissa on paljastunut pieni-keskirakeista pyrokseenidiabaasia. Siinä esiintyvät oksidit ovat muita 

mineraaleja karkeampia ja antavat kivelle täplämäisen ulkoasun (327 ja 328). Ohuthietutkimuksen 

perusteella pyrokseenidiabaasilla tällä paikalla on subofiittinen tekstuuri. Se on ristiriitainen 

suhteessa muihin Verkkoputaantien pyrokseenidiabaaseihin, joilla havaittiin intergranulaarinen 

tekstuuri.  

 

Verkkoputaantien länsireunassa on myös alueen läpi kulkevan on tien viereen rakennuskiviprojektin 

yhteydessä avattu kalliopinta ja kairauspaikka (329).  Tämän kalliopinnan länsireuna koostuu täysin 

uudelleenkiteytyneestä hienorakeisesta sarvivälkediabaasista. Siinä on paikoitellen jotain 

pegmatiittisia erkaumia, joiden halkaisija on 20-40 cm. Kalliopinnan keski- ja itäosassa 

pienirakeinen, usein täplämäinen, tummanvihreä sarvivälkediabaasi reunustaa pienirakeista 

pyrokseenidiabaasia (Kuva 23A) todennäköisesti rakoilusysteemiä mukaillen. Rajat kivilajien 

välillä ovat teräviä. Leveimmissä muuttumisvyöhykkeissä kulkee rinnakkaisia, 1-5 cm:n levyisiä ja 

kevyesti aaltoilevia kvartsijuonia ja amfiboliraitoja (Kuva 23B). Pyrokseenidiabaasi on 

pienirakeista ja oksidin täplittämää. Sitä halkovat useat tummanvihreät amfibolijuonet, joiden 

leveys on 0.5-2 cm. 

 

Verkkoputaantielle rakennuskiviprojektin yhteydessä avatulta kalliopinnalta (329) on tehty yksi 

kairareikä (VP-R1) ja siitä 40 metriä kaakkoon toinen (VP-R2). Reiät ovat pystyjä ja 10 metrin 

mittaisia. Molemmissa hallitsevana kivilajina on pienirakeinen sarvivälkediabaasi, joka on hyvin 

rikkonaista (> 5 rakoa/m). VP-R1 reiän pintaosassa (0-3.9 m) on pieni osue pienirakeista 

pyrokseenidiabaasia. Sarvivälkediabaaseissa esiintyy satunnaisia, muutamien senttimetrien levyisiä 

kvartsijuonia. Paikoin sarvivälkediabaasi vaikuttaa litistyneeltä ja siinä on merkkejä hiertymisestä 

(VP-R2 6.9-7.2 m). Hierto näkyy amfibolin muodostamina raitoina, joiden suunnassa diabaasi on 
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rakoillut. Rakopinnoilla sarvivälkediabaaseissa esiintyy myös tummaa, hyvin hienorakeista kiillettä, 

joka on voimakkaasti suuntautunutta. 

 

Siirryttäessä itäänpäin kohti Verkkoputaantien risteystä kalliopinnalta paljastumissa esiintyvät 

kivilajit ovat hallitsevasti täysin uudelleenkiteytyneitä sarvivälkediabaaseja, joilla on blasto-

ofiittinen tekstuuri. Ne ovat asultaan massamaisia, ja raekoko vaihtelee kivissä epäselvästi 

pienirakeisesta keskirakeiseen. Raekoon vaihtelun perusteella ei voida tunnistaa primäärejä 

rakenteita kuvastavia trendejä. Pienirakeista, magnetiittitäpläistä pyrokseenidiabaasia esiintyy 

satunnaisesti pienialaisina (~ 2 x 2 m2) osueina sarvivälkediabaasien sisällä (331). 

Pyrokseenidiabaaseissa risteilee tiheästi ~ 2-5 mm levyisiä, tummanvihreitä amfibolijuonia. 

 

Verkkoputaantien risteyksen pohjoispuolella (tasolla 200 m) on paljastumassa voimakkaasti 

heterogeenistä sarvivälkediabaasia. Se on paljastuman itäisessä eteläreunassa hieno-pienirakeista ja 

blasto-ofiittista. Keskiosassa kivi on keskirakeinen, heikosti suuntautunut ja siinä esiintyy 

karkearakeisia pegmatoidisia juonia- ja erkaumia, joiden koko on 5-50 cm. Havaintoalueen 

pohjoispäädyssä diabaasi on voimakkaasti deformoitunutta ja kivessä on selkeä hiertosuuntaus (~ 

277°/90°/7°). Ohuthietutkimuksen perusteella kivi koostuu suuntautuneesta amfibolin ja biotiitin 

muodostamasta, hienorakeisesta perusmassasta, jossa esiintyy 1-5 mm:n kokoisia repaleisia 

plagioklaasihajarakeita ja muutamia amfibolin korvaamia, pseudomorfisia pyrokseenihajarakeita. 

Ne antavat kivelle blastoporfyyrisen ulkoasun. Vastaavaa diabaasityyppiä ei tavattu muualta 

intruusion alueelta. 

 

 

 

Kuva 22. Kallioperähavaintojen sijainti Verkkoputaantien tutkimuskohteella. Symbolit ja pohjakartan lähteet 

kuten Kuvassa 8. 
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Kuva 23. Diabaasia Verkkoputaantiellä, havaintopisteessä 329. A. Pienirakeista sarvivälkediabaasia 

(vasemmalla) ja pienirakeista pyrokseenidiabaasia (oikealla) rapaumapinnalla. B. Kvartsijuonia ja 

amfiboliraitoja pienirakeisessa sarvivälkedibaasissa. Kompassin pitkäsivu 15 cm.  
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9.1.2.2 Iivanankangas 

 

Iivanankankaalla maasto koostuu useista loivista, pitkänomaisista kohoumista ja niiden välissä 

olevista suoalueista. Diabaasia ja sitä ympäröivää sivukiveä on säännöllisesti paljastumissa 

kohoumien ympärillä ja kohoumien päältä kulkevan tien viereisissä ojissa (Kuva 24). Hallitsevia 

kivilajeja ovat sarvivälkediabaasit, joiden yhteydessä on paikon pienialaisia osueita 

pyrokseenipitoista diabaasia.   

 

Paljastumahavaintojen perusteella diabaasi muodostaa Iivanankankaan alueella useita haaroja 

pohjagneisseissä. Iivanankankaantien alueella diabaasipaljastumien vieressä tai välissä on 

paljastunut pohjan granitoideja, mutta itse kontaktia ei kartoituksessa tavattu.     

 

Iivanankankaantie länsireunassa esiintyy pitkänomaisella mäenharjanteella (197 m) hieno-

pienirakeista, osittain pyrokseenipitoista diabaasia (326). Tällä paljastumalla poikkeuksellisia ovat  

10-30 cm:n levyiset saumat,  joissa kivi vaikuttaa duktiilisti litistyneeltä tai venyneeltä. Ne ovat 

pystysuuntaisia ja paikoitellen ne erikoisesti yhtyvät toisiinsa (Kuva 25). Ne ovat todennäköisesti 

deformaatiorakenteita, joita voi seurata paljastumissa muutamia metrejä. Tämän havainnon 

itäpuolelle pitkänomainen kohouma (197 m), jossa on paljastunut tonaliittiista gneissiä (325). 

Tonaliitista 40 metriä itään on jälleen matalampi alue, jonka itäpuolella on pitkänomaisen 

kohouman rinteessä diabaasipaljastuma (324). Se koostuu massamaisesta, keskirakeisesta ja blasto-

ofiittisesta sarvivälkediabaasista. Näiden kahden diabaasi- ja tonaliittihavainnon väliin jäävät 

peitteiset matalat alueet todennäköisesti edustavat diabaasin ja sivukiven välisen kontaktin sijaintia 

ja diabaasin haarautumista pohjagneississä. Maapeite on alueella ohut ja pinnanmuodot mukailevat 

todennäköisesti kallioperän muotoja. 

 

Iivanankankaan keskiosassa diabaasia on paljastunut loivan mäen ylittävän menevän tien viereisissä 

ojissa (202.5 m) ja itäpuolisella rinteellä (197 m). Mäen yli kulkevan tien molemmin puolin on 

useita ojapaljastumia. Niissä esiintyviä kivilajeja ovat täplikäs, keskirakeinen sarvivälkediabaasi 

(332) ja magnetiittitäpläinen, pienirakeinen pyrokseenidiabaasi (334). Ohuthietutkimuksen 

perusteella pyrokseenidiabaasilla on subofiittinen tekstuuri. Havaitut kivilajirajat ovat terävät. Mäen 

rinteissä on tien molemmin puolin keskirakeisia kohtalaisesti muuttuneita pyrokseenidiabaaseja 

(323 ja 321). Havainnolla 321 kivessä plagioklaasi muodostaa karkeita liistakkeisia kiteitä, joita 

sarvivälke/pyrokseeni ympäröi, muistuttaen ofiittista rakennetta. 

 

Iivankankaantien tutkimuskohteen itäisimmässä osassa on paljastumaryhmä. Sen itäisimmässä 
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paljastumassa kivilajina esiintyy tonaliittia (320). Lähin diabaasipaljastuma  sijaitsee tonaliitista 15 

metriä länteen. Itse kontakti ei ole paljastunut, mutta diabaasin raekoko kasvaa poispäin tonaliitista, 

mikä viittaa kontaktin välittömään läheisyyteen. Lähimpänä sivukiveä diabaasi on hieno-

pienirakeista sarvivälkediabaasia (318), jossa esiintyy vähäistä valkoista, 1-2 mm levyistä 

juonitusta. Noin 40 metriä sivukivipaljastumasta länteen diabaasi on pienirakeista, jonka jälkeen 

vastaan tulee pieni-keskirakeista, täysin uudellenkiteytynyttä, täplämäistä sarvivälkediabaasia. 

Paikoitellen sarvivälkediabaasien joukossa on pieniä osueita pyrokseenipitoista diabaasia (319).  

 

 

 

Kuva 24. Iivanankankaatien tutkimusalue. Symbolit ja pohjakartan lähteet kuten Kuvassa 8. 

Sivukivipaljastumat vaaleanpunaisilla palloilla. 
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Kuva 25. Erikoisia rakenteita Iivanankankaantien tutkimuskohteen diabaasissa (havaintopiste 326). 

 
 

 

Yhteenveto 

 

Yhteenvetona Verkkoputaantien ja Iivanankankaan alueella diabaasi on hyvin heterogeenistä. 

Hallitsevana kivilajeina esiintyy sarvivälkediabaaseja, joissa uudellenkiteytyminen on tuhonnut 

pääosan primääreistä rakenteista ja tekstuureista. Se viittaa mahdollisesti voimakkaaseen 

tektonisoitumiseen alueella tai rakenteellisesti vaihtelevaan ympäristöön. Alueilla paljastuneisuus 

on varsin heikko, minkä vuoksi diabaasin primäärin rakenteen havainnointi on haastavaa. Kontakti 

pohjagneissiin on hyvin lähellä usean diabaasipaljastuman lähiympäristössä. 

 

9.1.3 Kasarmivaara 

 

Kasarmivaaran tutkimuskohde sijaitsee tutkimusalueen keskiosassa lähellä diabaasin läntistä 
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kontaktia. Paikalle on kairattu kaksi kairareikää ja kalliopintoja on paikoin avattu koneellisesti. 

Tutkimuskohteella diabaasipaljastumat esiintyvät Kasarmivaaran kohouman itäpuolisen rinteen  

juurella ja Kasarminvaarantien ojissa (Kuva 26). Kontaktin läheisyydestä kertovat Kasarmivaaran 

rinteessä esiintyvät pohjagneissit. Niitä edustavat punaharmaat graniittiset tai harmaat tonaliittiset 

gneissit (312 ja 314). Ne ovat keskirakeisia, ja niissä esiintyy paikoin 2-10 cm:n kokoisia 

pegmatoidisia erkaumia. Vierekkäisten pohjagneissi- ja diabaasipaljastuman välillä matkaa on 

lyhimmillään 30 metriä E-W-suunnassa. Kontakti sijaitsee todennäköisesti Kasarmivaaran itärinteen 

ja diabaasipaljastumien väliin jäävässä peitteisessä vyöhykkeessä. 

 

Kasarmivaaran kohteella diabaasipaljastumissa hallitsevana kivilajina on homogeenistä, 

magnetiittitäpläistä pyrokseenidiabaasia (313, 315, 316 ja 317), jossa on heterogeenisiä, 

keskirakeisia sarvivälkediabaasiosueita. Pyrokseenidiabaasin raekoko on keskimäärin 1-2 mm. Fe-

Ti-oksidit kivessä ovat hieman karkeampia ja muodostavat 2-5 mm:n kokoisia, vierasmuotoisia 

rakeita. Paljastumat ovat tasaisia ja matalia kalliopintoja, jotka ovat jakautuneet 200 metrin 

mittaiselle alueelle N-S-suuntaisesti. 

 

Kohteella on myös rakennuskiviprojektin yhteydessä avattu ja puhdistettu kalliopinta (100 m2). 

Tällä kalliopinnalla esiintyy magnetiittitäpläisessä pyrokseenidiabaasissa lukuisia mafisten 

mineraalien muodostamia kasaumia (317). Niiden pituus on 5-50 cm ja leveys 5-30 cm. 

Rakenteeltaan ne vaikuttavat tasomaisilta. Kasaumien ympärillä on magnetiittia tiheämmin kuin 

muualla ympäröivässä kivessä. Kasaumat edustavat mahdollisesti jäännössulien suotaumia tai 

mahdollisesti pienimuotoisia sekoittumien Fe-rikkaiden jäännössulien kasaumia, jotka ovat voineet 

erottua osin kiteytyneistä kivistä mm. kompaktion kautta. Vaihtoehtoisesti ne voivat olla jäänteitä 

mafisemmasta, vaakasuorasta kerroksesta. Myös sarvivälkediabaasissa tällä kalliopinnalla on 

paikoin vaaleiden mineraalien muodostamia raitoja, joita ei esiinny pyrokseenidiabaasissa. Toisaalta 

raitaisuus voi johtua mafisten kasaumien vaikutuksesta sarvivälkediabaasien lähtömateriaalissa 

(Kuva 27). Muualla Kasarmivaaran alueella sarvivälkediabaasi on homogeenisempaa ja tavallisesti 

ulkoasultaan voimakkaasti täplikästä. Kivilajirajat ovat teräviä.  

 

Kairareikä KR-R1 (45°/60°/15m) on kairattu tasolta 192.5 m. Se koostuu pintaosastaan 

magnetiittitäpläisestä, pienirakeista pyrokseenidiabaasista, joka vaihettuu 13 metrin syvyydessä 

noin 30-50 cm:n matkalla hienorakeiseen pyrokseenidiabaasiin. Kairareiässä KR-R2 

(135°/60°/15m), joka on tehty tasolta 195 m ja lähempää kontaktia, muutos magnetiittitäpläisestä 

pienirakeisesta hienorakeiseen pyrokseenidiabaasiin tapahtuu jo 6 metrin syvyydessä. 

Hienorakeinen diabaasi molempien kairareikien pohjalla heijastaa kontaktin läheisyyttä. On 
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todennäköistä, että kairareikä KR-R2 leikkaa saman kerroksen/rajapinnan kuin KR-R1, mutta lähes 

kohtisuoraan ja läpäisee sen jo aikaisemmassa vaiheessa. Suunnassa 45° ja kaateella 60° kairattu 

KR-R1 taas kulkee magnetiittitäpläisessä pyrokseenidiabaasissa pidemmän matkan, mahdollisesti 

lähes horisontaalisen kerroksen suuntaisesti. Tällöin voidaan myös olettaa, että 

kerros/raekokomuutoksen rajapinta kaatuisi itäänpäin.  

 

 

 

Kuva 26. Kasarmivaaran tutkimuskohde. Symbolit ja pohjakartan lähteet kuten Kuvassa 8. 

Sivukivipaljastumat vaaleanpunaisilla palloilla. 
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Kuva 27. Diabaasia Kasarmivaaran tutkimuskohteella. A. Heterogeenisen sarvivälkediabaasin ja 

magnetiittitäpläisen pyrokseenidiabaasin välinen raja (havaintopiste 317). B. Mafisia kasaumia tai erkaumia 

pyrokseenidiabaasissa (havaintopiste 317). Kamerakotelon pituus 15 cm. Mittakaava on sama molemmissa 

kuvissa.  

 

 

9.1.4 Puro 

 

Puron tutkimuskohteella ei suoritettu maastohavainnointia, vaan havainnot tältä kohteelta 

perustuvat kairasydänten raportointiin. Puron kohteelle on kairattu yhteensä kolme kairareikää NW-

suuntaisella linjalla (Kuva 28). Kairareiät ovat 15 metrin mittaisia, ja ne on tehty läntisellä kaateella 

(240°/60°).  

 

Kairareissä P612-R1 ja P612-R2 hallitseva kivilaji on homogeeninen, tasa- ja pienirakeinen 

pyrokseenidiabaasi, joka ulottuu 15 metrin syvyydelle. Kivi vaikuttaa muuttuvan kairareissä 

tummemmaksi syvyyksillä 6.9 m (P612-R1) ja 10.8 m (P612-R2). Lisäksi kairareiästä P612-R1 

tunnistettiin muutaman metrin paksuinen, hyvin tummalta vaikuttava osue (12.5-14.2 m). 

Tummempi sävy ilmeni myös reiästä P612-R1 halkaistujen kairasydänten kiilloitetuilta pinnoilta 

(Kuva 29). Nämä ilmiöt johtuvat todennäköisesti plagioklaasin tummemmasta väristä eri 

syvyyksillä kivessä, sillä kairareiästä P612-R1 (syvyyksiltä 1.6m, 10.3 m ja 13.7 m) tehdyn 

ohuthietutkimuksen perusteella kiven raekoossa, mineralogiassa tai tekstuurissa ei tapahdu 

havaittavia muutoksia, eikä kiviä voi erottaa toisistaan. Mineraaleissa ei myöskään ole merkkejä 

rapautumis- tai muuttumisilmiöistä. 

 

Eteläisimmässä kairareiässä P612-R3 hallitseva kivilaji on keskirakeinen sarvivälkediabaasi (2.1-

11.3 m ja 14-15 m). Sen sisällä on muutaman metrin kaistale pienirakeista pyrokseenidiabaasia 

(11.3-14 m), joka on verrattavissa viereisten kairareikien pienirakeiseen pyrokseenidiabaasiin. 
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9.1.5 Tavikangas 

 

Tavikankaan kohde koostuu paljastumaryhmästä, jonka ympäristöön on tehty tutkimuskairauksia. 

Maastohavainnoissa tarkastettiin kohteelle johtavan tien viereiset ojapaljastumat ja kairareikää 

TAVI-R1 ympäröivät paljastumat (Kuva 28). 

 

Havainnolla 309 on rakennuskivitutkimuksen yhteydessä avattuja kalliopaljastumia Tavikankaalle 

tulevan tien länsi- ja itäpuolella. Länsipuolella esiintyy heterogeenistä sarvivälkediabaasia, jossa 

kulkee harvakseltaan 5-10 mm:n levyisiä, tummanvihreitä ja valkoisia juonia (Kuva 30A). 

Tummanvihreät juonet leikkaavat valkoisia. Itäpuolisella paljastumalla esiintyy ehjällä 

kalliopinnalla pienirakeista, homogeenista pyrokseenidiabaasia. 

 

Tavikankaan kairauspaikalle tulevan tien varrella on ojassa useita diabaasipaljastumia noin 100 

metrin matkalla. Läntisin paljastuma on tasolla 185 m. Se koostuu pienirakeisesta 

sarvivälkediabaasista (Kuva 30B), jonka joukossa on epäsäännöllisesti parin metrin levyisiä osueita 

pienirakeista pyrokseenidiabaasia (310.1). Kivilajirajat ovat teräviä. Sarvivälkediabaasissa risteilee 

harvakseltaan toisiaan leikkaavia, pystyasentoisia, 2-10 mm:n levyisiä, valkoisia juonia. Havainnon 

itäreunassa kivilajina on pienirakeista pyrokseenidiabaasia (310.2), joka sijoittuu diabaasin 

itäpuolisen kivilajirajan tuntumaan. Se voi heijastaa itäpuolisen kontaktin läheisyyttä.   

 

Tavikankaan kohteelle on kairattu kolme kairareikää. Kairareikä TAVI-R1 (45°/60°/15m) koostuu 

kokonaisuudessaan pieni-keskirakeisesta sarvivälkediabaasista. Keskirakeista homogeenista 

pyrokseenidiabaasia esiintyy kairareiässä TAVI-R2 (45°/60°/15m) syvyydellä 2.3-11.2 m  ja TAVI-

R3 (135°/60°/15m) syvyydellä 10-14.9 m. Pyrokseenidiabaasit rajoittuvat pieni- ja keskirakeisiin 

sarvivälkediabaaseihin.  
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Kuva 28. Kallioperähavaintojen ja kairareikien sijainti Puron ja Tavikankaan tutkimuskohteilla. Symbolit ja 

pohjakartan lähteet kuten Kuvassa 8. 

 

 

 

Kuva 29. Pyrokseenidiabaasia kairasydännäytteissä kairareiästä P612-R1 Puron tutkimuskohteelta. Kuvat 

kiilloitetuilta pinnoilta kairasydämmistä.  
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Kuva 30. Sarvivälkediabaasia Tavikankaan tutkimuskohteelta. A. Pienirakeista, blasto-ofiittista 

sarvivälkediabaasia, jota leikkaa tummanvihreä ja valkoinen juonitus (havaintopiste 309). B. Blasto-ofiittista 

sarvivälkediabaasia (havaintopiste 310.1). 

 

 

9.1.6 Lavakankaantie 

 

Lavankankaantien tutkimusalue sijaitsee intruusion eteläosassa, jossa tehtiin maastohavaintoja 

profiililuontoisesti alueen läpi kulkeva tien varrelta. Tie kulkee keskimäärin E-W-suuntaisesti 

diabaasin kivilajirajan länsireunasta itäreunaan (Kuvat 31 ja 33). Diabaasi on parhaiten paljastunut 

alueen keskiosassa. Keskiosassa on myös topografista vaihtelua ja muutamia jyrkästi kohoavia 

pengermaisiä kalliorintauksia. Reunavyöhykkeiden alueella paljastumia on vain vähän. Geofysiikan 

ja maastohavaintojen perusteella intruusion leveys maanpintaleikkauksessa Lavakankaantien 

alueella on maksimissaan 500-700 metriä. 

 

Länsipuoli 

 

Läntisimmässä diabaasipaljastumassa Lavakankaalla on matalassa, pienessä paljastumassa (10 x 2 

m2) hienorakeista pyrokseenidiabaasia (301). Siinä esiintyy vaihtelevasti homogeenisiä, 

tummanvihertäviä amfiboliittiutuneita osueita. Tämä paljastuma sijaitsee diabaasin kivilajirajan 

reunalla. Diabaasin hienorakeisuuden ja sijainnin perusteella kontakti on tällä paikalla 

todennäköisesti erittäin lähellä (Kuva 31). 

 

Havainnolla 302 on jyrkkärinteinen, pengertynyt kalliopaljastuma, jolla on pituutta 150 metriä N-S-

suunnassa. Sen alin taso on 182 m merenpinnasta ja ylin 197 m merenpinnasta. Hallitsevana 
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kivilajina on keskirakeinen pyrokseenidiabaasi, jossa plagioklaasi on voimakkaasti liistakkeista 

(302.1). Kivessä on paikoin myös heikko, vaaka-asentoinen laminaatio, joka näkyy plagioklaasin 

tasomaisena suuntautumisena. Tämän kivilajin raekoko on vaikuttaa olevan karkeampi jyrkänteen 

yläosassa kuin keski- ja alaosissa. Lisäksi pystyasentoisilta kalliopinnoilla esiintyy keskirakeisen 

kiven sisällä karkearakeisia, gabroidisia pesäkkeitä, joista lähtee juonimaisia ulokkeita (Kuvat 32A 

ja 32B). Gabromaisissa pesäkkeissä diabaasilla on subofiittinen/granulaarinen tekstuuri. 

Paljastumissa havaittujen pesäkkeiden läpimitta on laajimmillaan muutamia metrejä. Rakoilu 

pengertyneellä jyrkällä kalliopinnalla on harvaa (pysty- ja vaakarakojen välit 2-3 m). Sen juurella 

havaintoalueen (182 m) eteläreunassa esiintyy pienessä kallionnokassa pienirakeista 

pyrokseenidiabaasia. Se antaa vaikutelman raekoon pienenemisestä siirryttäessä syvemmälle 

diabaasin rakenteessa.  

 

Havainto 303 sijaitsee edelliseltä paljastumasta 60 metriä etelään. Havainto koostuu pitkulaisesta  

100 x 100 neliömetrin kokoisesta kalliopaljastumaryhmästä, joka rajautuu havaintoalueen 

eteläreunassa Lavakankaantiehen. Tämä paljastumaryhmä koostuu korkeuskäyrillä 187-190 m 

keskirakeisesta pyrokseenidiabaasista (303.1), joka on verrattavissa havainnolta 302 kuvattuun 

diabaasiin. Paikoin kivessä on myös hyvin karkearakeisia osueita (303.2). Lisäksi 

pyrokseenidiabaasi on rakopintojen yhteydessä vaihtelevalla voimakkuudella muuttunutta. 

Havaintoalueen eteläreunassa Lavakankaantien varressa diabaasia on paljastettu tasolta 185 m 

rakennuskiviprojektin yhteydessä. Täällä vallitsevana kivilajina on hieno-pienirakeista, 

homogeenista pyrokseenidiabaasia (303.3), jonka kontakti yläpuoliseen keski-karkearakeiseen 

diabaasiin ei ole paljastunut (Kuva 32C). 

 

Lavakankaantien länsipuolelle on tehty yhteensä neljä kairareikää. Kairauspaikka sijaitsee 

Lavankankaantien varressa havainnolla 303.3. Reiät ovat pystysuuntaisia ja kymmenen metrin 

mittaisia. Ne on kairattu kaakkoon menevän tien vierestä 70 metrin mittaiselle linjalle tasoille 185 

m (LAVA-R1) ja 187 m (LAVA-R2 ja LAVA-R3) ja tien pohjoispuolisen mäen päälle tasolle 190 m 

(LAVA-R4). 

 

Kairareissä LAVA-R1 ja LAVA-R2 on vaihtelevasti pienirakeisia pyrokseeni- ja 

sarvivälkediabaaseja. Sarvivälkediabaasit ovat tekstuureiltaan ja raekooltaan hyvin homogeenisia ja 

muistuttavat asultaan varsin paljon niitä ympäröiviä pyrokseenidiabaaseja. Kairareikä LAVA-R3 

läpäisee erittäin rikkonaista (> 5 rakoa/m), vaalenpunertavaa migmatiittista graniittigneissiä. Siinä 

esiintyy pegmatoidisia erkaumia ja pienikokoisia kiillegneissisulkeumia. Se sijaitsee 30 metrin 

päässä lähimmästä diabaasia lävistävästä kairareiästä (LAVA-R2). Kontaktia tai sivukiveä ei ole 
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paljastunut maanpinnalla. Kairareikä LAVA-R4 on tehty topografisesti muita kairareikiä 

korkeammalta tasolta (190 m). Siinä on vaihtelevasti keski- ja karkearakeista sarvivälkediabaasia, 

joka on erittäin rikkonaista (rakotiheys > 5 rakoa / m). 

 

Lavankaantien länsipuolen itäreunassa havainnolla 311 pitkänomaisen paljastumaryhmän läpi E-W-

suuntaisesti tehdyn profiilin perusteella diabaasin raekoossa voidaan nähdä laskeva kehitys kohti 

itäreunaa;  raekoko kasvaa keski-karkearakeisesta hieno-pienirakeiseen siirryttäessä 

paljastumaryhmän länsireunasta kohti itäreunaa. Länsireunan alimmassa osassa (187 m) hallitseva 

kivilaji on keskirakeinen pyrokseenipitoinen diabaasi, jonka sisällä on pieniä, karkearakeisia 

gabromaisia erkaumia. Se muistuttaa havainnoilta 302 ja 303 kuvattua keskirakeista diabaasia. 

Huipulla (197 m) ja itäpuolisella sivulla (190 m) kivilajina on hieno-pienirakeinen diabaasi, joka on 

voimakkaasti uudelleenkiteytynyttä. Tämä paljastumaryhmä sijaitsee lähellä diabaasin mahdollista 

itäpuolista kivilajirajaa, ja raekoon pieneneminen voi heijastaa kontaktin kasvavaa läheisyyttä. 

 

 

Kuva 31. Kallioperähavaintojen sijainti Lavakankaan tutkimuskohteen länsipuolella. Symbolit ja pohjakartan 

lähteet kuten Kuvassa 8. 
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Kuva 32. Diabaasia Lavakankaan tutkimuskohteen länsipuolelta. A. Karkearakeinen gabromainen pesäke 

keskirakeisen pyrokseenidiabaasin sisällä (havaintopiste 302.2). Vasara mittakaavana. B. Keskirakeista, 

liistakkeista plagioklaasia sisältävää pyrokseenidiabaasia (havaintopiste 302.1). C. Pienirakeista 

pyrokseenidiabaasia Lavankankaantien kairauspaikalla. Kivessä amfibolijuonia ja pienirakeisia 

sarvivälkediabaasiosueita rakojen ympärillä (havaintopiste 303.3). 

 

 

Itäpuoli 

 

Lavakankaan itäpuolella (Kuva 33) paljastumissa hallitsevia kivilajeja ovat pieni-keskirakeiset 

sarvivälkediabaasit (304 ja 305, 306, 307). Paljastumissa ne muodostavat ehjiltä vaikuttavia, 

kumparemaisia kallionselkiä, jotka sijaitsevat tasoilla 185-197 m merenpinnasta. 

Sarvivälkediabaasien tekstuuri on pääsääntöisesti blasto-ofiittinen. 

 

Havainnolla 305 pieni-keskirakeisessa sarvivälkediabaasissa on paikoin merkkejä hiertymisestä. 

Hiertynyt diabaasi on hienorakeinen, heikosti liuskeinen ja se sisältää amfibolin ohella myös 

runsaasti biotiittia. Sarvivälkediabaasia leikkaavat harvakseltaan muutamat ~ 2-5 cm:n levyiset 

kvartsijuonet.   

 

Havainnolla 306 (185 m) on hienorakeista sarvivälkediabaasia ja vaaleanpunertavaa 

granitoidigneissiä vierekkäisissä  pienialaisissa paljastumissa (~ 2 x 2 m2). Niiden välillä on matkaa 

vain kymmenisen metriä, ja diabaasin kontakti sivukiveen on hyvin lähellä, mutta se ei ole 

paljastunut. Granitoidi on keskirakeista, ja siinä esiintyy pegmatiittisia raitoja. Sen viereisessä 

diabaasipaljastumassa on sulkeumana 40 x 20 cm2:n kokoinen granitoidikappale. Sulkeuma on 

kevyesti reunoiltaan pyöristynyt (Kuva 34), mutta siinä ei näy selviä merkkejä sulamisesta tai 

uudelleenkiteytymisestä. Se on selkeä osoitus diabaasimagman louhineen sivukiveä. 

 

Havainnolla 307 on laajoja sarvivälkediabaasipaljastumia. Niissä sarvivälkediabaasi muodostaa 

ehjiltä vaikuttavia, pinnaltaan sipulimaisesti kuoriutuneita kumpareita, joissa näkyvän deformaation 

voimakkuus kasvaa siirryttäessä pohjoiseen kohti havaintoa 305. Sarvivälkediabaasissa on paikoin 

merkkejä voimakkaasta hiertymisestä, ja kivissä on kehittynyt voimakkaita läpikotaisia foliaatioita. 

  

Tutkimusalueen itäisimmällä havaintopisteellä (taso 190 m) esiintyy kohtalaisen muuttunutta, pieni-

keskirakeista pyrokseenidiabaasia, jolla on subofiittinen tekstuuri (308). Tekstuurin perusteella se 

voi sijaita lähellä juonen ydintä. Pengermäisessä paljastumassa diabaasi on homogeenista ja ehjää. 
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Kuva 33. Kallioperähavaintojen sijainti Lavankankaan itäpuolella. Symbolit ja pohjakartan lähteet kuten 

Kuvassa 8. Sivukivipaljastuma vaaleanpunaisella pallolla. Valtakunnanraja sinisellä katkoviivalla. 
 

 

 

 

Kuva 34. Granitoidiksenoliitti hienorakeisessa sarvivälkediabaasissa Lavakankaan tutkimuskohteen 

itäpuolella (havaintopiste 306). 

 

 

Yhteenveto 

 

Lavankankaatien länsireuna koostuu hieno-pienirakeisista pyrokseeni- ja sarvivälkediabaaseista, 
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jotka sijaitsevat lähellä kontaktia arkeeisiin pohjagneisseihin. Diabaasipaljastuman viereen kairattu 

kairareikä LAVA-R4 koostuu täysin graniittigneissistä, joka edustaa diabaasin sivukiveä. Gneissillä 

on liuskeinen asu, eikä se vaikuta läpikäyneen merkittävää uudelleenkiteytymistä. Tämän 

perusteella diabaasimagman terminen vaikutus sivukivessä ei ole ollut suuri. Diabaasin raekoon 

kasvu poispäin sivukivestä on selkeä osoitus kontaktin läheisyydestä, jonka perusteella hieno-

pienirakeiset diabaasit edustavat intruusion reunavyöhykettä ja jäähtymisreunusta.  

 

Läntisestä reunavyöhykkeestä itään pyrokseenidiabaasien raekoko kasvaa keski- ja karkearakeiseen. 

Karkearakeisimmat tyypit ovat alueen topografiassa korkeammalla kuin hienorakeiset muunnokset.   

Alueen koilliosassa pyrokseenidiabaasissa on merkkejä raekoon pienenemisestä kohti itäistä 

kivilajirajaa. Alueen kaakkoisosassa on laajoja alueita, jotka koostuvat hallitsevasti 

sarvivälkediabaasista. Paikon sarvivälkediabaaseissa on merkkejä voimakkaasta deformaatiosta. Se 

voi heijastaa itäpuolisen kontaktin olevan osin tektonisoitunut, jolla on voinut myös olla kontrolli 

fluidivirtausten kanavoitumisessa ja sarvivälkediabaasien muodostuksessa. 

 

Lavankankaantiellä diabaasissa ei esiinny selviä rakenteita, jotka osoittaisivat intruusion sisäisen 

rakenteen suuntaa tai asentoa. Ainoa rakenteellinen piirre on raekoon kasvu kohti juonen keskiosaa 

sekä plagioklaasiliistakkeiden heikko laminaatio alueen keskiosan keski-karkearakeisessa 

pyrokseenidiabaasissa (302.1). 

 

9.1.7 Pohdinta 

 

 

Kerroksellisuuden ja leukokraattisten sulkeumien alkuperä Laavun tutkimuskohteella 

 

Laavun kohteelta havaitut mafisista silikaateista rikastuneet kerrokset ovat esiintymistapansa 

perusteella todennäköisesti magmaattisen virtauksen synnyttämiä rakenteita. Ne ovat voineet 

kehittyä porfyyrisestä magmasta, joka on sisältänyt joko kevyesti alijäähtyneessä virtaavassa 

sulassa kehittyneitä ja kasvaneita hajarakeita, tai vaihtoehtoisesti magman mukaansa tempaamia 

kumuluskiteitä syvemmältä juonikanavasta tai mahdollisista magmasäiliöistä. Mafisten 

kerrosraitojen synty tälläisestä magmasta voidaan selittää magman virtausnopeuden vaihtelujen 

avulla (Platten & Watterson 1987, Cadman et al. 1990). Esimerkiksi nopeasti virtaavassa 

porfyyrisessä magmassa riittävä virtausnopeus on voinut pitää sulassa esiintyvät hajarakeet 

jatkuvassa liikkeessä ja suspensiossa sulassa, jolloin kiteytyvästä kivestä on tullut afyyrinen. 

Vastaavasti virtauksen hidastuessa riittävästi kiinteiden partikkelien liike magmassa on hidastunut 

tai pysähtynyt, jolloin sulassa esiintyvät kiinteät partikkelit ovat kasautuneet magmasäiliön 
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termisille ja mekaanisille rajapinnoille (kiteytymisrintamiin) tuottaen porfyyrisiä kerrosraitoja. 

Mikäli magman virtaus on ollut turbulenttista, on virtauksessa voinut myös tapahtua hajarakeiden 

lajittumista tiheyden ja raekoon perusteella. Sen kautta on voinut syntyä monomineraalisia mafisista 

mineraaleista koostuvia raitoja/kerroksia juonen kiteytymisrintamissa.  

 

Tätä mallia tukevia todisteita voivat olla myös kerrosten terävät rajat ja toistuvuus, jotka voivat 

heijastaa magman virtausnopeuden tiheää vaihtelua tietyssä kehitysvaiheessa intruusion aikana 

(Platten & Watterson 1987, Cadman et al. 1990). Kerroksellisen yksikön rajautuminen 

homogeeniseen diabaasiin ja kerrosten rajattu jatkuvuus viittaavat kerroksellisuuteen johtaneiden 

muodostumisolosuhteiden olleen magmasäiliössä paikallisia ja vaikuttaneen vain lyhyen ajan. 

Syynä tähän voivat olla dynaamisesti muuttuneet kiteytymisolosuhteet, jotka ovat mahdollistaneet 

kerroksellisuuden muodostumisen tietyssä kehitysvaiheessa, mutta tuhonneet tai minimoineet 

magman kerroksellisuuden kehitystä edistävät olosuhteet myöhäisemmässä kehitysvaiheessa. 

Olosuhteet ovat voineet muuttua esimerkiksi magman virtausnopeuden tai virtauksen luonteen 

(laminaarinen vs. turbulenttinen) vaihtelun seurauksena. Tämän perusteella kerrosraitainen yksikkö 

heijastaa tiettyä magmaattista kehitysvaihetta intruusion kehityksessä. Esimerkiksi sen synty voi 

olla seurausta juonikanavan ekstensiosta ja tilavuuden kasvusta tai uuden magmapulssin virtauksen 

vaikutuksesta. 

 

Vaihtoehtoisesti kerrosraidat voivat viitata mm. magmassa paikallisesti kehittyneeseen 

koostumukselliseen vyöhykkeisyyteen. Vyöhykkeisyyden kehitykseen johtaneet olosuhteet ovat 

voineet syntyä esimerkiksi magman kerrostumisen kautta kuumemman ja kevyemmän magman 

asettuessa tiheämmän ja kylmemmän magman yläpuolelle. Sen seurauksena kerrostuneessa 

magmassa on voinut tapahtua konvektion ja diffuusion kautta lämmön ja kemiallisten 

komponenttien siirtymistä pienimuotoisesti kerroksesta toiseen erilaisten lämpötila- ja kemiallisten 

gradienttien seurauksena (Huppert & Sparks 1984, Cadman et al. 1990). Tämä mallin mukainen 

kehitys on silti ongelmallinen, sillä sen kautta on vaikea selittää leukokraattisten sulkeumien 

alkuperää. 

 

Leukokraattisten sulkeumien muoto on hyvin säännöllinen, reunat terävät ja ainoastaan sulkeumien 

koko vaihtelee. Ne ovat myös tekstuuriltaan homogeenisiä. Näiden piirteiden perusteella ne eroavat 

selvästi esimerkiksi louhimon pohjatasolta havaituista pegmatoidisista erkaumista, mikä tukee 

tulkintaa, että ne ovat sulkeumia. Todennäköisesti ne ovat peräisin diabaasista itsestään, sillä 

ohuthietutkimuksen perusteella tekstuuri sulkeumissa on ollut primääristi subofiittinen, mutta 

mineraalikoostumukseltaan ne eivät eroa ympäröivästä diabaasista. Myös leukokraattisuus johtuu 
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kivien karkeammasta raekoosta. Tämän pohdinnan perusteella sulkeumia voidaan pitää 

magmasäiliön reunoilta tai katosta irronneina kappaleina eli autoliitteina, joita mahdollisesti 

äkillinen turbulenttinen magmapulssi on louhinut, kuljettanut ja kasannut tai jotka mahdollisesti 

ovat vajonneet intruusion yläosista magman läpi. Tähän viittaa sulkeumien asettuminen sisäisen 

kerroksellisuuden tasoon. Karkearakeisuuden ja subofiittisen tekstuurin perusteella jäähtyminen ja 

kiteytyminen ovat tapahtuneet hitaasti autoliittien lähtöalueella. 

 

Tulkinta intruusion rakenteesta 

 

Maastohavainnot intruusion alueelta antavat olettaa diabaasilla olevan kerroksellinen sisäinen 

rakenne vertikaalisuunnassa, joten intruusiota voi pitää lähinnä lähes vaaka-asentoisena, 

pitkulaisena laattana. Kyseenalaista on, ovatko diabaasin kontaktit sivukiviin pystyt vai vaaka-

asentoiset ja millainen on intruusion syvyysulottuvuus. Makaako intruusio mahallaan vai ulottuuko 

se pystysuunnassa alhaalta ylöspäin? Onko intruusio geometrialtaan vaaka-asentoinen kerrosjuoni 

vai ovatko havaitut rakenteet lateraalisen magman virtauksen tuottamia rakenteita geometrialtaan 

pysty-asentoisessa juonikanavassa? Lisätietoa intruusion rakenteen tulkinnan tueksi voitaisiin saada 

paljastamalla diabaasin kontakti sivukiveen. 

 

Epätodennäköisenä voidaan silti pitää mahdollisuutta, jossa kerrosmaiset rakenteet olisivat 

alunperin olleet vertikaalisia, jonka jälkeen intruusio olisi myöhemmin lohkoutunut, tektonisoitunut 

ja kääntynyt kyljelleen. Diabaasista puuttuvat näin voimakkaasta deformaatiosta kertovat piirteet. 

Esimerkiksi suurin osa amfiboliittiuneista diabaaseista on tekstuuriltaan suuntautumattomia ja terve 

pyrokseenidiabaasi on rakenteellisesti paikoin hyvinkin ehjää. Nämä tekijät viittaavaat siihen, ettei 

intruusio ei ole läpikäynyt voimakkaita tektonisia liikuntoja, vaan se on lähes alkuperäisessä 

asennossaan. Todennäköisenä voidaan pitää silti pienimuotoista lohkoutumista ja siirrostumista, 

joista on havaittavia merkkejä esim. Laavun ja Rajan tutkimuskohteilta.  

 

Metamorfoosi ja deformaatio 

 

Sarvivälkediabaasien vyöhykkeellisen esiintymistavan perusteella metamorfoosissa hydrotermiset 

fluidit ovat keskittyneet alhaisen paineen ympäristöihin diabaasin heikkousrakenteisiin. Se viittaa 

metamorfoosin tapahtuneen suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa ja paineessa, jossa jännitykset ovat 

purkautuneet kivessä duktiilin venymisen sijaan rakoiluna. Paikoitellen muodonmuutokset ovat 

mahdollisesti tapahtuneet nopeasti, jonka seurauksena jännitykset ovat purkautuneet epätasaisesti 

esim. Laavun ja Rajan tutkimuskohteilta tunnistetuissa siirrostumis-/ruhjettumissaumoissa.  
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Amfiboliittiutumisen laajuutta tiettyjen rakenteiden ympärillä on todennäköisesti kontrolloinut 

hydrotermisten fluidien osapaine, joka on vaihdellut alueellisesti. Hydrotermiseen metamorfoosiin 

on liittynyt läheisesti myös vähäistä felsistä magmatismia, josta kertovat Laavun kohteelta tavatut 

tonaliittijuonet. Ne heijastavat mahdollisesti viimeisintä muokkautumista intruusiossa ja toimivat 

potentiaalisina minimi-iän mittareina. Metamorfoosin voidaan olettaa liittyvän Svekofennisen 

orogenian aikaiseen arkeeisen kuoren uudelleenaktivoitumiseen, sillä amfiboliittumisen jälkeiseen 

muokkautumiseen viittaavia deformaatiorakenteita tai metamorfisia piirteitä ei tunnistettu kivistä.  

 

Louhimon pystysuuntaisilta vaijerisahatuilta pinnoilta ja louhimo-alueen kairasydämmistä havaittiin 

myös, että myös terveessä diabaasissa on rakoja, joihin ei liity havaittavaa muuttumista tai se on 

hyvin vähäistä. Yhdessä nämä piirteet viittaavat diabaasin rakoilleen mahdollisesti kolmessa eri 

kehitysvaiheessa: 1) subsolidusvaiheessa, 2) metamorfoosin aikana ja 3) metamorfoosin jälkeisenä 

aikana, mahdollisesti kivimassan vapauduttua yläpuolella olevan massan painosta. 

 

 

9.2 Geofysikaalinen tarkastelu  

 

9.2.1 Aeromagneettinen matalentoaineisto 

 

 

Magneettisella matalalentokartalla (Kuva 35A) intruusio erottuu selkeästi positiivisena anomaliana. 

Intruusio muodostaa pitkän lineaarisen rakenteen, joka on pituusakseliltaan keskimäärin NW-

suuntainen. Suomen puolella sijaitsevan intruusion osan pituus on 10 km, leveys 0.5-1.5 km ja 

pinta-ala maanpintaleikkauksessa 9 km2. Intruusio jatkuu valtakunnanrajan yli Koidanvaaran 

kohouman pohjoispuolelta NW-suuntaisena noin 20 km ja etelässä Kivijärven vesistön 

koillispuolelta  SE-suunnassa noin 25 km. Kokonaisuutena intruusio on seurattavissa 

aeromagneettisella kartalla NW-SE-suuntaisena, lineaarisena rakenteena 50 kilometrin matkalla. 

Suomen puolella sijaitseva osa intruusiota edustaa siten vain pientä osaa suuremmasta intruusiosta. 

Suurtektonisesti intruusiolla selvä juonimainen rakenne, joka vaikuttaa lohkoutuneen en echelon -

tapaan. Se näkyy juonen rakenteessa siten, että se koostuu lukuisista noin 3 km:n mittaisista 

segmenteistä, jotka ovat asettuneet limittäin toistensa sivuille. Huomioitavaa on myös noin 10 

kilometriä Koidanvaaran itäpuolella esiintyvä rinnakkainen lineaarinen rakenne, joka muistuttaa 

rakenteellisesti, suuntaukseltaan ja mittasuhteiltaan Koidanvaaran intruusiota. Valtakunnan rajan yli 

ulottuvia osia intruusiosta ei ole näytetty aeromagneettisella kartalla. 

 

Tutkimusalueella (Kuva 35B) intruusiolla on geofysiikan perusteella pilkkoutunut rakenne, joka 



82 

 

todennäköisesti edustaa primääriä en echelon -juonisysteemiä. Segmenttien välillä voidaan nähdä 

myös ns. horn-rakenteisiin viittaavia piirteitä, jotka voivat olla en echelon -segmenttejä yhdistäneitä 

rakenteita (Rickwood 1990). Niiden kehittyminen on voinut mahdollistaa magman lateraalisen 

virtauksen intruusion kulun suuntaisesti magmasäiliöiden purkauduttua ja yhdistyttyä toisiinsa. 

Toisaalta haarautumat ja lohkoutuminen voivat edustaa yhtenäisessä juonessa esiintyviä 

deformaatiorakenteita, joissa vaikuttanut metamorfoosi on tuhonnut primäärin magneettisen 

mineralogian. Maastohavaintojen ja matalalentogeofysiikan perusteella intruusio on kapeampi 

tutkimusalueen keski- ja eteläosissa verrattuna pohjoisosaan. Se voi heijastaa diabaasin olevan 

voimakkaammin lohkoutunut ja/tai tektonisoitunut näillä alueilla. 

 

 

 

 

 
Kuva 35. Aeromagneettinen kartta Ilomantsin arkeeiselta alueelta (A.) ja suurennos tutkimusalueesta (B.), 

valaisu koillisesta. Kartta: Jouni Lerssi, 2002, julkaistu Geologian tutkimuskeskuksen luvalla. 

 

 

9.2.2 Magneettinen suskeptibiliteetti 

 

Esimerkkinä magneettisen suskeptibiliteetin mittauksista voidaan nostaa kairareikä LAVA-R1. 

Kairareikä koostuu 0.0-6.3 metrin syvyydellä pienirakeisesta pyrokseenidiabaasista, jota seuraa 
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kymmenen metrin syvyydelle pienirakeinen sarvivälkediabaasi. Todennäköisesti sarvivälke- ja 

pyrokseenidiabaasi ovat edustaneet primääristi samaa kerrosta. Muutos mineralogiassa näkyy 

selvimmin värin muuttumisena kairasydämmen pinnalle ruskehtavan harmaasta vihertäväksi. Se 

näkyy myös laskuna kiven magneettisessa suskeptibiliteetissa. Esimerkiksi kairareiän LAVA-R1 

kairasydämen pinnasta mitattuna pyrokseenidiabaasin suskeptibiliteetti on välillä 5200-6200 x 10-

5 SI (8 mittausta tasaisin välein kuuden metrin matkalta). Sarvivälkediabaasiin tultaessa 

suskeptibiliteetti laskee terävästi tasolle 200-500 x 10-5 SI (6 mittausta neljän metrin matkalta). 

Vastaavia lukemia pyrokseeni- ja sarvivälkediabaaseille mitattiin myös Rajansivun, 

Vaaranpieluksen, Verkkoputaan ja Kasarmivaaran kairasydämmistä. Sarvivälkediabaasin 

suskeptibiliteetti on verrattavissa diabaasia ympäröivään sivukiveen. Esimerkiksi kairaireiän LAVA-

R3 graniittigneissistä mitatun suskeptibiliteetin keskiarvo oli 280 x 10-5 SI (8 mittausta 6 metrin 

matkalta). 

 

Mittausten perusteella voidaan sanoa, että primäärit pyrokseenidiabaasit ovat voimakkaasti 

magneettisia. Sarvivälkediabaasit sen sijaan ovat vain heikosti magneettisia, eivätkä juuri eroa 

sivukivestä. Magneettisen suskeptibiliteetin voimakkaan laskun on aiheuttanut alkuperäisten 

magneettisten mineraalien (lähinnä magnetiitin) korvautuminen metamorfoosissa. Metamorfoosi 

voi heijastua tämän perusteella intruusion magneettisuuteen suuressa mittakaavassa. Se edellyttää 

silti, että muuttuneet vyöhykkeet muodostavat suuria yhtenäisiä alueita, joilla on myös 

syvyysulottuvuutta. 

 

9.3 Petrografia 

 

Petrografisessa tutkimuksessa keskityttiin ensisijaisesti primäärejä magmaattisia mineraaleja 

sisältäviin pyrokseenidiabaaseihin, jonka perusteella intruusion rakenteesta tehty tulkinta ja 

petrografiset kuvaukset pohjautuvat niistä tehtyihin havaintoihin. Pyrokseenidiabaasit ovat yleensä 

hyvin säilyneitä ja kivillä on primäärit magmaattiset tekstuurit. Tutkittuja pyrokseenidiabaasihieitä 

oli yhteensä 41 kpl. 

 

Täysin uudelleenkiteytyneistä sarvivälkediabaaseissa alkuperäinen magmaattinen tekstuuri ja 

mineralogia on tuhoutunut lähes täysin. Tutkittuja sarvivälkediabaasihieitä oli yhteensä 4 kpl. 

 

Tutkimusalueen kivilajien nimeämisessä on käytetty kivien mineraalikoostumusta ja tekstuurin 

perustuvia ominaisuuksia. Kivilajien nimeäminen ja mineraalien määräsuhteiden arviointi perustuu 

silmämääräiseen arviointiin, ja näytteistä ei ole suoritettu tarkkoja pistelaskumenetelmällä tehtyjä 
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mineraalikoostumusmäärityksiä. 

 

9.3.1 Pyrokseenidiabaasit 

 

9.3.1.1 Yleinen petrografia 

 

Tutkimusalueen pyrokseenidiabaasit koostuvat plagioklaasista (~ 50 %), klinopyrokseenista (~ 40 

%) ja Fe-Ti-oksideista (~ 5-10 %). Lisäksi näytteissä on säännöllisesti kvartsin ja kalimaasälvän 

mikrograafisia yhteenkasvettumia (1-5 %) eli granofyyrejä. Amfibolia on vaihtelevasti, ja se on 

osassa näytteistä päämineraali. Muita yleisiä aksessorisia mineraaleja ovat biotiitti, oliviini, kvartsi 

ja apatiitti. 

 

Raekoossa esiintyy vaihtelua hienorakeisesta karkearakeisiin, mutta hallitsevimmat raekoot ovat 

pieni- ja keskirakeiset (1-5 mm). Sen perusteella kivet on luokiteltu diabaaseiksi. Kivien tekstuuri 

on joko tasarakeinen tai päämineraalien osalta seriaattinen (raekoko vaihtelee hienosta 

keskirakeiseen). Kivet ovat myös lähes poikkeuksetta afyyrisiä, eikä niissä esiinny selkeästi 

suurempia omamuotoisia kiteitä.  

 

Osassa näytteistä plagioklaasi on voimakkaasti liistakkeista ja selkeästi luonteeltaan yleistä 

raekokoa suurempaa, mutta on vaikea sanoa, ovatko nämä kiteet akkumuloituneita hajarakeita. 

Todennäköisesti ne eivät ole, sillä esiintyessään liistakkeisten kiteiden määräsuhteet ja 

jakaantuminen kivissä ovat hyvin säännöllisiä. Kivistä ei myöskään havaittu teräviä tai muita 

merkittäviä mineralogisia vaihteluita, ja diabaasinäytteet koko intruusion alueelta sisältävät lähes 

samassa modaalisessa suhteessa plagioklaasia ja pyrokseenia. Ainoastaan Fe-Ti-oksidien 

määräsuhteessa (~ 5-15 %) ja jakautumisessa (tasainen/vyöhykkeinen) on hyvin maltillista 

vaihtelua joidenkin kerrosyksiköiden sisällä. Nämä piirteet viittaavat diabaasin kehittyneen lähinnä 

in situ -kiteytymisen kautta.  

 

Yleisesti tutkitut pyrokseenidiabaasit ovat vain heikosti muuttuneita, mutta kaikista havaittiin 

jonkinasteisia merkkejä primäärien mineraalien muuttumisesta. Muuttumisilmiötä on tapahtunut 

kivissä subsolidusvaiheessa ja myöhäisemmässä hydrotermisessä metamorfoosissa. Plagioklaasi, 

klinopyrokseeni, Fe-Ti-oksidit ja granofyyriset yhteenkasvettumat ovat primäärejä ja amfibolit, 

biotiitti, oliviini ja kvartsi ovat suurimmaksi osaksi sekundäärisiä.  

 

9.3.1.2 Sisäinen rakenne 
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Petrografisen tarkastelun pohjalta intruusio jakautuu kolmeen yksikköön, joita ovat reuna-, väli- ja 

ydinvyöhyke. Nämä vyöhykkeet voidaan erottaa toisistaan tekstuurien ja raekoon perusteella (Kuva 

36).  

 

Reunavyöhyke 

 

Reunavyöhykkeeseen kuuluvia kiviä voidaan tunnistaa laajasti koko intruusion alueella. Ne 

esiintyvät lähellä geofysiikan perusteella rajattua diabaasin kivilajirajaa, ja niiden lähiympäristöstä 

tavataan arkeeisen pohjan granitoideja. Reunavyöhykkeen petrografinen tutkimus keskittyi 

intruusion länsireunaan, josta saatiin tehtyä maastokartoituksessa suhteellisen yhtenäinen profiili. 

Itäinen reunavyöhyke on heikommin paljastunut, eikä sieltä useinkaan ollut saatavilla terveitä 

pyrokseenidiabaaseja.  

 

Läntisessä reunavyöhykkeessä diabaasi on hieno-pienirakeista ja siinä on intergranulaarinen 

tekstuuri koko intruusion alueella (Kuvat 36A, 36B ja 36C). Intergranulaarista tekstuuria 

luonnehtivat omamuotoiset karkeammat, plagioklaasikiteet, joiden välitiloissa on pienempiä, osin 

omamuotoisia tai vierasmuotoisia pyrokseenikiteitä ja Fe-Ti-oksideja. Nämä piirteet viittaavat 

kivien kiteytyneen nopean jäähtymisen kautta lähellä intruusion kontaktia.  

 

Välivyöhyke 

 

Välivyöhyke tunnistetaan parhaiten Koidanvaaran alueella, jossa se muodostaa maastohavaintojen, 

kairasydämmien ja petrografian perusteella paksun kerrosyksikön, jolla on selvästi vertikaalista ja 

horisontaalista jatkuvuutta. Välivyöhykettä muistuttavia kiviä tunnistettiin myös Lavakankaantien 

alueelta, jossa ne rajoittuvat intruusion keskiosaan hieno-pienirakeisten muunnosten välille. 

 

Välivyöhykkeessä päämineraalien raekoko vaihtelee laajasti hienorakeisesta karkearakeiseen, mutta 

yleisimpiä ovat pieni-keskirakeiset tyypit. Tekstuuria luonnehtivat luonnehtivat lähes omamuotoiset 

ja samankokoiset liistakkeiset tai pilarinmuotoiset plagioklaasi- ja pyrokseenikiteet (Kuvat 36D, 

36E ja 36F). Ne antavat välivyöhykkeen kiville ominaisen ulkoasun, jossa plagioklaasi- ja 

pyrokseeni muodostavat pitkulaisia kiteitä. Pitkulaisten kiteiden välitiloja täyttävät hieno-

pienikokoiset, osin omamuotoiset tai vierasmuotoiset plagioklaasit, pyrokseenit ja Fe-Ti-oksidit. 

Tekstuuri on siten luonteeltaan seriaattinen. Tekstuuria on kuvattu tässä työssä termillä 

subintergranulaarinen. Välivyöhykkeen kivissä interkumuluskiteiden määrä vaihtelee siinä määrin, 

että tekstuuria voi paikoin luonnehtia myös intergranulaariseksi. Intergranulaarinen tekstuuri 
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vaikuttaa siten oleva vaihettuva subintergranulaariseen, joka heijastaa hitaampaa jäähtymistä. 

 

Laminaatio on tunnusomainen piirre välivyöhykkeen kiville. Välivyöhykkeen kivissä pitkulaiset 

mineraalit voivat olla heikosti, kohtalaisesti tai voimakkaasti laminaarisesti suuntautuneita. 

Suuntaus on puhtaasti tasomainen, eikä siihen liity lineaatiota. Se näkyy lähinnä plagioklaasin 

suuntautumisena, mutta osassa näytteistä myös pitkulaiset pyrokseenit ovat asettuneet laminaation 

tasoon. Pyrokseenin laminaatio ei tavallisesti ole yhtä voimakas kuin samanaikaisesti esiintyvällä 

plagioklaasilla. Oksidit ovat vain erittäin harvoin suuntautuneita laminaatioon tasoon ja tällöinkin 

ne edustavat vierasmuotoisia pitkulaisten ja laminoituneiden plagioklaasi- ja pyrokseenikiteiden 

välitilojen täytteitä. 

 

Laminoituneilla plagioklaasi- ja pyrokseenikiteiltä puuttuvat usein selvät tasomaiset raerajat, koska 

kiteiden välitiloja täyttävät pyrokseenit ja Fe-Ti-oksidit ovat usein kasvaneet yhteen niiden välillä. 

Lisäksi pyrokseenien alkuperäistä raemuotoa hämärtää usein osittainen vierasmuotoisen 

pyrokseenin ja amfibolin ylikasvu. Fe-Ti-oksidit esiintyvät hallitsevasti muovautuneina 

plagioklaasiin ja pyrokseenin välitiloihin, mutta paikoin ne esiintyvät samanaikaisesti 

kumuluskiteinä.  

 

Osassa laminoituneista näytteissä havaittiin plagioklaasikiteistä merkkejä plastisesta deformaatiosta. 

Se näkyy pitkulaisten kiteiden ja niiden kaksoslamellien kevyenä taipumisena kiteiden välisissä 

kontakteissa. Kiteiden muovautuminen viittaa kideplastiseen deformaation suhteellisen korkeassa 

lämpötilassa, joko kiteytymisen aikana tai heti sen jälkeen (McBirney & Nicolas 1997). Vastaavaa 

kiteiden taipumista ei esiinny pyrokseeneissa tai muissa mineraaleissa. 

 

Ydinvyöhyke 

 

Intruusion potentiaalista ydintä leimaavat keski-karkearakeiset diabaasit, joilla on subofiittinen tai 

ofiittinen tekstuuri (Kuvat 36G, 36H ja 36I). Subofiittista ja ofiittista tekstuuria näissä kivissä 

luonnehtivat karkeammat poikiliittiset, vierasmuotoiset pyrokseenit, jotka sulkevat osin tai lähes 

omamuotoisia pienempiä plagioklaaseja sisäänsä. Tekstuurit heijastavat hitaampia jäähtymis- ja 

kiteytymisnopeuksia verrattuna reuna- ja välivyöhykkeisiin, jonka  perusteella näiden kivien 

voidaan tulkita kiteytyneen viimeisenä intruusion sisäosissa.  

 

Koidanvaaran alueella voidaan havaita, että subofiittiset/ofiittiset diabaasit sijaitsevat hyvin lähellä 

intruusion keskiosaa maanpintaleikkauksessa. Se, edustavatko nämä diabaasityypit todellisuussa 
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juonen ydintä, on tulkinnanvaraista. Olettaen intruusiolle lähes vaaka-asentoisen rakenteen ja loivan 

itäisen kaateen nämä diabaasityypit voivat hyvinkin sijaita juonen ydinosassa. Tällöin intruusion 

itäpuolinen kontakti voi edustaa intruusion kattopuolta ja vastaavasti läntinen reunavyöhyke 

jalkapuolta. Jos intruusio on kiteytynyt pääasiallisesti alhaalta ylöspäin (jalkapuolelta), voidaan 

kysyä kuinka voimakasta intruusion kiteytyminen on ollut magmasäiliön katossa. Tyypillisesti 

kerrosjuonissa jalkapuolella kiteytyneet osat ovat paksummat kuin kattopuolella kiteytyneet osat 

(Best 2003, Latypov 2003).  

 

Potentiaalisen ytimen puuttuminen muualta intruusion alueelta voi johtua siitä, etteivät kaikki 

rakenteet ja kivilajiyksiköt ole välttämättä kehittyneet tasaisesti koko intruusion alueella, 

esimerkiksi jos juonikanavan leveys on vaihdellut alueellisesti. Toisaalta tämä voi johtua vain 

heikommasta paljastuneisuudesta intruusion eri osissa. Koidanvaaran alueen lisäksi subofiittisia 

diabaaseja tavattiin lähinnä vain yksittäisissä paljastumissa Verkkoputaan (327), Iivanankankaan 

(334) ja Lavakankaan (308) tutkimuskohteilta.  
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Kuva 36. Tekstuurien kehitys Koidanvaaran diabaasin reuna- väli- ja ydinvyöhykkeiden välillä. A. 

Intergranulaarinen diabaasi Rajan tutkimuskohteelta (näyte 201). B. Intergranulaarinen diabaasi 

Kasarminsivulta (näyte KR-R1-14.2m). C. Intergranulaarinen diabaasi Lavakankaantieltä (näyte LAVA-R1-

0.8m). D. Laminoitunut diabaasi Vaaranpielukselta (näyte 178). E. Laminoitunut diabaasi Vaaranpielukselta 

(näyte P612-R7-0.3m). F. Heikosti laminoitunut diabaasi Lavakankaalta. G. Subofiittinen diabaasi 

Rajansivulta (näyte RS-R2-5.3m). H. Ofiittinen diabaasi Rajansivulta (näyte 194). I. Subofiittinen diabaasi 

Lavakankaalta, jossa pyrokseeni on korvautunut lähes täysin sekundäärisellä amfibolilla (näyte 308). Kaikki 

kuvat otettu ristipolarisoidussa valossa.  

 

 

9.3.1.3 Päämineraalit 

 

9.3.1.3.1 Plagioklaasi  
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Plagioklaasi on pyrokseenidiabaaseissa poikkeuksetta vallitsevin mineraali. Se esiintyy 

omamuotoisina kiteinä kaikissa diabaasin tekstuurityypeissä. Plagioklaasi muodostaa pääasiassa  

lyhyitä tabulaarisia tai pitkiä liistakkeisia kiteitä, joissa esiintyy hyvin kehittynyttä polysynteettistä 

kaksostusta (kaksoslamellirakenne) sekä Karlsbad- ja perikliinikaksostusta.  

 

Plagioklaasin raekoko kasvaa hienorakeisilta intruusion reunavyöhykkeiltä hieno-pienistä 

tasasuuntaisista kiteistä pitkulaisiksi liistakkeiksi siirryttäessä välivyöhykkeeseen. Ytimessä 

plagioklaasit muodostavat keskirakeisia tabulaarisia kiteitä. Plagioklaasin raekoko heijastaa siten 

tekstuurien kehittymistä ja etäisyyttä diabaasin kontaktista. 

 

Intergranulaarisessa tekstuurissa plagioklaasi muodostaa lukuisia pienikokoisia, tabulaarisia kiteitä, 

joiden välitiloja täyttävät vierasmuotoinen pyrokseeni, Fe-Ti-oksidit, kvartsi ja kalimaasälpä. 

Plagioklaasin omamuotoisuus ja tavallisesti suurempi raekoko suhteessa muihin mineraaleihin 

viittaavat sen olleen varhainen kiteytyvä faasi. Keskimääräinen raekoko on 0.5-2 mm. 

 

Subintergranulaarisen tekstuurin omaavissa näytteissä plagioklaaseilla on bimodaalinen 

raekokojakauma; plagioklaasit esiintyvät pitkinä (2-7 mm) liistakkeina ja hienokokoisina (0.2-1 

mm) kiteinä suurempikokoisten kiteiden välitiloissa. Bimodaalinen raekokojakauma voi tosin olla 

seurausta kivien laminaatiosta, ja hieno-pienirakeiset kiteet tässä tekstuurissa voivat edustaa 

laminoituneiden kiteiden päätyleikkauksia (Kuva 37A). Paikoin suurempikokoiset plagioklaasit 

sulkevat myös sisäänsä poikiliittisesti hienokokoisia (~ 0.2-0.4 mm), omamuotoisia 

pyrokseenikiteitä, mikä voi myös olla laminaatiosta johtuva ilmiö. Välivyöhykkeessä pitkulaisissa 

plagioklaaseissa on myös merkkejä kiteiden deformaatiosta subsolidustilassa (Kuva 37B).  

 

Subofiittisen/ofiittisen tekstuurin omaavissa näytteissä plagioklaasit muodostavat lukuisia pieni-

keskikokoisia (1-5 mm) tabulaarisia kiteitä, jotka ovat suurempien karkearakeisten poikiliittisten 

pyrokseenien ympäröimiä. Lisäksi plagioklaasit esiintyvät pyrokseenivaltaisten alueiden välissä 

lukuisista pienemmistä kiteistä koostuvina kasaumina. Kasaumissa esiintyvien plagioklaasien 

raekoko on usein suurempi kuin pyrokseenien sisällä esiintyvillä plagioklaaseilla, mikä viittaa 

pyrokseenin kiteytymisen rajoittaneen plagioklaasien kasvua.  

 

Optisesti tarkasteltuina plagioklaaseissa esiintyi hyvin harvoin merkkejä vyöhykkeisyydestä. 

Plagioklaasi on lähes poikkeuksetta tervettä, eikä siinä näy merkkejä epidoottiumisesta tai 

serisiittiytymisestä. Tasopolarisoidussa valossa plagioklaasissa on hieman ruskehtava sävy, joka voi 

olla alkava muuttumisilmiö. Se on yleinen ilmiö kaikissa pyrokseenidiabaaseissa intruusion alueella 
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(Kuva 37C). Michel Lévy -menetelmällä määritetty plagioklaasin anortiittipitoisuus vaihtelee 

näytteissä välillä An27-An55. 

 

9.3.1.3.2 Klinopyrokseeni 

 

Klinopyrokseenin esiintyminen on heterogeenistä ja monimuotoista. Klinopyrokseeni on kaikissa 

näytteissä väriltään ruskehtavaa. Se on myös pleokroista ja  tasopolarisoidussa valossa 

pyrokseeneissa näkyy vaaleita vihreän tai violetin sävyjä. Klinopyrokseenit esiintyvät 

pienikokoisina ja vierasmuotoisina kiteinä plagioklaasien välitiloissa, pilarinmuotoisina tai 

tabulaarisina kumuluskiteinä ja suurina poikiliittisina massoina. Pyrokseenin esiintymistapa on 

riippuvainen kiven tekstuurista, joka heijastaa juonen eri osissa vaikuttaneita kiteytymisolosuhteita. 

 

Intergranulaarisen tekstuurin omaavissa näytteissä pyrokseeni esiintyy hallitsevasti 

vierasmuotoisina, hienokokoisina (0.2-1 mm) kiteinä, jotka mukailevat plagioklaasien kidemuotoja. 

Ne eivät optisesti sammu samanaikaisesti, kuten ofiittisessa tekstuurissa, mutta muodostavat 

mosaiikkimaisia kasaumia. Niissä yksittäisillä pyrokseeneilla on granulaarinen muoto ja 

epäsäännölliset aaltoilevat raerajat (Kuva 38A).  

 

Subintergranulaarisen tekstuurin omaavissa, laminoituneissa näytteissä klinopyrokseeni esiintyy 

osin omamuotoisina, pilarinmuotoisina tai tabulaarisina (~ 2-8 mm) kiteinä, jotka ovat usein 

yksinkertaisesti kaksostuneita. Pyrokseenia on myös hienokokoisina (0.2-1 mm) kasaumina 

intergranulaarisilla alueilla. Se voi olla plagioklaasien tavoin seurausta laminaatiosta. Osa 

hienorakeisista kiteistä on myös vierasmuotoisen pyrokseenin ylikasvua osin omamuotoisten 

kiteiden reunoilla, mikä viittaa mahdollisesti myöhäiseen kasvuun interstitiaalisesta sulasta (Kuva 

38B). Subintergranulaarisessa tekstuurissa pyrokseeni esiintyy vallitsevasti omamuotoisina kiteinä, 

mikä erottaa sen selvästi intergranulaarisesta tekstuurista, jossa pyrokseeni on hallitsevasti 

vierasmuotoista. 

 

Subofiittisen tai ofiittisen tekstuurin omaavissa näytteissä pyrokseeni esiintyy suurina (~ 2-25 mm), 

poikiliittisina massoina, jotka sulkevat osin tai täysin sisäänsä pieni- ja keskikokoisia plagioklaasi- 

ja oksidikiteitä (Kuva 38C). Joitain subofiittisia pyrokseenikiteitä esiintyy säännöllisesti myös 

intergranulaarisen/subintergranulaarisen tekstuurin omaavissa diabaaseissa. Ne voivat edustaa 

magman kiteytymisrintamassa loukkuunjääneiden interkumulus-sulan taskuja. 

 

Klinopyrokseenissa esiintyy yleisesti hyvin hienorakeisia suotaumalamelleja (~ 0.001 mm), jotka 



91 

 

ovat järjestyneet kalanruotomaisesti (Kuva 38D). Suotaumia sisältävät rakeet yleisesti lähes 

omamuotoisia, liistakkeisia tai pilarinmuotoisia kiteitä, jotka ovat kaksostuneita kidepinnan 100 

tasossa (augiittilaki). Suotautunutta pyrokseenia ei voi tunnistaa optisesti suotaumalamellien 

hienorakeisuuden vuoksi. Nämä isäntäkiteet ovat olleet todennäköisesti alun perin augiitteja, jotka 

ovat sisältäneet magmaattisissa lämpötiloissa Ca-köyhää pyrokseenia isomorfisessa seossarjassa. 

Lämpötilan laskiessa Ca-köyhän pyrokseenin liukoisuus augiittiin on laskenut ja se on suotautunut 

omaksi faasikseen (Deer et al. 2001). Suotaumalamellit heijastavat suhteellisen hitaasti tapahtunutta 

jäähtymistä, joka on mahdollistanut eri pyrokseenifaasien suotautumisen subsolidustilassa. 

 

Ortopyrokseenia ei esiintynyt tutkituissa näytteissä optisen tarkastelun ja mikroanalyysien 

perusteella primäärinä magmaattisena mineraalina.  

 

9.3.1.3.3 Fe-Ti-oksidit 

 

Fe-Ti-oksidit esiintyvät tutkituissa näytteissä magnetiitin ja ilmeniitin yhteenkasvettuneina 

sekarakeina. Niiden läpimitta vaihtelee keskimääräisesti välillä 0.5-5 mm. Ilmeniitti esiintyy eri 

kokoisina suotaumalamelleina (0.05-0.1 mm) ja suurempina vierasmuotoisina kiteinä (0.1-1 mm) 

magnetiitissa. 

 

Ilmeniitin esiintyminen suotaumina magnetiitissa heijastaa jäähtymisen aikana tapahtunutta 

uudelleentasapainoittumista, joka on tuhonnut Fe-Ti-oksidien primäärin magmaattisen 

koostumuksen. Magmaattisissa lämpötiloissa ja alhaisen hapen fugasiteetin (fO2) olosuhteissa 

kiteytyy primääristä titanomagnetiittia, joka koostuu ulvospinellin ja magnetiitin kiinteästä 

liuoksesta. Kiven jäähtyessä titanomagnetiitin ulvospinellikomponentti tulee tavallisesti 

epästabiiliksi, kun olosuhteet muuttuvat hapettaviksi. Hapettumisen seurauksena titanomagnetiitti 

läpikäy hapettumis-suotaumisreaktioita ja titaanin diffuusiota. Reaktio tuottaa magnetiittia ja 

ilmeniittiä seuraavasti (Buddington & Lindsley 1964):  

 

6 Fe2TiO4 (ulvospinelli) + O2 = 2 Fe3O4 (magnetiitti) + 6 FeTiO3 (ilmeniitti) 

 

Ilmeniitti on sekoittumaton magnetiittiin, jonka vuoksi ilmeniitti erottuu magnetiitista sen 111-

kidepinnan tasoon suotautuneina ilmeniittilamelleina tai erillisinä granulaarisina ilmeniittikiteinä. 

Suotautuminen on hidasta, ja sitä voi tapahtua vain suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa (< 600 °C). 

Sen vuoksi suotautumisreaktio on yleisesti tapahtunut kaikissa hitaasti jäähtyneissä plutonisissa 

magmakivissä (Broska & Petrik 2014). 
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Magnetiitin määrä kaikissa tutkituissa pyrokseenidiabaasinäytteissä vaikuttaa olevan alhaisempi 

kuin ilmeniitin (noin 60 : 40). Tämä havainto voi tosin olla harhaanjohtava, koska siihen voi 

vaikuttaa hieiden leikkaussuunta, joka voi osua ilmeniittilamellien tasoon. Todennäköisesti 

magnetiittia onkin enemmän. Siihen viittaa mm. se, että magnetiitti esiintyy isäntärakeina kaikissa 

näytteissä ilmeniitin muodostaessa selkeästi lamelleja magnetiitissa. Mikäli ilmeniitti olisi 

määräsuhteltaan suurempi, olisi magnetiitti muodostanut lamelleja ilmeniitissä. Magnetiitti on myös 

vaihtelevasti korvautunut silikaateilla, joten oksidien määräsuhteet eivät edusta täysin alkuperäistä 

tilaa.  

 

Tutkituissa näytteissä Fe-Ti-oksidit esiintyvät yleisimmin pyrokseenikiteiden reunavyöhykkeillä tai 

plagioklaasi- ja pyrokseenirakeita vasten muovautuneina niiden välitiloissa. Sekarakeet ovat 

tyypillisesti keskikokoisia (läpimitaltaan 2-7 mm) ja usein silikaatteja suurempia (Kuva 39A ja 

39B). Niiden raemuoto on useimmiten vierasmuotoinen. Se viittaa oksidien olleen hallitsevasti 

myöhäinen kiteytyvä faasi. Joissain tapauksissa Fe-Ti-oksideilla on osin tasomaiset, omamuotoiset 

kidepinnat toisen puolen kiteestä ollessa täysin vierasmuotoinen/korrodoitunut. Tämä on yleinen 

piirre subofiittisissa ja ofiittisissa diabaaseissa. Välivyöhykkessä Fe-Ti-oksidit ovat erittäin 

harvinaisesti laminaarisesti suuntautuneita (Kuva 39C). Lisäksi välivyöhykkeestä tavataan yleisesti 

vierasmuotoisten kiteiden ohella pienikokoisia (~ 0.5-1.5 mm), kuutiomuotoisina kumuluskiteitä 

(Kuva 39D). Se viittaa titanomagnetiitin kiteytyneen sulasta ajoittain likvidusfaasina, joko magman 

pitkälle edenneen fraktioitumisen seurauksena tai hapen fugasiteetin (fO2) muutosten seurauksena 

kiteytymisrintamissa.  

 

Ilmeniittiä esiintyy kivissä sekarakeiden ohella myös silikaattien välitiloissa esiintyvinä 

granulaarisia kiteitä. Niiden seurassa on usein pieniä määriä rikki- tai kuparikiisua. Lisäksi 

ilmeniittiä tavataan matomaisina lamelleina, jotka muodostavat sekarakeita osin omamuotoisen 

punertavan-ruskean biotiitin kanssa. Näiden sekarakeiden määrä on vähäinen, mutta niitä esiintyy 

kivissä säännöllisesti.  
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Kuva 37. A. Liistakkeista ja tabulaarista plagioklaasia (vaalea harmaa) laminoituneessa diabaasissa. Korkean 

interferenssivärin omaava kaksoskide on klinopyrokseeni. Plagioklaasien välitiloja täyttää pyrokseeni, joka 

on korvautunut lähes täysin subsolidusamfibolilla (ruskea). Ristipolarisoitu valo (näyte P612-R7-0.3m). B. 

Kevyesti taipunut plagioklaasiliistake, ristipolarisoitu valo (näyte 189.2). C. Tummuneita plagioklaasikiteitä, 

tasopolarisoitu valo (näyte 177.18). 
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Kuva 38. Klinopyrokseenin esiintymismuotoja Koidanvaaran diabaasissa. A. Mosaiikkimainen kasauma 

intergranulaarisessa tekstuurissa, ristipolarisoitu valo (näyte 177.7). B. Pilarinmuotoinen pyrokseenikide 

subintergranulaarisessa tekstuurissa, tasopolarisoitu valo (näyte 177.9). C. Subofiittinen kide, joka osin 

sulkee sisäänsä pienempiä plagioklaaseja, ristipolarisoitu valo (näyte RS-R2-5.3m). D. Hienorakeisia 

suotaumalamelleja klinopyrokseenissa, ristipolarisoitu valo (näyte 189.1).  
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Kuva 39. Fe-Ti-oksidien esiintymismuotoja Koidanvaaran diabaasissa. A.Vierasmuotoisia kiteitä silikaattien 

välitiloissa, tasopolarisoitu valo (näyte 301). B. Ilmeniittiä (tummanharmaa) granulaarisina ja skeleettisinä 

suotaumina magnetiitissa (valkoinen), elektronimikroskooppikuva (näyte 177.18). C. ‘Laminoitunutta‘ 

oksidia silikaattien välitiloissa, tasopolarisoitu valo (184). D. Omamuotoisia kiteitä, tasopolarisoitu valo 

(näyte 177.10). 

 

 

9.3.1.3.4 Granofyyriset yhteenkasvettumat 

 

Kvartsin ja kalimaasälvän muodostavat kaikissa tutkituissa pyrokseenipitoisissa näytteissä 

silikaattien välitiloja täyttäviä mikrograafisia yhteenkasvettumia eli granofyyriä (Kuva 40A). Ne 

edustavat myöhäisiä piirikkaita kiteymiä. Maasälpä on poikkeuksetta kalimaasälpää, joka erottuu 

selkeästi erittäin alhaisen reliefin ja pertiittisuotaumien perusteella.  Sekarakeiden koko (läpimitta) 

vaihtelee laajasti välillä 0.5-5 mm riippuen lähinnä plagioklaasin ja pyrokseenin raekoosta. 

Suurikokoisimpia granofyyrisiä yhteenkasvettumia tavataan diabaasin sisällä esiintyvissä 

karkearakeisissa (gabromaisissa) erkaumissa ja subofiittisissa/ofiittisissa diabaasityypeissä. 

Yhteenkasvettumien lisäksi kvartsia esiintyy erillisinä rakeina silikaattien välitiloissa. 
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9.3.1.4 Aksessoriset mineraalit 

 

9.3.1.4.1 Amfibolit 

 

Kivissä esiintyy kolmea eri amfibolia. Ne esiintyvät osittaisina kehinä pyrokseenien ja oksidien 

ympärillä sekä epäsäännöllisinä laikkuina pyrokseeneissa.  

 

Runsain amfiboleista on ruskehtavan vihreä amfiboli, joka esiintyy laikkumaisesti pienikokoisena 

(0.5-1.5 mm) ylikasvuna klinopyrokseenikiteissä (Kuva 40B). Harvoin ylikasvu on yhtenäistä ja 

ympäröi vaippana pyrokseenikiteitä. Amfibolissa näkyy joitain lohkorakoja, ja sen raerajat ovat 

kiteiden reunoilla osin omamuotoiset, minkä perusteella ylikasvu vaikuttaa vaikuttaa primääriltä 

(magmaattiselta). Amfibolin ylikasvu on mahdollisesti muodostunut myöhäisistä interstitiaalisista 

sulista, jotka ovat rikastuneet sulaan liuenneesta vedestä ja tarttumattomista komponenteista. 

Jäähtyvissä lämpötiloissa se on stabilisoinut amfibolia, joka on korvannut pyrokseenia tai kasvanut 

kehänä sen ympärille. Vaihtoehtoisesti ylikasvu voi olla muodostunut kiinteässä tilassa 

tapahtuneissa subsolidusreaktioissa kiteytymisen jälkeisen jäähtymisen aikana. Tällöin kivissä on 

voinut virrata kuumia hydrotermisiä fluideja, jotka ovat reagoineet pyrokseenin kanssa. Amfibolin 

ylikasvun muodostuminen on rajoittunut pyrokseenin, eikä siihen kontaktissa olevat mineraaleissa 

ole merkkejä reaktioista. Subsolidusamfibolin määrä on vaihteleva ja voi vastata päämineraalia.  

 

Ylikasvun lisäksi subsolidusamfibolia muistuttavaa amfibolia tavataan harvoin muiden silikaattien 

välitiloista vierasmuotoisena. Optisesti ne muistuttavat subsolidusamfiboleja, mutta niiden seurassa 

ei esiinny jäänteitä pyrokseeneista. Sen perusteella ne voivat olla primäärejä magmasta kiteytyneitä 

mineraaleja, mutta myös edustaa täydellistä pyrokseenin korvautumista plagioklaasien välitiloissa.  

 

Sekundääriset amfibolit ovat hyvin hienorakeisia (< 0.2 mm) ja esiintyvät massamaisina laikkuina 

pyrokseeneissa tai koronatyyppisinä reaktiokehinä oksidien ympärillä. Niiden muodostuminen on 

todennäköisesti rajoittunut diabaasin myöhäiseen hydrotermiseen muokkautumiseen, joka ei enää 

liity magmaattiseen kehitykseen.  

 

Pyrokseenissa esiintyvä sekundäärinen amfiboli esiintyy erittäin hienorakeisena pyrokseenirakeiden 

reunoilla ja raoissa rakeiden sisällä niitä korvaten. Tämä amfiboli on väriltään hyvin vaaleaa, ja se 

muodostaa laikkumaisia ‘valkaistuja‘ alueita pyrokseenien reunavyöhykkeillä tai lohkoraoissa 

(Kuva 40C). Se esiintyy samanaikaisesti subsolidusamfibolin seurassa erityisesti 

pyrokseenidiabaaseissa, joissa pyrokseenien amfiboliittiuminen on heikkoa tai kohtalaista.  
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Fe-Ti-oksidien ympärillä esiintyvissä reaktiokehissä esiintyy sinivihreää amfibolia biotiitin 

seurassa. Amfibolia on kehissä enemmän verrattuna biotiittiin ja joissain tapauksissa biotiitti 

puuttuu kokonaan. Kehät ovat hyvin hienorakeisia (< 0.1 mm) ja monikiteisiä ja todennäköisesti 

alkuperältään metamorfisia. Ne esiintyvät säännöllisesti ja kauttaaltaan oksideja ympäröivinä (Kuva 

40D). Kehiä tavataan kaikista tutkituissa näytteissä ja niiden leveys vaihtelee korvautumisasteesta 

riippuen välillä 0.05-0.5 mm. Paikoitellen oksideista magnetiitti on täysin korvautunut silikaateilla 

ja jäljelle on jäänyt amfibolin ja biotiitin ympäröimä ilmeniittilamelleista koostuva skelettimäinen 

verkko.  

 

Kehissä amfiboli on muodostunut oksidien ja silikaattien välisille raerajoille. Silikaatit, jotka ovat 

kontaktissa amfiboliin, ovat reunoiltaan syöpyneitä. Usein kehä on vahvempi oksideissa, jotka ovat 

olleet kontaktissa plagioklaasikiteisiin, kun taas pyrokseenien kontaktissa olevilla kehät ovat 

heikommin kehittyneitä. Kehien leveys vaikuttaa myös olevan osin yhteydessä pyrokseeneja 

korvaavan sekundäärisen amfibolin määrään, ja yhdessä ne heijastavat metamorfisen korvautumisen 

voimakkuutta.  

 

Näiden amfibolien ohella tavataan hyvin vähäisiä määriä vaaleanvihreää, hyvin hienorakeista (< 0.1 

mm) amfibolia sulkeumina plagioklaaseissa tai plagioklaasien lohkoraoissa. Tämä amfiboli on 

yleinen näytteissä, joissa pyrokseenien korvautuminen sekundäärisellä amfibolilla on voimakasta tai 

kohtalaista.  

 

9.3.1.4.2 Biotiitti 

 

Biotiitti on yleinen silikaatti, jota tavataan pyrokseenidiabaaseista primäärinä ja sekundäärisenä 

mineraalina. Yleisimmin se esiintyy sekundäärisenä vaaleanvihreän amfibolin seurassa Fe-Ti-

oksidien reunoilla. Oksideja reunustava biotiitti on hyvin hienorakeista (< 0.2 mm) ja massamaista 

(Kuva 40D).  

 

Suomumaista (< 0.5 mm), osin omamuotoista biotiittia esiintyy päämineraalien välitiloissa 

skelettimäisen ilmeniitin kanssa yhteenkasvaneina sekarakeina. Niissä biotiitin yhdensuuntaiset 

lohkoraot ja raerajat ovat suorat. Biotiitin ja ilmeniitin samanaikainen esiintyminen viittaa 

residuaalisten Ti-rikkaiden, vesipitoisten sulien/fluidien läsnäoloon kiteytymisen loppuvaiheissa. 

Harvoin biotiitin ja ilmeniitin yhteydessä on myös ruskehtavan vihreää, pleokroista amfibolia, joka 

vaikuttaa primääriltä (Kuva 40E).   
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Primääriä biotiittia tavataan myös karkearakeisista, gabromaisista kivistä (esim. näytteet 186 ja 

302.1), joissa ne esiintyvät erillisinä, osin omamuotoisina suomuina. Ne viittaavat loppusulien 

gabromaisissa pesäkkeissä olleen vesipitoisia ja rikastuneita tarttumattomista alkuaineista kuten 

kaliumista.  

 

9.3.1.4.3 Oliviini 

 

Oliviinin esiintyminen pyrokseenidiabaaseissa on rajoittunut Fe-Ti-oksidien ja klinopyrokseenin 

välisille raerajoilla. Se muodostaa pienistä (≤ 0.5 mm), tasasuuntaisista rakeista koostuvia, 

murumaisia kasaumia, jotka ovat optisesti jatkuvia. Oliviini vaikuttaa esiintyvän ylikasvuna 

klinopyrokseenissa, johon kontaktissa olevat oksidit koostuvat lähinnä jäljelle jääneistä 

ilmeniittilamelleista. Magnetiitti sen sijaan on tuhoutunut lähes täysin. Ympäröivä plagioklaasi on 

poikkeuksetta tervettä ja vaikuttaa raerajoiltaan muuttumattomalta. Oliviinin ympärillä on usein 

myös vaaleasta, hyvin hienorakeisesta massasta koostuva kehä, joka on todennäköisesti 

metamorfinen. Kehä voi myös puuttua täysin.  

 

Oliviini on optisesti helposti tunnistettavissa korkean interferenssivärin (> 0.035) ja reliefin sekä 

suoraan sammumisen perusteella. Tasopolarisoidussa valossa oliviini on pleokroista ja siinä näkyy 

vihreän, keltaisen ja vaaleanpunaisen sävyjä. Erikoista oliviinille on se, että siinä näkyy paikoin 

yksi etevä lohkosuunta. Optiset ominaisuudet viittaavat oliviinin rautarikkaaseen koostumukseen 

(Deer et al. 1992). 

 

Kaikissa oliviinia sisältävissä näytteissä esiintyy samanaikaisesti kvartsia, mikä viittaa 

piiaktiivisuuden olleen sulassa suhteellisen korkea. Sen perusteella oliviini ei voi olla 

magnesiumrikasta, koska muuten se olisi muodostanut ortopyrokseenia reaktiossa: Mg2SiO4 

(forsteriitti) + SiO2 (kvartsi) = 2 MgSiO3 (ortopyrokseeni) (Best 2003). Fayaliitin sisältämä rauta 

stabilisoi oliviini + kvartsi parin, ja fayaliitti voi olla stabiili kvartsin kanssa alhaisen fO2 

olosuhteissa. Korkealla hapen fugasiteetilla myös fayaliitti tulee epästabiiliksi ja reagoi hapen 

kanssa tuottaen magnetiittia ja kvartsia (3 Fe2SiO4 + O2 = 2 Fe3O4 + SiO2) (O’Neill 1987).  

 

Petrografisten todisteiden perusteella tutkituissa näytteissä oliviinin muodostuminen on liittynyt Ca-

köyhän pyrokseenin (pigeoniitin) ja titanomagnetiitin (ulvospinelli) väliseen subsolidusreaktioon. 

Sen tuloksena kivissä on syntynyt rautarikasta oliviinia (fayaliitti), Ca-rikkaampaa pyrokseenia 

(augiitti) ja ilmeniittiä (Kuvat 40F, 40G ja 40H). Mineraalien välinen reaktio edustaa 

uudelleentasapainoittumista FeO-CaO-MgO-SiO2-TiO2-systeemissä ja se voidaan kuvata Lindsleyn 
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& Frostin (1992a, 1992b) mukaan seuraavasti: 

 

pigeoniitti + ulvospinelli = fayaliitti + augiitti + ilmeniitti 

 

Oliviinin muodostumisreaktio viittaa tietyn koostumuksen omaavien primäärien Fe-Ti-oksidien 

olleen stabiileja silikaattien kanssa vain hetkellisesti primäärin magmaattisen kiteytymisen jälkeen. 

Se kuvastaa mineraalien uudelleentasapainoittumista alhaisen hapen fugasiteetin olosuhteissa, joko 

pelkistävän fluidin vaikutuksesta tai mineraalien välisten pelkistävien reaktioiden kautta. 

Uudelleentasapainoittuminen on tapahtunut varhaisessa kehitysvaiheessa ja suhteellisen korkeissa 

lämpötiloissa, jossa titanomagnetiitti ei vielä ollut jäähtynyt kauas alkuperäisestä 

koostumuksestaan. 

 

Tutkituista ohuthiestä voidaan havaita oliviinilla olevan yhteys subsolidusamfibolin määrään: 

oliviinin määrä oksidien yhteydestä on alhaisempi, kun pyrokseenien ympärillä ylikasvuna 

esiintyvän amfibolin määrä on alhainen. Joissain näytteissä pyrokseenia korvanneet oliviini ja 

amfiboli ovat kasvaneet toisiinsa kiinni. Siten ne vaikuttavat muodostuneen lähes samanaikaisesti. 

Huomioitavaa on myös amfibolin ylikasvun esiintyminen pyrokseeneissa ilman oliviinia, mutta 

oliviinia ei ilman amfibolia. Oliviini on myös runsaammin esiintyvä näytteissä, joissa Fe-Ti-oksidit 

muodostavat kumuluskiteitä. 
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Kuva 40. Mineraalien ohuthiekuvia Koidanvaaran diabaasista. A. Granofyyristä kvartsin ja kalimaasälvän 

yhteenkasvettumaa plagioklaasi- ja pyrokseenikiteiden välissä, ristipolarisoitu valo (näyte 301). B. 

Subsolidusamfibolin ylikasvua klinopyrokseenin ympärillä, tasopolarisoitu valo (näyte 177.9). C. 

Sekundääristä amfibolia klinopyrokseenissa, ristipolarisoitu valo (301). D. Biotiittia (tummanruskea) ja 

amfibolia (vaaleanvihreä) Fe-Ti-oksidin ympärillä, tasopolarisoitu valo (näyte 177.9). E. Biotiitin ja 

ilmeniitin muodostama sekarae (ruskea-opaakki) ja amfibolia (vaaleanvihreä), tasopolarisoitu valo (näyte 

177.10). F. Klinopyrokseenin syrjäytymistä oliviinilla, Fe-Ti-oksidirakeen syöpynyt luonne ei näy kuvasta 

suuren kontrastin vuoksi, ristipolarisoitu valo (näyte 177.10). G. Oliviinia (vaaleanvihreä-sinertävä) 

klinopyrokseenin (punertava-oranssi-keltainen) ja Fe-Ti-oksidin (opaakki) kontaktissa, ristipolarisoitu valo 

(näyte 189.2). H. Suurennos edellisen kuvan Fe-Ti-oksidista, joka koostuu pääasiassa matomaisesta 

ilmeniitistä. Magnetiitti on kadonnut lähes kokonaan ja sitä on jäljellä vain vähän kiteen alareunassa 

(vaaleampi alue), heijastava valo (näyte 189.2). Lyhenteet kuvissa: Cpx = klinopyrokseeni, Ilm = ilmeniitti, 

Magn = magnetiitti, Ol = oliviini ja Plg = plagioklaasi. 

 

 

9.3.1.4.4 Muut mineraalit 

 

Rutiilia tavataan harvinaisesti oksidien ympärillä vähäisinä määrinä. Se on murumaista, 

vierasmuotoista ja erottuu selkeästi mineraalin värin, korkean taitekertoimen ja interferenssivärin 

perusteella.  

 

Sulfidimineraaleja esiintyy kivissä hyvin vähäisiä määriä (< 0.1 %). Ne esiintyvät hienorakeisina (< 

0.2 mm), vierasmuotoisia yksittäisinä rakeina silikaattien välitiloissa. Yleisin sulfidimineraali on 

rikkikiisu. Lisäksi tavataan hyvin vähäisiä määriä mm. kuparikiisua, magneettikiisua ja 

pentlandiittia. 

 

Apatiittia on kivissä hyvin vähän, mutta säännöllisesti aksessorisena mineraalina kaikissa 

näytteissä. Apatiitti esiintyy kuusikulmaisina prismoina ja pitkänomaisina neulasina, joiden 

keskimääräinen raekoko on 0.05-0.4 mm. Apatiittia on lähinnä granofyyristen kvartsin ja 

kalimaasälvän yhteenkasvettumien, oksidien, amfibolin ja biotiitin yhteydessä sekä sulkeumina 

plagioklaaseissa. 

 

Zirkonia esiintyy < 0.01 mm:n kokoisina rakeina vesipitoisissa (amfiboli, biotiitti) mineraaleissa. 

Kiteiden ympärillä on yleisesti tummat pleokroiset kehät. 

 

9.3.2 Sarvivälkediabaasit 

 

Sarvivälkediabaasit ovat hieno- ja pienirakeisia (0.2-2 mm) sekä suhteellisen tasarakeisia kiviä. 

Päämineraaleja ovat amfibolit, kvartsi, plagioklaasi ja ilmeniitti. Yleisiä aksessorisia mineraaleja 

ovat biotiitti, kvartsi, kalimaasälpä, epidootti, karbonaatti, rikkikiisu, apatiitti ja zirkoni.  
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Kivet koostuvat pääosin amfibolista ja plagioklaasista, joiden seassa on hajanaisesti kvartsia ja 

ilmeniittiä (Kuva 41A). Tummien mineraalien osuus (amfiboli, ilmeniitti) sarvivälkediabaaseissa on 

vaaleita mineraaleja (kvartsi, plagioklaasi) suurempi.  

 

Amfibolina vallitsee sinivihreä pleokroinen amfiboli, jonka seassa on hajanaisesti rusehtavan-

vihreää pleokroista amfibolia. Näiden amfibolien koostumukset eivät ole tunnettuja, ja kiviä 

nimitetään tässä työssä sarvivälkediabaaseiksi ottamatta kantaa amfibolien koostumukseen. 

Amfibolit esiintyvät kivissä osin omamuotoisina, hienorakeisina (0.1-0.5 mm) kiteinä ja 

raekasaumina tai suurempina repalaisina kiteinä, joiden raekoko on keskimäärin 1 mm. Kvartsia on 

hienoina (< 0.2 mm) sulkeumina suurikokoisissa amfiboleissa ja suurempina pyöreinä rakeina (~ 1 

mm) amfibolikasaumien välitiloissa. Plagioklaasikiteiden sisällä on yleisesti hyvin hienokokoisia 

amfibolisulkeumia ja kiteet ovat raerajoiltaan rähjääntyneitä, mikä viittaa plagioklaasin 

muuttumiseen. Myöskään plagioklaasin lamellit eivät erotu selkeästi. Epidoottiutuminen tai 

serisiittiytyminen plagioklaaseissa on harvinaista. Fe-Ti-oksideista on jäljellä skelettimäisiä tai 

granulaarisia ilmeniittikiteiden kasaumia, joiden koko on 0.1-1 mm (Kuva 41B).   

 

Sarvivälkediabaasien tekstuuria voi luonnehtia yleisesti blasto-ofiittiseksi, mutta magmaattinen 

tekstuuri niissä ei ole ollut välttämättä primääristi ofiittinen. Blasto-ofiittista tekstuuria on voinut 

kehittyä myös primääristi intergranulaarisen tekstuurin sisältäneistä pyrokseenidiabaaseista 

amfibolin korvattua plagioklaasien välitiloja täyttävää pyrokseenia. Amfiboli esiintyy näissä kivissä 

osittaisena ylikasvuna plagioklaasikiteiden raerajojen yli. Ylikasvu on tuottanut tekstuurin, joka 

muistuttaa ofiittista rakennetta (Kuva 42). 

 

Sarvivälkediabaasien mineraalikoostumuksen ja täysin korvautuneen magmaattisen tekstuurin 

perusteella kivet ovat hydrotermisesti metamorfoituneita amfiboliittifasieksen olosuhteissa.  
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Kuva 41. A. Sarvivälkediabaasia (näyte LAVA-R1-9.6m) tasopolarisoidussa valossa. B. Amfibolin 

ympäröimää skelettimäistä ilmeniittiä sarvivälkediabaasissa, heijastava valo (näyte LAVA-R1-9.6m).  
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Kuva 42. Diabaasia ohuthieessä Lavakankaan tutkimuskohteelta. A. Pienirakeinen, intergranulaarinen 

pyrokseenidiabaasi (näyte LAVA-R1-0.8m), skannattu ohuthie. B. Pienirakeinen, ‘blasto-ofiittinen‘ 

sarvivälkediabaasi (näyte LAVA-R1-9.6m), skannattu ohuthie. 

 

 
 

9.3.3 Pohdinta 

 

Laminaation alkuperä 

 

Laminaation kehittyminen välivyöhykkeessä voi olla alkuperältään moniselitteinen. 

Laminoituneissa näytteissä sekundäärisillä mineraaleilla ei ole selkeää suuntausta, jonka perusteella 

suuntauksella täytyy olla magmaattinen alkuperä. Koska kivistä puuttuvat selvät 

kumulaattitekstuurit sekä modaaliset tai raekokoon perustuvat vaihtelut, laminaatio tuskin on 

syntynyt plagioklaasikiteiden gravitatiivisen magmasta erottumisen ja kasautumisen kautta. 

 

Laminaatio voi heijastaa kiteiden kasvun aikana tapahtunutta magmaattista deformaatiota, jossa 

magman virtaus on voinut vaikuttaa kiteiden muotoon, kokoon ja suuntautumiseen (McBirney & 
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Nicolas 1997). Magmaattista deformaatiota ei silti voida pitää Koidanvaaran suhteen 

todennäköisenä, koska magman virtauksesta vaikutuksesta tasomaisesti lajittuneilla tai 

suuntautuneilla pitkulaisilla kiteillä tulisi olla kehittynyt myös virtauksen suuntainen lineaatio. 

Koidanvaaran laminoituneissa kivissä foliaatio on puhtaasti tasomainen ja lineaatiot tai muut 

virtausindikaattorit (kuten magmaattiset sedimentaatio/eroosiorakenteet tai virtauslajittumisen 

synnyttämät modaaliset tai raekoon muutokseen perustuvat kerrokset) puuttuvat täysin (Irvine et al. 

1998, O‘Driscoll et al. 2008).  

 

Edellä mainittujen todisteiden puuttumisen perusteella virtauksen mahdollinen vaikutus on ollut 

rajallista laminaation synnyssä. Todennäköistä onkin, että kivet ovat kehittyneet vain yksinkertaisen 

laminaarisen virtauksen olosuhteissa, jossa magman kiteytymisrintamiin kohdistama 

leikkausjännitys on ollut suhteellisen alhainen. Tähän viittaa myös kivien afyyrinen luonne. 

Esimerkiksi Plattenin ja Wattersonin (1987) mukaan on mahdollista, että riittävän voimakkaan 

laminaarisen virtauksen olosuhteissa voi porfyyrisestä magmasta muodostua täysin afyyrinen kivi, 

kun magman riittävä virtausnopeus pitää sulassa esiintyvät hajarakeet jatkuvassa liikkeessä. Tällöin 

mahdolliset sulassa esiintyneet kiinteät mineraalipartikkelit eivät ole voineet “tarttua“ juonen 

kiteytymisrintamiin. Lisäksi potentiaalisten hajarakeiden koko on todennäköisesti ollut hyvin pieni, 

mikä on myös voinut edistää niiden säilymistä sulassa. Magma on voinut myös olla täysin 

afyyrinen. Poikkeuksen tähän tulkintaan tekee Laavun kohteelta havaittu paikallinen 

kerroksellisuus, joka kertoo poikkeuksellisista olosuhteista magmaattinen kehityksen aikana.  

 

Todennäköisempänä laminaatiota synnyttäneenä prosessina voidaan pitää plagioklaasin 

kiteytymistä in situ magman jäähtymis- ja kiteytymispinnalla, jossa muodostuneet in situ -

kumuluskiteet ovat kasvaneet jäähtymispinnan suuntaisesti pitkänomaisina kiteinä (Irvine 1987, 

McBirney & Nicolas 2007). Kiteiden kasvusuuntia jäähtymisrintamassa ovat voineet kontrolloida 

kiteytymisrintama-sula-rajapinnalla tasomaisesti vaikuttaneet olosuhteet (lämpötilagradientti, 

diffuusionopeudet, kemiallinen potentiaali ja nukleaatio-olosuhteet), joiden vaikutuksesta 

laminaatio on kehittynyt juuri tässä osassa intruusiota. Kiteytymisrintamassa kiteytyvien faasien 

määräsuhteiden vaihtelu on voinut tuottaa vaihtelevasti eri mineraalien laminaatiota (plagioklaasi- 

tai plagioklaasi + klinopyrokseeni) (O‘Driscoll et al. 2008). 

 

Lisäksi on otetettava huomioon kompaktion mahdollinen vaikutus laminaation kehittymisessä. 

Kompaktoitumista voi tapahtua osin tai lähes täysin kiteytyneessä kuumassa kivessä yläpuolisten 

kerrosten aiheuttaman kuormituksen vaikutuksesta. McBirneyn ja Nicolaksen (1997) mukaan 

laminaatiota yksinään ei silti voi puhtaasti pitää todisteena kompaktiosta. Mikäli kompaktio on ollut 
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laaja-alaista magmaattisessa intruusiossa, sen seurauksena on usein kehittynyt myös 

synmagmaattisia deformaatiorakenteita, kuten hiertymistä ja venymistä osin kiteytyneissä kivissä. 

Näin voimakkaita deformaatiosta kertovia rakenteita ei havaittu laminoituneista kivistä. Toisaalta 

vaihtelu laminaation voimakkuudessa ja kaateessa lyhyelläkin matkalla välivyöhykkeen sisällä 

(esim. Vartiotorni) voi olla heijastus epätasaisesti tapahtuneesta kompaktiosta ja deformaatiosta. 

Kompaktion vaikutukseen voivat viitata myös välivyöhykkeestä paikallisesti tavatut 

gabromaiset/pegmatiittiset erkaumat. Ne voivat olla kiteytyneet kompaktion vaikutuksesta 

suotautuneista ja yhteenpakkautuneista fluidirikkaista jäännössulista (Irvine 1987). Kompaktiota 

tukevaksi todisteeksi voidaan lukea myös plagioklaasikiteiden kevyt deformaatio välivyöhykkeen 

kivissä (McBirney & Nicolas 1997).  

 

Tämän pohdinnan perusteella magman virtauksella on ollut vain vähäinen vaikutus magmaattisen 

laminaation synnyssä. Todennäköisimmin laminaatio heijastaa primääriä in situ -kiteytymistä ja 

kevyttä kompaktiota, joka on voinut puristaa yhteen osin kiteytyneitä kiviä ja vahvistaa 

laminaatiota. Nämä piirteet viittavaat myös siihen, että intruusio olisi kiteytynyt pääasiassa alhaalta 

ylöspäin, jolloin pohjimmaiset reunavyöhykkeen hienorakeiset kivet todennäköisesti edustavat 

intruusion jalkapuolta (pohjakontaktia). 

 

Tulkinta intruusion sisäisestä rakenteesta 

 

Koidanvaaran diabaasista luotiin tämän tutkimuksen maastohavaintojen, diabaasin petrografisen 

tutkimuksen perusteella ja alueen korkeuskäyrien pohjalta yksinkertaistettu 3D-malli. Malli tehtiin 

tutkimusalueen pohjoisosasta Koidanvaaran kohouman alueelta käyttäen Autodesk Inventor 

Professional 2015 -ohjelmistoa. 3D-mallia hyödynnettiin kallioperähavaintojen ja intruusion 

rakenteen tulkinnassa (Kuva 43). 
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Kuva 43. Tulkinta Koidanvaaran intruusion sisäisestä rakenteesta tutkimusalueen pohjoisosasta 

Koidanvaaran kohouman alueelta. Läpileikkaukset A ja B intruusiosta katsoen etelään. Teoreettiset 

kerrosrajat piirretty 20° kaateella. Diabaasin kivilajirajaus keltaisella Erkki Luukkosen mukaan (digitaalinen 

aineisto, julkaistu Geologian tutkimuskeskuksen luvalla). Sinisillä palloilla kuvattu 

pyrokseenidiabaasihavaintopisteet ja vihreillä palloilla sarvivälkediabaasihavaintopisteet. 

 

 

9.4 Mineraalikemia 

 

Mineraalien mikroanalyysejä varten valittiin viisi ohuthiettä Koidanvaaran alueelta, josta saatiin 

tehdyksi maastokartoituksessa tihein ja edustavin profiili. Analysoitavat näytteet valittiin 

profiililuonteisesti siten, että edustettuina oli kiviä juonen reunalta sen potentiaaliseen ytimeen 

(Kuva 44). Valitut näytteet eroavat sijannin lisäksi toisistaan tekstuureiltaan ja raekooltaan. Näytteet 

valittiin suurikokoisista homogeenisista yksiköistä. Kaikki valitut näytteet edustivat hyvin säilyneitä 

pyrokseenidiabaaseja ja ovat seuraavat: 

 

1. Pienirakeinen diabaasi intruusion reunavyöhykkeestä (177 m) (KAKA-2014-177.18) 

2. Keskirakeinen diabaasi välivyöhykkeestä läheltä reunaa (187 m) (KAKA-2014-177.9) 

3. Pieni-keskirakeinen, laminoitunut diabaasi välivyöhykkeestä (190 m) (P612-R7-9.8m) 

4. Pieni-keskirakeinen, laminoitunut diabaasi välivyöhykkeestä (215 m) (KAKA-2014-189.1) 

5. Keskirakeinen, subofiittinen diabaasi intruusion ydinvyöhykkeestä (192.5 m) (RS-R2-5.3m) 
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Kuva 44. Mikroanalyysi- ja kokokivianalyysinäytteiden sijainti tutkimusalueen pohjoisosassa Koidanvaaran 

alueella. Symbolit ja pohjakartan lähde kuten Kuvassa 8. Valtakunnanraja sinisellä katkoviivalla. 

 

 

 

Analysoituja mineraaleja olivat plagioklaasi, pyrokseenit, Fe-Ti-oksidit, amfibolit ja oliviini. 

Päämineraaleista tehtiin joka hiettä kohti suunnilleen saman verran analyysejä riittävän edustavien 

tulosten saamiseksi. Aksessorisista mineraaleista analyysejä suoritettiin vaihtelevasti, ja niiden 

määrä yhtä tutkittua hiettä kohti vaihtelee. Analyysit tehtiin pääosin kiteiden keskiosista. Tiheitä 

kiteiden yli kulkevia pistesarjoja tai duplikaattianalyysejä parempien analyysitulosten 

saavuttumiseksi ei suoritettu rajallisten resurssien vuoksi. Kaikkia analyysituloksia käsitellään tässä 

samanarvoisina. Tulokset analyyseistä (Liite 1) ja lasketut koostumukset (Liite 2) kuvataan tässä 

lyhyesti. 

 

9.4.1 Plagioklaasi 

 

Plagioklaaseista tehtiin analyysejä 26 kpl. Analyysejä suoritettiin eniten plagioklaasikiteiden 

keskiosista. Plagioklaasin koostumus tutkituissa näytteissä vaihtelee välillä An20-60 (mol-%), jonka 

perusteella plagioklaasit voidaan luokitella oligoklaasista labradoriittiin (Kuva 45). Keskimääräinen 

koostumus näytteissä asettuu välille An44-56 (andesiini-labradoriitti) ja keskihajonta välille 1.6-13.6.  

Suurta hajontaa tuottaa muutamien kiteiden (2 kpl) reunalta analysoitu koostumus, joka oli 

albiittisempi, An20-27 (oligoklaasi), kuin samojen kiteiden ytimessä An48-51 (andesiini-labradoriitti). 

Keskimääräisesti korkein plagioklaasien keskiosien An-pitoisuus, An56, on reunavyöhykkeessä 
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(KAKA-2014-177.18) ja alhaisin, An48, välivyöhykkeessä (P612-R7-9.8m). 

 

Analyysien perusteella välivyöhykkeen kiville ominaisella plagioklaasin bimodaalisille 

raekokojakaumalla ei ollut vaikutusta plagioklaasin keskimääräiseen koostumukseen. Se viittaa 

hieno- ja keskikokoisten plagioklaasien kiteytyneen laminoituneissa kivissä samanaikaisesti.  

 

 

 

Kuva 45. Plagioklaasien koostumukset. Koostumukselliset luokitteluviivat Deer et al. (1992) mukaan. 

  

 

9.4.2 Klinopyrokseeni 

 

Tutkituista näytteistä analysoidut pyrokseenit olivat klinopyrokseeneja, jotka jakaantuvat 

koostumukseltaan selvästi kahteen ryhmään. Näiden ryhmien välillä esiintyy merkittävää vaihtelua 

kalsiumpitoisuudessa (5.3-16.9 p.-% CaO) ja klinopyrokseenit muodostavat augiittia ja pigeoniittia. 

Keskimääräinen päätejäsenien koostumusvaihtelu on välillä Wo33En37Fs30-Wo14En40Fs46 (Kuva 46). 

Myös klinopyrokseenien Mg/Fe-suhde vaihtelee laajasti niin augiiteilla (0.2-0.9) kuin pigeoniiteilla 

(0.2-0.6). 

 

Augiiteista tehtiin analyysejä 23 kpl ja pigeoniiteista 11 kpl. Pyrokseeneista tehdyt analyysit ovat 

keskittyneet kiteiden keskelle. Optisesti tarkasteltussa pyrokseeneissa ei havaittu vyöhykkeisyyttä. 

Augiittia ja pigeoniittia havaittiin kaikista näytteistä lukuunottamatta näytettä RS-R2-5.3m, josta 

pigeoniittia ei havaittu. Se johtuu todennäköisesti vain analyysien vähäisyydestä. Kaikissa 

tutkituissa näytteistä analysoidut klinopyrokseenit olivat terveitä, lähinnä vain laikkumaisen 
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amfibolin ylikasvun osin korvaamia. 

 

Augiittia ja pigeoniittia on hankala erottaa toisistaan optisesti, mutta mikroanalyysien perusteella ne 

esiintyvät kivissä samanaikaisesti. Molemmat muodostavat erillisiä kumulus- ja interkumulus 

kiteitä. Lisäksi ne muodostavat komplekseja komposiittirakeita, jotka ovat usein omamuotoisia 

kumuluskiteitä tai subofiittisia kiteitä. Esimerkiksi joissakin tabulaarisissa kaksoskiteissä havaittiin 

pieni, repaleinen Fe-rikas pigeoniittinen ydin ja leveät Ca-rikkaat augiittiset reunat. Lisäksi 

pyrokseenikiteistä erotettiin elektronimikroskooppikuvassa eri kirkkausasteilla erottuvia sektoreita, 

joista toinen koostui pigeoniitista ja toinen augiitista (Kuva 47). Sektoreita ei voitu havaita 

mineraaleista optisesti, vaikka ne olivat analyysien perusteella yleisiä. Sektoreissa näkyi myös eri 

suuntaisia lamelleja, jotka muistuttavat optisesti pyrokseeneista havaittuja suotaumalamelleja. 

Elektronimikroskooppikuvasta havaittu lamellien suunta oli usein eri kuin optisesti samasta kiteestä 

havainnoitu. Tekstuurien pohjalta on vaikea sanoa, kiteytyikö pigeoniitti vai augiitti ensin, mutta 

todennäköisesti molemmat ovat kiteytyneet samanaikaisesti läpi koko kiteytymishistorian. 

 

Klinopyrokseenin koostumuksessa on selvää vaihtelua näytteiden välillä (Taulukko 2). 

Klinopyrokseenien keskimääräinen magnesiumpitoisuus on hieman korkeampi intruusion reuna- ja 

ja ydinvyöhykkeessä verrattuna välivyöhykkeeseen. Vastaavasti välivyöhykkeessä rautapitoisuus 

nousee korkeammaksi verrattuna reuna- ja ydinvyöhykkeeseen. Sama kehitys heijastuu 

klinopyrokseenien Mg-lukuun, joka laskee reunalta välivyöhykkeeseen ja kohoaa jälleen ytimessä. 

Tämä vaikuttaa normaalilta klinopyrokseenien fraktioitumistrendiltä, jossa koostumus rikastuu 

raudasta sulan differentaatioasteen kasvun myötä (Deer et al. 2001). Augiitin ja pigeoniitin 

kalsiumpitoisuudessa ei esiinny merkittävää vaihtelua. Klinopyrokseenien keskimääräinen 

alumiinipitoisuus laskee reunavyöhykkeestä välivyöhykkeeseen ja kohoaa jälleen hieman ytimessä. 

Titaani on rikastunut hieman enemmän augiitissa kuin samanaikaisesti esiintyvissä pigeoniitissa. 

Muiden analysoitujen alkuaineiden osalla ei esiinny merkittävää vaihtelua. 

 

Ortopyrokseeneja ei havaittu mikroanalyysien perusteella kivissä primääreinä magmaattisina 

mineraaleina. Se viittaa pyrokseenien kiteytyneen klinopyrokseeni-ortopyrokseeni inversiorajan 

yläpuolella klinopyrokseenin stabiilisuuskentässä (Deer et al. 2001). Analyysien perusteella 

ortopyrokseenia esiintyy oliviineja ympäröivissä vaaleissa reaktiokehissä, joista tehtiin muutama 

analyysi. Kehät koostuvat ferrosiliitistä (Wo1En22Fs77), joka on todennäköisesti muodostunut 

oliviinin myöhäisen/metamorfisen muuttumisen tuloksena. 
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Taulukko 2. Klinopyrokseenien keskimääräisiä koostumuksia valikoitujen pääalkuaineiden 

(painoprosentteina) ja Mg-luvun suhteen.  

 

Augiitti 
      

 
MgO Mg-luku FeOtot CaO Al2O3 TiO2 

KAKA-2014-177.18 14.8 68 14.5 16.3 2.5 0.71 

KAKA-2014-177.9 12.0 56 18.8 16.0 1.8 0.73 

P612-R7-9.8 11.0 51 21.4 15.3 1.7 0.78 

KAKA-2014-189.1 12.3 56 19.1 15.7 1.7 0.76 

RS-R2-5.3m 13.6 62 17.6 15.4 2.0 0.75 

       Pigeoniitti 
      

 
MgO Mg-luku FeOtot CaO Al2O3 TiO2 

KAKA-2014-177.18 17.9 59 23.5 5.5 1.4 0.44 

KAKA-2014-177.9 14.6 50 27.3 5.9 1.1 0.45 

P612-R7-9.8 10.7 39 30.8 6.8 1.0 0.45 

KAKA-2014-189.1 13.2 47 27.9 6.9 1.1 0.52 

RS-R2-5.3m - - - - - - 

 

 

 

Kuva 46. Pyrokseenien koostumukset Wo-En-Fs-diagrammissa Morimoton et al. (1988) mukaan. 
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Kuva 47. Elektronimikroskooppikuva, joka paljastaa sektoreita ja lamelleja klinopyrokseenin 

komposiittirakeessa (näyte 189.1). Kuvassa käänteiset värit pyrokseenin rakenteiden erottamisen 

selventämiseksi. Analyysipisteet merkitty valkoisilla palloilla ja numeroilla. Lyhenteet: Aug = augiitti ja Pig 

= pigeoniitti.  

 

 

9.4.3 Fe-Ti-oksidit 

 

Magnetiitin ja ilmeniitti esiintyivät tutkituissa näytteissä vierasmuotoisina sekarakeina silikaattien 

välitiloissa. Yhteensä analyysejä tehtiin 20 kpl. Magnetiitista suoritetut analyysit tehtiin 

ilmeniittirakeiden reunoilta ja ilmeniittilamellien välitiloista. Analysoitujen magnetiittien 

keskimääräinen koostumus on 95.6 p.-%, FeOtot, 2.2 p.-% TiO2, 1.3 p.-% V2O3 ja 1.1 p.-% Al2O3 

(Taulukko 3). Titaanipitoisuudessa on keskimääräisesti vain vähäistä vaihtelua pitoisuuksien ollessa 

välillä 1.0-1.9 p.-%. Yksittäisessä analyysissä suuren Fe-Ti-oksidi sekarakeen reunalla magnetiitin 

titaanipitoisuus nousi huomattavasti korkeammaksi (7.8 p.-%). Magnesiumin ja mangaanin 

pitoisuudet ovat alhaiset kaikissa analyyseissä (< 1 p.-%). Kromipitoisuus magnetiitissa on hieman 

kohonnut intruusion reunavyöhykkeessä ja keskiosassa (~ 0.04-0.12 p.-%) analysoidussa 

magnetiitissa, kun taas on muissa näytteissä se jää alle määritysrajan. Keskimääräinen 

vanadiinipitoisuus magnetiitissa on suhteellisen korkea (1.3 p.-% V2O3). Vanadiinipitoisuudessa on 

laskeva trendi intruusion reunavyöhykkeestä välivyöhykkeeseen (1.4  0.9 p.-%), ja jälleen nousu 

ytimessä (1.5 p.-% V2O3). Se viittaa magnetiitin kiteytymiseen magmasta, joka on köyhtynyt 

vanadiinista kiteytymisen edetessä. Nousu ytimessä heijastaa magnetiitin koostumuksen 

kehittymistä jälleen “primitiviisemmäksi“. Mafisissa magmakivissä vanadiini on tarttumaton 
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silikaatteihin, jolloin V3+ korvaa Fe3+-kationeja lähinnä vain magnetiitin kiderakenteessa ja rikastuu 

magmaattisessa kiteytymisessä varhaiseen magnetiittiin (Deer et al. 1992, Bowes et al. 2011).  

 

Taulukko 3. Magnetiittien koostumusvaihtelu painoprosentteina. 

 TiO2 FeOtot Cr2O3 Al2O3 MnO MgO V2O3 

Keskiarvo 2.21 95.64 0.04 1.09 0.04 0.03 1.31 

Maksimi 7.85 97.55 0.12 2.37 0.15 0.07 1.60 

Minimi 1.04 90.40 0 0.35 0 0 0.93 

 

Ilmeniiteistä tehdyt analyysit tehtiin magnetiitissa esiintyvistä lamelleista ja vierasmuotoisista 

granulaarisista kiteistä. Analysoitujen ilmenittien keskimääräinen koostumus on 46.9 p.-% FeOtot ja 

52.6 p.-% TiO2. Ilmeniitit muodostavat analyysien perusteella geokemiallisesti hyvin homogeenisen 

ryhmän, eikä analysoitujen alkuaineiden määräsuhteissa esiinny merkittävää vaihtelua (Taulukko 

4). 

 

Taulukko 4. Ilmeniittien koostumusvaihtelu painoprosentteina.  

 TiO2 FeOtot Cr2O3 Al2O3 MnO MgO V2O3 

Keskiarvo 52.63 46.94 0.01 0.03 0.56 0.10 0.44 

Maksimi 53.47 47.51 0.04 0.13 0.71 0.20 0.48 

Minimi 51.94 46.04 0 0 0.44 0.05 0.39 

 

 

Fe-Ti-oksidien määrässä ei esiintynyt merkittävää vaihtelua mikroanalyyseihin valittujen näytteiden 

välillä. Petrografisen tarkastelun perusteella reuna- ja välivyöhykkeen näytteissä Fe-Ti-oksidit 

esiintyvät vallitsevasti plagioklaaseja ja pyrokseeneja vasten muovautuneina kiteinä. 

Välivyöhykkeessä oksidit olivat paikoin myös omamuotoisia. Ytimessä Fe-Ti-oksidit ovat 

subofiittisten pyrokseenikiteiden ympäröimiä ja oksidien kidemuoto on osin 

omamuotoinen/vierasmuotoinen. 

 

9.4.4 Amfibolit 

 

Amfiboleja esiintyi näytteissä korvaamassa pyrokseeneja ja Fe-Ti-oksideja. Kaikki analysoidut 

amfibolit ovat Ca-amfiboleja, joilla on vaihtelevat Mg-luvut (13-47) ja piipitoisuus (5.75-7.9 Si p.-

% amfibolin hilan T-paikalla) lasketussa mineraalikaavassa. 

 

Eniten analyyseja (11 kpl) tehtiin ruskehtavan vihreästä amfibolista, jota esiintyy osin 

omamuotoisena ylikasvuna klinopyrokseeneissa. Se oli yleinen kaikissa näytteissä. Tämä amfiboli 
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on koostumukseltaan vallitsevasti ferrosarvivälkettä. Muutamissa poikkeuksissa amfibolilla oli 

ferroedeniittinen koostumus. Näillä amfiboleille oli suhteellisen alhainen Ti-pitoisuus (0.3-1.4 p.-% 

TiO2 ja Ti < 0.5 mineraalikaavassa), jonka perusteella amfibolien alkuperä ei ole magmaattinen. 

Magmaattisessa kiteytymisessä muodostuneella sarvivälkkeellä on yleisesti korkein Ti-pitoisuus 

sarvivälkeryhmän amfiboleista (> 0.5 Ti mineraalikaavassa) (Deer et al. 1992). Koholla oleva Cl-

pitoisuus (0.14-0.4 p.-%) näissä amfiboleissa viittaa fluidifaasin läsnäoloon kiteytymisen aikana, 

mutta vastaavasti F-pitoisuus jää alle määritysrajan. Näiden havaintojen perusteella ne liittyvät 

alkuperältään mahdollisesti kivissä magmaattisen kiteytymisen jälkeen vaikuttaneen fluidifaasin 

aikaansaamaan subsolidusreaktioon. 

 

Pyrokseeneja korvaavasta vaaleasta/heikosti pleokroisesta sekundäärisestä amfibolista ei ole 

edustavaa mikroanalyysiä. Tästä amfibolista tehty yksittäinen analyysi antoi klinopyrokseenille 

ominaisia koostumuksen (Wo43En29Fs28), jolla oli muihin pyrokseenianalyyseihin verrattuna 

tavanomaista korkeampi kalsiumpitoisuus (21.2 p.-% CaO). Tätä analyysiä ei huomioitu 

klinopyrokseenien koostumusvaihtelun arvioinnissa.  

 

Fe-Ti-oksideja ympäröivissä kehissä esiintyvä sinivihreä amfiboli on koostumukseltaan 

ferropargasiittia. Näistä amfiboleista suoritettiin vain muutama analyysi, joten hajonta niiden 

koostumuksessa on tuntematonta. Analysoidut amfibolit esiintyivät plagioklaasin ja Fe-Ti-oksidien 

kontaktissa. Ferropargasiitilla on alhaisempi TiO2- (0.06-0.4 p.-%), MgO (1.95-2.45 p.-%) ja SiO2-

pitoisuus (37.1-37.5 p.-%) verrattuna subsolidusamfiboliin. Alumiinipitoisuus (Al2O3) on 

merkittävästi korkeampi (17.2-18.6 p.-%), kuin subsolidusamfibolilla (4.7-8.3 p.-%). Korkea Al-

pitoisuus yhdessä petrografisten todisteiden perusteella viittaa ferropargasiitin muodostumiseen 

mahdollisesti plagioklaasin ja magnetiitin välisessä reaktiossa hydrotermisen fluidin vaikutuksesta.  

 

9.4.5 Oliviini 

 

Oliviineista tehtiin yhteensä 11 analyysia neljästä eri näytteestä. Oliviinin määrä näytteissä 

vaihtelee aksessorisesta päämineraaliin. Analysoidut oliviinit esiintyvät ylikasvuna 

klinopyrokseenissa, jotka ovat kontaktissa syöpyneisiin Fe-Ti-oksideihin. Analysoitujen oliviinien 

keskimääräinen koostumus on hyvin rautarikas (66.2 p.-% FeOtot) ja se muodostaa fayaliittista 

oliviinia (Fayaliitti93Forsteriitti6Tefroiitti1). Magnesiumpitoisuus vaihtelee välillä 1.3-2.9 p.-% MgO 

ja mangaanipitoisuus välillä 0.7-1 p.-% MnO. Kalsium-, nikkeli- ja kromipitoisuudet ovat erittäin 

alhaiset (< 0.1 p.-%) tai jäävät alle määritysrajan. 
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Oliviinin koostumus ei heijasta magmaattista kiteytymistä, sillä se ei ole primääri magmaattinen 

mineraali. Oliviinin rautarikas koostumus ja ympäröivien mineraalien koostumukset tukevat 

petrografista tulkintaa oliviinin muodostumisesta mineraalien välisissä subsolidusreaktioissa (Kuva 

48). 

 

 

 

Kuva 48. Elektronimikroskooppikuva oliviinista augiitin ja skelettimäisen ilmeniitin yhteydessä Rajansivun 

diabaasissa (näyte RS-R2-5.3m). Analyysipisteet on merkitty valkoisilla numeroilla ja palloilla. 1. 

ortopyrokseeni (ferrosiliitti), 2. oliviini (fayaliitti), 3. ilmeniitti, 4. klinopyrokseeni (augiitti), 5. plagioklaasi 

(andesiini), 24. oliviini (fayaliitti) ja 25. oliviini (fayaliitti). Kuvassa on käänteiset värit mineraalien 

erottamisen selventämiseksi. Lyhenteet: Aug = augiitti, Ilm = ilmeniitti, Magn = magnetiitti, Ol = oliviini ja 

Plg = plagioklaasi. 

 

 

 

9.6 Ikämääritys 
 

 

Tutkimusalueelta tehdyn ikämääritysnäytteen (A1519 Peräaho Ilomantsi gabbro) CA-TIMS aineisto 

(10 kpl analyysejä) on konkordantti ja antaa kiven zirkoni-iäksi 1956 ± 3 miljoonaa vuotta. 

Ikämääritystulokset raportoineen H. Huhman (kirjallinen tiedonanto, 2014) mukaan TIMS-aineisto 

on kokonaisuutena hajanainen ja sitä voidaan pitää kyseenalaisena. LA-MC-ICPMS-analyysit (23 

kpl) kokonaisuutena antavat iän 1962 ± 12 miljoonaa vuotta, mutta paras zirkoni ja analyysi-ainesto 
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antavat intruusion iäksi 1973 ± 13 miljoonaa vuotta (Kuva 49), jota Huhma suosittelee käytettäväksi 

intruusion ikänä.  

 

 

Kuva 49. Konkordiadiagrammi Koidanvaaran mafisen intruusion ikämääritysnäytteen (A1519 Peräaho 

gabbro) CA-TIMS-analyysituloksista (punaiset timantit) sekä LA-MC-ICPMS-analyysituloksista (mustat 

soikiot). Vaaleansininen soikio kuvaa LA-MC-ICPMS-menetelmällä analysoidun parhaan zirkonin 

analyysitulosten hajontaa. 

 

 

9.7 Kokokivianalyysit 

 

Viidestä näytteestä analysoitiin pää- ja hivenalkuaineet sekä harvinaiset maametallit. Analysoidut 

näytteet olivat samat, joista tehtiin mikroanalyysit. Kokokivianalyysit on esitetty Liitteessä 3 ja  

kuvattu alla lyhyesti. 

 

9.7.1 Pääalkuaineet 

 

Analysoitujen näytteiden pääalkuaineiden oksidien pitoisuudet, Mg-luvut ja CIPW-normatiiviset 

koostumukset on esitetty Taulukossa 5. Kivien SiO2-pitoisuudessa (47.9-48.9 p.-%) ei esiinny 

merkittävää vaihtelua suhteessa muihin pääalkuaineisiin. MgO-pitoisuudessa on vähäistä vaihtelua 

välillä 3.1-4.1 p.-%. Fe2O3tot vaihtelee välillä 16-19.5 p.-%, CaO välillä 8.2-9.2 p.-% ja Al2O3 välillä 
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12.4-14.9 p.-%. Nämä variaatiot heijastuvat kivien CIPW-normatiiviseen koostumukseen, jonka 

perusteella diabaasinäytteet ovat kvartsinormatiivisia (maksimi: 0.33 p.-%) tai oliviininormatiivisia 

(maksimi 3.2 p.-%). 

  

Kivien Mg-luvut [Mg-luku = 100*(Mg2+/Mg2+ + Fe2+ mol-%)] ovat erittäin alhaiset (26-36) 

verrattuna primääreihin peridotiittisen vaipan kanssa stabiileihin basalttisiin suliin (Mg-luku = ~ 70) 

(Best 2003). Mg-lukujen perusteella tutkitut näytteet eivät edusta primäärejä sulia, vaan diabaasien 

kantamagma on käynyt läpi laajaa oliviinin ja pyrokseenin fraktioitumista ennen intruusiota 

yläkuoreen. Myös vähän vaihteleva CaO/Al2O3-suhde näytteiden välillä (0.58-0.67) viittaa 

vähäiseen plagioklaasin fraktioitumiseen. Kivissä kasvava ja suhteellisen korkea TiO2-pitoisuus 

(2.2-3.1 p.-%) sekä samanaikaisesti kohoava Fe2O3tot/MgO-suhde (3.9-6.2) viittaavat siihen, etteivät 

Fe-Ti-oksidit ole fraktioituneet sulasta merkittävästi ennen diabaasimagman intruusiota.  

 

Coxin et al. (1979) TAS-luokitteludiagrammissa diabaasinäytteet asettuvat basalttikenttään (Kuva 

50A). Irvinen ja Baragarin (1971) TAS-luokitteludiagrammissa, joka jakaa kivet alkaliseen ja 

subalkaliseen magmasarjaan, diabaasit asettuvat alkali-subalkalirajaviivan kahden puolen (Kuva 

50B). Diabaasien subalkalista luonnetta tukee myös vulkaniittien luokitteluun käytetty Zr/TiO2 vs. 

Nb/Y -diagrammi (Winchester & Floyd 1977), joka luokittelee vulkaaniset kivet immobiilien 

HFSE-alkuaineiden suhteiden perusteella. Nb/Y-suhde kuvastaa kivien alkalisuutta ja Zr/TiO2 

toimii differentaatio-indeksinä. Analysoidut näytteet asettuvat tiukaksi ryhmäksi 

“andesiittien/basalttien“ ja “subalkalisten basalttien“ kenttien rajalle, mikä vahvistaa kivien 

tholeiittista luonnetta ja viittaa vain hyvin maltilliseen differentoitumiseen näytteiden välillä (Kuva 

50C). Vastaava havainto voidaan tehdä Winchesterin & Floydin (1977) SiO2 vs. Zr/TiO2 -

diagrammista. Se vertaa Zr/TiO2-differentaatio-indeksiä SiO2-pitoisuuteen. Diabaasinäytteet 

asettuvat diagrammissa tiiviisti “subalkalisten basalttien“ kenttään, koska SiO2-pitoisuus kivissä on 

lähes muuttumaton (Kuva 50D).  

 

AFM-luokitteludiagrammi (Irvine & Baragar 1971) jakaa kivet subalkaliseen ja kalkki-alkaliseen 

magmasarjaan. AFM-diagrammissa analysoidut näytteet asettuvat selkeästi tholeiittiseen kentän 

FeOtot-rikkaaseen päähän ja kivillä vahva tholeiittinen trendi raudan rikastuessa (50E). Rautarikasta 

luonnetta tukee myös Jensenin (1976) kationidiagrammi, jonka avulla magmaattiset kivet voidaan 

luokitella Al - Fe2+ + Fe3+ Ti - Mg -kationisuhteiden perusteella tholeiittiseen, kalkki-alkaliseen ja 

komatiittisen sarjaan. Tutkitut diabaasinäytteet asettuvat Jensenin diagrammissa rautarikkaiden 

tholeiittisten basalttien kenttään (Kuva 50F).  
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Kuva 50. Koidanvaaran diabaasinäytteitä kemiallisilla luokitteludiagrammeilla. A. TAS-diagrammi 

vulkaniiteille (Cox et al. 1979). B. TAS-diagrammi, jossa luokitteluviiva alkalisille ja subalkalisille 

koostumuksille (Irvine & Baragar 1971). C. ja D. Winchesterin & Floydin (1977) Zr/TiO2 vs. Nb/Y -

diagrammi ja SiO2 vs. Zr/TiO2 -diagrammi, joissa kentät subalkalisille ja alkalisille vulkaniiteille. E. AFM-

diagrammi, jossa kentät tholeiittisille ja kalkkialkalisille kiville (Irvine & Baragar 1971). F. Jensenin (1976) 

kationidiagrammi, jossa kentät tholeiittisille ja kalkki-alkasille basalteille sekä komatiiteille. 
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Taulukko 5. Koidanvaaran diabaasinäytteiden pääalkuaineet (p.-%), Mg-luvut ja CIPW-normatiiviset 

koostumukset. 
  

 

KAKA-2014-
177.18 

ka. KAKA-2014-
177.9 

P612-R7-
9.8m 

KAKA-2014-
189.1 

RS-R2-
5.3m 

SiO2 48.90 47.95 48.60 48.30 48.20 

TiO2 2.20 3.06 2.84 2.88 2.75 

Al2O3 14.90 14.15 13.00 12.40 14.70 

Fe2O3tot 16.00 18.40 19.00 19.50 17.70 

MnO 0.21 0.22 0.25 0.25 0.21 

MgO 4.13 3.18 3.06 3.48 3.09 

CaO 9.24 8.31 8.18 8.32 8.58 

Na2O 3.01 3.18 3.10 2.97 3.16 

K2O 0.69 0.82 0.94 0.88 0.79 

P2O5 0.39 0.47 0.67 0.62 0.47 

Total 99.67 99.73 99.64 99.60 99.66 

Mg-luku 36 28 26 28 28 

 CIPW     
 

    

Q -  - 0.3 0.05 - 

Pl 50.58 48.82 45.01 43.03 50.33 

Or 4.08 4.85 5.56 5.2 4.67 

Di 15.37 13.88 14.93 16.51 13.59 

Hy 18.04 17.76 22.43 23.32 17.96 

Ol 2.77 3.2 - - 2.63 

Il 4.18 5.81 5.39 5.47 5.22 

Mt 2.32 2.67 2.75 2.83 2.57 

Ap 0.9 1.09 1.55 1.44 1.09 

 

 

9.7.2 Hivenalkuaineet 

 

Kivien hivenalkuainekoostumuksissa esiintyvät trendit vahvistavat pääalkuaineiden suhteen tehtyjä 

havaintoja (Taulukko 6). Kromi- ja nikkeli ovat hieman koholla intruusion reunalla (105 ppm Cr, 70 

ppm Ni), jossa on myös on korkein Mg-luku (36). Välivyöhykkeessä Mg-luku laskee tasolle 26-28 

ja samalla myös kromi jää alle määritysrajan (< 20 ppm) ja Ni-pitoisuudet putoavat hyvin alhaisiksi 

(~ 30 ppm). Intruusion potentiaalisessa ytimessä Cr- ja Ni ovat jälleen hieman koholla (30 ppm Cr 

ja 50 ppm Ni), kun taas Mg-luku säilyy alhaisena (27). Kivien keskimääräiset Cr- ja Ni-pitoisuudet 

ovat erittäin alhaiset ja vahvistavat yhdessä alhaisten Mg-lukujen kanssa diabaasien mafisemmassa 

kantamagmassa tapahtunutta oliviinin (Ni), kromiitin (Cr) ja pyrokseenien (Cr) voimakasta 

fraktioitumista ennen diabaasimagman intruusiota. Toisaalta Cr:n tavoin klinopyrokseenin tarttuvan 

skandiumin pitoisuus kivissä on hyvin tasainen (37-44 ppm Sc), mikä voi viitata Sc:n ja Cr:n 

erilaiseen tarttumiseen, mahdollisesti samanaikaisesti fraktioituneisiin mineraaleihin (oliviini, 

pyrokseenit) skandiumin tarttumisen ollessa hitaampaa suhteessa kromiin (Walker 1969). Se voi 

selittää tasaisen skandiumpitoisuuden ja samanaikaisen köyhtymisen kromista. Myös 



120 

 

vanadiinipitoisuus laskee kevyesti reunalta välivyöhykkeeseen, ja vaikuttaa seuraavan “viiveellä“ 

laskevaa Mg-lukua. Se voi viitata kevyeen Fe-Ti-oksidien fraktioitumiseen, mutta anomaalisesti V-

pitoisuus kohoaa jälleen ytimessä. Zirkoniumilla on vanadiiniin verrattuna päinvastainen 

käyttäytyminen. Se viittaa voimakkaasti tarttumattoman Zr:n rikastumiseen yhä 

differentoituneemmassa sulassa. 

 

Taulukko 6. Joidenkin hivenalkuaineiden pitoisuuksia Koidanvaaran diabaasinäytteissä. 

 

 

KAKA-2014-177.18 ka. KAKA-2014-177.9 P612-R7-9.8m KAKA-2014-189.1 RS-R2-5.3m 

Cr 105 - - - 28 

Ni 65 31 - 25 50 

Sc 39 37 40 44 38 

V 400 408 286 348 466 

Zr 167 190 236 237 213 

Mg-luku 36 28 26 28 28 

 

 

Koidanvaaran näytteiden hivenalkuainekoostumukset primitiiviseen vaippaan normalisoidussa 

”spidergrammissa” ja kondriitteihin normalisoidussa REE-diagrammissa on esitetty Kuvissa 51A ja 

51B. Spidergrammissa Koidanvaaran diabaasinäytteet ovat voimakkaasti LIL-, LRE- ja HFS-

alkuaineista rikastuneita. Strontiumin kohdalla on voimakas negatiivinen anomalia. Se voi viitata 

plagioklaasin varhaiseen fraktioitumiseen, mutta vastaavasti sen tulisi näkyä myös europiumilla ja 

bariumilla, joilla havaitaan vain pienet negatiiviset anomaliat. Toisaalta esimerkiksi Eu-anomalian 

suuruus riippuu paitsi fraktioituneen plagioklaasin määrästä myös vaihtelevasta hapen fugasiteetista 

kiteytymisen aikana, joka on voinut johtaa Eu:n ja Sr:n väliseen fraktioitumiseen. Negatiivista Eu:n 

anomaliaa ei synny korkean hapen fugasiteetin (hapettavissa) olosuhteissa, kun europium esiintyy 

Eu3+ ioneina (yleinen piirre esim. kaarityypin basalteilla). Vastaavasti pelkistävissä olosuhteissa 

(alhainen fO2) europium esiintyy Eu2+ ioneina, jotka voivat tehokkaasti korvata Ca2+ ioneja 

plagioklaasissa. Tällöin plagioklaasin kiteytyessä magmasta se rikastuu europiumista, jolloin kivi 

saa on positiivisen Eu-anomalian. Samanaikaisesti jäljelle jäävä jäännössula köyhtyy tehokkaasti 

europiumista, ja jos se erottuu aiemmin kiteytyneestä plagioklaasista ja kiteytyy, muodostuva kivi 

saa negatiivisen Eu-anomalian (yleinen piirre esim. MORB-tyypin tholeiiteilla) (Best 2003).  

Lisäksi fraktioituminen näiden alkuaineiden välillä voi viitata magman lähteessä tapahtuneeseen 

metasomaattiseen muokkautumiseen (Sr köyhtyminen) (Niu & O’Hara 2009). Koidanvaaran 

näytteiden osalta on myös huomioitava, että strontium ja barium on analysoitu vain XRF-

menetelmällä, joten analyysit ovat epätarkkoja ja siten epäluotettavia. Europium on analysoitu ICP-

MS-menetelmällä, jolla päästään parempaa tarkkuuteen hivenalkuaineiden analyyseissä. HFSE:stä 

Nb-Ta-alkuaineparilla on selvä negatiivinen anomalia. Myös titaanilla on hyvin pieni negatiivinen 
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anomalia, joka voimistuu hiukan differentaatioasteen edetessä. Fosforilla on titaaniin verrattuna 

käänteinen trendi. Kokonaisuutena spidergrammissa esiintyvä vaihtelu on tasaista ja toistuu 

pääpiirteittään kaikissa näytteissä. Poikkeuksen tekee näyte KAKA-2014-177.18, josta puuttuu 

muista näytteistä havaitut Rb-, K-, Ba- ja Th-anomaliat.  

 

Kondriittinormalisoidussa REE-diagrammissa kivet ovat rikastuneita kevyistä lantanideista 

raskaisiin verrattuna (Kuva 51B). Kondriittinormalisoitu La/LuN-suhde vaihtelee välillä 2.6-2.7. 

Europiumin kohdalla on heikko systemaattinen negatiivinen anomalia, joka heijastaa osaltaan 

kevyttä plagioklaasien fraktioitumista. Alhaisimmat REE-suhteet ovat intruusion 

reunavyöhykkeessä (KAKA-2014-177.18), ja korkeimmat välivyöhykkeessä (KAKA-2014-189.1). 

Sen perusteella korkeampi differentaatioaste heijastaa korkeampia REE-suhteita.  

 

Yhdenmukaisten spidergrammien ja REE-diagrammien perusteella analysoidut kivet ovat peräisin 

samasta kantamagmasta. Hivenalkuainekoostumuksen perusteella ennen diabaasimagman 

intruusiota magma on läpikäynyt voimakasta magmaattista fraktioitumista syvemmällä kuoressa 

sijaitsevassa magmasäiliössä tai syöttökanavissa sulan kohotessa yläkuoreen. 

 

 

 

Kuva 51. A. Primitiiviseen vaippaan normalisoitu spidervertailudiagrammi ja B. kondriittinormalisoitu 

harvinaisten maametallien vertailudiagrammi Koidanvaaran diabaasinäytteille. Normalisointiarvot Sun & 

McDonough (1989). 

 

 

9.7.3 Pohdinta 

 

Verrattaessa Koidanvaaran diabaasinäytteitä keskenään voidaan havaita, että länsireunassa (KAKA-
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177.18) on selvästi korkeammat MgO- (4.1 p.-%), CaO- (9.2 p.-%) ja Al2O3-pitoisuudet (14.9 p.-%) 

ja Mg-luku (36), sekä alhaisimmat titaani (2.2 p.-% TiO2), rauta (16 p.-% Fe2O3tot) ja 

alkalipitoisuudet (3.7 p.-% Na2O + K2O). Tämä reunavyöhykettä edustava näyte on yleispiirteiltään 

primitiivisin, mutta siinä on myös anomaalisesti korkein SiO2-pitoisuus (48.9 p.-%). Siirryttäessä 

itään ja intruusion sisäosaan (KAKA-2014-177.9  P612-R7-9.8m  KAKA-2014-189.1) voidaan 

havaita normaali tholeiittinen fraktioitumistrendi, kun Fe2O3tot-pitoisuus kohoaa (18.4  19  19.5 

p.-%) ja vastaavasti Al2O3-pitoisuus laskee (14.4  13  12.4 p.-%). Anomaalisesti SiO2, MgO, 

CaO, alkalit (Na2O + K2O) ja TiO2 pysyvät lähes muuttumattomina. Intruusion ydinvyöhykkeessä 

(RS-R2-5.3m) koostumuksessa esiintyy jälleen käänteisiä trendejä suhteessa välivyöhykkeeseen, 

kuten Fe2O3tot laskee (17.7 p.-%) ja samanaikaisesti Al2O3 (14.7 p.-%) kohoaa. Anomaalisesti 

muiden pääalkuaineiden osalla ei taas esiinny merkittävää vaihtelua suhteessa välivyöhykkeeseen.  

 

Koostumuksessa esiintyvissä variaatioissa havaitaan koostumuksen kehittyminen tasaisena sarjana 

siirryttäessä intruusion rakenteessa reunalta sisäosiin ja samanaikaisesti topografiassa alhaalta 

ylöspäin. Näiden todisteiden perusteella intruusion voidaan tulkita olevan epäsymmetrisesti 

differentoitunut, subhorisontaalinen kerroksellinen intruusio, jossa magma on todennäköisesti 

virrannut lateraalisesti ja kiteytynyt alhaalta ylöspäin. Tätä havaintoa tukevat myös 

maastohavainnot ja petrografiset todisteet. 

 

Edellä mainitut piirteet viittaavat siihen, etteivät sulasta kiteytyviin mineraaleihin tarttuvien (esim. 

MgO, CaO) ja tarttumattomien pääalkuaineiden konsentraatiot (esim. TiO2 ja P2O5) heijasta 

normaaleja basalttisen magman fraktioivan kiteytymisen trendejä (Kuva 52). Se viittaa diabaasin 

kiteytymisen tapahtuneen avoimessa ja dynaamisesti muuttuvassa systeemissä. Tämän perusteella 

voidaan myös sanoa, etteivät diabaasien koostumukset todennäköisesti vastaa täysin sen magman 

koostumusta, josta ne ovat kiteytyneitä. 

 

Chistyakova & Latypov (2012) ovat esittäneet mafisten juonien geokemiallisten trendien 

heijastavan lähinnä seuraavien prosessien yhteisvaikutusta: 

 

a) kiteytymistä magmasta, joka tulee yhä differentoituneemmaksi ajan kanssa  

b) in situ -kumuluskiteiden muodostumista juonen reunavyöhykkeillä ja fraktioituneen sulan 

tehokasta poistumista kiteytymisrintamasta. 

 

Näiden prosessien esitetään toimivan magmaattisen kehityksen aikana samanaikaisesti tehden 

kiteytyvästä kivestä joko differentoituneemman tai primitiivisemmän. Prosessit voivat 
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samanaikaisesti kontrolloida erilaisten tarttuvien/tarttumattomien kemiallisten komponenttien 

käyttäytymistä. Prosessien yhteisvaikutuksen tuloksena juonissa kehittyy geokemiallista 

vyöhykkeisyyttä, joka heijastuu kivien koostumuksiin normaaleina, käänteisinä tai anomaalisina 

koostumuksellisina trendeinä, riippuen siitä, kumpi näistä kilpailevista prosesseista on ollut 

kiteytymisen aikana vallitseva.  

 

Normaalit trendit tunnistetaan tarttuvien (esim. MgO) komponenttien laskuna ja tarttumattomien 

komponenttien (esim. P2O5) kasvuna, jonka voidaan olettaa tapahtuvan basalttisen magman 

fraktioituessa suljetussa systeemissä. Käänteiset trendit tunnistetaan edellä mainittujen 

komponenttien käänteisellä käyttäytymisellä. Anomaaliset koostumukselliset trendit voidaan 

havaita molempien komponenttien laskuna. Tiettyjen alkuaineiden kohdalla syntyvä geokemiallinen 

vyöhykkeisyys juonimaisissa intruusioissa heijastaa siten voimakkammin sitä prosessia, minkä 

kontrolli tiettyjen alkuaineiden suhteen on ollut hallitseva. Geokemiallisen vyöhykkeisyyden 

voidaan havaita kehittyvän seuraavasti: 

 

a) Sulan rikastuessa/köyhtyessä jostain komponentista kivien koostumus muuttuu kasvavasti 

differentoituneemmaksi juonen reunalta ytimeen tuottaen normaaleja trendejä. Tämä on 

yleistä ohuissa juonissa (< 50 cm). Ne ovat tyypillisesti kiteytyneet suoraan magmasta 

‘säikähtämällä‘ (engl. quenching) juonen kylmissä reunavyöhykkeissä. Näissä kivissä 

muodostunut mineraaliseurue on ollut hetkellisesti tasapainossa tietyissä olosuhteissa sulan 

nopean jäähtymisen ja kiteytymisen aikana magmasta, joka on virrannut syvemmältä 

juonikanavasta ja tullut ajan kanssa differentoituneemmaksi. 

b) Magman kiteytyessä vallitsevasti in situ -kumuluskiteiden kasvun kautta juonen seinämissä 

ja fraktioituneen sulan poistuessa jatkuvasti kiteytymisrintamasta. Tällöin kitetyvien kivien 

koostumus kehittyy primitiivisemmäksi kohti juonen sisäosia tuottaen käänteisiä trendejä. 

Tämä on yleistä leveissä juonissa (> 5 m), jotka ovat hallitsevasti muodostuneet in situ -

kumuluskiteiden kasvun kautta. Leveissä juonissa kumuluskiteiden lukumäärä kasvaa 

reunoilta kohti ydintä sulan alijäähtymisasteen laskiessa, jolloin myös kumuluskiteiden 

koostumukset heijastuvat syntyvän kiven koostumukseen. Sulan jäähtymisnopeuden (ja 

alijäähtymisasteen) laskiessa kiteytymisolosuhteet muuttuvat lähemmäs tasapainoista 

kiteytymistä lähellä solidusta, jolloin kiteytyvien mineraalien koostumukset muuttuvat 

primitiivisemmeksi (esim. plagioklaasin An-pitoisuus kasvaa ja pyrokseenien Mg-luku 

kasvaa) vaikka sulan koostumus olisi differentoituneempi kuin juonen reunalla. 

 

c) Edellä mainittujen prosessien välinen kilpailu, joka voi tuottaa anomaalisia trendejä, jotka 
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eivät ole yhdenmukaisia fraktioivan kiteytymisen kanssa.  

 

Koidanvaaran kivissä voidaan havaita mahdollisesti piirteitä kaikista näistä trendeistä ja 

todennäköisesti kiteytymisen aikana samanaikaisesti toimineista prosesseista (Kuva 52). 

Esimerkiksi juonen reunalta välivyöhykkeeseen kehittyvät normaalit trendit voivat olla heijastus 

jonkin komponentin köyhtymisestä/rikastumisesta kanavassa virtaavassa magmassa, joka on tullut 

kasvavasti differentoituneemmaksi. Myös reunavyöhykkeen primitiivisyys selittyy varhaisella 

kiteytymisellä primitiivisemmästä magmasta, joka on kiteytynyt vallitsevasti nopean jäähtymisen 

kautta, mitä lähempänä kontaktia magma on kiteytynyt. Kiteytymisen edetessä reunalta kohti 

juonen keskiosaa in situ -kumuluskiteiden lukumäärä kiteytymisrintamissa on samanaikaisesti 

kasvanut asteittaisesti. Tämä on heijastunut kivien koostumukseen anomaalisina/muuttumattomina 

trendeinä joidenkin pääalkuaineiden suhteen in situ -kasvun yrittäessä tehdä koostumuksesta 

primitiivisemmän. Koostumuksellinen trendi kääntyy lopulta osittain käänteiseksi ytimessä, mikä 

voi heijastaa kiteytymistä edelleen alhaisemman alijäähtymisen omaavasta sulasta hitaammilla 

jäähtymisnopeuksilla. Se on voinut vaikuttaa in situ -kiteytyvien mineraalien koostumukseen tehden 

niistä primitiivisempiä, kun kiteytyvät mineraalit rikastuivat enemmän korkean lämpötilan 

komponenteista (esim. MgO ja CaO). Lisäksi ytimessä hitaampi kiteytymisnopeus on voinut johtaa 

fraktioituneen magman tehokkaampaan poistumiseen kiteytymisrintamista, jolloin kiteytyvä kivi on 

vastannut paremmin magman kokonaiskoostumusta. Tälle tulkinnalle voidaan nähdä myös 

perusteita kivien tekstuureista.  

 

Tämän pohdinnan perusteella koostumukselliset trendit heijastavat kivien etäisyyttä juonen reunasta 

ja sulan alijäähtymisen astetta. Muilla petrogeneettisillä prosesseilla (esim. virtauslajittuminen) ei 

ole ollut merkittävää vaikutusta kivien koostumukseen. 
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Kuva 52. Joidenkin tarttuvien ja tarttumattomien pää- ja hivenalkuaineiden jakautumisen profiilit 

Koidanvaaran diabaasissa. Oksidien pitoisuudet painoprosentteina. Näytteet juonen reunalta ytimeen 

seuraavasti: 1 = KAKA-2014-177.18, 2. KAKA-2014-177.9, 3. P612-R7.9.8m, 4. KAKA-2014-189.1 ja 5. RS-

R2-5.3m. 

 

 

9.7.4 Tektoninen luokittelu 

 

Koidanvaaran diabaasin hivenalkuainekoostumuksessa selkeästi erottettavia piirteitä ovat 

rikastuminen LIL- (esim. Rb, K, mutta ei Sr), HFS- (esim. Zr, Th ja Ti, mutta ei Nb-Ta) LRE-

alkuaineista (esim. La, Ce ja Pr). Tämän tyyppinen tarttumattomien hivenalkuaineiden rikastuminen 

on tyypillinen saarikaarityypin ja mantereisen ympäristön basalteille, mikä erottaa ne MORB- ja 

OIB-tyypin basalteista (Sun & McDonough 1989, Best 2003, Da Costa & Girardi 2005, Pearce et 

al. 2005, Zhou et al. 2010). Havaittu Ba:n, Nb:n, Sr:n, ja Ti:n köyhtyminen spidergrammissa on 

myös samankaltainen kuin takakaari-altaiden ekstensionaalisilla basalteilla (Pearce & Stern 2006). 

Vastaavan tyyppiset geokemialliset piirteet ovat yleisiä myös useille proterotsooisille mafisille 

juoniparveille ja arkeeisten vihreäkivijaksojen vulkaniiteille (Tarney & Weaver 1987, Condie et al. 

1987, Ernst & Buchan 2001, Mondal et al. 2008).  

 

Koidanvaaran diabaasinäytteiden keskiarvokoostumusta on verrattu erilaisiin vulkaniittityyppeihin 

spidergrammissa ja REE-diagrammissa Kuvassa 53. Koidanvaaran diabaasin rikastuminen 

tarttumattomista alkuaineista on kohtalaista ja asettuu keskimääräisesti EMORB- ja OIB-tyyppien 
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väliin, mikä viittaa muodostumiseen rikastuneesta lähteestä. LREE:n rikastuminen on (30-110 x 

kondriitti) voimakkaampaa kuin keskimääräisellä EMORB:lla, mutta ei yhtä voimakasta kuin OIB-

tyypin basalteilla. HREE:n suhteet (25-50 x kondriitti) ovat suurempia kuin tyypillisellä OIB-

basaltilla. Huomioitavaa on myös, että Koidanvaaran diabaasin keskiarvo mukailee pääpiirteiltään 

hyvin vertailunäytteeksi valittua Columbia Riverin (Grande Ronde) mantereista laakiobasalttia 

(CFB) molemmissa kuvaajissa. Yhdistäviä piirteitä ovat voimakas rikastuminen LIL-alkuaineista 

(Rb, K, La, Ce, mutta ei Sr) ja HFSE:stä (P, Zr, Ti, Eu, mutta ei Nb-Ta). Sen sijaan verrattaessa 

saarikaarityypin basalttia (IAB) Mariaanien saarikaarelta Koidanvaaran diabaasiin voidaan havaita 

IAB:in olevan myös rikastunut LILE:stä (myös Sr), mutta voimakkaammin köyhtynyt HFSE:stä 

(Nb, Ta, P ja Ti). Vertailun perusteella Koidanvaaran diabaasi on kehittynyt mantereisessa 

ympäristössä.  

 

 

 

Kuva 53. Koidanvaaran diabaasin keskiarvo verrattuna erilaisiin vulkaniittityyppeihin A. primitiiviseen 

vaippaan normalisoidussa spidergrammissa ja B. kondriittinormalisoidussa harvinaisten maametallien 

vertailudiagrammissa. Normalisointiarvot Sun & McDonough (1989). Vertailunäytteet NMORB, EMORB, 

OIB (Sun & McDonough 1989), IAB (Pearce et al. 2006) ja CFB (Hooper 1988). Lyhenteet diagrammeissa: 

CFB = mantereinen laakiobasaltti, IAB = saarikaaribasaltti, NMORB = normaali valtamerten 

keskiselänteiden basaltti, EMORB = rikastunut MORB-basaltti ja OIB = merellisten saarten basaltti. 
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Basalttien tektonisia diskriminaatiodiagrammeja käytetään tavallisesti vulkaniittien luokitteluun, 

mutta niiden käyttö on yleistä myös mafisten juoniparvien diabaaseilla (Vuollo & Huhma 2005, 

Srivastava et al. 2012). Tektoniset diskriminaatiodiagrammit Koidanvaaran näytteille on esitetty 

Kuvassa 54. Woodin (1980) Th-Hf-Nb-diagrammi luokittelee vulkaaniset kivet immobiilien HFSE-

alkuaineiden perusteella. Se erottelee eri MORB-tyypit toisistaan ja on erityisen hyvä vulkaanisten 

kaarien basalttien tunnistamisessa. Koidanvaaran näytteet asettuvat diagrammilla ”vulkaanisten 

kaarien basalttien” ja ”kalkkialkalisten basalttien kenttään”. Pearcen (1982) Ti/Y vs. Nb/Y -

diagrammissa diabaasinäytteillä on saarikaarityypin tholeiittien (IAT) affiniteetti, joka voi myös 

vastata MORB:ia, sillä nämä tyypit asettuvat päällekkäin tässä diagrammissa. Laattojen sisäisillä 

basalteilla (WPB) on korkeampi Ti/Y- ja Nb/Y-suhde verrattuna saarikaarityypin basaltteihin, minkä 

esitetään heijastavan rikastunutta lähdettä vaipassa (Rollinson 1993).  

 

Pearcen et al. (1973) Ti-Zr-Y-diagrammi erottelee laattojen sisäiset basaltit, kuten merellisten 

saarten basaltit (OIB) tai mantereiset laakiobasaltit muista basalttityypeistä, mutta se ei erottele 

hyvin MORB-tyypin basaltteja ja vulkaanisten kaarien basaltteja toisistaan (Rollinson 1993). Ti-Zr-

Y-diagrammissa tutkitut diabaasinäytteet asettuvat “merenpohjan basalttien kenttään“ (OFB), johon 

sisältyvät valtamerten keskiselänteiden basaltit (MORB), saarikaaritholeiitit (IAT) ja kalkkialkaliset 

basaltit (CAB). Lisäluokittelu voidaan tehdä Pearcen (1982) logaritmisella Ti vs. Zr -diagrammilla, 

jossa diabaasinäytteet asettuvat “laattojen sisäisten basalttien kenttään“ (WPB). Se heijastaa 

laattojen sisäisten basalttien korkeampia Zr- ja Ti-pitoisuuksia suhteessa vulkaanisten kaarien 

basaltteihin. Vastaava havainto voidaan tehdä Zr/Y vs. Zr -diagrammista (Pearce & Norry 1979). 

Mullenin (1983) MnO-TiO2-P2O5-diagrammissa Koidanvaaran kivet asettuvat anomaalisesti 

“merellisen alkalibasaltin kenttään“ (OIA). Tektonisten diskriminaatiodiagrammien perusteella 

diabaasinäytteillä on jakautunut kaarityypin basaltteja ja laattojen sisäisiä basaltteja muistuttavia 

geokemiallinen luonne. 
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Kuva 54. Koidanvaaran diabaasinäytteitä eri hivenalkuaineiden ja hivenalkuainesuhteiden tektonisilla 

diskriminaatiodiagrammeilla. A. Woodin (1980) Th-Hf/3-Nb/16-diagrammi (kentät diagrammissa: A= 

NMORB, B = EMORB ja laattojen sisäiset tholeiitit, C = laattojen sisäiset alkalibasaltit, D ja E = 

vulkaanisten saarikaarien basaltit, jossa D = kalkkialkaliset basaltit (Hf/Nb = < 3) ja E = saarikaarien 

tholeiitit (Hf/Nb = > 3). B. Pearcen et al. (1973) Ti-Zr-Y*3-diagrammi basalteille. C. Pearcen (1982) Ti/Y vs. 

Nb/Y-diagrammi basalteille. D. Pearcen (1982) Zr vs. Ti -diagrammi basalteille. E. Pearcen ja Norryn (1979) 

Zr/Y-Zr-diagrammi basalteille. F. Mullenin (1983) MnO-TiO2-P2O5 -diagrammi basalteille ja basalttisille 

andesiiteille. Kentät diagrammeissa: CAB = kalkkialkaliset basaltit, IAT = saarikaaritholeiitit, MORB = 

valtamerten keskiselänteiden basaltit, OFB = merenpohjan basaltit ja WPB = laattojen sisäiset basaltit. 
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9.7.5 Kontaminaatio 

 

Kontaminaatio kuoren materiaaleilla 

 

Koidanvaaran diabaasin negatiiviset Nb-Ta-anomaliat spidergrammissa viittaavat diabaasimagman 

mahdolliseen kontaminoitumiseen mantereisen kuoren materiaalilla. Mantereinen kuori on Nb-Ta-

köyhä, mutta rikastunut LRE- ja LIL-alkuaineista, jolloin kontaminaatio tuottaa kivissä negatiivisen 

Nb-Ta-anomalian suhteessa LRE-LIL-alkuaineisiin (esim. La, Ce, Rb ja Ba) (Rudnick & Gao 2003, 

Zhao & Zhou 2007). Myös korkeat Zr-Hf-suhteet spidergrammissa tukevat tulkintaa, että sula on 

kontaminoitunut kuoren materiaaleilla (Zhao et al. 2010). Kontaminaation myötä Zr-Hf-anomaliat 

kasvavat, sillä mantereinen kuori on rikastunut näistä alkuaineista (Rudnick & Gao 2003, Zhao & 

Zhou 2007). Kontaminoitumisen mahdollisuuteen viittaa myös rikastuneet U- ja Th-suhteet 

spidergrammissa sekä kivien hyvin alhainen U/Th-suhde (Taulukko 7).  

 

Pääalkuaineiden osalta kuoren materiaalit ovat rikastuneita alkaleista (K2O + Na2O) ja SiO2:sta sekä 

köyhtyneitä P2O5:sta ja TiO2:sta, ja kontaminaatio lisää/vähentää näiden komponenttien 

pitoisuuksia (Rudnick & Gao 2003, Zhao & Zhou 2007). Koidanvaaran näytteiden välillä 

alkalioksidien ja SiO2:n pitoisuuksissa on vain vähäistä vaihtelua (0.7-1 p.-% K2O, 3-3.2 p.-% Na2O 

ja 47.9-48.9 p.-% SiO2), ja pitoisuudet ovat myös suhteellisen alhaiset. Nämä piirteet viittaavat 

osaltaan vain vähäiseen kontaminaation vaikutukseen. Kontaminaation tulisi myös laskea fosfori- ja 

titaanipitoisuuksia kontaminoituneissa mafisissa kivissä ja tuottaa negatiiviset anomaliat näiden 

alkuaineiden kohdalle spidergrammeissa. Koidanvaaran spidergrammeissa titaanilla on hyvin kevyt 

negatiivinen anomalia, mikä vahvistuu differentaatioasteen kasvaessa, ja viittaa kontaminaation 

kevyeen vaikutukseen. Fosforilla anomalia on positiivinen, mikä viittaa osaltaan, ettei 

kontaminaatiota olisi tapahtunut tai sen vaikutus olisi vähäinen. Kontaminaation vaikutusta näiden 

alkuaineiden suhteen voidaan myös tarkastella vertaamalla Ti:n ja P:n suhdetta Zr:n ja Y:n (Oliveira 

et al. 1990). Esimerkiksi mantereista kuorta karakterisoivat alhaisemmat Ti/Zr-, P/Zr- ja Ti/Y-

alkuainesuhteet kuin NMORB:ia (Taulukko 7). Koidanvaaran kivillä on kohtalainen Ti/Zr-suhde 

sekä korkeat P/Zr- ja Ti/Y-suhteet. Nämä piirteet ovat verrattavissa rikastuneista lähteistä 

muodostuneisiin basalttityyppeihin (EMORB ja OIB) ja mantereisiin laakiobasaltteihin. Tosin 

kohonneet arvot näiden alkuainesuhteiden osalta voivat heijastaa Koidanvaaran kivien voimakasta 

differentaatioastetta, joka osin peittää mahdollisen kontaminaation vaikutuksia. 

 

Kontaminaation vaikutusta voidaan myös tarkastella Zr/Nb-, Zr/Y- ja Y/Nb-hivenalkuainesuhteiden 

pohjalta. Niiden ei esitetä muuttuvan plagioklaasin, oliviinin tai klinopyrokseenin fraktioituessa 
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sulasta (Oliveira et al. 1990). Koidanvaaran kivissä Zr/Nb-suhde on lähes sama kuin mantereisella 

kuorella ja mantereisella laakiobasaltilla, mikä viittaa voimakkaaseen kontaminaation 

mahdollisuuteen.  Myös Zr/Y-suhde on koholla suhteessa NMORB:iin, ja samanlainen suhteessa 

IAB- ja CFB-tyypin basalttiin, mikä selkeästi viittaa kontaminaation. Y/Nb-suhde Koidanvaaran 

diabaasissa on selkeästi alhaisempi kuin NMORB:lla, mutta suurempi kuin kuorella ja vastaa 

lähinnä CFB:tä. Paksun mantereisen kuoren alueella esiintyvillä laakiobasalteilla vastaavien 

piirteiden tulkitaan usein heijastavan merkittävää kontaminaatiota kuoren materiaaleilla (Best 

2003).  

 

Koidanvaaran diabaasinäytteiden REE-diagrammeista ei voida havaita suorasti todisteita 

kontaminaatiosta. Kontaminoituneiden mafisten magmakivien REE-diagrammeissa kevyet 

lantanidit ovat tavallisesti jyrkästi rikastuneita suhteessa raskaisiin lantanideihin ja REE-kuvaajissa 

esiintyy yleisesti epäsäännöllisyyksiä (Cai et al. 2010). Koidanvaaran kuvaajat ovat säännölliset ja 

loivasti kohoavia, eivätkä sen osalta heijasta kontaminaation vaikutusta. Kivien LREE-rikastuneet 

kuvaajat viittaavat silti kuoren kontaminaation mahdollisuuteen, mutta kuvaajia yksinään ei voida 

pitää riittävinä todisteina kuoren kontaminaatiosta. 

 

 

Taulukko 7. Joidenkin alkuaineiden välisiä suhteita Koidanvaaran diabaasissa ja vertailunäytteissä. 

Vertailunäytteiden lyhenteet kuten Kuvassa 53. 

 
U/Th Ti/Zr P/Zr Ti/Y Zr/Nb Zr/Y Y/Nb 

Koidanvaara keskiarvo 0.19 79 11 294 17 3.7 4.6 

NMORB (Sun & McDonough 1989) 0.39 103 6.9 271 32 2.6 12 

EMORB (Sun & McDonough 1989) 0.30 82 8.5 273 9 3.3 2.7 

OIB (Sun & McDonough 1989) 0.26 61 9.6 593 6 9.7 0.6 

Mantereinen kuori (Rudnick & Gao 2003) 0.26 20 3.4 183 16 9.2 1.8 

IAB (Pearce et al. 2006) 0.36 58 7.1 216 34 3.7 9.1 

CFB (Hooper 1988) - 66 9.1 263 16 4 4.1 

  

 

Vaipan lähteen muokkautuminen subduktiokomponenteilla 

 

Kuoren materiaaleilla kontaminoituneiden näytteiden lisäksi LREE-LILE-rikastuminen ja 

negatiiviset Nb-Ta-anomaliat spidergrammeissa ovat tyypillinen piirre subduktioympäristössä 

muodostuneille basalteille. Tämän geokemiallisen luonteen alkuperä subduktioympäristössä 

selitetään subduktoituvan laatan yläpuolisen vaipan kiilan kontaminoitumisella sedimenteillä ja 

vesipitoisesta subduktoituvasta laatasta vapautuvilla fluideilla. Subduktoituva laatta läpikäy 

dehydraatiota/sulanmuodostusta ja siitä vapautuu sulia ja fluideja, jotka rikastuvat tarttumattomista 
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hivenalkuaineista Rb, K, Sr, Th ja LREE. Ne kulkeutuvat lopulta laatan yläpuolisen vaipan kiilaan, 

jossa ne voivat rikastaa vaipan kiilan peridotiitteja. HFS-alkuaineet (Zr, Nb, Ti, P) sen sijaan eivät 

ole liukoisia vesipitoisiin suliin. HFS-alkuaineet sitoutuvat osittaissulamisen aikana restiittisen 

titaniittiin, rutiiliin tai sarvivälkkeeseen subduktoituvassa laatassa tai sen yläpuolisessa vaipan 

kiilassa, mikä tuottaa ominaisen geokemiallisen luonteen subduktiovyöhykkeiden magmoille (Best 

2003, Pearce & Stern 2006).  

 

Rudnickin (2003) ja Ernstin (2014) mukaan on mahdollista, että negatiiviset Nb-Ta-anomaliat ja 

saarikaarityyppinen geokemia voivat kehittyä basalteissa myös kuoren keskiosissa tapahtuvassa 

sulamisessa, ilman aktiivista subduktiota magmaattisen jakson aikana. Geokemiallisen luonteen 

alkuperä voidaan selittää mantereisen litosfäärivaipan kyvyllä säilyttää saarikaariympäristölle 

tyypillisiä geokemiallisia piirteitä aikaisemmasta subduktiosta. Esimerkiksi Tarney & Weaver 

(1987), Da Costa & Girardi (2005), Mondal et al. (2008) ja Kumar et al. (2015) ovat ehdottaneet 

useiden saarikaarityypin geokemiallisen luonteen omaavien proterotsooisten mafisten juoniparvien 

magmojen muodostuneen subduktioprosessien muokkaamasta litosfäärivaipasta, jopa 400-500 

miljoonaa vuotta subduktion jälkeen. Se kertoo mantereisen litosfäärin pitkästä geokemiallisesta 

muistista.  

 

Kratonien alaisen litosfäärivaipan rikastuminen subduktiossa viittaa kompleksiin 

pluumien/astenosfäärin/litosfäärin ja kuoren välisiin vuorovaikutussuhteisiin (Oliveira et al. 1990, 

Da Costa & Girardi 2005, Kumar et al. 2015). Rikastumiseen johtavat mekanismit ovat huonosti 

ymmärrettyjä, mutta laajasti hyväksytty teoria on, että LIL- ja LRE-alkuaineet, kulkeutuvat 

monipuolisissa metasomaattisissa prosesseissa ja välittäjäaineissa (sulat tai fluidit) subduktoituvan 

laatan yläpuoliseen vaipan kiilaan ja samanaikaisesti HFSE:t (esim. Nb, Ta ja Ti) säilyvät 

subduktoituvassa laatassa. Se voi johtaa vaihtelevasti rikastuneen litosfäärivaipan kehittymiseen. 

Metasomaattisen rikastumisen tehokkuus on riippuvainen subduktion kestosta, ja 

rikastuminen/köyhtyminen on sitä voimakkaampaa, mitä pitempään subduktio on jatkunut (Da 

Costa & Girardi 2005, Kumar et al. 2015).  

 

Mantereisessa litosfäärivaipassa rikastunut hivenalkuainekoostumus voi olla varastoitunut 

vesipitoisten fluidien/sulien vaikutuksesta kehittyneisiin mineraaleihin kuten flogopiittiin tai 

sarvivälkkeeseen (Kumar et al. 2015). Tällöin myös myöhäisempi sulaminen mantereisessa 

litosfäärivaipassa on rajoittunut vain näiden mineraalien dehydraatioon, joka eroaa merkittävästi 

korkean veden osapaineen (pH2O) sulamisesta subduktioympäristössä. Vesipitoisten faasien 

sulaessa mantereisessa litosfäärivaipassa mineraalit vapauttavat subduktioympäristölle ominaisen 
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hivenalkuainekoostumuksen, joka on yleinen sekä saarikaariympäristöjen magmoille kuin myös 

useille (mutta ei kaikille) mantereisille laakiobasalteille (Tarney & Weaver 1987, Kumar et al. 

2015).  

 

Da Costan & Girardin (2005), Rosenthalin et al. (2014) ja Kumarin et al. (2015) mukaan on myös 

mahdollista, että saarikaarityyppinen geokemia basalteissa on voinut kehittyä mantereisesta 

litosfäärivaipasta, joka on sisältänyt eklogiittisiä jäänteitä subduktoituneesta merellisesta laatasta. 

Näiden eklogiittisten taskujen tai linssien esitetään voivan vapauttaa pieniä määriä felsisiä sulia tai 

fluideja, joko eklogiitteja ympäröivien peridotiittien osittaissulamisen aikana tai vuorovaikutuksessa 

astenosfääristä muodostuneiden primitiivisten sulien kanssa. Sekoittuessaan primitiivisin suliin 

eklogiittiperäiset materiaalit ovat voineet antaa sulille Nb-Ta-köyhtyneen ja LILE-rikastuneen 

geokemiallisen luonteen HFS-alkuaineiden sitoutuessa eklogiitin osittaissulamisessa restiittiseen 

rutiiliin. Lisäksi granaatti on restiittinen faasi eklogiiteissa. Se sitoo HRE-alkuaineita, jonka 

seurauksena LRE-alkuaineet rikastuvat niistä kehittyvissä sulissa johtaen korkeaan LREE/HREE-

suhteeseen eklogiittikomponentilla kontaminoituneissa sulissa (Leitch & Davis 2001, Best 2003, Da 

Costa & Girardi 2005, Rosenthal et al. 2014). Kappaleita merellisestä kuoresta voi myös olla 

päätynyt subduktiossa syvälle vaippaan, josta ne ovat kohonneet myöhemmin rikastuneina lähteitä 

edustavina vaipan pluumeina. Kohoavien pluumivirtausten nousuun liittyvässä 

sulanmuodostuksessa syntyneet primitiiviset sulat ovat voineet tälläisissä tilanteissa 

metasomaattisesti muokkautua pluumivirtausten sisältämistä merellisen kuoren jäänteistä 

muodostuneilla sulilla (Rosenthal et al. 2014, Kumar et al. 2015). 

 

9.7.6 Petrogeneettinen pohdinta 

 

Koidanvaaran diabaasin hivenalkuainekoostumuksen perusteella diabaasimagman geokemiallisen 

luonteen mahdollisia alkuperiä ovat seuraavat:  

 

1. Subduktioon liittyvä mantereisen litosfäärivaipan rikastuminen  

2. Litosfäärivaipan ja astenosfääristä peräisin olevan magman välinen vuorovaikutus 

3. Astenosfääriperäisen magman kontaminoituminen ja fraktioituminen kuoressa 

 

Subduktioprosessit ovat toimineet tehokkaasti arkeeisella aikakaudella, jolloin vaipan lämpötila on 

ollut suurempi verrattuna proterotsooiseen tai fanerotsooiseen aikakauteen. Sen seurauksen myös 

vaipan konvektio ja kuorenmuodostus ovat olleet suhteessa nopeampia (Arndt et al. 2009). 

Subduktion jatkuessa pitkäaikaisesti kratonien reunavyöhykkeillä kratonien alainen vaippa 
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(litosfääri/astenosfääri) on voinut tehokkaasti rikastua subduktioympäristölle tyypillisistä 

metasomatoivista komponenteista. Sen perusteella useat tutkijat ovat tulkinneet proterotsooisten 

mantereisten juoniparvien koostumuksien heijastavan arkeeisen mantereisen litosfäärivaipan 

koostumusta (Oliveira et al. 1990, Condie 1997b, Da Costa & Girardi 2005, Kumar et al. 2015). 

Kyseenalaista useiden proterotsooisten juoniparvien sekä laakiobasalttien kohdalla on silti se, 

ovatko mantereiset basalttiset sulat alun perin peräisin astenosfääristä (vaipan pluumeista) vai 

mantereisesta litosfäärivaipasta (Tarney & Weaver 1987, Best 2003, Halama et al. 2004, Mir et al. 

2010). 

 

Paleosubduktiossa muokkautuneen arkeeisen litosfäärivaipan potentiaaliseen esiintymiseen 

karjalaisen kratonin alaosissa viittaavat useat todisteet, kuten ksenoliittitutkimukset (Peltonen et al. 

2002, Peltonen & Brügmann 2006, Lehtonen & O’Brien 2009) ja tutkimukset arkeeisen ajan 

laattatektoniikasta (Halla et al. 2009) sekä mantereisen litosfäärivaipan synnystä (Shchipansky 

2012). 

 

Itä-Suomen arkeeisen alueen kimberliiteistä tunnistettujen vaipan ksenoliitteihin populaatioiden 

perusteella mantereinen litosfäärivaippa Karjalan kratonin itäosassa on rakenteeltaan kerroksellinen 

(Peltonen & Brügmann 2006, Lehtonen & O’Brien 2009). Karjalan kratonin litosfäärivaipan 

yläosan (~ 50-150 km) muodostavat köyhtyneet harzburgiittiset peridotiitit, joiden esitetään 

edustavan primitiivistä arkeeista litosfääriä. Ne ovat kehittyneet ylävaipan korkean asteen 

osittaissulamisessa, jossa on kehittynyt komatiittisia sulia. Alaosan (~ 170-230 km) muodostavat 

granaattifasieksen harzburgiitit, lherzoliitit ja wehrliitit, joiden joukossa on myös eklogiittejä. 

Alaosan on tulkittu edustavan jäännettä yläosan kaltaisesta arkeeisesta litosfääristä, joka on 

metasomatoitunut astenosfääriperäisillä sulilla arkeeisen litosfäärin repeämisessä 1.95-1.97 

miljardia vuotta sitten (Peltonen & Brügmann 2006). Alaosassa esiintyvien eklogiittien on tulkittu 

esiintyvän litosfäärivaipan alaosassa ohuina, venyneinä kerroksina ja linsseinä karkearakeisissa 

peridotiiteissa (Peltonen et al. 2002). Nämä kimberliiteistä tunnistetut eklogiittinodulit ovat osin 

timanttipitoisia (Peltonen et al. 2002) ja voivat viitata litosfäärivaipan alaosan subduktioon 

liittyvään alkuperään (Shchipansky 2012). Peltosen et al. (2002) mukaan se ei ole todennäköistä, 

sillä Karjalan kratonin litosfäärivaipan eklogiiteilla on kemialliset ja isotooppikoostumukselliset 

piirteet, jotka viittaavat niiden olevan alkuperältään proterotsooisia vaippaperäisiä sulia tai 

kumulaatteja, ei arkeeisen merellisen kuoren kappaleita. Siten eklogiitit edustavat luultavasti 

jäänteitä mafisista intruusioista/juonista, joita on syntynyt litosfäärivaipan alaosaan, mahdollisesti 

proterotsooisella aikakaudella 2.0 miljardia vuotta sitten käynnistyneessä arkeeisen kuoren 

repeämisessä. Tätä tukee myös eklogiitteja sisältävän litosfäärivaipan alaosan esiintymisen 
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rajoittuminen kratonin länsireunaan (Peltonen & Brügmann 2006) ja kratonin keskiosien 

litosfäärivaippa, esim. Kuhmon-Lentiiran alueella, on köyhtynyttä ja eklogiittiköyhää (Lehtonen & 

O’Brien 2009). 

 

Subduktiossa rikastuneen arkeeisen litosfäärivaipan esiintymiseen Karjalan kratonin alaosissa 

viittaavat myös tulkinnat laattatektonisesta kehityksestä arkeeisena aikana. Esimerkiksi Halla et al. 

(2009) ovat esittäneet laattatektonisen mallin Karjalan ja Kuolan kratonien kehityksestä 

neoarkeeisella aikakaudella (2.9-2.7 miljardia vuotta sitten). Heidän mukaansa neoarkeeista 

laattatektoniikkaa ovat hallinneet peräkkäiset törmäykset subduktiovyöhykkeissä. Niistä kertovat 

juveneeliset, alhaisen HREE-pitoisuuden ja korkean HREE-pitoisuuden TTG-syväkivet (tonaliitti-

granodioriitti-trondhjemitti), joiden on tulkittu kehittyneen subduktoituneen laatan tai sen 

yläpuolisen vaipan kiilan sulamisessa. Lisäksi subduktiosta kertovat laajat Ba-Sr-rikkaat 

sanukitoidi-intruusiot, joiden on tulkittu kehittyneen katkenneen subduktoituneen laatan 

yläpuolisen, subduktiossa rikastuneen (metasomatoituneen) vaipan kiilan sulamisessa. Näihin 

ryhmiin kuuluvia neoarkeeisia granitoideja esiintyy laajasti Karjalan kratonin Suomen ja Venäjän 

puolisissa osissa (Lobach-Zhuchenko et al. 2008, Halla et al. 2009, Heilimo et al. 2012). 

Viimeisimmät viitteet subduktioprosessien vaikutuksesta Ilomantsin plutonis-vulkaanisella 

kompleksilla ajoittuvat loppilaisen orogenian aikakaudelle, josta kertovat 2.72-2.74 miljardin 

vuoden ikäiset runsaat (granodioriittiset) sanukitoidit ja vähäiset TTG-syväkivet (Hölttä et al. 

2012). Näihin syväkiviin liittyvässä magmatismissa/subduktioprosesseissa on litosfäärivaippaan ja 

kuoreen kulkeutunut valtavia määriä sulia ja fluideja, joilla on ollut potentiaali metasomatoida 

arkeeista litosfäärivaippaa, esim. stabilisoimalla flogopiittia (Heilimo et al. 2012, Kumar et al. 

2015).  

 

Arkeeinen mantereinen litosfääri Karjalan kratonin alaosissa voi yllä mainitun perusteella olla 

rikastunut arkeeisessa subduktiossa ennen 1.98 miljardin vuoden ikäistä mafista magmatismia, 

mutta kyseenalaisena voidaan pitää, voiko mantereinen rikastunut litosfäärivaippa olla säilynyt 

geokemiallisesti muokkautumattomana jopa satoja miljoonia vuosia subduktion jälkeen ja mitkä 

prosessit ovat alun perin johtaneet litosfäärivaipan kontaminoitumiseen. 

 

Todennäköisin vaihtoehto diabaasin kantamagman subduktioperäiselle kontaminaatiolle on 

primitiivisen magman kontaminaatio kuoren materiaaleilla. Se voi myös vastata Koidanvaaran 

diabaasin LREE-LILE-rikastuneesta ja Nb-Ta-köyhtyneestä luonteesta. Potentiaalisen kuoressa 

tapahtuneen kontaminaation mahdollisuutta tukee myös kivien differentoitunut luonne. Mafiset 

magmat voivat kontaminoitua merkittävästi erityisesti silloin, kun ne muodostavat kuoressa 
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magmasäiliöitä, joissa sulat voivat samanaikaisesti läpikäydä laajasti fraktioivaa kiteytymistä (Mohr 

1987, Halama et al. 2004).   

 

Petrogeneettinen vertailu 

 

Mafisten magmakivien lantanidien ja joidenkin hivenalkuaineiden koostumuksia tai niiden välisiä 

suhteita voidaan hyödyntää magman lähtömateriaalien ja sulamisolosuhteiden ymmärtämisessä. 

Mafisten juonikivien geokemiallista luonteen kehittymistä selitetään lähinnä kolmella mallilla 

(Condie 1997a, 1997b):  

 

1. Vaippaperäisten sulien kontaminaatio kuoren materiaaleilla 

2. Vaipan lähteen geokemiallinen luonne tai metasomaattinen rikastuminen 

3. Vaipan pluumit 

 

Magman lähteen ja petrogeneettisten prosessien arviointia hankaloittavat pluumiperäisen magman 

mahdollinen kontaminoituminen kuoren materiaaleilla. Sen seurauksena pluumiperäisille 

magmoille on voinut kehittyä hivenalkuainekoostumus, joka on verrattavissa mantereisessa 

litosfäärivaipassa muodostuneisiin magmoihin. Epäselvyyttä tähän malliin tuottaa edelleen huonosti 

tunnettu mantereisen litosfäärivaipan hivenalkuainekoostumus ja hivenalkuaineiden jakautuminen 

mantereisessa litosfäärivaipassa (Condie 1997b). Herää kysymys, kuinka valtava määrä 

homogeenistä juonimagmaa, joita mafiset juoniparvet edustavat, voi muodostua lyhyessä ajassa 

potentiaalisesti hyvin heterogeenisista lähteistä. 

 

Mafisten magmakivien kondriittinormalisoidut REE-jakaumat kuvastavat tyypillisesti alkuperäisiä 

kantamagmojen koostumuksia, jotka eivät ole merkittävästi muokkautuneet magmaattisen 

kehityksen aikana. Kokeellisen petrologian perusteella subalkalinen tholeiittinen magma voidaan 

muodostaa ylävaipan peridotiittien (oliviini + pyrokseeni) noin 15-30 %:n osittaissulamisessa 

(Green & Ringwood 1967, Green 1973, Kushiro 2001). Vastaavasti alle 10 %:n peridotiittisen 

vaipan osittaissulat muodostavat alkalirikkaita basalttisia sulia. Alhaisilla osittaissulamisen asteilla 

syntyvillä sulilla on voimakkaasti keveistä lantanideista rikastuneet koostumukset. Sulamisasteen 

kasvaessa LREE-rikastuminen vastaavasti laskee ja sulissa, jotka edustavat > 30 %:n osittaissulia, 

ei enää esiinny merkittävää vaihtelua lantanidien välisissä suhteissa verrattuna lähtöaineksen 

koostumukseen (Rollinson 1993).  

 

Koidanvaaran diabaasin REE-kuvaajissa esiintyvän LREE-rikastumisen perusteella ne olisivat 
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muodostuneet vain noin ~ 5-10 %:n osittaissulamisessa olettaen sulille primitiivisen vaipan lähteen 

(Rollinson 1993). Näin alhaisilla sulamisenasteilla sulilla tulisi olla alkalibasalttinen luonne, mikä ei 

ole yhteensopiva Koidanvaaran subalkalisen tholeiittisen luonteen kanssa. Sulamisaste ei ole 

myöskään ole yhteensopiva tholeiittisen magman koostumuksen kanssa, joka vaatii noin 15-25 %:n 

osittaissulamisen asteen (Kushiro 2001).  

 

Koidanvaaran diabaasin heikosti fraktioituneet HRE-alkuaineiden suhteet viittaavat diabaasin 

kantamagman kehittyneen spinellin stabiilisuuskentässä, todennäköisesti suhteellisen alhaisella 

syvyydellä vaipassa. Raskaat lantanidit ovat tarttuvampia granaattiin kuin kevyet lantanidit, ja 

mikäli granaattia jää jäljelle vaipan lähteen osittaissulamisessa, johtaa se syntyvästä sulasta 

kiteytyvien kivien REE-diagrammissa jyrkästi laskevaan kuvaajaan (korkeaan La/Lu-suhteeseen) 

(Murphy 2007, Hughes et al. 2014). Mikäli lähteessä ei esiinny granaattia raskaat lantanidit ovat 

tarttumattomia alkuaineita vaippaan, mikä johtaa raskaiden lantanidien rikastumiseen sulassa. 

Hughesin et al. (2014) mukaan sulanmuodostukseen granaattipitoisessa lähteessä viittaa korkea 

kondriittinormalisoitu (Gd/Yb)N-suhde, kun taas alhainen (Gd/Yb)N-suhde voi viitata granaatin 

puuttumiseen lähteestä. (Gd/Yb)N-suhde kuvastaa lantanidien välistä fraktioitumista, ytterbiumin 

ollessa tarttuvampi granaattiin verrattuna gadoliniumiin (Condie 1994). Koidanvaaran kivissä 

(Gd/Yb)N-suhde on merkittävästi alhaisempi (1.3-1.5)  kuin esim. OIB-tyypin basaltilla (~ 3), jonka 

esitetään muodostuvan syvällä vaipassa sijaitsevasta lähteestä (granaatin stabiilisuuskentässä) (Sun 

& McDonough 1989). Tämän perusteella on todennäköistä, että Koidanvaaran diabaasin LREE-

rikastuminen ei ole primääri vaippaperäisestä lähteestä periytynyt piirre vaan johtuu muista 

prosesseista, todennäköisesti merkittävän kontaminaation vaikutuksesta. Nämä piirteet viittavat 

myös Koidanvaaran diabaasimagman syntymiseen granaatin stabiliisuutta (< 90 km) alhaisemman 

paineen ympäristössä, mahdollisesti granaattivapaasta spinellilherzoliitistä suhteellisen alhaisella 

syvyydellä vaipassa (< 50 km) (Murphy 2007). Se voi viitata sulanmuodostukseen nopeasti 

ohenevan litosfäärin alueella, heikossa tai repeytyneessä mantereisessa kuoressa. 

 

Basalttisten kivien lähteen arvioinnissa voidaan hyödyntää myös useiden hivenalkuaineiden välisiä 

suhteita (Taulukko 8). Tiettyjen hivenalkuaineiden välisillä suhteilla on erilainen 

fraktioitumiskäyttäytyminen magmaattisissa prosesseissa ja niiden avulla voidaan saada tietoa 

basalttisten kivien petrogeneettisistä prosesseista.  

 

Mafisten juoniparvien lähteiden arvioinnissa usein käytettyjä hivenalkuaineiden välisiä suhteita 

ovat Th/Ta ja La/Yb (Condie 1997b). Th/Ta-suhteen sijasta voidaan käyttää myös Th/Nb-suhdetta, 

sillä niobiumilla on samanlainen käyttäytyminen geologisissa prosesseissa kuin tantaalilla (Hui et 
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al. 2011). Lisäksi Nb-analyysit ovat tarkempia, koska pitoisuudet kivissä ovat tavallisesti 

suuremmat. Näitä alkuainesuhteita on käytetty proterotsooisten juoniparvien lähteiden erottelussa 

arkeeisen mantereisen litosfäärivaipan ja pluumiperäisten lähteiden välillä. Alhaiset Th/Nb- ja 

La/Yb-suhteet ovat yleisiä köyhtyneestä tai primitiivisestä vaipasta ja mahdollisesti 

pluumiperäisestä lähteestä muodostuneilla kivillä. Vastaavasti korkeat suhteet viittaavat 

muodostumiseen litosfäärivaipasta tai subduktoituneiden sedimenttien/merellisen litosfäärin 

vaikutuksesta kontaminoituneista vaipan lähteistä. Koidanvaaran näytteillä Th/Nb-suhde on korkea, 

minkä perusteella sulan lähde olisi arkeeinen litosfäärivaippa tai se sisältää subduktiokomponentin. 

La/Yb-suhde on päinvastoin suhteellisen alhainen, mutta suurempi kuin NMORB:illa ja viittaa 

mahdolliseen vähäiseen köyhtyneestä tai primitiivisestä astenosfääristä, tai mahdollisesti pluumista 

peräisin olevan materiaalin vaikutukseen. 

 

Pluumiperäisillä basalteilla on usein primitiiviseen vaippaan normalisoidut hivenalkuainesuhteet, 

jotka vastaavat OIB-tyypin basalttia. Mahdollisen rikastuneen astenosfääri/pluumiperäisen lähteen 

vaikutukseen Koidanvaaran kivissä viittaavat Ti/Zr- ja Ti/Y-suhteet, jotka ovat lähes samansuuruiset 

suhteessa OIB- ja EMORB-tyyppien sekä mantereisten repeämävyöhykkeiden basaltteihin. 

Poikkeuksena on huomattavasti alhaisempi Ti/Y-suhde kuin OIB-tyypin basaltilla, mikä viittaa 

sulan syntyyn alhaisella syvyydellä vaipassa (Murphy 2007). Nämä alkuainesuhteet erottavat 

Koidanvaaran diabaasin myös IAB-tyypin basalteista, joilla nämä suhteet ovat tavallisesti 

alhaisemmat kuin NMORB:illa (Mir et al. 2010). Se heijastaa subduktiofluidien metasomaattista 

vaikutusta litosfäärivaipassa ja Ti-pitoisten faasien suurempaa stabiilisuutta saarikaarityypin 

basalttien lähteissä (Kumar et al. 2015). Samoin Koidanvaaran kivien korkea Ti/V-suhde (43) 

poikkeaa merkittävästi saarikaarityypistä (~ 10-20) ja vastaa lähinnä MORB:ia ja mantereisten 

basalttien tyypillisiä arvoja (~ 20-50) (Rollinson 1993). Merkittävin ero astenosfääriperäisiin kiviin 

ovat puuttuvat positiiviset Nb-Ta-anomaliat, jotka yleisesti ovat pluumiperäisten magmojen 

tunnusmerkki. Erittäin harvoin negatiivinen Nb-Ta-anomalia voi myös olla primääri piirre 

pluumiperäisissä basalteissa. Se voi viitata esimerkiksi pieneen määrään subduktoitunutta 

sedimenttiä pluumissa (Ernst et al. 2001). Koidanvaaran diabaasin kohdalla todennäköisempi selitys 

negatiiviselle Nb-Ta-anomalialle on merkittävä kontaminaatio, joko mantereisen kuoren 

materiaalilla tai subduktiossa rikastuneesta mantereisesta litosfäärivaipasta muodostuneilla 

osittaissulilla. 

 

Vaikka Koidanvaaran kivissä voidaan tunnistaa joitain pluumiperäisille magmoille tyypillisiä 

geokemiallisia piirteitä, kivissä on myös useita rikastuneesta mantereisesta litosfäärivaipasta 

syntyneille tai kontaminoituneille sulille tyypillisiä piirteitä. Esimerkiksi LREE-LILE-rikastuminen 



138 

 

ja köyhtyminen HFS-alkuaineista (kuten Nb, Ta ja Ti) eivät ole yhteneväisiä pluumiperäisen OIB-

tyypin lähteen kanssa. Koidanvaaran kivillä on myös suhteellisen alhainen Nb/La-suhde ja korkea 

La/Sm-suhde, jotka voivat viitata LILE-LREE-rikastumisprosessiin kivien lähteessä tai 

kontaminaatioon kuoren aineksilla (Zhao et al. 2010, Kumar et al. 2015). Samaan viittaa myös 

kivien korkea La/Ta-suhde. Lisäksi kivien Zr/Nb-suhde on korkea ja merkittävästi korkeampi kuin 

OIB-tyypillä, mikä osaltaan poissulkee muodostumisen astenosfäärivaipasta (Sun & McDonough 

1989). Subduktioprosessit tai magma-kuori-vuorovaikutus rikastavat myös toriumia suhteessa 

tantaaliin, joka nostaa kivissä Th/Yb- ja Ta/Yb-suhteita. Pearcen (1982) Th/Yb vs. Ta/Yb -

diagrammissa Koidanvaaran keskiarvo asettuu vaipan arvoja kuvaavien luokitteluviivojen 

yläpuolelle, minkä perusteella kivillä on selvästi voimakas subduktioprosesseissa rikastuneesta 

vaipan lähteestä tai mantereisesta kuoresta peräisin oleva komponentti (Kuva 55).  

 

 Yllä esitetyn pohdinnan perusteella voi olla mahdollista, että Koidanvaaran diabaasin kantamagma 

on muodostunut astenosfääriperäisten sulien kontaminoiduttua joko rikastuneesta litosfäärivaipasta 

muodostuneilla sulilla tai kuoren materiaaleilla kohotessaan yläkuoreen. Molemmat komponentit 

ovat myös voineet vaikuttaa osaltaan Koidanvaaran diabaasin koostumukseen. Kuoren 

kontaminaation ja rikastuneen mantereisen litosfäärivaipan lähteen erottaminen toisistaan on 

vaikeaa, ja niiden tarkempi selvittäminen vaatisi hivenalkuainemallinnusta (Mohr 1987, Rollinson 

1993) ja isotooppitutkimuksia (esim. Wirth & Vervoort 1995, Da Costa & Girardi 2005). 

 

 
Taulukko 8. Koidanvaaran diabaasin ja eri vertailunäytteiden hivenalkuaineiden välisiä suhteita. 

Vertailunäytteiden lyhenteet kuten Kuvassa 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Th/Ta Th/Nb La/Yb Ti/Zr Ti/Y Nb/La La/Sm La/Ta Zr/Nb 

Koidanvaara keskiarvo 4.7 0.23 3.7 79 294 0.6 2.6 36.4 17.1 

N-MORB (Sun & McDonough 1989) 0.9 0.05 0.8 103 271 0.9 1 18.9 31.8 

E-MORB (Sun & McDonough 1989) 1.3 0.07 2.7 82 273 1.3 2.4 13.4 8.8 

OIB (Sun & McDonough 1989) 1.5 0.08 17.1 61 593 1.3 3.7 13.7 5.8 

Mantereinen kuori (Rudnick & Gao 2003) 11.7 0.88 15.5 20 183 0.4 6.6 34.4 16.1 

IAB (Pearce et al. 2006) 5.4 0.32 3.7 58 216 0.3 2.6 55.1 33.8 

CFB (Hooper 1988) - - 4.7 66 263 0.6 2.9 - 16.2 



139 

 

 

Kuva 55. Pearcen (1982) Th/Yb vs. Ta/Yb -diagrammi Koidanvaaran diabaasille. Vertailunäytteiden 

lyhenteet ja lähteet kuten Kuvassa 53. 

 

 

10. KOIDANVAARAN INTRUUSION VERTAILU FENNOSKANDIAN KILVEN 

MAFISIIN JUONIPARVEIHIN 
 

Koidanvaaran mafisella intruusiolla on geologisen esiintymisympäristön ja esiintymistavan, 

mineralogian, pää- ja hivenalkuainekoostumuksien ja harvinaisten maametallien rikastumisen 

perusteella mantereisille mafisille juoniparveille tyypillisiä petrologisia ja geokemiallisia piirteitä. 

Koidanvaaran intruusion kulku jakaa myös saman paleojännityksen suunnan useiden 

paleoproterotsooisten juoniparvien kanssa, joita esiintyy kauttaaltaan Fennoskandian kilven 

itäosissa. Intruusion NW-suuntainen kulku on analoginen Karjalan kratonin alueella esiintyvien 

1.97-1.98 miljardin vuoden ikäisten diabaasijuonien kanssa. Lisäksi saman suunnan jakavat useat 

vanhemmat juoniparvet, kuten ~ 2.45 miljardin vuoden ikäiset Fe-tholeiitit tai tholeiitit ja ~ 2.32 

miljardin vuoden ikäiset Fe-tholeiitit. Useiden juoniparvien jakamat paleojännitysten suunnat 

kertovat useita kertoja uudelleenaktivoituneista tensionaalisista rakoilusuunnista Fennoskandian 

kilvellä (Vuollo 1994, Vuollo & Huhma 2005). 

 

Koidanvaaran diabaasin ikämäärityksen (1973 ± 13 miljoonaa vuotta) perusteella se liittyy Vuollon 

et al. (1992) ja Vuollon ja Huhman (2005) kuvaamaan ~ 1.98 miljardin vuoden ikäiseen mafiseen 

juoniparveen. Tähän juoniparveen kuuluvia juonia tunnetaan Kuhmon arkeeisen lohkon alueelta, 

jossa ne muodostavat NW-suuntaisen parven. Parvi on noin > 120 km:n pituinen ja siinä yksittäiset 

juonet ovat noin 70 m:n levyisiä. Vuollon & Huhman (2005) mukaan Kuhmon lohkolla tunnetut 

juonet ovat tyypillisiä subalkalisia mantereisia Fe-tholeiitteja, joita tavataan usein kilpialueilta 
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(esim. Tarney & Weaver 1987). Lisäksi tähän juoniparveen kuuluvia juonia tunnetaan karjalaisista 

muodostumista Pohjois-Karjalan liuskejaksolta arkeeisen kallioperän länsireunalta, joista Vuollo et 

al. (1992) ovat käyttäneet nimitystä T2-juonet. Ne muodostavat paikoin noin 1 km:n levyisiä juonia, 

joita tunnetaan jatulilaisista muodostumista (Vuollo et al. 1992). Vuollon et al. (1992) mukaan 

juonet ovat tholeiittisia basaltteja, joilla on heikko saarikaarityypin tholeiitelle tyypillinen 

geokemiallinen luonne. Noin 1.98 miljardin vuoden ikäiseen juoniparviin kuuluvien juonien iät 

rajoittuvat välille 1.97-1.98 miljardia vuotta, jonka perusteella juoniparvet ovat kehittyneet lähes 

samanaikaisesti arkeeisen kuoren alueella ja sen reunavyöhykkeillä (Kuva 56). 

 

Verrattaessa Koidanvaaran diabaasia spidergrammeissa ja REE-diagrammeissa Kuhmon lohkon 

juoniin (näytteet KD3 ja KD6) ja T2-juoniin on selvää, että Koidanvaaran diabaasi muistuttaa 

voimakkaasti Kuhmon lohkon juonia ja eroaa selvästi T2-juonista (Kuvat 57A ja 57B). 

Koidanvaaran diabaasi ja Kuhmon lohkon juonet ovat selvästi LILE- ja HFSE-rikastuneita, ja 

kivillä on keveistä lantanideista rikastuneet kondriittinormalisoidut REE-kuvaajat. Huomioitavaa 

spidergrammin osalta on, että Kuhmon juoninäytteiden aineisto (näytteet KD3 ja KD6) on 

alkuaineiden K, U, Th, Sr, P ja Ti suhteen puutteellinen. Verrattaessa juonia tektonisissa 

diskriminaatiodiagrammeissa Koidanvaaran diabaasilla ja Kuhmon lohkon juonilla (näyte 

L99006576) on selkeä CFB-/WPB-tyypin affiniteetti (Kuvat 57C, 57D ja 57E). Sen perusteella 

juonet ovat kehittyneet mantereisessa ympäristössä. 

 

T2-juonet sen sijaan ovat tholeiittisia basaltteja, jotka ovat rikastuneita LILE:stä, mutta köyhtyneitä 

HFSE:stä ja kivillä on loivasti kohoava/tasainen keveistä lantanideista rikastunut REE-kuvaaja. 

Diskriminaatiodiagrammeissa T2-juonilla on IAT-/MORB-tyypin luonne, joka viittaa 

saarikaarityyppiseen magmatismiin (Kuvat 57C, 57D ja 57E). Näiden piirteiden perusteella Vuollo 

et al. (1992) ovat liittäneet T2-juonien alkuperän subduktioon. Lisäksi Vuollon (1994) ja Vuollon et 

al. (1995) mukaan T2-juonet liittyvät geneettisesti Karjalan kratonin länsireunalla sijaitsevaan, ~ 

1.97 miljardin vuoden ikäiseen Outokummun ofioliittiin, sillä IAT-tyyppiset T2-juonet ovat 

geokemialtaan verrattavissa Outokummun vulkaniitteihin. Heidän mukaansa on todennäköistä, että 

mantereista kuorta leikkaavat juonet ovat muodostuneet samanaikaisesti uuden merenpohjan 

muodostumisen kanssa. Yhdessä ne heijastavat alueen historian ~ 1.97 miljardin vuoden ikäistä 

repeämistapahtumaa sekä Karjalan provinssin reunavyöhykkeen uudelleenaktivoitumista ja 

subduktion käynnistymistä alueella. Tämän vertailun perusteella syvemmällä arkeeisen kratonin 

alueella sijaitsevalla Koidanvaaran diabaasilla ja Kuhmon lohkon samanikäisillä juonilla on selvä 

mantereisen ympäristön affiniteetti, joka heijastaa erilaista synty-ympäristöä verrattuna 

samanikäisiin T2-juoniin. 
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Kuva 56. ~ 1.98 miljardin vuoden ikäiset juoniparvet Itä- ja Keski-Suomen arkeeisella alueella (Vuollo & 

Huhma 2005). A. Kolin-Kaltimon alueen ~ 1.97 miljardin vuoden ikäisten T2-juonien ikämäärityspaikka. B. 

Koidanvaaran sijainti. C. Kuhmon juoniparven vertailunäytteiden (KD3 ja KD6) sijainti ja 

ikämäärityspaikka. Lyhenteet kuvassa: Ga = miljardia vuotta ja Ma = miljoonaa vuotta. Kuva julkaistu 

Elsevierin luvalla.  
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Kuva 57. ~ 1.98 miljardin vuoden ikäiseen juoniparviin kuuluvan Koidanvaaran diabaasin, Kuhmon lohkon 

Fe-tholeiittisten juonien (näytteet KD3, KD6 ja L99006576) ja Pohjois-Karjalan liuskejakson tholeiittisten 

T2-juonien (näyte T2) geokemiallinen vertailu. A. spidergrammi, B. REE-diagrammi (normalisointiarvot Sun 

& McDonough (1989), C. Wilsonin ja Versfeldin (1994) Ti/Zr vs. Al2O3/TiO2 -diagrammi, D. Pearcen (1982) 

Ti vs. Zr -diagrammi ja E. Pearcen ja Norryn (1979) Zr/Y vs. Zr -diagrammi. Vuollo et al. (1992). Kentät 

diagrammeissa: BON = boniniiitti, CFB = mantereinen laakiobasaltti, IAT = saarikaaritholeiitti, MORB = 

valtamerten keskiselänteiden basaltti, OIB = merellisten saarten basaltti ja WPB = laattojen sisäinen 

basaltti. Lähde näytteille KD3, KD6 ja L99006576 J. Vuollo, henkilökohtainen tiedonanto, 2015. T2-

näytteen lähde Vuollo et al. (1992). 
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Yhteenveto 
 

 

Tämän pohdinnan perusteella Koidanvaaraan diabaasi on muodostunut mantereisessa repeämisessä, 

joka liittyy samaan suurmagmaattisen tapahtumaan kuin Fennoskandian kilveltä tunnistetun 

nuorimman juoniparvin muodostuminen. Se on siten osa suurta magmaattista provinssia, jonka 

kehittyminen on ollut seurausta ~ 2.0 miljardia vuotta sitten käynnistyneestä arkeeisen kuoren 

repeämisestä. Se on johtanut uuden valtamerialtaan avautumiseen kratonin länsireunassa 

paleoproterotsooisella aikakaudella. Repeäminen on ollut todennäköisesti seurausta vaipan 

prosesseista ja liittyy joko asteittaisesti mantereiseen kuoreen kohonneen vaipan pluumin 

saapumiseen tai mahdollisesti astenosfäärin diapiirimäiseen kohoamiseen. Se on luonut 

ekstensionaalisen ympäristön ja johtanut sulanmuodostukseen astenosfäärissä. Tämä tuonut 

materiaalia (sulia/fluideja) ja lämpöä mantereisen litosfäärivaipan alaosaan. Koidanvaaran diabaasin 

hivenalkuainekoostumus viittaa sulanmuodostukseen mahdollisesti myös mantereisessa 

litosfäärivaipassa, joka on ollut rikastunut arkeeisissa subduktioprosesseissa. Litosfäärivaipassa 

tapahtunut sulanmuodostus on mahdollisesti liittynyt vesipitoisten mineraalien (amfiboli/flogopiitti) 

hajoamiseen tai mekaanisesti vaippaperäiseen lähteeseen sekoittuneen subduktoituneen merellisen 

kuoren materiaalin sulamiseen mantereisen repeytymisen varhaisessa kehitysvaiheessa. 

Vaihtoehtoisesti Koidanvaaran diabaasia karakterisoiva hivenalkuainekoostumus voi heijastaa 

merkittävää kontaminaatiota mantereisen kuoren materiaalilla. Kontaminaatiota voidaan pitää 

todennäköisenä, sillä magma on myös voimakkaasti fraktioitunut. Se voi heijastaa diabaasin 

kantamagman muodostaneen kuoreen kohotessaan magmasäiliöitä, joissa magma on voinut viettää 

pitkiä aikoja, fraktioitua ja kontaminoitua merkittävästi, ennen diabaasimagman intrudoitumista 

nykyiselle paikalleen.  

 

11. KOIDANVAARAN ALUEEN TEOLLISESTA POTENTIAALISTA 
 

11.1 Malmipotentiaali 

 

Koidanvaaran alueen malmipotentiaali on tämän tutkimuksen perusteella suhteellisen pieni. Vaikka 

diabaasissa on paikoin merkkejä voimakkaasta ja laaja-alaisesta hydrotermisestä muuttumisesta, 

siihen ei havaittu liittyvän voimakkaita metasomaattisia reaktioita, kuten kaliutumista, 

karbonaattiutumista tai kiisuuntumista, jotka viittaisivat mineralisoivien fluidien läsnäoloon (Robb 

2005). Mafinen intruusio arkeeisten granitoidien keskellä luo toisaalta voimakkaan geokemiallisen 

kontrastin alueen kallioperässä. 
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Ilmeniitin lähteenä intruusio edustaa titaanipitoisuudeltaan (ka. 2.7 p.-% TiO2) ja 

ilmeniittipitoisuudeltaan (~ 3-5 %) sekä volyymiltaan niin pienikoista resurssia, ettei sitä voida 

pitää nykymarkkinatasolla taloudellisesti potentiaalisena ilmeniittiesiintymänä ja Ti-malmina. 

Suurin osa taloudellisesti potentiaalisista magmaattisista Ti-malmeista esiintyy suurissa 

kerrosintruusioissa, anortosiiteissa ja gabroissa. Taloudellisesti kannattavien piroitteisten 

ilmeniittimalmien pitoisuus on tyypillisesti > 4-9 p.-% TiO2 ja massiivisissa malmeissa  > 9 p.-% 

TiO2  (Kärkkäinen 1999, Korneliussen et al. 2000). Tätä alhaisemmat pitoisuudet eivät ole 

taloudellisesti merkittäviä. Koidanvaaran geokemialliset todisteet viittavat myös siihen, ettei 

diabaasimagmasta ole fraktioitunut merkittäviä määriä Fe-Ti-oksideja ennen diabaasin intruusiota, 

mikä sulkee pois mahdollisuuden syvemmällä sijaitsevasta oksidimineralisaatiosta. 

 

Koidanvaaran kivistä ei myöskään tavattu merkittäviä sulfidimineraalien rikastumia, ja potentiaalia 

sulfidimineralisaatioiden löytymiselle voidaan pitää siten hyvin alhaisena. Esimerkiksi 

magmaattisten Ni-Cu-sulfidimineralisaatioiden synty vaatii yleensä primitiivisen sulan, johon 

liuennut rikki on erottunut sulasta erillisenä sekoittumattomana sulfidisulana ennen merkittävää 

oliviinin fraktioitumista (Robb 2005). Koidanvaaran diabaasi on liian differentoitunut, ja sen 

alhaiset Mg-luvut ja MgO-, Ni- ja Cr-pitoisuudet heijastavat sulan läpikäyneen pyrokseenin ja 

oliviinin fraktioitumista syvemmällä sijaitsevassa magmasäiliössä tai magman kuljetuksen aikana 

juonikanavissa. Toisaalta fraktioitumisen tuloksena voi syvemmällä kuoressa olla erottunut sulasta 

erillinen sekoittumaton sulfidisula, mikäli sula on assimiloinut sulfidipitoisia kivilajeja kohotessaan 

kuoreen. Tämä on silti epätodennäköistä, koska ympäröivästä granitoidirikkaasta kallioperästä 

puuttuvat viitteet sulfidipitoisista kivilajiyksiköistä. 

 

11.2 Luonnonkivipotentiaali 

 

Koidanvaaran diabaasin suurin teollinen potentiaalia on diabaasin teknisessä käytössä. Erityisesti 

diabaasin musta väri tekee siitä luonnonkivituotannon kannalta mielenkiintoisen. Diabaasi on myös 

riittävän suurikokoinen ja paikoitellen rakenteellisesti niin ehjä, että siitä voidaan louhia irti 

suurikokoisia lohkareita luonnonkiviteollisuuden tarpeisiin.  

 

11.2.1 Mustan kiven louhinta Koidanvaaran alueella 

 

Koidanvaaran alueella toimii kaksi mustan kiven louhimoa. Louhimot ovat keskittyneet louhimaan 

pienirakeisia pyrokseenidiabaasia Koidanvaaran kohouman alueelle tutkimusalueen pohjoisosan 

länsireunaan, lähelle diabaasin länsipuolista kivilajirajaa.  
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Louhinta suoritetaan käyttäen timanttivaijerisahausta (Kuva 58A). Sahaus tapahtuu pyörittämällä 

pitkää kierteistä vaijeria kahden toisensa kohtaavan porareiän läpi. Vaijeri on teräksinen, ja sen 

ympärille on pujotettu muovisia suojaholkkeja, joiden välissä on abrasiiveinä toimivia 

kovametallisia timanttisegmenttejä. Vaijeria pyöritetään vetopyörällä, joka on kytketty 

sähkömoottoriin. Sähkömoottori on asetettu kiskoille halutun leikkaukseen suuntaan. Sahaus 

tapahtuu vetämällä sahaa kiskoilla taaksepäin ja syöttämällä jäähdytys/huuhteluvettä vaijerille. 

Menetelmällä tehdään sekä vaaka- että pystyleikkaukset blokkien primääri irroituksessa. Lisäksi 

timanttivaijeria käytetään kalliosta irroitettujen blokkien paloittelussa ja siistimisessä (Kuva 58B). 

Myyntiin menevien blokkien muoto ja koko saadaan vaijerisahalla vastaamaan asiakkaan tarpeita. 

Sahatuilta pinnoilta nähdään murtopintaa paremmin myös mahdolliset viat ja laatuvaihtelut, mikä 

lisää kiven myyntiarvoa (Kuva 58C). 

 

Timanttivaijerisahauksen käyttö on hyvin perusteltavissa arvokkaan kiven kuten mustan kiven 

irroitusmenetelmänä (Ärmänen 1995). Vaikka timanttivaijerisahaus on kallis irroitusmenetelmä 

verrattuna perinteisesti luonnonkivien irroituksessa käytettyyn poraus/räjäytys menetelmään, sillä 

on useita etuja, jotka korostuvat arvokkaiden kivien louhinnassa. Timanttivaijerisahauksen etu on 

se, että sillä voidaan vähentää hukkakiven syntymistä verrattuna perinteiseen poraus-räjäytys 

menetelmällä suoritettuun louhintaan ja paloitteluun, jossa on riski synnyttää kiveen räjäytys- tai 

tärinävikoja. Vaijerisahauksella päästään siis parempaan hyötysuhteeseen louhinnassa, jolloin säästö 

rahallisesti on sitä suurempi, mitä kalliimpi hinta arvokivestä saadaan. Parempaan saantiin 

pääseminen edellyttää silti kiveltä riittävää eheyttä ja tasalaatuisuutta. Vaijerisahausmenetelmän 

etuja ovat myös suurempi tuotantonopeus ja alhaisempi työvoiman tarve verrattuna muihin 

luonnonkiven irroitusmenetelmiin. Sahattaessa kovia kiviä ongelmaksi voi nousta vaijerin kestoikä, 

joka on tärkein sahauskustannuksiin vaikuttava tekijä. Timanttivaijerien kesto nykyaikana on silti jo 

niin hyvä kovien kivien sahauksessa, että esimerkiksi mustalla kivellä vaijerisahaus on usein 

kustannustehokkaampi menetelmä verrattessa poraus-räjäytys menetelmään (Mancini et al. 2001, 

Hennies et al. 2005). Vaijerisahauksen heikkoutena on sen vaatima huuhteluveden tarve, jonka 

vuoksi menetelmä ei sovellu louhintaan talvella (Ärmänen 1995).  

 

Louhittavina kivilajina molemmilla louhimoilla on pienirakeinen, intergranulaarisen tekstuurin 

omaava pyrokseenidiabaasi, jossa ei ole erovaisuuksia louhimoiden välillä. Louhittava 

pyrokseenidiabaasi homogeenistä, massamaista ja raekokojakaumaltaan tasaista kiveä, joka koostuu 

tummanharmaista ja mustista mineraaleista. Siinä esiintyy vain hyvin maltillista vaihtelua raekoossa 

ja amfiboliittiumisen asteessa. Amfiboliittiutuminen on rajoittunut lähinnä kevyeen yhtenäisen 

amfibolin ylikasvuun pyrokseeneissa (koko kivessä).  
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Rakenteellisesti louhittavassa diabaasissa molemmilla louhimoilla voidaan nähdä rakoilussa tiettyä 

säännöllisyyttä. Rakoilua luonnehtivat usein lähes kohtisuoraan toisiaan vasten esiintyvät kolme 

rakosuuntaa, joista vaakaraot kaareutuvat paikoin hyvinkin voimakkaasti. Se tuottaa rakoiluun 

epäsäännöllisyyttä ja vaikuttaa merkittävästi blokkien kokoon ja muotoon. Rakoilu on mustalle 

syväkivelle harvaa ja kivellä on tuotantoteknisesti merkittävää eheyttä (Kuvat 58D ja 58E). 

Tyypillinen blokkikoko louhimoilla vaihtelee välillä ~ 0.5-5 m3. 

 

Louhintaa haittaavat molemmissa louhimoissa amfiboliittuneet vyöhykkeet, joissa diabaasi on 

selkeästi rakenteellisti rikkonaisempaa. Myös tummanvihreät amfibolijuonet ovat lievä 

ongelmatekijä ja voivat kiilloitetulla pinnalla tuottaa kivessä värivian (tummaa raitaisuutta). 

Louhimoilta havaitut amfibolijuonet ovat useimmiten lähes pystysuuntaisia ja niitä on suhteellisen 

harvassa tai tihentyminä vyöhykkeisinä parvina, joten ne voidaan usein siistiä blokeista 

vaijerisahalla. Lievä pyrokseenien amfiboliittiutuminen louhittavassa pyrokseenidiabaasissa ei ole 

tuotannon kannalta haittatekijä amfibolin kiillottuessa hyvin tummaksi ja sulautuessa kiven väriin. 

 

Hukkakiven osalta molempien louhimoiden pyrokseeni- ja sarvivälkediabaasit edustavat 

ensiluokkaisia kiviaineksia. Petrografisen tarkastelun pohjalta molemmilla kivilajeilla on sitovat 

mikrorakenteet ja kivien päämineraalit ovat kovia, hyvin kulutusta ja rapautumista kestäviä 

silikaatteja. Pehmeitä tai rapautumisherkkiä mineraaleja, kuten karbonaatteja, kiilteitä tai sulfideja 

ei esiinny merkittäviä määriä. Näiden ominaisuuksien vuoksi kivillä on hyvät kulutuskestävyys- ja 

lujuusominaisuudet. Hukkakiven hyödyntäminen esim. murskeina on haastavaa louhimoiden 

syrjäisen sijainnin ja alueen kiviaineksen kysynnän vähäisyyden vuoksi. Esimerkiksi tietä pitkin 

Hattuvaaran kylälle on matkaa 25 km ja Ilomantsiin 60 km. 
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Kuva 58. Mustan kiven louhintaa Koidanvaaran alueella. A. Diabaasin louhintaa vaijerisahaamalla (Raja). B. 

Blokkien paloittelua ja siistimistä vaijerisahaamalla (Laavu). C. Lähikuva pienirakeisesta 

pyrokseenidiabaasista murtopinnalla (vasenpuoli) ja vaijerisahatulla pinnalla (oikeapuoli) (Laavu). D. 

Valmiita blokkeja (Laavu). E. Tulkintaa diabaasin rakoilusta vaijerisahatulla pinnalla. Pistolapion pituus 120 

cm (Laavu).  

 

 

11.2.2 Koidanvaaran diabaasin hyödynnettävyys 

 

Koidanvaaran diabaasista tunnistettiin tämän tutkimuksen perusteella kaksi kivilajityyppiä: 

pyrokseenidiabaasit ja sarvivälkediabaasit. Näistä pyrokseenidiabaasit ovat petrologisilta 
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ominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan potentiaalisimpia luonnonkiviteollisuuden raaka-aineina.  

 

Pyrokseenidiabaasit 

 

Koidanvaaran alueella esiintyvät pyrokseenidiabaasit ovat yleisesti ottaen murtopinnaltaan 

tummanharmaita, mutta kiilloitettuna kivillä on tasainen, harmahtavan musta väri. Mustan värin 

kivissä saavat aikaan primäärit magmaattiset mineraalit. Plagioklaasi on väriltään tummanharmaa-

vaalenharmaa ja erottuu selkeästi mineraaleista vaaleimpana. Pyrokseeni on diabaasin mineraaleista 

tummin ja vastaa suurimmaksi osaksi kiven tummasta väristä. Pyrokseenit ovat yleisesti 

amfiboliutuineet eri asteisesti. Vähäinen pyrokseenien amfiboliutuminen ei ole kiven väriä haittaava 

tekijä, koska amfiboli kiilloittuu hyvin tumman mustaksi. Amfiboliutumisen asteen kasvaessa 

maasälvän väri muuttuu tavallisesti vaaleammaksi, mikä voi aiheuttaa kirjavuutta värissä. 

Amfiboliutumisen astetta voi arvioida kiven murtopinnalla, jossa se näkyy kasvavasti vihertävänä 

sävynä; terveessä pyrokseenidiabaasissa murtopinta on mustanharmaa tai heikosti ruskehtava. Fe-

Ti-oksideilla ei ole eri diabaasimuunnoksissa merkittävää vaikutusta kiven ulkoasuun. Oksidit ovat 

väriltään metallinkiiltoisia ja tummanharmaita. Oksidit ovat yleisesti jakautuneet alueen kivissä 

hyvin tasaisesti ja siten sulautuvat hyvin kiven tummaan väriin riippumatta diabaasin tekstuurista. 

Granofyyrinen massa esiintyy kivissä plagioklaasia vaaleampina täplinä, jotka erottuvat kivistä 

paljaalla silmällä lähinnä vain karkearakeissa muunnoksissa. 

 

Pyrokseenidiabaaseista tunnistettiin tämän tutkimuksen pohjalta alueellisesti kolme eri tyyppiä: 1) 

reunavyöhykkeen hieno-pienirakeiset intergranulaariset diabaasit, 2) välivyöhykkeen pieni-

keskirakeiset, liistakkeista plagioklaasia ja pyrokseenia sisältävät, vaihtelevasti laminoituneet 

diabaasit ja 3) ydinvyöhykkeen subofiittiset/ofiittiset diabaasit. Näissä eri tyypeissä mineraalien 

erisuuruisella raekoolla ja erilaisella tekstuurilla on vaikutus diabaasin väriin. Erityisesti 

plagioklaasin raekoolla on valtava merkitys kiven väriin, koska se on runsaslukuisin ja vaalein 

päämineraaleista. 

 

1) Reunavyöhykkeen luonnonkivipotentiaali on suurin, koska siinä esiintyvät hieno-pienirakeiset 

pyrokseenidiabaasit ovat tuotantoteknisiltä ominaisuuksiltaan parhaita. Kivet ovat hieno-

pienirakeisia ja niissä on tasainen raekokojakauma. Näiden ominaisuuksien johdosta tummat ja 

vaaleat mineraalit ovat kivissä tasaisesti jakautuneita ja väri on hyvin tumma (Kuva 59, näytteet 

LAAVU-R3 ja -R7, 177.14, 177.18, KR-R2-0.45m, KR-R2-14.2m, LAVA-R1-0.8 ja VP-R1-0.3m). 

Kairasydänten ja maastokartoitusten perusteella näillä kivillä on myös selkeästi tuotantoteknisesti 

merkittävää eheyttä ja jatkuvuutta syvyyssuunnassa lähellä intruusion kontakteja. Lisäksi usealla 
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tutkimuskohteella kasvavalla syvyydellä raekoko kivessä pienenee ja kivi on tummempaa. 

Hienorakeisuuden perusteella tämän tyypin kivet esiintyvät lähellä intruusion kontakteja, joista 

vastaavaa kivilaatua voidaan todennäköisesti löytää lisää.  

 

2) Välivyöhykkeessä esiintyvän laminaation seurauksena kiven ulkoasu vaihtelee riippuen siitä, 

katsotaanko kiveä laminaation tasossa vai kohtisuoraan sitä vastaan. Kiven väri on tummempi 

silloin, kun leikkaustaso on kohtisuoraan laminaatiota vastaan, verrattuna laminaation tasossa 

tehtyyn leikkaukseen. Kohtisuorassa tehtynä vaaleat plagioklaasiliistakkeet peittyvät osittain niiden 

kanssa limittäin asettuvien pitkulaisten pyrokseenien kanssa. Vaikka suuntaus on nähtävissä heikosti 

havaittavana “raitaisuutena“ tai “pilsteisyytenä“ kiilloitetulta pinnalta, on kuviointi niin tasaista ja 

heikosti näkyvää, ettei se haittaa kiven väriä negatiivisesti (Kuva 59, näyte P612-R7-9.8m). 

Laminaation tasossa katsottuna kivien huopamainen tekstuuri korostuu laminoituneiden 

plagioklaasiliistakkeiden antaeassa kiville graafisen ulkoasun. Se ei ole merkittävä haittatekijä 

pieni-keskirakeisissa muunnoksissa (Kuva 59, näyte 177.1), mutta raekoon kasvaessa vaaleat 

mineraalit erottuvat kivessä selkeämmin. Vastaava ilmiö on myös yleinen heikosti laminoituneissa, 

keski-karkearakeisissa muunnoksissa, joissa maasälpä antaa kivelle voimakkaan graafisen ulkoasun 

(Kuva 59, näytteet 177.8 ja 177.9). Nämä kivityypit ovat todennäköisesti liian vaaleita mustiksi 

kiviksi, mutta se ei myöskään ole este näiden kivityyppien hyödyntämiselle omina kivilaatuinaan. 

Vaihtelevalla voimakkuudella laminoituneita diabaaseja tavattiin laaja-alaisina ja ehjinä esiintyminä 

mm. Koidanvaaran kohouman ja Lavakankaan alueelta.  

 

3) Subofiittisissa diabaaseissa plagioklaasi esiintyy pieni-keskirakeisina (1-5 mm) kiteinä, jotka 

erottuvat selkeästi vaaleampina tummista mineraaleista tuottaen kiven ulkoasussa hyvin kevyttä 

kuviollisuutta. Se on heikosti näkyvää, eikä merkittävästi haittaa kiven väriä. Lisäksi kivessä 

granofyyri muodostaa hyvin pieniä, plagioklaasia vaaleampia täpliä. Kokonaisuutena subofiittinen 

diabaasi on homogeenista ja tasaväristä, mutta selvästi reunavyöhykkeen intergranulaarisen 

tekstuurin omaavaa diabaasia vaaleampaa (Kuva 59, näyte RS-R2-5.3m). Ofiittisen tekstuurin 

omaavassa pyrokseenidiabaasissa pyrokseeni muodostaa suuria, tummia kiteitä, joissa on pienempiä 

plagioklaasikiteitä sisällä. Ofiittisten diabaasien perusväri on tumma, mutta poikiliittisten 

pyrokseenien välitiloissa on vaihtelevasti runsaammin vaaleaa plagioklaasia + granofyyristä massaa 

sisältäviä vyöhykkeitä, jotka antavat kivelle laikkumaisen asun (Kuva 59, näyte 199.1). Ofiittisten 

pyrokseenidiabaasien tekstuuria tulisi tarkastella kairasydänpintaa laajemmalta pinnalta kiven 

ulkonäön selvittämiseksi.  
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Sarvivälkediabaasit 

 

Sarvivälkediabaasit ovat murtopinnaltaan vaalean vihertäviä, mutta kiilloitettuina kivet ovat syvän 

tummanmustia. Vihreän värin saa aikaan amfiboli, joka kiilloitettaessa tummuu voimakkaasti. 

Plagioklaasi ja kvartsi ovat suhteessa amfiboliin hyvin vaaleita ja erottuvat kiilloitetulla pinnalla 

selkeästi valkoisena tai vaaleanharmaana. Tumman amfibolin ympäröimät plagioklaasit ja kvartsi 

antavat kivelle myös laikkumaisen ulkoasun, joka suuressa mittakaavassa tuottaa usein 

epäsäännöllistä kuviointia (Kuva 59, näyte 183.1). Poikkeuksia ovat diabaasin reunavyöhykkeillä 

esiintyvät hieno-pienirakeiset ja jotkin pieni-keskirakeiset tyypit, jotka voivat olla todella tumman 

mustia, paikoin jopa tummempia kuin pyrokseenidiabaasit (Kuva 59, näytteet 183.1, LAVA-R1-9.6m 

ja VP-R1-9.7m). Näillä tyypeillä voi olla potentiaalia mustan kiven tuotannolle, mikäli ne esiintyvät 

riittävän laaja-alaisina ja ehjinä. Haittatekijä myös näissä kivilaaduissa on plagioklaasin 

erottuminen usein epätasaisesti osassa kiveä tummempana ja osassa vaaleampana piroitteena tai 

laikkuina (esim. Kuva 59, näytteet LAVA-R1-9.6m, VP-R1-9.7m). Se tuottaa kivissä negatiivisesti 

merkittävää epätasalaatuisuutta värissä. Tämä ilmiö korostuu erityisesti keski-karkearakeisissa 

tyypeissä. Sarvivälkediabaasien ulkoasun vaihtelua tulisi selvittää ennakkotutkimuksilla esim. 

kiilloittamalla kairasydämmiä useiden metrien matkalta. Joissakin sarvivälkediabaaseissa vaihteleva 

kuviollinen tekstuuri voi toisaalta antaa kivelle myös mielenkiintoisen ulkoasun. Esimerkiksi 

Rajansivun kohteella ‘karkearakeisella‘ sarvivälkediabaasilla on viehättävä liekkimäinen/loimuinen 

ulkonäkö (Kuva 19). Toisaalta vaihtelu sarvivälkediabaasin tekstuurissa on usein voimakasta 

lyhyelläkin matkalla (esim. Rajansivun kairasydämmissä), jonka vuoksi tietyn tyyppistä kiveä 

esiintyy niin pienialaisina osueina, ettei esiintymillä ole edellytyksiä tuotantoon, vaikka kiven 

ulkonäkö- ja eheysvaatimukset täyttyisivät. 

 

Sarvivälkediabaaseja esiintyy tutkimusalueella pyrokseenidiabaasien yhteydessä säännöllisesti, 

mutta joillakin alueilla runsaammin kuin toisilla. Voimakkaimmin muuttuneet osat vaikuttavat 

keskittyneen alueen keski- ja eteläosaan, jossa muuttuneissa kivissä on myös useammin merkkejä 

metamorfoosin aikana tapahtuneesta deformaatiosta. Koidanvaaran alueelta tehtyjen kairareikien ja 

maastohavaintojen perusteella sarvivälkediabaasit ovat yleisesti pyrokseenidiabaaseja 

rikkonaisempia ja rakoilu on yleensä hyvin tiheä (~ 2-5 rakoa/m). Rakoilu myös vaikuttaa varsin 

epäsäännölliseltä. Sarvivälkediabaasien rakoilua luonnehtivat usein voimakkaat vinoraot, joiden 

tasossa kivi saattaa olla paikallisesti rakopinnalla tai raon ympäriltä liuskettunutta.  
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Kuva 59. Diabaasia Koidanvaaran intruusiosta, kiilloitettu pinta. Kivien väri kuvissa ei täysin vastaa 

luonnollista väriä. Osa näytteistä on minikairalla otettuja pintanäytteitä (näytteet 177.1, 177.18, 177.14, 

177.8, 177.9, 199.1 ja 183.1), joten kivissä voi esiintyä heikkoja rapautumisilmiöitä (kevyttä maasälvän 

vaalenemista ja pyrokseenien ruosteisuutta). Loput näytteet ovat halkaistuja ja kiilloitettuja 

timanttikairasydämmiä. 
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Yhteenveto 

 

Tämän pohdinnan perusteella luonnonkivituotannon kannalta mielenkiintoisin osa intruusiosta on 

sen länsipuolinen reunavyöhyke, jossa potentiaalisimmat esiintymät sijaitsevat topografisesti 

koholle jääneillä alueilla. Itäpuolinen reunavyöhyke on heikommin paljastunut ja usein 

sarvivälkediabaasien hallitsema. Läntisessä reunavyöhykkeessä pyrokseenidiabaasi on 

väriominaisuuksiltaan tumminta, tasavärisintä ja esiintymissä on eheyttä ja jatkuvuutta. Myös 

intruusion välivyöhykkeessä ja ydinvyöhykkeestä tavataan homogeenisiä ja ehjiä 

pyrokseenidiabaasimuunnoksia. Eheys vaihtelee silti diabaasin alueella esiintymäkohtaisesti, eikä 

yleistyksiä voida tehdä ilman tarkempaa esiintymäkohtaista rakennegeologista tarkastelua. 

 

Sarvivälkediabaasivaltaisilla alueella tuotantoon soveltuvien kivityyppien löytymistä voidaan  pitää 

alhaisempana. Tuotantoteknisesti sarvivälkediabaasit ovat tavallisesti liian heterogeenisiä ollakseen 

hyödynnettäviä omina kivilaatuinaan. Myös usein tiheä rakoilu selkeästi rajoittaa niiden 

hyödynnettävyyttä. Lisäksi laajasti amfiboliittuneilla alueilla potentiaalia tuotantoon soveltuvien 

pyrokseenidiabaasien löytymiselle voidaan pitää pienenä, koska näillä alueilla pyrokseenidiabaasit 

vaikuttavat esiintyvän vain pienialaisina osueina sarvivälkediabaasien sisällä. Toisaalta on 

huomioitava, että sarvivälkediabaasien sisällä voi myös esiintyä laajasti tervettä 

pyrokseenidiabaasia, jonka vuoksi ainoastaan rajallisilta kalliopaljastumilta tehty havainnointi voi 

olla harhaanjohtavaa. Sen vuoksi tutkimuskairauksia/koemontutuksia voidaan pitää aiheellisina 

uusien esiintymien potentiaalia selvitettäessä. Magneettiset tutkimusmenetelmät voivat myös olla 

käytännöllinen tapa rajata esiintymiä. Pyrokseenidiabaasit ovat voimakkaasti magneettisempia 

verrattuina sarvivälkediabaasiin tai diabaasin sivukiveen, joten niiden välillä voi esiintyä riittävä 

kontrasti. 

 

12. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Petrologisten ja geokemiallisten todisteiden perusteella Ilomantsin Koidanvaaran mafisen intruusion 

voidaan todeta olevan: 

 

1. Juonimainen diabaasi-intruusio, jolla tavanomaisesta (pystyasentoisesta) juonesta poiketen 

subhorisontaalinen kerroksellinen rakenne. Kerroksellisuutta muodostavat massiiviset, 

raekooltaan ja tekstuureiltaan erotettavat kerrosyksiköt. Ohuthietutkimuksen perusteella 

diabaasi on afyyrinen ja kehittynyt lähinnä in situ -kiteytymisen kautta. 
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2. Diabaasi koostuu primääristi plagioklaasista (oligoklaasi-labradoriitti), klinopyrokseenista 

(augiitti-pigeoniitti), Fe-Ti-oksideista (magnetiitti + ilmeniitti) ja granofyyrisestä kvartsin ja 

kalimaasälvän yhteenkasvettumasta sekä vaihtelevasta määrästä amfibolia ja fayaliittia. 

Diabaasi on reunavyöhykkeiltään hienorakeinen, ja siinä on intergranulaarinen tekstuuri. 

Juonen välivyöhykkeessä diabaasi on pieni-keskirakeista ja sisältää liistakkeista 

plagioklaasia ja pyrokseenia, jotka muodostavat kivessä magmaattista laminaatiota. Juonen 

ytimessä raekoko muuttuu keski-karkearakeiseksi ja tekstuuri subofiittiseksi/ofiittiseksi. 

Paikoin homogeenisten kerrosten sisäosissa esiintyy ohuita mafisista silikaateista koostuvia 

kerrosraitoja, diabaasiautoliittejä ja karkeita gabromaisia erkaumia. 

 

3. Diabaasi on osin metamorfoitunutta amfiboliittifasieksen olosuhteissa. Hydroterminen 

metamorfoosi ei ole vaikuttanut diabaasissa läpikotaisesti, vaan muuttuneet osueet 

esiintyvät terävästi rajautuneina vyöhykkeinä diabaasin heikkousrakenteissa, lähinnä 

rakoiluverkostoa mukaillen. Amfiboliittiutuminen on laaja-alaista alueilla, joilla 

muuttuneissa diabaaseissa on merkkejä deformaatiosta. Pyrokseenidiabaasivaltaisilla 

alueilla diabaasi on suhteellisen deformoitumatonta. 

 

4. Diabaasilla on Fe-tholeiittinen koostumus, korkeat LILE-, LREE-, HFSE-, TiO2- (ka. 2.7 p.-

%) ja Fe2O3tot-pitoisuudet (ka. 18 p.-%). Lisäksi diabaasia karakterisoivat pienet Mg-luvut 

(26-36) sekä alhaiset Cr- ja Ni-pitoisuudet, joiden perusteella diabaasimagma on ollut 

pitkälle differentoitunut ennen intruusiota.  

 

5. REE-diagrammien, spidergrammien ja tektonisten diskriminaatiodiagrammien perusteella 

diabaasimagma on kehittynyt mantereisessa ympäristössä. Diabaasi heijastaa näiden 

piirteiden pohjalta mafista magmatismia mantereisen repeämisen ekstensionaalisessa 

tektonisessa ympäristössä. 

 

6. Koidanvaaran diabaasin pää- ja hivenalkuainekoostumukset ja harvinaisten maametallien 

konsentraatiot viittaavat diabaasimagman kontaminoituneen merkittävästi mantereisen 

kuoren aineksilla, joko magman kohotessa yläkuoreen tai läpikäydessä fraktioivaa 

kiteytymistä kuoreen kohonneissa magmasäiliöissä ennen diabaasimagman intrudoitumista 

nykyiselle paikalleen. Lisäksi vastaavat piirteet ovat yleisiä sulille, jotka ovat muodostuneet 

subduktioprosesseissa rikastuneen vaipan lähteen sulamisessa. 

 

7. Koidanvaaran intruusion ikä, 1973 ± 13 miljoonaa vuotta, liittää sen geneettisesti 
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Fennoskandian kilvellä esiintyvään ~ 1.98 miljardin vuoden ikäiseen NW-suuntaiseen 

mafiseen juoniparveen. Siihen kuuluvia juonia on tunnistettu aikaisemmin Kuhmon 

arkeeiselta lohkolta ja Pohjois-Karjalan liuskejaksolta.  

 

8. Diabaasilla on merkittävää potentiaalia luonnonkiviteollisuuden raaka-aineena. Diabaasista 

tekee mielenkiintoisen luonnonkivituotannon kannalta sen suuri koko, musta väri ja 

rakenteellinen eheys.  
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Liite 1. Elektronimikroanalyysitulokset 

   No.  Na2O    CaO       F         ZnO       Cl        MgO       TiO2      NiO       K2O    
   

Al2O3     FeO       MnO       BaO       SiO2   
   

Cr2O3  
   

P2O5   
   

V2O3     Total   Comment   Mineraali 

1 0 0 0.398 0.131 0.007 0.07 1.887 0 0.005 1.623 88.87 0.049 0.039 0.056 0.084 0 1.38 94.43 KAKA-2014-177.18/Rengas1/Piste1  Magnetiitti 

2 0 0 0 0.043 0 0.204 53.14 0 0.007 0.125 47.16 0.641 2.116 0.034 0.007 0 0.4 103.9 KAKA-2014-177.18/Rengas1/Piste2  Ilmeniitti 

3 0 0 0.31 0.004 0.003 0.024 1.496 0.102 0 0.875 90.69 0.05 0.06 0.023 0.04 0 1.427 94.98 KAKA-2014-177.18/Rengas1/Piste3  Magnetiitti 

4 0.233 0.53 0.092 0.151 0.013 10.3 2.313 0.038 9.235 15.83 21.77 0.032 0.236 35.1 0 0 0.024 95.85 KAKA-2014-177.18/Rengas1/Piste4  Biotiitti 

5 0.008 0 0.019 0.074 0.007 2.701 0.023 0.007 0 0.016 66.98 0.961 0.043 30.52 0 0 0 101.3 KAKA-2014-177.18/Rengas2/Piste5  Oliviini - Fayaliitti 

6 1.135 10.64 0 0.105 0.401 6.457 0.841 0.031 1.071 7.405 25.87 0.206 0.053 43.43 0 0 0.018 97.58 KAKA-2014-177.18/Rengas2/Piste6  Ferrosarvivälke 

7 0.09 5.495 0 0.1 0.002 17.88 0.442 0.013 0.001 1.396 23.38 0.48 0.01 51.33 0 0 0.039 100.7 KAKA-2014-177.18/Rengas2/Piste7  Klinopyrokseeni - Pigeoniitti 

8 1.233 10.89 0 0.11 0.353 6.998 0.676 0.001 1.001 7.201 25.25 0.179 0.036 44.16 0 0 0.041 98.04 KAKA-2014-177.18/Rengas2/Piste8  Ferrosarvivälke 

9 4.854 12.26 0 0.222 0.006 0.101 0.121 0 0.244 29.26 0.626 0 0 52.88 0 0 0 100.6 KAKA-2014-177.18/Rengas3/Piste9  Plagioklaasi - Labradoriitti 

10 0.216 16.93 0 0.002 0 14.14 0.759 0.04 0.006 2.416 14.79 0.317 0 50.25 0 0 0.097 99.95 KAKA-2014-177.18/Rengas3/Piste10  Klinopyrokseeni - Augiitti 

11 5.766 10.4 0 0.163 0.005 0.033 0.027 0 0.226 27.85 0.443 0 0.023 54.59 0.007 0 0.009 99.54 KAKA-2014-177.18/Rengas3/Piste11  Plagioklaasi - Andesiini 

12 0.208 16.92 0 0.019 0.002 15.44 0.748 0.046 0.01 2.716 12.81 0.283 0 50.76 0.178 0 0.11 100.2 KAKA-2014-177.18/Rengas4/Piste12  Klinopyrokseeni - Augiitti 

13 4.928 12.07 0 0.169 0 0.032 0.149 0 0.217 29.21 0.316 0 0.028 53.11 0 0 0 100.2 KAKA-2014-177.18/Rengas4/Piste13  Plagioklaasi - Labradoriitti 

14 0.182 15.56 0 0.111 0.006 13.94 0.695 0.014 0.003 2.371 16.3 0.35 0 50.34 0.094 0 0.088 100 KAKA-2014-177.18/Rengas4/Piste14  Klinopyrokseeni - Augiitti 

15 4.727 12.43 0 0.059 0.008 0 0.053 0 0.184 29.58 0.326 0.002 0 52.59 0 0 0 99.96 KAKA-2014-177.18/Rengas4/Piste15  Plagioklaasi - Labradoriitti 

16 0.232 15.89 0 0.05 0 15.63 0.625 0.03 0.012 2.38 13.35 0.268 0 50.03 0.156 0 0.101 98.75 KAKA-2014-177.18/Rengas5/Piste16  Klinopyrokseeni - Augiitti 

17 4.496 12.58 0 0.181 0.002 0.118 0.055 0.032 0.333 28.89 0.794 0.032 0 52.57 0.007 0 0.031 100.1 KAKA-2014-177.18/Rengas6/Piste17  Plagioklaasi - Labradoriitti 

61 0 0 0 0.105 0 2.642 0.072 0.049 0.005 0 65.31 0.955 0.024 29.37 0.009 0 0 98.54 KAKA-2014-177.18-Rengas2-18  Oliviini - Fayaliitti 

62 0.062 0 0 0.014 0.01 2.622 0 0 0.016 0 63.74 0.961 0 28.7 0.006 0 0.006 96.13 KAKA-2014-177.18-Rengas2-19  Oliviini - Fayaliitti 

63 0 0 0 0.079 0 2.75 0 0 0.004 0 65.2 0.917 0 29.76 0.011 0 0 98.72 KAKA-2014-177.8-Rengas2-Piste20  Oliviini - Fayaliitti 

64 0 0.129 0 0.095 0 2.997 0.025 0.004 0 0 68.19 0.917 0 32.34 0.012 0 0 104.7 KAKA-2014-177.18-Rengas2-Piste21  Oliviini - Fayaliitti 

                                          

18 5.714 10.98 0 0.137 0.003 0.101 0.081 0 0.304 27.27 0.654 0.032 0 54.82 0.004 0 0.004 100.1 KAKA-2014-189.1-Rengas1-Piste1  Plagioklaasi - Labradoriitti 

19 0.188 15.89 0 0.199 0.011 11.5 0.723 0 0.026 1.698 19.84 0.426 0.082 49.68 0 0 0.061 100.3 KAKA-2014-189.1-Rengas1-Piste2  Klinopyrokseeni - Augiitti 

20 0.083 6.147 0 0.183 0 13.42 0.532 0.009 0 0.959 28.51 0.608 0 49.83 0.004 0 0.039 100.3 KAKA-2014-189.1-Rengas1-Piste3  Klinopyrokseeni - Pigeoniitti 

21 0.091 21.18 0 0.1 0 10.16 0.088 0 0.014 0.426 17.48 0.421 0 50.82 0.018 0 0 100.8 KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste4  Klinopyrokseeni/Muuttunut 

22 1.041 10.2 0 0.15 0.142 7.879 0.396 0.024 0.519 4.726 25.71 0.292 0.012 47.22 0.027 0 0.029 98.33 KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste5  Ferrosarvivälke 

23 0.26 15.66 0 0.075 0.003 12.85 0.8 0.001 0.022 1.912 17.84 0.327 0.11 50.15 0.008 0 0.031 100 KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste6  Klinopyrokseeni - Augiitti 

24 0.113 7.955 0 0.081 0 15.1 0.519 0.009 0.006 1.416 24.92 0.572 0.041 50.44 0.007 0 0.056 101.2 KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste7  Klinopyrokseeni - Pigeoniitti 

25 0.201 15.51 0 0.098 0.005 12.43 0.745 0 0.017 1.563 19 0.428 0 50.12 0.007 0 0.076 100.2 KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste8  Klinopyrokseeni - Augiitti 

26 1.504 10.62 0 0.138 0.296 7.227 1.415 0 1.025 7.179 24.56 0.219 0.006 43.76 0 0 0.038 97.92 KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste9  Ferrosarvivälke 

27 0.039 6.466 0 0.188 0.002 11.47 0.485 0.059 0.002 0.9 30.06 0.66 0 49.74 0.013 0 0.03 100.1 KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste10  Klinopyrokseeni - Pigeoniitti 



 
 

28 1.069 12.7 0 0.181 0.071 5.493 0.323 0 1.091 8.252 23.58 0.229 0.108 43.12 0 0 0.014 96.22 KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste11  Ferroedeniitti 

29 0 0 0.275 0.02 0.007 0.015 1.606 0.021 0 1.034 90.29 0.007 0.096 0 0 0 0.929 94.18 KAKA-2014-189.1-Rengas4-Piste12  Magnetiitti 

30 0.042 0 0 0.058 0 0.108 52.18 0 0 0.005 46.94 0.526 2.445 0 0 0 0.395 102.7 KAKA-2014-189.1-Rengas4-Piste13  Ilmeniitti 

31 0.017 0 0 0.024 0.001 0.124 52.66 0 0.001 0.054 46.04 0.537 2.716 0 0 0 0.459 102.6 KAKA-2014-189.1-Rengas4-Piste14  Ilmeniitti 

32 0 0 0.321 0.075 0 0.046 1.037 0 0.005 1.649 90.32 0.019 0.043 0 0.004 0 0.931 94.31 KAKA-2014-189.1-Rengas4-Piste15  Magnetiitti 

33 5.974 10.41 0 0.168 0 0.087 0.074 0.006 0.328 27.24 0.733 0 0.076 54.83 0.007 0 0 99.93 KAKA-2014-189.1-Rengas5-Piste16  Plagioklaasi - Andesiini 

34 9.661 4.439 0 0.169 0.003 0 0 0.007 0.269 22.63 0.108 0.024 0.002 62.57 0 0 0 99.88 KAKA-2014-189.1-Rengas5-Piste17  Plagioklaasi - Oligoklaasi 

35 5.791 10.89 0 0.18 0 0.036 0.078 0.039 0.277 27.68 0.6 0.03 0 54.49 0.015 0 0 100.1 KAKA-2014-189.1-Rengas5-Piste18  Plagioklaasi - Labradoriitti 

36 5.526 11.1 0 0.178 0.006 0.036 0.114 0.003 0.275 27.89 0.492 0.042 0 54.07 0 0 0.015 99.75 KAKA-2014-189.1-Rengas5-Piste19  Plagioklaasi - Labradoriitti 

37 0.107 7.041 0 0.042 0.007 12.81 0.557 0.025 0.014 1.139 27.56 0.573 0.002 49.61 0 0 0.018 99.5 KAKA-2014-189.1-Rengas6-Piste20  Klinopyrokseeni - Pigeoniitti 

                                          

38 0.087 0.5 0 0.021 0.007 6.406 0 0.021 0.016 0.313 39.89 0.461 0 50.45 0 0 0 98.18 RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste1  Ortopyrokseeni - Ferrosiliitti 

39 0 0 0.045 0.186 0.011 1.814 0.017 0 0.007 0 66.39 0.912 0.055 30.07 0.031 0 0.053 99.57 RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste2  Oliviini - Fayaliitti 

40 0 0 0 0.052 0.001 0.052 52.13 0 0.024 0.003 47.28 0.524 2.233 0 0.022 0 0.439 102.8 RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste3  Ilmeniitti 

41 0.247 15.39 0 0.118 0 11.86 0.74 0.053 0.004 1.765 19.26 0.389 0 49.52 0.018 0 0.065 99.43 RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste4  Klinopyrokseeni - Augiitti 

42 5.579 10.25 0 0.1 0.033 0.028 0.122 0.006 0.54 28.41 0.246 0.03 0 54.47 0.061 0 0 99.87 RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste5  Plagioklaasi - Andesiini 

43 0.242 13.34 0 0.155 0.019 13.18 0.663 0.03 0.062 1.575 20.08 0.409 0 49.88 0 0 0.048 99.68 RS-R2-5.3m-Rengas2-Piste6  Klinopyrokseeni - Augiitti 

44 1.51 10.59 0 0.073 0.375 4.531 1.004 0.035 1.296 7.868 27.95 0.229 0.043 42.11 0 0 0 97.53 RS-R2-5.3m-Rengas2-Piste7  Ferroedeniitti 

45 5.924 10.67 0 0.223 0.008 0.037 0.053 0 0.231 28.24 0.401 0 0 54.68 0 0 0.031 100.5 RS-R2-5.3m-Rengas3-Piste8  Plagioklaasi - Andesiini 

46 8.063 5.603 0 0.293 0.009 0 0.016 0 0.314 24.11 0.183 0 0.097 60.85 0.002 0 0.004 99.54 RS-R2-5.3m-Rengas3-Piste9  Plagioklaasi - Oligoklaasi 

47 5.776 11.06 0 0.257 0.012 0.027 0.049 0 0.198 28.18 0.531 0 0.004 53.96 0.031 0 0.004 100.1 RS-R2-5.3m-Rengas3-Piste10  Plagioklaasi - Labradoriitti 

48 5.698 10.29 0 0.219 0.012 0.037 0.095 0.069 0.262 27.68 0.6 0.018 0.012 54.72 0.009 0 0 99.72 RS-R2-5.3m-Rengas3-Piste11  Plagioklaasi - Andesiini 

49 0.283 17.49 0 0.074 0.029 15.12 0.818 0 0.056 2.624 12.37 0.267 0.057 50.39 0.099 0 0.121 99.79 RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste12  Klinopyrokseeni - Augiitti 

50 0.341 15.34 0 0.136 0.013 14.09 0.78 0.028 0.034 2.275 16.7 0.365 0.014 49.75 0.033 0 0.079 99.97 RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste13  Klinopyrokseeni - Augiitti 

51 0.266 13.9 0 0.152 0.002 12.86 0.693 0.016 0 1.463 20.71 0.427 0 49.64 0 0 0.029 100.1 RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste14  Klinopyrokseeni - Augiitti 

52 0.324 16.9 0 0.116 0.005 14.25 0.82 0 0.032 2.492 14.85 0.314 0 49.71 0.027 0 0.062 99.9 RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste15  Klinopyrokseeni - Augiitti 

53 1.481 10.54 0 0 0.421 3.73 2.646 0.018 1.382 8.277 28.81 0.203 0.138 41.93 0.004 0 0.098 99.59 RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste16  Ferrosarvivälke 

54 0.033 0.034 0 0.139 0.013 0.089 52.7 0 0.01 0 46.77 0.71 2.145 0 0.042 0 0.385 103.1 RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste17  Ilmeniitti 

55 7.177 8.009 0 0.149 0.022 0.028 0.087 0.01 0.353 26.35 0.472 0.006 0.069 57.01 0 0 0.038 99.77 RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste18  Plagioklaasi - Andesiini 

56 1.476 11.42 0.006 0.152 0.078 1.954 0.441 0.014 1.701 17.18 25.83 0.125 0.094 37.45 0.039 0 0.067 98 RS-R2-5.3m-Rengas5-Piste19  Ferropargasiitti 

57 0.02 0 0.348 0.014 0 0 1.436 0 0 0.49 90.99 0.042 0.072 0.067 0.036 0 1.41 94.78 RS-R2-5.3m-Rengas5-Piste20  Magnetiitti 

58 0.017 0 0.03 0.094 0 0.097 51.94 0.039 0.032 0 46.79 0.607 2.514 0.015 0.023 0 0.459 102.6 RS-R2-5.3m-Rengas5-Piste21  Ilmeniitti 

59 0.034 0 0.278 0.092 0.008 0 7.852 0.007 0 0.349 85.12 0.146 0.307 0.014 0.124 0 1.514 95.72 RS-R2-5.3m-Rengas5-Piste22  Magnetiitti 



60 0.013 0.041 0 0.015 0.008 0.072 52.43 0 0.008 0.018 46.88 0.584 2.247 0 0 0 0.451 102.8 RS-R2-5.3m-Rengas5-Piste23  Ilmeniitti 

65 0 0 0.072 0.093 0.011 1.566 0 0 0.018 0 63.34 0.953 0 27.97 0.011 0 0 94 RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste24  Oliviini - Fayaliitti 

66 0.016 0 0 0.086 0.009 1.74 0.012 0 0.022 0 67.1 0.886 0 29.64 0.006 0 0 99.52 RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste25  Oliviini - Fayaliitti 

                                          

1 0.277 15.49 0 0.061 0 11.89 0.749 0.042 0.005 1.538 19.17 0.412 0 49.09 0 0 0.007 98.73 KAKA-2014-177.9-Rengas1-Piste1  Klinopyrokseeni - Augiitti 

2 0.112 5.302 0 0.125 0.003 15.04 0.475 0 0.023 1.212 27.18 0.572 0.023 49.98 0 0 0.018 100.1 KAKA-2014-177.9-Rengas1-Piste2  Klinopyrokseeni - Pigeoniitti 

3 5.656 10.91 0 0.246 0.003 0.124 0.047 0 0.356 27.55 1.047 0.065 0.03 54.36 0 0 0 100.4 KAKA-2014-177.9-Rengas1-Piste3  Plagioklaasi - Labradoriitti 

4 5.138 11.27 0 0.238 0.001 0.028 0.068 0.033 0.414 27.98 0.43 0.056 0 53.37 0 0 0.015 99.05 KAKA-2014-177.9-Rengas1-Piste4  Plagioklaasi - Labradoriitti 

5 0.118 5.749 0 0.122 0 15.92 0.466 0.004 0.01 1.08 25.69 0.526 0.055 50.58 0 0 0.052 100.4 KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste5  Klinopyrokseeni - Pigeoniitti 

6 0.263 16.08 0 0.202 0.003 12.82 0.782 0 0.007 1.82 18.45 0.375 0 50.68 0.026 0 0.051 101.5 KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste6  Klinopyrokseeni - Augiitti 

7 0 0 0.047 0.043 0.003 1.822 0.025 0 0 0 68.58 0.687 0 30.1 0.004 0 0.004 101.3 KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste7  Oliviini - Fayaliitti 

8 1.371 10.01 0 0.168 0.309 6.365 0.97 0.006 0.914 6.353 27.27 0.353 0.023 44.18 0 0 0.03 98.25 KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste8  Ferrosarvivälke 

9 1.609 10.42 0 0.097 0.39 6.321 1.267 0.058 1.091 7.034 26.46 0.302 0 43.52 0.009 0 0 98.5 KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste9  Ferrosarvivälke 

10 0.139 0.595 0 0.165 0 6.492 0.103 0.04 0.064 0.273 40.09 0.352 0.034 50.1 0 0 0.018 98.46 KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste10  Ortopyrokseeni - Ferrosiliitti 

11 0.03 0 0.44 0.047 0 0.042 1.411 0 0 0.924 89.53 0 0 0.07 0 0 1.598 93.91 KAKA-2014-177.9-Rengas3-Piste11  Magnetiitti 

12 0.021 0 0 0.066 0.001 0.084 53.1 0 0.011 0.048 47.12 0.515 2.535 0 0 0 0.457 104 KAKA-2014-177.9-Rengas3-Piste12  Ilmeniitti 

13 0.017 0 0 0.044 0.003 0.075 53.47 0.017 0.009 0.012 46.87 0.463 2.217 0 0 0 0.442 103.6 KAKA-2014-177.9-Rengas3-Piste13  Ilmeniitti 

14 0.025 0 0.22 0.11 0 0.031 1.445 0 0.016 2.371 87.36 0.056 0 0.023 0 0 1.476 93.04 KAKA-2014-177.9-Rengas3-Piste14  Magnetiitti 

15 2.144 10.84 0.025 0.15 0.001 2.453 0.065 0 0.871 18.6 25.22 0.133 0 37.1 0.03 0 0 97.62 KAKA-2014-177.9-Rengas3-Piste15  Ferropargasiitti 

16 5.48 10.53 0 0.101 0.019 0.135 0.092 0 0.374 26.59 1.507 0.033 0.046 55.07 0.066 0 0 100 KAKA-2014-177.9-Rengas4-Piste16  Plagioklaasi - Labradoriitti 

17 5.676 10.06 0 0.127 0.015 0.016 0.085 0 0.201 27.3 0.511 0.084 0 52.5 0.02 0 0.016 96.62 KAKA-2014-177.9-Rengas4-Piste17  Plagioklaasi - Andesiini 

18 0.325 16.43 0 0.068 0.006 11.21 0.656 0 0.317 2.031 18.12 0.424 0 49.89 0 0 0.015 99.5 KAKA-2014-177.9-Rengas4-Piste18  Klinopyrokseeni - Augiitti 

19 5.446 10.89 0 0.148 0 0.039 0.065 0 0.43 27.72 0.545 0 0 53.66 0 0 0.014 98.96 KAKA-2014-177.9-Rengas4-Piste19  Plagioklaasi - Labradoriitti 

20 0.043 5.389 0 0.23 0.004 18.06 0.469 0 0.011 1.165 23.12 0.434 0.037 51.24 0 0 0.043 100.2 KAKA-2014-177.9-Rengas5-Piste20  Klinopyrokseeni - Pigeoniitti 

21 0.11 7.316 0 0.081 0 9.297 0.4 0.069 0.022 0.818 32.51 0.74 0 48.7 0.028 0 0.057 100.1 KAKA-2014-177.9-Rengas5-Piste21  Klinopyrokseeni - Pigeoniitti 

                                          

22 6.291 9.401 0 0.085 0.007 0 0.011 0.083 0.238 26.91 0.334 0 0 55.26 0 0 0 98.62 P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste1  Plagioklaasi - Andesiini 

23 6.215 9.676 0 0.132 0.003 0.001 0.031 0.021 0.339 27.5 0.306 0.011 0.027 55.59 0 0 0 99.85 P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste2  Plagioklaasi - Andesiini 

24 0.233 14.38 0 0.119 0 8.365 0.796 0 0.006 1.593 26.53 0.528 0.088 49.16 0 0 0.056 101.8 P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste3  Klinopyrokseeni - Augiitti 

25 0.281 15.99 0 0.094 0.013 12.27 0.772 0.082 0.024 2.01 18.99 0.442 0 49.69 0 0 0.101 100.8 P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste4  Klinopyrokseeni - Augiitti 

26 1.424 9.727 0 0.174 0.297 6.256 1.216 0.015 1.134 7.605 26.61 0.223 0.099 42.97 0.033 0 0.085 97.81 P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste5  Ferrosarvivälke 

27 1.575 10.83 0 0 0.305 6.709 1.237 0 1.069 7.532 25.5 0.265 0.057 43.55 0 0 0.044 98.61 P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste6  Ferrosarvivälke 

28 0.048 0 0.042 0.111 0.006 2.42 0.011 0 0 0.017 66.01 0.891 0 29.79 0 0 0 99.33 P612-R7-9.8m-Rengas2-Piste7  Oliviini - Fayaliitti 

29 0.249 16.09 0 0.062 0 11.5 0.799 0 0.008 1.705 19.25 0.397 0.039 49.51 0.004 0 0.059 99.67 P612-R7-9.8m-Rengas2-Piste8  Klinopyrokseeni - Augiitti 



30 0.039 0 0 0.026 0 0.118 52.59 0.001 0.017 0 47.51 0.444 2.166 0 0.002 0 0.478 103.4 P612-R7-9.8m-Rengas2-Piste9  Ilmeniitti 

31 0 0 0.308 0.131 0 0.065 1.721 0.003 0 0.516 90.52 0 0.051 0.086 0 0 1.103 94.38 P612-R7-9.8m-Rengas2-Piste10  Magnetiitti 

32 0.079 0 0 0.039 0.002 2.316 0.057 0 0.003 0.012 66.97 0.985 0 30.3 0 0 0 100.8 P612-R7-9.8m-Rengas2-Piste11  Oliviini - Fayaliitti 

33 5.807 10.43 0 0.199 0.007 0.047 0.078 0 0.318 27.13 0.56 0.016 0 54.84 0 0 0.014 99.44 P612-R7-9.8m-Rengas3-Piste12  Plagioklaasi - Andesiini 

34 5.63 10.36 0 0.223 0 0.062 0.018 0 0.47 27.53 0.64 0 0 54.18 0 0 0 99.12 P612-R7-9.8m-Rengas3-Piste13  Plagioklaasi - Andesiini 

35 0.235 14.2 0 0.154 0.002 10.57 0.652 0.021 0.008 1.292 22.78 0.566 0 49.55 0.029 0 0 100.1 P612-R7-9.8m-Rengas4-Piste14  Klinopyrokseeni - Augiitti 

36 5.912 9.837 0 0.19 0.007 0.029 0.047 0.018 0.245 27.25 0.763 0 0 54.53 0.027 0 0 98.85 P612-R7-9.8m-Rengas4-Piste15  Plagioklaasi - Andesiini 

37 0.187 7.024 0 0 0.008 12.23 0.491 0 0.009 1.103 28.61 0.667 0.035 49.38 0 0 0.021 99.77 P612-R7-9.8m-Rengas4-Piste16  Klinopyrokseeni - Pigeoniitti 

38 0.234 14.38 0 0.209 0 10.66 0.673 0.022 0.007 1.423 22.35 0.498 0.023 49.3 0 0 0.047 99.82 P612-R7-9.8m-Rengas4-Piste17  Klinopyrokseeni - Augiitti 

39 0.144 6.587 0 0.228 0 9.225 0.403 0 0.025 0.817 32.72 0.695 0.038 48.41 0 0 0 99.29 P612-R7-9.8m-Rengas4-Piste18  Klinopyrokseeni - Pigeoniitti 

40 0.25 16.72 0 0.253 0 12.62 0.98 0.01 0.005 2.325 16.89 0.378 0.011 50.11 0.059 0 0.115 100.7 P612-R7-9.8m-Rengas5-Piste19  Klinopyrokseeni - Augiitti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2. Lasketut mineraalien koostumukset 

Plagioklaasien koostumukset 

 
   

SiO2   
   

TiO2   
   

Al2O3  
   

FeOtot 
   

CaO    
   

Na2O   
   

K2O    Total Si Ti Al Fe2+ Ca Na K Total An Ab Or 

KAKA-2014-177.18/Rengas3/Piste9  52.88 0.12 29.26 0.63 12.26 4.85 0.24 100.2 9.60 0.02 6.26 0.10 2.39 1.71 0.06 20.13 57 41 1 

KAKA-2014-177.18/Rengas3/Piste11  54.59 0.03 27.85 0.44 10.40 5.77 0.23 99.30 9.94 0 5.98 0.07 2.03 2.04 0.05 20.11 49 49 1 

KAKA-2014-177.18/Rengas4/Piste13  53.11 0.15 29.21 0.32 12.07 4.93 0.22 100.0 9.65 0.02 6.25 0.05 2.35 1.74 0.05 20.10 57 42 1 

KAKA-2014-177.18/Rengas4/Piste15  52.59 0.05 29.58 0.33 12.43 4.73 0.18 99.89 9.57 0.01 6.34 0.05 2.42 1.67 0.04 20.11 59 40 1 

KAKA-2014-177.18/Rengas6/Piste17  52.57 0.06 28.89 0.79 12.58 4.50 0.33 99.71 9.61 0.01 6.22 0.12 2.46 1.59 0.08 20.10 60 39 2 

KAKA-2014-177.9-Rengas1-Piste3  54.36 0.05 27.6 1.05 10.91 5.66 0.36 99.93 9.90 0.01 5.91 0.16 2.13 2.00 0.08 20.18 51 47 2 

KAKA-2014-177.9-Rengas1-Piste4  53.37 0.07 28.0 0.43 11.27 5.14 0.41 98.68 9.82 0.01 6.07 0.07 2.22 1.83 0.10 20.11 54 44 2 

KAKA-2014-177.9-Rengas4-Piste16  55.07 0.09 26.6 1.51 10.53 5.48 0.37 99.65 10.05 0.01 5.72 0.23 2.06 1.94 0.09 20.09 50 47 2 

KAKA-2014-177.9-Rengas4-Piste17  52.50 0.09 27.3 0.51 10.06 5.68 0.20 96.34 9.87 0.01 6.05 0.08 2.03 2.07 0.05 20.15 49 50 1 

KAKA-2014-177.9-Rengas4-Piste19  53.66 0.07 27.7 0.55 10.89 5.45 0.43 98.76 9.86 0.01 6.00 0.08 2.14 1.94 0.10 20.15 51 46 2 

P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste1  55.26 0.01 26.9 0.33 9.40 6.29 0.24 98.44 10.12 0 5.81 0.05 1.84 2.23 0.06 20.12 45 54 1 

P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste2  55.59 0.03 27.5 0.31 9.68 6.22 0.34 99.66 10.07 0 5.87 0.05 1.88 2.18 0.08 20.12 45 53 2 

P612-R7-9.8m-Rengas3-Piste12  54.84 0.08 27.1 0.56 10.43 5.81 0.32 99.16 10.01 0.01 5.84 0.09 2.04 2.06 0.07 20.12 49 49 2 

P612-R7-9.8m-Rengas3-Piste13  54.18 0.02 27.5 0.64 10.36 5.63 0.47 98.83 9.94 0 5.95 0.10 2.04 2.00 0.11 20.14 49 48 3 

P612-R7-9.8m-Rengas4-Piste15  54.53 0.05 27.2 0.76 9.84 5.91 0.25 98.59 10.01 0.01 5.89 0.12 1.93 2.10 0.06 20.12 47 51 1 

KAKA-2014-189.1-Rengas1-Piste1  54.82 0.08 27.3 0.65 10.98 5.71 0.30 99.81 9.97 0.01 5.84 0.10 2.14 2.01 0.07 20.14 51 48 2 

KAKA-2014-189.1-Rengas5-Piste16  54.83 0.07 27.2 0.73 10.41 5.97 0.33 99.59 9.99 0.01 5.85 0.11 2.03 2.11 0.08 20.17 48 50 2 

KAKA-2014-189.1-Rengas5-Piste17  62.57 0 22.6 0.11 4.44 9.66 0.27 99.68 11.15 0 4.75 0.02 0.85 3.34 0.06 20.17 20 79 1 

KAKA-2014-189.1-Rengas5-Piste18  54.49 0.08 27.7 0.60 10.89 5.79 0.28 99.81 9.91 0.01 5.93 0.09 2.12 2.04 0.06 20.17 50 48 2 

KAKA-2014-189.1-Rengas5-Piste19  54.07 0.11 27.9 0.49 11.10 5.53 0.28 99.47 9.86 0.02 6.00 0.08 2.17 1.95 0.06 20.13 52 47 2 

RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste5  54.47 0.12 28 0.25 10.25 5.58 0.54 99.62 9.89 0.02 6.08 0.04 1.99 1.96 0.13 20.10 49 48 3 

RS-R2-5.3m-Rengas3-Piste8  54.68 0.05 28 0.40 10.67 5.92 0.23 100.2 9.88 0.01 6.02 0.06 2.07 2.08 0.05 20.16 49 49 1 

RS-R2-5.3m-Rengas3-Piste9  60.85 0.02 24 0.18 5.60 8.06 0.31 99.14 10.91 0 5.09 0.03 1.08 2.80 0.07 19.98 27 71 2 

RS-R2-5.3m-Rengas3-Piste10  53.96 0.05 28 0.53 11.06 5.78 0.20 99.75 9.82 0.01 6.04 0.08 2.16 2.04 0.05 20.19 51 48 1 

RS-R2-5.3m-Rengas3-Piste11  54.72 0.10 28 0.60 10.29 5.70 0.26 99.34 9.96 0.01 5.94 0.09 2.01 2.01 0.06 20.09 49 49 1 

RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste18  57.01 0.09 26 0.47 8.01 7.18 0.35 99.45 10.31 0.01 5.62 0.07 1.55 2.52 0.08 20.17 37 61 2 

 

 

 



Augiittien koostumukset 

  SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O Total Si Ti Al Cr Fe3+ Fe2+ Mn Mg Ca Na Wo En Fs 

KAKA-2014-177.18/Rengas3/Piste10  50.25 0.76 2.42 0.0 2.48 12.6 0.3 14.1 16.9 0.2 100.1 1.90 0.02 0.11 0 0.07 0.40 0.01 0.80 0.68 0.02 35 41 24 

KAKA-2014-177.18/Rengas4/Piste12  50.76 0.75 2.72 0.2 2.11 10.9 0.3 15.4 16.9 0.2 100.3 1.89 0.02 0.12 0.01 0.06 0.34 0.01 0.86 0.68 0.02 35 44 21 

KAKA-2014-177.18/Rengas4/Piste14  50.34 0.70 2.37 0.1 1.62 14.8 0.4 13.9 15.6 0.2 100.0 1.91 0.02 0.11 0 0.05 0.47 0.01 0.79 0.63 0.01 33 41 27 

KAKA-2014-177.18/Rengas5/Piste16  50.03 0.63 2.38 0.2 2.80 10.8 0.3 15.6 15.9 0.2 98.8 1.90 0.02 0.11 0 0.08 0.34 0.01 0.88 0.65 0.02 33 45 22 

KAKA-2014-177.9-Rengas1-Piste1  49.09 0.75 1.54 0.0 2.81 16.6 0.4 11.9 15.5 0.3 98.9 1.91 0.02 0.07 0 0.08 0.54 0.01 0.69 0.65 0.02 33 35 32 

KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste6  50.68 0.78 1.82 0.0 2.44 16.3 0.4 12.8 16.1 0.3 101.5 1.91 0.02 0.08 0 0.07 0.51 0.01 0.72 0.65 0.02 33 37 30 

KAKA-2014-177.9-Rengas4-Piste18  49.89 0.66 2.03 0.0 0.95 17.3 0.4 11.2 16.4 0.3 99.2 1.93 0.02 0.09 0 0.03 0.56 0.01 0.65 0.68 0.02 36 34 31 

P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste3  49.16 0.80 1.59 0.0 2.20 24.6 0.5 8.4 14.4 0.2 101.8 1.92 0.02 0.07 0 0.06 0.80 0.02 0.49 0.60 0.02 31 25 44 

P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste4  49.69 0.77 2.01 0.0 3.31 16.0 0.4 12.3 16.0 0.3 100.8 1.90 0.02 0.09 0 0.10 0.51 0.01 0.70 0.65 0.02 33 36 31 

P612-R7-9.8m-Rengas2-Piste8  49.51 0.80 1.71 0.0 2.23 17.2 0.4 11.5 16.1 0.2 99.7 1.91 0.02 0.08 0 0.06 0.56 0.01 0.66 0.67 0.02 34 34 32 

P612-R7-9.8m-Rengas4-Piste14  49.55 0.65 1.29 0.0 1.84 21.1 0.6 10.6 14.2 0.2 100.1 1.93 0.02 0.06 0 0.05 0.69 0.02 0.61 0.59 0.02 30 32 38 

P612-R7-9.8m-Rengas4-Piste17  49.30 0.67 1.42 0.0 2.00 20.5 0.5 10.7 14.4 0.2 99.7 1.93 0.02 0.07 0 0.06 0.67 0.02 0.62 0.60 0.02 31 32 37 

P612-R7-9.8m-Rengas5-Piste19  50.11 0.98 2.33 0.1 1.71 15.4 0.4 12.6 16.7 0.3 100.5 1.90 0.03 0.10 0 0.05 0.49 0.01 0.71 0.68 0.02 35 37 28 

KAKA-2014-189.1-Rengas1-Piste2  49.68 0.72 1.70 0.0 2.15 17.9 0.4 11.5 15.9 0.2 100.2 1.92 0.02 0.08 0 0.06 0.58 0.01 0.66 0.66 0.01 34 34 33 

KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste6  50.15 0.80 1.91 0.0 1.84 16.2 0.3 12.8 15.7 0.3 100.0 1.92 0.02 0.09 0 0.05 0.52 0.01 0.73 0.64 0.02 33 38 29 

KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste8  50.12 0.75 1.56 0.0 1.98 17.2 0.4 12.4 15.5 0.2 100.2 1.92 0.02 0.07 0 0.06 0.55 0.01 0.71 0.64 0.01 33 36 31 

RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste4  49.52 0.74 1.77 0.0 1.96 17.5 0.4 11.9 15.4 0.2 99.4 1.92 0.02 0.08 0 0.06 0.57 0.01 0.68 0.64 0.02 33 35 32 

RS-R2-5.3m-Rengas2-Piste6  49.88 0.66 1.58 0.0 2.18 18.1 0.4 13.2 13.3 0.2 99.6 1.92 0.02 0.07 0 0.06 0.58 0.01 0.76 0.55 0.02 28 39 33 

RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste12  50.39 0.82 2.62 0.1 2.59 10.0 0.3 15.1 17.5 0.3 99.7 1.89 0.02 0.12 0 0.07 0.32 0.01 0.85 0.70 0.02 36 44 20 

RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste13  49.75 0.78 2.28 0.0 3.57 13.5 0.4 14.1 15.3 0.3 100.0 1.89 0.02 0.10 0 0.10 0.43 0.01 0.80 0.62 0.03 32 41 27 

RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste14  49.64 0.69 1.46 0.0 3.46 17.6 0.4 12.9 13.9 0.3 100.3 1.91 0.02 0.07 0 0.10 0.57 0.01 0.74 0.57 0.02 29 37 34 

RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste15  49.71 0.82 2.49 0.0 3.93 11.3 0.3 14.2 16.9 0.3 100.1 1.88 0.02 0.11 0 0.11 0.36 0.01 0.80 0.68 0.02 35 41 24 

 

Pigeoniittien koostumukset 

  SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O Total Si Ti Al Cr Fe3+ Fe2+ Mn Mg Ca Na Wo En Fs 

KAKA-2014-177.18/Rengas2/Piste7  51.33 0.4 1.40 0 1.59 21.95 0.48 17.88 5.50 0.09 100.7 1.94 0.01 0.06 0 0.05 0.69 0.02 1.01 0.22 0.01 11 51 38 

KAKA-2014-177.9-Rengas1-Piste2  49.98 0.5 1.21 0 1.87 25.49 0.57 15.04 5.30 0.11 100.1 1.94 0.01 0.06 0 0.05 0.83 0.02 0.87 0.22 0.01 11 44 45 

KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste5  50.58 0.5 1.08 0 1.79 24.08 0.53 15.92 5.75 0.12 100.3 1.94 0.01 0.05 0 0.05 0.77 0.02 0.91 0.24 0.01 12 46 42 

KAKA-2014-177.9-Rengas5-Piste20  51.24 0.5 1.17 0 1.29 21.96 0.43 18.06 5.39 0.04 100.1 1.94 0.01 0.05 0 0.04 0.70 0.01 1.02 0.22 0.00 11 52 37 

KAKA-2014-177.9-Rengas5-Piste21  48.70 0.4 0.82 0.03 1.25 31.38 0.74 9.30 7.32 0.11 100.0 1.95 0.01 0.04 0 0.04 1.05 0.03 0.56 0.31 0.01 16 28 56 

P612-R7-9.8m-Rengas4-Piste16  49.38 0.5 1.10 0 1.63 27.15 0.67 12.23 7.02 0.19 99.86 1.94 0.01 0.05 0 0.05 0.89 0.02 0.72 0.30 0.01 15 37 48 



P612-R7-9.8m-Rengas4-Piste18  48.41 0.4 0.82 0 0.80 32.00 0.70 9.23 6.59 0.14 99.08 1.96 0.01 0.04 0 0.02 1.08 0.02 0.56 0.29 0.01 15 29 57 

KAKA-2014-189.1-Rengas1-Piste3  49.83 0.5 0.96 0 1.37 27.28 0.61 13.42 6.15 0.08 100.2 1.95 0.02 0.04 0 0.04 0.89 0.02 0.78 0.26 0.01 13 40 47 

KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste7  50.44 0.5 1.42 0.01 2.62 22.57 0.57 15.10 7.96 0.11 101.3 1.92 0.01 0.06 0 0.07 0.72 0.02 0.86 0.32 0.01 16 43 40 

KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste10  49.74 0.5 0.90 0.01 0.00 30.06 0.66 11.47 6.47 0.04 99.84 1.97 0.01 0.04 0 0.00 1.00 0.02 0.68 0.27 0.00 14 35 51 

KAKA-2014-189.1-Rengas6-Piste20  49.61 0.6 1.14 0 0.74 26.89 0.57 12.81 7.04 0.11 99.46 1.95 0.02 0.05 0 0.02 0.88 0.02 0.75 0.30 0.01 15 38 46 

 

Magnetiittien koostumukset 

  SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 V2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO ZnO Total Si Ti Al Cr V Fe3+ Fe2+ Mn Mg Ca Zn 

KAKA-2014-177.18/Rengas1/Piste1  0.06 1.89 1.62 0.08 1.38 62.08 33.01 0.05 0.07 0 0.13 100.4 0.02 0.43 0.58 0.02 0.34 14.17 8.37 0.01 0.03 0 0.03 

KAKA-2014-177.18/Rengas1/Piste3  0.02 1.50 0.88 0.04 1.43 64.25 32.88 0.05 0.02 0 0 101.07 0.01 0.34 0.31 0.01 0.35 14.64 8.32 0.01 0.01 0 0 

KAKA-2014-177.9-Rengas3-Piste11  0.07 1.41 0.92 0 1.60 63.36 32.51 0.00 0.04 0 0.05 99.97 0.02 0.32 0.33 0 0.39 14.58 8.32 0 0.02 0 0.01 

KAKA-2014-177.9-Rengas3-Piste14  0.02 1.45 2.37 0 1.48 61.15 32.34 0.06 0.03 0 0.11 98.99 0.01 0.33 0.86 0 0.36 14.10 8.29 0.01 0.01 0 0.02 

P612-R7-9.8m-Rengas2-Piste10  0.09 1.72 0.52 0 1.10 64.13 32.82 0 0.07 0 0.13 100.6 0.03 0.39 0.19 0 0.27 14.70 8.36 0 0.03 0 0.03 

KAKA-2014-189.1-Rengas4-Piste12  0 1.61 1.03 0 0.93 63.92 32.77 0.01 0.02 0 0.02 100.3 0 0.37 0.37 0 0.23 14.66 8.36 0 0.01 0 0 

KAKA-2014-189.1-Rengas4-Piste15  0 1.04 1.65 0 0.93 64.46 32.31 0.02 0.05 0 0.08 100.5 0 0.24 0.59 0 0.23 14.71 8.19 0 0.02 0 0.02 

RS-R2-5.3m-Rengas5-Piste20  0.07 1.44 0.49 0.04 1.41 64.65 32.81 0.04 0 0 0.01 101.0 0.02 0.33 0.18 0.01 0.34 14.78 8.33 0.01 0 0 0 

RS-R2-5.3m-Rengas5-Piste22  0.01 7.85 0.35 0.12 1.51 51.98 38.35 0.15 0 0 0.09 100.41 0 1.79 0.12 0.03 0.37 11.88 9.74 0.04 0 0 0.02 

 

Ilmeniiittien koostumukset 

  SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO V2O3 Cr2O3 MgO CaO ZnO NiO Total Mg Al Cr Fe3+ Fe2+ V Si Ti Mn Zn Ni 

KAKA-2014-177.18/Rengas1/Piste2  0.03 53.14 0.13 0.41 46.79 0.64 0.40 0.01 0.20 0 0.04 0 101.8 0.02 0.01 0 0.01 1.95 0.02 0 1.98 0.03 0 0 

KAKA-2014-177.9-Rengas3-Piste12  0 53.10 0.05 0 47.12 0.52 0.46 0 0.08 0 0.07 0 101.4 0.01 0 0 0 1.97 0.02 0 1.99 0.02 0 0 

KAKA-2014-177.9-Rengas3-Piste13  0 53.47 0.01 0 46.87 0.46 0.44 0 0.08 0 0.04 0.02 101.4 0.01 0 0 0 1.96 0.02 0 2.00 0.02 0 0 

P612-R7-9.8m-Rengas2-Piste9  0 52.59 0.00 0 47.51 0.44 0.48 0 0.12 0 0.03 0 101.2 0.01 0 0 0.04 1.95 0.02 0 1.98 0.02 0 0 

KAKA-2014-189.1-Rengas4-Piste13  0 52.18 0.01 0 46.94 0.53 0.40 0 0.11 0 0.06 0 100.2 0.01 0 0 0.03 1.95 0.02 0 1.98 0.02 0 0 

KAKA-2014-189.1-Rengas4-Piste14  0 52.66 0.05 0 46.04 0.54 0.46 0 0.12 0 0.02 0 99.9 0.01 0 0 0 1.95 0.02 0 2.00 0.02 0 0 

RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste3  0 52.13 0.00 0 47.28 0.52 0.44 0.02 0.05 0 0.05 0 100.5 0 0 0 0.04 1.95 0.02 0 1.98 0.02 0 0 

RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste17  0 52.70 0.00 0 46.77 0.71 0.39 0.04 0.09 0 0.14 0 100.8 0.01 0 0 0.01 1.96 0.02 0 1.99 0.03 0.01 0 

RS-R2-5.3m-Rengas5-Piste21  0.02 51.94 0.00 0 46.79 0.61 0.46 0.02 0.10 0 0.09 0.04 100.1 0.01 0 0 0.04 1.95 0.02 0 1.98 0.03 0 0 

RS-R2-5.3m-Rengas5-Piste23  0 52.43 0.02 0 46.88 0.58 0.45 0 0.07 0 0.02 0 100.5 0.01 0 0 0.02 1.96 0.02 0 1.98 0.02 0 0 

 

 



Amfibolien koostumukset 

 SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O    Cl        F      Total 
 

KAKA-2014-177.18/Rengas2/Piste6  43.43 0.84 7.41 0 2.10 23.98 0.21 6.46 10.64 1.14 1.07 0.40 0 97.67 
 

KAKA-2014-177.18/Rengas2/Piste8  44.16 0.68 7.20 0 1.94 23.50 0.18 7.00 10.89 1.23 1.00 0.35 0 98.13 
 

KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste8  44.18 0.97 6.35 0 1.28 26.12 0.35 6.37 10.01 1.37 0.91 0.31 0 98.22 
 

KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste9  43.52 1.27 7.03 0.01 0.50 26.02 0.30 6.32 10.42 1.61 1.09 0.39 0 98.48 
 

KAKA-2014-177.9-Rengas3-Piste15  37.10 0.07 18.60 0.03 0.57 24.71 0.13 2.45 10.84 2.14 0.87 0.00 0 97.54 
 

P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste5  42.97 1.22 7.61 0.03 0.57 26.09 0.22 6.26 9.73 1.42 1.13 0.30 0 97.56 
 

P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste6  43.55 1.24 7.53 0 0.92 24.68 0.27 6.71 10.83 1.58 1.07 0.31 0 98.67 
 

KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste5  47.22 0.40 4.73 0.03 0.96 24.85 0.29 7.88 10.20 1.04 0.52 0.14 0 98.24 
 

KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste9  43.76 1.42 7.18 0 0.31 24.28 0.22 7.23 10.62 1.50 1.03 0.30 0 97.83 
 

KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste11  43.12 0.32 8.25 0 1.60 22.14 0.23 5.49 12.70 1.07 1.09 0.07 0 96.09 
 

RS-R2-5.3m-Rengas2-Piste7  42.11 1.00 7.87 0 0.64 27.38 0.23 4.53 10.59 1.51 1.30 0.38 0 97.52 
 

RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste16  41.93 2.65 8.28 0 0.00 28.81 0.20 3.73 10.54 1.48 1.38 0.42 0 99.43 
 

RS-R2-5.3m-Rengas5-Piste19  37.45 0.44 17.18 0.04 0.48 25.39 0.13 1.95 11.42 1.48 1.70 0.08 0.01 97.74 
 

               
 

 Si AlIV AlVI Fe3+ Ti Cr Fe2+ Mn Mg Ca Na K Mineraali  
KAKA-2014-177.18/Rengas2/Piste6  6.70 1.30 0.05 0.98 0.10 0 2.36 0.03 1.49 1.76 0.34 0.21 Ferrosarvivälke  
KAKA-2014-177.18/Rengas2/Piste8  6.77 1.23 0.07 0.88 0.08 0 2.36 0.02 1.60 1.79 0.37 0.20 Ferrosarvivälke  
KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste8  6.76 1.15 0 1.25 0.11 0 2.24 0.05 1.45 1.64 0.41 0.18 Ferrosarvivälke  
KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste9  6.69 1.27 0 0.93 0.15 0 2.47 0.04 1.45 1.72 0.48 0.21 Ferrosarvivälke  
KAKA-2014-177.9-Rengas3-Piste15  5.75 2.25 1.14 0.69 0.01 0 2.58 0.02 0.57 1.80 0.64 0.17 Ferropargasiitti  
P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste5  6.60 1.38 0 1.29 0.14 0 2.13 0.03 1.43 1.60 0.42 0.22 Ferrosarvivälke  
P612-R7-9.8m-Rengas1-Piste6  6.67 1.33 0.03 0.79 0.14 0 2.47 0.03 1.53 1.78 0.47 0.21 Ferrosarvivälke  
KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste5  7.09 0.84 0.00 1.21 0.04 0 2.02 0.04 1.76 1.64 0.30 0.10 Ferrosarvivälke  
KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste9  6.71 1.29 0.01 0.82 0.16 0 2.33 0.03 1.65 1.74 0.45 0.20 Ferrosarvivälke  
KAKA-2014-189.1-Rengas2-Piste11  6.85 1.15 0.40 0.00 0.04 0 3.13 0.03 1.30 2.16 0.33 0.22 Ferroedeniitti  
RS-R2-5.3m-Rengas2-Piste7  6.64 1.36 0.10 0.72 0.12 0 2.96 0.03 1.07 1.79 0.46 0.26 Ferroedeniitti  
RS-R2-5.3m-Rengas4-Piste16  6.53 1.47 0.05 0.57 0.31 0 3.18 0.03 0.87 1.76 0.45 0.27 Ferrosarvivälke  
RS-R2-5.3m-Rengas5-Piste19  5.89 2.11 1.07 0.29 0.05 0 3.10 0.02 0.46 1.92 0.45 0.34 Ferropargasiitti  

 

 

 

 

 

 



Oliviinien koostumukset 

 

  SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO TOTAL Si Ti Al Cr Fe3+ Fe2+ Mn Mg Ca Te Fo Fa 

KAKA-2014-177.18/Rengas2/Piste5  30.52 0.02 0.02 0 0 66.98 0.96 2.70 0 101.19 1.00 0 0 0 0 1.84 0.03 0.13 0 1 7 92 

KAKA-2014-177.18-Rengas2-18  29.37 0.07 0 0.01 0.47 64.90 0.96 2.64 0 98.40 0.99 0 0 0 0.01 1.83 0.03 0.13 0 1 7 92 

KAKA-2014-177.18-Rengas2-19  28.70 0 0 0.01 0.55 63.24 0.96 2.62 0 96.08 0.99 0 0 0 0.01 1.83 0.03 0.14 0 1 7 92 

KAKA-2014-177.18-Rengas2-Piste20  29.76 0 0 0.01 0 65.20 0.92 2.75 0 98.64 1.00 0 0 0 0 1.83 0.03 0.14 0 1 7 92 

KAKA-2014-177.18-Rengas2-Piste21  32.34 0.03 0 0.01 0 68.19 0.92 3.00 0.13 104.61 1.02 0 0 0 0 1.80 0.02 0.14 0 1 7 91 

KAKA-2014-177.9-Rengas2-Piste7  30.10 0.03 0 0 0.36 68.26 0.69 1.82 0 101.26 0.99 0 0 0 0.01 1.89 0.02 0.09 0 1 4 95 

P612-R7-9.8m-Rengas2-Piste7  29.79 0.01 0.02 0 0 66.01 0.89 2.42 0 99.14 1.00 0 0 0 0 1.85 0.03 0.12 0 1 6 93 

P612-R7-9.8m-Rengas2-Piste11  30.30 0.06 0.01 0 0 66.97 0.99 2.32 0 100.65 1.00 0 0 0 0 1.85 0.03 0.11 0 1 6 93 

RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste2  30.07 0.02 0 0.03 0 66.39 0.91 1.81 0 99.23 1.01 0 0 0 0 1.87 0.03 0.09 0 1 5 94 

RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste24  27.97 0 0 0.01 0.15 63.20 0.95 1.57 0 93.86 1.00 0 0 0 0 1.89 0.03 0.08 0 1 4 94 

RS-R2-5.3m-Rengas1-Piste25  29.64 0.01 0 0.01 0.14 66.98 0.89 1.74 0 99.41 1.00 0 0 0 0 1.89 0.03 0.09 0 1 4 94 

 

 

 



Liite 3. Kokokivianalyysit.  

Laboratory Sample 
ID 

 L14068146 L14068145 L14068145U L14068148 L14068147 L14068149 

Customer Sample 
ID 

Method KAKA-
2014-177.18 

KAKA-2014-
177.9 

KAKA-2014-
177.9 

P612-R7-9.8m KAKA-2014-
189.1 

RS-R2-5.3m 

Na2O % + 175X 3.01 3.22 3.13 3.10 2.97 3.16 

MgO % + 175X 4.13 3.15 3.20 3.06 3.48 3.09 

Al2O3 % + 175X 14.90 14.20 14.10 13.00 12.40 14.70 

SiO2 % + 175X 48.90 48.00 47.90 48.60 48.30 48.20 

P2O5 % + 175X 0.39 0.47 0.47 0.67 0.62 0.47 

K2O % + 175X 0.69 0.83 0.81 0.94 0.88 0.79 

CaO % + 175X 9.24 8.30 8.31 8.18 8.32 8.58 

TiO2 % + 175X 2.20 3.05 3.07 2.84 2.88 2.75 

MnO % + 175X 0.21 0.23 0.22 0.25 0.25 0.21 

Fe2O3 % + 175X 16.00 18.30 18.50 19.00 19.50 17.70 

S % + 175X 0.09 0.13 0.13 0.12 0.13 0.09 

Cl % + 175X 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 

Sc % + 175X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

V % + 175X 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 

Cr % + 175X 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.00 

Ni % + 175X 0.01 0.00 0.00 <0.002 0.00 0.01 

Cu % + 175X 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.04 

Zn % + 175X 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Ga % + 175X 0.00 0.00 <0.002 0.00 0.00 0.00 

As % + 175X <0.002 0.00 0.00 <0.002 <0.002 <0.002 

Rb % + 175X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sr % + 175X 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 

Y % + 175X 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 

Zr % + 175X 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 

Nb % + 175X <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 

Mo % + 175X <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Sn % + 175X <0.002 <0.002 0.00 <0.002 0.00 0.00 

Sb % + 175X <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Ba % + 175X 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 

La % + 175X <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

Ce % + 175X 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Pb % + 175X <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

Bi % + 175X <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

Th % + 175X 0.00 <0.001 <0.001 0.00 <0.001 <0.001 

U % + 175X <0.001 0.00 <0.001 <0.001 <0.001 0.00 

Ce mg/kg 308M 37.60 45.50 45.60 56.10 55.10 46.70 

Dy mg/kg 308M 7.58 9.31 9.12 12.30 12.30 9.52 

Er mg/kg 308M 4.77 5.79 5.50 7.37 7.58 6.07 

Eu mg/kg 308M 1.82 2.32 2.19 2.80 2.90 2.30 

Gd mg/kg 308M 7.28 8.93 8.78 12.10 11.00 9.34 

Hf mg/kg 308M 4.69 5.17 5.08 6.49 5.71 5.79 

Ho mg/kg 308M 1.66 2.01 1.93 2.56 2.47 2.12 

La mg/kg 308M 15.90 20.40 19.30 26.00 25.10 20.40 

Lu mg/kg 308M 0.64 0.78 0.80 1.02 1.02 0.82 

Nb mg/kg 308M 10.60 10.50 12.50 13.90 12.30 12.70 

Nd mg/kg 308M 21.90 28.20 27.30 35.00 34.10 28.50 

Pr mg/kg 308M 5.10 6.19 5.81 8.02 7.86 6.42 



Rb mg/kg 308M 15.10 20.10 18.60 21.80 22.20 19.00 

Sm mg/kg 308M 6.19 7.22 7.37 9.98 9.47 7.71 

Ta mg/kg 308M 0.58 0.46 0.59 0.65 0.60 0.60 

Tb mg/kg 308M 1.24 1.47 1.41 1.90 1.87 1.53 

Th mg/kg 308M 2.03 2.48 2.74 3.34 3.17 2.59 

Tm mg/kg 308M 0.71 0.86 0.84 1.09 1.05 0.87 

U mg/kg 308M 0.40 0.52 0.46 0.58 0.61 0.51 

Yb mg/kg 308M 4.61 5.45 5.00 6.70 6.90 5.83 

Co mg/kg 308P 44.70 49.40 49.90 45.20 50.30 45.60 

Sc mg/kg 308P 38.80 37.10 37.00 40.20 43.80 38.00 

V mg/kg 308P 400.00 405.00 410.00 286.00 348.00 466.00 

Y mg/kg 308P 43.90 50.20 51.00 65.30 65.10 55.60 

Zr mg/kg 308P 167.00 184.00 196.00 236.00 237.00 213.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 4. Koidanvaaran kairareikien visualisoinnit 

Laavu 



Laavu (jatkuu) 
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Verkkopudas                          Kasarmivaara 
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