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Tämä tutkimus on tehty Geologian tutkimuskeskukselle ja sen tutkimuskohde oli Särkiniemen 

Ni-intruusiota ympäröivää hornfels-vyöhyke. Työn tavoitteena oli tutkia Särkiniemen 

intruusion kontaktimetamorfoosin paine ja lämpötila olosuhteita. Tutkimusalue sijaitsee 

Leppävirran kuntakeskuksesta luoteesen kiillegneissiympäristössä. 

 

Tutkimusta varten Särkiniemen alueen kairasydämistä otettiin 17 palanäytettä ja ympäristöstä 

seitsemän vasaranäytettä. Tutkimusaineistona oli myös GTK:n vanhemmat ohuthieet 

Särkiniemen intruusion kivistä. Kaikista palanäytteistä teetettiin kiillotetut ohuthieet ja 

suoritettiin petrografinen ja mineraloginen tutkimus käyttämällä polarisaatiomikroskooppia ja 

röntgenmikroanalysaattoria sekä tehtiin röntgenfluoresenssianalyysit. Kokokivianalyyseistä 

laskettiin isokemialliset faasidiagrammit Theriak-Domino -ohjelmalla. Mineraalianalyyseistä 

laskettiin TWQ-ohjelmalla reaktiotasapainokäyrien leikkauspisteet kontaktimetamorfoosin 

paine- ja lämpötilaolojen selvittämiseksi. 

 

Kiteytymisen aikainen tasapainottumis olosuhde määriteltiin Fe-Mg -kationivaihtoreaktion 

sekä mineraaliseurueiden tasapainottumisreaktioiden perusteella. Synorogeeninen, 

kontaktiaureolin hornfels-vyöhykkeen kiteytyminen saavutettiin amfiboliitti- ja 

granuliittifasieksessa. 

 

Särkiniemen metapeliitit ovat kokeneet korkean lämpötilan ja intermediaarisen paineen 

kontaktimetamorfoosin. Emäksisen magman aiheuttama kontaktimetamorfinen kiteytyminen 

tapahtui pääosin kiinteässä tilassa. Paikoin on tapahtunut kivien osittaista sulamista. 

Mineralogia ja petrografisesti määritellyt mineraaliseurueet osoittavat, että stabiilit 

mineraaliseurueet saavutettiin 600-800 °C lämpötilassa, noin 4000 barin paineessa noin 12 km 

syvyydellä. 
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JOHDANTO 

Särkiniemen mafinen-ultramafinen intruusio sijaitsee Raahe-Laatokka-

nikkelivyöhykkeellä, Kotalahden alueella n. 10 km Leppävirran -kuntakeskuksesta 

luoteeseen, ja noin kolme kilometriä itään suljetusta Kotalahden kaivoksesta (Kuva 1). 

Kotalahden alue sijaitsee Savon liuskejaksolla ja sen koillispuolella on arkeeinen 

kratoni (Seppä 2009). 

Kotalahden alue koostuu arkeeisesta graniittigneissi-doomista, jota ympäröivät 

plaeoproterotsooiset kvartsiitit, kalkkikivet, kalkkisilikaattikivet, mustaliuskeet ja 

amfiboliitit. Svekofennisiä nikkelipitoisia mafisia-ultramafisia intruusioita esiintyy sekä 

arkeeisen gneissin että paleoproterotsooisten kivien ympäröiminä. Kotalahden ja 

Rytkyn nikkelimalmit sijoittuvat arkeeisen gneissin sisään tai sen 

kontaktivyöhykkeeseen (Mäkinen ja Makkonen 2004).  

Särkiniemen kohteen tyypillisiä kivilajeja ovat schollen-migmatiitti-rakenteinen sekä 

suoni-rakenteinen kiillegneissi ja tiheärakeinen- ja granaattipitoinen hornfels. 

Särkiniemen intruusio koostuu länsiosan metaperidotiitista ja itäosan heterogeenisesta 

gabrosta (Kontoniemi ja Forss 1997). Molempiin osiin liittyy pieni nikkelimalmiutuma 

ja länsiosan nikkelimalmia louhittiin vuosina 2007-2008 (123 000 ton @ 0.92 % Ni ja 

0.44 % Cu, GTK Mineral Deposit Database). Tässä työssä julkaistuun Geologian 

tutkimuskeskuksen materiaaliin ja kuviin on saatu julkaisulupa Geologian 

tutkimuskeskukselta.  
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1.1 Termistöä                

Dn deformaatiovaihe 

EPMA Electron probe micro analysis 

F poimutus 

Isoliini ohjelman kryptin luoma graafinen viiva 

KOH kiillotettu ohuthie 

Kontaktiaureoli  metamorfinen kehä, jossa sivukivet ovat kiteytyneet magmaattisen 

intruusion ympärille sen lämpövuon vaikutukseta    

LIQtc sulan rajapinta faasikoostumuksessa 

P paine 

Sn liuskeisuus 

S0 kerroksellisuus 

T lämpötila 

XRF X-ray fluorescene (röntgen fluorisenssi) 

 

Atf    antofylliitti 

Bt    biotiitti 

Cpy    kuparikiisu 

Crd    kordieriitti 

Grt    granaatti 

Ilm    ilmeniitti 

Opx    orthopyrokseeni/hypersteeni 

Pl    plagioklaasi 

Pn    pentlantiitti 

Po    magneettikiisu 

Qz    kvartsi 

Saussuriitti   plagioklaasin mikrotekstuurinen muuttumistuote  

Spn    spinelli 

St    stauroliitti 

Tur    turmaliini  
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1.2 Aikaisempia tutkimuksia Särkiniemen alueella 

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Ni-vyöhyke ja 1.9 Ga magmatismi -hanke 

(12204) oli toiminnassa vuosina 1992-1998. Hankkeessa suoritettiin Tervo-Varkaus 

alueen Ni-malmien etsintää ja tehtävänä oli löytää hyödyntämiskelpoisia Ni-esiintymiä. 

Projektissa keskeistä oli myös alueen geologisen kehityksen tutkiminen ja 

malmipotentiaalisuuden arvioiminen. Särkiniemen Ni-malmin petrografiaa ja 

mineralogiaa tutkivat GTK:n malmiosasto, näytteet tutkittiin polarisaatiomikroskoopilla 

ja mineraalien analysoinnissa käytettiin elektronimikroanalysaattoria (Kojonen et al. 

1995). 

Jouko Himanka (2001-2002) tutki pro gradu -tutkielmassaan mineraalien 

tasapainottumista oliviinin koronarakenteiden avulla. Hänellä oli tarkoituksena selvittää 

Ni-potentiaalisten intruusioiden kiteytymis olosuhteita. Himanka tutki koronarakenteita 

näytteistä R336/16.70 ja RR340/24.90, jotka olivat oliviinigabroa. 

1.3 Tutkimuksen tavoite     

Tutkimuksella yritetään määrittää Särkiniemen intruusion lämpövuon vaikutusta alueen 

sivukiviin mineralogisilla ja termobarometrisilla tutkimuksilla. Intruusion sivukivistä 

tehdään petrografiset havainnot, kokokivianalyysit ja määritellään mineraaliseurueiden 

tasapainottumissuhteet P-T-olosuhteissa. Paine/lämpötila suhteen määrittämiseksi apuna 

käytetään mineralogisilla tutkimuksia intruusiosta, röntgenfluoresenssi (XRF) -

kokokivianalyysejä ja röntgenmikroanalyysejä (EMPA). Tuloksien avulla voidaan 

arvioida intruusion kiteytymisolosuhteita.  

Emäksisiin kiviin syntyneet mafiset mineraalit osoittavat usein metamorfoosiasteen ja 

fasieksen, joten faasien muutosta voi tulkita petrografian ja termobarometrian avulla. 

Silikaateissa metamorfoosiasteen noustaessa plagioklaasi muuttuu systemaattisesti 

kalsium rikkaammaksi. Peliittisissä kivissä syntyy alumiinirikkaita mineraaleja, 

alumiinisilikaatteja, stauroliittia, kordieriittia. Biotiitin koostumus muuttuu magnesium 

rikkaammaksi. 
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Kuva 1. Särkiniemen intruusion sijainti (Kontoniemi ja Forss 1997). 
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2. GEOLOGISET YLEISPIIRTEET KOTALAHDEN 

ALUEELLA  

Merkittävät nikkeli- ja kuparipitoiset esiintymät Savon liuskejaksolla voidaan luokitella 

metallogeenisiin osa-alueisiin (Kuva 2). Yksi näistä malmipotentiaalisista 

metallogeenisista osa-alueista on Kotalahden nikkeliesiintymät (F016.2). Talluskanava 

(F016.3) ja Laukunkangas (F016.1) ovat Savon liuskejakson muita 

nikkelimalmipotentiaalisia osa-alueita. Kotalahden esiintymästä on louhittu n. 12,5 Mt 

Ni-Cu-malmia ja se on ollut aikoinaan yksi Suomen suurimmista 

nikkelimineralisaatioista. Muita pienempiä nikkelirikkaita esiintymiä Kotalahden lähellä 

ovat Hanhisalo, Rytky, Sarkalahti ja Särkiniemi (Eilu et al. 2012).  

Savon liuskejaksoa on mahdollisesti taivuttanut arkeeisen kratonin reuna. Liuskejakso 

taipui tällöin koilliseen ja Keski-Suomen granitoidi-kompleksi aiheutti liuskejakson 

taivutuksen puolestaan lounaasen päin. Savon liuskejakso on pääosin grauvakkaperäistä 

kiilleliusketta. Grafiittisia liuskeita ja gneissejä on runsaasti, kuin myös felsisiä sekä 

mafisia vulkaanisia kiviä. 1.88 Ga vuotta vanhat Ni-rikkaat mafiset ja ultramafiset 

intruusiot esiintyvät suurimmaksi osaksi kiillegneisseissä sekä arkeeisten gneissien 

kontaktivyöhykkeellä Kotalahden karttalehden (F016.2) alueella (Kähkönen 2005). 

Savon liuskejakson svekofennialaisen geologian, metamorfoosin ja deformaation on 

kuvannut pääpiirteissään Kähkönen (2005). Itäinen osa koostuu vaihtelevan 

metamorfisen ja rakenteellisen historian siirros- ja hiertovyöhykkeen kivistä. Alueen 

metamorfoosi on tapahtunut granuliitti- ja amfibolifasieksen lämpötiloissa paineen 

ollessa noin viidestä yhteen kBar. Metamorfinen evoluutio kulminoituu lähellä 

granitoidisen magmatismin päävaihetta. Kyseinen metamorfoosi edustaa korkean 

lämpötilan ja alhaisen paineen metamorfoosityyppiä. 

2.1 Yleistä  

Alueen ultramafiset intruusiot sijaitsevat yleensä korkean metamorfoosin alueilla 

suhteellisen syvällä kuoressa. Intruusioille tyypillistä ovat ultramafisista kivistä ja 

gabroista koostuvat differentioitumissarjat, joissa esiintyy paikoittain myös dioriitteja ja 
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kvartsi-dioriitteja. Särkiniemen intruusion stratigrafia ja kivilajisto on seuraava: 

Alimpana yksikkönä on graniittigneissikompleksi, ylimpänä esiintyy kiillegneissiryhmä 

ja välissä on epikontinentaaliryhmä, leukokraattinen gneissi sekä sarvivälkegneissi. 

Arkeeiset doomimaiset granitoidi-migmatiittiympäristön pohjagneissit ovat alueen 

vanhimpia kivilajiyksiköitä. Lukkarisen (2008) mukaan pohjagneissit ovat 

koostumukseltaan sarvivälkegneissejä, tonaliittis–trondhjemiittis–granodioriittisia 

migmatiittigneissejä ja tonaliittis-kvartsidioriitisia granitoideja. 
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Kuva 2. Kotalahden nikkelialueen geologia (F016), Laukunkangas (F016.1), Kotala (F016.2) ja 

Tallus (F016.3) ovat metallogeeenisia osa-alueita, ja tärkeimpiä nikkeli-kupari-esiintymiä alueella. 

Geologia perustuu GTK:n digitaaliseen kallioperätietokantaan. 
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2.2 Alueen deformaatio ja rakennegeologisia piirteitä 

Monivaiheinen deformaatio luonnehtii alueen rakennepiirteitä (Kuva 3) ja tiukat poimut 

koillis-itäreunalla muodoistuivat todennäköisesti kahdessa varhaisemmassa 

poimutusvaiheessa. Näissä poimutusvaiheissa syntyi myös läpikotainen foliaatio ja 

gneissien liuskeisuus. Kolmannessa poimutusvaiheessa muodostuivat N-suuntaiset 

poimut. Neljättä deformaatiota kuvastavat akselitasoltaan NE-suuntaiset vasenkätiset ja 

S-suuntaiset oikeankätiset poimut (Eilu et al. 2012). 

D0-rakenteet eli kerroksellisuus-, kerrallisuus- ja virtausrakenteet näkyvät satunnaisesti 

suprakrustisissa kivissä. Vanhimmassa deformaatiovaiheessa (D1) tapahtui pitkäaikaista 

laattojen ylityöntymistä ja muodostui isokliinisia F1-poimuja. Poimutuksen akselitasot 

jyrkkenivät pystyasentoisimmiksi ylityöntymisen aikana, joka jatkui vielä toisen 

deformaatiovaiheen (D2) aikana (Jokela 1994). 

Kotalahden alueen proterotsooisen defromaation vaikutus näkyy arkeeisten gneissien 

isokliinisestä poimutuksesta ja ympäristön gneissien raitaisuudesta. Arkeeiset gneissit 

mobilisoituvat paikoin vahvasti deformaation vaikutuksesta. Uudelleen 

migmatoituminen tapahtui toisessa poimutusvaiheessa, jolloin syntyi myös gneissien 

vanha raitaisuus. Kolmas poimutusvaihe poimutti mahdollisesti arkeeisia rakenteita. 

Graniittinen Schollen -migmatoituminen liittyy kolmanteen vaiheeseen (Jokela 1994).  

Jokelan (1994) mukaan suuret alueelliset poimurakenteet muodostuivat toisen 

defromaatiovaiheen aikana. Voimakkaasti migmatoituneilla alueilla tapahtui 

uudelleenkiteytymistä D2-vaiheen aikaisissa F2-antiformirakenteissa. Metamorfiset 

olosuhteet eivät olleet yhtä korkeita kuoren heikommin migmatoituneissa osissa, jotka 

edustavat ylempiä D1-vaiheen leikkauksia. Näissä ylemmissä leikkauksissa F2-poimut 

poimuttavat aikaisempia D0- ja D1-rakenteita. Ominaisia D1-vaiheen piirteitä ovat 

poimuakselin suuntaiset lineaatiot sekä poimujen kylkien budinoituminen (Jokela 

1994).   

D2-vaiheen Schollenmigmatiittien kappaleina esiintyy mafisia ja ultramafisia kiviä 

esimerkiksi S2-liuskeisuuden omaavia gabroja. Särkiniemen gabrointruusiossa tavataan 

tyypillisesti myös gneissisulkeumia ja D2-vaiheen liuskeisuutta, jonka on voinut 
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aiheuttaa ylityöntö tai hierto. Särkiniemen gabroille on tyypillistä myös kivilajin 

aaltoileva ja loiva poimuttuminen. 

D2-vaihetta seurasi kolmas deformaatiovaihe, jossa poimut muodostavat suuria 

alueellisia rakenteita. Aiemmat liuskeisuudet kääntyivät tuolloin luode-kaakko-suuntaan 

lähes pystysuoriksi rakenteiksi (Jokela 1994). Paljastumilla F3-poimut ovat 

pääpiirteissään hyvin loivia ja heikosti havaittavissa. Mäkisen ja Makkosen (2004) 

tulkinnan mukaan pystyasentoinen krenulaatioliuskeisuus edustaa tätä vaihetta. 

Hiertovyöhykkeet muodostuivat kolmannen deformaation lopulla ja D3-vaiheen 

suurimman puristuksen suunta on todennäköisesti ollut NE-SW-suuntainen.  

Särkiniemen alueen schollenmigmatiittien karkeaporfyyrinen neosomiaines on syntynyt 

mahdollisesti D4-vaiheen aikana. Forss et al. (1999) mukaan mesosomiksi luokiteltava 

aines on todennäköisesti syntynyt ilmeisesti kiillegneissin lähes täydellisen sulamisen 

aikana, sillä se muistuttaa syväkiven ja gneissin välimuotoa.  Alueen pegmatiittisia ja 

graniittisia kiviä ei voi luokitella neosomiainekseksi. 

 

Kuva 3. Kotalahden alueen rakennegeologiset vaiheet havainnekuvana, jossa nuolet ovat 

siirrosliikuntojen suuntia. (Mäkinen & Makkonen 2004). 
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Kuva 4. Särkiniemen intruusion pintaleikkaus kairausprofiileineen, Forss et al. (1999).   
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3. SÄRKINIEMEN INTRUUSION GEOLOGIA 

Intruusio paikannettiin kesällä 1994 lohkare-etsinnän avulla, jonka jälkeen aloitettiin 

kairaukset ja geologiset tutkimukset. Pitoisuudet osoittautuivat taloudellisesti 

kannattaviksi ja länsimalmin louhinta aloitettiin vuonna 2007. Länsimalmin 

mineraalivarannot olivat Heinon (1997) mukaan noin 149 000 tonnia, josta nikkelin 

keskipitoisuudeksi oli saatu 1,0 % ja kuparille 0,51 %.  

Mineralisaatio (Kuva 4) sijaitsee Särkisalmen ja Arkkuselän välisellä kapealla 

maakannaksella, jonne pääsee metsäautoteitse. Kontoniemen (1997) mukaan 

ablaatiomoreenikummun notkelman luoteispuolella sijaitsee suurin osa mineralisaation 

esiintymästä.  Maaperän pintaosa on runsaskivistä, sillä alueen maaperä koostuu pääosin 

moreeniaineksesta, jonka vesi on huuhdellut. Notkelmissa pohjaveden pinta on lähellä 

maanpintaa. Tämän ilmiön huomaa myös vanhasta louhitusta länsimalmin (Kuva 5) 

louhintamontusta, joka on täyttynyt pohja- ja valumavesillä. Eteläpuoleinen 

moreenikumpu koostuu osaksi silttimoreenista ja osittain hiekkamoreenista ja sen rinne 

on runsaskivistä lohkareikkoa.   

Intruusion mafisuusasteen vyöhykkeellisyys on paikoin nähtävissä kairausleikkausten 

kemismissä. Tyypillinen stratigrafialeikkaus (Liite 4) on metagabro-metaperidotiitti-

malmi-metagabro-metaperidotiitti-kiillegneissi syvyydellä 7,0-60,60m esimerkkinä 

kairausreikä M 52.5/3241/94/R323. Seuraavassa kuvataan ensin alueen intruusiota sekä 

kontakteja ja sen jälkeen malmimineralogiaa. 
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Kuva 5. Särkiniemen intruusion länsimalmin kivilajisto tutkimusmontussa. Kartoittanut Mikko 

Suikkanen ja editoinut Seppä (2008). 

3.1 Intruusio ja kontaktit 

Särkiniemen intruusio koostuu kahdesta alaspäin kapenevasta suppilon kaltaisesta 

muodostumasta, länsiosan metaperidotiitista ja itäosan gabrosta. Mineralisaatio rajoittuu 

laajoihin hiertovyöhykkeisiin ja ylityöntyminen. Kivilajiyksiköiden pilkkoutuminen 

vaikuttaa litologiaan voimakkaasti (Kontoniemi ja Forss 1997).    

Alueella esintyy myös vanhempia intermediäärisiä ja mafisia juonikiviä, jotka ovat 

paikoin voimakkaasti deformoituneita.  Tyypillisiä ovat gabromuodostumaa ja malmia 

leikkaavat muutaman metrin levyiset diabaasijuonet sekä graniittiset juonet.  
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Gabro 

Särkiniemen intruusion mafisen metagabron koostumus vaihtelee vaaleasta ofiittisesta 

leukogabrosta tummaan melagabroon. Vaaleassa metagabrossa on paikoin porfyyrisiä 

piirteitä ja Phy-Cpy-malmi esiintyy monesti breksia- ja stringer-tyyppisenä. 

Kairareikätulkintojen mukaan gabroon on aikoinaan sulanut myös muita mineraaleja 

kuten amfiboleja. Leukogabrossa (Kuva 6) esiintyy toisinaan myös biotiittiläiskiä ja 

happampia juonia sekä satunnaisesti kiisuja. Särkiniemen gabron ominaispiirre on 

porfyyrinen rakenne. Oliviinigabrossa esiintyy koronarakenteita. Tyypillisenä 

interkumulusmineraaleina ovat orto- ja klinopyrokseeni (Himanka, 2002). Pyrokseenit 

ovat muuttuneet usein amfiboliksi ja tyypilliset päämineraalit ovat oliviini, sarvivälke, 

biotitti, plagioklaasi ja pyrokseenit. Aksessorimineraaleina esiintyvät esimerkiksi 

serisiitti, zirkoni, apatiitti ja kloriitti sekä suhteellisen paljon opakkeja. 

Malmimineraaleina esiintyy esimerkiksi kupari- ja magneettikiisua. Pegmatiittijuonet 

ovat tyypillisiä juuri ennen gabrokontaktia, jossa on tapahtunut siirros, johon happamat 

liuokset ovat tunkeutuneet.  

 

 

 

 

 

Kuva 6. Palanäytteet leukogabrosta (oik.) ja malmia sisältävästä metagabrosta (vas.)  Näytteet 

länsimalmin reunalta Särkiniemen intruusion ympäristöstä, mittakaavana kuulakärkikynä.  

Metaperidotiitti 

Särkiniemen länsimalmin isäntäkivi metaperidotiitti (Kuva 7) on amfibolirikas mutta 

plagioklaasista köyhä. Metaperidotiitti sisältää pyrokseenia, oliviinia ja magneettikiisua 

ja siinä on paikoin kvartsirikkaita pegmatiittijuonia.  Vähemmistönä siinä esiintyy 

oliviinikumulaattia ja hornfelsjuonia. Rakennegeologisesti peridotiittikappaleet 
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rajoittuvat lähes kaikkialla ruhjeisiin. Peridotiitin erottaa gabrosta myös raekoon 

perusteella. Tumma metaperidotiitti sisältää harvakseltaan plagioklaasiosueita. Pinnalla 

oleva peridotiitti on yleensä voimakkaammin muuttunut serpentiiniksi ja paikoin 

talkiksi ja kloriitiksi. Lisäksi se on vihertävämpi suhteessa alempaan eli syvemmällä 

olevaan peridotiittiin. Malmi esiintyy peridotiitissa yleensä verkkomaisena pirotteena ja 

breksiamalmina paikoin myös massiivisina osina. Lisäksi peridotiitissa esiintyy 

magneetti- ja kuparikiisu stringereitä sekä verkkopirotetta (Forss et al. 1999). 

 

Kuva 7. Kairasydämessä R323 Kapea breksiamalmi metagabron ja metaperidotiitin kontaktissa, 

jossa Phy ja Chp kiisubreksiaa, gabro vaihtuu syvyydellä 42,10 metaperidotiiksi. 

Kiisut 

Tyypillisimmät ja merkittävimmät kiisut mineralisaatiossa ovat magneetti-, kupari- ja 

rikkikiisu. Pyrokseenigneississä on selvästi enemmän kiisuja kuin kiillegneississä. 

Gneisseissä kiisut esiintyvät lähinnä ruhjeissa raitaisina kiisupirotteina ja suonina 

juonien reunalla. Isäntäkivissä kiisut ovat useasti malmiosueissa pirotteena, 

verrkomaisena, breksia- ja stringer-tyyppisenä sekä massiivisena malmina.   
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Kiillegneissi 

Särkiniemen kiillegneissin ominaispiirteitä ovat raitaisuus ja suuntautuneisuus ja se on 

myös karkearakeisempaa kuin pyrokseenigneissi. Lisäksi pyrokseenigneississä on 

tyypillinen amfiboliksi muuttuminen. Kiillegneissi on suhteellisen hienorakeista, mutta 

graniittisten suonien lähellä esiintyy paikoin suurehkoja granaattiporfyroblasteja sekä 

paljon graniittistä ainesta.  Gneississä (Kuva 8) esiintyy runsaasti tonaliittista ainesta ja 

nesosomien määrä kasvaa syvemmällä. Hiertosaumojen läheisyydessä on useasti 

kvartsijuonia ja joskus mafisempaa ainesta ja satunnaisesti myös 

graniittipegmatiittijuonia. Kiillegneissin primäärikoostumus on lähes samanlainen kuin 

kiilleliuskeella ja tyypilliset päämineraalit ovat kvartsi, plagioklaasi ja biotiitti. 

Aksessorimineraalina on esimerkiksi granaatti.  

 

Kuva 8. Kairareijästä 332 syvyydeltä 40,50 - 40,70m pyrokseenigneissi ja syvyydeltä 42.45 – 42,65m 

kiillegneissi, huomaa musta rajaus kontaktissa ja kivilajin vaihtuminen, raekoon muuttuminen ja 

raitaisuuden lisääntyminen. 
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Kuva 9. R323 kairareikä: pyrokseenigneissiä on 14,20 metriin asti kunnes se muuttuu 

breksiamalmi-tyyliseksi metagabroksi 19,30 metriin asti, sen jälkeen alkaa metaperidotiitti. 

3.1.1 Kontaktivyöhykkeen hornfels 

Useamman metrin paksuinen hienorakeinen hornfels -vyöhyke kiertää itäosan 

gabrokappaletta. Intruusion länsiosan hornfelsissa esiintyy suhteellisen paljon 

magneetikiisua ja siitä puuttuu lähes täysin neosomiaines. Hypersteenirikas hornfels 

vaihtelee mineralogialtaan biotiittiamfiboligneissistä pyrokseenikordieriittigneissiin 

sekä pelkkään pyrokseenigneissiin.  

Särkiniemen pyrokseenigneissi (Kuva 9) on heterogeenistä, raekooltaan hienorakeista ja 

sisältää paikoin kiisupirotetta ja kapeita graniittijuonia. Toisinaan gneissi on vihertävä ja 

selvästi suuntautunut ja tiivis hypersteeni- ja kordieriittipitoinen gneissi (ohuthie R323). 

Hypersteenin tilalle on yleensä syntynyt amfibolia tai runsaasti biotiittia ja kordieriittia. 

Kairasydämen R323 perusteella kivi on osittain voimakkaasti liuskeinen ja mafisuus 

näyttäisi lisääntyvän syvemmällä. Kairareijässä R432 kivilajin tulkintaa vaikeuttivat 

hybridikivet, jossa pyrokseenigneissiin on mahdollisesti sekoittunut gabromagmaa.  

Päämineraaleina esiintyy ortoprokseeni, kvartsi, oliviini ja biotiitti, aksessorimineraaleja 

ovat kordieriitti sekä amfibolit.  
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Hornfelsin (Kuva 10) ja pyrokseenigabron välinen ero on paikoin vaikea havaita 

mikroskooppisesti, sillä ne eroavat lähinnä toisistaan Ni-pitoisuuden perusteella. 

Hornfelsille ovat tyypillistä hiertosaumat ja kivilajiyksiköiden pilkkoutuminen. 

Hornfelsia esiintyy myös gabron ja kiillegneissin kontaktissa, hiertosaumoissa (Kuva 

11). Tyypillisiä mineraaleja hornfelsissa on biotiitti, kvartsi, plagioklaasi, toisinaan 

hypersteeni, sillimaniitti, kyaniitti ja kordieriitti.  

 

Kuva 10. Palanäytteet hornfelsista. 
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Kuva 11. Särkiniemen intruusion läpileikkaus kontaktivyöhykkeineen Forss et al. (1999). 

3.2 Malmimineralogia 

Särkiniemen mineralisaation malmi näyttäytyy verkkomaisena, kompaktina ja 

pirotemaisena sulfidimalmina, lähinnä amfiboligabrossa, peridotiisissa ja 

amfibolitiitissa. Kojosen (1995) mukaan oliviini on muuttunut reunoilta serpentiiniksi, 

kloriitiksi, talkiksi ja iddingsiitiksi, jolloin yhteydessä on syntynyt sekundääristä 

magnetiittia. Interkumulus-mineraaleina on pyrokseenistä mahdollisesti muuttunut 

tremoliittinen amfiboli. Gabrossa kumulaatti-kerroksena päämineraaleina ovat 

plagioklaasi, amfiboli ja biotiitti. Aksessorimineraaleina esiintyy epidootti, kloriitti, 

apatiitti, zirkoni ja tremoliitista muuttunut serisiitti. Amfiboliitti (Kuva 12) on 

isäntäkivenä yleensä hajarakeinen ja sen päämineraalina on sarvivälke. Kivessä on 

ikään kuin ruskeita muuttuneita läiskiä, jotka Kojonen (1995) kuvaa muuttuneiksi 
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hajarakeiksi, jossa on iddingsiittinen koostumus. Alkuainekoosumuksen perusteella se 

on mahdollisesti muuttunutta pyrokseenia. 

Taloudellisesti nikkeliä sisältävät mineraalit ovat pentlandiitti ja magneettikiisu 

(Kojonen et al. 1995). Kojonen on tutkinut intruusioon perustuvat näytteet ja aineiston 

polarisaatiomikroskoopilla. Mineraalien analyysiin on käytetty 

elektronimikroanalysaattoria 15 kV:n jännittellä. Kojosen tutkimat kiillotetut ohuthieet 

(6kpl) ovat peräisin kairanreiästä R323. Nikkelin jakautumisen määrittely 

magneettikiisun ja pentlandiitin välillä perustuu malmianalyyseihin ja 

mikroanalyysituloksiin (Forss et al. 1999).   

 

Kuva 12. Amfiboliittisessa isäntäkivessä on pirotteena magneettikiisua, pentlandiittia ja 

kuparikiisua. Näyte R323/45.10 m, kuvan leveys 3,7 mm, 1cm=246 µm (Kojonen et al. 1995). 

Kojosen (1995) malmimineralogiatutkimuksiin pohjaututen useimmissa näytteissä 

malmityyppi on verkkomainen ja näytteissä esiintyi harvakseltaan runsaspiroitteista ja 

kompakti-tyylistä malmityyppiä (Kuva 13). Pentlandiitin raot ja raerajat ovat usein 

muuttuneet violariitiksi ja niissä havaitaan usein magnetiittia. Kuparikiisu on 

pääasiallinen kuparin kantaja mutta myös kubaniitta esiintyy.  
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Kuva 13. Kookkaita, raoista ja reunoiltaan muuttuneita pentalandiittirakeita magneettikiisussa, 

kompaktissa malmissa. Näyte R323/32.80 m, kuvan leveys 3,7 mm, (Kojonen et al. 1995). 

  

Päämineraali pentlandiitti (Kuva 14) on sulfidimineraali, joka esiintyy yleensä rakeisena 

ja vähissä määrin magneettikiisurakeiden väleissä nauhamaisena hienorakeisena 

suotautumina peridotiitissa. Kojosen mukaan petlandiitissa on kobolttia keskimäärin 2,8 

% ja violariitissa 2,9 %. Kojosen malminäytteiden mikroanalyysitulokset osoittivat 

nikkeliä olevan 85 % pentlandiitissa ja loput 15 % magneettikiisussa, myös 80 % 

koboltista esiintyi pentlandiitissa. Oliviinin Ni-pitoisuus vaihtelee 450–500 ppm:ään.  

Toinen malmin päämineraaleista on heikon magneettisuuden omaava magneettikiisu 

(po), kiisu esiintyy granoblasteina ja ovat rakenteeltaan anhedraalista. Kemiallinen 

koostumus magneettikiisussa kuvaa sen olevan kiderakenteeltaan heksagoninen. 

Kiisuissa esiintyy paikoittain sulkeumia, jotka ovat yleensä pentlandiittilamelleja. 

Magneettikiisun korvautumista magnetiitiksi huomataan varsinkin hiertojen ja ruhjeiden 

läheisyydessä (Forss et al. 1999).  

Kolmas tyypillinen kupari-malmin päämineraali on kuparikiisu, joka on pääasiallisesti 

kuparin isäntämineraali. Kuparikiisu esiintyy tyypillisesti alle 1,0 mm suuruisina 

rakeina magneettikiisun yhteydessä. Silikaateissa kuparikiisu on yleensä raoissa 

hienojakoisena verkostona ja osittain myös sulkeumina itse silikaatissa. Kuparikiisun 
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yhteydessä toisinaan esiintyviä mineraaleja ovat kubaniitti. Malmin oksidisia 

mineraaleja ovat ilmeniitti ja magnetiitti, jotka esiintyvät yleensä pirotteena tai 

rakotäytteenä ohuina juonina sulfideissa ja silikaateissa.  

 

 

Kuva 14. Pentlandiittia (pn), joka on muuttunut raoistaan ja reunoiltaan violariitiksi esiintyy 

yhdessä magneettikiisun (po) ja kuparikiisun (cpy) kanssa. Näyte R233/16,60 m, kuvan leveys 1,5 

mm, 1 cm = 100 µm (Kojonen et al. 1995).  
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4. TUTKIMUSOSUUS 

Särkiniemen intruusion alueelta otettiin elokuussa 2014 eri kivilajeista seitsemän 

palanäytettä ja myöhemmin logattiin kahdeksan kairausreikää intruusioalueelle 

tehdyistä timanttikairausrei`istä. Kairareiät R323, R324, R325, R329, R332, R333, 

R335 ja R432 valittiin intruusion reunavyöhykkeeltä mahdollisen hornfelsin 

läpileikkauskohdista. Loggauksen jälkeen valituista kairarei’istä otettiin 17 näytettä, 

joista tehtiin kokokivianalyysit Labtium Oy:ssä ja kiillotetut ohuthieet (KOH) Oulun 

yliopiston ohuthielaboratoriossa. Kyseiset ohuthieet tutkittiin 

polarisaatiomikroskoopilla ja analysoitiin röntgenmikroanalysaattorilla, jonka jälkeen 

tiedot syötettiin Theriak-domino- ja TWQ-ohjelmaan (ks. kohta 4.3).   

4.1 Tutkimusvaiheet 

Kokokivianalyysia (Liite 1 ja 2) varten näytekäsittely eteni vaiheittain, jossa 

ensimmäiseksi kairasydämet halkaistiin sahaamalla kahteen osaan ja sitten kuivattiin 

70˚C. Seuraavissa vaiheissa tehtiin hienomurskaus (>70 % >2mm) kromiteräsleuoilla ja 

jauhatus karkaistussa hiiliteräsjauhinastiassa. Saaduille jauheille tehtiin 

monialkuainemääritys XRF-menetelmällä (briketti), jolla analysoitiin pää- ja 

hivenkomponentit alkuaineista.  

Ohuthiestä etsittiin pääosin hornfelsissa esiintyviä mineraaleja, joista tutkimuksen 

kannalta tärkeimpiä olivat kordieriitti, hypersteeni, spinelli, granaatti, ilmeniitti ja 

biotiitti. Tarkastelun jälkeen ohuthieistä tehtiin kuvaukset ja niistä priorisoitiin 11kpl 

tutkimuksen kannalta merkittävää ohuthiettä mikroanalysointia varten. Analyysit tehtiin 

Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskuksen Jeol JXA 8200 

Superprobe –röntgenmikroanalysaattorilla. Mikroanalyysit tehtiin 10 m 

elektronisuihkun halkaisijalla 15 kV:n kiihdytysjännitteellä. Analyysitulokset on esitetty 

liitteesssä 3. 
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4.2 Ohuthiekuvaukset ja petrografiset havainnot 

 

Kuva 15. Mikroskoopin polarisoidussa valossa otettu kuva hypersteenikordieriittigneissistä jossa 

näkyvät päämineraalit ja lohkorakoja sisältävä ortopyrokseeni.  

 

KU22950 R323/13.10 on rakenteeltaan granoblastinen heterogeeninen 

hypersteenikordieriittigneissi, jossa suurin osa rakeista on vierasmuotoisia ja johon ei 

ole jäänyt juurikaan primäärirakenteita (Kuva 15). Päämineraaleina esiintyy biotiitti, 

plagioklaasi, hypersteeni (OPX) kvartsi ja kordieriitti. Aksessoreina löytyi apatitti, 

zirkoni, saussuriitti ja serisiitti. Biotiitti on osittain suuntaunut ja harvakseltaan 

omamuotoinen ja sitä korvaa osittain kordieriitti. Kordieriitti on osin piniittiytynyt siinä 

esiintyvien zirkonien takia. Plagioklaasi on osittain serisiittiynyt ja paikoin korvautunut 

kiilteillä. Näytteessä esiintyy runsaasti hypersteeniä. Opaakkeina esiintyy 

kontaktimalmina magneettikiisu ja pirotteena kuparikiisua, pentlantiitti on paikoin 

stingertyyppistä.    
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KU22956 R323/49.40 on rakenteeltaan granoblastinen biotiittirikas gneissi, jossa 

päämineraaleina ovat biotiin lisäksi plagioklaasi, kvartsi ja kordieriitti. Biotiitti on 

pääosin suuntautunut ja sisältää paljon sulkeumia tai tummia läiskiä. Kordieriitti korvaa 

paikoin biotiittia ja on osittain piniittiytynyt. Kvartsia esiintyy plagioklaasin kanssa 

raitoina ja pieninä juonina. Seritisaatiota on paikoin, jossa plagioklaasi ja maasälpä on 

korvautunut kiilteillä, todennäköisesti muskoviitillä. Aksessorimineraleeina esiintyy 

serisiitti, apatiitti ja zirkoni. Tyypillisiä opaakkeja ovat raitaisena pirotteena esiintyvä 

kuparikiisu ja kiisumaisena pirotteena magneettikiisu. Ilmeniittiä on yleensä 

kompaktimalmina ja pentlantiittiä paikoin verkkomaisena tai stingertyyppisenä 

malmina.  

 

OY26238 R323/7.20 on rakenteeltaan granoblastinen biotiittirikas granaattikiillegneissi, 

jossa plagioklaasi on paikoin voimakkaasti serisiittiytynyt. Päämineraaleina ovat 

biotiitin lisäksi plagioklaasi, kvartsi ja repalemainen granaatti.  Biotiitti on pääosin 

suuntautunut ja sisältää muutamia zirkonisulkeumia. Biotiittirakeiden välissä on 

magneettikiisua ja harvakseltaan kuparikiisua pirotteena. Aksessorimineraleeina 

esiintyy maasälpä, serisiitti, apatiitti ja zirkoni. Tyypillisiä opaakkeja ovat kiisuna 

pyrhotiitti, jossa magnetiitti on rakotäytteenä ohuina juonina, ja paikoin kehämäisesti. 

Magnetiittia on myös silikaattien rakotäyteenä ja kuparikiisua esiintyi vain muutamana 

rakeena. 

 

OY26236 R332/30.70 on porfyroblastisen oloinen ortopyrokseenirikas 

pyrokseenigneissi. Pienemmät pyrokseenirakeet ympäröivät suurempia 

plagioklaasirakeita ja plagioklaasi paikoin saussuroitunut lohkoraoistaan. 

Päämineraaleina ovat ortopyrokseeni, plagioklaasi ja kvartsi. Aksessorimineraaleina on 

maasälpä, biotiitti, opakit, saussuriitti ja amfiboli. Biotiitin yhteydessä esiintyy myös 

harvakseltaan epidoottia. Opakkeina esiintyy runsaspiroitteinen magnetiitti, jota on 

myös harvakseltaan kehämäisesti rakeiden ympärillä. 
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Kuva 16. Mikroskoopin polarisoidussa valossa otettu kuva hypersteenikordieriittigneissistä 

(OY26231), jossa näkyvät zirkoni, biotiitti, kordieriitti ja lohkorakoja sisältävä ortopyrokseeni. 

 

OY26231 R323/13.10, on rakenteeltaan granoblastinen hypersteenikordieriittigneissi ja 

lähes samanlainen koostumukseltaan kuin KU229050 (Kuva 16). Kivi on 

heterogeeninen ja suurin osa rakeista on vierasmuotoisia ja kiveen ei ole jäänyt 

juurikaan primäärirakenteita. Päämineraaleina esiintyy biotiitti, plagioklaasi, 

hypersteeni, kvartsi ja kordieriitti. Aksessorimineraaleista löytyi apatitti, zirkoni ja 

serisiitti. Biotiitti on osittain suuntaunut harvakseltaan omamuotoinen ja kordieriitti on 

piniittiytynyt ja korvaa osittain biotiittia. Biotiitisä esiintyy myös tummia zirkonin 

aiheuttamia sulkeumia. Plagioklaasi on osittain serisiittiynyt ja paikoin korvautunut 

kiilteillä. Kordieriitissä on runsaasti kvartsi-plagioklaasi-raitoja. Näytteessä esiintyy 

paikoin hypersteeniä ja opaakkeja.  Malmimineraaleina ovat magneettikiisu ja 

pirotteena kuparikiisua sekä pentlantiittia, joka esiintyy myös verkkomaisena pirotteena. 
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OY26237 R332/40.60 on granoblastinen amfibolirikas gneissi, jossa on runsaasti 

amfibolia ja serisiittiytynyttä plagioklaasia. Amfiboli on hienorakeisempaa kuin 

plagioklaasi ja amfibolin seassa esiintyy paikoin biotiittia ja harva ortopyrokseenirae. 

Biotiitti ei ole juurikaan suuntautunut ja on osittain omamuotoinen. Päämineraaleina 

ovat sarvivälke, plagioklaasi ja biotiitti. Aksessorimineraaleina ovat ortopyrokseeni, 

saussuriitti, kvartsi ja opakit. Opakkeina esiintyy runsaspiroitteinen magnetiitti ja 

magneettikiisu, magneettikiisurakeissa esiintyy harvakseltaan myös kuparikiisua.   

OY26238 R332/42.55 on granoblastinen amfibolirikas hornfels, jonka päämineraaleina 

ovat biotiitti, kordieriitti, orthopyrokseeni, antofylliitti. Biotiitti on paikoin 

hienorakeinen ja osittain suuntautunut, lisäksi sen yhteydessä esiintyy zirkoni-

sulkeumia ja epidoottia. Kordieriitissä on tyypillisesti kerman kellertäviä läikkiä 

zirkonin ympärillä. Amfiboli- ja plagioklaasirakeiden välissä on epidoottia ja paikoin 

saussuriittisotkua.   Aksessorimineraaleina ovat plagioklaasi, epidootti, kvartsi, 

kalimaasälpä, zirkoni, saussuriittiä ja opakit. Kvartsia ja kalimaasälpää esiintyy 

harvakseltaan vähemmän kuin plagioklaasia. Plagioklaasirakeissa on paikoin myös 

suuntautunutta epidoottia. Opakkeina havaitaan kontaktina ilmeniitti mutta yleisin 

opakeista on magnettikiisu ja pirotteena esiintyy paikoin kuparikiisua. Yksi rae 

sinkkivälkettä esiintyi myös kiisujen välissä.   

OY26239 R332/58.50 on granoblastinen kiillegneissi, jossa plagioklaasirakeet ovat 

voimaakkaasti serisiittiytyneet jollakin kiillemineraalilla. Kvartsin murtoraoissa on 

myös killemineraalia.  Biotiitiä esiintyy runsaasti karkearakeisena ja hienorakeisena, 

osittain omamuotoisena. Biotiitissä on paljon myös tummia zirkonisulkeumia. 

Päämineraaleina esiintyy plagioklaasi, biotiitti ja kvartsi. Aksessorimineraaleina ovat 

zirkoni, opakit ja kiillemineraali. Opakkeina esiintyy magnetiittia ja kiisumainen 

magneettikiisu, jossa on harvakseltaan kuparikiisua.    
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Kuva 17. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva hypersteenikordieriittigneissin kehämäisestä 

reaktiorakenteesta, jonka keskellä ovat tummana turmaliini ja vaaleina rakeina spinelli, 

seuraavassa rakenteessa plagioklaasi ja uloimmissa kehissä kordieriittia sekä biotiittia.  

KU24140 R335/73.60 on grano- ja porfyroblastinen hypersteenikordieriittigneissi jossa 

esiintyy kehämäinen reaktiorakenne (Kuva 17). Antofylliittiamfiboli on yleinen 

näytteessä. Reaktiorakenteessa kordieriitti on muodostanut kehämäisen rakenteen 

plagioklaasin ympärille ja biotiitti kiertää puolestaan kordieriittia uloimpana kehänä. 

Rakenteen keskuksessa esiintyy pirotemaisena rakeina omana ryppäänä spinelli ja 

muutama turmaliinirae.  

On mahdollista että kehä olisi muodostunut kornerupiinin muuttumistuloksena. 

Hypersteenissä on paikoin schiller-sulkeumia. Plagioklaasi on harvakseltaan hieman 

serisiittiytynyt ja sistältää paikoin sulkeumina kvartsia. Biotiitti on osittain suuntaunut ja 

yleinen. Aksessorimineraaleina ovat opakit, serisiitti, apatiitti, zirkoni, spinelli ja 

turmaliini. Kordieriitissä esiintyy tyypillisiä kermankeltaisia läikkiä. Tyypillisiä 

opaakkeja ovat kontaktimalmina oleva ilmeniitti ja sen ohella harvakseltaan esiintyvä 
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stinger-tyyppinen grafiitti. Magneettikiisu esiintyy kiisumaisena, ja kuparikiisua on 

runsaana pirotteena, pentlantiitti esiintyy stingertyyppisenä malmina.  

KU26140 R433/42.30 on granoblastinen granaattikordieriittigneissi, joka sisältää 

runsaasti suuntaunutta vierasmuotoista biotiittia, jossa on paikoin sulkeumia tai tummia 

laikkuja. Biotiitti on kuitumaisempi kuin edellä mainituissa näytteissä ja ympäröi monia 

mineraaliryppäitä aaltomaisesti kiertäen. Serisiittiytyminen ilmenee kalimaasälvän ja 

plagioklaasin korvautumisella sotkuisella kiillemineraalilla, jota on paikoin myös niiden 

lohkoraoissa kvartsin kanssa. Kvartsia on satunnaisesti ja granaatti esiintyy 

repalemaisena ja osittain rikkonaisina kappaleina. Aksessorimineraaleina ovat granaatti, 

opakit, apatiitti ja zirkoni. Opakkeina ovat tyypilliset magneettikiisu sekä stingermäinen 

ja piroitteinen pentlantiitti. Rikkikiisua esiintyy piroitteisena ja ilmeniittiä ja grafiittia on 

kontaktina malmissa.   

KU24342 R339/30.70 on granoblastinen amfibolirikas hornfels, 

(kordieriittiantofylliittigneissi) jonka päämineraaleina ovat biotiitti, orthopyrokseeni ja 

antofylliitti. Epidoottia esintyy satunnaisesti, joka on voinut muodostua 

muuttumistuloksena amfibolista. Amfibolessa on paikoin tummia pistemäisiä muotoja. 

Biotiitti esiintyy vierasmuotoisena ja suuntautumattomana. Kordieriitissä kerman 

kellertävät läikät ovat vähäisiä verrattuna edellä mainittuihin näytteisiin. 

Aksessorimineraaleina esiintyvät plagioklaasi, kvartsi, serisiitti, saussuriitti, epidototti, 

apatiitti ja zirkoni. Opaakkeina ovat tyypillisesti kontaktimalmissa esiintyvä ilmeniitti, 

kiisuna magneettikiisu, pirotteena kuparikiisu ja stinger-tyyppisenä pentlantiitti. 

OY3241 R390/61.40 on porfyroblastinen kordieriittikiillegneissi, jossa kordieriitti 

esiintyy paikoin suurina rakeina pienempien rakeiden ympäröimänä. Pienemmät 

biotiitti-, epidootti-, plagioklaasi- ja kvartsirakeet esiintyvät verkkomaisena ja 

juonimaisena näytteessä. Hienorakeinen biotiitti on osittain omamuotoinen sekä 

suuntautunut ja plagioklaasi on paikoin serisiittiynyt. Kvartsi esiintyy osittain 

omamuotoisena. Ortopyrokseenia esiintyy satunnaisesti ja muuttunutta vihertävää 

amfibolia on paikoin. Päämineraaleina esiintyy kordieriitti, kvartsi, biotiitti, plagioklaasi 

ja ortopyrokseeni. Aksessorimineraaleja ovat opakit, zirkoni, amfiboli ja epidootti. 

Opakkeina on magneettikiisu sekä kontaktina magnetiitti, joka esiintyy rakotäytteenä 

ohuina juonina magneettikiisussa ja silikaateissa. 
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Kuva 18. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva alumiinirikkaasta antofylliittikordieriittigneissistä, 

jossa on muuttumistuloksena antofylliittiä kehämäisessä rakenteessa. Sisäkehässä stauroliittia(St) 

ja reunoilla sekä pohjalla kalsium rikasta plagioklaasia.    

KU24148 R338/30.70 on granoblastinen antofylliittikordieriittigneissi, jonka 

päämineraalit ovat amfiboli, kordieriitti ja biotiitti. Aksessorimineraalit ovat 

plagioklaasi, kvartsi, serisiitti, saussuriitti, stauroliitti, epidootti, opaakit, apatiitti, 

zirkoni. Näytteessä on kehämäinen reaktiorakenne (Kuva 18), jonka 

muuttumistuloksena reunoilla antofylliittiä sekä serisiitti- ja saussuriittisotkua. 

Sisäkehässä osittain vierasmuotoista stauroliittia ja pohjalla kalsiumrikasta 

plagioklaasia. Kehämäinen rakennne kuvastaa kolme mahdollista faasia, jotka ovat Atf-

St-Crd-faasit ja ne kertovat metamorfoosin intensiteetistä. Kehän ulkopuolella havaitaan 

muuttumistuloksena korderiittiä ja enemmän vierasmuotoista biotiittia ja amfiboleja. 

Kordieriitissä esiintyy tyypillisiä kerman kellertäviä läikkiä zirkonin ympärillä. 

Amfibolien välissä todennäköisesti hydrotermaalisen muutoksen aiheuttamaa 

saussuriittiä. Opakkeina ovat kontaktityylisessä malmissa ilmeniitti, pirotteena Cpy ja 

Pn sekä kiisuna Po.     
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KU24689 R387/180 on nematoblastinen kordieriittiantofylliittigneissi. Päämineraalit 

ovat kordieriitti, antofylliitti, biotiitti ja orthopyrokseeni. Kordieriitissä ilmenee 

vähemmän kellertäviä laikkuja (vrt. em. näytteet) ja välissä on yleensä serisiittisotkua, 

jonka syynä on todennäköisesti plagioklaasin läheisyys zirkonien ohella. Biotiitti 

esiintyy suuntautumattona vierasmuotoisena mineraalina, jossa on paikoin zirkoni 

inkluusioita. Antofylliittiä ja orthopyrokseeniä löytyy runsaasti. Aksessorina esiintyy 

opakit, kalimaasälpä ja zirkoni sekä harva epidoottirae. Opaakkeina esiintyy 

magneettikiisu, kontaktina ilmeniitti, stingertyyppisenä pentlandiitti ja runsas 

pirotteisena kuparikiisu sekä muutama sinkkivälkerae. 

KU24684 OMK-95 on biotiittirikas granoblastinen gneissi, jonka päämineraalit ovat 

biotiitti, plagioklaasi, kvartsi, amfibolina vihreähköä sarvivälkettä ja granaatti. 

Aksessorina ovat serisiitti, opaakit, apatiitti ja zirkoni. Biotiitti on osittain 

omamuotoinen ja osittain suuntautunut. Plagioklaasi on yleinen ja paikoin 

serisiittiytynyt reunoilta sekä lohkoraoista. Kvartsi on yleinen ja esiintyy 

vierasmuotoisena. Granaattia esiintyy repalemaisina ryppäinä ja opaakkeina on 

magneettikiisu, jota on harvakseltaan rakeina.   

 

Kuva 19. Mikroskoopin polarisoidussa valossa otettu kuva granaattikiillegneissistä jossa näkyvät 

plagioklaasin albiittikehärakenne ja repalemainen granaatti. 
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KU24685 OMK-95 on granoblastinen granaattikiillegneissi (Kuva 19), jonka 

päämineraaleina esiintyvät plagioklaasi, kvartsi, ja biotiitti. Aksessoreina ovat 

hypersteeni, granaatti, opakit, apatiitti, zirkoni ja amfibolina sarvevälkettä. Plagioklaasi 

on paikoin serisiittiytynyt ja reunoilla on albiittikehärakenne, joka on mahdollisesti 

muodostunut jäähtymisvaiheessa. Granaattia esiintyy repalemaisena ja vahvasti 

metamorfoituneena. Rakenteen perusteella sitä on mahdollisesti muokanneet uudet 

metamorfoosivaiheet. Subhedraalissa osittain suuntautuneessa biotiitissa on sulkeumia, 

joissa esiintyy paikoin zirkonia. Hypersteeniä esiintyy harvakseltaan ja opaakkeja on 

paikoittain. Tyypillisin opakki on magneettikiisu ja harvinaisempia ovat sinkkivälke 

sekä ilmeniitti.       

4.3 Faasidiagrammit ja laskelmat 

Theriak-Domino on sarja erilaisia ohjelmistoja, jotka soveltuvat esimerkiksi 

faasidiagrammien laskemiseen ja tuloksien graafiseen esittämiseen. Ohjelman 

pääkomponentit ovat Theriak, Domino, Guzzler ja Explot. Theriak:in avulla voidaan 

laskea tietyn koostumuksisen kiven stabiili mineraaliseurue ja faasien koostumukset 

annetussa P-T-olosuhteissa. Se perustuu vapaan energian minimointimenetelmään 

(Capitani ja Petrakakis 2009, 2010).  

Domino-ohjelmalla voidaan mm. laskea isokemiallisia faasidiagrammeja käyttäen 

apuna Theriak-ohjelmaa. Guzzler tuottaa graafisen pohjan numerisesta tiedosta ja 

Explot muodostaa puolestaan post script-tiedoston siitä.   

Seuraavassa kuvataan ja tarkastellaan 12 näytteen isokemialliset faasidiagrammit. 

Diagrammeja laskettaessa on oletettu puhtaan H2O-fluidifaasin olleen läsnä. Kuvaajat 

on muodostettu keskeisimpien näytteiden perusteella, jotka otettiin eri 

kivilajiyksikköjen kontaktivyöhykkeen lähettyviltä. Faasidiagrammit laskettiin 400-

1000 °C:n lämpötilaan 1000-10000 Barin paineeseen. 

4.3.1 Tuloksien tarkastelu 

KU22950 R323/13.10: Oheisessa kuvaajassa on esitetty näytteen isokemiallinen 

faasidiagrammi. Laskuissa käytetty termodynaaminen aineisto on Hollandin ja Powelin 
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Pyrokseenigneissi R324/60.30: Laskelmat osoittavat että kloriitti häviäisi seurueesta 

lämpötilassa 650 °C. Ortopyrokseeni tulisi mukaan uutena faasina lämpötilassa 650 °C 

ja kvartsi häviäisi stabiilina faasina pois lämpötilassa 800 °C. Albiitti korvautuisi 

anortiittipitoisella plagiklaasilla lämpötilassa 750 °C. 

Pyrokseenigneissi R324/67.05: Laskelmat osoittavat että kloriitti häviäisi seurueesta 

pois lämpötilassa 650 °C. Kordieriitti tulisi mukaan uutena faasina lämpötilassa 650 °C 

ja kvartsi häviäisi stabiilina faasina pois lämpötilassa 750 °C.   

Pyrokseenigneissi R391/125.30: Laskelmat osoittavat että kloriitti häviäsi seurueesta 

lämpötilassa 600 °C ja talkki poistuisi 650 °C:ssa. Kordieriitti tulisi mukaan uutena 

faasina alle 650 °C ja kvartsi häviäisi stabiilina faasina pois lämpötilassa 800 °C. 

Faasidiagrammi vastaa osittain pyrokseenigneissin mineraaliseuruetta. 

Kiillegneissi R324/50.15: Laskelmat osoittavat että kloriitti häviäisi seurueesta pois 

lämpötilassa 650 °C. Ortopyrokseeni tulisi mukaan uutena faasina lämpötilassa 650 

°C:ssa. Albiitti korvautuisi anortiittipitoisella plagioklaasilla lämpötilassa 750 °C ja 

kvartsi häviäisi lämpötilassa 750 °C. Laskettu faasidiagrammi on osittain sopusoinnussa 

näytteen seurueen kanssa, sillä hiessä esiintyi biotiitti, plagioklaasi, ortopyrokseeni, 

kvartsi ja kordieriitti. 

 

R332/27.00: Kivi on magnesium- ja rautarikas pyrokseenigneissi. Laskelmat osoittavat 

että kloriitti häviäsi seurueesta pois lämpötilassa 750 °C. Ortopyrokseeni ja pargasiitti 

tulisivat mukaan uutena faasina lämpötilassa 650 °C ja spinelli lämpötilassa 700 °C. 

Granaatti sekä forsteriitti tulisivat uutena faasina lämpötilassa 750 °C.   
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4.4 Termobarometria 

TWQ-ohjelman etuna on useiden tasapainoreaktioiden käyttö näytteen 

tasapainottumisolojen laskemiseen tavanomaisen yhteen reaktioon perustuvan 

termometrian tai barometrian sijaan (Himanka 2002). Käytetyt päätejäsenet 

tasapainoreaktioille olivat albiitti, anortiitti, anniitti, almandiini, grossulariitti, pyrooppi, 

kordieriitti, ferro-kordieriitti, flogopiitti, rautasilikaatti, enstatiitti, ortoenstatiitti, 

siderofylliitti, eastoniitti, β-kvartsi ja stauroliitti. TWQ -ohjelma määrittää 

mineraaliseurueet niin, että yläpuolella ja vasemalla puolella tasapainoisia 

mineraaliseurueita ovat ne, jotka ovat reaktioyhtälön vasemmalla puolella. 

Leikkauspisteessä kaikki mineraaliseurueet ovat tasapainossa.  

Taulukko 1. Ortopyrokseenin, biotiitin, kordieriitin, kvartsin ja plagioklaasin väliset 

tasapainoreaktiot.    

1) 2 Ann + Cd + 2 En = 3 bQz + 6 Fsl + 2 Eas                                                                              

2) 2 Ann + 4 En + fCd = 3 bQz + 8 Fsl + 2 Eas                                                                             

3)  3 Fsl + Phl = 3 En + Ann                                                                                             

4)  2 En + Sd = 2 Fsl + Eas                                                                                                 

5)  Cd + 2 Fsl = fCd + 2 En                                                                                                 

6)  2 Ann + 2 Cd = 3 bQz + 4 Fsl + fCd + 2 Eas                                                                            

7)  2 Ann + 4 Cd = 3 bQz + 3 fCd + 4 En + 2 Eas                                                                           

8)  6 Eas + 12 Fsl + 9 bQz = 2 Phl + 3 Cd + 4 Ann                                                                           

9)  2 Eas + 4 En + 3 bQz = 2 Phl + Cd                                                                                       

10)  2 Ann + Cd = Sd + 3 bQz + 4 Fsl + Eas                                                                                    

11)  2 Ann + Cd + Eas = 3 Sd + 3 bQz + 4 En                                                                                   

12) 2 En + 2 Fsl + 3 bQz + 2 Sd = Cd + 2 Ann                                                                                 

13)  6 Eas + 12 Fsl + 9 bQz = 4 Phl + 3 fCd + 2 Ann                                                                           

14)  2 Ann + 6 Eas + 12 En + 9 bQz = 8 Phl + 3 fCd                                                                            

15)  fCd + 2 Phl = 3 bQz + 2 Fsl + 2 En + 2 Eas                                                                               

16)  4 Fsl + 3 bQz + 2 Sd = fCd + 2 Ann                                                                                       

17) 4 En + 3 bQz + 4 Sd = fCd + 2 Eas + 2 Ann                                                                                

4.4.1 Tulosten tulkinta 

KU22950 R323/13.10: Ortopyrokseenin ja kordieriitin välinen Fe-Mg -

kationinvaihtoreaktio osoittaisi tasapainoa 640 °C, paineessa 5470 Bar (Kuva 27). 
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5. YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa oli päämääränä selvittää Särkiniemen intruusion lämpövuon 

vaikutusta alueen sivukiviin, jotka ovat metapeliittisiä kiviä, lähinnä kiillegneissejä. 

Kontaktimetamorfoosi muodosti kontaktiaureolin, jonka muotoa säätelivät intruusion 

koko, muoto, asento, magman lämpötila ja koostumus sekä paine. Lämpövuon 

vaikutusta tutkittiin hornfels -vyöhykkeen mineralogian ja rakenteen avulla käyttäen 

hyväksi geokemiallisia, termobarometrisia ja petrografisia tutkimuksia.  

Mineralogia ja mineraaliseurueet voidaan selvittää petrografisilla tutkimuksilla. 

Metamorfoosiolosuhteita voitiin selvittää termobarometrisillä menetelmillä, laskemilla 

sekä faasidiagrammeilla. Tutkimusmenetelmillä saatuja tuloksia vertailemalla ja 

tarkastelemalla saadaan aineistoa kontaktivyöhykkeestä sekä sivukivistä. 

Tulosten mukaan hornfelsvyöhyke syntyi granuliitti- ja pyrokseenihornfels- fasieksessa, 

mitä indikoi ortopyrokseeni, granaatti, kordieriitti ja spinelli. Termodynaamiset 

laskelmat osoittavat migmatiittisen sulan vastaavan graniittista sulaa. 

Kiinteässä tilassa tapahtuvat mineraalien väliset kemialliset reaktiot osoittavat että 

stabiilit mineraaliseurueet saavutettiin paineessa välillä 1000-4000 Bar ja lämpötilan 

välillä 600-800 °C. Faasidiagrammien perusteella kloriitin katoaminen ja kordieriitin 

mukaan tuleminen indikoi, että uudelleenkiteytyminen saavutettiin todennäköisesti 

lämpötila välillä 600-800 °C, paineessa 3000±1000 Bar ja 9±3 km syvyydellä. 

Särkiniemen kohdalla granaatin repalemaisen olomuodon näytteissä voi selittää 

seuraavasti. Granaatti on aikaisemmissa metamorfoosivaiheissa sekä korkeassa 

paineessa syntynyt mineraali, jota ovat muokanneet uudet metamorfoosivaiheet. 

Kuvaava esimerkkireaktio (Ks. OY26230 R323/7.20 reaktio 28) lämpötilassa 800 °C, 

paineessa 7000 Bar: FSP ILM GARNET OPX BIO CORD LIQtc H2O = FSP ILM OPX BIO CORD 

LIQtc H2O. Granaattia ja ortopyrokseenia esiintyi samanaikaisesti todella harvoin. 

Ortopyrokseenia sisältävissä näytteissä reaktiolaskelmat osoittivat useasti 

albiittisemman plagioklaasin korvautuvan anortiittisemmalla aineksella. Ortopyrokseeni 

tuli mukaan uutena faasina yleensä lämpötilassa 650 °C.  
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Kiteytymisen aikainen tasapainottumis olosuhde määriteltiin Fe-Mg 

kationivaihtoreaktion sekä mineraaliseurueiden tasapainottumisreaktioiden perusteella. 

Termobarometriset laskelmat ja kuvaajat osoittavat, että granaatin ja muiden 

mineraalien väliset Fe-Mg -kationinvaihtoreaktiot ja tasapainottumisolotilat saavutettiin 

keskimäärin lämpötilassa 600 °C ja paineessa 4100 Bar. Ortopyrokseenin ja muiden 

mineraalien Fe-Mg -kationivaihtoreaktiot tapahtuivat korkemmassa lämpötilassa 

granaattiin verrattuna. Granaatti ja ilmeniitti ovat myös hyviä barometrejä kiteytymisen 

aikaiselle paineelle. Epävarmuustekijänä paineen määrittämiseen on kuitenkin 

analyysien vähäinen määrä.  

Tutkimukset osoittavat että synorogeeninen kontaktiaureolin hornfels -vyöhykkeen 

kiteytyminen saavutettiin granuliittifasieksessa. Kiteytymisen aikainen lämpötila on 

ollut välillä 600-800 °C ja paineessa 4000±1000 Bar sekä syvyydellä 12±3 km. 

Termobarometriset kuvaajat indikoivat myös korkeaa geotermisen gradientin 

olemassaoloa ja kontaktimetamorfoosin luonnetta.   
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6. KIITOKSET 

Suurin kiitos kuuluu ohjaajilleni FT Pekka Tuiskulle ja FT Hannu Makkoselle 

opettavaisesta työnohjauksesta. Kiitokset Geologian tutkimuskeskukselle 

kokokivianalyyseista ja mahdollisuudesta touteuttaa tutkielmani mielenkiintoisesta 

aiheesta. Kiitos Sari Forssille hieiden valmistuksesta sekä kiitokset Oulun yliopiston 

Mikroskopian ja nanoteknologian keskuksen henkilökunnalle EPMA:n ohjauksesta. 

Lisäksi kiitän myös opiskelijatovereitani ja laitoksen henkilökuntaa viihdyttävästä ja 

ikimuistoisesta opiskeluajasta. Haluan kiittää myös vanhempiani ja ystäviäni sekä 

Vilmaa korvaamattomasta tuesta ja kannustuksesta opiskeluideni aikana.       
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Liite 1. Kokokivianalyysitulokset 2014 

01.10.2014 12:13:48

GTK ISY Yhteiset VA 400 Rovaniemi

Makkonen Hannu

PL 1237

70211 Kuopio

ANALYYSITULOKSIA

TILAUSNUMERO: 45324 VIITE: V14504981

PROJEKTI/HANKE: 7551004 VASTUUALUE: 400

KOHDE:

KARTTALEHDET:

NÄYTETYYPPI: NÄYTTEITÄ: 12

MENETELMÄKOODI NÄYTTEITÄ MÄÄRITYKSIÄ

+ 175X 13 455
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Liite 1 (2) 
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Liite 2. Vanhemmat kokokivianalyysitulokset 
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Liite 3. EPMA-analyysitulokset 2015 

Näyte Kairareikä/ EPMA-analyysit massaprosentteina (m-%) näytteistä 

KOH syvyys (m) Num. Na2O    CaO      F        ZnO      Cl       MgO      K2O      NiO      TiO2     Al2O3    FeO      MnO      SiO2     Cr2O3   Total  Comment  

KU22950 R323/13.10 1    0.027    0.118    0.000    0.070    0.000   20.318    0.000    0.000    0.041    2.664   25.019    0.623   51.900    0.015  100.795 opx1 

KU22950 R323/13.10 2    0.030    0.164    0.000    0.097    0.004   20.689    0.001    0.000    0.062    2.571   25.570    0.607   51.840    0.056  101.690 opx2 

KU22950 R323/13.10 3    0.416    0.007    0.000    0.081    0.000   15.174    9.486    0.038    2.727   17.176   13.087    0.000   37.609    0.127   95.928 bt_1 

KU22950 R323/13.10 4    0.102    0.006    0.000    0.000    0.000   10.746    0.007    0.076    0.000   33.312    5.067    0.134   49.257    0.000   98.707 crd1 

KU22950 R323/13.10 5    6.548    9.983    0.000    0.024    0.005    0.000    0.105    0.000    0.000   27.947    0.064    0.000   56.058    0.000  100.733 Pl1 

KU22950 R323/13.10 6    6.373   10.038    0.000    0.084    0.002    0.000    0.088    0.000    0.000   27.989    0.103    0.000   56.123    0.000  100.800 pl2 

OY26231 R323/13.10 1    0.350    0.000    0.000    0.091    0.004   15.405    9.453    0.063    2.685   17.031   13.224    0.028   37.915    0.114   96.362 bt_1 

OY26231 R323/13.10 2    6.827    9.192    0.000    0.087    0.000    0.000    0.086    0.000    0.000   27.314    0.039    0.021   56.828    0.000  100.394 pl1 

OY26231 R323/13.10 3    0.085    0.000    0.000    0.029    0.006   10.460    0.000    0.000    0.000   33.007    4.937    0.113   49.251    0.009   97.896 crd1 

OY26231 R323/13.10 4    0.000    0.102    0.000    0.054    0.003   21.123    0.000    0.000    0.067    2.735   24.298    0.640   51.914    0.104  101.039 opx1 

 

KU22956 R323/49.40 1    0.527    0.012    0.000    0.025    0.022   14.421    9.113    0.047    1.487   19.060   13.933    0.097   37.301    0.068   96.108 bt_1 

KU22956 R323/49.40 2    7.599    7.795    0.000    0.000    0.000    0.000    0.029    0.000    0.000   26.316    0.059    0.015   58.802    0.009  100.624 pl_1 

KU22956 R323/49.40 3    0.325    0.000    0.000    0.000    0.000    9.999    0.020    0.000    0.000   33.230    5.360    0.191   49.576    0.038   98.739 crd_1 
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Liite 3 (2) 

Näyte Kairareikä/ EPMA-analyysit massaprosentteina (m-%) näytteistä 

KOH syvyys (m) Num. Na2O    CaO      F        ZnO      Cl       MgO      K2O      NiO      TiO2     Al2O3    FeO      MnO      SiO2     Cr2O3   Total  Comment  

KU24140 R323/49.40 1    0.261    0.000    0.000    0.097    0.019   15.006    9.065    0.000    2.561   16.619   12.845    0.015   37.504    0.309   94.297 bt_1 

KU24140 R323/49.40 2    0.135    0.028    0.000    0.010    0.002   10.439    0.000    0.016    0.000   33.565    4.857    0.048   49.680    0.011   98.791 crd_1 

KU24140 R323/49.40 3    6.123   10.039    0.000    0.000    0.000    0.000    0.075    0.030    0.049   27.812    0.024    0.000   55.697    0.061   99.910 pl_1 

KU24140 R323/49.40 4    0.027    0.145    0.000    0.089    0.000   20.231    0.002    0.034    0.077    3.146   24.223    0.295   51.274    0.072   99.615 opx1 

KU24140 R323/49.40 5    0.248    0.306    0.000    0.166    0.003   19.596    0.016    0.000    0.082    3.155   20.784    0.277   53.593    0.077   98.302 atf1 

KU24140 R323/49.40 6    1.053   18.349    0.000    0.027    0.005    0.000    0.002    0.047    0.000   35.158    0.020    0.009   44.432    0.030   99.131 pl?2 

KU24140 R323/49.40 7    0.283    0.000    0.000    4.697    0.000    8.093    0.008    0.029    0.000   61.604   24.654    0.102    0.000    0.199   99.669 spl1 

KU24140 R323/49.40 8    1.562    2.111    0.000    0.094    0.000    7.533    0.033    0.056    1.048   33.700    4.347    0.062   35.189    0.035   85.770 tur1 

OY26238 R332 /42.55 1    0.000    0.128    0.000    0.041    0.003   19.822    0.007    0.000    0.093    2.697   25.027    0.400   51.516    0.068   99.801 opx1 

OY26238 R332 /42.55 2    0.303    0.317    0.000    0.115    0.000   18.520    0.000    0.026    0.174    3.586   22.149    0.382   53.647    0.121   99.340 atf1 

OY26238 R332 /42.55 3    0.328    0.000    0.000    0.009    0.004   13.799    9.229    0.086    2.593   17.348   14.357    0.027   37.300    0.369   95.448 bt1 

OY26238 R332 /42.55 4    0.114    0.000    0.000    0.034    0.000   10.136    0.003    0.000    0.000   33.550    5.549    0.102   49.572    0.007   99.067 crd1 

OY26238 R332 /42.55 5    5.693   11.151    0.000    0.030    0.000    0.000    0.038    0.039    0.024   28.964    0.093    0.001   55.106    0.000  101.139 pl1  
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Liite 3 (3) 

Näyte Kairareikä/ EPMA-analyysit massaprosentteina (m-%) näytteistä 

KOH syvyys (m) Num. Na2O    CaO      F        ZnO      Cl       MgO      K2O      NiO      TiO2     Al2O3    FeO      MnO      SiO2     Cr2O3   Total  Comment  

KU26140 R433/42.30 1    0.038    1.664    0.000    0.013    0.000    5.336    0.023    0.000    0.000   22.123   30.507    2.150   38.408    0.020  100.282 grt1

KU26140 R433/42.30 2    0.013    1.593    0.000    0.006    0.009    5.071    0.003    0.000    0.004   21.867   31.155    2.461   38.523    0.079  100.782 grt2

KU26140 R433/42.30 3    6.795    9.210    0.000    0.008    0.001    0.001    0.064    0.010    0.035   27.211    0.064    0.000   56.745    0.000  100.144 pl1

KU26140 R433/42.30 4    0.228    0.000    0.000    0.125    0.003    9.951    0.018    0.000    0.000   33.196    5.979    0.108   49.581    0.000   99.188 crd1

KU26140 R433/42.30 5    0.344    0.000    0.000    0.029    0.005   13.854    9.042    0.000    1.316   18.877   13.776    0.069   37.448    0.066   94.825 bt1

KU24684 OMK-95 1    0.023    2.370    0.000    0.000    0.000    2.856    0.000    0.037    0.018   21.393   30.201    5.854   38.208    0.000  100.960 grt1

KU24684 OMK-95 2    0.010    2.155    0.000    0.173    0.000    2.678    0.023    0.000    0.013   21.527   30.356    6.701   37.641    0.000  101.277 grt2

KU24684 OMK-95 3    0.275    0.002    0.000    0.097    0.027   11.402    9.172    0.099    2.060   16.495   19.211    0.177   36.991    0.095   96.097 bt1

KU24684 OMK-95 4    7.887    6.842    0.000    0.000    0.000    0.000    0.052    0.000    0.000   25.176    0.043    0.015   60.051    0.004  100.070 pl1

KU24684 OMK-95 5    1.361   11.451    0.000    0.000    0.020    8.154    0.446    0.045    0.405   14.636   16.901    0.345   43.396    0.120   97.275 hbl1

KU24685 OMK-95 1    0.036    1.610    0.000    0.006    0.007    3.057    0.011    0.000    0.014   21.296   28.256    8.242   37.425    0.081  100.039 grt1

KU24685 OMK-95 2    0.048    2.911    0.000    0.060    0.004    2.604    0.000    0.044    0.000   21.296   27.077    8.413   37.860    0.033  100.349 grt2

KU24685 OMK-95 3    7.883    7.362    0.000    0.000    0.003    0.001    0.070    0.000    0.000   25.869    0.087    0.000   59.751    0.029  101.054 pl1

KU24685 OMK-95 4    0.124    0.005    0.000    0.000    0.035   12.101    9.182    0.056    2.361   16.202   18.436    0.229   36.543    0.081   95.347 bt1
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Liite 3 (4) 

Näyte Kairareikä/ EPMA-analyysit massaprosentteina (m-%) näytteistä 

KOH syvyys (m) Num. Na2O    CaO      F        ZnO      Cl       MgO      K2O      NiO      TiO2     Al2O3    FeO      MnO      SiO2     Cr2O3   Total  Comment  

KU24148 R338/30.70 1    1.505   18.019    0.000    0.000    0.000    0.012    0.011    0.000    0.042   34.978    0.112    0.000   45.948    0.024  100.651 pl1 

KU24148 R338/30.70 2    0.255    0.007    0.000    0.119    0.000   10.894    0.016    0.000    0.000   33.580    4.198    0.048   49.110    0.035   98.262 crd1 

KU24148 R338/30.70 3    0.405    0.000    0.000    0.069    0.026   16.164    8.734    0.051    1.246   17.846   12.482    0.025   37.786    0.271   95.099 bt1 

KU24148 R338/30.70 4    0.276    0.304    0.000    0.031    0.000   20.020    0.000    0.049    0.000    3.391   19.610    0.210   54.013    0.104   98.008 atf1 

KU24148 R338/30.70 5    0.065    0.000    0.000    1.013    0.000    2.629    0.000    0.023    0.428   54.504   10.897    0.061   27.721    0.124   97.465 st1 

KU24148 R338/30.70 6    1.947   17.299    0.000    0.031    0.000    0.005    0.002    0.000    0.035   33.771    0.000    0.000   46.539    0.000   99.629 pl2 

KU24148 R338/30.70 7    0.337    0.022    0.000    0.000    0.000   10.801    0.000    0.055    0.013   33.507    4.320    0.079   49.525    0.022   98.681 als1 

KU34342 R339/34.60 1    0.236    0.000    0.000    0.020    0.003   10.885    0.005    0.055    0.009   33.692    4.459    0.002   49.273    0.000   98.638 crd1 

KU34342 R339/34.60 2    0.167    0.015    0.000    0.000    0.016   16.191    8.839    0.031    1.263   17.720   12.366    0.042   37.535    0.493   94.674 bt1 

KU34342 R339/34.60 3    0.326    0.291    0.000    0.175    0.001   20.205    0.000    0.006    0.175    3.874   19.592    0.228   53.569    0.200   98.642 opx1 

KU34342 R339/34.60 4    6.807    9.331    0.000    0.000    0.000    0.000    0.011    0.000    0.000   27.561    0.098    0.006   56.800    0.002  100.616 pl1 

KU24689 R387/180 1    6.380    9.696    0.000    0.000    0.003    0.004    0.025    0.000    0.000   27.960    0.005    0.008   56.438    0.000  100.518 pl1 

KU24689 R387/180 2    7.151    8.906    0.000    0.000    0.003    0.000    0.038    0.000    0.000   27.440    0.129    0.000   59.619    0.008  103.293 pl2 

KU24689 R387/180 3    0.128    0.203    0.000    0.026    0.005   19.009    0.010    0.000    0.048    1.972   21.883    0.279   53.019    0.051   96.632 opx2 

KU24689 R387/180 4    0.498    0.000    0.000    0.000    0.026   15.181    8.767    0.000    1.309   17.872   14.059    0.028   37.376    0.299   95.409 bt2 

KU24689 R387/180 5    0.363    0.000    0.000    0.008    0.000   10.327    0.020    0.040    0.000   33.270    5.376    0.045   49.318    0.000   98.767 crd2  
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Liite 4. Kaavio Särkiniemen kairasydänlävistyksistä, jossa kivilajiyksiköt merkitty eri värikoodeilla. 


