
Iivaaran alkalikivi-intruusio: petrografia, 
geokemia ja apatiitin esiintyminen

Vesa Haapala

Pro gradu -tutkielma

Kaivannaisalan tiedekunta

Oulun yliopisto 

2017



ABSTRACT 

The objective of this Master’s project was to study the petrography, mineralogy and 
geochemistry of the Iivaara alkaline intrusion, paying a particular attention to the 
occurrence of apatite in the intrusion. One of the goals was also to present new 
information gained from two drill holes drilled in 2012 by the Geological Survey of 
Finland (GTK). GTK acquired the material from the area during the years 2011–2013; 
last of them in connection of the Critical Minerals Project. Polished thin sections of 
outcrop samples and drill core samples were studied using a petrographical microscope 
and electron microscope. Major element and trace element whole-rock data, determined 
employing the XRF and ICP-MS methods, were provided by the GTK.   

The Iivaara alkaline-intrusion is situated in Kuusamo, eastern Finland, at the SW 
margin of the Kola Alkaline Province. It was formed approximately at 373-363 Ma, 
representing a late phase in the magmatism of the province. The intrusion covers an area 
of 8.8 km², has an ellipsoidal form and is composed mostly of ijolites. Minor rock types 
include melteigites and urtites occurring mostly in the marginal parts of the intrusion, 
urtites in the northern part of the intrusion and on top of the Iivaara Mountain, and 
melilite-bearing rocks in the center of the intrusion. There is an approximately 50– to 
700-m-wide fenite zone around the intrusion. In the outcrops, the texture of the ijolite 
series rocks is heterogeneous, with a network, in which the proportions of nepheline and 
pyroxene vary. The rocks are mainly metaluminous with minor peralkaline rocks, which 
are miaskitic. The level of rare earth elements (REE) is low and this also applies to the 
U and Th contents of the ijolite series, being beneficial for potential exploitation of 
apatite. 

Phosphorus is incorporated in hydroxyl apatite and fluorapatite. Apatite occurs at 
mineral boundaries sometimes forming a network or as grain clusters. It may also form 
veins together with biotite. The highest apatite contents are found in pyroxene-rich 
rocks, such as melteigites and pyroxenites. Also apatite-rich ijolites occur. Fenites have 
sporadic high contents of P2O5 but generally, the concentrations are as low as in urtites. 
In outcrop samples, the average P O  contents are: 1.22 wt.% in urtites, 1.79 wt.% in 
ijolites, 2.18 wt.% in melteigites, and 1.12 wt.% in fenites. The highest P O  content, 
13.0 wt.%, was measured for an apatite ijolite sample. 

Based on whole-rock analyses and thin sections, the variation of mineral compositions 
in drill cores is roughly similar to outcrops. The magnetite contents in the drill cores are 
higher than those in outcrop samples, especially in drill core R2. The average apatite 
content of drill core R1 is higher than in the outcrop samples. The minimum and 
maximum P O  concentrations in the more felsic drill core R1 are 1.22 wt.% and 10.10 
wt.%, respectively, with an average of 3.50 wt.%. The best 32.5 meters of the drill core 
has an average P O  content of 5.52 wt.%. The minimum and maximum P O  contents 
in the more mafic drill core R2 are 0.18 wt.% and 5.29 wt.%, respectively, with an 
average of 1.08 wt.%. The landscape values of Iivaara and its belonging to the Natura 
2000 conservation areas need to be evaluated if the mineralization proves to be 
economic in some future.



TIIVISTELMÄ 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia Kuusamossa sijaitsevan Iivaaran 
alkalikivi-intruusion petrografiaa, mineralogiaa ja geokemiaa sekä erityisesti selvittää 
apatiitin esiintymistä intruusiossa. Myös GTK:n vuonna 2012 poraamien kahden 
kairareiän tuoman uuden tiedon esittäminen on yksi tavoitteista. GTK on hankkinut 
aineiston alueelta vuosien 2011–2013 aikana, joista viimeisin oli Kriittiset mineraalit -
hankkeen puitteissa. Paljastumanäytteiden ja kairasydämien ohuthieet tutkittiin 
petrografisesti polarisaatiomikroskoopilla sekä osa mineraaleista analysoitiin käyttäen 
elektronimikroskooppia. Aineiston kokokivianalyysit GTK on teettänyt XRF- ja ICP-
MS-menetelmillä. 

Kuusamossa Kuolan alkaliprovinssin lounaisreunalla sijaitseva Iivaaran intruusio syntyi 
373–363 miljoonaa vuotta sitten edustaen myöhäistä vaihetta provinssin 
magmatismissa. Intruusio on 8,8 km²:n laajuinen ja ellipsimäinen muodoltaan ja 
koostuu pääosin ijoliitista. Pienemmän osan intruusiosta muodostavat enimmäkseen 
reunaosissa esiintyvät melteigiitit ja pyrokseniitit, pohjoisosan ja Iivaaran huipun urtiitit 
sekä vähälukuiset meliliittipitoiset kivet intruusion keskiosassa. Intruusiota ympäröi 
arviolta 50–700 metriä leveä feniittikehä. Paljastumilla ijoliittisarjan kivien tekstuuri on 
heterogeeninen raitaverkosto, jossa nefeliinin ja pyrokseenin määrä vaihtelee. 
Intruusion kivet ovat enimmäkseen metalumiinisia ja harvat peralkaliset kivet ovat 
miaskiittisia. Kivien lantanidipitoisuudet ovat alhaisia. Myös ijoliittisarjan kivien U- ja 
Th-pitoisuudet ovat alhaisia, mikä on merkittävä asia apatiitin hyödyntämisen kannalta. 

Intruusion kivissä fosfori on sitoutunut hydroksyyli- ja fluoriapatiitiin. Apatiitti esiintyy 
toisten mineraalirakeiden rajoilla muodostaen toisinaan verkoston sekä erillisinä 
raekasaumina ja harvoin myös juonissa yhdessä biotiitin kanssa. Kivilajeista 
runsaimmin apatiittia on pyrokseenirikkaammissa kivilajeissa, kuten melteigiiteissä ja 
pyrokseniiteissä. Myös ijoliiteissa on korkeita apatiittipitoisuuksia. Feniiteissä on 
paikoin korkeita P2O5-pitoisuuksia, mutta yleensä fosforitaso on yhtä matala kuin 
urtiiteissa. Paljastumanäytteissä P O -pitoisuuksien keskiarvo on urtiiteissa 1,22 p.-%, 
ijoliiteissa 1,79 p.-%, melteigiiteissä 2,18 p.-% ja feniiteissä 1,12 p.-%. Suurin P O -
pitoisuus on 13,0 p.-% apatiitti-ijoliitissa. 

Kokokivianalyysien ja ohuthieiden perusteella kairasydänten koostumus vaihtelee 
pääosin kalliopaljastumien tavoin. Kairasydämien magnetiittipitoisuudet ovat 
paljastumanäytteitä korkeampia, varsinkin kairasydämessä R2. Kairasydämen R1 
apatiittipitoisuudet ovat puolestaan keskimäärin korkeammat kuin kalliopaljastumissa. 
Felsisemmän kairasydämen R1 P O -pitoisuuden minimi ja maksimi ovat 1,22 ja 10,10 
p.-% keskiarvon ollessa 3,50 p.-% ja parhaalla 32,5 metrin matkalla 5,52 p.-%. 
Mafisemman kairasydämen R2 P O -pitoisuudet ovat selkeästi alhaisempia; minimi ja 
maksimi ovat 0,18 ja 5,29 p.-% ja keskiarvo 1,08 p.-%. Alueen maisemallisuus ja 
kuuluminen Natura 2000 -suojelun piiriin ovat haittana apatiittimineralisaation 
mahdolliselle hyödyntämiselle, jos mineralisaatio osoittautuu jatkotutkimuksissa 
malmiksi. 
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1. JOHDANTO 

Suurin osa harvinaisten maametallien (REE) malmiesiintymistä liittyy alkalikiviin, 

joissa on myös Nb-, Ta-, U- ja P-mineralisaatioita sekä muita teollisuusmineraali- ja 

timanttiesiintymiä (Fitton & Upton, 1987; Long et al., 2010). Esimerkkeinä alkalikiviin 

liittyvistä fosforimalmeista Suomessa ovat devonikautinen Sokli ja arkeeinen Siilinjärvi. 

Edellisessä fosfori on rikastunut rapaumaan ja esiintyy residuaalisena apatiittina ja 

sekundäärisenä francoliittina (O’Brien et al., 2005). Siilinjärven fosfori esiintyy 

magmaattisena apatiittina glimmeriitissä ja karbonatiitissa. Hiipinän fosforimalmi on 

apatiittina urtiittisissa ja ijoliittisissa kivissä (Kogarko, 1987). Lovozerossa 

fosforimineralisaatio on puolestaan muodostunut apatiittirikkaasta vyöhykkeestä 

urtiitissa (Semenov, 1974) 

Fittonin & Uptonin (1987) määritelmän mukaan alkaliset kivet ovat syntyneet 

magmasta, jossa on ollut enemmän alkalimetalleja kuin maasälpien muodostumiseen 

tarvitaan, jolloin ylimääräiset alkalimetallit yhdessä muiden alkuaineiden kanssa ovat 

synnyttäneet maasälvän sijaisia. Alkalikivet ovat suhteellisen harvinaisia koko 

maapallon mittakaavassa, sillä niitä on vain noin prosentti kaikista magmakivistä (Sen, 

2014).  

Tässä työssä tarkastellaan Kuusamon kunnassa sijaitsevaa Iivaaran alkalikivi-

intruusiota, joka koostuu suurimmalta osin ijoliitti-nimisestä alkalikivestä sekä sitä 

ympäröivästä feniitistä eli reaktioreunuksesta. Iivaara on ollut GTK:n tutkimuskohteena 

osana Kriittiset mineraalit -hanketta, jossa Iivaaralta kerättiin geologista aineistoa 

vuosien 2011–2013 aikana. Allekirjoittanut osallistui GTK:n kesätyöntekijänä kesällä 

2013 intruusion Iivaarassa, Ahvenvaarassa ja Penikkavaarassa sijaitsevien 

kalliopaljastumien kartoitukseen. Kartoitukseen kuului kallioperähavaintojen tekeminen 

sekä käsinäytteiden kerääminen kalliopaljastumilta. Tämän tutkielman tarkoituksena on 

esitellä Iivaaran alkalikivi-intruusioon GTK:n vuonna 2012 poraamien kairareikien 

sisältämä uusi tieto sekä selvittää petrografian ja geokemian avulla apatiitin esiintymistä 

intruusion kivissä. 

Iivaaran geologisen tutkimuksen historia alkaa jo vuodesta 1857, jolloin H. J. Holmberg 

teki tiettävästi ensimmäiset havainnot. Ramsay ja Berghell antoivat vuonna 1891 
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Iivaaran nefeliinipyrokseenikivelle nimen ijoliitti, joka on edelleen yleisessä käytössä 

myös englanninkielisenä ijolite-nimenä (Le Maitre et al., 2002). Lehijärven (1960) 62 

sivuisessa julkaisussa käydään läpi Iivaaran geologia hyvin perusteellisesti ja se on 

kattavin selonteko vielä nykyäänkin. Otanmäki Oy on tehnyt paikalla vuosien 1961–

1962 aikana rautamalmitutkimuksia, joiden perusteella rautaesiintymä todettiin 

kannattamattomaksi louhia. GTK (Geologian tutkimuskeskus) jatkoi Otanmäki Oy:n 

luovuttamien aineistojen perusteella teollisuusmineraalitutkimuksia vuosien 1964 ja 

1965 aikana. Makkosen (1994) mukaan ilmeisesti saman yhtiön toimesta Iivaaran 

alueella on kairattu yhteensä 2043 metriä vuosien 1967 ja 1968 aikana. Otanmäki Oy 

teki kattavan geologisen kartoituksen Iivaaralla vuonna 1968, jolloin lapiolla aukaistiin 

289 kalliopaljastumaa ohuen moreenipeitteen alueille. Paakkola (1978) on kirjoittanut 

lyhyen, summaavan artikkelin sisältäen geologisen kartan. Makkonen (1994) on laatinut 

raportin Iivaarasta, joka painottuu malmipotentiaalin selvittämiseen. Kramm et al. 

(1993) ovat selvittäneet Iivaaran alkalikivi-intruusion devonikautisen iän muiden 

Kuolan alkaliprovinssin intruusioiden ohessa. Hän on julkaissut lisäksi muiden kanssa 

kaksi muuta Iivaaraa koskevaa artikkelia (Kramm, 1994; Sindern & Kramm, 2000). Al-

ani et al. (2010) ovat tutkineet REE-mineraaleja mm. Iivaaran näytteistä. Viimeisimmät 

Iivaaran intruusiota lyhyemmin käsittelevät artikkelit ovat mm. Sarapään et al. (2013) 

kirjoittama artikkeli Suomen REE-potentiaalista, Sarapään et al. (2016) Kriittiset 

mineraalit -hankkeen loppuraportti sekä Lintisen (2015) laatima raportti Suomen 

fosforipotentiaalista.  
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2. ALKALIKIVET 

2.1. Alkalikivien luokittelu 

Alkalimetallien suuri määrä verrattuna piihin ja alumiiniin magmassa mahdollistaa 

alkalikivien runsaan mineralogisen vaihtelun ja poikkeavuuden tavanomaisemmista 

silikaattirikkaista magmoista syntyneistä kivistä (Fitton & Upton, 1987). Lähes puolet 

magmakivien nimistä on annettu alkalikiville johtuen tästä vaihtelun runsaudesta, 

vaikka alkalikiviä on vain noin prosentti kaikista magmakivistä (Winter, 2010; Sen, 

2014). Nykyisin epäolennaisia alkalikivien nimiä on karsittu IUGS:n (International 

Union of Geological Sciences) luokittelussa (Le Maitre et al., 2002).  

Shand (1947) luokitteli magmakivet niiden kalsiumin, alkalimetallien ja alumiinin 

suhteellisten moolimäärien perusteella peralkalisiin, peralumiinisiin ja metalumiinisiin 

kiviin. Lähinnä felsisille magmakiville soveltuvan luokituksen mukaisesti kivi on 

peralkalinen, kun molekyyliosuuksissa Al2O3 < (Na2O+K2O), kun taas peralumiiniseksi 

kutsutaan kiveä, jossa Al2O3 > (CaO+Na2O+K2O). Metalumiinisen kiven molekyyli-

osuuksissa (CaO+Na2O+K2O) > Al2O3 > (Na2O+K2O).  

Alkalikivet ovat yleensä joko peralkalisia tai metalumiinisia (Marks et al., 2011). 

Peralkaliset nefeliinisyeniitit voidaan jakaa Zr- ja Ti-mineraalien perusteella 

miaskiittisiin ja agpaiittisiin. Miaskiittisiksi voidaan kutsua nefeliinisyeniittejä, joissa Zr 

ja Ti muodostavat zirkonia ja titaniittia. Puolestaan agpaiittisten nefeliinisyeniittien Zr 

ja Ti on monimutkaisemmissa mineraaleissa, kuten eudialyytissä, enigmatiittissa tai 

astrofylliitissä (Le Maitre et al., 2002; Marks et al., 2011). 

Sørensenin (1974) mukaan trakyytit ja fonoliitit ovat yleisimpiä alkalikiviä, joiden 

jälkeen yleisimpiä ovat foidiitit, kuten ijoliitti ja urtiitti. Nefelinoliitti on yleisnimi 

QAPF-diagrammin foidoliitille (Kuva 1), jossa nefeliini on vallitseva foidi eli 

maasälvän sijainen. Kuvan 1 QAPF-diagrammissa Q on kvartsi, A on kalimaasälpä ja 

albiittinen plagioklaasi (koostumusväli An0–An5), P on plagioklaasi (koostumusväli 

An5–An100) ja skapoliitti. F on puolestaan joku seuraavista maasälvän sijaisista: 

nefeliini, kankriniitti, leusiitti, pseudoleusiitti, sodaliitti, analsiimi, kalsiliitti, noseaani 

tai hayyni.  
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Kuva 1. QAPF-diagrammi magmakivien modaaliseen luokitteluun. Nime on lisätty julkaisussa 

Le Maitre et al. (2002) alkuperäiseen Streckeisen (1976) diagrammiin. Julkaistu molempien 

kustantajien (Elsevier ja Cambridge University Press) luvalla.

Nefelinoliitti voidaan määritellä tarkemmin melteigiitiksi, ijoliitiksi tai urtiitiksi kiven 

sisältämien mafisten mineraalien ja nefeliinin määräsuhteesta (Streckeisen, 1976). 

Ijoliitti on magmakivi, joka koostuu pyrokseenista sekä nefeliinistä, jota on 30–70 % 

(Le Maitre et al., 2002). Le Maitren et al. (2002) mukaan melteigiitissä on nefeliiniä 

10–30 %, urtiitissa puolestaan on nefeliiniä yli 70 % ja siinä on egiriiniaugiittia, muttei 
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ollenkaan maasälpää. Tätä luokittelutapaa käytetään tässä työssä ja kaikkia kolmea 

kivilajia kutsutaan lyhyemmin ijoliittisarjaksi. Pelkän nefeliinipitoisuuden perusteella 

tapahtuva nimeäminen aiheuttaa ijoliittisarjan kivien suuren kemiallisen vaihtelun, 

koska pyrokseeni on määritelty tarkemmin vain urtiitin osalta IUGS:n luokittelussa. 

Melteigiittien sisältäessä runsaasti pyrokseeneja niiden geokemia voi vaihdella suuresti 

johtuen eri pyrokseenien kemiallisen koostumuksen erilaisuudesta. Egiriini koostuu 

piistä, natriumista ja raudasta, joten egiriinipitoiset melteigiitit ovat natrium- ja 

rautarikkaita, kun taas augiittipitoiset melteigiitit sisältävät enemmän kalsiumia ja 

magnesiumia (Sørensen, 1974).  

Kohtalaisen paljon egiriiniaugiittia sisältävässä maligniitissa kalimaasälvän ja nefeliinin 

määrä on sama (Le Maitre et al., 2002). Ijoliittisarjan kivet vaihettuvat 

alkalimaasälpäpitoisuuden lisääntyessä maligniiteiksi ja lopulta nefeliinisyeniiteiksi 

(Sørensen, 1974). Turjaiitissa meliliittiä on alle 65 %, mutta määrä ylittää nefeliinin 

määrän, jota on oltava yli 10 % (Le Maitre et al., 2002). Paikallisesti määritelty juviitti 

on karkearakeinen nefeliinisyeniitti, jossa kalimaasälpää on enemmän kuin Na-pitoista 

maasälpää (Brøgger, 1921). Egiriniitti koostuu egiriiniaugiitista ja vähäisestä määrästä 

nefeliiniä ja albiittia (Le Maitre et al., 2002). Ruotsissa Alnön saarella Hartungissa 

hartungiitiksi nimetty kivi koostuu egiriiniaugiitista, wollastoniitista ja kankriniitista 

sekä mahdollisesti kalimaasälvästä (Le Maitre et al. 2002). Egiriinistä ja apatiitista 

koostuvalle kivelle on ehdotettu nimeä egiapiitti (Le Maitre et al., 2002). Yleisimmin 

ijoliitteihin ja karbonatiitteihin liittyvä feniitti on metasomaattinen kivi, joka koostuu 

alkalimaasälvästä, natriumpyrokseenistä ja/tai natriumamfibolista. Feniitti on joskus 

myös nefeliinisyeniittien tai alkaligraniittien yhteydessä ja voi koostua pelkästään 

alkalimaasälvästä (Le Maitre et al., 2002).  

Pulaskiitti on hieman nefeliiniä sisältävä kalimaasälpäsyeniitti, jossa on myös 

natriumpitoisia pyrokseeneja ja amfiboleja, biotiittia ja fayaliittia (Le Maitre et al., 

2002). Särnaiitissa on kankriniittia, egiriiniaugiittia ja pertiittistä ortoklaasia, joten se on 

vaaleampi versio kankriniitti-nefeliinisyeniitistä (Le Maitre et al., 2002). Albiitista ja 

egiriinistä koostuva mariupoliitti on myös vaalea nefeliinisyeniitti johtuen 

kalimaasälvän puuttumisesta (Le Maitre et al., 2002). Nefeliinimonzogabron versio 

essexiitti sisältää titaaniaugiittia, kaersutiittia ja mahdollisesti labradoriittia biotiitin 

kanssa sekä hieman kalimaasälpää ja nefeliiniä (Le Maitre et al., 2002). 
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2.2. Alkalikivi-intruusiot 

Alkalikivi-intruusiot ovat useimmiten keilamaisia tai sylinterimäisiä ja siten 

poikkileikkaukseltaan pyöreitä tai ovaaleja. Raymondin (2007) eri lähteiden vertailujen 

perusteella kallioperällä tai tektonisella aktiivisuudella ei ole suurta merkitystä 

alkalikivien esiintymiseen, vaikkakin suurin osa on tektonisesti vakaassa mantereisessa 

kallioperässä. Silikaattisten alkalikivi-intruusioiden yhteydessä on usein karbonatiittisia 

kiviä, mutta useimmiten alkalikivet ovat pienempänä osuutena karbonatiittisen 

intruusion yhteydessä. Aina alkalikiviin ei liity karbonatiitteja tai päinvastoin (Woolley 

& Kjarsgaard, 2008). Alkalikivi- ja karbonatiitti-intruusioiden ympärillä on lähes aina 

feniittikehä eli reaktioreunus, joka syntyy tunkeutuneen alkalirikkaan magman 

reagoidessa sivukiven kanssa. Joissakin alkalikivi-intruusioita on kehämäinen rakenne, 

esimerkiksi Hiipinän alkalikivikompleksissa (Arzamastsev et al., 2013). 

Melteigiiteissä kemiallisen koostumuksen vaihtelu johtuu suurimmalta osin 

pyrokseenien koostumuksen ja määrän vaihtelusta. Ijoliiteissa Al2O3-, MgO- ja CaO -

pitoisuudet vaihtelevat eniten. Ijoliittisarjan kivissä raekoko ja tekstuuri vaihtelevat 

suuresti riippumatta mittakaavasta. Näille kiville on tyypillistä mineraalien eriytyminen 

kasaumiksi ja raidoiksi tai juoniksi. Yleisin ijoliittinen kompleksityyppi on tulivuoren 

alainen lieriö, joka on nykyisessä eroosiotasossaan ympyrämäinen (Sørensen 1974). 

Alkalikivi-intruusioissa esiintyvien meliliittisten kivien ja ijoliittisarjan välillä ei 

Sørensenin (1974) mukaan ole havaittu samanlaista vaihettumista kuin nefeliniiteillä ja 

meliliittisillä kivillä. 

Peralkalisten sulien viimeisinä kiteytyvät osat ovat rikkaita egiriinistä, eli viimeiset sulat 

ovat Na- ja Fe-rikkaita (Bailey & Schairer, 1966, Sørensenin, 1974 mukaan). 

Esimerkiksi Salmagorskin rengaskompleksin kiteytymishistoriasta on havaittavissa 

samanlainen taipumus (Korobeinikov, 1998). Sørensenin (1974) mukaan alkaliset 

intruusiot voivat kiteytyä joko ensin keskusosistaan tai reunaosistaan. Rubien (1982) 

mukaan kenialaisen nefeliniittitulivuoren, Kisingirin yhteydessä oleva Sagurumen 

ijoliittikompleksi on kiteytynyt ensin reunaosastaan. Kemppaisen (1995) havaintojen 

mukaan Ozernaya Varakan alkalikivi-intruusion kiteytyminen on lähtenyt liikkeelle 

nefeliinipyrokseniittisista sisäosista ja jatkunut reunaosiin. Viimeisimpinä ovat 

kiteytyneet karbonatiittiset ja syeniittiset juonet, jotka leikkaavat muita intruusion kiviä. 
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Salmagorskin rengaskompleksi on todennäköisesti kiteytynyt fraktioivan kiteytymisen 

kautta, joka on harvinaista ijoliitti-melteigiittisarjan alkalikivi-intruusioille. 

2.3. Alkalisten magmojen alkuperä 

Tässä kappaleessa kootaan eri julkaisuissa esitettyjä näkökulmia alkalikivien 

syntymiseen sekä yhteyteen karbonatiittien kanssa. Yhtä selkeää selitystä ei ole 

olemassa, joten mukaan on otettu tärkeimmät teoriat.  

Raymondin (2007) eri lähteistä kokoamien tietojen perusteella alkalisten kivien syntyyn 

vaikuttavat monet prosessit, kuten fraktioiva kiteytyminen sekä alkalirikkaiden ja 

piirikkaiden magmojen sekoittumattomuus. Rayn (2009) mukaan yhtäaikainen kuoressa 

tapahtuva kontaminaatio, fraktioiva kiteytyminen sekä sulien sekoittumattomuus 

toisiinsa ovat mahdollisina tekijöinä karbonatiittisten ja silikaattisten osueiden 

syntymisessä. Myös Sørensenin (1974) mukaan alkalisten magmojen syntyyn on 

todennäköisesti vaikuttanut moni tekijä ja useimmat alkaliset magmat ovat läpikäyneet 

useita prosesseja. Alkalikiviä esiintyy tunkeutuneena hyvin erilaisiin sivukiviin, josta 

voi päätellä assimilaation eli sivukiven sulamisen ja sekoittumisen olevan alkalikivien 

synnyssä hyvin pienessä roolissa (Sørensen, 1974). Bulakhin & Ivanikovin (1996) 

mukaan melteigiittejä, turjaiitteja ja ijoliitteja syntyi Turjan massiiviin fraktoivassa 

kiteytymisessä normatiivista larniittia sisältävästä oliviinimelanefeliniittisestä sulasta. 

Karbonatiittisten ja alkalisilikaattisten sulien on todettu olevan monien geologisten 

havaintojen perusteella liukenemattomia toisiinsa (Winter, 2010). Sulista syntyneiden 

kivien samankaltaisuus isotooppikoostumusten suhteen antaa ymmärtää niiden olevan 

alkuperältään lähes samanlaisia. Rankinin & Le Basin (1974) mukaan saman 

lähtömagman silikaattirikasta ja karbonatiittirikasta sulaa voi olla yhtä aikaa toisiinsa 

liukenemattomina sulina. He perustavat väitteensä länsi-kenialaisen Usapin 

karbonatiittikompleksista kerättyjen apatiittien silikaatti- ja karbonatiittisulkeumista 

saamiinsa tietoihin. Myös Brookerin (1998) tekemien petrologisten kokeiden perusteella 

karbonatiitteja syntyy mahdollisesti liukenemattomista karbonatiittisista sulista vaipan 

paineessa. Gudfinnssonin & Presnallin (2005) tekemissä kokeellisissa tutkimuksissa 

saatiin aikaan karbonatiittista magmaa sulattamalla peridotiittista materiaalia CO2-

rikkaassa ympäristössä. Granaattilherzoliitin sulattaminen tuotti alhaisemmassa 
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paineessa ja lämpötilassa melilitiittisiä sulia, mutta kun lämpötilaa ja painetta nostettiin, 

syntyi puolestaan kimberliittisiä sulia (Gudfinnsson & Presnallin 2005). Myös 

lantanidien ja muiden hivenalkuaineiden geokemian samankaltaisuus karbonatiiteissa ja 

niiden yhteydessä olevissa silikaattisissa kivissä viittaa komagmaattisuuteen, kuten on 

laita esimerkiksi Kuolan alkaliprovinssin karbonatiittijuonilla ja alkalisilikaattikivillä 

(Downes et al., 2005).  

Toisaalta Gittins & Harmer (2003) ovat eri mieltä todetessaan karbonatiittien ja 

alkalisilikaattikivien isotooppien poikkeavan joissakin intruusioissa ja vain harvoin 

vastaavan toisiaan. Heidän mukaansa karbonatiitit ja alkalikivet eivät todennäköisesti 

ole samasta lähtömagmasta peräisin, vaan niiden keskinäinen läheisyys useimmiten 

johtuu samojen kanavien käyttämisestä magman nousun aikana. Muita poikkeavia 

esimerkkejä ovat Spitskopin kompleksi sekä Dorowan ja Shawan karbonatiittiset 

kompleksit, joissa karbonatiittien εSr- ja εNd-arvot ovat lähempänä vaipan kiviä kuin 

alkalisilikaattikiviä ja siten ne ovat todennäköisesti syntyneet eri lähteistä (Harmer, 

1999). Karbonatiittien ja alkalisilikaattikivien syntyminen samasta magmasta ja 

tunkeutuminen yhdeksi kompleksiksi ei voi olla ainoa syntytapa, koska on olemassa 

alkalisilikaattisia intruusioita ilman karbonatiitteja sekä karbonatiittisia intruusioita 

ilman alkalisilikaattikiviä (Woolley & Kjarsgaard, 2008). Woolley & Kjarsgaard (2008) 

tutkivat maailmanlaajuisesti 477 karbonatiittiesiintymää, joista suurin osa (84 %) on 

magmaattisia karbonatiitteja ja loput (16 %) karbohydrotermisiä karbonatiitteja. 

Suurimpaan osaan (76 %) magmaattisista karbonatiiteista liittyy magmaattisia 

silikaattisia kiviä, joista yleisimpinä ovat ijoliittisarjan kivet ja nefelinoliitit sekä 

fonoliitit ja maasälpiä sisältävät syeniitit. Näin ollen 24 % karbonatiiteista esiintyy 

ilman magmaattisia silikaattisia kiviä. Karbohydrotermisiin eli soliduslämpötilan 

alapuolella CO2-H2O-rikkaasta fluidista saostuneisiin karbonatiitteihin ei Woolleyn & 

Kjarsgaardin (2008) tutkimuksessa liittynyt magmaattisia silikaattisia kiviä 27 % 

esiintymistä. 

Oldoinyo Lengain karbonatiittien ja nefelinoliittien isotooppisuhteet muistuttavat 

toisiaan, mikä viittaa niiden olevan samasta lähteestä (Winter, 2010). Karbonatiittien ja 

alkalikivien äärimmäismuotoja harvinaisemmat välimuodot syntyvät yleisemmin 

karbonatiittisten sulien tunkeutuessa osittain suliin alkalisilikaattikiviin kuin jatkuvassa 

fraktioivassa kiteytymisessä (Winter, 2010). Woolley & Kjarsgaard (2008) ehdottavat 

erityyppisten alkalisilikaattikivien syntyvän eri syvyydellä vaipassa ja niiden yhteydessä 
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olevat karbonatiittiset kivet liittyvät synnyltään joihinkin näistä alkalisilikaattikivistä. 

He pitävät todennäköisenä kahta karbonatiittisten kivien syntytapaa: syntyminen syvällä 

metasomatoituneesta vaipasta, jolloin karbonatiitteihin ei liity alkalisilikaattikiviä, tai 

karbonatiittisten kivien synty alkalisilikaattikivistä fraktioivan kiteytymisen kautta.  

2.4. Feniittiytyminen ja nefelinisaatio 

Syvälle ulottuvien karbonatiittien ja alkalisilikaattikivien ympärillä on yleensä 

metasomaattinen muuttumiskehä, jota kutsutaan yleisesti feniittikehäksi (Sørensen, 

1974; Rubie 1982). Norjalainen alkalikivikompleksi Fen on antanut nimensä 

feniittiytymiselle (Sen, 2014). Feniittiytymisessä eli alkalimetasomatoosissa sivukiven 

ja tunkeutuvan magman välillä tapahtuu alkuaineiden vaihtoa (Kuva 2) (Brøgger, 1921; 

Rubie, 1982). IUGS:n luokittelun mukaan feniitti koostuu alkalimaasälvästä, Na-

pyrokseenista ja/tai alkaliamfibolista sekä harvoin pelkästään alkalimaasälvästä (Le 

Maitre et al. 2002). Määritelmän mukaan feniitti esiintyy karbonatiittien tai ijoliittien 

sekä harvemmin peralkalisten graniittien tai nefeliinisyeniittien yhteydessä. 

Nefeliniittisten tulivuorten piippujen ympärillä ei ole feniittikehää, eli sen kehittyminen 

vaatii suuremman määrän magmaa ja enemmän aikaa kuin vulkaanisten piippujen 

kehittyessä on ollut (Le Bas, 1987). Le Basin (1987) mukaan feniitit voidaan erottaa 

magmaattisista syeniiteistä tekstuurin perusteella, kuten mm. virtausrakenteista ja 

kontaktin karkearakeisuudesta. Feniittiytymisen lämpötila vaihtelee välillä 800–660 °C 

riippuen intruusiosta (Le Bas, 1987; Sindern & Kramm, 2000).  

Pyrokseeni on koostumukseltaan heikosti natriumpitoinen egiriiniaugiitti alkalikiven ja 

feniitin kontaktissa ja lähes puhdas egiriini feniitin ja sivukiven kontaktissa (Le Bas, 

1987). Myös norjalaisessa Fenin kompleksissa, afrikkalaisessa Kisingirin alkalikivi-

intruusiossa sekä Soklin karbonatiitissa on havaittu pyrokseenin natriumpitoisuuden 

kasvavan kauempana kontaktista (Vartiainen & Woolley, 1976; Rubie, 1982). 

Maasälvän kaliumpitoisuus kasvaa kontaktista poispäin (Le Bas, 1987). Kvartsi 

korvautuu egiriinillä ensimmäisenä siirryttäessä lähemmäs ijoliittisia kiviä. Biotiitti 

korvautuu K-rikkaalla kalimaasälvällä lähellä ijoliittisarjan kiviä (Sindern & Kramm, 

2000). Wollastoniittia esiintyy feniitissä lähellä feniittiytymisen aiheuttanutta 

alkalikiveä (Le Bas, 1987). Kramm & Sindern (1998) kirjoittavat Oldoinyo Lengain 
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feniittien ja ijoliittien samankaltaisuudesta Nd- ja Sr-isotooppikoostumuksen suhteen. 

Hän ehdottaa osan ijoliittisarjan kivistä syntyneen feniittiytymisessä perustellen 

käsitystään isotooppikoostumusten lisäksi myös metasomaattisten kivien 

vaihettumisella nefeliinisyeniiteiksi. 

Kuva 2. Ijoliittisen intruusion aiheuttama feniittikehä sivukivissä (Fitton & Upton, 1987). 

Kuvaan on julkaisijan lupa (http://www.geolsoc.org.uk/permissions).

Etelä-afrikkalaisessa Spitskopin intruusiossa on ensimmäisenä havaittu syvällä 

sijaitsevien alkalisten ultramafisten kompleksien ijoliittisarjan kivien muodostuminen 

nefelinisaation kautta. Pyrokseniittisen magman tunkeutuessa sen ja sivukiven väliin 

muodostui alkalipitoinen rintama, joka aiheutti sivukiven feniittiytymisen ja 
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tunkeutuneiden pyrokseniittien nefelinisaation (Strauss & Truter, 1951 Sørensenin 1974 

mukaan).  

2.5. Alkalikivien mineralisaatiot 

Alkalikiviin liittyy niobiumin, tantaalin ja harvinaisten maametallien (REE) rikastumia 

(Fitton & Upton, 1987). Semenovin (1974) mukaan nämä rikastumat ovat ijoliittisarjan 

kivissä usein perovskiittiryhmän mineraaleissa. Sedimenttikiviin liittyvien 

apatiittimineralisaatioiden ohella magmaattisissa alkalikivissä esiintyvät 

apatiittimineralisaatiot ovat tärkeitä fosforin lähteitä (Lintinen, 2015), joista Siilinjärven 

ja Soklin karbonatiitit ovat hyviä esimerkkejä (O’Brien et al., 2015; O’Brien & 

Hyvönen, 2015). Siilinjärven fosforimalmia louhitaan noin 11 Mt vuodessa 

keskimääräisen P2O5-pitoisuuden ollessa 4 p.-% (O’Brien et al., 2015). Vuoden 2014 

arviossa malmivarat ovat 234 Mt louhinnan jatkuessa vuoteen 2035 asti. 

Apatiittipitoisuus saadaan kertomalla P2O5-pitoisuus luvulla 2,4 (Lintinen, 2015). 

Rautaa ja titaania sisältävä titanomagnetiitti sekä teollisuusmineraali vermikuliitti voivat 

esiintyä alkalikivi-intruusioissa hyödynnettävän suuruisina esiintyminä (Semenov, 

1974). Keramiikassa ja metalliteollisuudessa käytettävä nefeliini on alkalikivissä usein 

päämineraalina.  

Karbonatiitteja ja monimutkaisempia alkalimineraaleja sisältävän Hiipinän 

alkalikivikompleksin fosforimalmi on pääosin ijoliitti- ja urtiittivaltaisessa kivessä 200–

700 metriä paksuna apatiittirikkaana kerroksena (Kogarko, 1987). Apatiittirikkaita kiviä 

esiintyy maasälpäjuviitissa ksenoliitteinä, breksioina ja apatiitti-ijoliittina. Eräs 

apatiittirikas kivityyppi on myös titaniittirikas. Kalashnikovin et al. (2016) artikkelissa 

viitataan Khramovin (2014) venäjänkieliseen raporttiin, jossa todetaan Hiipinän 

apatiittimalmien P2O5-pitoisuuksien olevan välillä 7,5–16,2 %. Hiipinän 

apatiittimalmien mineralogia vaihtelee, mutta yleisimmin apatiitti on nefeliinin 

yhteydessä (Ilyin, 1989). PhosAgro louhii Hiipinän fosforimalmia noin 26 miljoonaa 

tonnia vuodessa (www.phosagro.com). Hiipinän ja Lovozeron alkalikiviin liittyy 

fosforin ohella REE-malmeja. 

http://www.phosagro.com/
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3. KUOLAN ALKALIPROVINSSI 

3.1. Yleispiirteet 

Kuolan niemimaalla ja itäisimmässä Suomessa sijaitseva Kuolan alkaliprovinssi eli 

KAP on maapallon suurimpia alkalikiviprovinsseja yli 100 000 km²:n pinta-alallaan 

(Wu et al., 2013). KAP:iin kuuluu 22 alkalikivikompleksia (Kuva 3), joista suurin osa 

koostuu ultramafisista alkalikivistä ja karbonatiiteista (Downes et al., 2005, O’Brien et 

al., 2015). Suomen puolella läntisintä KAP:a edustavat Iivaaran alkalikivi-intruusio 

sekä Soklin karbonatiittikompleksi, joka on mahdollisesti maailman suurin karbonatiitti 

(O’Brien & Hyvönen, 2015). Provinssissa on myös lukuisia juonia ja piippuja, joiden 

koostumus vaihtelee suurempien kompleksien tavoin, mutta lisänä on myös 

kimberliittisiä kiviä (Downes et al., 2005). KAP:n magman tilavuus on ollut yhteensä 

15000–75000 km³ (Wu et al. 2013), josta suurin osa on muodostanut Lovozeron ja 

Hiipinän nefeliinisyeniittiset kompleksit (Arzamastsev et al., 2001).  

Kuolan alkaliprovinssi muodostui kokonaisuudessaan aikavälillä 427–347 miljoonaa 

vuotta sitten, jonka aikana on ollut useita magmaattisia vaiheita (Arzamastsev et al., 

2007). Myöhäisdevonikautisen osan synnyttänyt magmaattinen aktiivisuus tapahtui 

Krammin et al. (1993) mukaan aikavälillä 380–360 miljoonaa vuotta sitten. Wun et al. 

(2013) tutkimusten mukaan alkalisen magmatismin pääosa KAP:ssa sijoittuu 

ajanjaksolle 380–375 miljoonaa vuotta sitten. Paleotsooisella kaudella KAP:n 

tektonisiin liikuntoihin liittyvässä tapahtumassa syntyi 15000 ± 2700 km³ magmaa, josta 

noin 70 % meni Hiipinän ja Lovozeron massiivien muodostamiseen (Arzamastsev et al., 

2001). Eräästä pienestä piippumaisesta intruusiosta tehty ikämääritys antaa KAP:n 

magmaattisen aktiivisuuden myöhäisimmälle vaiheelle iän 363,4 ± 5 Ma (Arzamastsev 

et al., 2007). Krammin et al. (1993) mukaan provinssin karbonatiittisilla, nefeliniittisillä 

ja nefeliinisyeniittisillä magmoilla ei ole selkeää aikajärjestystä tai alueellista 

järjestystä. 
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Kuva 3. Kuolan alkaliprovinssin intruusioiden ja kompleksien sijainti (Downes et al. 2005; 

julkaistu kustantajan luvalla). 1. Seblyavr, 2. Kurga, 3. Kontozero, 4. Pesochnyi, 5. Hiipinä, 6. 

Lovozero, 7. Mavraguba, 8. Kovdor, 9. Niva, 10. Afrikanda, 11. Ozernaya Varaka, 12. Lesnaya 

Varaka, 13. Salmagora, 14. Terskiy Coast, 15. Turiy Mys, 16. Kantalahden alue, 17. Arkangelin 

alue, 18. Kandaguba, 19. Sallanlatva, 20. Vuorijärrvi, 21. Iivaara, 22. Sokli, 23. Ivanovka.

Lovozeron ja Hiipinän kompleksit sijaitsevat Kuolan alkaliprovinssissa koillis-

suuntaisessa siirrosvyöhykkeessä, jonka alueella ovat myös Soklin, Kovdorin, 

Afrikandan, Kontozeron, Kurgan ja Ivanovkan intruusiot (Kukharenko et al., 1971, 

Arzamastsev et al., 2000 mukaan). Lovozeron massiivi on pinta-alaltaan 650 km² ja 

Hiipinän massiivi on puolestaan 1327 km²:n suuruinen (Gerasimovsky et al., 1974). 

Lovozeron nefeliinisyeniittisen massiivin ympärillä ei ole havaittu varsinaista 

feniittikehää (Baluev & Terekhov, 2006). Sen sijaan Hiipinän nefeliinisyeniittisen 
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massiivin sisällä on jäännöksiä feniitistä (Arzamastsev et al., 2013) ja massiivia 

ympäröi feniittikehä, mutta sen paksuus on vain 50 m (Arzamastsev et al., 2008). 

Näiden intruusioiden syvemmissä osissa on todennäköisesti 20–30 % tilavuudesta 

mafisempia osia koostuen peridotiiteista sekä meliliittisistä ja foidiittisista kivistä

(Arzamastsev et al., 2000).  

Osa KAP:n intruusioista on tunkeutunut Kantalahden hautavajoaman reunaa mukaillen 

(Doig, 1970). KAP:n alkalikivikomplekseista Ozernaya Varaka, Kandaguba ja 

Vuorijärvi ovat litologialtaan lähimpänä Iivaaraa. Ozernaya Varakan intruusiosta suurin 

osa koostuu ijoliiteista, melteigiiteistä, pyrokseniiteistä ja kankriniittisyeniiteistä 

(Kozlov & Arzamastsev, 2015). Soklin karbonatiitti on todennäköisesti Kantalahden 

hautavajoaman ja itä-länsisuuntaisen murtumavyöhykkeen risteämässä (Vartiainen & 

Paarma, 1979). Arzamastsevin et al. (2000) mukaan Soklin karbonatiitti edustaa 

todennäköisesti KAP:n intruusioiden ylintä eroosiotasoa mm. geofysikaalisen tiedon ja 

litologian perusteella. Kovdorin kompleksi on säilynyt parhaiten provinssin intruusioista 

(Downes et al., 2005).  

3.2. Magmatismin alkuperä

Downesin et al. (2005) mukaan magmatismin on käynnistänyt alavaipan pluumi, joka 

on sulattanut aikaisemmin metasomatoitunutta ylävaipan materiaalia. Kyseisessä 

artikkelissa tätä perustellaan KAP:n kompleksit synnyttäneen magman piiköyhyydellä 

verrattuna tyypilliseen alavaipan pluumin koostumukseen. Useimmissa tutkimuksissa 

todetaan vaipan pluumitoiminnan olleen hyvin todennäköisesti osallisena KAP:n 

magmatismissa perustuen alueen kompleksien samankaltaisiin ikiin sekä magman 

suureen tilavuuteen (Downes et al., 2005; Kogarko et al., 2010; Wu et al., 2013). 

Vastaavasti karbonatiitit ja alkalisilikaattiset kivet synnyttäneet magmat ovat syntyneet 

eri lähteistä tai saman lähteen magma on kontaminoitunut tuottaen Sr- ja Nd-

isotooppikoostumukseltaan kahdenlaisia magmoja. KAP:n suurten ja monimutkaisten 

kompleksien alkalisilikaattikivien ja karbonatiittien Sr- ja Nd-isotooppikoostumukset 

ovat pääosin erilaisia vihjaten magmojen olevan erilaista alkuperää (Brassinnes et al., 

2005). 
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Krammin ja Kogarkon (1994) mukaan Hiipinän ja Lovozeron magman vallitseva 

köyhtynyt lähde sijaitsee mahdollisesti litosfäärisessä vaipassa, samalla tavalla kuin 

Grenvillen ja Superiorin provinssin karbonatiiteilla (Hart, 1988). Krammin ja Kogarkon 

(1994) mukaan Hiipinän ja Lovozeron magmaan vaikuttanut pienempi lähde on 

rikastunut muistuttaen EM1-vaippaa, jonka Hart (1988) on kuvaillut. Kovdorin 

karbonatiitit ja melilitoliitit ovat syntyneet lantanidi- ja Sr-isotooppikoostumusten 

perusteella samasta lähteestä (Verhulst et al., 2000). Intruusion ijoliittisarjan kivet ja 

karbonatiitit eivät ole saman lähtömagman johdannaisia.  

Arzamastsevin et al. (2001) hivenalkuaineista saamien tietojen perusteella KAP:n 

päämagmatyyppi ei ole primitiivisestä vaipasta peräisin vaan KAP:n vallitsevan 

magmatyypin on voinut synnyttää mahdollisesti amfibolia sisältävän 

granaattilherzoliittisen vaipan hyvin alhaisen asteen osittain sulaminen (0,3–0,5 %). 

Tässä vaipassa tarttumattomia alkuaineita on ollut kolminkertainen määrä verrattuna 

primitiiviseen vaippaan (Arzamastsev et al., 2001).  

Hiipinän ja Lovozeron massiivien muodostuminen kokonaisuudessaan ajoittuu 

aikavälille 427–347 miljoonaa vuotta sitten (Arzamastsev et al., 2007). Tapahtumat 

alkoivat 427 ± 6 miljoonaa vuotta sitten vaipan metasomatoosilla, jonka jälkeen alueen 

kallioperä siirrostui ja siihen tunkeutui magmaa muodostaen mm. Kurgan intruusion 

404 ± 6 miljoonaa vuotta sitten ja aiheuttaen ultramafista ja subalkalista vulkanismia. 

Hiipinän kalderan rengassiirrosten vajoaminen ja melanefeliniittisen magman 

tunkeutuminen massiivin reunalle rengasjuoniksi tapahtui 388 ± 6 miljoonaa vuotta 

sitten. Ultramafisen magman tunkeutuminen Hiipinän ja Lovozeron kalderoihin sekä 

oliviinipyrokseniittisten, melilitoliittisten ja oliviinimelteigiittisten intruusioiden 

muodostuminen ajoittuu aikavälille noin 388–371 miljoonaa vuotta sitten. Hiipinän ja 

Lovozeron kompleksit muodostuivat pääosin 371–362 miljoonaa vuotta sitten. Zaitsevin 

et al. (2014) mukaan venäjänkielisessä Amelin ja Zaitsevin (2002) tutkimuksessa usean 

Kovdorin karbonatiitin ja foskoriitin välillä ei ole havaittu ikäeroa, vaan iäksi on saatu 

378,64 ± 0,23 Ma. 
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4. IIVAARAN ALKALIKIVI-INTRUUSIO 

4.1. Kohteen sijainti ja topografiset piirteet 

Iivaaran alkalikivi-intruusio sijaitsee Kuusamon keskustasta noin 28 kilometriä 

kaakkoon (Kuva 4). Samaan 8,8 km²:n laajuiseen intruusioon kuuluvat Iivaaran lisäksi 

Ahvenvaara ja Penikkavaara, jotka C-kirjaimen mallisena muodostelmana avautuvat 

itään (Kuva 5) (Turunen et al., 2014). Intruusio on pohjois-eteläsuunnassa 3,7 

kilometriä pitkä ja länsi-itäsuunnassa 2,7 kilometriä leveä. Intruusion korkein kohta 

Iivaaran huipulla on 469,4 metriä merenpinnan yläpuolella. Intruusion länsilaidalla 

sijaitsevan, osin feniittikalliorantaisen Ahvenjärven pinta on 212,8 metriä huipun 

alapuolella. Intruusion itäreuna on loiva laakso verrattuna jyrkkiin Iivaaran länsi- ja 

pohjoisrinteisiin sekä Ahvenvaaran jyrkkään eteläiseen järvenrantakallioon. Hieman 

puurajan yläpuolelle kohoava Iivaaran huippu sisältää eniten kalliopaljastumia. 

Metsäpeitteisten Ahvenvaaran ja Penikkavaaran jyrkimmillä rinteillä on pieniä, 

pystyseinämältään paljaita, porrasmaisia kalliopaljastumia.  

Iivaara, Ahvenvaara ja Penikkavaara ovat Natura 2000 -suojelun piirissä Iivaara–

Jousivaaran nimellä lähinnä vanhojen metsien suojeluohjelman ja runsasravinteisuuden 

indikaattorilajien takia (Ympäristöhallinto, 2013). Lisäksi Iivaaralla on 

maisemallisuutensa takia retkeilyreitti, jonka varrella sijaitsee Näätälammen autiotupa. 

Alueen eri suojeluohjelmat ainakin hidastavat tai haittaavat mahdollisten 

mineralisaatioiden tutkimusta ja hyödyntämistä.  

4.2. Intruusion ja sen lähiympäristön geologia 

Iivaaran alkalikivi-intruusio on tunkeutunut arkeeiseen granodioriittiseen kallioperään 

(Matisto, 1958), joka paljastumilla näyttää gneissimäiseltä. Granodioriitti on 

enimmäkseen sarvivälkepitoista, mutta myös kvartsigranodioriitteja esiintyy 

muodostumassa. Elon (1992) mukaan intruusio sijoittuu satojen kilometrien mittaiselle, 

luode-kaakkosuuntaiselle siirrokselle, joka halkoo Keski-Lapin granitoidialuetta jatkuen 

kaakkoon aina Venäjän puolelle. 
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Kuva 4. Iivaaran sijainti. Kartta on muokattu maanmittauslaitoksen yleiskarttarasteri 1:2 

000 000:sta, 12/2015.  

Iivaaran alkalikivikompleksille on saatu Rb-Sr-menetelmällä kolmen näytteen 

perusteella iät 367.4 ± 4.9, 367,6 ± 1 ja 373.3 ± 8.1 miljoonaa vuotta, jotka edustavat 

Kuolan alkaliprovinssin magmatismin myöhempää vaihetta (Kramm et al., 1993, 

Arzamastsev et al., 2007). Analysoitujen näytteiden koostumus vaihtelee ijoliittisesta 

melteigiittiseen (Kramm et al., 1993). Iivaaran kompleksi on iältään samanlainen Soklin 

karbonatiitin kanssa, sillä jälkimmäiselle on saatu ikä 365 ± 5 miljoonaa vuotta (Kramm 

et al., 1993). 

Turusen (2016) geofysiikan tutkimuksissa Iivaaran intruusiolle on mitattu keskitiheys 

2975 kg/m3. Magneettisiin maanpintamittauksiin ja laskelmiin perustuvassa kartassa on 

näkyvissä kehärakennetta varsinkin Ahvenvaaran ja Penikkavaaran kohdalla (Turunen, 

2016). Läheisen Näränkävaaran muodostuman aiheuttaman anomalian takia Iivaaran 

syvyysulottuvuutta ei voida päätellä. Turusen (2016) mukaan Iivaaran intruusion massa 

on laskelmien mukaan 10.8 Gt. Intruusio kaatuu lounaaseen, mutta eri menetelmillä 

saaduissa tuloksissa on ristiriitoja (Turunen, 2016) 
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4.2.1. Urtiitti-ijoliitti-melteigiittisarja 

Käytännössä suurimman osan intruusiosta muodostavat ijoliittisarjan kivet esiintyvät 

paljastumilla heterogeenisinä seurueina. Paljastumille on tyypillistä tummempien ja 

joskus vaaleampien juonien verkosto. Pyrokseenin määrä vaihtelee juonissa, kuten 

myös pääkivilajissa, jonka nimi ijoliittisarjassa perustuu pelkästään nefeliinin määrään. 

Lehijärvi (1960) on havainnut mikromelteigiittejä feniittien ja ijoliittisarjan kivien 

välissä. Mikromelteigiitti on Paakkolan (1978) mukaan syntynyt hieman ennen 

tyypillisiä ijoliittisarjan kiviä. Makkonen (1994) raportoi kairasydämistä havaitusta 

suuren mittakaavan kerroksellisuudesta, joka vaihtelee tyypillisesti 1–10 metrin välillä 

paksuimman kerroksen ollessa 44 metriä. 

Lehijärven (1960) esittämissä laskelmissa suurimmassa osassa melteigiiteistä nefeliini 

on runsain vaalea mineraali. Tuloksiin voi vaikuttaa Lehijärven (1960) käyttämä 

erilainen ijoliittisarjan luokittelu. Kahdessa melteigiitissä kankriniitti on egiriiniaugiitin 

ohella päämineraali. Sen sijaan tämän työn aineiston ohuthieissä melteigiittien 

runsaimpana vaaleana mineraalina on useimmin muu kuin nefeliini kivilajin ollessa 

siten oikeammin pyrokseniitti.  

Krammin (1994) mukaan ijoliitti on Iivaaran intruusiossa syntynyt 

alkalisilikaattimagman ja ympäröivien kivien sekoittumisessa, mitä voidaan perustella 

muista KAP:n vaippaperäisistä intruusiosta poikkeavilla Nd- ja Sr-

isotooppikoostumuksilla sekä vähäisellä LIL-alkuaineiden määrällä verrattuna 

vaippaan. Tämä syntytapa poikkeaisi muista KAP:n intruusioista. Esimerkiksi Kovdorin 

melteigiitti-ijoliittisarjan kiville Verhulstin et al. (2000) saamat Nd-Sr-isotooppi-

koostumukset viittaavat erilaiseen alkuperään.  

Sindernin & Krammin (1997) mukaan Iivaaran ijoliittisarjan kivet saattoivat syntyä 

metasomatoosin ja samanaikaisen karbonaattipitoisen fluidin vapautumisen tuloksena, 

eikä suoraan magmaattisesti. He perustelevat teorian feniittien vaihettumisella 

ijoliittisarjan kiviin sekä ultrafeniittien ja ijoliittisarjan pää- ja hivenalkuaineiden 

pitoisuuksien vastaavuudella. 
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4.2.2.  Meliliittiset kivet 

Meliliittipitoiset kivet ovat harvinaisia Iivaaran alueella. 1960-luvulla Paakkola (1968) 

raportoi pyöristyneestä turjaiittilohkareesta (koko 20x15x10 cm), joka löytyi 

havaintomontusta kallion päältä. Myöhemmin vuonna 1974 Rautaruukki Oy:n 

kairauksissa intruusion paljastumattomissa osissa löytyi myös meliliitti-nefeliinikiviä. 

Syväkairauksissa on löytynyt turjaiittia, jossa päämineraaleina ovat meliliitti ja nefeliini 

(Paakkola, 1978). Meliliittiset kivet ovat Paakkolan (1978) mukaan kiteytyneet 

ensimmäisinä intruusion keskiosassa. Makkonen (1994) kertoo raportissaan intruusion 

keskiosassa sijaitsevan vähäisen määrän meliliittipitoisia kivilajeja, jotka on havaittu 

neljästä kairasydämestä.  

4.2.3. Vermikuliitti- sekä kalsiittijuonet 

Tutkimusmontuista on raportoitu muutaman kymmenen sentin levyisiä 

vermikuliittijuonia, joissa muita mineraaleja ovat apatiitti, nefeliini ja kankriniitti 

(Paakkola, 1968). Paakkola (1978) mainitsee intruusion keskusosan kairasydämistä 

löydetyt ohuet kalsiittijuonet, jotka ilmeisesti ovat lävistäneet ijoliittisarjan kiviä. 

4.2.4. Feniitti ja feniittiytyminen 

Sindernin ja Krammin (2000) mukaan ijoliittisten kivien ympärillä on feniittisten kivien 

kehä, jonka heterogeenisyydestä johtuen etäisyys ijoliittisarjan kivistä ei suoraan kerro 

feniittiytymisastetta. Feniittikehä vaihtelee leveydeltään välillä 100–300 m (Sindern & 

Kramm, 2000), mutta Paakkolan (1978) mukaan kehä on 100–1000 m. Uloimpana 

metasomaattisessa kehässä on kvartsifeniittejä, jotka ovat paljastuneena noin 50 metrin 

leveydeltä. Syeniittiset feniitit ovat kvartsifeniittien jälkeen intruusioon päin 

paljastuneena noin 100 metrin leveydeltä. Kankriniittipitoiset syeniitit ovat puolestaan 

paljastuneena 50 metrin leveydeltä. Lähimpänä ijoliittisarjan kiviä on 20–30 m leveä 

vaihettumisvyöhyke, jossa on pyrokseniittiverkoston kirjomaa magmaattista 

nefeliinisyeniittiä (Lehijärvi, 1960, Sindern & Kramm, 2000). Sindernin & Krammin 
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(2000) petrografisten havaintojen mukaan kiven koostumuksen muutos on liukuva 

sivukivestä intruusioon. Feniittikehän kivien tilavuudesta 5–30 % on 

egiriiniaugiittirikkaita juonia vaihdellen paksuudeltaan välillä 1–10 mm (Lehijärvi, 

1960, Sindern & Kramm, 2000).  

Lehijärven (1960) Iivaarassa tekemien havaintojen mukaan feniittiytymisen 

alkuvaiheessa biotiitti korvautuu egiriiniaugiitilla. Biotiitista syntyy K-rikasta 

kalimaasälpää ja kvartsi korvautuu egiriiniaugiitilla (Sindern & Kramm, 2000). 

Korvautuminen on täydellistä ja kvartsi katoaa seuraavassa vaiheessa. Alkuaineita 

tarkastellen prosessissa Si vähenee ja Al sekä alkalit lisääntyvät. Varsinkin natriumin 

määrä kasvaa suhteessa kaliumiin. Tilavuuden muutos on ollut Iivaaran feniiteissä pieni 

johtuen pyrokseniittisten juonten muodostumisesta feniittikehän kiviin (Sindern & 

Kramm, 2000). Feniittiytymisessä SiO2 on siirtynyt feniiteistä niitä leikkaaviin 

pyrokseenipitoisiin juoniin (Sindern & Kramm, 2000). Syeniittifeniitin 

muodostumislämpötila on ollut lähemmäs 660 °C, kun taas kvartsifeniitti on 

muodostunut alle 400 °C:n lämpötilassa (Sindern & Kramm, 2000). Kiteytyminen 

feniittikehässä on ollut nopeaa ja lämpögradientti on ollut melko jyrkkä. Paakkolan 

(1978) mukaan feniittiset kivet ovat syntyneet ensimmäisinä työntyvän alkalipitoisen 

magman fluidirintamassa. 

4.2.5. Vaihtettumiskivet 

Lehijärven (1960) ja Paakkolan (1968, 1978) vaihettumiskivistä tekemistä havainnoista 

saa käsityksen niiden pienialaisuudesta verrattuna muihin kivilajeihin. Paakkola (1978) 

esittää hybridisiksi kivilajeiksi kutsumiensa vaihettumiskivien syntyneen feniittien 

sulamisessa ja sekoittumisessa alkalimagman kanssa. Lehijärvi (1960) on tehnyt 

Iivaaran länsirinteeltä havainnoin vaihettumiskivestä, joka koostuu kankriniitista, 

nefeliinistä ja wollastoniitista. Lehijärven (1960) mukaan feniitin ja alkalikivien välissä 

esiintyy wollastoniittipitoisia kiviä, koska CaO ei ole mennyt feniittiin, vaan se ollut 

muodostamassa wollastoniittia. Myös maligniittia, pyrokseenijuviittia sekä 

pyrokseenista, amfibolista ja plagioklaasista koostuvaa kiveä esiintyy Iivaaran 

länsirinteellä (Lehijärvi, 1960). Penikkavaaran eteläosissa on Paakkolan (1978) mukaan 
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särnaiitteja, jotka muodostavat paikoin feniittimurtokappaleita sisältäviä breksioita. 

Paakkolan (1968) havaintojen mukaan hybridiset kivet ovat itse intruusiota vanhempia. 

4.3. Iivaaran apatiitti ja REE-pitoiset mineraalit  

Al-anin et al. (2010) mukaan apatiitti esiintyy toisinaan vierasmuotoisen nefeliinin 

sisällä, mutta muuten se rakojen täytteinä osittain omamuotoisina rakeina. Makkosen 

(1994) havaintojen mukaan korkeat apatiittipitoisuudet ovat keskittyneet meliliittiä 

sisältäviin kiviin ja kiillepitoisiin kivilajeihin. Nämä kivet ovat kuitenkin pienialaisia 

kairasydämissä, ja apatiittia esiintyykin vaihtelevasti ijoliittisarjan kivissä urtiitin ollessa 

vähiten apatiittia sisältävä. Apatiittia esiintyy myös >10 mm leveinä juonina eri puolilla 

intruusiota (Makkonen, 1994). 

Al-ani et al. (2010) totesivat tutkimuksessaan harvinaisten maametallien keskittyneen 

apatiittiin sekä magnetiitin, ilmeniitin ja rikkikiisun muodostamaan seurueeseen, jossa 

zirkoni ja allaniitti ovat aksessorisina mineraaleina. Allaniittia oli heidän kolmessa 

näytteessään < 1 %, mutta se on tärkeä REE-mineraali suuren REE-pitoisuuden 

ansiosta. Sarapää et al. (2014) nimeävät myös monatsiitin tärkeäksi REE-mineraaliksi 

intruusiossa. Vanhojen kairasydänten analysointi on osoittanut Iivaaran magmaattisen 

osan omaavan alhaisen REE-pitoisuuden (<200 ppm). Intruusion feniittisen osan 

tutkimus REE:n suhteen on vielä kesken (Sarapää et al., 2013).  
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5. TUTKIMUSAINEISTO 

GTK on tehnyt kallioperäkartoitusta Iivaaran, Ahvenvaaran ja Penikkavaaran alueella 

kesinä 2011–2013 osin Kriittiset mineraalit -hankkeen puitteissa. GTK:n harjoittelijat 

Juuso Pynttäri ja Jasper Tainio ovat tehneet suurimman osan kartoituksesta. GTK:n 

geologi Panu Lintinen sekä harjoittelija Päivi Haaranen ovat myös tehneet 

kallioperähavaintoja alueella. Allekirjoittanut osallistui kartoitukseen GTK:n 

harjoittelijana kesällä 2013. Kallioita paljastettiin kartoituksessa varoen johtuen alueen 

suosiosta retkeily- ja luontokohteena. Paljastumat on avattu havainnoimisen ajaksi 

kääntämällä kuntta tai sammal syrjään kallioiden päältä; maannoksen alla olevia 

kallioita ei ole paljastettu. 

GTK porasi kesän 2012 aikana Iivaaraan kaksi 200 metriä pitkää kairareikää, 

S5412012R1, josta käytetään tässä työssä lyhennettä R1, ja S5412012R2, josta 

käytetään lyhennettä R2 (Kuva 5), joita on hyödynnetty tässä työssä. Molemmat 

halkaisijaltaan 40,7 mm olevat kairareiät on kairattu 45 asteen kulmassa suuntaan 270 

eli länteen. Tutkimusaineistoon kuuluu myös kalliopaljastumahavainnot (212 kpl, Kuva 

5) sekä kalliosta vasaralla irrotetut paljastumanäytteet (238 kpl) vuosien 2011–2013 

ajalta. Tämän tutkielman tekijä osallistui 2013 kesällä GTK:n kesätyöntekijänä 

intruusion alueen kallioperäkartoitukseen. Allekirjoittanut on tutkinut kairasydämiä 

sekä paljastumanäytteitä vuoden 2013 kesällä GTK:n Rovaniemen yksikön 

kairasydänvarastolla. Tämän työn aineistoon kuuluu 75 kiillotettua ohuthiettä, jotka 

GTK on teettänyt tutkittavan alueen kairasydämistä ja paljastumanäytteistä vuosien 

2012 ja 2013 aikana. GTK on mitannut laboratoriossa vuoden 2012 

paljastumanäytteiden ja molempien kairasydänten massasuskeptibiliteetit ja laskenut 

magnetiittipitoisuudet kaavalla 10(0,968*LOG(K)-3,675), jossa K on mitattu 

massasuskeptibiliteetin arvo.  
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6. TUTKIMUSMENETELMÄT 

Valittujen ohuthieiden mineraalien koostumukset on analysoitu käyttäen Oulun 

yliopiston mikroskopian ja nanoteknologian keskuksen röntgenmikroanalysaattoria 

(EPMA). Kyseinen laite on yhdistetty mikroanalysaattori JEOL JXA-8200 WD/ED. 

EPMA tarkoittaa yleisesti elektronimikroanalysaattoria, jossa keskitetyn 

elektronisuihkun avulla saadaan näytteestä emittoitumaan kullekin alkuaineelle 

aallonpituudeltaan ominaista röntgensäteilyä. Näiden röntgensäteiden standardiin 

suhteutettujen intensiteettien avulla saadaan selville kyseisten alkuaineiden pitoisuudet. 

Näytteestä havaitaan myös sekundääriset ja takaisin sironneet elektronit, joiden avulla 

saadaan muodostettua kuva näytteestä sekä sen suuripiirteinen koostumus.  

Kiillotetut ohuthieet on tutkittu Kaivannaisalan tiedekunnan polarisaatiomikroskoopilla. 

Pyrokseenien eri komponenttien arvot on saatu laskemalla PX-NOM-ohjelmalla. 

Granaattien nimeämiseen on käytetty laskentataulukkoa julkaisusta Grew et al. (2013). 

Plottaus on tehty GCDkit:llä ja viimeistely Corel PaintShop Pro X6:lla. Geokemian 

osuudessa (7.5.) diagrammit on tehty MINPET-ohjelmalla. Havaintokartta ja 

geologinen kartta on laadittu ArcMap-ohjelmalla. 

GTK on teettänyt Labtium Oy:llä pää- ja hivenalkuaineanalyysin XRF-menetelmällä 

yhteensä 416 paljastumanäytteelle ja kairasydänpätkälle. Tarkempi hivenalku-

aineanalyysi on teetetty 67 näytteelle ICP-MS-menetelmällä (inductively coupled 

plasma mass spectrometry). Kairasydännäytteissä yksi analyysi edustaa kahden metrin 

mittaista pätkää.  
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7. KENTTÄ- JA SYVÄKAIRAUSHAVAINNOT 

Tämän opinnäytteen tekijän havaintojen mukaan Iivaaran laella paljastumia on 

runsaasti, mutta ne ovat osittain jäkälän peittämiä. Suurimmat kalliot ovat ainakin 

20x30 metriä yhtenäisesti paljastuneena. Paljastumista on nähtävissä suuremman 

mittakaavan rakenteet, kuten koko intruusion ijoliittisarjan kivissä esiintyvä 

juoniverkosto. Penikkavaaraan ja Ahvenvaaraan ei ole maastokartalle merkitty 

paljastumia ollenkaan, mutta kartoituksessa löytyi useita lähinnä porrasmaisia, 

pystyseinältään paljastuneita, pieniä kallioita. Iivaaran itäosassa on hyvin vähän 

paljastumia johtuen tasaisesta maapeitteestä. Alueella on lähinnä satunnaisia, hieman 

pyöristyneitä kvartsiittilohkareita pinnalla. 

Intruusion ijoliittisarjan kiville on tyypillistä paljastumamittakaavassa esiintyvä 

juoniverkosto, joka vaihtelee mafisuusasteeltaan (Kuva 8). Nefeliinipitoisuus vaihtelee 

paljastumilla itse pääkivilajissa, kuin myös siinä risteilevissä juonissa. Useimmilla 

paljastumilla ijoliittivaltaisessa kivessä esiintyy melteigiittisiä juonia, mutta harvemmin 

myös urtiittisia juonia. Pääkivilaji voi paljastumalla vaihettua toiseksi ilman selvää 

rajaa; toisin sanoen nefeliinin ja egiriiniaugiitin määräsuhteet vaihtelevat. Kuvan 6 

kallioperäkartassa näkyvä urtiittien esiintyminen ei ole kalliopaljastumilla 

vaihettumisien takia niin selkeästi havaittavissa. Kenttähavaintojen perusteella juonilla 

ei ole selvää kulkua tai säännönmukaisuutta. Kivilajin nimeäminen on hyvin paljon 

riippuvainen mittakaavasta. Vain jos lähtökohtana on homogeeninen graniitti, Iivaaran 

alkalikiviä voi olla mielekästä nimetä senttimetrimittakaavassa. Kivien raekoko 

vaihtelee pienirakeisesta karkearakeiseen; hyvin suuria raekokoja ei ole paljastumilla 

havaittavissa. Kallion rakojen suunnat vaikuttavat pikaisen tarkastelun jälkeen olevan 

satunnaisia, eikä niitä ole sen takia järjestelmällisesti mitattu. 
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Kuva 5. Iivaaran, Ahvenvaaran ja Penikkavaaran alueiden kivilajihavainnot vuosilta 2011–2013 

sekä kairareiät R1 ja R2. Mustat vinoneliöt ovat melteigiittejä, vihreät ijoliittejä ja harmaat 

urtiitteja. Mustavalkoiset ympyrät ovat feniittejä ja rastit ovat puolestaan granodioriittista 

gneissiä. Taustakarttoina ovat maanmittauslaitoksen maastokartat 1:100 000 ja 1:20 000, 

12/2015. 
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Kuva 6. Iivaaran alueen geologinen kartta perustuen GTK:n vuosien 2011-2013 aikana tekemiin 

kallioperähavaintoihin sekä huonosti paljastuneilla alueilla Paakkolan (1978) geologiseen 

karttaan. Taustakarttoina ovat maanmittauslaitoksen maastokartat 1:100 000 ja 1:20 000, 

12/2015. 
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Kartoitushavaintojen perusteella feniittikehä on leveimmillään intruusion eteläosassa 

Penikkavaaran rinteessä (Kuvat 5 ja 6). Feniitit ovat paikoin hienorakeisia, jolloin 

niiden rakenne näkyy ainoastaan rapautumispinnoilla. Murtopinnat ovat yleensä 

tummempia ja homogeenisempiä. Feniitissä voi havaita breksioitumista sekä tummia, 

pyrokseenirikkaita juonia. Lehijärven (1960) kuvailemista vaihettumiskivistä 

kartoittajat ovat havainneet paljastumilla ainoastaan wollastoniittipitoisen kiven. 

Aikaisempien tutkimusten tapaan ijoliittisarjan ja feniitin välistä kontaktia ei havaittu 

paljastumilla.

Kuva 7. Peitteinen ja porrasmainen paljastuma Iivaaran huipun alapuolella. Ahvenvaara, 

havainto VEHA-2013-65. Valokuva: Vesa Haapala. 

Penikkavaaran luoteisrinteelle sijoittuva havainto VEHA-2013-62 pitää sisällään kaksi 

pientä, porrasmaista paljastumaa, joista toisessa esiintyy wollastoniittipitoisen juonen 

murtopinta. Peitteisyydestä ja maaston muodosta johtuen paljastumat voivat olla myös 

suuria lohkareita. Wollastoniitti on juonen murtopinnalla neulasmaisina, 5–40 mm:n 

pituisina rakeina, jotka ovat osin järjestyneet viuhkamaisesti. Yhdessä paljastumasta 

otetussa paljastumanäytteessä on jopa silmin havaittava apatiittikide. Kuvassa 10 

esiintyvä apatiittikide voi olla vain sattunut tälle erikoiselle paljastumalle. Kahdessa 
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paljastuman näytteessä on alhaiset P2O5- ja CaO-pitoisuudet, mutta Al2O3- ja Na2O-

pitoisuudet ovat puolestaan hieman korkeammat. Näiden pitoisuuksien perusteella kyse 

ei ole apatiittirikkaasta kivestä ainakaan suuremmassa mittakaavassa. Kiven 

murtopinnalla näkyy apatiitin omamuotoisuus sekä todennäköisesti 

egiriiniaugiittisulkeumat (Kuva 10). Apatiitti noudattaa isäntäkiven epämääräisen 

muotoisten osueiden eri raekokoja. Myös ijoliitin egiriini–augiitti on osittain 

liistakemaista. KT-6–suskeptibiliteettimittari antaa kivelle arvot 0,00042–0,00118 

m³·kg‾¹. Viereinen paljastuma on hieman heterogeenisempää ijoliittia, jossa ei ole 

apatiittia silmämääräisesti tai luupilla havaittavissa. Ijoliitissa ei ole liistakemaista 

tekstuuria ja suskeptibiliteettiarvot 0,0142–0,0541 m³·kg‾¹ poikkeavat myös apatiitti-

ijoliitista. Paljastumat ovat kooltaan 2x1 ja 2x0,5 metriä asettaen rajoitteita suuremman 

mittakaavan havainnointiin.  

Kuva 8. Iivaaran laen ijoliitti, jossa näkyy tyypillinen nefeliinin ja pyrokseenin runsauden 

vuorottelu heterogeenisenä tekstuurina. Valokuva: Vesa Haapala.
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Kuva 9. Tummia, pyrokseenipitoisia juonia feniitissä Ahvenjärven rannalla sijaitsevalla 

paljastumalla (VEHA-2013-70). Valokuva: Vesa Haapala.

Havainto VEHA-2013-53 on ijoliittisesta kivestä, jossa päämineraalina on nefeliinin ja 

egiriiniaugiitin lisäksi titaaniandradiittia (Kuva 11). Murrospinnaltaan mineraali on 

lähes metallikiiltoinen. Mineraali esiintyy 1-20 mm:n kokoisina, vierasmuotoisina 

rakeina, jotka eivät ole magneettisia. Samaa mineraalia esiintyy pienempinä määrinä 

intruusion alkalikivissä paikoitellen, ja mm. havainnon VEHA-2013-57 ijoliitissa 

kyseisen mineraalin pinta on sinertävän metallinhohtoinen. Ijoliitissa on urtiittisia 

osueita ja melteigiittisiä juonia, joissa egiriiniaugiittikiteet ovat liistakemaisina 

suuntautuneet kohtisuorasti juonen pituussuuntaan nähden. Ijoliitissa esiintyy 

harvakseltaan myös kellertävää titaniittia 3 mm:n kokoisina, omamuotoisina kiteinä. 

Havainto on Iivaaran huipulta 3x2 metrin kokoisesta räjäytyskuopasta, joka on ainoa 

intruusion alueella.  



34 

Kuva 10. Omamuotoinen apatiittikide ijoliittissa (havainto VEHA-2013-62). Valokuva: Vesa 

Haapala. 

Ahvenvaaran huipulla kahden havainnon VEHA-2013-64 ja VEHA-2013-65 

suskeptibiliteettiarvot ovat hyvin suuria (Kuva 5). Havainnon VEHA-2013-64 

suskeptibiliteettiarvot 0,0136–0,175 m³·kg‾¹ aiheutuvat ijoliitissa olevista 1–3 mm:n 

kokoisista magnetiittihajarakeista. Suuremmat, 2-25 mm:n kokoiset 

magnetiittihajarakeet aiheuttavat puolestaan paljastuman VEHA-2013-65 ijoliitissa 

suskeptibiliteettiarvot 0,00192–0,215 m³·kg‾¹. Maksimiarvo on mitattu näytteestä 

VEHA-2013-65.2, jossa on suurten magnetiittirakeiden keskittymä. Magnetiitti ei 

vaikuta esiintyvän juonina paljastuman kivessä. 
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Kuva 11. Metallikiiltoista, mustaa titaaniandradiittia sekä kellertäviä, omamuotoista 

titaniittikiteitä titaaniandradiitti-ijoliitissa (havainto VEHA-2013-53). Valokuva: Vesa Haapala.

Molempien kairasydänten nefeliinipitoisuus eli nimi ijoliittisarjassa vaihtelee 

kymmenien metrien sekä kymmenien senttimetrien mittakaavassa (Kuvat 12 ja 13). 

Raekoon vaihtelut ja heterogeeninen tekstuuri tekevät kivilajin silmämääräisen 

määrittämisen haastavaksi. Kairasydämistä on teetetty kiillotettuja ohuthieitä 

edustavista tai poikkeavista kohdista valiten. Kairasydämen R1:n alkupään 150 metriä 

omaa pienemmän raekoon verrattuna kairasydämeen R2. Metrin pätkiin katkaistuissa 

kairasydämissä on yleensä muutamia katkoja ja vain muutama metrin pätkä on ehjä. 

Kairasydän R1 sisältää kalliota 30 metrin kohdalta maanpinnalta. Noin 70 metriin asti 

hyvin rikkonaisena jatkuva kairasydän R2 sisältää kalliota myös 30 metristä alkaen. 

Kairasydän R1 on ainakin laatikossa ehjempi kuin kairasydän R2 ja tämä 

todennäköisesti pätee myös kairattuun kallioon. Jyrkkärajaisia, muutaman senttimetrin 

paksuisia juonia esiintyy enemmän kairasydämessä R1. Molemmissa kairasydämissä on 

heterogeenisyyttä raekoon, tekstuurin sekä harvemmin mineralogian osalta. Kairasydän 

R1 sisältää enemmän juonia ja siten myös kiillettä sisältäviä juonia. Kairasydämessä R2 

on enemmän pegmatiittisia osueita, joissa suurin raekoko on noin 5 cm pitkillä 

pyrokseenirakeilla. Kairasydämissä on havaittavissa muuttumista muutaman 

senttimetrin paksuisina vyöhykkeinä.  
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Kuva 12. Kairareiän R1 kairasydämet syvyysväliltä 156–167 m. Valokuva: GTK. 

Kuva 13. Kairareiän R2 kairasydämet syvyysväliltä 159-170 m. Valokuva: GTK. 
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Molempien kairasydänten sekä kesän 2012 paljastumanäytteiden 

massasuskeptibiliteettiarvoista lasketut magnetiittipitoisuudet voidaan esittää 

seuraavasti:  

Näyteryhmä   Minimi Keskiarvo Maksimi 

Kairasydän R1 (100 kpl)   1,34 %   4,38 %   7,84 % 

Kairasydän R2 (85 kpl)   3,99 %   9,99 %   34,7 % 

Paljastumanäytteet 2012 (127 kpl)  0,07 %   0,51 %   4,65 % 

Kesän 2012 paljastumanäytteiden sisältäessä kaikkia pääkivilajityyppejä, mukaan 

lukien feniittejä ja gneissejä, ovat ne silti vertailtavissa lähinnä ijoliittisarjan kiviä 

sisältäviin kairasydämiin. Kairasydän R2 sisältää ylivoimaisesti eniten magnetiittia ja 

puolestaan kairasydän R1 sisältää huomattavasti paljastumanäytteitä enemmän 

magnetiittia. 
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8. PETROGRAFIA  

Tässä petrografisessa osiossa on eritelty omiksi kivilajeikseen myös kiviä, joiden 

kenttäkivilaji on korjattu ohuthieen ja/tai geokemian analyysien perusteella. 

Paljastumilta osaa näistä kivistä ei voi havaita niiden pienen osuuden takia. Pienen 

mittakaavan kivien erittely hieiden tai geokemian avulla helpottaa osiossa 10. 

esiintyvien kuvien tulkintaa. Lisäksi hyvin pieni osa kivilajeista on nimetty väärin 

kentällä johtuen kivilajien vaihettumisesta yms. nimeämistä vaikeuttavista tekijöistä.  

Ijoliittisarjan kivissä esiintyy harvinaisempina päämineraaleina nefeliinin ja 

pyrokseenien ohella magnetiittia, titaaniandradiittia, kankriniittia, apatiittia, titaniittia ja 

vishneviittiä. Pyrokseenirikkaissa kivissä päämineraaleina pyrokseenien lisäksi 

esiintyvät apatiitti, nefeliini, kankriniitti sekä harvoin wollastoniitti ja 

karbonaattimineraali. Tässä petrografian osiossa on kuvailtu kukin pääkivilaji edustavan 

tai edustavien ohuthieiden avulla. Liitteessä 6 on näitä ohuthieitä vastaavat 

kokokivianalyysit. Oulun yliopiston kokoelmien Iivaaran ohuthieet (97 kpl) on käyty 

läpi suuripiirteisesti meliliitin ja apatiitin yhteyden selvittämiseksi. Kyseiset ohuthieet 

ovat pääosin Outokumpu Oy:n vuoden 1968 tutkimuksista. 

8.1. Ijoliitti 

Ijoliitti (Hie 1216010). Kiillotettu ohuthie (Kuva 14) on tehty kairasydämestä R1 39,05 

metrin kohdalta. Kivi on karkearakeinen (pisimmät diopsidirakeet ovat 7 mm:n pituisia, 

muuten keskirakeinen) ja tekstuuriltaan magmaattinen. Päämineraalit ovat 

tilavuusprosentteina ilmaistuna seuraavat: diopsidi 45 %, nefeliini 40 %, apatiitti 9 % ja 

magnetiitti 5 %. 

Aksessorisina mineraaleina ovat kankriniitti, vishneviitti, biotiitti, kuparikiisu, 

perovskiitti, karbonaattimineraali, borniitti ja rikkikiisu. Diopsidiksi luokiteltava osittain 

omamuotoinen pyrokseeni on epäsäännöllisesti vyöhykkeellinen keskuksen ollessa 

vaaleampi. Kuparikiisu esiintyy mm. egiriiniaugiittirakeiden välissä täytteenä ja myös 

sulkeumina mm. magnetiitissa ja silikaateissa. Apatiitti on nefeliinirakeissa sulkeumina 

sekä rakeiden väleissä osittain omamuotoisina 0,5 mm rakeina.  
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Kuva 14. Skannattu ohuthie (1216010) ijoliitista. Kairasydän R1, syvyys 39,05 m. Kuva-ala on 

noin 3x2 cm.

Apatiitti-ijoliitti (Hie oy26041). Kiillotettu ohuthie (Kuva 15) on tehty paljastuman 

PJL3-2013-24.1 näytteestä. Kivi on allotriomorfisgranulaarinen ja hienorakeinen. Hieen 

keskiosa on suuntautunut. Päämineraalit ovat tilavuusprosentteina ilmaistuna seuraavat: 

nefeliini 40 %, egiriiniaugiitti/diopsidi 35 %, apatiitti 20 % ja titaniitti 5 %. 

Aksessorisina mineraaleina on kuparikiisua, granaattia, kankriniittia, magnetiittia ja 

natroliittia. Pyrokseeni on hyvin tumma ja vain harvoin vyöhykkeinen, ja siinä on 

augiittilain mukaista kaksostusta. Apatiitti esiintyy vierasmuotoisena kideryppäissä sekä 

yksittäisinä rakeina. Raekooltaan apatiitti on keskimäärin 0,5 mm ja maksimissaan 1 

mm. Nefeliinissä on hyvin vähän kankriniittiutumista. Nefeliinissä on pyrokseeneja 

sulkeumina eli kiteytymisjärjestys on tavanomainen. Eräs apatiittirae on granaatin 

sisällä sulkeumana eli todennäköisesti apatiitti kiteytynyt ensin ja granaatti sen jälkeen. 

Paljastumanäytteen PJL3-2013-24.1 P₂O₅-pitoisuus on 13,0 p.-%.  
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Kuva 15. Valokuva apatiitti-ijoliittisesta ohuthiiestä (oy26041). Näyte PJL3-2013-24.1. Kuva-

ala on noin 2x3 cm. 

8.2. Melteigiitti 

Magnetiitti-kankriniittimelteigiitti (Hie 1216014). Kiillotettu ohuthie (Kuva 16) on tehty 

kairasydämestä R1 82,55 metrin kohdalta. Kivi on keskirakeinen ja suuntautumaton. 

Tilavuusprosentteina ilmaistuna päämineraalit ovat seuraavat: egiriiniaugiitti/diopsidi 

55 %, kankriniitti 20 %, nefeliini 10 % ja magnetiitti 10 %. Aksessorisia mineraaleja 

ovat vishneviitti, biotiitti, apatiitti, titaniitti ja kuparikiisu. Pyrokseeni on vaaleaa ja 

vyöhykkeistä. Biotiittia on pyrokseenirakeiden reunalla. Pyrokseenirakeita on 

sulkeumina magnetiitissa.  
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Kuva 16. Skannattu ohuthie (1216014) magnetiitti-kankriniittimelteigiitistä. Kairasydän R1, 

syvyys 82,55 m. Kuva-ala on noin 2x3 cm.

8.3. Pyrokseniitit 

Wollastoniittipyrokseniitti (Hie 1215701). Kiillotettu ohuthie (Kuva 17) on tehty 

paljastuman näytteestä JVPY-2012-52.1. Kivi on keskirakeinen, osin heikosti 

suuntautunut kivi. Päämineraalit ovat tilavuusprosentteina ilmaistuna seuraavat: 

wollastoniitti 50 %, egiriiniaugiitti 30 %, kalsiitti 15 % ja titaniitti 5 %. Aksessorisina 

mineraaleina ovat kankriniitti, vishneviitti, apatiitti ja kuparikiisu. Egiriiniaugiitti on 

osin vyöhykkeeellinen. Wollastoniitit ovat muuttuneet halkeamistaan ja reunoiltaan. 

Apatiitti esiintyy harvoina yksittäisinä rakeina sekä raeryppäinä. Paljastumanäytteen 

JVPY-2012-52.1 P₂O₅-pitoisuus on 3,53 p.-%.  
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Kuva 17. Skannattu ohuthie (1215701) wollastoniittipyrokseniittista. Näyte JVPY-2012-52.1. 

Kuva-ala on noin 2x3 cm. 

Kankriniittipyrokseniitti (Hie 1215724). Kiillotettu ohuthie (Kuva 18) on tehty 

paljastuman näyteestä IJTA-2012-101.1. Kivi on keskirakeinen/hienorakeinen: 

pyrokseeni on osin suurimpina rakeina(osin omamuotoista). Hieessä on paikoin 

suuntautuneita pyrokseeniraekasaumia. Päämineraalit ovat tilavuusprosentteina 

ilmaistuna: egiriiniaugiitti 70 %, kankriniitti 15 %, vishneviitti 5 %.  

Osa egiriiniaugiitista on omamuotoista ja normaalivyöhykkeistä. Hieen vaaleat kohdat 

ovat sekundääristen prosessien tuottamia, jossa mineraalit ovat kankriniitti + 

vishneviitti, natroliitti, sanidiini ja nefeliini. Sanidiini ja nefeliini ovat todennäköisesti 

magmaattisia. Aksessorisina mineraaleina on apatiittia harvoina raekasaumina sekä 

titaniittia, kalsiittia, magneettikiisua ja rautaoksidia. Hie on osin suuntautunut ja 

pyrokseenit ovat paikoin pakkautuneet raidoiksi. Titaniitti on osin omamuotoista. 

Paljastumanäytteen IJTA-2012-101.1 P2O5-pitoisuus on 3,00 p.-%. 
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Kuva 18. Skannattu ohuthie (1215724) kankriniittipyrokseniittista. Näyte IJTA-2012-101.1. 

Kuva-ala on noin 2x3 cm.

8.4. Urtiitti 

Urtiitti (Hie 1216013). Kiillotettu ohuthie (Kuva 19) on tehty kairasydämestä R1 70,45 

metrin kohdalta. Kivi on karkearakeinen, ja sen päämineraalit ovat tilavuusprosentteina 

ilmaistuna seuraavat: nefeliini 70 %, kankriniitti 15 %, vishneviitti 8 % ja 

egiriiniaugiitti/diopsidi 5 %. Aksessorisina mineraaleina natroliitti, apatiitti, magnetiitti, 

kuparikiisu, allaniitti(?) ja perovskiitti. 

Egiriiniaugiitti on heikosti vyöhykkeellinen. Perovskiitti tyypillisesti ympäröi osittain 

muutamia magnetiittirakeita. Dendriittistä Fe-oksidia on muuttuneessa nefeliinissä. 

Neljäsosa hieestä on pääosin natroliitiksi ja vishneviitiksi muuttunutta kiveä, joka 

todennäköisesti on koostunut nefeliinistä. Muuttuneessa osassa on hieman enemmän 

apatiittia. Apatiitti esiintyy vierasmuotoisina, 0,1-0,5 mm:n kokoisina rakeina pienissä 

raeryhmissä.  
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Kuva 19. Skannattu ohuthie (1216013) urtiitista. Kairasydän R1, syvyys 70,45 m. Kuva-ala on 

noin 2x3 cm.

8.5. Feniitti 

Feniitti (Hie 1215713). Kiillotettu ohuthie (Kuva 20) on tehty paljastuman näytteestä 

JVPY-2012-109.1. Kivi on hieno-/keskirakeinen. Egiriiniaugiitit ovat suuntautuneina 

kidekasaumajonoina; puolestaan maasälvissä ei ole suuntausta. Päämineraalit ovat 

tilavuusprosentteina ilmaistuna seuraavat: ortoklaasia 75 %, egiriiniaugiittia 10 % ja 

plagioklaasia 10 %. 

Egiriiniaugiitit ovat paikoin poikkeuksellisen voimakkaan vyöhykkeellisiä ja ne ovat 

osittain omamuotoisia. Ortoklaasit ovat osin serisiittiytyneitä tai muiden mikrokiteisten 

sulkeumien värittämiä. Pertiittisuotaumat ovat runsaita ortoklaaseissa. Albiittiutumista, 

joka näkyy koko hieessä suurina taitekerroin eroina. Titaniittia, karbonaattimineraalia ja 

kankriniittia aksessorisena. Opaakit mineraalit ja kvartsi puuttuvat kivestä. 

Paljastumanäytteen JVPY-2012-109.1 P₂O₅-pitoisuus on 0,083 p.-%.
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Kuva 20. Skannattu ohuthie (1215713) feniitistä. Näyte JVPY-2012-109.1. Kuva-ala on noin 

2x3 cm. 

8.6. Sivukivet 

Gneissi (Hie 1215707). Kiillotettu ohuthie (Kuva 21) on tehty intruusion eteläpuolisen 

havainnon JVPY-2012-101.1 näytteestä. Kivi on suuntautumaton hieen mittakaavassa. 

Se on keskirakeinen; maasälpärakeet ovat hieen suurimpina rakeina keskimäärin 2 mm 

halkaisijaltaan (maks. 4 mm). Päämineraalit ovat tilavuusprosentteina ilmaistuna 

seuraavat: kalimaasälpä 30 %, plagioklaasi 30 %, kvartsi 25 % ja biotiitti 10 %.  

Aksessorisina mineraaleina ovat muskoviitti, epidootti, kalsiitti, apatiitti, kloriitti ja 

granaatti. Plagioklaasin serisiittiytyminen vaihtelee lievästä lähes täysin muuttuneeseen. 

Osa plagioklaasirakeista on myös saussuriittiutunut. Ohuthieessä esiintyy vähäinen 

määrä granofyyristä tekstuuria. Muskoviittia ja biotiittia on muuttumisen lisäksi myös 

omina, rakeiden välisinä ryppäinä. 
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Kuva 21. Skannattu ohuthie (1215707) gneissinäytteestä JVPY-2012-101.1. Kuva-ala on noin 

2x3 cm.  

Amfiboligneissi (Hie 1215708). Kiillotettu ohuthie (Kuva 22) on tehty intruusion 

eteläpuolisen havainnon JVPY-2012-102.1 näytteestä. Ohuthieessä kivi on 

keskirakeinen ja lähes suuntautumaton. Päämineraalien määrät ovat ohuthieessä 

seuraavat: plagioklaasi 40 %, amfiboli 25 %, titaniitti 10 %, kalimaasälpä 10 % ja 

kloriitti(?) 10 %. Aksessorisia mineraaleja ovat epidootti, kvartsi, kalsiitti, granaatti ja 

rikkikiisu. Plagioklaasin pinta-alasta 5-20 % on saussuriittiutunutta. 
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Kuva 22. Skannattu ohuthie (1215708) amfiboligneissistä. Näyte JVPY-2012-102.1. Kuva-ala 

on noin 2x3 cm. 
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9. MINERALOGIA 

9.1 Pyrokseenit

Ohuthieissä pyrokseenien väri vaihtelee vihreän eri sävyissä ja samassa rakeessa on 

usein nähtävissä kahta eri tummuusastetta vyöhykkeinä. Pyrokseenirakeet ovat usein 

osittain omamuotoisia ja niiden raekoko vaihtelee välillä 0,3-10 mm keskimääräisen 

raekoon ollessa arviolta noin 2 mm. Kairasydämessä R2 on muutamia, jopa 5 cm pitkiä 

pyrokseenirakeita. Paikoitellen omamuotoisina esiintyvät pyrokseenit kertovat 

aikaisesta kiteytymisestä suhteessa muihin mineraaleihin. Egiriiniaugiittia on 

omamuotoisena sulkeumana mm. nefeliinissä. Hiemittakaavassakin on nähtävissä 

pyrokseenien kasautumista raidoiksi, joissa pyrokseenirakeet ovat toisinaan 

suuntautuneita raitojen pituussuunnan mukaan. Selkeissä juonissa pitkät 

pyrokseenirakeet ovat useimmiten poikittain juonen pituussuuntaan nähden. 

Pyrokseenirakeissa ydin voi olla koostumukseltaan diopsidia (CaMgSi2O6) ja reunaosa 

egiriiniaugiittia ((Ca,Na)(Fe+3,Mg,Fe+2)Si2O6) tai päinvastoin (Liitteet 1 ja 2); 

suurimmassa osassa analysoitujen rakeiden reunaosa on egiriiniaugiittia. Ohuthieissä 

saman pyrokseenirakeen tummat vyöhykkeet ovat analyysitulosten mukaan 

rautarikkaampia ja vaaleat vyöhykkeet ovat puolestaan magnesiumrikkaampia. Alnön 

ijoliittien ja melteigiittien pyrokseenien ruskean vihreät vyöhykkeet ovat MgO-rikkaita 

ja useimmiten kiteiden ytimissä (Vuorinen et al., 2005). 

Ijoliittisarjan kivissä pyrokseenirakeet ovat koostumukseltaan egiriiniaugiitteja ja/tai 

diopsideja. Feniittien egiriiniaugiitit ovat kaikista Na-rikkaimpia eli niiden koostumus 

on lähimpänä egiriinipäätejäsentä pysyen kuitenkin egiriiniaugiitin kentässä (Kuva 23). 

Analysoiduista pyrokseeneista vain yhden rakeen kaksi analyysiä ovat 

koostumukseltaan egiriiniä (NaFe3+Si2O6). Kyseinen rae on pieni, omamuotoinen kide 

sulkeumana kuparikiisussa. Saman ohuthieen suurempi ja edustavampi pyrokseenirae 

on koostumukseltaan diopsidia. Joissakin ohuthieissä pyrokseeneja reunustaa 

biotiittikehä. Egiriiniaugiitin käänteinen vyöhykkeisyys voi kertoa magmojen 

sekoittumisesta tai uusista magmapulsseista, joissa kiteytymisolot olivat erilaiset 

(Makkonen, 1991, Vuorinen, 2005). 
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Kuva 23. Pyrokseenien koostumusten vaihtelu. Samalla värillä on merkitty rakeiden eri osat 

molemmissa diagrammeissa. Kolmioilla merkityt pyrokseenit ovat ijoliittisarjan kivistä, neliöt 

ovat wollastoniittipyrokseniitista ja ympyrät ovat feniiteistä. Luokitteludiagrammi on muokattu 

Morimoton (1988) julkaisusta.

9.2. Nefeliini

Intruusion kivissä pääosin vierasmuotoisena esiintyvä nefeliini ((Na,K)AlSiO₄) on 

myös toisinaan täysin omamuotoisina kiteinä yksittäisissä näytteissä. Raekoko vaihtelee 

välillä 0,1-5 mm, keskimääräisen raekoon ollessa arviolta noin 1 mm. Usein 

nefeliinirakeissa on kankriniittia hyvin pieninä rakeina tai kapeina juonina. Ohuthieiden 

nefeliineissä on usein hyvin ohuita pyrokseenineulasia sulkeumina. Magmaattisten 

kivien nefeliini sisältää tyypillisesti suuntautuneita egiriinineulasia sulkeumina (Vlasov 

et al., 1966, Sørensenin, 1974 mukaan). Liitteessä 4 on esimerkkianalyysi nefeliinistä.  
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9.3. Kankriniitti

Tämä mineraali on toisinaan päämineraali pyrokseenin ohella. Kankriniitti 

(Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)2) esiintyy intruusion kivissä laajasti pienialaisina nefeliinin 

muuttumistuloksina rakeissa. Ohuthieissä on myös pelkästä kankriniitista koostuvia 

juonia sekä osueita. Kankriniittia on sulkeumina omamuotoisessa egiriiniaugiitissa. 

Kankriniitti voi kiteytyä loppuvaiheessa yksittäisiksi kiteiksi tai se voi muodostaa 

reaktioreunuksen nefeliinin ja kalsiitin välille (Deer et al., 1992). Kramm et al. (1993) 

mukaan Iivaaran nefeliini on kiteytynyt magman jäähtymisen loppuvaiheessa. Krammin 

(1994) mukaan kankriniitti edustaa magmaattisuuden jälkeisiä eli fluidisyntyisiä 

mineraaleja. Liitteessä 4 on esimerkkianalyysi kankriniitista. 

9.4. Granaatti  
Alkalikivien magmaattisen alkuperän andradiiteissa (Ca Fe ³ (SiO4)3) titaani voi 

korvata rautaa huomattavia määriä. Yli 15 % TiO  sisältävä andradiitti saa nimen 

schorlomiitti (Ca3Ti2(SiFe³+
2)O12), kun kiderakenteen oktaedrisessä paikassa Ti > Fe³ . 

Andradiittiä nimitetään melaniitiksi, kun samassa kiderakenteellisessa paikassa Ti < 

Fe³  (Deer et al., 1992). Grewin et al. (2013) mukaan Zedlitzin vuonna 1935 tekemien 

Iivaaran granaattien analyysien perusteella ne saavat nimen morimotoiitti. He pitävät 

vasta yli 15 p.-% TiO2 sisältävää andradiittia schorlomiittina tai morimotoiittina. Siten 

tässä työssä analysoidut granaatit ovat titaaniandradiitteja lukuun ottamatta yhtä 

schorlomiittia (Liite 3). Granaatti on päämineraalina Iivaaran laen havainnossa VEHA-

2013-53. Eräissä kairasydämien ohuthieissä titaaniandradiitti esiintyy ohuthieen 

mittakaavassa päämineraalina.  

9.5. Oksidit

Magnetiittia (Fe₃O₄) esiintyy ijoliittisarjan kivissä paikoin jopa päämineraalina. 

Kairasydämessä R2 on 30 cm leveä magnetiittijuoni. Kaikki analysoidut magnetiitit 

sisältävät jonkin verran titaania (Liite 4). Magnetiittia ympäröivä perovskiitti saattaa 

osoittaa hapen fugasiteetin muutosta magmassa. Magnetiitin poistuminen magmasta 

vaikuttaa sen kykyyn puskuroida hapen fugasiteettia ja siten vaikuttaa kiteytymiseen 

(Dunworth ja Bell, 2003). Ilmeniitti (Fe2+Ti4+O3) esiintyy harvinaisena hieman 

muuttuneessa sivukivessä. 
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9.6. Apatiitti

Mineraalianalyysien perusteella apatiitit ovat hydroksyyliapatiitteja (Ca5(PO4)3OH) 

sekä fluoriapatiitteja (Ca5(PO4)3F) (Liite 3). Apatiitti on useimpien ohuthieiden 

perusteella kiteytynyt muiden mineraalien kanssa yhtä aikaa ollen rakeiden rajoilla 

(Kuva 24). Apatiitti esiintyy myös vierasmuotoisena tai osittain omamuotoisena 

raeryppäissä. Apatiitti on harvoin täysin omamuotoista. Raekooltaan apatiitti vaihtelee 

välillä 0,1–3 mm, keskimääräisen raekoon ollessa arviolta noin 0,4 mm. Joissakin 

ohuthieissä apatiittia on sulkeumina nefeliinissä eli apatiitti on kiteytynyt ennen 

nefeliiniä. Yhdessä magnetiittirakeessa on sulkeumana apatiittia, jota ympäröi Ti-

andradiitti. Eräässä ohuthieessä on jopa hiemittakaavassa havaittavissa omiksi 

raidoikseen eriytynyttä apatiittia sekä tasaisemmin jakautunutta apatiittiverkostoa. 

Kairasydämen R2 syvyydeltä 82,7 m valmistetun ohuthieen poikki kulkee 1 cm leveä 

apatiittijuoni. Apatiittia esiintyy useammassa juonessa biotiitin kanssa ohuthieissä. 

Kairasydämen R1 105,2 metrin kohdalta valmistetussa ohuthieessä on arviolta 35 % 

biotiittia, apatiittia 25 %, titaaniandradiittia 25 % ja pyrokseeniä 10 %. Tämä 

mineraaliseurue on poikkeava aineiston ohuthieissä. 

Tässä työssä Oulun yliopiston vanhojen Iivaaran ohuthieiden (97 kpl) petrografisessa 

tutkimuksessa selkeää meliliitin ja apatiitin esiintymisyhteyttä ei ollut havaittavissa. 

Kuitenkaan ei voida tehdä lopullista johtopäätöstä asiasta, koska meliliittipitoisia 

ohuthieitä on vain muutama. Geokemian aineisto meliliittisistä kivistä saattaisi olla 

parempi keino meliliitin ja apatiitin esiintymisyhteyden selvittämiseen. Intruusion 

kivien fosfori on keskittyneenä ainoastaan apatiittiin. 

Mikroanalysaattorilla tehtiin apatiitista La- ja Ce-pitoisuuksia (Liite 3). Neljän 

apatiittianalyysin Ce2O3-pitoisuus ylitti 0,1 paino-%. 
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Kuva 24. Apatiitin esiintyminen ohuthieessä (1317675). Apatiittirakeet erottuvat suuremmista 

nefeliinirakeista selkeän martion ja hieman korkeamman interferenssivärin perusteella. Keskellä 

vaalean ruskea titaniitti. Kuvan leveys on noin 5 mm.

9.7. Muut mineraalit 

Liitteessä 4 on esitetty tässä osiossa esiintyvien mineraalien esimerkkianalyysejä. 

Titaniitti (CaTiSiO5) esiintyy parissa ohuthieessä yhtenä päämineraaleista. Vishneviitti 

(Na8(Al6Si6)O24(SO4)•2H2O) esiintyy joissakin ohuthieissä yhtenä päämineraaleista. 

Todennäköisesti koostumukseltaan kalsiittia (CaCO3) oleva karbonaattimineraali 

esiintyy kuvailussa wollastoniittipyrokseniitissa yhtenä päämineraalina sekä melko 

harvoin aksessorisena mineraalina ijoliittisarjan kivissä. Wollastoniitti (CaSiO3) on yksi 

päämineraaleista feniittisessä sekä wollastoniittipyrokseniittisessa ohuthieessä sekä 

aksessorisena mineraalina muutamassa muussa ohuthieessä. Kairasydämissä on 

muutama 5-20 cm:n levyinen, kiillerikas juoni. Tumma kiillemineraali on 

todennäköisesti biotiitti tai flogopiitti. 

Maasälvät ovat alkalimaasälpiä, eli anortiittia (CaAl2Si2O8) ei esiinny analyyseissä. 

Paljastumanäytteestä IJTA-2012-88.1 valmistetussa ohuthieessä on 15% sanidiinia 

poikiliittisena mineraalina. Iivaaran huipusta luoteeseen sijaitseva paljastuma olisi 

vaihettumiskivi feniittien ja ijoliittisarjan välillä. Kuitenkin kivi on nimetty kentällä 

ijoliitiksi, joten maasälpä voi esiintyä vain ohuthieen alalla tai maasälpäpitoisuutta ei 

ole huomattu paljastumassa. 
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Perovskiittia (CaTiO3) on intruusion ijoliittisarjan kivissä kohtalaisen harvoin 

aksessorisena mineraalina reunustaen usein magnetiittirakeita tai yksittäisinä 

vierasmuotoisina rakeina. GTK:n Iivaaran ohuthieissä tavatut suurimmat Ce2O3-

pitoisuudet, 0,41 ja 0,70 paino-%, ovat kairasydämen R1 perovskiitissa. Suurin 

analysoitu lantaanipitoisuus, 0,18 p.-%, on perovskiitissa.  

Ohuthieissä runsaimmin esiintyvä sulfidi on kuparikiisu. Muita intruusion kivien 

sulfideja ovat rikkikiisu, magneettikiisu ja borniitti (Liite 4). Kuparikiisurakeessa on 

sulkeumana täysin omamuotoinen egiriinikide, eli ainakin egiriinikoostumuksellinen 

pyrokseeni on kiteytynyt ennen kuparikiisua. 

Deerin et al. (1992) mukaan natroliittia (Na2(Si3Al2)O10•2H2O) syntyy nefeliinin 

korvautumisessa. Iivaaran intruusion syntymisen jälkeen ei ole ollut metamorfoosia, 

joten natroliitti on todennäköisesti fluidien synnyttämä. Krammin (1994) mukaan 

kankriniitti on ainoa magmatismin jälkeen syntynyt mineraali. Artikkelissa ei mainita 

natroliittia ollenkaan, joten hänen näytteistään natroliitti on voinut puuttua kokonaan. 

Tämän työn aineiston ohuthieissä ei esiinny meliliittiä 

((Ca,Na) (Al,Mg,Fe² )(Si,Al) O ). Oulun yliopiston Iivaaran turjaiiteiksi merkityistä 

hieistä ei löytynyt ijoliittisarjasta poikkeavaa määrää apatiittia. Toisaalta 

meliliittipitoisia ohuthieitä on vain muutama eli otanta on luultavasti liian pieni 

johtopäätösten tekemiseen. Meliliitti on yhtenä päämineraalina intruusion keskiosassa 

harvinaisena esiintyvissä meliliittimelteigiiteissä ja meliliitti-ijoliiteissä (Makkonen, 

1994). Meliliitin muuttumistuloksia ovat mm. granaatti, kalsiitti, vesuvianiitti, 

kuitumainen cebolliitti ja diopsidi (Deer et al., 1992). Toinen merkittävä havaitsematta 

jäänyt mineraali on allaniitti, jolla Al-anin et al. (2010) mukaan on kemiallinen kaavalla 

((Ce,Ca,Y)2(Al,Fe3+)3(SiO4)3(OH)) ja on yksi merkittävistä REE-mineraaleista tässä 

intruusiossa.
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10. GEOKEMIA 

Kairareiät R1 ja R2 on kairattu 45 asteen kulmassa, joten metrimäärät laatikoissa ja 

analyyseissä eivät ole todellisia syvyyksiä maan pinnalta. Esimerkkianalyysejä on 

listattu liitteessä 6. Vertailua muihin KAP:n intruusioihin on tehty kolmen julkaisun 

analyysitietojen avulla. Kozlovin & Arzamastsevin (2015) julkaisusta on otettu yksi 

Ozernaya Varakan ijoliitin analyysi, kahden Vuorijärven intruusion ijoliitin analyysit on 

otettu julkaisusta Brassinnes et al. (2005) sekä julkaisusta Pilipiuk et al. (2001) 

Gandaguban intruusiosta on kolme ijoliitin analyysiä sekä yksi nefeliinisyeniitin 

analyysi. Ijoliittisarjan kivistä poikkeavat nimitykset kiville on tehty ohuthieiden 

perusteella ja ne eroavat kentällä määritetystä kivilajista. Tämä nimeäminen on tehty 

kemiallisen eroavaisuuden havaitsemiseksi tässä geokemian osuudessa. Ohuthieen pieni 

pinta-ala suhteessa näytteeseen aiheuttaa myös mahdollisia ristiriitoja ohuthieen 

mineralogian ja paljastuman sekä geokemian välille. Ristiriita on suurin kairasydämissä, 

koska analyysiväli on noin 2 metriä. Osa paljastumanäytteistä on nimetty uudestaan 

perustuen analyyseistä laskettuun nefeliinipitoisuuteen, ja siten mm. urtiitteja on 

enemmän kuin kentällä on nimetty. 

10.1. Pääalkuainekoostumukset

Molempien kairasydämien analyysit sijoittuvat metalumiiniseen kenttään (Kuva 25) 

Shandin (1947) luokittelussa, joka tosin soveltuu parhaiten felsisille kiville. Muutamia 

melteigiittejä ja ijoliitteja sekä apatiittipyrokseniitti ja wollastoniittipyrokseniitti 

paljastumanäytteiden analyyseista ovat peralkalisessa kentässä. Nämä peralkaliset kivet 

ovat miaskiittisia, koska niiden Zr on zirkonissa ja Ti on titaniitissa, magnetiitissa, 

ilmeniitissä, granaatissa sekä perovskiitissä. Feniittien alkalisuus vaihtelee 

peralkalisesta peralumiiniseen ja puolestaan granodioriittigneissit ovat odotetusti 

peralumiinisia. Feniittien alkalisuudella ja paikalla feniittivyöhykkeessä ei vaikuta 

olevan yhteyttä tämän aineiston perusteella. Alun perin vulkaanisille kiville 

suunnitellusta luokittelusta on muokattu syväkiville sopiva, mutta suuri osa tämän työn 

analyyseistä ei osu annettuihin nimikenttiin (Kuva 25). Huonoa osuvuutta selittää 

luokittelukuvaajan ijoliittisarjan typistäminen ijoliittiin. Feniitit ovat pääosin 

syeniittikentässä johtuen runsaasta maasälpäpitoisuudesta, mutta osa analyyseistä on 
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sekä SiO2-köyhempiä, että Na2O- ja K2O-rikkaampia. Muiden KAP:n intruusioiden 

ijoliitit osuvat nimikenttiin, kuten Iivaaran ijoliitit, vaihtelevasti.

Kuva 25. Iivaaran kairasydänten ja paljastumanäytteiden sekä kolmen muun KAP:iin kuuluvan 

intruusion kivien luokittelu (K2O+Na2O)/Al2O3 vs. Al2O3/(K2O+Na2O+CaO) –diagrammin 

(Winter, 2010) ja Na2O+K2O vs. SiO2 -diagrammin Wilson (1989) perusteella. Kaarevan 

punaisen viivan yläpuolella kivet ovat alkalisia ja alapuolella puolestaan subalkalisia.
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Kuva 26. Iivaaran kairasydänten ja paljastumanäytteiden sekä kolmen muun KAP:n intruusion 

kivien pääalkuaineiden runsaus suhteessa MgO-pitoisuuteen.

Pääalkuaineiden pitoisuuksia esittävissä kuvissa differentiaatioindeksiksi on valittu 

magnesiumoksidi. Alhaisimmat SiO2-pitoisuudet sekä suurimmat MgO-pitoisuudet ovat 
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pääosin kairasydänten R1 ja R2 analyyseissä (Kuva 26). MgO-rikkaiden kivien 

pyrokseeneissa on todennäköisesti enemmän diopsidisia vyöhykkeitä tai egiriiniaugiitti 

on MgO-rikkaampaa. Kairasydämessä R1 on todettu olevan enemmän flogopiitti- tai 

biotiittipitoisia juonia, kun taas kairasydän R2 on MgO-rikkaampi, joten 

kiillemineraalien vaikutus lienee vähäinen. Kairasydän R2 on hieman MgO-rikkaampi 

ollen lähempänä intruusion keskusta. 

Lähes kaikkien kivien CaO-määrä korreloi MgO:n määrän kanssa (Kuva 26). R1 on 

CaO-rikkaampi kuin R2 todennäköisesti johtuen suuremmasta apatiittipitoisuudesta. 

Wollastoniittipyrokseniitti on poikkeuksena korrelaatiosta ollen CaO-rikas, mutta vain 

kohtalaisen MgO-pitoinen verrattuna muihin kiviin. Na2O-pitoisuus suhteessa 

magnesiumoksidiin jakaa kivilajit lähes ryhmittäin, johtuen nefeliinin sisältämästä 

natriumista ja nefeliinin asemasta nimeämisessä. Urtiiteissa on johdonmukaisesti suurin 

Na2O-pitoisuus. Selkeyttä kuitenkin sotkee pyrokseenien, kankriniitin sekä vishneviitin 

sisältämä natrium, sillä osalla ijoliiteista on alhaisempi Na2O-pitoisuus kuin 

melteigiiteillä. Na2O-pitoisuus on ijoliittisarjan kivissä suurempi kuin K2O-pitoisuuus. 

Suurin P2O5-pitoisuus, 13,00 p.-%, on normatiivisesti melteigiitiksi määritetyssä 

näytteessä PJL3-2013-24-1, joka on otettu intruusion heikosti paljastuneesta itälaidasta. 

Apatiitiksi muutettuna pitoisuus on 31,2 p.-%. Toiseksi korkein P2O5-pitoisuus 10,10 p.-

% on kairasydämen R1 176,45 metrin kohdalta analysoidussa näytteessä. Myös kahden 

feniittinäytteen (PJH1-2011-68-1 ja JVPY-2012-106-1) P2O5-pitoisuus on melko 

korkea: molemmissa 8,9 p.-%. Feniittinäytteissä ei keskimäärin ole korkea P2O5-

pitoisuus verrattuna muihin kivilajeihin (Taulukko 1). Ijoliittisarjan kivistä koostuvan 

kairasydämen R1 keskimääräinen P2O5-pitoisuus on suurin ja selvästi kairasydäntä R2 

korkeampi. Apatiittipyrokseniitin vain kohtalainen P2O5-pitoisuus johtunee ohuthieen ja 

analysoidun kappaleen mineralogisesta eroavaisuudesta. Alueellisesta P2O5-

pitoisuudesta voidaan todeta ainakin Iivaaran laen paljastumien olevan P2O5-

pitoisuudeltaan alhaisia ja korkeat pitoisuudet ovat puolestaan keskittyneet 

enimmäkseen intruusion reuna-alueelle pyrokseenirikkaisiin kiviin (Kuva 6). 

Rautaoksidipitoisuus ei aivan täysin korreloi MgO-pitoisuuden kanssa varsinkaan 

melteigiiteissä. Korkeimmat Fe2O3tot-pitoisuudet omaava analyysiryhmä on selkeästi 

R2. Kairasydämessä R2 esiintyy noin 30 cm leveä magnetiittijuoni 53,4 metrin kohdalla 

ja se myös näkyy poikkeavana pisteenä Fe2O3tot-pitoisuuden ollessa yli 40 
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painoprosenttia. Massasuskeptibiliteettimittausten perusteella molemmissa 

kairasydämissä esiintyy runsaammin magnetiittia kuin kesän 2012 paljastumanäytteissä. 

Kairasydämen R1 K2O-pitoisuudet ovat korkeammat kuin R2:n johtuen 

todennäköisimmin suuremmasta nefeliinin määrästä. K-pitoisten maasälpien takia 

feniitit ovat K2O-rikkaampia kiviä. Muiden KAP:n ijoliittien pääalkuainepitoisuudet 

vaihtelevat Iivaaran ijoliittien tavoin. 

Taulukko 1. Analyysitulosten keskiarvot paljastumanäytteissä kivilajin ja kairareijissä 

tunnuksen mukaan. Viivalla merkittyä alkuainetta ei ole analysoitu kyseisistä näytteistä. 

Taulukossa 1 on esitetty paljastumanäytteiden analyysien keskiarvot kivilajeittain ja 

kairasydänten osalta mukana ovat edustavien analyysien keskiarvot. CaO-, MgO-, 

Fe2O3tot-, TiO2- ja P2O5-pitoisuudet nousevat urtiitista melteigiittiin katsottaessa 

pitoisuuksien keskiarvoja (Taulukko 1). SiO2-pitoisuus nousee urtiitista ijoliittiin, mutta 

vastaavasti ijoliitista melteigiittiin pitoisuus ei juuri kasva. Al2O3-, Na2O- ja K2O-
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pitoisuudet puolestaan laskevat ijoliittisarjassa samassa tarkastelujärjestyksessä. 

Samojen alkuaineiden oksidien pitoisuudet feniiteissä ovat granodioriittigneissien ja 

urtiittien väliltä. Na2O-pitoisuus ylittää kaikissa kivilajeissa K2O-pitoisuuden eron 

ollessa suurin kairasydämessä R2. Kairasydämessä R1 felsisyys näkyy suurempana 

Al2O3-pitoisuutena ja alhaisempana MgO-, TiO- ja Fe2O3tot-pitoisuuksina. CaO-

pitoisuus on korkeampi runsaamman apatiittipitoisuuden vuoksi. 

Kairasydämen R1 P₂O₅-pitoisuuden minimi ja maksimi ovat 1,22 ja 10,10 p.-% 

keskiarvon ollessa 3,50 p.-%. Kairasydämen R2 P₂O₅-pitoisuudet ovat selkeästi 

alhaisempia; minimi ja maksimi ovat 0,18 ja 5,29 p.-%, keskiarvo on puolestaan 1,08 

p.-% eli intruusion kivistä alhaisin. Kairasydämen R1 P2O5-pitoisuuden keskiarvo on 

5,52 p.-% syvyysvälillä 158,5–191,0 m, jossa pitoisuus laskee alimmillaan arvoon 2,75 

p.-%. Tällä 32,5 metrin pätkällä on myös suurin P2O5-pitoisuus 10,10 p.-%. 

Kairasydämessä R2 on vain yksittäisiä korkeampia pitoisuuksia koko syvyysvälillä. 

Kairasydänten R1 ja R2 mineraalien normatiiviset osuudet on laskettu käyttäen CIPW-

normeja, joissa felsiset mineraalit ovat nefeliini, leusiitti ja kalsiliitti. Mafiset mineraalit 

ovat diopsidi, oliviini, larniitti ja egiriini. Oksideina normissa ovat ilmeniitti ja 

magnetiitti. Kuvissa 27 ja 28 näkyvät eri mineraaliryhmien osuudet kairareikien 

syvyyden funktiona.  

Kairasydämen R1 apatiittipitoisuudessa on nähtävissä karkea korrelaatio mafisten 

mineraalien määrän kanssa sekä karkea antikorrelaatio felsisten mineraalien kanssa 

(Kuva 29). Puolestaan enemmän mafisia mineraaleja sisältävässä kairasydämessä R2 

korrelaatio ei ole niin selkeä. Kairasydämen R2 apatiittipitoisuudet ovat kairasydäntä 

R1 alhaisempia samalla mafisten mineraalien määrällä. Oksidien eli lähinnä magnetiitin 

määrällä ei vaikuta olevan korrelaatiota apatiittipitoisuuden kanssa.

P2O5-rikkaissa näytteissä on keskimäärin alhaisempi SiO2-pitoisuus johtuen lähinnä 

piitä sisältämättömän apatiitin vaikutuksesta (Liite 5). Itse asiassa näytteissä esiintyvät 

pyrokseenit ovat piirikkaampia kuin nefeliini tai kankriniitti eli puhtaan melteigiitin 

SiO2-pitoisuuden tulisi olla suurempi kuin urtiitin tai ijoliitin. Al2O3-, Na2O- ja K2O-

pitoisuus P2O5-rikkaissa näytteissä on keskimäärin noin puolet P2O5-köyhien näytteiden 

vastaavista pitoisuuksista johtuen nefeliinin ja/tai kankriniitin sekä vishneviitin 

vähäisemmästä määrästä. Suurempi CaO-pitoisuus P2O5-rikkaissa näytteissä tulee 

luonnollisesti apatiitista. P2O5-rikkaissa näytteissä Cu-pitoisuuden keskiarvo on 
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viisinkertainen verrattuna P2O5-köyhien keskiarvoon. Tämä voi johtua kuparikiisun 

runsaammasta esiintymisestä apatiittirikkaammissa kivissä, mutta ohuthieistä tätä 

havaintoa ei ole tehty. Ainoastaan opaakeista mineraaleista on analysoitu kupari. Sr-

pitoisuus on yli kaksinkertainen P2O5-rikkaissa kivissä johtuen todennäköisesti apatiitin 

sisältämästä strontiumista.  

Kuva 27. Kairasydämen R1 CIPW-normatiivinen mineralogia ja P O -pitoisuus syvyyden 

funktiona. 
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Kuva 28. Kairasydämen R2 CIPW-normatiivinen mineralogia ja P O -pitoisuus syvyyden 

funktiona. 

10.2. Hivenalkuaineet 

Hivenalkuainepitoisuuksien keskiarvot kasvavat urtiiteista melteigiitteihin; asia on 

päinvastoin ainoastaan Rb-pitoisuuden kohdalla (Taulukko 1). Kahdesta tutkitusta 

kairasydämestä R1 ja R2 hivenalkuainepitoisuudet ovat korkeammat edellisessä lukuun 

ottamatta zirkoniumia ja skandiumia. R1 on felsisempi, mutta suuremmat 

hivenalkuainepitoisuudet johtunevat apatiitista. Kuvan 30 primitiiviseen vaippaan 

nähden normalisoituihin spiderdiagrammeihin on valikoitu hivenalkuainepitoisuuksien 

kannalta kattavasti edustavia analyysejä. 
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Kuva 29. Apatiittipitoisuus kairasydänten R1 ja R2 CIPW-normatiivisten mineraaliryhmien 

pitoisuuksien funktiona.

Uraania on ijoliittisarjan kokokivianalyyseissä enintään 0,35 ppm. Suurimmat U-

pitoisuudet (1,35 ppm) ovat ympäröivässä gneississä; toiseksi suurimmat pitoisuudet 

ovat feniitissä (1,06 ppm). Pitoisuudet Iivaaran kivissä ovat pieniä, sillä esimerkiksi 

yläkuoren keskimääräinen pitoisuus on 2,7 ppm (Rudnick & Gao, 2003). 

Karbonatiiteissa on uraania keskimäärin 57 ppm (Young, 1984) ja U-malmeissa vielä 

enemmän, kuten Paltamon Nuottijärven fosforiuraanimalmissa noin 400 ppm 

(Sarikkola, 1974). Myös Th-pitoisuudet ovat intruusion kivissä alhaiset: ijoliittisarjan 

kivissä maksimi on 3,35 ppm ja feniiteissä puolestaan korkein pitoisuus on 22,3 ppm.  

Tämän työn aineiston analyyseissä LIL-alkuaineisiin kuuluvan bariumin pitoisuudet 

vaihtelivat ijoliittisarjan paljastumanäytteissä 30 ppm:n määritysrajan ja 2309 ppm:n 

maksimiarvon välillä. Suuri osa näistä pitoisuuksista on huomattavasti suurempia kuin 

Krammin (1994) Iivaarasta julkaisemat Ba-pitoisuudet 17–191 ppm. Kairasydänten Ba-



63 

pitoisuus vaihtelee välillä 30–373 ppm. Paljastumanäytteissä suurimmat Ba-pitoisuudet 

ovat feniiteissä ja gneisseissä, joissa vaihteluväli on 30–2966. Tämä näkyy myös 

positiivisena Ba-anomaliana kuvassa 30E. Ijoliittien Ba-pitoisuudet vaihtelevat 30–2309 

ppm välillä. Ijoliittisarjan suurimmat Ba-pitoisuudet ovat lähellä feniittejä intruusion 

reunaosissa. Urtiiteissa Ba-pitoisuudet ovat selvästi alhaisempia. Ni- ja Cr- 

pitoisuuksien keskiarvot ovat melteigiiteissä monikymmenkertaiset verrattuna 

urtiitteihin. Tämä on luonnollisesti riippuvainen pyrokseenipitoisuudesta. 

Ijoliittisarjan kivillä ja feniiteillä ei ole spidergrammeissa negatiivista Nb-anomaliaa 

muiden KAP:n intruusioiden tavoin. Negatiivinen Nb-anomalia tarkoittaisi kuorellisen 

komponentin vaikutusta kivien syntymisessä (esim. Rollinson, 1993). Feniiteissä Nb-

pitoisuuden suhde primitiivisen vaipan Nb-pitoisuuteen vaihtelee 10–200-kertaisena. 

Alhaisimpien Nb-pitoisuuksien analyysit erottuvat omana joukkonaan. 

Granodioriittigneississä Nb-pitoisuus on 10-kertainen verrattuna primitiiviseen 

vaippaan, mutta käytetyssä menetelmässä on 7 ppm:n määritysraja niobiumille. 

Verrattavassa primitiivisessä vaipassa Nb-pitoisuus on 0,713 ppm. 

Krammin (1994) julkaisussa viiden Iivaaran ijoliittisarjaan kuuluvan näytteen Nb-

pitoisuus vaihteli <6 ja 36 ppm:n välillä. Kairasydämen R1 Nb-pitoisuudet vaihtelevat 7 

ppm:n määritysrajasta 67 ppm:n maksimiin keskiarvon ollessa 16,7 ppm. 

Kairasydämessä R2 puolestaan keskiarvo Nb-pitoisuudelle on 18,3 ppm ja minimi on 7 

ppm maksimin ollessa 87 ppm. Arzamastsevin & Arzamastsevan (2013) artikkelissa 

Sallanlatvan ja Kovdorin massiivien karbonatiitteihin liittyvien ijoliittien Nb-pitoisuudet 

vaihtelevat välillä 16,3–65,3 ppm.  

Rubidium seuraa geokemiallisesti kaliumia ja sen vuoksi urtiiteilla on kaliumin tapaan 

positiiviset anomaliat spidergrammeilla. KAP:n muiden intruusioiden ijoliittien Rb-

pitoisuudet ovat samaa luokkaa kuin Iivaarassa. Iivaaran melteigiittien Rb-pitoisuudet 

ovat osin alhaisempia kuin urtiittien. 

10.3. REE-koostumukset 

CI-hiilikondriitteihin normalisoituina pitoisuuksina ijoliitit ja melteigiitit ovat 

rikastuneet keveistä lantanideista (LREE) verrattuna verrattuna raskaisiin lantanideihin 

(HREE) (Kuvat 31B ja 31D). Urtiittien kondriittinormalisoidut REE-jakaumat ovat 



64 

tasaiset ja alhaiset. REE-pitoisuudet eivät ole korkeita missään näytteissä (Taulukko 1). 

Erot ijoliittisarjassa johtuvat todennäköisesti apatiitin runsaammasta esiintymisestä 

mafisemmissa kivissä. Iivaaran kivien REE-pitoisuudet ovat alhaisempia ja jakaumat 

tasaisempia verrattuna Ozernaya Varakan, Vuorijärven ja Gandaguban intruusioihin. 

Vain kahden näytteen Ce-pitoisuudet menevät yli 100 ppm: ijoliittisessa näytteessä 

IJTA-2012-76.1 190 ppm sekä feniittinäytteessä JVPY-2012-102.1 104 ppm. Kaikista 

kokokivianalyyseistä selkeästi korkein ∑REE on titaniittirikkaassa näytteessä IJTA-

2012-76.1: 439 ppm. Verhulstin et al. (2000) julkaisussa puolestaan Kovdorin ijoliitin 

Ce- ja La-pitoisuudet ovat samaa luokkaa kuin Iivaaran intruusiossa eli kymmeniä 

ppm:iä. Myös Arzamastsevin & Arzamastsevan (2013) viiden melteigiitin ja kuuden 

ijoliitin analyyseissä REE-pitoisuudet ovat kymmeniä ppm:iä; poikkeuksena kahden 

näytteen La- ja Ce-pitoisuudet, joista suurin Ce-pitoisuus on 315 ppm. Tuon julkaisun 

näytteet ovat KAP:n karbonatiittipitoisista komplekseista Kovdor, Ozernaya Varaka ja 

Salmagora. Arzamastsevin & Arzamastsevan (2013) artikkelissa on myös agpaiittisen 

Hiipinän ijoliittisarjan kivien REE-pitoisuuksia, jotka ovat jo selvästi korkeampia; 

suurin Ce-pitoisuus 747 ppm ja ∑REE 1765 ppm samassa ijoliitissa. 

Verrattavien intruusioiden kivien tapaan selkeää Eu-anomaliaa ei ole havaittavissa 

Iivaaran kivien kondriittinormalisoiduissa REE-jakaumissa. Feniiteissä on Eu-

pitoisuudessa kahdenlaista tyyppiä: suurempien REE-pitoisuuksien feniiteissä Eu-

anomaliaa ei ole ja alhaisempien pitoisuuksien feniiteissä on lievästi positiivinen Eu-

anomalia, joka todennäköisesti kertoo kyseisten feniittien korkeasta 

maasälpäpitoisuudesta. Osa urtiittisista ja ijoliittisista paljastumanäytteistä vaikuttaa 

omaavan negatiivisen Ce-anomalian (Kuvat 31B ja 31C). Tämä on nähtävissä myös 

Iivaaran huipulla esiintyvässä titaaniandradiitti-ijoliitissa. Kyseinen kivi (Kuva 31D) on 

rikastunut raskaista lantanideista verrattuna melteigiitteihin, johtuen HREE:n 

sopivuudesta granaattiin. Yhden melteigiittinäytteen REE-pitoisuudet ovat alhaisempia 

ja tasaisempia verrattuna muiden melteigiittien REE-pitoisuuksiin (Kuva 31D). Myös 

urtiiteissa on poikkeava näyte, joka on REE-jakaumaltaan epätasaisempi kuin muut 

urtiitit. Jättäen gneissit ja feniitit huomioon ottamatta 47 näytteen (La/Yb)N–suhteet 

(kondriittinormalisoitu suhde) vaihtelevat välillä 1,3 ja 34,2 keskiarvon ollessa 9,1. 

Ainoastaan kolmen näytteen (La/Yb)N-suhde on yli 20. Krammin (1994) viiden Iivaaran 

ijoliittisarjan näytteen (La/Yb)N–suhteet vaihtelevat välillä 12–15 ollen artikkelin 
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mukaan hyvin alhaiset ijoliittisarjan kiville. Esimerkiksi Verhulstin et al. (2000) 

mukaan Kovdorin melteigiittien ja ijoliittien (La/Yb)N–suhteet ovat 30 ja 36. 

Kuva 30. Iivaaran ja kolmen muun KAP:n intruusion kivien primitiiviseen vaippaan 
normalisoidut hivenalkuainepitoisuudet. Normalisointiarvot julkaisusta McDonough & Sun 
(1995). 
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Kuva 31. Iivaaran sekä kolmen muun KAP:n intruusion kivien REE-pitoisuudet normalisoituna 
kondriitin suhteen (McDonough & Sun, 1995).
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11. KESKUSTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Krammin (1994) esittämän teorian mukaan ijoliittisarjan kivet olisivat syntyneet 

alkalisilikaattimagman sivukiviin aiheuttaman feniittiytymisen ja sitä seuranneen 

sulamisen ja tämän feniittisulan sekä alkalisilikaattisulan sekoittumisessa. Tämän takia 

Sr-isotooppisuhteet ovat hieman poikkeavat verrattuna muihin KAP:n intruusioiden 

kiviin (Kramm, 1994). Esimerkiksi Verhulstin et al. (2000) tutkimuksien mukaan 

KAP:iin kuuluvan Kovdorin ijoliittisarjan kivet eivät ole syntyneet Krammin (1994) 

Iivaaran kiville ehdottamalla tavalla.  

Kartoituksen perusteella intruusion kivet ovat enimmäkseen ijoliitteja urtiittien 

keskittyessä lähinnä Iivaaran huipulle ja intruusion pohjoisosaan. Melteigiittejä ja 

pyrokseniittejä puolestaan esiintyy eniten reunaosissa lähellä feniittejä. Ijoliittisarjan 

kivien ohuthieissä on nähtävissä magmaattinen tekstuuri. Aikaisempien tutkimusten 

mukaan meliliittipitoisia kiviä on pieniä määriä intruusion keskiosassa (Paakkola 1978; 

Makkonen 1994). Hyvin suuri osa ijoliittisarjan kivistä on metalumiinisia, ja 

vähälukuiset peralkaliset kivet ovat miaskiittisia. Noin puolet feniiteistä on 

peralumiinisia ja puolet metalumiinisia; kaksi näytettä on peralkalisessa kentässä. 

Jakaantumista selittänee feniittiytymisaste, joka Sindernin ja Krammin (2000) mukaan 

ei ole pääteltävissä etäisyydellä ijoliittisista kivistä feniittikehän heterogeenisyydestä 

johtuen. Alkalisen magman aiheuttaman feniittikehän leveys on arviolta 50–700 m ollen 

leveimmillään intruusion eteläosassa. Feniitin ja alkalikiven kontaktia ei ole 

paljastumilla näkyvissä. Paljastuma-mittakaavassa ijoliittisarjan kivi on heterogeeninen 

ja siten voi saada etuliitteen nimeen jonkin mineraalin runsaamman esiintymisen 

vuoksi. Magmatismin jälkeisiä fluideja edustavat natroliitti sekä osa kankriniitista, jotka 

ovat hyvin todennäköisesti korvanneet nefeliiniä. Ohuthieiden perusteella osa 

paljastumien melteigiiteistä on mahdollisesti pyrokseniitteja nefeliinin puutteen takia 

käytettäessä nykyistä IUGS:n luokittelua verattuna Lehijärven (1960) kivien 

kuvaukseen. 

Turusen (2016) geofysikaalisissa tutkimuksissa tuli esille osittaista kehärakennetta, joka 

todennäköisesti johtuu kartoituksessa Penikkavaaralla joistakin näytteistä todetuista 

suuremmista magnetiittipitoisuuksista. Esimerkiksi Hiipinässä on useampien 

magmapulssien synnyttämiä kehämäisiä rakenteita (Arzamastsev et al., 2007). P2O5-, 

Fe2O3tot- ja K2O-pitoisuudet jakavat kairasydämet R1 ja R2 omiin ryhmiinsä ja tämä 
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eroavaisuus saattaa liittyä koostumuksen jakautumiseen kehämäisen rakenteen mukaan. 

Näiden kahden ryhmän pitoisuudet eivät juuri mene päällekkäin eli pitoisuudet ovat 

molemmissa koko kairasydämen matkalta omassa suuruusluokassaan. Kairareikien 

poraaminen oletettuihin vyöhykkeisiin eri puolilla intruusiota selventäisi käsitystä. 

Paljastumanäytteiden kokokivianalyysit olisi voinut jakaa ryhmiin perustuen näytteen 

etäisyydellä feniitteihin. Tämä jaottelu olisi voinut tuoda esiin eri vyöhykkeitä, joita ei 

ainakaan kartoituksessa kivien koostumuksen ja tekstuurin perusteella hahmotettu. 

Kairasydänten pyrokseenien analyyseissä on enemmän diopsideja; myös kairasydänten 

korkeammat MgO-pitoisuudet saattavat viitata tähän. Pyrokseenien koostumusten 

vertailu (mm. Vuorinen, 2005) eri puolilta intruusiota saattaisi myös auttaa 

hahmottamaan syntyhistoriaa tai vyöhykkeisyyttä. 

Intruusiossa on vielä paksumman moreenipeitteen alueella pieniä tutkimattomia kohtia, 

jotka saattavat sisältää muita kivilajeja kuten karbonatiitteja, joita usein esiintyy 

alkalikivien yhteydessä. Myös meliliittipitoisia kiviä saattaa olla enemmän. Kivilajien 

todelliset määräsuhteet saattavat olla hieman erilaiset verrattuna nykykäsitykseen, joka 

on saatu kalliopaljastumista, kairasydämistä sekä ohuen maapeitteen alueista. Joidenkin 

paljastumien välisestä, jopa 150 metrin korkeuserosta johtuen intruusiosta voidaan 

nähdä kalliopaljastumilla eri syvyyden osia. Todellinen intrudoitumiskulma on 

kuitenkin tuntematon ja kohtalaisenkin intuusion pystysuunnan mukaan vaihtelevan 

koostumuseron hahmottaminen on vaikeaa kalliopaljastumien perusteella.  

Mikäli kaikki harvinaisiin maametalleihin kuuluvat alkuaineet olisi analysoitu EPMA:n 

mineraalianalyyseissä, olisivat REE-pitoisuudet olleet korkeampia kunkin mineraalin 

kohdalla. Toisaalta analysoidut La ja Ce ovat kokokivianalyyseissä REE:sta 

runsaimmin esiintyvät. Tärkeää REE-mineraalia, allaniittia, ei esiinny aineiston 

ohuthieissä ainakaan huomattavia määriä. Yhdentoista feniittinäytteen ∑REE-

pitoisuuksien keskiarvo 54 ppm on suuruusluokaltaan urtiittien kaltainen eli alhaisempi 

kuin ijoliittien tai melteigiittien. Yhdenkään näytteen ∑REE-pitoisuudet eivät olleet 

korkeat. REE:n osalta analysoitujen näytteiden pieni lukumäärä jättää vielä 

mahdollisuuden REE:n esiintymiseen tietyssä osassa feniittikehää, jota GTK aikoo vielä 

tutkia Sarapään et al. (2013) mukaan.  

Tässä työssä esiin tullut fosforin keskittyminen mafisempiinkiviin kuten melteigiitteihin 

ja pyrokseniitteihin (Liite 5) viittaa apatiitin esiintyvän runsaammin intruusion 
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reunaosissa ainakin nykyisessä eroosiotasossa. Tästä poiketen mafisempi kairasydän R2 

on apatiittiköyhempi kuin kairasydän R1 (Kuvat 27-29). Kaikkien näytteiden 

kokokivianalyysien perusteella osa melteigiiteistä on apatiittiköyhiä ja osa ijoliiteista on 

apatiittirikkaita. Feniittien P2O5-pitoisuuksien keskiarvot ovat urtiittien kanssa samaa 

suuruusluokkaa, mutta yksittäisissä feniittinäytteissä on korkeita P2O5-pitoisuuksia. 

Reunempaa kairatussa kairasydämessä R1 on selvästi suurempi keskimääräinen P2O5-

pitoisuus (3,50 p.-%) kuin kairasydän R2:ssa (1,08 p.-%), mutta R1 kanssa samalla 

etäisyydellä feniiteistä paljastumanäytteiden P2O5-pitoisuudet ovat alhaisempia kuin 

lähellä feniittejä. R2 on näytteistä lähimpänä intruusion keskustaa, joka täten saattaa 

olla fosforiköyhin. Varmemman johtopäätöksen tekemiseen tarvitaan enemmän 

kairareikiä kattaen suuremman osan intruusiosta. Vanhempia kairasydämiä 

tutkimuksista lienee mahdollista hyödyntää tutkimuksessa. Uusia kairareikiä voisi 

kairata reunaosien apatiittirikkaisiin melteigiitteihin ja feniitteihin mahdollisen 

syvyysjatkumon selvittämiseksi. Myös intruusion paljastumattomaan keskusosaan olisi 

hyvä kairata selvemmän käsityksen saamiseksi. 

Apatiitin esiintyminen osin epätasaisesti raeryppäinä ja raitoina vaikuttaa analysoituihin 

P2O5-pitoisuuksiin, sillä nyrkin tai kahden kokoisesta paljastumanäytteestä otettu 

analysoitava osa on melko pieni. Apatiitin esiintymisen vertaaminen Hiipinän 

alkalikivi-intruusioon on vaikeaa, koska intruusion litologia on erilainen ja kivet ovat 

agpaiittisia eivätkä yksinkertaisempia miaskiittisia alkalikiviä Iivaaran tapaan. Yleisenä 

huomiona voidaan kuitenkin todeta apatiitin keskittyneen Hiipinän urtiitteihin myös 

täten poiketen Iivaarasta. Kairasydämen R1 P2O5-pitoisuuden keskiarvo on parhaan 

32,5 metrin matkalla 5,52 p.-%, joka on jo huomion arvoinen verrattuna Siilinjärven 

neljän p.-%:n keskimääräiseen P2O5-pitoisuuteen. Siilinjärven fosforimalmin P2O5-

pitoisuudet ovat kuitenkin alhaisia verrattuna esimerkiksi Hiipinän fosforimalmiin. 

Iivaaran intruusion alhaiset uraani- ja thoriumpitoisuudet ovat eduksi, mikäli tätä 

maisemallisesti merkittävää apatiittimineralisaatiota joskus hyödynnetään. 

Hyödyntäminen tarkoittaisi alueen luontoarvojen ja maisemallisuuden sivuuttamista. 

Lintisen (2015) mukaan Iivaara on tällä hetkellä Suomen merkittävin selvittämätön 

fosforivaranto ja GTK jatkaa tutkimuksia. 

Egiriiniaugiitti ja osin nefeliinikin ovat kidekasaumina, jotka näkyvät eri mittakaavassa 

raitoina. Iivaaran intruusiossa on kiteytymisvaiheessa täytynyt olla virtauksia tai muita 

mekanismeja, jotka ovat sotkeneet nämä kidekasaumakerrokset heterogeeniseksi 
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raitaverkostoksi. Esimerkiksi Ruotsissa sijaitsevassa Alnön alkalikivi-intruusiossa 

ijoliittien tekstuuri on samanlainen heterogeeninen raitaverkosto, joka Vuorisen (2005) 

mukaan voi merkitä useampia magmapulsseja. Hiipinän ijoliittisarjan kivissä on 

puolestaan selkeä kerroksellisuus (Arzamastsev et al., 2013). Iivaaran ijoliittisarjan 

kivissä on harvoin myös selkeitä juonia, joissa pyrokseenirakeet ovat poikittain juonen 

pituussuuntaan nähden. Näiden juonien syntytavan tai -ajan täytyy poiketa yleisestä 

raitaverkostosta. 

Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:  

Intruusion kivet ovat enimmäkseen ijoliitteja vähälukuisempien urtiittien keskittyessä 

lähinnä Iivaaran huipulle ja intruusion pohjoisosaan. Melteigiittejä ja pyrokseniittejä 

puolestaan esiintyy eniten reunaosissa lähellä feniittejä. Ohuthieiden perusteella 

ijoliittisarjan kivissä on magmaattinen tekstuuri. Paljastumamittakaavassa ijoliittisarjan 

kivi on heterogeeninen ja siten voi saada etuliitteen nimeen jonkin mineraalin 

runsaamman esiintymisen vuoksi. Aikaisempien tutkimusten mukaan meliliittipitoisia 

kiviä on pieniä määriä intruusion keskiosassa. Hyvin suuri osa ijoliittisarjan kivistä on 

metalumiinisia, ja vähälukuiset peralkaliset kivet ovat miaskiittisia. Alkalisen magman 

aiheuttaman feniittikehän leveys on arviolta 50–700 m ollen leveimmillään intruusion 

eteläosassa. Feniitin ja alkalikiven kontaktia ei ole paljastumilla näkyvissä.  

Kairareikien R1 ja R2 perusteella intruusion kivet vaihtelevat koostumukseltaan 

syvemmällä suurin piirtein samalla tavalla kuin paljastumissa. Kairasydämen R1 

parhaassa 32,5 metrin lävistyksessä P2O5-pitoisuuden keskiarvo on 5,52 p.-%:a. REE-

pitoisuudet ovat alhaisia kaikissa kokokivianalyyseissä. Iivaaran intruusio on 

pienehköllä 10.8 Gt:n massallaan harkittavissa oleva jatkotutkimuskohde fosforin 

suhteen. Olisi kairattava kattavasti kairareikiä sekä tutkittava vanhempia kairasydämiä, 

mikäli halutaan saada parempi kuva apatiittimineralisaatiosta. Apatiittirikkaampi 

kairareikä R1 on kairattu reunemmaksi kuin R2, mutta kahden kairareiän perusteella ei 

voi vetää johtopäätöstä apatiitin keskittymisestä tiettyyn kohtaan tai syvyyteen 

intruusiossa. Felsisemmässä kairasydämessä R1 on korkeampi P2O5-pitoisuus kuin 

mafisemmassa kairasydämessä R2. Kuitenkin paljastumien geokemian perusteella on 

nähtävissä korkeampien apatiittipitoisuuksien keskittyvän pyrokseenirikkaampiin kiviin 

ja siten intruusion reunaosiin. Feniiteissä on vain yksittäisiä korkeita P2O5-pitoisuuksia. 

Apatiitti esiintyy toisten mineraalirakeiden rajoilla muodostaen toisinaan verkoston sekä 
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erillisinä raekasaumina. Harvemmin esiintyy puhtaita apatiittijuonia tai biotiitti-

apatiittijuonia.  

Maisemallisesti merkittävän Iivaaran kuuluminen Natura 2000-suojelun piiriin haittaa 

tai ainakin hidastaa mahdollista mineralisaation hyödyntämistä, mikäli apatiitin todetaan 

tarvittavissa jatkotutkimuksissa esiintyvän malmiksi asti. Intruusion alkalikivien hyvä 

ominaisuus on alhaiset U- ja Th-pitoisuudet.  
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